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«الميثاق» ترصد جرائم العدوان خالل أسبوع

تصاعد هيستيري لمجازر آل سعود في اليمن

وأوضح المصدر أن مواطنين استشهدا في أربع غارات شنها طيران 
العدوان على منطقة الردف بمديرية الوازعية وأدت أيضًا إلى تضرر 

العديد من المنازل.
وأشار المصدر إلى أن مواطنين استشهدا في وقت سابق وأصيب 
آخــرون بجروح في غــارات لطيران الــعــدوان استهدفت سيارتين 
لمواطنين بمنطقة شعبو بمديرية الوازعية، كما استهدف طيران 

العدوان بعدة غارات منطقة الفاقع.
ولفت المصدر إلى أن الغارات على مدينة المخا والوازعية تزامنت مع 
غارات شنها طيران العدوان استهدفت أحياء في مديرية صالة شرق 
مدينة تعز وكذا منطقة المطار القديم غرب المدينة ما أسفر عن 
تضرر منازل وممتلكات خاصة وعامة، وتحليق كثيف لطيران العدوان 

على سماء المحافظة.
أما في محافظة مأرب فقد شن طيران العدوان السعودي غارتين 

على حصن ومقبرة براقش األثرية.
كما عــاود قصف مديرية صــرواح بـــ٣ غــارات، وأيضًا شن طيران 
العدوان سلسلة غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

أما يوم الثالثاء فقد أكد المصدر أن طيران العدوان شن ٣ غارات 
على منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز.

كما شن طيران العدوان السعودي غــارة على معسكر اللواء ٣٥ 
بمنطقة بير باشا، وغــارة على منطقة الشقب في مديرية صبر 
الموادم.. كما شن غارات اخرى على منطقة مفرق شرعب ومنطقة 

المطار القديم.
وفي محافظة شبوة استهدف طيران العدوان السعودي أحياء سكنية 
بغارتين في منطقة مبلقة في مديرية عين، و٣ غــارات لطيران 

العدوان السعودي على منطقة ميدي الحدودية بمحافظة حجة.
وشن غارة على منطقة ضمران بمديرية القبطة بمحافظة لحج.

أما يوم األربعاء فقد أكد المصدر استشهاد ثالثة مواطنين وإصابة 
آخر في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارة مسافرين 

بمديرية الحميدات بمحافظة الجوف.
كما استهدف بغارة منطقة برط العنان، وأخرى على منطقة الغيل.
وفي محافظة صنعاء شن طيران العدوان ٤ غارات على منطقتي 
المدارج والمدفون بمديرية نهم، وغارات أخرى على نهم مستهدفًا 
مناطق بران وملح والفرضة، كما شن ٣ غارات على منطقة الفريجة 

بأرحب.
وأوضح المصدر أن طيران تحالف العدوان شن غارة على منطقة 

العرقوب بخوالن وغارة على الحفاء شرق العاصمة.
وفي محافظة شبوة لفت المصدر الى أن استشهاد ٣ مواطنين 
وإصابة آخر في غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارة 

نوع "هايلوكس" في عقبة بيحان.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي األمريكي ٧ غارات 

على مناطق متفرقة في مديرية 
صرواح  وغارة على منطقة العطف 

بمديرية مجزر.
وفي محافظة حجة شن طيران 
العدوان السعودي ٦ غارات على 
مديرية حرض، وغارة على صحراء 

ميدي.
ـــوم الــخــمــيــس فــقــد عـــاود  ـــا ي أم
طيران العدوان السعودي الغاشم 
قصفه اإلجــرامــي على العاصمة 

صنعاء.
وأوضح مصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة عنيفة منطقة 

نقم بمديرية الصافية .
ولفت المصدر إلــى أن قصف الــعــدوان الحق أضــرارًا بالغة بمنازل 

المواطنين وتضرر المحالت التجارية والممتلكات العامة والخاصة.
وكثفت طائرات العدوان السعودي غاراتها بصورة هيستيرية على 
أحياء متفرقة في مدينة تعز ومناطق اخرى في ريفها في غارات 
وحشية اسفرت عن استشهاد افراد اسرة كاملة كما تسببت في تدمير 

مسجد وتضرر عشرات المنازل والمرافق.
وقال المصدر: إن طائرات العدوان السعودي شنت سلسلة غارات 
على احياء مدينة تعز مستهدفة حيي عصيفرة وحبيل سلمان حيث 
تقع جامعة تعز ما ادى إلى تضرر عشرات المساكن والمنشآت، فيما 
استهدفت منزًال في منطقة ظمران بالقبطية بين محافظتي تعز 

ولحج ما أدى إلى استشهاد أسرة كاملة.
وشنت طائرات العدوان السعودي غارات اخرى على مطار تعز الدولي 
ادت إلى تدمير منشآت في بوابة المطار, كما شنت غارات على منطقة 

الضباب في الضواحي الغربي للمدينة.
وأوضحت المصادر أن طائرات العدوان استهدفت بسلسلة غارات 

انحاء متفرقة في مديرية جبل 
حبشي اسفرت عن اضــرار في 

المنازل والمزارع.
وتــســبــبــت غــــــارات شنتها 
طائرات العدوان السعودي على 
مديرية المسراخ فــي تدمير 
ــــوراق  مــســجــد فـــي مــنــطــقــة ال

وتضرر منازل مجاورة.
وفـــــي مــــــأرب شــــن طـــيـــران 
العدوان السعودي أربع غارات 

على مديرية صرواح.
وأوضــح المصدر أن الطيران استهدف جبل هيالن االستراتيجي 

والخط العام بصرواح.
كما عاود طيران العدوان السعودي شن غاراته على محافظة ذمار 

مستهدفًا مديرية ضوران آنس.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بتسع غارات مناطق 

متفرقة في مديرية ضوران آنس.
وفي محافظة لحج استشهدت أسرة بكاملها جراء غارة لطيران 

العدوان السعودي.
وذكر المصدر األمني ان الطيران استهدف منزل مواطن في منطقة 
ظمران بمديرية القبيطة بمحافظة لحج ما ادى الستشهاد أسرة 

بكاملها .
كما شن الطيران غارتين على منطقة ظمران في مديرية القبيطة 
استهدفت إحــداهــا حاجزًا مائيًا، وغــارة ثالثة استهدفت منطقة 

الشريجة.
وفي محافظة عمران أصيب سبعة مواطنين جراء غارات لطيران 

العدوان السعودي على منطقة ذيفان بمديرية ريدة.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف سنترال االتصاالت 

بمنطقة ذيفان ما أدى إلى تدميره بشكل كلي وحدوث أضرار بالغة 
في الممتلكات الخاصة المجاورة للسنترال وتضرر الطريق الرئيسي 

الذي يربط مديرية ريدة بالعاصمة صنعاء.
أما محافظة شبوة فقد استهدف طيران العدوان السعودي بغارة 
جوية سيارة مسافرين بعقبة بيحان بشبوة، ما أسفر عن سقوط 

شهداء وجرحى.
وأفاد المصدر أن طيران العدوان استهدف سيارة المواطن محمد 
محسن فراس بالطريق العام بعقبة بيحان، ما أدى الى أستشهاد 

المواطن يحيى الزعبلي وإصابة محمد محسن فراس بجروح بليغة.
أما الجمعة فقد واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته على 

عدد من محافظات الجمهورية.
وأوضح المصدر ان خمسة مواطنين استشهدوا جراء استهداف 
طيران العدوان لسيارة في مديرية خوالن بمحافظة صنعاء و شن 
الــطــيــران سلسلة غـــارات على مناطق متفرقة فــي مديرية نهم 

بالمحافظة .
وفي محافظة تعز أشار المصدر إلى ان طيران العدوان استهدف 
بعدة غارات منازل المواطنين في مديرية التعزية ومثلث ومدينة 

ذباب و منطقة الجند .
واستهدف الطيران بسلسلة غارات مديرية صرواح و مديرية مجزر 

في محافظة مأرب.
وفي محافظة الجوف استهدف الطيران بسلسلة غارات مديرية 
المتون و استهدف منطقة سدبا بمديرية الزاهر , كما شن غارة على 

شبكة االتصاالت في مديرية الوهط بمحافظة لحج .
أما يوم السبت فقد شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على 

مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بسلسلة غارات مناطق 
مسورة والفرضة وبران ودمر منزلي الشهيد أحمد أبو علهان والشيخ 

أحمد أحمد ربيد وتضرر عدد من المنازل.
كما استهدف بثالث غارات جبل الصمع ما أدى إلى إحداث أضرار 

بمراعي األغنام.
وفــي مــأرب استهدف طيران الــعــدوان جبل هيالن والخط العام 
ومنطقة الحقيل بمديرية صرواح ما أدى إلى أضرار بالغة في الطريق 

العام والمصالح العامة والخاصة.
كما استهدف منطقة الحجر بمديرية مجزر.

أن طيران العدوان استهدف بثالث غارات مزارع المواطنين في 
منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار، خلفت أضرار 

بمنازل المواطنين.
وفي محافظة إب قال المصدر: إن طيران تحالف العدوان استهدف 
بغارتين قرية تلة بمديرية يريم مــا تسبب فــي تضرر منازل 

المواطنين.

تواصل صحيفة «الميثاق» رصدها االسبوعي للجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي في قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.. االثنين الماضي  
أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف منطقة بران بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة بالمنازل وممتلكات المواطنين.. 

كما شن غارات أخرى على فرضة نهم ومسورة.
وفي محافظة تعز شــن طيران العدوان الســعودي غارات على منطقة اللســان بمدينة المخا الساحلية بعد ساعات من شن غارات أخرى على منطقة 

المطار القديم غرب مدينة تعز، فيما ارتفعت حصيلة شهداء غارات العدوان على مديرية الوزاعية إلى أربعة شهداء وعدد من الجرحى.

٢٠ غارة على ٥ محافظات
أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع 
أن طــائــرات الــعــدوان السعودي شنت 
يوم السبت ٢٠ غارة جوية استهدفت 
خمس محافظات.. وأوضح المصدر أن 
طيران العدو عاود استهداف منطقة 
ووادي بـــران فــي مــديــريــة نــهــم  بـــ ٤ 
غارات، حيث دمر منزلي الشيخ القتيل 
أحمد أبــو علهان والشيخ أحمد احمد 

ربيد بنهم.
وأضــاف المصدر: أن طيران التحالف 

قصف ســيــارة فــي بني جبر بمديرية 
خــوالن، ما أدى إلــى مقتل ٥ أشخاص، 
بينهم امرأة و٣ أطفال، وشن الطيران 
غـــارة على مــنــزل مــواطــن فــي خــوالن 
الــطــيــال بمحافظة صــنــعــاء، مــا أسفر 
عن تدمير المنزل وتضرر عدة منازل 

مجاورة.
كما شن طيران العدوان السعودي ٣ 
غارات على معسكري الصمع  وفريجة 

في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وفـــي مــحــافــظــة مــــارب شــن طــيــران 
التحالف ٥ غارات على مناطق متفرقة 

في مديرية صرواح.
وقصف الطيران بـ ٣ غارات قاع الحقل 
فــي مديرية ضـــوران آنــس بمحافظة 
ذمــــار.. وفـــي محافظة الــجــوف عــاود 
الطيران شن غاراته على مديرية الغيل، 
حيث استهدف عددًا من المواقع بـ ٤ 
غارات. واستهدف كذلك بغارة مدرسة 

في الشريجة بمحافظة لحج.


