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10االثنين: 

ف مئات الضحايا
ّ
«٣٤٥» غارة هيستيرية للعدوان السعودي تخل

أكثر من «٣٤٥» غارة شنها طيران العدوان السعودي على مناطق اليمن خالل األسبوع الماضي.. 
مجازر وحشية وانتهاكات سافرة يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية وسط صمت دولي مخٍز متواطئ.

«الميثاق» تواصل رصد جرائم العدوان السعودي ومرتزقته.. فإلى الحصيلة:

(٥غارات) يوم الثالثاء 
١-١١-٢٠١٦م :

- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
ــــــارات على  ــســعــودي (٣)غ ال

منطقة الحفا 
- غارتان على جبل نقم

(غارتان) يوم السبت 
٥-١١-٢٠١٦م :

- شــن طــيــران الــعــدوان 
ــــســــعــــودي قــنــبــلــتــيــن  ال
صــوتــيــتــيــن اســتــهــدفــتــا 

منطقة الحفا

( غارتان) يوم االثنين ٣١-
١٠-٢٠١٦م :

- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي غارتين استهدفتا 

جسرًا  في منطقة االهجر

(غارتان) يوم السبت 
٥-١١-٢٠١٦م :

- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي غارتين استهدفتا 

جسرًا بمنطقة االهجر

( ١٣غارة) يوم االثنين ٣١-١٠-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٣) غارات 

على مديرية الحالي
- (٣) غـــــارات اســتــهــدفــت مـــزرعـــة احــد 
المواطنين  فــي منطقة الــكــوزي فــي مديرية 
الدريهمي .. مما أدى إلــى تدميرها وتدمير 

مضخة مياه 
- (٣) غارات على مديرية الصليف

- غــارتــان استهدفتا شبكة االتــصــاالت في 
منطقة البدوة في مديرية زبيد

- غارتان على منطقة القوس في كيلو ١٦.

( ١٤غارة) يوم الثالثاء ١-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٦)غــارات 
استهدفت ساحل النخيلة في مديرية الدريهمي 
- غــارتــان على منطقة الــكــدح فــي مديرية 

الخوخة 
- غارتان استهدفتا مزرعة احد المواطنين  
في منطقة العرج في مديرية الصليف .. مما أدى 

إلى تدميرها وتدمير مضخة مياه 
- غــارتــان  استهدفتا جسر وادي عيان في 

منطقة الخشم في مديرية الزهرة
- غارتان استهدفتا مشروع وخزان المياه في 

منطقة كيلو ١٦

( ٨غارات) يوم االربعاء ٢-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٣) غارات 

استهدفت منصة العروض في المدينة
- (٣) غارات على منطقة الكدحة في مديرية 

الخوخة
- غارتان على مطار الحديدة الدولي

( ١٢غارة) يوم الخميس ٣-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٣) غارات 

على ساحل الدريهمي
- (٦) غارات استهدفت الطريق العام ومصنع 
العيسي في منطقة رأس عيسى في مديرية 

الصليف
- غارة استهدفت مزرعة احد المواطنين في 

منطقة النخيلة في مديرية الدريهمي
- غارتان استهدفتا مباني الكلية البحرية في 

منطقة الكتيب

( ١٦غارة) يوم الجمعة ٤-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدان السعودي (٨) غارات 

على ساحل الدريهمي..
- (٣) غارات على منطقة النخيلة في مديرية 

الدريهمي
- (٥) غارات على مطار الحديدة الدولي في 

المدينة

(٣) غارات يوم االحد ٦-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٣) غارات  

على منطقة التحيتا

(٣غارات) يوم االثنين ٣١-١٠-٢٠١٦م 
:

- شن طيران العدوان السعودي (٣) غارات 
على منطقة المدفون في مديرية نهم

(١١غارة) يوم الثالثاء ١-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي غارتين 
على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر 
- غارتان  على جبل القرن في مديرية نهم.

-  (٣) غــــارات اســتــهــدفــت ســيــارة احــد 
المواطنين في الطريق العام في منطقة بني 

بارق في مديرية نهم
- (٤) غـــارات على منطقة المدفون في 

مديرية نهم
( ١٥غارة) يوم االربعاء ٢-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي (٧) غارات 
على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر

- (٦) غارات على منطقة حاز في مديرية 

همدان
- غارتان على منطقة بني بارق في مديرية 

نهم
( ٢٠غارة) يوم الجمعة ٤-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي (٨) غارات 
استهدفت شبكة االتصاالت في جبل النبي 

شعيب في مديرية بني مطر.
ــارق في  - (٣) غـــارات على منطقة بني ب

مديرية نهم
- (٣) غـــارات على منطقة المدفون في 

مديرية نهم
- غارتان على منطقة مسورة في مديرية 

نهم
- غارتان على منطقة مبدعة في مديرية 

نهم
- غارتان على منطقة الحمراء في مديرية 

همدان 

( ١٨غارة) يوم السبت ٥-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي غارتين 
استهدفتا سيارة نــوع "مـــازدا" على الخط 
الرابط بين مسورة ومحلي في منطقة محلي في 
مديرية نهم.. مما أدى إلى استشهاد المواطن 

أحمد محسن رسام وجرح (٣) آخرين 
- (١٠) غــارات على منطقة الحمراء في 

مديرية همدان
- غارتان على منطقة بني بارق في مديرية 

نهم
- غارتان على منطقة رمــادة في مديرية 

نهم
- غارتان على منطقة مسورة في مديرية 

نهم
(٦) غارات يوم االحد ٦-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي (٦) غارات 
على منطقة المنتزه في الحيمة الخارجية                                                                                      
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( غارتان) يوم الثالثاء 
١-١١-٢٠١٦م :

- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي غارتين على مديرية 

عسيالن 
( ٣٠غارة) يوم الخميس 

٣-١١-٢٠١٦م :
- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
الــســعــودي (٣٠) غـــارة على 
مناطق هجر كحالن والعيقيب 

والنقوب في مديرية عسيالن
(٤) غارات يوم االحد 

٦-١١-٢٠١٦م :
- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي (٤) غــارات جنوب 

مديرية عسيالن   

( ٣غارات) يوم االربعاء 
٢-١١-٢٠١٦م :

ــــران  - شــــــن طــــي
الـــعـــدوان الــســعــودي 
(٣) غـــــــارات عــلــى 
منطقة كهبوب في 

مديرية المضاربة

( ٥غارات) يوم 
الخميس ٣-١١-

٢٠١٦م :
- شـــــن طــــيــــران 
ـــــــــــــــعـــــــــــــــدوان  ال
الــــــســــــعــــــودي(٥) 
غــارات على منطقة 
كهبوب في مديرية 

المضاربة .

( غارة) يوم االثنين ٣١-
١٠-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان 
ــســعــودي غــــارة على  ال
منطقة وقـــز مديرية 

المصلوب 

( ٣غارات) يوم الثالثاء 
١-١١-٢٠١٦م :

- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي غــارة على منطقة 

السالم مديرية المصلوب 
- غارتان على مديرية المتون 

( غارتان +٥٤قذيفة) 
يوم الثالثاء ١-١١-

٢٠١٦م :

ــعــدوان  - شــن طــيــران ال
ــســعــودي غــارتــيــن على  ال

مديرية مستبأ 

- قصف صاروخي سعودي 
(٢٢) قذيفة استهدف  بـــ
مناطق متفرقة في مديرية 

ميدي

- قصف صاروخي سعودي 
(٣٢) قذيفة استهدف  بـــ
مناطق متفرقة في مديرية 

حرض
( ٤٥قذيفة) يوم الخميس 

٣-١١-٢٠١٦م :
- قصف صاروخي سعودي 
(٢٥) قذيفة استهدف  بـــ
مناطق متفرقة في مديرية 

ميدي.
- قصف صاروخي سعودي 
(٢٠) قذيفة استهدف  بـــ
مناطق متفرقة في مديرية 

حرض.
( ٦غارات) يوم السبت 

٥-١١-٢٠١٦م :
ــعــدوان  - شــن طــيــران ال
السعودي (٥) غارات على 

مديرية حرض
- غـــــــارة اســتــهــدفــت 
الطريق العام الرابط بين 
محافظات صنعاء وعمران 
وحجة في منطقة الخذالي 

في مديرية كحالن عفار
- قصف صاروخي سعودي 
استهدف مناطق متفرقة 

في مديرية حرض

( ٦غارات+١٣ قذيفة) يوم االثنين ٣١-١٠-
٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي غارتين استهدفتا منزل 
احد المواطنين في منطقة بركان في مديرية رازح.. مما أدى 

إلى تدميره وتضرر (١٥) منزًال مجاورًا وتضرر مدرسة 
- غارتان على مديرية سحار

- غارتان على منطقة ثعبان في مديرية باقم 
(١٣) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

منطقة طالن في مديرية حيدان
( ١٢غارة+٧٦ قذيفة) يوم الثالثاء ١-١١-

٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي غارتين استهدفتا منزل 
احد المواطنين في منطقة العطفين في مديرية كتاف.. 

مما أدى إلى تدميره وتضرر (١١) منزًال مجاورًا 
- (٤) غارات على مناطق متفرقة في مديرية الظاهر

- (٤) غــارات استهدفت سيارة احــد المواطنين في 
الطريق العام في منطقة مندبة في مديرية باقم 

- غارتان استهدفتا منازل المواطنين في منطقة االزقول 
في مديرية سحار .. مما أدى إلى تدمير(٣) منازل وتضرر 

(١٥) منزًال مجاورًا 
(٤٠) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

مناطق متفرقة في مديرية منبه
(١٦) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

مناطق متفرقة في مديرية الظاهر
(٢٠) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

مناطق متفرقة في مديرية شداء
( ١٣غارة) يوم االربعاء ٢-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة 
الحصامة في مديرية شداء

- غارة استهدفت شاحنة مواد غذائية في الطريق العام 
في منطقة في مديرية رازح

- غارتان استهدفت ثالجة تبريد في الطريق العام في 
منطقة في مديرية رازح

- غــارة استهدفت منزل احد المواطنين في مديرية 
رازح.. مما أدى إلى تدميره وتضرر(١٣) منزًال مجاورًا

- غارتان على منطقة االزقول في مديرية سحار
- (٣) غارات على منطقة الثعبان في مديرية باقم

- غارتان على منطقة النظير في مديرية رازح
( ٤غارات +٨٥ قذيفة) يوم الخميس ٣-١١-

٢٠١٦م :
- شن طيران الــعــدوان السعودي غارتين على منازل 
المواطنين في منطقة الجعملة في مديرية مجز.. مما أدى 

إلى تدمير(٤) منازل وتضرر(٢٢) منزًال مجاورًا 
- غارتان استهدفتا منزل احد المواطنين في منطقة 
ــم.. مــمــا أدى إلـــى تدميره  ــاق الــمــصــاحــف فــي مــديــريــة ب

وتضرر(١١) منزًال مجاورًا 
(١٥) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

منطقة آل الشيخ في مديرية باقم.
(٣٥) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

مناطق متفرقة في مديرية منبه.
(٢٠) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

مناطق متفرقة في مديرية باقم.
(١٥) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب

منطقة المصاحف في مديرية باقم.

( ١٤غارة+٣٠ قذيفة) يوم الجمعة ٤-١١-
٢٠١٦م :

- شن طيران الــعــدوان السعودي غارتين استهدفتا 
محطة وقود في منطقة آل عقاب في مديرية سحار

- غارتان استهدفتا منزل احد المواطنين في منطقة 
آل ابــو جبارة في مديرية كــتــاف.. مما أدى إلــى تدميره 

وتضرر(١٥) منزًال مجاورًا
- غارتان على منطقة الصوح في مديرية كتاف

- غارتان استهدفتا محطة وقود في منطقة نسرين
- غارتان استهدفتا محطة وقود في مفرق الحمزات في 
مديرية سحار.. مما أدى إلى تدميرها وتدمير (٦) محالت 

تجارية وتضرر (٧) منازل واحتراق سيارتين 
- غارتان استهدفتا محطة وقود ادى الى تدميرها في 

مديرية رازح
- غارتان استهدفتا الطريق العام في مديرية رازح

- غارة استهدفت الطريق العام في منطقة الصوح في 
مديرية كتاف

(٣٠) قذيفة استهدف  ـــ - قصف صاروخي سعودي ب
مناطق متفرقة في مديرية منبه. 

( ٢١غارة) يوم السبت ٥-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٣) غارات استهدفت 
منازل المواطنين في قرية السهلين في منطقة آل سالم.. 
مما أدى إلى تدمير (٥) منازل وتضرر(٢٥) منزًال مجاورًا 

- (٧) غارات على منطقة العطفين في مديرية كتاف
- غارتان بقنابل عنقودية استهدفت منطقة الثعبان 

في مديرية باقم
- غارتان على  منطقة البقع في مديرية كتاف

- (٣) غارات على منطقة الحصامة في مديرية شداء
- غارتان  منطقة الثعبان في مديرية باقم

- غارتان على منطقة الحجلة في مديرية رازح
- قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة 

في مديرية منبه
(٩) غارات يوم االحد ٦-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي (٧) غارات على غلفقان 
في مديرية سحار 

- غارتان على الخط العام في منطقة مــران بمديرية 
حيدان  

( غارتان) يوم االثنين ٣١-
١٠-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي 
غارتين استهدفتا مدينة النور 

( ٣غارات) يوم االربعاء 
٢-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي (٣) 
غارات استهدفت شبكة االتصاالت في 

منطقة الزاهري في مديرية المخا
( ٦غارات) يوم الخميس 

٣-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي 
غارتين استهدفتا محطة تحلية 
المياه فــي مديرية المخا.. مما 
أدى إلى استشهاد (٣) مواطنين 

وجرح (٩) آخرين  
- غـــارة اســتــهــدفــت منطقة 

الصيار في مديرية الصلو
- (٣) غــــارات عــلــى منطقة 

الشرف في مديرية الصلو
( ٣غارات) يوم الجمعة 

٤-١١-٢٠١٦م :
- شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
الــســعــودي غــارتــيــن استهدفتا 
شبكة االتـــصـــاالت فــي منطقة 

الزاهري في مديرية المخاء
- غارتان على مديرية الصلو

- غارة استهدفت حراثة ألحد 
المواطنين في الطريق العام في 

مديرية الوازعية

( ٥غارات) يوم الجمعة ٤-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي (٤) غارات على مناطق جرجرة 

وحيد السماء والسيلة في مديرية ذي ناعم
- غارة استهدفت الطريق العام في منطقة جبرة في مديرية 

الزاهر

(غارتان) يوم االحد ٦-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي غارتين على منطقة األحرم 

بمديرية دمت..

( ٣غارات) يوم االثنين 
٣١-١٠-٢٠١٦م :

ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
السعودي (٣) غـــارات على 

مديرية صرواح
( ٣غارات) يوم الثالثاء 

١-١١-٢٠١٦م :
ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
السعودي (٣) غـــارات على 

مديرية صرواح
( غارتان) يوم االربعاء 

٢-١١-٢٠١٦م :
ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
ـــســـعـــودي غـــارتـــيـــن على  ال

مديرية صرواح
( ١٩غارة) يوم الخميس 

٣-١١-٢٠١٦م :
ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
السعودي (١٧) غــارة على 
مناطق متفرقة في مديرية 

صرواح

- غارتان استهدفتا سيارة 
احد المواطنين في الطريق 
العام في منطقة ربيعة في 

مديرية صرواح
( ٣غارات) يوم الجمعة 

٤-١١-٢٠١٦م :
ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
السعودي (٣) غـــارات على 
منطقة حــبــاب فــي مديرية 

صرواح
( ٤غارات) يوم السبت 

٥-١١-٢٠١٦م :
ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
السعودي (٤) غـــارات على 
منطقة حــبــاب فــي مديرية 

صرواح
(غارة) يوم االحد ٦-١١-

٢٠١٦م :
ـــعـــدوان  - شـــن طـــيـــران ال
السعودي غــارة على مزرعة 
في منطقة حباب بمديرية 

صرواح

( غارة) يوم الثالثاء ١-١١-٢٠١٦م :
- شن طيران العدوان السعودي غــارة على مديرية 

قفلة عذر 
(غارة) يوم الجمعة ٤-١١-٢٠١٦م :

- شن طيران العدوان السعودي غارة استهدفت الطريق العام في 
منطقة الخذالي بمديرية كحالن عفار


