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طيران العدوان يكثف غاراته علـــــــــــى عـــدد من المحافظات اليمنية
وأشار المصدر إلى استشهاد ٤ مواطنين وجرح آخر في غارة لطيران 
العدوان استهدفت الطريق العام بمنطقة القهر بمديرية باقم محافظة 
صعدة ، فيما اصيب مواطنان في قصف صاروخي سعودي على مديرية 

رازح، بـــاإلضـــافـــة إلــــى قصف 
صـــاروخـــي اســتــهــدف مناطق 
متفرقة من مديرية منبه، كما 
شـــن ٤ غـــــارات عــلــى منطقة 

الشوارق بمديرية الظاهر..
ولفت الى ان طيران العدوان 
استهدف فــي محافظة مــارب 
ــم وســـد ســقــام  ــة آل حــزي قــري
لــمــحــجــزة بمديرية  بمنطقة ا
ــمــا اســتــهــدف  ــي صـــــــرواح ، ف
بمحافظة تعز السلسلة الجبلية 
ومــفــرق الــعــمــري فــي مديرية 

ذوباب بأكثر من ٥ غارات..
ـــوارب صيادين  كما قصف ق
ـــرب مــــن جــــزيــــرة زقـــر  ـــق ـــال ب

بمحافظة الحديدة..
أمــا يــوم الثالثاء الماضي فقد 
ــمــصــدر أن الــعــدوان  أوضــــح ال
السعودي ركز على استهداف 
مــــنــــازل الـــمـــواطـــنـــيـــن، حــيــث 
اســتــشــهــد ٤ مــواطــنــيــن جــراء 
غارة استهدفت شاحنة محملة 
بــالــقــمــح فــي مــديــريــة حــيــدان 

محافظة صعدة، فيما شهدت مناطق متفرقة بمديرية 
منبه قصفًا صاروخيًا سعوديًا.

وبّين أن طيران الــعــدوان شن ٣ غــارات على مديرية 
ــاح، بينما  ــرم ـــع غـــارات على منطقة آل ال الــظــاهــر وأرب
استهدفت غارات أخرى منزل أحد المواطنين في منطقة 
آل الحماقي بمديرية باقم ما أدى أيضًا إلى أضرار مادية في 

المزارع المجاورة.
وأشــار إلى أن طيران العدوان شن غــارات على منطقة 

الشرج بمديرية سحار وغارة على منطقة الشوارق بمديريح 
رازح، وأخرى على منطقة القيف بمديرية ساقين.

وأكد المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أكثر من ١٧ غارة على 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارات على منطقة الصباحة 

واستهدف مصنع البالستيك في مديرية بني مطر.
وأوضح أن طيران العدوان شن ٥ غارات على منطقة مثلث العمري 
بمحافظة تعز باإلضافة إلى غــارة لطائرة بــدون طيار على السلسلة 

الجبلية في منطقة العمري.
صيب في قصف لبوارج العدوان على قوارب 

ُ
وبّين المصدر أن صيادًا أ

الصيادين بالقرب من جزيرة زقر بمحافظة الحديدة، الفتًا إلى أن الطيران 
شن سلسلة غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب.

وأشار إلى أن ٣ مواطنين من المارة استشهدوا جراء قصف العدوان 
إحدى مناطق مديرية السبرة بمحافظة إب بـ٦غارات، الفتًا إلى أن طيران 

العدوان شن ٤ غارات على مديرية الغيل محافظة الجوف.
وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على جبل هيالن 

االستراتيجي وغارة على منطقة المخدرة بالجدعان.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مناطق المشجح 

وكوفل بصرواح وغارة على وادي مالحا بمديرية مجزر.
كما كثف الطيران المعادي من غاراته يوم األربعاء الماضي على عدد 

من المحافظات، حيث أوضح المصدر األمني أن طيران العدوان السعودي 
استهدف بسلسلة من الغارات الفرضة ومناطق قرود والمعادي والمجاوح 
ونوبة شكوان بمديرية نهم باإلضافة إلى منطقة العرة في بني الحارث 
والصمع بمديرية أرحب، كما استهدف مناطق آهلة بالسكان في أمانة 
العاصمة، حيث استهدف هنجر ومدرسة شقائق النعمان قرب مقبرة 
النجيمات بمديرية السبعين واستهدف منزل المخرج التلفزيوني منير 
الحكيمي ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وثالثه من أطفاله وتدمير 

وتضرر عدد من المنازل المجاورة..
وأضاف المصدر: أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على منطقة 
الصباحة ومصنع للبالستيك في مديرية بني مطر ومنطقة السواد 
بمديرية سنحان، كما استهدف شبكة االتــصــاالت بمديرية نهم 

بالعاصمة صنعاء.
كما استشهد سائق ومرافقه في استهداف العدوان ناقلة محملة بمواد 

اغاثية للمواطنين في مديرية غمر بمحافظة صعدة..
كما شن الطيران المعادي غارة على منطقة األزقول بمديرية سحار، 

وغارتين على وادي آل مجزب بسحار ووقوع أضرار في المنازل..
أما في محافظة تعز فقد شن طيران العدوان السعودي- وفقًا للمصدر 
األمني- ١٨ غارة على مدينة المخا بعضها استهدفت شارع الميناء 
ومبنى الجمارك ومزارع للمواطنين.. كما استهدف جبل الوعش ومنطقة 

الضباب بتعز..
كما شن طيران العدوان السعودي الغاشم سلسلة من الغارات على 

منطقة الساقية بمديرية المصلوب بالجوف.
وأفــاد المصدر األمني أن الطيران المعادي شن ثــالث غــارات على 
مخيمات البدو ورعاة األغنام بمنطقة الساقية وخلفت أضرارًا كبيرة 

فيها.
أما يوم الخميس فقد واصل طيران العدوان السعودي األمريكي شن 

غاراته اإلجرامية على أمانة العاصمة وأربع محافظات.
وأوضح المصدر األمني أن طيران العدوان شن أكثر من ٢٥ غارة على 
مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، باإلضافة إلى غارات 
أخرى على منطقتي بيت الحضرمي والسواد في مديرية سنحان وكذا 
على منطقة عيبان بمديرية بني مطر، ومنطقة المدوار ومنطقة العرة 
بمديرية همدان.. كما شن غارة على قاعدة الديلمي، كما استهدف منزل 
المواطن محمد الحجاجي المالصق لحديقة ألعاب «فن سيتي» بالسبعين..
وفي محافظة تعز شن طيران العدوان ثالث غارات على جبل أومان.. 
وغارتين استهدفتا اللواء ٢٢ في الجند ومناطق في الحوبان.. وغارة 
ــاب.. كما استهدف العدوان  على جنوب منطقة عــزان بمديرية ذوب
الغاشم بسلسلة من الغارات مديرية حيفان.. وكل تلك الغارات أدت إلى 
أضرار بالغة في المنشآت والمحال التجارية ومنازل المواطنين واألراضي 

الزراعية المجاورة لألماكن المستهدفة..
كما استهدف بقصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة بمديرية منبه 

الحدودية بمحافظة صعدة..
و٧ غارات لطيران العدوان السعودي على مناطق آل غانم بمديرية 

باقم، وغارة على منطقة دهوان بمديرية رازح..
كما استهدف بقصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية 

رازح وأضرار في منازل المواطنين.. 
وفي محافظة لحج شن طيران العدوان السعودي غارة على مديرية 

الشريجة..
كـــمـــا شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي غارتين على اللواء ٢٥ 
ميكا بمديرية عبس محافظة 

حجة..
وشــن ٣ غـــارات على مديرية 

الغيل بمحافظة الجوف.
أما يوم الجمعة فقد أكد المصدر 
األمني أن طيران العدوان استهدف 
بقنابل شديدة االنفجار في ساعة 
مبكرة هنجر مولد الطاقة لحديقة 
ألعاب األطفال «فن سيتي» جوار 
ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

ــمــصــدر إلــــى ســقــوط  وأشـــــار ال
عدد من الجرحى جراء استهداف 
الحديقة التي تعرضت أيضًا ألضرار 
بالغة باإلضافة إلى تضرر عدد من 
المباني السكنية والمحالت التجارية 
والممتلكات العامة المجاورة فضًال 
عن أضــرار بالغة لحقت بمدرسة 

الديلمي المجاورة للحديقة.
ولــفــت الــمــصــدر إلــى ان طيران 
الـــعـــدوان قــصــف أيــضــًا المنطقة 
لرئيسية  لمنصة ا لفاصلة بين ا ا
لالحتفاالت وجامع الصالح في ميدان السبعين ما أدى إلى 

تضرر الجامع والمنصة بشكل بالغ.
كما شــن غـــارات على منطقة وادي أحمد ودارس 
ــحــارث مــا تسبب فــي أضـــرار بمنازل  بمديرية بني ال
المواطنين وتهشم النوافذ وتضرر المحالت التجارية 

والممتلكات العامة والخاصة.
وذكر المصدر أن العدوان كثف غاراته على مناطق 
متفرقة فــي مــديــريــة نهم بمحافظة صنعاء حيث 
استهدف منزل أحمد محمد الشريف و مدرسة اإلمام الحجة لتحفيظ 
القرآن الكريم بمنطقة االشراف و منزل و طاحون و مطعم في مسورة 
و منطقة خربة فطرة و مسجد الشيخ علي الجرادي ومنزله في منطقة 
خلقه كما استهدف جسر بني شريفة البطنة ودمر جسر الحذاه الرابط 
بين مديريتي نهم وأرحــب واستهدف منطقة الكسارة في مديرية 

همدان .
وفي محافظة صعدة استهدف طيران العدوان بعدة غارات منطقة 
ذويب بمديرية حيدان و منطقة طخية وجبل المنمار و سوق العند 

التابع لمديرية سحار.
وبّين المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أكثر من عشر غارات 
على مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب واستهدف منزل 
أحد المواطنين في منطقة مغيفر بمديرية مجزر ، كما شن غارتين 
على مديرية عبس بمحافظة حجة وثالث غارات على منطقة قيفة 
في مديرية رداع بمحافظة البيضاء و غارتين على مديرية الخوخة 
بمحافظة الحديدة ، كما عاود استهداف خيام البدو الرحل بمنطقة 

الساقية بمحافظة الجوف .
وأشــار إلى استشهاد مواطن إثر غــارة لطيران العدوان السعودي 

االمريكي على منطقة يختل بمديرية المخا محافظة تعز .

يواصل طيران العدوان السعودي الهمجي شن غاراته وارتكاب مجازره الوحشية البشعة بحق األبرياء ألكثر من ١١ شهرًا.. وفي الرصد األسبوعي الذي توثقه  
صحيفة «الميثاق» لجرائم العدوان كانت الحصيلة لهذا األســبوع مؤلمة كما هي العادة، حيث أوضح مصدر أمني ان طيران العدوان اســتهدف بسلســلة غارات 
الفرضة ومناطق قرود والمعادي والمجاوح ونوبة شــكوان وملح وبني شــكوان وجبل المدفون بمديرية نهم، كما اســتهدف مناطق بران والدجرين وضبوعة ومسورة 
في المديرية ما أدى إلى أضرار بالغة في األراضي الزراعية ومنازل المواطنين، باالضافة إلى منطقة العرة في بني الحارث والصمع بمديرية أرحب ، مشيرًا إلى أن طيران 

العدوان واصل قصف منطقة النهدين جنوب العاصمة.

نقابة مالك المحطات األهلية تدين 
استهداف العدوان المنشآت النفطية

ــة مــالك  ــقــاب دانــــت ن
مــــحــــطــــات الـــــمـــــواد 
ــيــة  ــة األهــل ــي ــرول ــت ــب ال
بمحافظة الــحــديــدة 
اســـتـــهـــداف طــيــران 
ـــدوان الــســعــودي  ـــع ال
لنفطية  ــمــنــشــآت ا ل ا

بالمحافظة.
ــــيــــان  وأوضــــــــــــــح ب
صــادر عــن النقابة ان 
اســـتـــهـــداف طــيــران 
العدوان محطة شركة 

النفط اليمنية بشارع الخمسين بالحديدة، الجمعة الماضية، يأتي ضمن برنامج التدمير 
الممنهج لممتلكات ومقدرات الشعب اليمني.

وفيما أشار البيان إلى أن محطة شركة النفط بشارع الخمسين تعد الممول الرئيسي 
والوحيد للمنشآت والمؤسسات الخدمية بالمحافظة ومنها المستشفيات.. أكــد أن 

استهدافها جريمة تتنافى مع كل القيم والمواثيق واألعراف الدولية واإلنسانية.
وطالب البيان المنظمات الدولية بالتدخل إليقاف العدوان الذي تسبب في تدمير مقومات 

الحياة والمشاريع الخدمية التي يستفيد منها أبناء الشعب اليمني.

٤٫٣ مليار خسائر قطاع المياه جّراء العدوان السعودي
قال القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس محمد شمسان إن خسائر 
قطاع المياه في العاصمة صنعاء ومحافظات الجمهورية جــّراء العدوان 
السعودي الغاشم على اليمن وحصاره الجائر بلغت ٤٫٣ مليار ريال وفقًا 

للتقديرات األولية.
مته المؤسسة 

ّ
وأكد المهندس شمسان في المؤتمر الصحفي الذي نظ

المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة أن تحالف العدوان السعودي لم 
يلتزم بأخالقيات الحروب في تجنيب القطاعات الحيوية التي تخدم المدنيين 
انات 

ّ
من القصف ومنها قطاع المياه.. الفتًا إلى أن القصف المباشر لشبكات وخز

 للمياه في أمانة العاصمة والعديد من المحافظات 
ّ
ومنظومات ومحطات الضخ

رت في وصول الخدمة للمواطنين بشكل متفاوت.
ّ
أّدت ألضرار كبيرة أث

ونفى القائم بأعمال وزير المياه والبيئة أن يكون أي من األسلحة موجودة أو 
نة بمنشآت المياه في أمانة العاصمة أو فروعها بمحافظات الجمهورية.

ّ
مخز

فيما أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة المهندس حسن الشيخ أن معظم 
فت عن نشاطها وتراجعت في تقديم 

ّ
فروع المؤسسة بالمحافظات توق

الخدمات جّراء االستهداف والقصف المتواصل من دول العدوان السعودي.
وأوضح أن العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة وعدن وتعز وعمران وذمار 
والبيضاء وشبوة وصنعاء ومأرب ولحج تم استهدافها وتدمير معظم بناها 
التحتية للمياه بشكل كلي، ونتج عنها أضرار بالغة أّدت إلى تراجع خدمات 
توصيل المياه.. الفتًا الى أن الحصار الجائر على اليمن نتج عنه انعدام 
ر على عملية تشغيل اآلبار وانخفاض اإليرادات في 

ّ
المشتقات النفطية وأث

كافة فروع المؤسسة بمحافظات الجمهورية.
بدوره أكد مدير عام المؤسسة المحلية باألمانة المهندس نبيل الوزير 

انات 
ّ
أن خسائر المؤسسة في أمانة العاصمة جّراء القصف السعودي على خز

وشبكات ومنظومة المياه بلغت ٣٫٣ مليار ريال وبما يعادل ١٦ مليون 
دوالر.

وأشار المهندس الوزير إلى أن العدوان السعودي الغاشم المستمر على 
اليمن منذ قرابة ١١ شهرًا ألقى بظالله على قطاع المياه مّما جعل المؤسسة 
غير قادرة على تلبية طلبات الخدمة، حيث انخفضت إيــرادات المؤسسة 
جّراء العدوان السعودي إلى أكثر من ٥٠٪ وبخسائر شهرية تقدر بـ ٢٠٠ 

مليون ريال.

انات المركزية للمياه والتي تغذي أحياء 
ّ
ونّوه إلى أن األضرار شملت الخز

العاصمة الجنوبية إضافة إلى ٦ آبار مياه ووسائل نقل وبكلينات ومحطة 
، فضًال عن أضرار كلية في مبنى اإلدارة العامة وشبكة الكهرباء والضغط 

ّ
ضخ

العالي.
وجّدد المهندس الوزير إدانته قصف العدوان السعودي الهمجي الذي 
 
ّ
انات ضخ

ّ
يستهدف كل مقّدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية بما فيها خز

ان المياه في النهدين بالكامل والذي تبلغ تكلفة 
ّ
المياه وآخرها تدميره لخز

إنشائه ٤ ماليين دوالر وتبلغ سعته التخزينية خمسة آالف متر مكعب 
ويستفيد منه ٣٠ ألف نسمة في مديرية السبعين، دون مراعاة لحرمة حياة 
انات المياه يمّس حياة المواطنين بشكل مباشر 

ّ
الناس كون استهداف خز

فالمياه أهم من أي شيء آخر.
وقــد صــدر عن المؤتمر بيان صحفي أشــار إلــى أن قصف دول العدوان 
السعودي للبنى التحية لقطاع المياه في الجمهورية اليمنية بوحشية، ينّم 
عن حقد دفين وأّدى إلى انعدام المياه الصالحة للشرب عن شريحة كبيرة 

من المواطنين في عموم المحافظات.
وقال البيان: "إن استهداف العدوان السعودي لشبكات المياه وخطوط 
دات والمحّوالت ومباني المؤسسات المحلية والهناجر 

ّ
 واإلرسال والمول

ّ
الضخ

يهدف إلى إيقاف العمل وخلق أزمة خانقة لدى المواطنين لعدم حصولهم 
على المياه".

مات اإلنسانية التي أسهمت بشكل مباشر في توفير 
ّ
وأشاد البيان بالمنظ

انات المتنقلة وتوفير مادة الديزل الستئناف العمل في القطاع وتخفيف 
ّ
الخز

األزمة الخانقة عن المواطنين.


