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نظم اب��ن��اء ع��زل��ة بني ع��م��ار بمديرية الخبت 
محافظة المحويت وقفة احتجاجية تحت شعار 
"امريكا تقتل الشعب اليمني" أعلنوا من خاللها 
رفضهم للعدوان السعودي األمريكي الهمجي 

الحاقد على اليمن.
وندد المشاركون بالجرائم التي يرتكبها النظام 
السعودي المتسلط وتحالفه الدموي بحق الشعب 
اليمني من قتل لألطفال والنساء والشيوخ وترويع 
اآلمنين وضرب البنية االساسية ومقدرات الشعب 
مستنكرين الصمت المريب من العالم تجاه جرائم 
العدوان الذي لم يراعي حرمة سفك الدماء وضرب 

بيوت الله .
وفي الوقفة االحتجاجية القيت كلمات من قبل 
مدير عام مديرية الخبت حميد الرضمي وأمين عام 
المجلس المحلي بالمديرية أحمد علي الولي ومدير 
إدارة التربية والتعليم رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بالمديرية أحمد العصيمي أكدوا من خاللها 
وقوفهم واص��راره��م على التعليم وصمودهم 
أمام هذا العدوان ومساندتهم ودعمهم للجيش 
واللجان الشعبية ، معبرين عن استنكارهم للجرائم 

البشعة التي يرتكبها تحالف العدوان .
وأكد المشاركون في الوقفة من مشائخ ووجهاء 

وشخصيات اجتماعية وقوفهم مع كافة أبناء 
الشعب ومساندتهم ألب��ط��ال الجيش واللجان 
الشعبية ف��ي ك��ل جبهات ال��ش��رف ف��ي مواجهة 
ال��ع��دوان ومرتزقته في مختلف جبهات العزة 

والشرف والبطولة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى توحيد الصف 
واالصطفاف خلف الجيش واللجان الشعبية في 
الدفاع عن األرض والعرض والحفاظ على السيادة 
الوطنية.. مثمنين ال��دور البطولي ألبناء الجيش 
واللجان الشعبية في جبهات العزة للدفاع عن 

اليمن .

وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان بمديرية خبت

كما أوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزلي ناصر 
النعيمي بمنطقة ملح ومحمد أبو حاتم ببران ما أدى إلى تدميرهما كليًا.

وفي محافظة صعدة استهدف طيران العدوان السعودي مديريات 
سحار وشدا ومنطقة بركان بمديرية رازح الحدودية ومدينة ضحيان 

بمديرية مجز وقرية آل الحماقي.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منزل مواطن بمنطقة 
البقع بمديرية باقم ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح 

باإلضافة إلى تدمير المنزل بالكامل وتلف جميع محتوياته.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان اإلجرامي الغاشم عاود استهداف 
المنزل بغية قتل المسعفين إال أن المكان كان خاليًا من المسعفين بعد 

انتشال الضحايا .
ا 
ً
وأضاف المصدر: أن الطيران شن غاراته على محافظة مأرب مستهدف

منازل المواطنين في منطقة مغيفر بمديرية مجزر كما شن الطيران 
غارات على منازل الزايدي بمديرية صرواح..

كما استهدف بغارتين أبراج اإلتصاالت التابعة لشركة يمن موبايل بجبل 
هيالن، مخلفًا دمارًا كبيرًا فيها.

وأش��ار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سلسلة من الغارات على 
مناطق نشر وحزم الشليف والخط العام بصرواح، مخلفا أضرارًا كبيرة في 

منازل المواطنين.
وفي محافظة تعز أوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على 
قرية الذنب باألقروض بمديرية المسراخ أسفرت عن أضرار في المنازل 
والمزارع والممتلكات الخاصة.. مشيرًا إلى أن الغارات جاءت بهدف إسناد 
مرتزقة العدوان في بعض المناطق التي تكبدوا فيها خسائر كبيرة على 

وقع ضربات الجيش اللجان الشعبية.
وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن سلسلة غ��ارات على منطقة 

مفرق المخا.
وكان طيران العدوان قد شن غارات على ميناء المخا ومناطق متفرقة 
من مدينة المخا وساحلها أسفرت عن إصابة صياديين وتضرر في منشآت 

الميناء إضافة إلى تدمير عدد من قوارب الصيادين.
وبين مصدر محلي أن مواطنًا استشهد وأصيب آخ��رون في غارات 
شنتها طائرات ب��دون طيار لتحالف العدوان السعودي استهدفت 

منطقة وادي الحسين في مديرية خدير.
كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات مدارس العمري بمديرية 
ذوباب، ومنطقة الشريجة بمحافظة لحج، ومنطقة ميدي في محافظة 

حجة.
وف��ي محافظة عمران ق��ال المصدر: إن طيران ال��ع��دوان عاود 
استهدافه منطقة المرحة المطلة على مدينة ع��م��ران والتي 
يستهدفها العدوان بشكل هيستيري ويخلف أض��رارًا بالغة في 

الممتلكات العامة والخاصة.
واشار المصدر الى ان االضرار التي تخلفها تلك الغارات تتسبب 

في تصدع كثير من منازل المواطنين في مدينة عمران .
أما في محافظة الجوف فقد استشهد ثالثة مواطنين وأصيب آخرون 

بقصف طيران العدوان السعودي شاحنة بالطريق العام بالجوف.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة شاحنة خضروات 
للمواطن علي صالح الصالحي بالطريق العام بمديرية المطمة، ما أدى إلى 

استشهاد سائقها ومرافقيه وجرح عدد من المارة.
أما يوم الثالثاء فقد أكد المصدر األمني أن ثالثة مواطنين من المارة 
استشهدوا في غارات شنها طيران العدوان على منزلين بمديرية نهم- 
محافظة صنعاء، كما استهدفت الغارات نقيل بن غيالن ومنطقة مسورة 
بالمديرية ما أدى إلى إحداث اضرار بالغة بمنازل المواطنين واألراضي 

الزراعية، كما استهدف منطقة الصمع بأرحب بثالث غارات.
وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف منازل مواطنين في منطقة 
البقع بمديرية باقم محافظة صعدة ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 
اثنين، الفتًا إلى أن الطيران عاود استهداف المسعفين في الموقع، وشن 
غارات وسط مدينة صعدة، كما استهدف جبل وهان ومناطق متفرقة 

من مديرية رازح.
كما شن طيران العدوان السعودي الغاشم غارة استهدفت منزل أحد 

المواطنين بمديرية رازح تسببت في إصابة طفلة بجروح بليغة.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة جوية منزل مواطن 
بمديرية رازح ، باإلضافة إلى قصف صاروخي سعودي طال ع��ددًا من 

المناطق في المديرية وخلف أضرارًا بالغة في المزارع والممتلكات .
وأشار إلى ان طيران العدوان السعودي الغاشم قصف منطقة األزقول 
بمديرية سحار بأربغ غ��ارات أحدثت دم��ارًا كبيرًا بمنازل وممتلكات 

المواطنين باإلضافة إلى قصفه مصنعًا للبلك بالمديرية.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مديرية الغيل بأربع 
غارات.

وف��ي محافظة م��أرب استشهد ثالثة مواطنين وأص��ي��ب آخ���رون في 
استهداف شاحنة، كما شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق 
متفرقة بمديرية صرواح استهدفت جبل هيالن ومنزل رجل األعمال ناجي 

المالحي الزايدي ومنازل مواطنين في قبيلة جهم.
كما استهدف سيارة المواطن أحمد ناصر حنتش بالطريق العام بمنطقة 
حصير السالم بحباب في ص��رواح، ما أدى الى استشهاده ونجله منصور 

حنتش.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن سلسلة من الغارات على مناطق 

المشجح وهيالن.
وفي محافظة تعز نّوه المصدر إلى استشهاد مواطن وجرح آخرين في 
غارات لطائرة بدون طيار على منطقة وادي الحسين بمديرية دمنة خدير، 
فيما شن طيران العدوان غارات على ميناء ومدينة وساحل ومفرق المخا 

وقرية الذنب بمنطقة األقروض في مديرية المسراخ.
أما محافظة الحديدة فقد أوض��ح المصدر األمني أن طيران العدوان 
استهدف بغارة قرية القداح بمديرية الخوخة نتج عنها تضرر عدد من 

أشجار النخيل.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بغارة مطار الحديدة، 
كما اس��ت��ه��دف الطيران 

المعادي 
ب��ث��الث غ���ارات مصنعي الحديد والخشب بمفرق 

الصليف، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وتدمير أجزاء واسعة منهما.
أما يوم األربعاء فقد شن طيران العدوان غ��ارات على مديرية نهم 
بمحافظة صنعاء مستهدفًا سوق مسورة وقرية الفرع بمنطقة بران 

بالمديرية.
وفي محافظة مأرب استهدف الطيران بعدة غارات جسر بيت حجالن 
ومنطقة أدوم للنازحين بمديرية صرواح كما استهدف سيارة بالطريق 
العام، مما أدى الى استشهاد شخصين وعاود الطيران استهداف مناطق 

المشجح وهيالن بالمحافظة.
وفي محافظة صعدة استشهدت امرأة وأصيب ثمانية آخرين في قصف 
صاروخي على منازل المواطنين بمنطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية 
وأصيبت طفلة بجروح في غارة لطيران العدوان على مديرية رازح، كما 
عاود الطيران المعادي استهداف منطقة األزق��ول في مديرية سحار، 

وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح لقصف صاروخي سعودي.
وفي محافظة عمران استشهد مواطن في غارة للعدوان على منطقة 
العبلة وال��غ��رة بمديرية سفيان كما استهدف الطيران جبل المرحة 

بالمحافظة. 
وفي محافظة حجة شن الطيران غارات على عدة مناطق مستهدفًا 

منطقة شمران في مديرية بكيل المير ومديريتي حيران وحرض.
وفي محافظة الحديدة شن غارات على منطقة الحيمة الساحلية بمديرية 

التحيتا.
كما استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مديرية الغيل في محافظة 

الجوف ومفرق المخا وتبة السالل بمحافظة تعز.

أما يوم الخميس فقد شن طيران العدوان السعودي غارتين استهدفتا 
منطقة الظهرة بمديرية دمنة خدير راح ضحيتها 4 شهداء و4 جرحى.
كما شن 4 غ��ارات على مديرية حيفان ومنطقة الشريجة والمخادر 

بمحافظة لحج.
وفي العاصمة صنعاء سقط شهيد وعدد من الجرحى في غارة للعدوان 
السعودي استهدفت منزل مواطن وقاعة أف��راح قيد اإلنشاء بمنطقة 
حدين بمديرية السبعين، كما شن طيران العدوان السعودي 4 غارات 
على منطقة عطان، وأكثر من 30 غارة على منطقة ملح والفرضة وبني 

شكوان في مديرية نهم.
محافظة صعدة هي األخرى نالها إجرام آل سعود، حيث شن طيرانه غارة 
على منطقة بني معين في مديرية رازح سقط على إثرها عدد من الضحايا 

بينهما امرأتين وفقدان طفلة.
وفي محافظة مأرب استهدف طيران العدوان منزل أحد المواطنين في 

مديرية صرواح خلفت اضرارًا وخسائر بشرية ومادية.
كما شن في محافظة الجوف غارتين على مديرية الغيل.

محافظة شبوة لم تكن في منأى عن طيران العدوان السعودي الذي شن 
سلسلة غارات على اللواء 119 مشاة في مديرية بيحان 

أما يوم الجمعة فقد شن طيران العدوان السعودي غارة على جبل العنين 
المطل على منطقة جبل حبشي بمحافظة تعز.

وسلسلة من الغارات على معسكر خالد في مفرق المخا..
وغارة على اللواء 22 في منطقة الجند..

كما شن غارتين على مديرية ذوباب بعد وقت قصير من اسقاط 
طائرة استطالع..

أم��ا في صعدة فقد أك��د المصدر أن العدو السعودي شن قصفًا 
صاروخيًا ومدفعيًا على مناطق متفرقة في مديرية رازح 

كما شن غارات عدة على مناطق متفرقة في مديرية منبه و3 غارات 
على معسكر اللواء 131 في مديرية كتاف.

ولفت المصدر إلى اصابة طفلة بجروح بليغة ج��راء غ��ارة لطيران 
العدوان على منزل مواطن بمنطقة غمار في مديرية رازح وغارة على 

منطقة بركان في مديرية رازح ..
كما استهدف طيران العدوان معسكر كهالن بغارة جوية.

وفي محافظة الجوف شن طيران العدوان أكثر من 5 غارات جوية على 
مديرية الغيل..

وفي مأرب شن سلسلة غارات على مديرية صرواح مستهدفًا منازل 
المواطنين.. 

وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن غارات على مناطق 
الملح وضرة وفرضة ومسورة في مديرية نهم محافظة صنعاء وغارات 

على مواقع جنوب وشمال العاصمة.
أما محافظة حجة فقد استهدف طيران العدوان اللواء 25 ميكا في 

منطقة عبس.
وفي يوم السبت قال المصدر: ان طيران العدوان شن عدة غارات بقنابل 
شديدة االنفجار مستهدفا مناطق عطان والنهدين والسبعين بالعاصمة 
صنعاء ، كما استهدف منزال في الحي السياسي بحدة نجم عنه إصابة رجل 

وإمرأه .
وفي محافظة صنعاء استشهد وأصيب أكثر من 60 مواطنًا جراء غارة 
شنها طيران العدوان على سوق خلقه في مديرية نهم كما استهدف بعدة 
غارات مناطق الملح وضرة وفرضة ومسورة في نفس المديرية , كما شن 

غارات على جبل المنارفي مديرية الحيمة الخارجية بالمحافظة .
وف��ي محافظة صعدة أصيبت ثالثة نساء وطفله بجروح في سلسلة 
غارات استهدفت منطقة شعبان بمديرية رازح الحدودية ومنطقة غمار 
بالمحافظة , كما استهدف الطيران بعدة غ��ارات مناطق متفرقة في 

مديرية منبه ومديرية كتاف ومنطقة كهالن.
وفي محافظة تعز شن الطيران عدة غارات بطائرة بدون طيار على 
مديرية ذوباب , واستهدف الطيران بسلسلة غارات جبل العنين المطل 
على منطقة جبل حبشي ومفرق ومدينة المخا ومنطقة الجند , كما شن 

الطيران عدة غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في 
منطقة ص��رواح محافظة م��أرب مما اسفر عن تدمير اربعة منازل , 
واستهدف الطيران منطقة بحراء في الشارع العام بمدينة عبس بمحافظة 
حجة , وتعرضت المديريات الحدودية بالمحافظة لقصف جوي ومدفعي.
وفي محافظة عمران استهدف طيران العدوان المعهد التقني بمدينة 

عمران ملحقًا أضرارًا بالغة في المبنى ومرافقه..
أما في محافظة إب فقد شن ثالث غارات على منطقة العذارب مستهدفًا 

مزرعة دواجن.

النظام السعودي يواصل عدوانه الهمجي على اليمن

أبناء سنحان وبني بهلول يجددون 
وقوفهم في مواجهة العدوان

أبناء حبيش والقفر يدينون
 استمرار العدوان على اليمن

جدد مشائخ وأعيان وأبناء مديرية سنحان وبني بهلول وقوفهم صفا واحدا إلى جانب 
أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان السعودي األمريكي على اليمن.

وأك��دوا في وقفة احتجاجية، استعدادهم رفد الجبهات بالرجال للدفاع عن عزة 
وسيادة الوطن في مختلف مواقع الكرامة والشرف.

وحيا أبناء وأعيان ووجهاء مديرية سنحان وبني بهلول، الصمود األسطوري ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات لدحر الغزاة ومرتزقة العدوان.

ان ُعقدا بمديريتي حبيش  دان لقاء
وال��ق��ف��ر ب��م��ح��اف��ظ��ة إب اس��ت��م��رار 
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي األم��ري��ك��ي على 

اليمن.
ين  واستنكر المشاركون في اللقاء
ب��ح��ض��ور ف��ري��ق وح���دة وط���ن ال��ذي 
ي���زور المحافظة وأع��ض��اء السلطة 
المحلية بالمديريتين والشخصيات 
االجتماعية وال��وج��ه��اء ومنظمات 
ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي، ال��ج��رائ��م التي 
يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب 

اليمني وتدمير مقدراته.
وأك���دوا أهمية وق��وف جميع أبناء 
ال���وط���ن ص��ف��ا واح�����دا ف���ي م��واج��ه��ة 
العدوان وإفشال مخططاته التآمرية 
.. منوهين بما يسطره أبطال الجيش 
واللجان الشعبية من مالحم بطولية 

وتضحيات في مختلف الجبهات .
كما أك���دوا دعمهم ومساندتهم 
ألب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان وتسيير 
ق���واف���ل ال���دع���م ل��ل��م��راب��ط��ي��ن في 

الجبهات.

غارات��ه  ش��ن  الهمج��ي  الس��عودي  الع��دوان  يواص��ل 
الهيس��تيرية على قرى ومدن ومحافظات اليمن بال هوادة، 
ورغ��م المجازر إاّل أن هذا العدوان الغاش��م يرفض تحكيم 
العق��ل والتوق��ف عن ه��ذه الجرائ��م اإلبادية بحق الش��عب 

اليمني..
»الميث��اق« تواصل رصدها األس��بوعي النتهاكات وجرائم 

اإلبادة والتدمير التي يرتكبها نظام آل سعود في اليمن..
حيث أوضح مصدر أمني ان طيران العدوان ش��ن سلس��لة 
غ��ارات اس��تهدفت الصمع وفريج��ة بأرحب ف��ي محافظة 
صنعاء، واستش��هدت أم وأطفالها الخمسة في غارتين على 
س��يارتهم بمنطقة بن��ي ضبيان بمديرية خ��والن الطيال, 

واستهدف الطيران القاعدة الجوية شمال العاصمة.


