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مقدمــــــــة

تتــواىل انجــازات الوكالــة يف هــذا الزمــن الصعــب- بفضــل وبهمــة الزمــاء وحرصهــم، ألننــا نــدرك أهميــة الكلمــة 
التــي توثــق للحــدث خاصــًة إذا كان بحجــم وخطــورة العــدوان الســعودي األمريكــي املجــرم.

مــع صــدور هــذا الكتــاب يكــون قــد مــر خمــس ســنوات متتاليــة عــى بدايــة العــدوان الســعودي االمريكــي 
عــى اليمــن ، بعــد ان توقعــت قيــادة تحالــف العــدوان أن تحقــق أهــداف عملياتهــا العســكرية خــال أســابيع 
مــن انطاقتهــا يف 26 مــن مــارس 2015م ،ثــم وضعــت ثاثــة أشــهر لتحقيــق أهــداف العــدوان الــذي اســتهدف 
مختلــف املناطــق اليمنيــة واملمتلــكات الخاصــة والعامــة واملراكــز الخدميــة، مــع اســتمرار الغــارات ومــا تخلفــه 
مــن شــهداء وجرحــى واســتمرار الحصــار الــري والبحــري والجــوي ومــا يخلفــه مــن آثــار ونتائــج مدمــرة عــى 

اليمنيــن.

ــادة تحالــف العــدوان تــدرك أنــه كلمــا طــال أمــد العــدوان ازداد اليمــن قــوًة الســيما يف مجــال  فلــم تكــن قي
القــوات املســلحة اليمنيــة التــي أصبحــت اليــوم ويف الســنة الخامســة مــن العــدوان أقــوى ممــا كانــت عليــه ليلــة 
العــدوان بفضــل اللــه وبفضــل القيــادة التاريخيــة للســيد عبدامللــك بــدر الديــن الحوثــي حفظــه اللــه، وحققــت 
خــال األربــع الســنوات املاضيــة إنجــازاٍت كبــرة عــى صعيــد إعــادة البنــاء يف ظــل ظــروف الحــرب والعــدوان، 
ــت  ــا العــدوان، وواصل ــد أســلحة تفــوق به ــق تحــوالً إســراتيجياً يف مســار املعركــة وتحيي ــت مــن تحقي وتمكن
تصديهــا املــروع للعــدوان مــن خــال العمليــات العســكرية النوعيــة يف مختلــف املحــاور والجبهــات، ورضبــات 
ــات  ــدروع وعملي ــد ال ــة وض ــي الهندس ــات وحدت ــة اىل عملي ــر، باإلضاف ــو املس ــاح الج ــة وس ــوة الصاروخي الق

وحــدة القناصــة.

هــذا الكتــاب يرصــد ويوثــق بشــكل يومــي لكافــة ممارســات وعمليــات وجرائــم العــدوان التــي شــملت  كافــة 
املناطــق واملحافظــات اليمنيــة خــال عــام 2019، فنحــن نــدرك انــه مــادام العــدوان مســتمرا يجــب ان تســتمر 
ــل يجــب ان  ــي ال ينبغــي ان تســقط بالتقــادم او النســيان، ب ــه الت ــق كل جرائمــه وانتهاكات ــة رصــد وتوثي عملي

تكــون مثبتــة ومحفوظــة يف ذاكــرة ووجــدان شــعبنا جيــا بعــد جيــل بــل ويف الذاكــرة االنســانية والدوليــة.

 كمــا انــه مــن الواجــب ايضــا ان نوثــق يف ســجات التاريــخ ان هــذا الشــعب ســّطر ومــا يــزال يســّطر أنبــل 
واقــوى ماحــم الصمــود يف وجــه هــذا العــدوان الــذي كان مــن أكــر أخطائــه انــه اخــرج صمــود الشــعب اليمنــي 
مــن حســاباته وغــاب عنــه وهــو يعلــن عــن بــدء عدوانــه أن الشــعب اليمنــي لــم ولــن يقــف مكتــوف األيــدي أمام 

اســتمرار آلــة القتــل والتدمــر العدوانيــة.

ويجــدر بنــا ان نشــر اىل ان هــذا الكتــاب ليــس االول مــن نوعــه فقــد حرصنــا يف وكالــة االنبــاء اليمنيــة )ســبأ( 
ــة عــى توثيــق كافــة أعمــال  ومــن خــال عمــل دؤوب ومنظــم يقــوم بــه مركــز البحــوث واملعلومــات يف الوكال
وجرائــم العــدوان عــى اليمــن منــذ يومــه االول قبــل خمــس ســنوات وتضمــن هــذا التوثيــق سلســلة مــن الكتــب 
ترصــد يوميــات العــدوان يف االعــوام 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 ، باإلضافــة اىل هــذا الكتــاب الخــاص بيوميــات 

العــدوان لعــام 2019 ، وسيســتمر هــذا العمــل مــادام العــدوان مســتمرا.

نشكر كل من أسهم يف هذا الجهد، ونسأل الله الرحمة واملغفرة للشهداء والشفاء للجرحى.. وكل عام والجميع بخر؛؛؛

مـحـمــد يــحـيـــى الـمــنصــــــور

 رئيس جملس اإلدارة – رئيس التحرير





ينـايــر
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استشهاد امرأة وطفلة يف قصف صاروخي ومدفعي سعودي يف صعدة
]01/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

استشهدت امرأة وطفلة اليوم، يف قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية باقم الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي قصف منطقة قماعل 
بمديرية باقم بالصواريخ وقذائف املدفعية ما أدى إىل استشهاد امرأة مسنة وطفلة.

وأشار املصدر إىل حدوث أرضار يف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية رازح الحدودية جراء القصف 
الصاروخي واملدفعي السعودي.

طريان العدوان األمريكي السعودي يدمر جسر العقلة مبحافظة عمران
]01/يناير/2019[ عمران - سبأ : 

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم جرس العقلة بمديرية القفلة محافظة عمران.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات 
جرس العقلة بمنطقة املغى يف مديرية القفلة ما أدى إىل تدمره.. الفتا إىل أن الجرس يربط بن مديرية حوث 

بعمران ومديرية حرض بمحافظة حجة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استهدف عدد من الجسور الرابطة بن املحافظة ومديرياتها 
واملحافظات املجاورة ومنها صعدة وحجة والجوف.

استشهاد مواطنة وتدمري للممتلكات يف استهداف العدوان ومرتزقته لثالث حمافظات
]01/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته، خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
واستهداف محافظتي صعدة وتعز، ما أدى إىل استشهاد مواطنة وتدمر للممتلكات العامة والخاصة خال 

الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي السويق 
واملغرس بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة، فيما قصف املرتزقة بأكثر من 20 قذيفة جنوب مدينة 

التحيتا.

وأشار املصدر إىل تحليق لطران العدوان الحربي يف أجواء مدينة الحديدة، وقصف املرتزقة بقاذفات 
القنابل، وأطلقوا أعرة قناصة بإتجاه شمال املطار، كما قصفوا باألسلحة الثقيلة والرشاشة باتجاه رشق 

شارع الخمسن ومن جهة 22 مايو إىل فندق اإلتحاد واألحياء املجاورة له يف 7 يوليو.

واستهدف مرتزقة العدوان بقذائف املدفعية مدينة الشباب، كما قصفوا باملدفعية والعيارات الثقيلة 
واملتوسطة غرب جولة السفينة بمديرية الحايل، فيما استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات شمال 

رشق املدينة بشارع الـ90.

وذكر املصدر أن املرتزقة قصفوا مدينة الدريهمي باألسلحة الثقيلة واملتوسطة بشكل مكثف بالتزامن مع 
تحليق لطران العدوان التجسيس فوق أجواءها، كما قصفوا بأكثر من عر قذائف مدفعية وبمعدالت 12.7 

و 14.5 مزارع وممتلكات املواطنن يف مديرية الدريهمي.
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وأكد املصدر استشهاد املواطنة مسك علوان سعيد، بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان يف قرية العذير 
األعبوس بمديرية حيفان محافظة تعز.

ويف محافظة صعدة، شن طران العدوان أربع غارات عى منطقتي شعبان وآل عيل بمديرية رازح 
الحدودية، وثاث غارات عى مديرية باقم، واستهدف بغارة منزل مواطن بمنطقة طان يف مديرية حيدان 

ونفوق عدد من املوايش.

ست غارات على صعدة
]02/يناير/2019[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، ست غارات استهدفت مناطق متفرقة بمديريتي رازح 
والظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مناطق 
متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي استهدف بغارتن منازل وممتلكات املواطنن يف مديرية باقم.

وذكر املصدر أن مناطق وقرى آهلة بالسكان بمديريتي باقم ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي خلف أرضاراً مادية واسعة.

استشهاد أربعة مواطنني وإصابة آخرين يف حمافظتي عمران وتعز وتواصل خرق اتفاق 
السويد

]02/يناير/2019[ محافظات -سبأ:

استشهد أربعة مواطنن وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال بغارات طران العدوان األمريكي السعودي 
وقصف املرتزقة عى محافظتي عمران وتعز، فيما تواصلت خروقات املرتزقة التفاق السويد يف محافظة 

الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد ثاث مواطنن بينهم طفلتان وإصابة آخرين بينهم 
امرأتان وطفل جراء قصف املرتزقة عى منطقة حوامرة بمديرية ماوية محافظة تعز.

وذكر املصدر أن مواطناً استشهد وجرح اثنان آخران جراء أربع غارات لطران العدوان عى جرس العقله 
بمديرية قفلة عذر يف محافظة عمران.

ويف محافظة الحديدة واصل مرتزقة العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار، حيث قصفت املدفعية جنوب 
التحيتا بالتزامن مع تمشيط باألسلحة املتوسطة وتحليق للطران التجسيس.

واستهدف املرتزقة بأكثر من 56 قذيفة هاون وتمشيط مكثف باألسلحة املتوسطة عى مدينة التحيتا، كما 
قصفت قوى العدوان بأكثر من 25 قذيفة مناطق متفرقة رشق حيس.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان واصلت استهداف مدينة الدريهمي وتدمر منشآت ومبان يف املديرية 
وقصف عشوائي باألسلحة املتوسطة عى املدينة، كما استهدفت منطقة الكوعي باملديرية بعدد من القذائف 

املدفعية.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالعيارات الرشاشة عى مدينة الشباب بشارع التسعن 
وباملدفعية عى عدد من مناطق مدينة الحديدة.



9

يوميات العـ2019ـــدوان

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة القد بمديرية رازح الحدودية، فيما ترضرت منازل 
ومزارع املواطنن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى املديرية.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.. ولفت 
املصدر إىل أن الطران امُلعادي شن غارة عى مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

ثالث غارات على مديرية صرواح
]03/يناير/2019[ مأرب -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، ثاث غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان السعودي خلفت أرضارا يف ممتلكات 
املواطنن بمديرية رصواح.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف مدفعية عدد من املناطق برصواح.

طريان العدوان يدمر منزل مواطن يف رازح بصعدة
]03/يناير/2019[ صعدة-سبأ:

دمر طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، منزل مواطن يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي شن غارة عى منزل 
مواطن بمنطقة آل عيل بمديرية رازح، أدت إىل تدمره وترضر عدد من املنازل املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن املديرية تتعرض لقصف جوي ومدفعي وصاروخي سعودي بشكل يومي خلف 
أرضاراً مهولة بممتلكات املواطنن.

العميد سريع: العدوان ومرتزقته حياولون االلتفاف على اتفاق السويد وارتكبوا 81 خرقا 
خالل48 ساعة املاضية

]03/يناير/2019[ صنعاء - سبأ : 

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، »إنه ورغم تنفيذ قواتنا لاتفاق وبدأت 
إعادة االنتشار يحاول العدوان ومرتزقته االلتفاف عى نص بنود اتفاق السويد بارتكابهم 81 خرقا التفاق 

وقف إطاق النار بالحديدة خال الـ 48 ساعة املاضية«.

وأكد العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة قصفوا بـ 47 قذيفة مدفعية األحياء 
السكنية ومزارع املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية، منها ست قذائف هاون عى كيلو 16، وثاث 
شمال حيس، وثاث أخرى عى الجاح األعى، وتسع شمال غرب قرية الرف إىل غرب قرية محل الشيخ، 

كما أطلق مرتزقة العدوان قذيفتن هاون باتجاه حارة الضبياني ومثلهما عى مزرعة أحد املواطنن رشق 
قرية القلمة شمال رشق حيس، وقذيفة هاون باتجاه كلية الطب، وقذيفتن هاون عى شمال حيس، و10 

قذائف مدفعية وأربع قذائف هاون عى جنوب رشق مثلث مقبنة بحيس، وخمس قذائف مدفعية عى جنوب 
حيس، كما قصفت مدفعية املرتزقة محيط جامعة الحديدة وكلية الطب وباتجاه التحيتا.

وأشار إىل أن املرتزقة أطلقوا النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من قرية الرف إىل قرية 
محل الشيخ، ومن اتجاه رشق وشمال رشق مدينة الشعب إىل مدينة الشعب، ومن بيوت الخباتية باتجاه 
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شارع صنعاء والغرايس، ومن مثلث مقبنة إىل جنوب رشق مثلث مقبنة بحيس.. وبن أن الطران الحربي 
واالستطاعي واصل تحليقه بشكل مكثف فوق الجبلية والتحيتا، فيما حلق طران االستطاع فوق كيلو 16 

والحايل والحوك وطران األباتيش فوق أجواء الجاح والتحيتا.

ولفت متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية رصدوا جرافة تقوم باستحداثات وتحصينات 
يف مثلث مقبنة بحيس، وتحركات 25 طقم وثاث دينات تحمل مدد من الخوخة إىل الفازة، و13 طقم من 
الفازة إىل الخوخة، وثاث أطقم من خلف جامع أحمد عيل إىل مزارع سليمان محب، وثمانية أطقم محملة 

أفراد، ودينا من الطور إىل الدريهمي.

كما رصد أبطال الجيش واللجان الشعبية تحركات املرتزقة من الدريهمي والدوار باتجاه الخمسن 
والغرايس، ومن العقد باتجاه رشق وجنوب رشق وشمال رشق مدينة الشعب، ومن العقد باتجاه املطاحن 
والغرايس، وكذا خمس مدرعات و11 طقم تحمل أفراد باتجاه شارع صنعاء والغرايس، إىل جانب تحرك 
آليات وأطقم من الخمسن إىل املسناء، ومن غرب العقد إىل رشق مدينة الشعب، ومن غرب العقد باتجاه 

املطاحن.

وذكر أن طران العدوان شن 41 غارة، منها ثاث غارات عى سنحان بمحافظة صنعاء، وغارتن عى البقع، 
وسبع غارات عى كتاف، وغارة عى باقم، وأربع غارات عى املاحيط ومثلها عى رازح بصعدة، وخمس 
غارات عى حرض وميدي، وثمان غارات عى املدافن بمحافظة حجة، وأربع غارات عى رصواح بمأرب، 

وثاث غارات عى الرفة وقبالة نجران.

ووفقا للعميد رسيع، فإن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحوفات للمرتزقة منها زحفن باتجاه تبتي 
القناصن والعَلم يف الربوعة، وأربعة زحوفات باتجاه محديدة وعى اللخافيف وعى نجد الفارس قبالة 
نجران، وزحف آخر عى مواقع الروق والقايض برصواح، وزحفن من اتجاه الحصن يف باقم باتجاه 

مواقع الجيش يف آل رسة مسنوداً بتمهيد مدفعي وغطاء جوي، كما كرس أبطال الجيش واللجان الشعبية 
زحفن عى جبل العطب وعى جبل الشبكة باملدافن قبالة جيزان من ثاثة مسارات، وزحف عى جبل 

الصافية وتبة عنواون باملاحيط.

وأفشل الجيش واللجان الشعبية محاوالت تسلل للمرتزقة األوىل باتجاه جبل رحناق يف مقبنة بتعز، وباتجاه 
غرب أبواب الحديد يف باقم وعى غرب الربوعة، وعى مواقع الجيش ما بن الشبكة والطلعة، وعى جنوب 

تويلق قبالة جيزان.. وأكد العميد رسيع أن املرتزقة تكبدوا خسائر كبرة يف األرواح والعتاد ولم يفلحوا يف 
تحقيق أي تقدم.

وردا عى تصعيد مرتزقة العدوان، أكد متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عدة 
عمليات نوعية استهدفت مواقع املرتزقة يف معسكر خالد ويف عصيفرة والدفاع الجوي والقحيفة بتعز ويف 
شبكة صباح بذي ناعم بالبيضاء، كما نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية يف إحدى السوائل مابن 

البارك وتبة القدم يف الحول بنهم، وعى مواقع املرتزقة يف تبة تراب ورشق القرن يف نهم وتبتي السفينة 
والحمراء والتباب املجاورة لهما بالجريبات يف ناطع بالبيضاء.

وحسب متحدث القوات املسلحة، نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليتن هجوميتن عى مواقع املرتزقة 
باملاحيط ورشق جبل النار باتجاه التباب الحمر والتباب السود وتبة رامي بحرض، وتم السيطرة عى 

التباب وعى جبل الرضيبة باملاحيط وسقط عدد من القتى واملصابن من املرتزقة، وتدمر آليات ومدرعات 
واغتنام أسلحة وعتاد عسكري كبر، كما أسقط أبطال الجيش واللجان الشعبية طائرة استطاع مسرة 
للعدوان يف املاحيط، كما أكد التزام القوات املسلحة واللجان الشعبية بضبط النفس ووقف إطاق النار 

بالحديدة وعدم الرد عى خروقات العدوان واملرتزقة املتواصلة حرصا عى تهيئة األجواء أمام الفريق األممي 
واللجان املشركة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وتفويت أي فرصة أمام العدوان ومرتزقته.

وحمل العميد رسيع العدوان واملرتزقة مسئولية االستمرار يف الخروقات وعرقلة عمل الفريق األممي واللجان 
املشركة لتثبيت األمن واالستقرار يف الحديدة باعتباره مقدمة إليقاف العدوان وإحال السام العادل 

واملرف للشعب اليمني.
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استشهاد سبعة مواطنني ومقتل قيادي يف النخبة الشبوانية إثر اشتباكات وقصف 
مروحيات األباتشي

]04/يناير/2019[ شبوة - سبأ :

استشهد سبعة مواطنن من أبناء قبيلة السادة يف مديرية مرخة بمحافظة شبوة اليوم، فيما لقي قائد قوة 
التدخل الرسيع يف النخبة الشبوانية مرصعه إثر اشتباكات بن الطرفن وقصف طران األباتيش لقوات 

االحتال اإلماراتي.

وأوضح مصدر محيل أن اشتباكات اندلعت بن أبناء قبيلة السادة يف مديرية مرخة مع النخبة الشبوانية 
أعقبها تدخل ملروحيات األباتيش اإلماراتية التي قامت بإسناد قوات النخبة بعد محارصتها بنران أبناء 

القبيلة ومقتل اثنن من منتسبيها وجرح سبعة آخرين.

وأكد املصدر أن االشتباكات أسفرت عن استشهاد أكثر من سبعة مواطنن من أبناء قبيلة السادة، فيما 
قتل قائد قوة التدخل الرسيع يف النخبة الشبوانية العقيد جال صالح عجاج والجندي حمودي بله وإصابة 

سبعة من قوات النخبة، وإحراق عدة أطقم عسكرية تابعة لهم.

وأشار املصدر إىل أن املواجهات بدأت حينما قامت قوة من النخبة الشبوانية بمحاولة مداهمة منزل أحد 
أبناء القبيلة بهدف اعتقاله بتهمة انتمائه لخلية إرهابية..ولفت املصدر إىل أن الشخص املطلوب لم يكن 

موجودا إال أن مسلحي النخبة أرصوا عى اعتقال إخوته بدالً عنه، األمر الذي قابله األهايل بالرفض.. مبينا 
أن مسلحي النخبة قاموا بأطاق النار عى املنازل واملواطنن، الذين قاموا بالرد ومحارصة النخبة وهو ما 

استدعى مروحيات االحتال اإلماراتي لتعزيز أدواتها وقصف منازل املواطنن.

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق احلديدة وسلسلة غارات وقصف مدفعي على صعدة 
]04/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي، خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطران 
غارات عى محافظة صعدة، ما أدى إىل تدمر املمتلكات العامة والخاصة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية واألسلحة الرشاشة 
منطقة الكوعي رشق مدينة الدريهمي، كما مشطت باملعدالت باتجاه املنطقة نفسها وسط تحليق مستمر 

للطران االستطاعي.

وأطلق مرتزقة العدوان أكثر من 45 قذيفة مدفعية تجاه جنوب الدريهمي مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة 
والخفيفة، وقصفوا بعدد من القذائف واألسلحة الرشاشة قرية الشيخ يف منطقة كيلو 16، وباملدفعية 

باتجاه الجاح األعى.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا بصاروخن موجهن مواقع الجيش واللجان الشعبية رشق 
حيس.

ويف مدينة الحديدة قصف املرتزقة مدينة الشعب بالعيارات الرشاشة، وحلق طران العدوان التجسيس 
بكثافة يف أجواء مدينة الحديدة واملديريات الجنوبية.

وأكد املصدر ان قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية 
يف محافظة صعدة.

وأفاد املصدر أن الطران املعادي شن سلسلة من الغارات عى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وغارة عى 
سوق مدينة باقم، وتعرضت منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي 

مكثف.
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متحدث القوات املسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته باحلديدة تتجاوز 214 خرقا خالل 
24 ساعة

]04/يناير/2019[ صنعاء- سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن مرتزقة العدوان واصلوا خروقاتهم 
لوقف إطاق النار بالحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية بارتكاب 214 خرقا بالتزامن مع تحليق مكثف 

لطران العدوان الحربي واالستطاعي يف أجواء مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها. وأوضح العميد رسيع 
يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مدفعية املرتزقة أطلقت 172 قذيفة باتجاه األحياء السكنية 

ومزارع املواطنن ومواقع الجيش، منها 108 قذائف عى شمال ورشق حيس، وثمان قذائف هاون إىل قرية 
الشيخ وغربها، و45 قذيفة باتجاه جنوب التحيتا، وقذيفة مدفعية حول الكوعي، وقذيفة هاون إىل األمنية، 

وقذيفتي هاون من غرب الكوعي إىل الكوعي، وقذيفة هاون عى الشجن، وقذيفة هاون عى رشكة تهامة، 
وقذيفة هاون عى رشكة املقبيل، وقذيفة هاون عى جنوب سيتي ماكس، وثاث قذائف هاون عى الواحة، 

كما أطلقوا 2 صواريخ موجهة من مدرسة خولة باتجاه شمال ورشق حيس.

وأشار إىل أن املرتزقة واصلوا إطاق النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من قرية الرف إىل كيلو 
16، وعى قرية محل الشيخ، ومن شمال األمنية وغرب وجنوب غرب وشمال الكوعي، ومن الخباتية عى 

الدريهمي، ومن مثلث حيس عى شمال ورشق حيس، وتمشيط باتجاه جنوب التحيتا.

ولفت املتحدث الرسمي إىل إن الطران االستطاعي حلق بشكل متواصل فوق أجواء امليناء والحوك 
والدريهمي وكيلو 16 والتحيتا وجزيرة كمران والصليف والكثيب والضحي والكدن واملراوعة وباجل 
واملنصورية والسخنة وبيت الفقيه والحسينية واللحية والقناوص، مع تحليق للطران الحربي بشكل 

متقطع يف أجواء املدينة وفوق التحيتا وحيس والجبلية والفازة والجاح.

وأوضح أنه تم رصد جرافة تقوم بتحصينات يف حيس، إىل جانب رصد تحركات وتعزيزات للمرتزقة من 
الخوخة باتجاه حيس والعكس، ومن مثلث حيس باتجاه العمارة البيضاء، وتحركات شمال رشق مدينة 
الشعب، وتحركات أفراد وأطقم ما بن رشق بيوت الخباتية وجنوبها وشمال غربها.. وبن أنه تم رصد 

تحركات لعرات املدرعات واألطقم والسيارات والدينات بشكل مكثف من الخمسن إىل الغرايس والعكس، 
ومن الغرايس إىل جامع إخوان ثابت والعكس، وتحرك أطقم محملة أفراد من الهناجر إىل الجامع، ومن 

الجامع إىل الهناجر، وتحرك أفراد عند الجامع باتجاه الهناجر.

وذكر العميد رسيع أن طران العدوان شن 33 غارة، منها غارة عى املاحيط، و10 عى باقم، و13 غارة عى 
البقع وكتاف بصعدة، وأربع غارات عى حرض وميدي بمحافظة حجة، وأربع غارات من طران استطاع 

عى برط وغارة عى حام بمحافظة الجوف.

وأكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة، منها زحف باتجاه جبل الصافية 
باملاحيط، وزحفن باتجاه رشاحة الرقية ورشاحة الغربية يف البقع، وزحفا آخر باتجاه املزارع واملحجر 
وآل رسة ومحديدة يف باقم، كما أفشلوا محاولتي تسلل للمرتزقة باتجاه جبل السن بحمر يف تعز، وعى تبة 
العصيدة يف نهم.. الفتا إىل أن املرتزقة تكبدوا خسائر كبرة ولقي العرات منهم مرصعهم وأصيب آخرون 

ولم يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.

وأشار إىل أن أبطال الجيش واللجان نفذوا بنجاح عدة عمليات نوعية عى مواقع املرتزقة يف قانية بالبيضاء، 
ويف دار الكاذية بالقحيفة يف تعز، ويف حران بحجة، كما نفذوا ثاث عمليات هجومية ناجحة منها عملية 

عى رشاحة الغربية بالبقع، وأخرى عى جبل الرصخة يف املزرق قبالة جيزان، وعملية هجومية ثالثة باتجاه 
خط الوازعية مقابل موقع القرن بتعز.

كما أكد العميد رسيع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من التقدم والسيطرة عى عدة تباب يف 
رشاحة الغربية وتطهر جبل الرصخة، وسقوط عرات القتى والجرحى من املرتزقة، كما تم إحراق طقم 

ومدرعة يف الوازعية.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارتني على مديرية مستبأ حبجة
]05/يناير/2019[ حجة -سبأ:

استشهد وأصيب خمسة مواطنن اليوم، إثر غارتن لطران العدوان السعودي األمريكي عى مديرية مستبأ 
بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني بحجة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ثاثة مواطنن استشهدوا وأصيب اثنن آخرين 
إثر غارتن لطران العدوان عى منطقة املخايف بمديرية مستبأ.

20 غارة لطريان العدوان على صعدة واملرتزقة يواصلون خرق اهلدنة يف احلديدة
]05/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي 20 غارة عى محافظة صعدة، فيما واصل املرتزقة خرق اتفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف املواطنن وممتلكاتهم.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان مشطوا بقذائف املدفعية وبالرشاشات 
املتوسطة باتجاه جنوب التحيتا، وقصفوا مزارع املواطنن يف مديرية التحيتا باملدفعية واألسلحة الرشاشة.

وقال املصدر »إن املرتزقة أطلقوا 29 قذيفة هاون ومشطوا باألسلحة الرشاشة الثقيلة واملتوسطة رشق 
حيس، وسط تحليق لطران العدوان التجسيس يف أجواء التحيتا وزبيد وحيس«.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة استهدفوا قرية الرف يف منطقة كيلو 16 باملدفعية ومختلف األسلحة 
الرشاشة، كما استهدفوا قرية محل الشيخ يف املنطقة نفسها باألسلحة املتوسطة والثقيلة، ما تسبب يف 

نشوب حرائق يف منازل املواطنن.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالعيارات الرشاشة شمال رشق مدينة الدريهمي ومشطوا 
باملعدالت ذات العيارات املختلفة مزارع املواطنن وباتجاه منطقتي الشجن والكوعي ومناطق أخرى يف 

مديرية الدريهمي، وسط تحليق مستمر للطران االستطاعي يف أجواء املديرية.

وأكد املصدر أن قوى العدوان واصلت قصف مواقع الجيش واللجان الشعبية يف منطقة كيلو 16 بمختلف 
األسلحة، وأن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات شمال رشق قرية الرف يف املنطقة.

ويف مدينة الحديدة قصفت قوى العدوان باملدفعية الرشاشة تجاه شارع صنعاء يف مديرية الحايل، 
وبالرشاشات املتوسطة والخفيفة حول سيتي ماكس ومناطق أخرى يف شارع الخمسن، كما استهدفت 

باملعدالت املتوسطة منطقة كيلو 7 باملديرية وجولة يمن موبايل.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة مطار الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن عر غارات عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وعر غارات عى 
سيارات املواطنن يف الطريق العام، ومزارع املواطنن يف منطقة العشة ومنطقتي بحرة والقهر بمديرية 

باقم يف محافظة صعدة.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع املواطنن يف املديرية.
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استشهاد مواطن برصاص حرس احلدود السعودي يف صعدة
]06/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

استشهد مواطن اليوم برصاص حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت نران 
اسلحتها عى مواطنا من أبناء مديرية منبه الحدودية، مما ادى إىل استشهاده.

وأشار إىل أن هذه الجريمة الوحشية لم تكن األوىل، حيث استشهد وجرح العرات من أبناء املناطق 
الحدودية بنران قوات حرس الحدود السعودي.

إصابة 10 مواطنني يف احلديدة واربع غارات على صعدة وغارة على املرتزقة يف جنران
]06/يناير/2019[ محافظات -سبأ :

أصيب 10 مواطنن بقصف مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف الحديدة وغارات عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عرة مواطنن جرحوا جراء قصف املرتزقة عى 
شوارع وأحياء متفرقة من مديريتي الحايل والحوك بمدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت مصنع نانا ومحيطه بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، وقصفت 
بأكثر من 30 قذيفة مدفعية جنوب وغرب التحيتا، وأكثر من 24 قذيفة تجاه غرب قرية مغازي ومشطت 
بالرشاشات املختلفة، وأطلقت أكثر من 30 قذيفة هاون شمال حيس، وقصف قرية الزعفران باملنطقة بـ 

15 قذيفة هاون.

ويف محافظة صعدة شن الطران املعادي غارتن عى منطقة عكوان بمديرية الصفراء، وغارتن عى منطقة 
املدافن بمديرية الظاهر.

وذكر املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى مرتزقته رشق جبل جحفان يف جيزان.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على صعدة وقطاع عسري
]06/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، خمس غارات جوية عى محافظة صعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى محيط مدينة 
صعدة.. وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مجازة بقطاع عسر.

متحدث القوات املسلحة: 353 خرقا للعدوان ومرتزقته خالل 48 ساعة
]06/يناير/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن العدوان ومرتزقته يحاولون التنصل 
من التزامتهم واستغال األداء الضعيف لرئيس الفريق األممي لتصعيد خروقاتهم ويصعدون منها حيث 

ارتكبوا 353 خرقا خال الـ 48 ساعة املاضية.
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وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مدفعية مرتزقة العدوان اطلقت 287 قذيفة 
عى األحياء السكنية ومواقع الجيش واللجان، منها 72 قذيفة هاون عى غرب وشمال حيس، وقذيفة هاون 
إىل الخمسن، وقذيفة هاون من شمال غرب الدريهمي إىل شمال الكوعي، و3 قذائف هاون عى الشجن، و3 

قذائف هاون عى شمال قرية الشيخ، وقذيفتن من مصنع الحاشدي إىل جهة الرق، و 10 قذائف هاون 
من حول قرية الرف إىل قرية الشيخ وما حولها.

وأشار إىل أن مدفعية املرتزقة أطلقت أيضا قذيفة هاون إىل مدينة الشعب من رشقها وثاث قذائف هاون 
من الجريبة إىل الزعفران، و46 قذيفة هاون من جنوب الجريبة ومدرستها إىل الزعفران ومحيطها، وأربع 

قذائف هاون من غرب مصنع الحاشدي إىل شمال غرب السفينة، وثاث قذائف هاون من غرب مصنع 
الحاشدي إىل مصنع العودي، و5 قذائف هاون إىل غرب محل الشيخ وما حولها، و3 قذائف هاون إىل قرية 

محل الشيخ.

وبن أن املرتزقة أطلقوا 95 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب ورشق وغرب التحيتا، و13 قذيفة هاون إىل شمال 
ورشق حيس، و10 قذائف من الجريبة إىل الزعفران ومحل الشيخ، وقذيفة هاون عماق من غرب الشعب، 

و12 قذيفة هاون من غرب املدينة باتجاه جنوب غرب املدينة.

ولفت املتحدث الرسمي إىل أن املرتزقة أطلقوا 12 صاروخ كاتيوشا من الجريبة إىل الزعفران، كما نفذوا 
محاولة تسلل من شمال قرية مغاري باتجاه مواقع قواتنا يف حيس.. وأوضح أن املرتزقة واصلوا إطاق 

النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من رشق الدوار باتجاه املطار وكلية الطب، ومن حول 
املقرمي واملزارع باتجاه الكلية واالتحاد ورشق مدينة الشعب إىل داخل املدينة، ومن مصنع يماني باتجاه 

سيتي ماكس، ومن الصحراء جنوب غرب الكوعي عى قرية الكوعي، ومن شمال األمنية جهة الخباتية 
باتجاه الجنوب، ومن بيوت الخباتية وشمال رشق الخباتية عى الشجن، ومن رشق الخباتية عى رشق 

الدريهمي، ومن خلف العمارة املدمرة، ومن 22 مايو باتجاه االتحاد والكلية، ومن املطاحن باتجاه سيتي 
ماكس وشارع صنعاء، ومن جهة رشق الشعب باتجاه املدينة، ومن مدرسة الجريبة إىل الزعفران، ومن 

كمران إىل جهة الرق، ومن الرف إىل قرية الشيخ، ومن العقد إىل حول مسجد الفاضيل، ومن الصحراء 
باتجاه الكلية، ومن املستشفى وخلف العمارة املدمرة إىل شارع الخمسن وحارة الضبياني والحلقة.

وأضاف »كما واصل املرتزقة إطاق النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من اتجاه 22 مايو إىل 
الخمسن ورشق وغرب االتحاد، ومن اتجاه العمارة املدمرة إىل عمارة الخامري، ومن حول الغرايس إىل دوار 

الكرة وما حوله، ومن جنوب الجريبة وجنوب مدرسة الجريبة، ومن جنوب مسجد الجريبة إىل الزعفران 
ومحيطها، ومن العقد إىل غرب قرية سابحة، ومن شمال مصنع الحاشدي إىل رشق املصنع، ومن شمال 

قرية الرف إىل شمال محل الشيخ، ومن غرب قرية الرف إىل قرية محل الشيخ، ومن حول 22 مايو إىل 
دوار موبايل والكرة، ومن املنصة باتجاه كلية الطب وحولها، ومن رشق الدوار باتجاه املطار وكلية الطب، 
كما قاموا بتمشيط كثيف عى رشق املطار الحربي وعى قلب الجاح وعى جنوب التحيتا وعى شمال حيس 

وشمال وغرب قرية مغاري وشمال خط الخوخة بحيس«.

وأفاد متحدث القوات املسلحة أن الطران الحربي واالستطاعي وطران االستطاع املسلح للعدوان واصل 
تحليقه فوق أجواء املدينة وحيس والدريهمي والتحيتا وكل املديريات الرقية.. وبن أن قوات الجيش 

واللجان الشعبية رصدت تعزيزات للمرتزقة إىل الدريهمي وتحركات من الدوار الكبر باتجاه قرية منظر، 
وتحرك أطقم إىل محيط الخزان شمال رشق الشعب، ومن الغرايس إىل مستشفى 22 مايو واملزرعة خلف 
العمارة املدمرة والعكس، وتحركات مرتزقة وأطقم خلف املقرمي، ومن العقد باتجاه رشق الشعب، ومن 

حول أحواش املقرمي باتجاه الشمال، ومن رشق الشعب باتجاه مدينة الشعب.. وأكد رصد تحرك أطقم من 
خلف البيت الياجور وغرب الخزان إىل جهة جنوب رشق الشعب، ومن املنظر إىل املنصة واملحطة واملدرسة، 

وتحرك أفراد يف تبة الدفاع ويف املدرسة، وتحركات أطقم ومدرعة رشق بيوت الخباتية وجنوب الجريبة 
ورشق مدرسة الجريبة وحول الشلمان.

وذكر العميد رسيع أن طران العدوان شن 33 غارة، منها غارتان عى البقع، وخمس عى كتاف، وثمان 
غارات عى باقم، وغارة عى رازح، وغارة عى كهان، وثاث غارات قبالة نجران، وغارتان قبالة جيزان، 

وثاث غارات: منها غارة لاستطاع عى الجوف، وغارتان عى نهم، وست عى حرض وحران، سقط عى 
إثرها ثاثة شهداء وجريحن.
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وأوضح أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا ثاثة زحوفات للمرتزقة يف املثلث بحرض والعصيدة وما 
حولها بنهم ورشاحة الغربية بالبقع، كما تصدوا لعملية هجومية للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان 

جنوب تبة العلم وجنوب رشق الباحة ومفرق خايل بالربوعة.. مؤكدا تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة، 
حيث سقط أكثر من 30 مرتزقا بن قتيل ومصاب فيما ال تزال مجموعة منهم محارصين يف السائلة بنهم.

وردا عى تصعيد مرتزقة العدوان أشار املتحدث الرسمي، إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عدة 
عمليات هجومية عى مواقع املرتزقة منها عملية هجومية عى جبل الخوارضين بحرض، وعملية هجومية 

أخرى باتجاه آل الحماقي قبالة نجران، كما نفذوا عمليات نوعية عى مواقع املرتزقة يف تبة مستحدث 
باملاحيط ويف السوايل والسلطاء والحول بنهم ويف قانية وناطع بالبيضاء، وعملية نوعية بصاروخ باليستي 
عى معسكر خالد غرب مدينة تعز، وعمليتي إغارة عى جبل »ايباد« قبالة نجران وعى تبة الشيكي بحريب 

نهم.

كما أكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة أنه تم تكبيد املرتزقة خسائر يف األرواح والعتاد وتطهر تبتي 
مرشد والشهيد بالبيضاء وجبل الخوارضين بحرض واملزارع الرقية آلل الحماقي قبالة نجران.

استشهاد امرأة وإصابة أخرى بإنفجار قنبلة عنقودية من خملفات العدوان باجلوف
]07/يناير/2019[ الجوف - سبأ :

استشهدت امرأة وأصيبت أخرى، بإنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة وإصابة أخرى اثر انفجار قنبلة عنقودية 
بمنطقة الوجرة يف مديرية برط املرايش بالجوف.

تسع غارات على بني بهلول وسنحان
]07/يناير/2019[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، تسع غارات عى مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة 
صنعاء.

وأوضح مصدر محيل باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان إستهداف بغارتن منطقتي 
بيت وتر وبهران يف بني بهلول، ما أدى إصابة مواطنن اثنن ونفوق 40 رأس غنم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بسبع غارات منطقة جربان بسنحان، ما أدى إىل ترضر 
منازل املواطنن.

غارتان على حمافظة صنعاء
]07/يناير/2019[ صنعاء ـ سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارتن عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة بقان 
يف مديرية بني مطر، وغارة أخرى عى منطقة الدار البيضاء يف مديرية باد الروس.
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طريان العدوان السعودي يستهدف مرتزقته يف اجلوف
]07/يناير/2019[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، غارة عى تجمع للمرتزقة يف مديرية خب والشعف بالجوف.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( مرصع خمسة مرتزقة بينهم قيادات وإصابة آخرين يف 
حصيلة أولية بغارة لطران العدوان استهدفتهم بوادي القعيف بمديرية خب والشعف.. وأشار املصدر إىل 

أن استهداف العدوان ملرتزقته يأتي يف إطار الرصاعات بن فصائل املرتزقة.

عشرات القذائف على احلديدة ومخس غارات على قطاع عسري
]07/يناير/2019[ محافظات- سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن 
طران العدوان خمس غارات عى مجازة يف عسر.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بـ 12 قذيفة هاون جنوب 
غرب مدينة التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 20 قذيفة أخرى منطقة الفازة باملديرية.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بعدد من قذاف املدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه الشجن 
بالدريهمي، ومشطوا باألسلحة املتوسطة جنوب رشقي مدينة الدريهمي.

وقصف مرتزقة العدوان بقذائف املدفعية وبالعيارات الرشاشة الثقيلة باتجاه شارع الخمسن ومنطقة 7 
يوليو السكنية بمديرية الحايل.

ويف عسر شن طران العدوان خمس غارات عى مجازة.

العميد سريع : 263 خرق للمرتزقة خالل 24 الساعة املاضية يف احلديدة
]07/يناير/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع أن العدوان ومرتزقته واصلوا خروقاتهم 
لوقف إطاق النار يف الحديدة، حيث ارتكبوا 263 خرقا خال الـ24 ساعة املاضية.

وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة أطلقوا 215 قذيفة مدفعية و12 صاروخا 
باتجاه مزارع املواطنن واألحياء السكنية ومواقع الجيش واللجان الشعبية، منها 200 قذيفة و12 صاروخ 
كاتيوشا باتجاه قرية الزعفران يف كيلو 16، وقذيفة مدفعية باتجاه مدينة الشعب، كما أطلق املرتزقة ثاث 

قذائف هاون حول الكوعي، وقذيفتان عى الشجن، ومثلهما من جنوب غرب الكوعي إىل غرب الشجن، 
وقذيفتان هاون من جنوب غرب الكوعي عى قرية الشجن، وخمس قذائف هاون عى الكوعي. 

وأشار إىل أن املرتزقة واصلوا إطاق النار بشكل مكثف من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من جنوب 
رشق وشمال رشق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب، ومن جنوب املطار باتجاه كيلو 16، ومن مواقعهم 

يف الجريبة وجنوب غرب كمران، وتمشيط من غرب وجنوب الكوعي، ومن غرب وشمال األمنية ومن رشق 
قرية الخباتية، ومن جنوب الكوعي، ومن شمال غرب الشجن، بالتزامن مع تحليق مكثف للطران الحربي 
واالستطاعي فوق سماء مدينة الحديدة واملديريات.. ولفت إىل أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت 

تحركات أفراد وأطقم للمرتزقة خلف الخزان شمال رشق مدينة الشعب، ومن جنوب رشق مدينة الشعب إىل 
خلف البيت الياجور شمال رشقها، ومن الخديد خلف البيت الياجور إىل جنوب رشق الشعب، كما رصدت 

تحرك طقم يحمل معدل من رشق الصحراء إىل شمال رشق مدينة الشعب، وتحرك طقم من رشق الصحراء 
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للمزرعة رشق مدينة الشعب، وتحركات يف رشق الخباتية، وتحركات أفراد من رشق الخيمة وأطقم من 
رشق الخيمة إىل شمال غرب ومن الجنوب إىل رشق الخيمة.

ووفقا ملتحدث القوات املسلحة، شن طران العدوان 29 غارة منها ثاث عى كتاف وغارة عى الخليفن، 
وثاث غارات عى باقم، وغارة عى كهان بمحافظة صعدة، وغارتان عى نهم، وست غارات عى جربان 

بسنحان، وغارة عى بني بهلول بمحافظة صنعاء، وغارة عى برط. 

وأكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة عى مواقعهم يف رتب الزبري بقانية يف 
البيضاء وعى رشق القاهرة وبر الحمدي يف األجارش بالجوف وعى العظيمة بنهم وعى شمال مثلث عاهم 

بحجة وعى موقع الحصمي بدمت وباتجاه خدشة وكولة الزقري بالقطاع الغربي بالضالع.

وتطرق العميد رسيع إىل أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية عى مواقع املرتزقة يف العصيدة بنهم تم 
خالها تطهر تبة البي 10 وعدد من الخنادق حولها، كما نفذوا عمليات إغارة عى مواقع املرتزقة يف الحلو 

باملصلوب وموقع الطلعة خلف عرف بباقم، وكذا مواقع املرتزقة يف تباب وثبات يف حريب نهم، إىل جانب 
تنفيذ عمليات نوعية استهدفت املرتزقة خلف رتب عسر وخدار العرجا بقانية يف البيضاء ويف أسطر بجبهة 

خب الشعف بالجوف.. وأكد سقوط عرات املرتزقة قتى ومصابن منهم خمسة مرتزقة سقطوا بنران 
القناصة يف وثبات بحريب نهم ومرتزق آخر تم قنصه يف حمر بتعز، إىل جانب إحراق طقم يحمل معدل 

23 بصاروخ موجه يف أسطر بجبهة خب الشعف، وتفجر طقمن أحدهما يحمل معدل 23، وإعطاب آلية 
وعربة بعبوات ناسفة شمال رشق مثلث عاهم، إىل جانب إعطاب مدرعة تحمل معدل دوشكا يف مثلث مقبنة 

بتعز.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على مديرية حرض
]08/يناير/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية حرض.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي صعدة وصنعاء
]08/يناير/2019[ محافظات ـ سبأ:

استمر العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن يف محافظات صعدة وصنعاء والحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل 
ومزارع املواطنن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة، يف حن شن الطران أربع غارات عى منطقة طخية 

بمديرية مجز، وغارة عى منطقة بني سعد بمديرية الظاهر.

ويف محافظة صنعاء أصيب راعي أغنام بجروح ونفق عدد من مواشيه بغارة لطران العدوان عى بني 
بهلول بمديرية سنحان.

فيما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات رشق مدينة الشباب يف شارع الـ90 بالحديدة.
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متحدث القوات املسلحة يستعرض جممل خروقات العدوان ومرتزقته
]08/يناير/2019[ صنعاء-سبأ:

استعرض املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى رسيع يف مؤتمر صحايف اليوم مجمل 
خروقات العدوان ومرتزقته منذ إعان وقف إطاق النار حتى مساء أمس.

وقال العميد رسيع »استمرت خروقات العدوان يف محافظة الحديدة من خال ما شهدناه خال األيام 
املاضية من تصعيد عسكري من قبل العدوان واملرتزقة ».. واعتر ذلك تأكيدا عى عدم جدية العدوان يف 

تنفيذ ما تم االتفاق عليه برعاية األمم املتحدة. وأضاف »من جانبنا نفذنا ما علينا من التزامات بخصوص 
إعادة االنتشار وكذا التزام قواتنا بوقف إطاق النار رغم الخروقات املتكررة واليومية«.. وأكد أن العدوان 

ال يريد السام وأن خرق اتفاق وقف إطاق النار يف الحديدة، أثبت استهتار العدو بالتفاهمات واالتفاقيات 
ورضبه عرض الحائط بكل ما يتم التوصل إليه. وقال »لقد أكدت األيام املاضية للجميع أن الحرص عى 

تحقيق السام من جانبنا لم يقابل إال باملزيد من التصعيد من قبل العدو الذي يستهدف اليمن أرضاً 
وإنسانا وبالتايل فهو يسعى من خال جوالت الحوار ومراحل التهدئة إىل تأكيد عدوانه وإفشال أي جهود 

لتحقيق السام«.

وأوضح العميد رسيع أن إجمايل خروقات العدوان ومرتزقته التفاق وقف إطاق النار يف الحديدة منذ إعان 
وقف إطاق النار حتى مساء أمس بلغت ألف و924 خرقا، تمثلت يف إطاق 79 صاروخا متنوعا، وألف 
و276 قذيفة مدفعية، و215 خرقا من خال إطاق النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة، كما 
تضمنت الخروقات 35 خرقا بإستحداثات مختلفة، و183 خرقا تحركات وتعزيزات، وسبعة خروقات 

أعمال زحف، وست محاوالت تسلل، و122 خرقا غارات ومواصلة تحليق الطران الحربي واالستطاعي 
واالستطاع املسلح واألباتيش فوق أجواء الحديدة.. وأشار رسيع إىل أن خروقات العدوان ومرتزقته خال 
السبعة األيام من العام الجديد بلغت ألف و122 خرقا، منها 47 خرقا من قبل الطران، وثاثة خروقات 
محاوالت املرتزقة تسلل، و109 خروقات إطاق نار من األسلحة املتوسطة والخفيفة، وخمسة خروقات 

إستحداثات.

وعرض متحدث القوات املسلحة مقاطع فيديو وصورا جوية لاستهداف اليومي من قبل العدو ومرتزقته 
ملنازل املواطنن ومزارعهم والدمار الذي لحق بها يف عدد من املناطق بمحافظة الحديدة بمختلف أنواع 

القذائف واألسلحة.. وتطرق إىل الشهداء والجرحى الذين سقطوا من املواطنن جراء هذا االستهداف، كما تم 
استعراض صورا جوية إلستحداثات العدوان واملرتزقة.

وفيما يتصل بغارات طران العدوان, بن العميد رسيع أن الغارات خال السبعة األيام املاضية بلغت 162 
غارة, منها 39 غارة عى كتاف والبقع، و28 غارة عى باقم، وسبع غارات عى رازح، وغارتان عى كهان 

بمحافظة صعدة، كما شن طران العدوان خمس غارات عى نهم، وست عى رصواح، وثاث عى خب 
والشعف، و11 عى برط وحام والخليفن بمحافظة الجوف، وأربع عى القفلة، و31 عى حران وحرض 

وميدي واملاحيط، وثمان غارات عى املدافن، و10 عى سنحان وبني بهلول، وست قبالة نجران، وغارتان 
قبالة جيزان، فيما بلغت املحاوالت الهجومية للعدو والتسلل خال السبعة أيام املاضية 38 محاولة و12 

محاولة تسلل.

وقال متحدث القوات املسلحة »إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا خال السبعة األيام املاضية 73 عملية، 
منها 40 عملية صد وإفشال زحوفات ومحاوالت تسلل، و10 هجومية وثماني عمليات إغارة و15 عملية 
نوعية يف مختلف الجبهات«.. وعر عن األسف الستمرار الحصار والعدوان عى الشعب اليمني منذ بداية 

فرة التهدئة. وأضاف »هناك تصعيد كبر يف الكثر من الجبهات, وقواتنا تواجه التصعيد بالتصعيد ولدينا 
خيارات عدة غر أن حرصنا عى السام أولوية تفرض علينا إتاحة املزيد من الوقت أمام الجهود املبذولة 

وحتى يدرك شعبنا اليمني حقيقة املخطط الذي يستهدفه«.

وتطرق متحدث القوات املسلحة يف ختام حديثه إىل أن التضليل اإلعامي الكبر الذي ال يزال العدوان يعتمد 
عليه يف نر أخباره الدعائية. وقال »إن أبناء اليمن أكثر إرصاراً عى التمسك بحقهم املروع يف الدفاع عن 
أرضهم، باستخدام الوسائل املناسبة ملقاومة الغزو األجنبي ورفض االحتال«.. مؤكدا أن القوات املسلحة 
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مستمرة يف تطوير القدرة الدفاعية، وهناك منظومات صاروخية جديدة ستدخل املعركة وجاري العمل عى 
تطوير أسلحة أخرى.

استشهاد مواطن بنريان حرس احلدود السعودي بصعدة
]09/يناير/2019[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطن اليوم بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أحد املواطنن يف مديرية منبه الحدودية 
تعرض إلطاق نار من قبل قوات حرس الحدود السعودي ما أدى إىل استشهاده.

واشار املصدر إىل أن طران العدوان االمريكي السعودي شن ثاث غارات عى منطقة كهان بمحيط مدينة 
صعدة، وغارة عى قسم رشطة الثورة شمال املدينة.

وذكر املصدر أن مناطق متفرقة بمديريتي باقم ورازح، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال 
منازل املواطنن ومزارعهم.

استشهاد مواطن يف حيس بنريان مرتزقة العدوان 
]09/يناير/2019[ محافظات ـ سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي، خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل 
استشهاد مواطن.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن جنوب حيس بنران املرتزقة الذين منعوا 
املواطنن من انتشال جثته.

وقصفت قوى العدوان شمال ورشق مديرية حيس بأكثر من 30 قذيفة هاون، وشنت هجوماً عى مواقع 
الجيش واللجان جنوب حيس، واستحدثت نقطتن عسكريتن يف أحد الطرق اإلسفلتية.. وأشار املصدر إىل 
أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهجوم قوى العدوان وأزالوا النقطتن العسكريتن بعد دحر املرتزقة 

منها.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان مشطوا بمختلف األسلحة املتوسطة يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، 
وقصفوا بشكل مكثف باملعدالت املتوسطة قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأفاد املصدر أن املرتزقة قصفوا بالقذائف املدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه منطقة الشجن ومزارع 
املواطنن بالجربة يف الدريهمي مع تحليق مستمر للطران االستطاعي فوق أجواء املديرية، كما قصف 

مرتزقة العدوان بمعدل رشاش باتجاه رشق مطار الحديدة وطران العدوان التجسيس يحلق فوق أجواء 
املدينة.
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متحدث القوات املسلحة: العدوان ومرتزقته يرتكبون 276 خرقا يف احلديدة خالل 48 
ساعة

]09/يناير/2019[ صنعاء -سبأ :

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »ان العدوان ومرتزقته مستمرون يف تحدي 
قرارات األمم املتحدة، وعدم االلتزام باالتفاقيات املوقعة يف السويد«.. مشرا إىل ارتكابهم أكثر من 276 

خرقا لوقف إطاق النار يف الحديدة خال الـ48 ساعة املاضية.

وأوضح يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة أطلقوا 164 قذيفة مدفعية، و44 صاروخ 
كاتيوشا باتجاه منازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية يف الحديدة.. وأشار إىل ان 41 

قذيفة هاون اطلقت من قرية الرف إىل محل الشيخ، و4 قذايف هاون من كمران إىل قرية الدهموس، و3 
قذايف باتجاه دوار الجمل، و25 قذيفة هاون عى شمال ورشق حيس، و3 قذايف باتجاه فندق االتحاد، 
و18 قذيفة مدفعية من شمال مخطط كمران إىل رشق جنوب قرية محل الشيخ، كما اطلق املرتزقة 10 

قذايف هاون من الجريبة باتجاه الزعفران، و13 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب ورشق وغرب التحيتا، و10 
قذائف هاون باتجاه غرب حيس، وقذيفة هاون عى املطار، و4 قذائف هاون عى الكوعي، وقذيفة هاون 

عى شمال فندق القمة، وقذيفة مدفعية من الكسارة إىل محيط االتحاد.

ولفت العميد رسيع إىل ان صواريخ الكاتيوشا التي اطلقها مرتزقة العدو منها 39 صاروخ اطلقت من 
شمال مدرسة الجريبة إىل الزعفران، و5 صواريخ كاتيوشا من قرية الرف إىل قرية محل الشيخ.. وأفاد 

أن مرتزقة العدوان نفذوا هجوما باتجاه جنوب غرب املحجر جنوب حيس، فيما واصلوا إطاق النار بشكل 
مكثف من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من جنوب الجريبة ومن مدرسة الجريبة إىل الزعفران، ومن 

الرف إىل محل الشيخ، ومن الجريبة إىل جنوب الزعفران، ومن العقد باتجاه السفينة، ومن شمال قرية 
الرف إىل شمال محل الشيخ، ومن قرية الرف إىل رشقها، ومن الجريبة وغربها إىل الزعفران، ومن جنوب 

كمران، ومن مدرسة الجريبة، ومن شمال املدرسة إىل الزعفران وإىل محل الشيخ وما حولهما، ومن جنوب 
رشق مدينة الشعب إىل داخل املدينة، ومن حول شارع الخمسن باتجاه رشق املطار الحربي، ومن خلف 
سيتي ماكس باتجاه شارع صنعاء، ومن مصنع الحاشدي إىل رشق العقد، ومن بيوت الخباتية وجنوبها 
عى الدريهمي، كما قاموا بتمشيط كثيف باألسلحة املتوسطة والخفيفة من حول تبة الدفاع، ومن جنوب 

املنصة، ومن جنوب رشق مدينة الشعب، وتمشيط باتجاه جنوب ورشق وغرب التحيتا وغرب حيس، ومن 
قرية الخباتية ومن مدرسة القعقاع عى شمال حيس.

وأوضح املتحدث الرسمي، أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت تحركات أفراد وأطقم للمرتزقة يف 
بيوت الشلمان، وتحرك أطقم تحمل أفرادا ومعدالت من بيوت الشلمان إىل الجريبة والعكس، ومن الجريبة 

إىل كمران، ومن حول الدوار الكبر باتجاه قرية منظر وتبة الدفاع، كما رصدوا تحرك أطقم من غرب العقد 
باتجاه ثاجة املخايف وإىل رشق مدينة الشعب، وتحركات أفراد وأطقم ما بن الخديد إىل جنوب رشق 

وشمال رشق مدينة الشعب والعكس، ومن املزرعة شمال رشق الخديد إىل الخديد، إىل جانب رصد تحرك 
آليتن خلف قرية منظر، وتحرك أطقم رشق حيس بالتزامن مع استمرار طران استطاع تحليقه فوق كيلو 

16 والتحيتا والجبلية وحيس وفوق سماء مدينة الحديدة.

وذكر متحدث القوات املسلحة، أن طران العدوان شن 61 غارة، منها 5 غارات عى باقم، و3 عى كتاف، 
و9 قبالة نجران، و5 غارات عى رازح، و4 عى مجز، و7 عى مناطق متفرقة بصعدة، و11 غارة عى البقع، 
وغارة عى الغيل، و6 عى نهم ومثلها عى حرض، وغارة واحدة عى جبل العوف ومثلها عى مفرق الوازعية، 

وغارتان عى الضويحة يف الرح بتعز.

واكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كرس عدة زحوفات للمرتزقة منها زحف واسع من عدة 
مسارات ومسنود بكثافة نارية من مختلف األسلحة عى مواقع الجيش يف جبل حصمي وجبل الحرقات 

بدمت يف الضالع، وزحف آخر عى مربع الحماد قبالة نجران، وزحف عى املهور باألجارش يف الجوف 
بمساندة الطران الحربي، كما كرسوا زحف عى باقم من غرب الغرة ورشق آل الحماقي بباقم، وزحف عى 

رشاحة الغربية بالبقع، وزحفن آخرين للمرتزقة عى جبل عومي يف دمت بالضالع، وعى تبة الشهيد يف 
قانية، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة عى تبة الشهيد يف قانية. 
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ويف إطار الرد عى تصعيد العدوان ومرتزفته، قال املتحدث الرسمي إن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
نفذوا 5 عمليات هجومية عى مواقع املرتزقة، منها عملية هجومية عى االمهور بالظهرة يف الجوف، وعملية 
هجومية أخرى عى رشق جبل النار باتجاه التبة الحمراء وتبة رامي بحرض، وعملية هجومية مضادة عى 

رشاحة الغربية، وعملية هجومية عى جنوب القاهرة يف األجارش بالجوف، وعملية هجومية عى عدة تباب يف 
مربع الحماد قبالة نجران.. ونوه أن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عدة عمليات نوعية يف أسطر بخب 
والشعف ويف صحراء األجارش بالجوف، ويف رقابة مراش قبالة نجران، وأمام تبة الشهيد بقانية يف البيضاء، 

وعمليتن يف نهم، إىل جانب إطاق صاروخ نوع بدر بي عى تجمعات املرتزقة يف ميدي، كما تم تنفيذ 
عمليتن نوعيتن مشركتن بن ساح الجو املسر واملدفعية استهدفتا تجمعات للعدو وعددا من األطقم 

واألفراد والدشم بخلف العر يف قانية بالبيضاء، وعمليتي إغارة باتجاه التباب السود بحرض، وعى القذمول 
باالجارش يف الجوف.

وأكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة، ان ابطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا املرتزقة خسائر فادحة 
يف األرواح والعتاد، مشرا إىل انه تم قنص جندين من املرتزقة يف مربع صرين و8 قتى و20 مصاب من 

املرتزقة يف البقع وقنص جندي سعودي يف موقع مشعل. واضاف »انه تم قنص جندين مرتزقن قبالة 
جبل قيس وتفجر عبوتن ناسفتن باملرتزقة يف ناطع وإحراق طقم يحمل معدل عيار 23 يف موقع العمود 
رشق جحفان باملزرق وإعطاب معدل قبالة جبل قيس، وإحراق آلية بقذائف املدفعية رشق الدود بجيزان، 

وإحراق آلية يف املاحيط، وتفجر آلية محملة بمرتزقة العدوان يف صحراء األجارش بالجوف أدت إىل مرصع 
من عليها«.. ولفت إىل جانب ذلك تم إعطاب طقم للمرتزقة ومقتل طاقمه شمال صحراء ميدي، كما تم 

اغتنام مدرعتن يف باقم، واغتنام أسلحة وعتاد عسكري يف رشق جبل النار.

إصابة طفل بنريان العدو ومرتزقته يف احلديدة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
]10/يناير/2019[ محافظات ـ سبأ:

أصيب طفل بنران العدو السعودي ومرتزقته يف محافظة الحديدة، وقصف صاروخي ومدفعي عى صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان ومرتزقته واصلوا خرق اتفاق وقف إطاق 
النار بمحافظة الحديدة، حيث أصيب طفل بنران املرتزقة يف منطقة الشبيليه رشق مديرية التحيتا، فيما 

حلق طران العدوان الحربي واألباتيش بشكل مكثف يف أجواء املديرية، وعدد من املديريات الجنوبية.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة أطلقوا أكثر من تسع قذائف مدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه شمال رشق 
حيس، كما قصفوا بأكثر من 39 صاروخ كاتيوشا وبالعيارات الرشاشة باتجاه كليو 16.

وواصلت جرافة عسكرية لقوى العدوان استحداث تحصينات ومواقع عسكرية رشق الدريهمي، وأطلق 
املرتزقة عدداً من قذائف املدفعية عى الدريهمي بالتزامن مع تحليق مكثف للطران التجسيس.. وذكر 
املصدر أن قصفاً مكثفاً للمرتزقة باملعدالت املتوسطة استهدف مدينة الشباب بشارع الـ90 يف مدينة 

الحديدة..وأكد املصدر ان قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا، 
ومنازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.

ثالث غارات على باقم بصعدة
]10/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، ثاث غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثاث غارات عى 
مناطق متفرقة بمديرية باقم، خلفت أرضاراً واسعة يف ممتلكات املواطنن.. مشرا إىل أن مناطق متفرقة 

بمديريات صعدة الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع املواطنن 
والطرق.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف شبكة إتصاالت يف برط العنان باجلوف
]11/يناير/2019[ الجوف - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، شبكة اإلتصاالت بمديرية برط العنان بالجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارة شبكة اإلتصاالت يف 
جبل آل صاح بمنطقة رحوب، ما أدى اىل تدمرها وخروجها عن الخدمة.

العميد سريع: العدوان ومرتزقته ارتكبوا 89 خرقا خالل 48 ساعة يف احلديدة
]11/يناير/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع, استمرار العدوان ومرتزقته يف خروقاتهم 
املكثفة لوقف إطاق النار يف الحديدة.

واعتر العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استمرار العدوان واملرتزقة يف خروقاتهم, 
يعكس مدى استهتارهم بالقرارات األممية وعدم جديتهم يف تنفيذ ما التزموا به يف اتفاق السويد.. وأوضح 
ان العدوان واملرتزقة ارتكبوا خال 48 ساعة املاضية 89 خرقا بالحديدة, حيث واصلوا قصفهم املدفعي 

والصاروخي عى األحياء السكنية ومنازل ومزارع املواطنن وعى مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وأشار إىل أن املرتزقة أطلقوا 60 قذيفة مدفعية, منها 52 قذيفة مدفعية باتجاه جنوب ورشق وغرب 
التحيتا، وثمان قذائف هاون من غرب مصنع الحاشدي إىل غرب السفينة وحول مصانع العودي، إىل جانب 

إطاق صاروخ موجه استهدف منزل املواطن ماهر عبدالله محفوظ يف الدريهمي, ما أدى إىل إحراقه 
بالكامل.. ولفت إىل أن املرتزقة حاولوا التسلل عى شمال غرب قرية مغازي غرب حيس, وواصلوا إطاق 

النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة باتجاه جنوب ورشق وغرب التحيتا، ومن مثلث مقبنة باتجاه 
جنوب رشق حيس، ومن حول كلية الهندسة إىل شارع الخمسن، ومن العمارة رشق الجامع باتجاه كيلو 

.16

وذكر أن الطران االستطاعي والحربي واالستطاعي املسلح واصل تحليقه يف أجواء مدينة الحديدة وحيس 
وجزيرة كمران والصليف والعرج واللحية والتحيتا، كما حلق الطران االستطاعي فوق الفازة والدريهمي 

والجبلية واللحية وطران األباتيش فوق الجبلية.

وقال املتحدث الرسمي »رصدت قواتنا تعزيزات وتحركات مكثفة ملدرعات وعرات األطقم للمرتزقة, منها 
أطقم تحمل معدالت وأخرى تحمل أفرادا وتحركات لسبع قاطرات وعرات السيارات ما بن الغرايس 

والجامع والكنترات والهناجر والعكس, كما تم رصد تحرك مدرعتن تسحب كنترتن وتفتح الخط من عند 
الجامع«.. ولفت إىل أن طران العدوان شن 55 غارة منها ست غارات عى باقم، و21 غارة عى كتاف، وست 

عى البقع بصعدة، واربع عى رصواح بمأرب، وتسع عى نهم بمحافظة صنعاء، واربع غارات عى حرض، 
وثاث عى حران بحجة، وغارتان عى برط بالجوف.

وأكد العميد رسيع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا عدة زحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش 
واللجان الشعبية برشاحة الغربية بالبقع، ويف سلبة بخب والشعف وباتجاه تبة سيان وما جاورها غرب 
مثلث عاهم، وعى قبالة السديس وعى نجد الفارس قبالة نجران, كما تم صد زحف واسع للمرتزقة من 

اربعة مسارات عى تبتي العظيمة والعصيدة بنهم. 

وأضاف »ان قواتنا املسلحة واللجان الشعبية وردا عى تصعيد العدوان ومرتزقته, نفذوا عدة عمليات, حيث 
نفذت القوات الجوية »ساح الجو املسر« عمليتن هجوميتن بطائرتي نوع قاصف k2 استهدفتا تجمعات 

لقيادات عليا للمرتزقة بقاعدة العند بلحج، وتجمعات للجيش السعودي يف عسر بينهم قيادات«.. وبن 
أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتن هجوميتن عى تبة سيان بحرض وعى الباحة بالربوعة، 

تم خالها السيطرة عى تبة أبو شهيد بالربوعة وتبة سيان بحرض والتي كان العدو قد تقدم فيها، كما 
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أشار إىل أن األبطال نفذوا ثاث عمليات إغارة عى مواقع املرتزقة يف قرية تبيشعة بتعز ويف موقع الغرفة 
باملصلوب ويف مجمع املتون بالجوف.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية سبع عمليات نوعية استهدفت مواقع وتجمعات املرتزقة غرب مثلث عاهم 
بحجة، ويف تبيشعة بتعز ويف نجد الفارس بنجران وخلف جبل العر يف قانية بالبيضاء وباتجاه موقع مشعل 

بجيزان ويف العظيمة والعصيدة بنهم ويف أسطر بالجوف.

وأكد متحدث القوات املسلحة أن املرتزقة تكبدوا خسائر فادحة يف األرواح والعتاد, حيث لقي العرات 
من قيادات املرتزقة مرصعهم وجرح آخرون يف العند كما قتل سبعة مرتزقة وجرح 11 آخرين يف قانية 

بالبيضاء.. ولفت إىل أنه تم قنص ستة مرتزقة يف الشعبة ما بن عبيدان وغضب بنهم ومرتزق آخر يف تبة 
الخديد يف ابعر بتعز واثنن مرتزقة يف أسطر بالجوف, كما سقط أكثر من 35 مرتزقا بن قتيل وجريح يف 

العظيمة والعصيدة بنهم ال تزال جثث العرات منهم مرمية يف الشعاب.

واختتم العميد رسيع ترصيحه بالقول »ان مقاتلينا تمكنوا من إعطاب دبابة ومدرعة يف الحول وقصة 
ابن كامل بنهم وإعطاب جرافة وآليتن يف موقع مشعل بجيزان، إىل جانب إحراق ثاث آليات قبالة موقع 

السديس وإحراق ثاث آليات أخرى يف نجد الفارس بنجران ومرصع من عليها«.

استشهاد امرأة حامل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح
]12/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

استشهدت امرأة اليوم، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرة رازح الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي قصف قرى آهلة بالسكان يف 
مديرية رازح بالصواريخ واملدفعية، ما أدى إىل استشهاد امرأة حامل.

وأشار املصدر إىل أن املناطق الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مستمر مخلفاً أرضاراً 
كبرة يف ممتلكات املواطنن.

تسع غارات على صعدة
]12/يناير/2019[ جيزان - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، تسع غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي, شن سبع غارات عى 
مناطق متفرقة بمديرية باقم, خلفت ارضاراً كبرة يف ممتلكات املواطنن ومنازلهم.. وأشار املصدر إىل أن 

طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية.

وذكر املصدر أن مناطق متفرقة بمديرية شدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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استشهاد مواطنني اثنني وإصابة أربعة آخرين يف حجة و12 غارة على صعدة وعشرات 
القذائف على احلديدة

]12/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهدف 
املواطنن يف محافظات صعدة والحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف املدفعية رشق مديرية 
حيس، ونفذوا هجوماً فاشاً عى مواقع الجيش واللجان غرب املديرية.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة استهدفوا باملعدالت املتوسطة شارع الـ50 بمديرية الحايل، وقصفوا بشكل 
عنيف ومكثف باملدفعية والعيارات الرشاشة املختلفة منطقة 7 يوليو باملديرية، ومشطوا باألسلحة مدينة 

الشباب يف شارع الـ90.. وأطلق الغزاة واملرتزقة صاروخي كورنيت عى منازل املواطنن يف منطقة 7 يوليو 
السكنية بمديرية الحايل وعدداً من قذائف املدفعية، ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل، كما أطلقت قوى 

العدوان عرات القذائف غرب جولة السفينة وحول مصنع العودي.

واضاف املصدر »أن مدفعية املرتزقة أطلقت ثاث قنابل ضوئية باتجاه منطقة الفازة بمديرية التحيتا 
وأكثر من 25 قذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة جنوب وغرب املديرية، ومّشط مرتزقة العدوان بعرات 

القذائف املدفعية وعيارات الرشاشة باتجاه منطقتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي، وقصفوا بـ68 
قذيفة مدفعية و6 صواريخ كاتيوشا قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 16 باملديرية«.

وأكد املصدر استشهاد مواطنن اثنن وإصابة أربعة آخرين من أرسة واحدة جراء استهداف طران العدوان 
ملنزلهم يف قرية الفرش بمديرية حرض محافظة حجة، وشن طران العدوان ثاث غارات عى مدينة حرض.

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان غارة عى منطقة طان بمديرية حيدان، وعر غارات عى منطقة 
البقع ووادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، كما شن غارة عى مديرية شدا الحدودية.. ولفت املصدر إىل أن 

مديرية باقم تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى منازل ومزارع املواطنن. 

طريان العدوان يدمر شبكة االتصاالت يف مديرية كسمة برمية
]13/يناير/2019[ ريمة - سبأ:

دمر طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، شبكة االتصاالت يف جبل برد بمديرية كسمة محافظة ريمة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات 
شبكة االتصاالت يف جبل برد ما أدى إىل تدمرها واشتعال النران يف املكان.

إصابة طفل بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
]13/يناير/2019[ صعدة - سبأ:

أصيب طفل بجروح بليغة اليوم، إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية منبه الحدودية 
بمحافظة صعدة..وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف 

منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية بالصواريخ واملدفعية ما أدى إىل إصابة طفل بجروح بليغة.

وأشار املصدر إىل أن العدو السعودي يستهدف منازل املواطنن ومزارعهم والطرق بالقصف املدفعي 
والصاروخي بشكل يومي محدثاً أرضاراً كبرة يف ممتلكات املواطنن.
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ست غارات على باقم بصعدة
]13/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم، ست غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة بمديرية 
باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي شن ست غارات عى 
مناطق متفرقة بمديرية باقم خلفت ارضاراً كبرة يف مزارع املواطنن ومنازلهم.

وأشار املصدر إىل أن املديرية تتعرض بشكل يومي للقصف الجوي والصاروخي واملدفعي السعودي والذي 
خلف دماراً مهوالً يف البنية التحتية ومنازل املواطنن.

اصابة ثالثة مواطنني يف احلديدة وسبع غارات على صعدة وحجة
]13/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

أصيب ثاثة مواطنن وترضرت منازلهم بنران العدو السعودي ومرتزقته يف محافظة الحديدة، فيما شن 
طران العدو سبع غارات عى محافظتي صعدة وحجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة ثاثة مواطنن وترضر عدد من املنازل يف قصف 
مدفعي ملرتزقة العدوان بالقرب من جامعة العلوم بمديرية الحوك، وأطلق مرتزقة العدوان ست قذائف 

مدفعية باتجاه جامعة الحديدة.

واستمر قصف قوى العدوان باألسلحة املتوسطة عى شارع الـ50 وعدد من األماكن بجوار فندقي القمة 
واإلتحاد بمنطقة 7 يوليو السكنية يف مديرية الحايل، وأطلقت ثاثة صواريخ كورنيت باتجاة حارة 

الضبياني..وأطلق مرتزقة العدوان أكثر من 60 قذيفة مدفعية باتجاه قرى الجريبة والرف والزعفران 
ومحل الشيخ وغرب السفينة بمنطقة كيلو 16، كما قصفوا املنطقة بمختلف األسلحة املدفعية والرشاشة.

ويف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، شن طران العدوان غارة عى منطقة آل عيل باملديرية.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان ست غارات عى مديرية حرض.

استشهاد مواطن وجرح آخر مبديرية الصلو وقصف صاروخي ومدفعي على منبه وست 
غارات على حرض وميدي

]14/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان األمريكي السعودي واملرتزقة ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وتدمر البنية 
التحتية والتي أدت إىل استشهاد وإصابة مواطنن.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن وجرح آخر بنران مرتزقة العدوان يف قرية 
بيت القايض بمديرية الصلو محافظة تعز العراضهما عى محاوالت النيل من أعراض الناس.

وأشار املصدر إىل نفوق عدد من املوايش بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى منطقة آل مقنع بمديرية 
منبه عى قرى آهلة بالسكان يف املديرية.. ولفت املصدر إىل أن جرافة عسكرية للمرتزقة واصلت استحداثات 

وتحصينات قرب كيلو 16 بالحديدة.

وأفاد املصدر أن الطران املعادي شن ست غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
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استشهاد امرأة يف صعدة وقصف صاروخي ومدفعي على مديريات شدا ومنبه وباقم
]15/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

استشهدت امرأة بقصف صاروخي سعودي يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان امرأة استشهدت بقصف صاروخي سعودي استهدف 
منطقة والبة بمديرية الظاهر يف محافظة صعدة، كما ادى القصف اىل نفوق عدد من املوايش.

كما شن طران العدوان الغاشم غارة عى مديرية الظاهر الحدودية يف ظل تحليق متواصل عى املديرية.

وأشار املصدر إىل أن مناطق أهلة بالسكان يف مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي مكثف استهدف منازل املواطنن ومزارعهم، كما شن العدو السعودي قصفاً صاروخياً ومدفعياً 

عى قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه وممتلكات املواطنن يف مديرية باقم.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على مديرية صرواح
]15/يناير/2019[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارة جوية عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى رصواح بالتزامن مع 
قصف مدفعي للمرتزقة عى مناطق متفرقة يف املديرية.

قوى العدوان تستمر يف تصعيد الوضع باحلديدة و17 غارة على حمافظتي مأرب وحجة 
]16/يناير/2019[ محافظات -سبأ:

استمرت قوى العدوان األمريكي السعودي يف تصعيد الوضع يف محافظة الحديدة، فيما شن الطران سلسلة 
غارات عى محافظتي مأرب وحجة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( عن تحشيد ملحوظ لقوى العدوان وآلياتها يف عدد من 
مناطق الحديدة، وتصاعد وترة استهداف املناطق السكنية يف املحافظة، كما حلقت خمس طائرات 

تجسسية للعدوان بشكل مكثف يف أجواء املديريات الجنوبية.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدف قريتي الكوعي والشجن بمدينة الدريهمي بعرات القذائف 
ونران املدافع الرشاشة، وقصفت بـ 65 قذيفة ومختلف األسلحة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة 

كيلو 16، فيما استهدفت قوى العدوان بـ14 قذيفة مدفعية وباملدافع الرشاشة جنوب ورشق مديرية 
التحيتا.

وذكر املصدر أن قوى العدوان نفذت زحفاً يف الجاح األسفل تم التصدي له من قبل الجيش واللجان 
الشعبية.

ولفت املصدر إىل أن الطران امُلعادي شن ثاث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب، و 14 غارة عى 
مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
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مخس غارات على حمافظتي تعز وصعدة واملرتزقة خيرقون هدنة احلديدة
]17/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي عدة غارات عى محافظتي تعز وصعدة، فيما واصل املرتزقة خرق 
اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان يستهدفون بمختلف األسلحة املتوسطة 
والثقيلة مطار الحديدة ومنازل املواطنن يف شارع الخمسن ومنطقة كيلو 7.

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان أطلقوا عرات القذائف املدفعية باتجاه فندق االتحاد وحارة الضبياني 
ومنتجع الواحة، وقصفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة باتجاه جامعة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة الرح بمديرية مقبنة يف محافظة تعز، وغارة 
عى مديرية باقم يف محافظة صعدة.

العميد سريع: مرتزقة العدوان يرتكبون 209 خروقات باحلديدة خالل الـ 48 ساعة 
املاضية

]17/يناير/2019[ صنعاء - سبأ :

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن مرتزقة العدوان واصلوا خرق وقف 
إطاق النار يف الحديدة وقصف منازل ومزارع املواطنن«.. مشرا إىل أن املرتزقة ارتكبوا 209 خروقات 

خال الـ 48 ساعة املاضية.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بـ 128 قذيفة 
األحياء السكنية ومنازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش واللجان، حيث أطلقوا 35 قذيفة هاون من 
الجريبة إىل الزعفران، و10 قذائف هاون من قرية الرف إىل محل الشيخ، و10 قذائف من قيس إىل 

الزعفران، و15 قذيفة هاون عى مدينة الشعب ومحيطها، وثاث قذائف هاون من جنوب غرب الكوعي 
عى الشجن.. وأشار إىل أن املرتزقة أطلقوا 15 قذيفة هاون عى الكوعي، وقذيفتن حول األمنية، وقذيفة 
إىل االتحاد، و12 قذيفة مدفعية إىل جنوب االتحاد وحارة الضبياني ومنتجع الواحة، وقذيفتن هاون من 
الخزان األحمر عى رشق حيس، وقذيفة هاون من شمال غرب مستشفى حيس عى شمال قرية الحائط، 

وقذيفتن هاون من خط الخوخة عى شمال غرب حيس، وقذيفة هاون عى شمال حيس، وثمان قذائف إىل 
رشق الدريهمي، وست قذائف مدفعية حول الرفاهية، وخمس قذائف إىل حول االتحاد، كما أطلقوا أربعة 

صواريخ كاتيوشا من الجريبة إىل رشق الزعفران.

وأكد العميد رسيع أن الطران الحربي واالستطاعي حلق بشكل متقطع فوق مدينة الحديدة وحيس.. ولفت 
إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا إطاق النار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة من اتجاه غرب قرية 
الرف، ومن الجريبة إىل الزعفران وإىل محل الشيخ، ومن جنوب غرب العقد إىل محل الشيخ، ومن غرب 
قرية الرف إىل محل الشيخ، ومن رشق مدينة الشعب إىل داخل مدينة الشعب، ومن رشق املطار الحربي 

إىل شارع صنعاء، ومن شارع الخمسن إىل املطار الحربي، ومن الصحراء ومن حول الكلية إىل شارع 
الخمسن، ومن حول األمنية باتجاه الشجن، ومن كمران إىل الزعفران.. وبن أن املرتزقة أطلقوا أيضا النار 

من 22 مايو والفلة إىل االتحاد والقمة وشارع الخمسن وحارة الضبياني، ومن مصنع يماني باتجاه الدفاع 
الساحيل والحلقة، ومن رشق العقد باتجاه غرب مسجد الفاضيل وجنوبه، ومن العقد إىل قرية سابحة، 

وتمشيط كثيف من حول سيتي ماكس ورشق الخباتية وجنوب األمنية والكوعي وتبة الدفاع الجوي وجنوب 
ورشق فندق االتحاد وعى حيس وعى قرية الزعفران وقرية محل الشيخ.. وأوضح أنه تم رصد جرافة 

للمرتزقة تقوم باستحداثات خلف البيت الياجور رشق مدينة الشعب، وتحركات أطقم وأفراد شمال رشق 
مدينة الشعب ويف الخديد واملزرعة.
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وأشار املتحدث الرسمي إىل أن طران العدوان شن 53 غارة، منها خمس غارات عى باقم، وتسع غارات عى 
البقع، وغارة عى شدا، وغارة عى رازح، وغارة عى كتاف بصعدة، و10 غارات عى حرض وحران بحجة، 

و10 غارات عى نهم بمحافظة صنعاء، وغارتن عى أسطر بخب والشعف بالجوف، وثمان عى رصواح 
بمأرب، وأربع غارات عى تعز، وغارتن عى عمران، يف حن استهدف طران العدوان مرتزقته يف جبل دوة 

بنهم بغارة.

وذكر العميد رسيع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا ثمانية زحوفات للمرتزقة عى تبة الصياد 
وقرية الصافية باملاحيط، وعى مثلث عاهم بحرض، وعى رشاحة بالبقع، وعى الطلعة بنجران، وعى أسطر 

بخب والشعف، وعى جنوب الشبكة بجيزان، وزحفن يف العصيدة والعظيمة بنهم مسنودين بتمشيط 
مدفعي مكثف، كما أفشلوا محاولة تسلل يف مربع الحماد بتعز.

وفيما يتعلق بعمليات الجيش واللجان أوضح املتحدث الرسمي أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا 
عملية هجومية يف ابعر بتعز، وخمس عمليات إغارة عى مواقع املرتزقة يف البقع ويف الغرفة والزرقة 

باملصلوب، ويف تباب صفر الحنايا بحام يف الجوف، ويف الجسيمة بالبيضاء، ويف تبة الشيكي بحريب نهم، 
كما نفذوا عر عمليات نوعية يف مثلث عاهم بحجة، ويف ذي ناعم بالبيضاء، ويف مربع الحماد بنجران، 

ويف عاكفة ويف الصوح، ويف صحراء األجارش قبالة نجران، ويف السوايل بنهم، ويف الخليفن واسطر بخب 
والشعف، ويف ظهر الحمار بدمت.. وأكد املتحدث الرسمي أن املرتزقة تكبدوا خسائر كبرة منها مقتل أحد 
قيادات املرتزقة يف البقع، ومرصع قائد كتيبة الهندسة يف صحراء األجارش قبالة نجران، وسقوط 12 قتيل 

ومصاب يف أبعر بتعز، إىل جانب قنص 28 مرتزقا يف جبهات الحدود، وأربعة مرتزقة يف الجوف، و44 
مرتزقا يف نهم ورصواح، وثمانية مرتزقة يف البيضاء، وستة مرتزقة يف دمت، وثمانية مرتزقة يف تعز، كما 
أكد سقوط 30 من املرتزقة ما بن قتيل وجريح يف السوايل بنهم، ومرصع وإصابة أكثر من 50 مرتزقا 

بينهم قيادات يف مثلث عاهم بحجة، وإحراق طقم يحمل معدل غرب يفعان يف ذي ناعم بالبيضاء ومقتل 
وجرح من كان عى متنه، وتدمر آلية محملة باملرتزقة يف الخليفن بخب والشعف يف الجوف ومرصع من 

عليها، وكذا إعطاب مدرعة بعبوة ناسفة حول الحيادرة يف نهم، وإحراق طقم يحمل رشاش يف ظهر الحمار 
بدمت.

مثان غارات على صعدة
]18/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، ثمان غارات استهدفت مديريتي باقم وسحار بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى منازل 
املواطنن وممتلكاتهم يف مديرية باقم الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان، شن غارة عى الطريق العام بمنطقة محا بمديرية سحار.

 يف احلديدة و 8 غارات على عمران وحجة وصعدة
ً
 وجرحيا

ً
أكثر من 14 شهيدا

]18/يناير/2019[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى 
إىل استشهاد وإصابة أكثر من 14 مواطناً بينهم امرأة وطفل، واستهدف الطران بسلسلة غارات عدة 

محافظات خال 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد ثاثة مواطنن بينهم امرأة وطفل وجرح أربعة 
آخرين جراء استهداف قذائف مرتزقة العدوان منطقة الفازة بمديرية التحيتا.
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وذكر املصدر أن طائرة بدون طيار استهدفت أحد مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال الحديدة ما أدى 
إىل استشهاد سبعة.. وأشار إىل أن مرتزقة العدوان أطلقوا النار عى الفريق األممي أثناء فتح الطاقم األمني 

للطريق بشارع الخمسن باتجاه مستشفى 22 مايو بمدينة الحديدة بهدف الوصول إىل مكان الفريق اآلخر 
وإصابة سائق الونش وعدد من أفراد الطاقم األمني.

ونفذ مرتزقة العدوان هجوماً فاشاً يف منطقة الفازة بمديرية التحيتا، ومشطوا املنطقة بالقذائف املدفعية 
واألسلحة الرشاشة بشكل مكثف، كما قصفوا باألسلحة املتوسطة غرب التحيتا.

واستهدف قصف مدفعي وتمشيط باألسلحة املتوسطة ملرتزقة العدوان مديرية الدريهمي ورشقها، 
واستحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات رشق حيس، يف حن حلق طران العدوان التجسيس يف 

أجواء امليناء وعدد من مديريات املحافظة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة شوابة يف ذيبن بمحافظة عمران، وثاث غارات 
عى حرض وميدي يف محافظة حجة، كما شن ثاث غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

العدوان يواصل القصف اجلوي والصاروخي على صعدة
]19/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي اليوم، القصف الجوي والصاروخي مستهدفاً مناطق متفرقة 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديريتي رازح 
وشدا، خلفت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من مديريات باقم ورازح وشدا، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي استهدف الطرق العامة ومزارع ومنازل املواطنن.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 24 غارة على العاصمة صنعاء 
]20/يناير/2019[  صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي الليلة املاضية وفجر اليوم، 24 غارة عى العاصمة  صنعاء، ما أدى 
إىل استشهاد وإصابة عدد من املواطنن وتدمر املنشئات االقتصادية واملنازل.

وأوضح مصدر أمني بالعاصمة صنعاء لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن اثنن استشهدا وأصيب 
خمسة آخرون جراء استهداف طران العدوان بست غارات مصنع آزال لإلسفنج بمنطقة جدر يف مديرية 

بني الحارث أدت أيضاً إىل نشوب حريق يف املصنع.

وأشار املصدر إىل أن الطران املعادي شن خمس غارات عى قاعدة الديلمي الجوية، وغارة عى  منطقة 
الحفا، وأربع غارات عى حديقة 21 سبتمر بمديرية معن.  

واستهدف طران العدوان بغارتن هنجر خلف املستشفى السعودي األملاني، وشن غارة عى ورشة بخط 
البحث الجنائي، واستهدف منازل املواطنن يف منطقة دارس، كما شن غارتن عى مصنع للمواد الغذائية 

بمنطقة وادي أحمد.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مصنع لإلسنفج يف شمان خط وادي ظهر بمديرية همدان 
محافظة صنعاء، ما أدى إىل نشوب حريق كبر يف املصنع.
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غارات على حمافظتي صعدة وحجة وتواصل خرق اتفاق احلديدة
]20/يناير/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن غارات 
عى محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة 
أماكن متفرقة يف مدينة الدريهمي.

ولفت املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا باألسلحة املتوسطة وقذائف املدفعية قرى محل الشيخ والزعفران 
والشجن وغرب جولة السفينة يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي، بالتزامن مع تحليق مستمر للطران 

التجسيس فوق أجواء املديرية.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان نفذت هجوماً عى مواقع الجيش واللجان الشعبية رشق حيس، وقصفت 
بعدد من القذائف املدفعية باتجاه كلية الطب، فيما حلقت طائرات العدوان التجسسية يف سماء مديريات 

الزهرة واللحية والصليف.

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان غارة عى الطريق العام يف بركان بمديرية رازح.

وأشار املصدر إىل أن الطران امُلعادي شن غارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة.

قصف صاروخي ومدفعي سعودي على منازل ومزارع املواطنني يف مديريتي رازح 
ومنبه 

]21/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي اليوم، القصف الصاروخي واملدفعي عى مناطق متفرقة من مديريتي 
رازح ومنبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن منازل ومزارع املواطنن يف عدد من املناطق 
الحدودية بمديريتي منبه ورازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

واشار املصدر إىل أن استمرار القصف الصاروخي واملدفعي، فاقم معاناة أبناء تلك املناطق الحدودية.

14 غارة على امانة العاصمة وحمافظات صنعاء وصعدة وحجة واستشهاد طفل يف 
احلديدة

]21/يناير/2019[ محافظات -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي سلسلة غارات عى عدد من املحافظات، فيما واصل مرتزقة العدوان 
استهداف محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان السعودي استهدف بست غارات 
مناطق متفرقة بأمانة العاصمة، وترضر عدد من منازل املواطنن إثر غارتن عى منطقة جدر بمديرية بني 

الحارث بمحافظة صنعاء.

وأشار املصدر إىل استشهاد طفل يف قرية العقدة جنوب رشق مديرية حيس بمحافظة الحديدة إثر 
استهداف املرتزقة للقرية باألسلحة الرشاشة، وتم استحداث تحصينات جديدة لقوى العدوان شمال 

املديرية، فيما استهدف قصف مكثف للمرتزقة باملدفعية أماكن متفرقة جنوب حيس.
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كما استهدف قصف مكثف لقوى العدوان باألسلحة الرشاشة منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحايل، 
واستهدفوا بالعيارات الرشاشة واملدفعية أماكن متفرقة يف شارع الخمسن ومدينة الشباب يف شارع الـ 90 

باملديرية نفسها.

و يف مديرية الدريهمي مشط املرتزقة بالعيارات الثقيلة قرية الشجن مع تحليق مكثف للطران التجسيس 
املعادي فوق أجواء املديرية، وأطلقوا خمس قذائف مدفعية عى القرية، وتم قصف قرية الزعفران يف كيلو 

16 بالعيارات الثقيلة وقذائف املدفعية.

واستحداث الغزاة واملرتزقة تحصينات ومواقع عسكرية بالقرب من جولة الغرايس، واستهدفوا بقصف 
مدفعي مكثف أماكن متفرقة من منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منازل املواطنن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما 
استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان السعودي شن أربع غارات عى مديريتي حرض وميدي يف محافظة 
حجة.

العميد سريع: يف تأكيد حتديهم للقرارات األممية، املرتزقة يرتكبون 306 خروقات 
باحلديدة خالل 48 ساعة

]21/يناير/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن مرتزقة العدوان ماضون يف تحديهم 
للقرارات األممية والتنصل من التزاماتهم التي وقعوا عليها يف السويد، حيث ارتكبوا 306 خروقات خال 

48 ساعة املاضية.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن مدفعية املرتزقة أطلقت 159 قذيفة 
مستهدفًة األحياء ومزارع ومنازل املواطنن.. وأشار مدفعية املرتزقة قصفت بخمس قذائف هاون وقذيفتن 

مدفعية مدينة الشعب، و10 قذائف هاون من هناجر الحاشدي والعقد باتجاه محيط جولة السفينة، 
وقذيفتن مدفعية عى حارة الصبياني، وقذيفة هاون وأخرى مدفعية عى سيتي ماكس، و30 قذيفة هاون 
عى رشق الفازة، وثمان قذائف مدفعية عى املطار الحربي.. ولفت إىل أن 19 قذيفة هاون أطلقها املرتزقة 

عى قرية محل الشيخ، وأربع قذائف هاون عى الواحة، وثاث هاون عى الهندسة، ومثلها عى القمة، وأربع 
قذائف هاون حول الكلية والعمارة البيضاء، وست عى الزعفران، و72 قذيفة من الرف عى محل الشيخ، 
كما أطلق مرتزقة العدوان 20 صاروخ كاتيوشا عى رشق الفازة، و17 قنبلة مقذوفة عى القمة والهندسة 

والعمارة البيضاء.

وبن العميد رسيع أن طران العدوان االستطاعي والتجسيس واصل تحليقه فوق مدينة الحديدة 
والدريهمي وحيس، يف الوقت الذي واصل فيه مرتزقة العدوان قصفهم املكثف بمختلف األسلحة املتوسطة 
والخفيفة باتجاه مدينة الشعب و7 يوليو والقمة واالتحاد والشجن والزعفران وقرية محل الشيخ ومحيط 

جولة السفينة والواحة وحيس وحي 14 أكتوبر، مع تمشيط كثيف من املنصة و22 مايو والكوعي ومخطط 
كمران والجريبة والفلة واحواش املقرمي باتجاه مواقع القوات املسلحة.

وتطرق إىل أن الجيش واللجان الشعبية رصدوا جرافة للمرتزقة تقوم باستحداث تحصينات شمال حيس 
وجرافة أخرى حول الغرايس، كما تم رصد مرتزقة يقومون ببناء تحصينات شمال مدرسة خولة بحيس 

وحول الفلة.. ورصدت القوات املسلحة تعزيزات وتحركات أفراد وآليات وأطقم ومدرعات للمرتزقة بشكل 
مكثف بن العقد ومدينة الشعب والصحراء واملطاحن والغرايس و22 مايو والفلة وشمال هناجر الحاشدي، 

وتحركات أخرى يف شارع الخمسن ويف تبة الدفاع وباتجاه منظر.

وذكر متحدث القوات املسلحة أن طران العدوان شن 56 غارة، غارتن عى خط الكدحة بتعز، وتسع عى 
حرض وميدي، و27 غارة عى صنعاء، و18 عى صعدة.
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وأشار إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كرسوا زحفن ملرتزقة العدوان عى تبة أبو شهيد بالربوعة 
وعى أسطر بخب والشعف يف الجوف، كما نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية أربع عمليات هجومية 

عى مواقع املرتزقة منها عملية هجومية عى الوادي بنجد الفارس، وأخرى قبالة السديس بنجران تمكنوا 
خالها من السيطرة عى تبة ادم بنجد الفارس وأحد املواقع قبالة السديس، وعمليتن هجوميتن عى جبل 

جحفات وجبل النار باملزرق تم خالهما السيطرة عى عدد من التباب جنوب قرية شليلة.. ولفت إىل أن 
أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا سبع عمليات إغارة عى مواقع املرتزقة يف التبة الرملية باألجارش يف 

البقع، وعى تبة القناصن بالربوعة، وتبة السايل بقانية، ومربع القعيف بالظهرة يف الجوف، وعى السان 
باملصلوب، وعى مربع شجع قبالة نجران، كما تم تنفيذ ثمان عمليات نوعية يف املهاشمة وأسطر والغيل 

والخليفن بخب والشعف يف الجوف، وعى معسكر خالد بتعز بصاروخ زلزال 2، ويف مثلث عاهم بحرض 
وويف قبالة جيزان.

وأكد العميد رسيع أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر كبرة يف األرواح والعتاد، حيث تم قنص ستة مرتزقة 
يف أسطر بخب والشعف وخمسة آخرين حول القرن بنهم.. ووفقا ملتحدث القوات املسلحة، لقي القيادي 

فيما يسمى باللواء 101 مشاة عبدالباري صالح مرصعه يف الغيل بالجوف، كما تم تدمر آلية يف املهاشمة 
وأخرى يف القعيف، وتدمر طقمن يف الخليفن بخب والشعف بالجوف، وآلية قبالة جيزان بعمليات للجيش 

واللجان الشعبية.

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف احلديدة وصعدة وعمران
]22/يناير/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن 
غارتن عى محافظتي صعدة وعمران.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان أطلقوا أكثر من 60 قذيفة مدفعية عى 
قريتي محل الشيخ والزعفران يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بالساح املتوسط والثقيل غرب 

السفينة ومناطق متفرقة من منطقة كيلو 16.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة أطلقوا عدداً من القذائف املدفعية ومشطوا بالعيارات الثقيلة منطقة الكوعي 
بالدريهمي، كما قصفوا باملدفعية والرشاشات باتجاه فندقي القمة واالتحاد يف منطقة 7 يوليو السكنية 

بمديرية الحايل.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بعدد من قذائف املدفعية، كما أطلقت ثاث قذائف 
هاون باتجاه فندق الواحة يف منطقة 7 يوليو السكنية.

وأفاد املصدر أن طران العدوان التجسيس حلق بشكل متقطع يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من مديريات 
املحافظة.

ويف محافظة صعدة، استهدف قصف صاروخي منطقة طان بمديرية حيدان.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية باقم بالتزامن مع قصف مدفعي سعودي عى 
ممتلكات املواطنن يف املديرية.

وقال املصدر »إن طران العدوان شن غارة عى منطقة خيوان يف مديرية سفيان بمحافظة عمران«.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مثان غارات على ضوران أنس بذمار
]23/يناير/2019[ ذمار -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، ثمان غارات عى محافظة ذمار استخدم يف عدد منها قنابل 
عنقودية.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منطقة قاع الحقل 
بمديرية ضوران آنس.

قصف مدفعي مكثف ملرتزقة العدوان على منازل املواطنني بصرواح
]23/يناير/2019[ مأرب -سبأ:

شن مرتزقة العدوان السعودي األمريكي اليوم، قصفا مدفعيا مكثفا عى منازل ومزارع املواطنن يف مناطق 
متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان القصف العشوائي للمرتزقة استهدف مناطق ضوار 
والباطن والغدو والخبوة والزغن وسوق رصواح، وخلف أرضارا بممتلكات املواطنن.

العدوان السعودي مستمر يف استهداف صعدة واملرتزقة خيرقون هدنة احلديدة
]23/يناير/2019[ محافظات-سبأ:

استمر العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يف استهداف محافظة صعدة وخرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بـ19 قذيفة مدفعية 
وباملعدالت الرشاشة قرية محل الشيخ يف منطقة كيلو 16 مع تحليق لطران العدوان التجسيس يف املنطقة.

وقصف املرتزقة بالرشاشات الثقيلة باتجاه جولة يماني يف شارع الخمسن وباتجاه املطار، وباتجاه مدينة 
الشعب، وغرب مدينة الشباب يف شارع الـ90.

وأشار املصدر إىل قصف مدفعي وتمشيط بالعيارات الثقيلة للمرتزقة باتجاه مطار الحديدة وتحليق 
لطران التجسس، كما قصف املرتزقة باألسلحة املتوسطة باتجاه حارة الضبياني وفندق االتحاد يف منطقة 

7 يوليو..وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة غراز بمديرية صعدة، وسبع غارات عى 
مناطق متفرقة من مديرية باقم، التي تعرضت ممتلكات املواطنن فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي 

مكثف.

العميد سريع : 289 خرقا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خالل الـ48 ساعة
]23/يناير/2019[ صنعا - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، ارتكاب العدوان ومرتزقتهم 289 خرقا 
لوقف اطاق النار يف الحديدة خال الـ48 ساعة املاضية.

واوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان العدوان ومرتزقته ال يريدون السام 
لليمنين وال يرغبون يف تنفيذ وقف إطاق النار يف الحديدة كبادرة لحسن نواياهم ورغبتهم يف وقف 
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العدوان، وأن مواصلتهم لخرق وقف إطاق النار بالحديدة عى الرغم من وجود الفريق األممي واللجان 
املشركة يؤكد نواياهم يف استمرار العدوان وإطالة أمد الحرب والحصار عى شعبنا.

وبن العميد رسيع أن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بن إطاق 191 قذيفة مدفعية و28 صاروخا 
و52 خرق إطاق نار من مختلف األسلحة املتوسطة والثقيلة باتجاه منازل ومزارع املواطنن ومواقع 

الجيش واللجان الشعبية.. واشار إىل ان املرتزقة نفذوا محاولتي تسلل باتجاه مواقع الجيش واللجان من 
اتجاه املزرعة شمال هناجر الحاشدي ويف غرب حيس، يف الوقت الذي واصل فيه طران العدوان تحليقه 

فوق مدينة الحديدة والدريهمي وحيس والتحيتا والجبلية.

وقال متحدث القوات املسلحة »أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت جرافة للمرتزقة تقوم ببناء 
تحصينات واستحداثات يف شمال خط الخوخة بحيس، كما رصدت تحركات أطقم وعربات ومدرعات 

وسيارات للمرتزقة بن الخمسن والغرايس والكسارة ويف محيط مدينة الشعب وجنوب غرب حيس 
وتحركات ليلية مكثفة ما بن الدوار الكبر والخمسن واملنظر«. واضاف »أن طران العدوان شن 44 غارة: 

أربع غارات إحداها من االستطاع املسلح عى نهم بمحافظة صنعاء، و24 غارة عى صعدة، و13 غارة 
أغلبها عنقودية عى قاع الحقل بذمار، وغارتن عى حرض بحجة، وغارة عى رصواح بمأرب«.

وأفاد بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية كرسوا زحفا مكثفا للمرتزقة باتجاه رشاحة الرقية بالبقع، كما 
نفذوا عملية هجومية معاكسة من رشاحة الغربية تم خالها االلتفاف عى العدو ومحارصته يف رشاحة 

الرقية بعد قطع طرق إمداداته.

ونوه العميد رسيع بعملية هجومية أخرى نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية جنوب رشق جبل النار 
باملزرق من مسارين، تم خالها تطهر واستعادة التباب التي كان املرتزقة قد تقدموا فيها خال اليومن 
املاضين بعد معركة حاسمة وبعد قطع خطوط إمدادات العدو يف جبل الحصنن، والتزال كتيبة بكاملها 

محارصة مع قائدها إىل جانب تنفيذ ساح الجو املسر هجوم عى معسكر للمرتزقة يف علب.. وذكر أن 
مقاتيل الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتي إغارة عى مواقع املرتزقة يف هضبة جميل بقانية يف البيضاء، 
وعى جبل الحصنن باملزرق، كما نفذوا 6 عمليات نوعية استهدفت مواقع وتحركات وخطوط إمداد العدو 

قبالة جيزان، ويف تبة الصياد بالصافية وغرب الشبكة يف املاحيط ويف االجارش بالبقع، ويف قرية الصفة 
بالصلو ويف مفرق الوازعية بتعز.

كما اكد متحدث القوات املسلحة أن املرتزقة تكبدوا خسائر فادحة منها قنص 2 مرتزقة يف جبل موبايل، و9 
قتى من املرتزقة قبالة الشبكة باملاحيط، وقنص 3 مرتزقة يف الطلعة، كما تم تدمر 3 آليات يف البقع وقبالة 

جيزان واملاحيط، وإحراق طقمن يف رشق الدود وأسيف الرقي بنهم.

14 غارة لطريان العدوان على ثالث حمافظات وتواصل خروقات ستوكهومل
]24/يناير/2019[ محافظات - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي 14 غارة عى ثاث محافظات، فيما واصل املرتزقة خرق اتفاق 
ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة باألسلحة الثقيلة استهدف 
قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما مشطوا بالعيارات الرشاشة قرية الشجن 

باملديرية وتحليق مستمر للطران الحربي.

وقال املصدر »إن قناصة املرتزقة استهدفت عدداً من األماكن يف حارة الضبياني يف منطقة 7 يوليو السكنية 
بمديرية الحايل، وقصفت قوى العدوان باألسلحة الرشاشة واملدفعية منطقة 7 يوليو السكنية واملطار وكلية 

الطب«.. وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بعدد من القذائف املدفعية باتجاه سيتي ماكس وفندق 
الواحة، واستهدفوا بمختلف األسلحة مساكن وممتلكات املواطنن جنوب مدينة الحديدة.

وأكد املصدر أن طائرات العدوان التجسسية حلقت بكثافة يف أجواء املديريات الجنوبية والرقية، فيما 
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استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات رشق مدينة الشباب بشارع الـ90.

ويف محافظة صعدة أوضح املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة آل ذرية بمديرية سحار، 
وثاث غارات عى مديرية باقم، يف حن استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع 

املواطنن يف باقم وقرى ومناطق متفرقة يف مديرية شدا.

ولفت املصدر إىل أن طائرات العدوان شنت ثاث غارت عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، 
وخمس غارات عى مديرية باد الروس بمحافظة صنعاء.

قوى العدوان تقصف صوامع الغالل باحلديدة ونشوب حريق فيها
]25/يناير/2019[ الحديدة - سبأ :

قصفت قوى العدوان ومرتزقته مطاحن البحر األحمر بمحافظة الحديدة، ما أدى نشوب حريق يف صوامع 
الغال.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي 
املطاحن ما أدى إىل ترضر ونشوب حريق يف صومعتن.

وأدان املصدر بشدة أستمرار تحالف العدوان يف استهداف صوامع الغال واملنشآت االقتصادية.

ودعا املصدر املنظمات األممية إىل اتخاذ موقف إزاء صلف العدوان وتعمده زيادة معاناة الشعب اليمني 
وتجويعه من خال استهدف املنشآت الحيوية وخاصة صوامع الغال.

أربعة شهداء إثر استهداف طريان العدوان أسرة نازحة مبديرية مستبأ حبجة
]25/يناير/2019[ حجة - سبأ :

استشهد أربعة مواطنن اليوم إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي منزل يف قرية عماكية 
بمديرية مستبأ محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل أحد النازحن 
يف قرية عماكية، ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن يف حصيلة أولية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديريتي حرض وميدي.

استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارة لطريان العدوان بصعدة
]25/يناير/2019[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطن اليوم وجرح آخر إثر غارة لطران العدوان األمريكي السعودي استهدفت منطقة البقع يف 
مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة البقع 
بمديرية كتاف، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على مديرية حرف سفيان بعمران
]25/يناير/2019[ عمران - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، أربع غارات عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات رشق جبل 
املحرام يف منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان.

حتالف العدوان يواصل قصف منازل ومزارع املواطنني يف احلديدة واربع غارات على 
عسري وحجة

]25/يناير/2019[ محافظات ـ سبأ:

واصل تحالف العدوان ومرتزقته استهداف منازل ومزارع املواطنن يف الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفل أصيب بجروح إثر قصف مدفعية املرتزقة 
ملنزل مواطن يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا يف الحديدة.

وأكد املصدر إفشال هجوم للمرتزقة جنوب حيس محاوال التقدم بآلياته وخرق لوقف إطاق النار.. مشرا 
إىل أن املرتزقة مشطوا بالعيارات الثقيلة باتجاه مزارع املواطنن يف قرية الشجن بالدريهمي.

ولفت املصدر إىل أن قصف مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة لقوى العدوان استهدف مناطق متفرقة من 
منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

ويف عسر أوضح املصدر أن طران العدوان السعودي األمريكي شن ثاث غارات عى مجازة.

وبن املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مدينة حرض بحجة.

العميد سريع: العدوان ومرتزقته يصرون على موقفهم بالتنصل من اتفاق السويد 
باستمرار اخلروقات يف احلديدة

]25/يناير/2019[ صنعاء - سبأ :

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن العدوان ومرتزقته يرصون عى موقفهم 
يف عدم الوفاء بما التزموا به يف اتفاق السويد ومحاولة التنصل من االتفاق«.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن استمرار العدوان ومرتزقته لخروقاتهم 
املكثفة يف الحديدة والتصعيد غر املسبوق يف باقي الجبهات باتت مكشوفة ودليا عى عدم رغبتهم يف وقف 

إطاق النار وإحال السام يف اليمن.. وأشار إىل أنه عى الرغم من التزام الجيش واللجان الشعبية بوقف 
إطاق النار يف الحديدة يواصل العدوان ومرتزقته ارتكاب الخروقات، حيث ارتكبوا خال 48 ساعة املاضية 

158 خرقا يف الحديدة، منها إطاق 101 قذيفة مدفعية و15 صاروخا و31 عملية خرق بإطاق النار من 
مختلف األسلحة املتوسطة والثقيلة باتجاه منازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش، تركزت أغلبها باتجاه 

الزعفران ومحل الشيخ والكوعي والشجن واالتحاد والقمة والواحة.. ولفت إىل أنه تم رصد مرتزقة يقومون 
ببناء تحصينات واستحداثات عند الفلة، ورصد تعزيزات وتحركات للمرتزقة ما بن العقد ومدينة الشعب 

وشمال الحاشدي وما بن 22 مايو والشبكة والغرايس، وتحركات أطقم وسيارات ومدرعات ما بن الغرايس 
والعمارة املدمرة والكسارة، يف الوقت الذي واصل فيه طران العدوان االستطاعي والتجسيس تحليقه يف 

أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات.
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وأكد متحدث القوات املسلحة أن مدفعية مرتزقة العدوان قصفت إحدى صوامع مطاحن البحر األحمر وأدت 
إىل اشتعال النران فيها يف عمل جبان ينم عن مدى الحقد وعدم مباالتهم بقوت املواطنن.

وبشان غارات العدوان، أشار العميد رسيع إىل أن طران العدوان شن 31 غارة، منها خمس غارات عى 
حرض بحجة، وغارة عى نهم، و25 غارة عى صعدة: غارة عى األزهور برازح، وثاث عى املاحيط، وتسع 

عى كتاف، وغارة عى البقع، و11 غارة عى باقم والجعملة، كما أكد أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا 
محاولة تسلل للمرتزقة عى مواقع الجيش يف تبة ثابت برازح، كما نفذوا أربع عمليات هجومية منها عملية 

عى العويد وموقع باس يف حمر بتعز، وأخرى يف الخليفن بخب والشعف يف الجوف، وعملية هجومية يف 
البقع تم خالها تطهر ثاثة مواقع كان العدو قد تقدم فيها خال األيام املاضية، إىل جانب تنفيذ الطران 

املسر لعملية هجومية استهدفت تجمعات للجيش السعودي يف عسر.

وبن أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية عسكرية هجومية واسعة تم خالها مهاجمة مواقع 
وتجمعات مرتزقة العدوان جنوب جبل النار باملزرق بشكل مفاجئ، أحدثت إرباكا كبرا بينهم وأحكم 
املقاتلون السيطرة عى املواقع والتباب التي كان يسيطر عليها املرتزقة شمال مجربية وصوالً إىل تباب 
جنوب تبة الخزان، كما تكبد املرتزقة خال تلك العملية العرات من القتى والجرحى وتدمر عدد من 

اآلليات والعربات، وما زالت العديد من جثث القتى والجرحى محارصين لم يستطع العدو إخراجهم بسبب 
اإلرباك وحالة االنهيار الكبر بن صفوف مقاتليهم.

وذكر العميد رسيع، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة عى مواقع املرتزقة بمفرق 
الوازعية بتعز، وخمس عمليات نوعية استهدفت مواقع وتجمعات وتحركات املرتزقة يف صحراء األجارش 

بالبقع ويف الجحملية بتعز وقبالة رازح ويف البقع بصعدة ويف الخليفن بالجوف.

وجدد متحدث القوات املسلحة التأكيد عى أن القوات املسلحة كبدت مرتزقة العدوان خسائر كبرة وسقط 
العرات قتى ومصابن، ومن هذه العمليات قنص اثنن مرتزقة يف الجحملية بتعز، ومرتزق آخر برازح، 

وستة مرتزقة قبالة السديس بنجران والطلعة بالبقع.

 

سلسلة غارات على منازل املواطنني بنهم
]26/يناير/2019[ مأرب-سبأ:

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي اليوم منازل املواطنن يف مديرية نهم.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات عى منازل 
املواطنن يف منطقة الرزوة بمديرية نهم، مخلفا أرضارا يف املمتلكات.

إصابة مواطنني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة
]26/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

أصيب عدد من املواطنن اليوم بينهم نساء وأطفال بجروح متفاوتة جراء قصف صاروخي ومدفعي 
سعودي عى مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف منزل املواطن قاسم 
الوقييش من أبناء مديرية شدا بقصف صاروخي ومدفعي، أدى إىل إصابة عدد من أفراد أرسته من بينهم 

نساء وأطفال.
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استمرار خرق اتفاق السويد وغارتني على صعدة
 ]26/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة 
واستهدف مديرية الصفراء يف محافظة صعدة بغارتن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 25 قذيفة مدفعية عى مناطق 
متفرقة من منطقة كيلو 16 بمديرية الحايل بمحافظة الحديدة، كما استهدفوا بالقصف املدفعي واملعدالت 

الرشاشة باتجاه املطار وجنوبه، فيما حلق طران العدوان التجسيس يف أجواء املدينة وعدد من املديريات 
الجنوبية.

وأفاد املصدر أن مواطناً استشهد إثر قصف عشوائي للغزاة واملرتزقة عى منازل املواطنن بمديرية التحيتا، 
وأصيب مواطن أخر بطلق ناري جراء استهداف العدو ومرتزقته منطقة الريمية، وتم استهداف مناطق 

متفرقة من املديرية بقصف مدفعي مكثف.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بقصف متقطع باملدفعية واألسلحة الرشاشة مناطق متفرقة 
من منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحايل، وشنوا قصفاً أخر باملدفعية باتجاه مستشفى الكويت وعدد 

من األحياء السكنية باملنطقة نفسها.

وذكر املصدر ان طران العدوان استهدف يف محافظة صعدة منطقة الحبط بمديرية الصفراء بغارتن.

قوى العدوان تواصل القصف اجلوي والصاروخي على صعدة
]27/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي اليوم، القصف الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية باقم، 
خلفتا أرضاراً مادية يف ممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من مديريات رازح وشدا وباقم، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي استهدف منازل املواطنن والقرى اآلهلة بالسكان.

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق هدنة احلديدة و10 غارات على حمافظتي صعدة 
وحجة

]27/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن عر غارات عى 
محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً أصيب بنران الغزاة واملرتزقة أثناء رعيه 
للموايش يف منطقة دار هارون بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.

وقصف املرتزقة بعرات القذائف املدفعية باتجاه كلية الطب ومنطقة مطار الحديدة ومناطق متفرقة يف 
شارع الخمسن، كما قصف املرتزقة باملدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف 

كيلو 16 بمديرية الدريهمي.
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وذكر املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة الحبط بمديرية الصفراء يف محافظة صعدة، 
وغارة عى مديرية الظاهر، وألقى قنابل ضوئية عى منطقة بني غربان بمديرية ساقن.. واستهدف قصف 

صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان ألقى قنابل ضوئية يف سماء مديرية بكيل املر بمحافظة حجة، وشن 
ثاث غارات عى مدينة حرض.

العميد سريع : 184 خرقا للعدوان ومرتزقته خالل الـ48 ساعة
]27/يناير/2019[ صنعاء- سبأ:

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، استغال العدوان ومرتزقته التزام الجيش 
واللجان الشعبية بضبط النفس ووقف إطاق النار وعدم الرد عى خروقاتهم املستمرة يف الحديدة إلرتكاب 

املزيد من الجرائم.

وأوضح يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خال 48 ساعة املاضية 
184 خرقا لوقف إطاق النار يف الحديدة.. واشار اىل ان تلك الخروقات تنوعت بن إطاق 119 قذيفة 

و4 صواريخ كاتيوشا و44 حادثة إطاق النار وتمشيط مكثف من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة 
باتجاه األحياء السكنية ومزارع ومنازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية.. ولفت إىل قيام املرتزقة 

باستحداثات وتعزيزات وتحركات يف الوقت الذي واصل فيه الطران االستطاعي والتجسيس تحليقه فوق 
مدينة الحديدة وعدد من املديريات.

وقال العميد رسيع »أن خروقات العدوان واملرتزقة كفيلة بإلزام رئيس الفريق األممي بإعانهم كطرف 
معرقل لاتفاق وتحميلهم املسئولية الكاملة عن عدم التزامهم بقرار وقف إطاق النار يف الحديدة«.. وأشار 

إىل أنه يف الوقت الذي كثف فيه العدوان ومرتزقته من خروقاتهم بالحديدة، شن طران العدوان 36 غارة: 
منها ست غارات عى العمشية بعمران، وخمس غارات عى حرض بحجة، وغارة عى نهم بمحافظة صنعاء، 

وغارتان عى الجوف، و22 غارة عى محافظة صعدة.

وبن متحدث القوات املسلحة أن غارات طران العدوان تزامنت مع تنفيذ مرتزقة العدوان ألربعة زحوفات 
عى مواقع الجيش واللجان يف البقع وتبة أبو شهيد بالربوعة ونجد الفارس ومربع شجع غرب نجران، إىل 
جانب تنفيذ املرتزقة لثاث محاوالت تسلل باتجاه مواقعنا يف خزانات العلم وقرية الرفصة بالصلو يف تعز 

وتبة القناصن بالساقية والتبة السوداء بحام يف الجوف.

وردا عى تصعيد العدوان ومرتزقته، ذكر العميد رسيع أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليات 
هجومية ناجحة استهدفت مواقع مرتزقة العدوان، منها عملية هجومية عى مربع الطلعة قبالة نجران 

تم خالها استعادة عدة مواقع. واضاف »انه تم تنفيذ عملية هجومية اخرى عى جبل الحصنن بحرض، 
وعملية هجومية ثالثة يف باقم تم خالها إحكام السيطرة عى تبة بركان 9 ومواقع أخرى مجاورة، وعملية 

هجومية رابعة يف رشاحة بالبقع تم خالها تطهر موقعن كان العدو قد تقدم فيهما«.. واشار إىل ان 
الطران املسر شن هجوما بطائرة مسرة استهدفت تجمعات للجيش السعودي واملرتزقة يف عسر، فيما 

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية ثاث عمليات إغارة استهدفت مواقع املرتزقة يف جنوب شليلة باملزرق 
ويف الزرقة باملصلوب ويف الخليفن بخب والشعف يف الجوف، كما نفذوا أربع عمليات نوعية استهدفت 

مواقع وتجمعات وخطوط إمداد العدو يف الجحملية بتعز، ويف مربع شجع غرب نجران، ويف صحراء البقع، 
ويف صحراء األجارش بالبقع.

وأكد املتحدث باسم القوات املسلحة ان أبطال الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان خسائر كبرة 
يف األرواح والعتاد.
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إصابة امرأة بنريان املرتزقة يف احلديدة
]28/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

أصيبت امرأة بنران مرتزقة العدوان األمريكي السعودي املستمرين يف خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة بجروح متوسطة جراء تعرضها ألعرة نارية 
أطلقها مرتزقة العدوان بمنطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا مطار الحديدة باألسلحة املتوسطة، وقصفوا بالعيارات 
الرشاشة بشكل مكثف باتجاه كلية الطب، كما استهدفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة أماكن يف شارع 

الخمسن وباتجاه حارة الضبياني يف 7 يوليو.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت جنوب ورشق مدينة الدريهمي باألسلحة الرشاشة، فيما استحدثت 
جرافة عسكرية للغزاة واملرتزقة تحصينات قتالية يف كيلو 16.

أربع غارات على حرض وميدي
]28/يناير/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى 
مديريتي حرض وميدي.

استشهاد عضو فريق نزع العبوات الناسفة أثناء تواجد الفريق األممي باحلديدة
]29/يناير/2019[ صنعاء - سبأ:

استشهد اليوم بمحافظة الحديدة، عضو فريق نزع العبوات الناسفة املساعد مهندس محمد فؤاد محمد 
العذري، بنران مرتزقة العدوان أثناء تواجد الفريق األممي وضباط االرتباط لفتح طريق بأتجاه مطاحن 

البحر األحمر.

وقال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان 
واصلوا خروقاتهم لوقف إطاق النار بالحديدة بشكل مكثف بمختلف القذائف واألسلحة املتوسطة 

والخفيفة رغم تحركات ضباط الفريق األممي وضباط االرتباط يف اللجنة املشركة ومعهم فريق نزع 
العبوات الناسفة لفتح الطريق، ما أدى إىل إصابة املساعد العذري بإصابة بليغة، حيث تم إسعافه إىل 

املستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأشار العميد رسيع إىل أن خروقات مرتزقة العدوان املتواصلة تكشف حقيقة نواياهم وعدم جديتهم يف 
تنفيذ التزاماتهم التي وقعوا عليها يف السويد، واستخفافهم الكبر بالفريق األممي الذي كان متواجدا يف 

املكان لإلرشاف عى فتح الطريق.

ودعا املتحدث الرسمي للقوات املسلحة، األمم املتحدة والفريق األممي إىل تحمل مسئوليتهم إزاء الخروقات 
املستمرة للعدوان ومرتزقته يف الحديدة، مطالبا املبعوث األممي ورئيس فريق املراقبن بإدانة تلك الخروقات 

وإعان الطرف اآلخر طرفا معرقا لاتفاق.



42

يوميات العـ2019ـــدوان

استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات طريان العدوان على كشر حبجة
]29/يناير/2019[ حجة - سبأ :

استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم، بغارات لطران العدوان األمريكي السعودي عى مديرية كر يف 
محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى 
مديرية كر، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر يف منطقة املندلة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديريتي حرض وميدي باملحافظة.

غارات وقذائف مدفعية على مناطق متفرقة يف مديرية صرواح مبأرب
]29/يناير/2019[ مأرب - سبأ :

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته اليوم، مديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر محيل باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية 
رصواح.. وأشار إىل أن املرتزقة استهدفوا بقذائف املدفعية مناطق متفرقة يف املديرية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على جمز بصعدة
]29/يناير/2019[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي شن غارتن عى مديرية مجز 
خلفت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

قصف مكثف على عدد من مديريات حمافظة احلديدة
]29/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة يف خرق التفاق وقف 
إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة استهدف مناطق متفرقة 
جنوب ورشق مديرية التحيتا، واستمر القصف املدفعي والتمشيط باألسلحة املتوسطة باتجاه الخمسن 

واألحياء السكنية بمنطقة 7 يوليو.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية وباألسلحة الرشاشة باتجاه جولة يمن موبايل 
وباتجاه فندق القمة ومناطق يف شارع الـ50 بمديرية الحايل.

ويف مديرية الدريهمي قصف مرتزقة العدوان بأكثر من 20 قذيفة مدفعية باتجاه رشكة العودي يف منطقة 
كيلو 16، واستهدفوا بأكثر من 13 قذيفة مدفعية وباألسلحة الثقيلة قرية الزعفران يف املنطقة، كما 

تعرضت قرية محل الشيخ لقصف مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.
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استشهاد وإصابة ستة مواطنني بغارات طريان العدوان على وصاب بذمار
]30/يناير/2019[ ذمار - سبأ:

استشهد مواطنا وأصيب خمسة آخرون إثر غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عى 
مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار.

وذكر مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات مزرعة وطريق 
بقرية النوبة يف عزلة العارس بمنطقة هجر املاء.

وأشار املصدر إلی أن طران استهدف بغارتن مزرعة يف قرية صنع بمديرية وصاب السافل، ما أدى إلی 
استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بجروح مختلفة.

عشر غارات على رمية
]30/يناير/2019[ ريمة-سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية باد الطعام 
بمحافظة ريمة وأنباء عن سقوط ضحايا.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثمان غارات عى مناطق كابة 
واملناخ والغاوية بمديرية باد الطعام.

وكان طران العدوان قد شن يف وقت سابق اليوم، غارتن عى قرية عرسمة بمديرية الجعفرية، يف ظل 
تحليق مستمر.

العدوان يواصل قصفه اجلوي والصاروخي على صعدة
]30/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي اليوم، القصف الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية 
كتاف، واستهدف بسلسلة غارات مناطق متفرقة بمديرية الظاهر.

وذكر املصدر أن منازل املواطنن ومزارعهم يف مناطق متفرقة بمديرية باقم الحدودية تعرضت لقصف 
صاروخي ومدفعي سعودي.

تسع غارات على احلديدة
]30/يناير/2019[ الحديدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، تسع غارات عى محافظة الحديدة يف خرق جديد لوقف 
إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى مديرية 
الجراحي، مستهدفا مزارع املواطنن.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان، شن ثاث غارات عى منطقة دير عفيف بمديرية باجل.. الفتا إىل أن 
الطران الحربي مستمر يف التحليق يف أجواء املديريات الجنوبية.

وأكد املصدر إصابة امرأتن جراء قصف مدفعي ملرتزقة العدوان عى مدينة الدريهمي، يف ظل تحليق 
مستمر للطران الحربي يف أجواء املدينة.. الفتا إىل أن قوى العدوان قصفت باملدفعية مدينة الشباب يف 

شارع الـ90 ومنتجع الحديقة الند بمديرية الحوك.

11 غارة على حمافظتي صعدة وعمران واملرتزقة مستمرون يف خرق وقف إطالق النار 
باحلديدة

]30/يناير/2019[ محافظات- سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن 
الطران 11 غارة عى محافظتي صعدة وعمران.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية والرشاشات شارعي 
صنعاء والخمسن ومناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية ومدينة الشعب وباتجاه مطار الحديدة، 
واستهدفوا باألسلحة الرشاشة مدينة الشباب بشارع الـ90.وأوضح املصدر أن طران العدوان استهدف 

بست غارات مناطق عدة بمديرية الظاهر يف محافظة صعدة، وقصف العدو السعودي بأكثر من 100 
صاروخ وقذيفة مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن الطران شن خمس غارات عى مديرية القفلة يف محافظة عمران.

العميد سريع: طريان العدوان يشن 15 غارة يف تصعيد غري مسبوق على احلديدة
]30/يناير/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن طران العدوان شن اليوم 15 غارة عى 
محافظة الحديدة يف تصعيد غر مسبوق.

وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى منطقة املرابيت 
رشق الجراحي، وغارة عى مفرق الصليف، وأخرى عى الكدن، وأربع عى املعشور بالسخنة يف الحديدة، يف 
الوقت الذي واصل فيه مرتزقة العدوان خروقاتهم املكثفة يف الحديدة، رغم التزام الجيش واللجان الشعبية 

بضبط النفس وعدم الرد عى تلك الخروقات. وقال »إن خروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة، بقدر ما 
هو تحد سافر للقرارات األممية فإنها كفيلة بنسف اتفاق السويد وإفشال الجهود األممية لوقف العدوان 

وإحال السام يف اليمن«.

وحمل العميد رسيع العدوان ومرتزقته املسئولية الكاملة عن تلك الخروقات والتصعيد الخطر وما سيرتب 
عى ذلك من تداعيات.. مؤكدا أن القوات املسلحة ال تزال تلتزم بأعى درجات ضبط النفس واحرام القرارات 
األممية وما تم االلتزام به يف السويد.. ولفت إىل أنه يف الوقت الذي شن فيه طران العدوان الحربي 15 غارة 

عى الحديدة، ارتكب املرتزقة 248 خرقا خال 72 ساعة املاضية: تنوعت بن إطاق 149 قذيفة و12 
صاروخا و56 إطاق نار من القناصة واألسلحة الخفيفة واملتوسطة عى مزارع ومنازل املواطنن ومواقع 

الجيش واللجان الشعبية.. وبن أن مرتزقة العدوان نفذوا عمليات استحداثات وتحصينات وتعزيزات 
وتحركات يف الوقت الذي واصل طران العدوان االستطاعي والتجسيس تحليقه بشكل متقطع فوق مدينة 

الحديدة وعدد من املديريات. وذكر أن طران العدوان شن، إضافة إىل الخمسة عرة غارة يف بالحديدة، 67 
غارة عى عدد من املحافظات، منها 26 غارة عى صعدة، وغارتن عى حام بالجوف، وغارة عى رصواح، 

وغارة عى نهم بمحافظة صنعاء، وغارتن عى بكيل املر ومستبأ، وعر غارات عى كر، وتسع عى حرض 
بمحافظة حجة، وغارة قبالة نجران، وسبع عى محافظة ذمار، ومثلها عى ريمة، وغارة عى بني سعد 
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باملحويت.

وأكد متحدث القوات املسلحة استشهاد وجرح عدد من املواطنن، حيث استشهد بمحافظة ريمة الطفل 
معايل يحيى سعد البطنة بغارة استهدفت وادي كابة، وأصيب املواطن عبده عيل حسن املرك يف غارة 

استهدفت قرية الغاوية باملحافظة، كما أدت الغارات إىل نفوق أعداد من املوايش بعزلة العساكرة.

وأوضح أن األبطال صدوا أربعة زحوفات ملرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب تبة 
الخزان باملزرق والقد وآل صوار واألزهور برازح وجبل قيس قبالة جيزان.

وردا عى تصعيد العدوان ومرتزقته، أشار متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا أربع 
عمليات هجومية عى مواقع املرتزقة: منها عملية هجومية عى مواقعهم يف نجد الفارس بنجران، تم خالها 

استعادة جبل الهيج الذي كان العدو تقدم فيه خال اليومن املاضين، وعملية أخرى عى جنوب القرن 
بنهم، وأيضا عملية هجومية عى غرب العرة بباقم، كما نفذ ساح الجو املسر عملية هجومية استهدفت 
تجمعات العدو يف الربوعة بعسر.. وأكد أن أبطال القوات املسلحة واللجان الشعبية نفذوا تسع عمليات 
إغارة عى مواقع املرتزقة بمعسكر السان وقيزان باملصلوب، وعى الضويحة والرصفة والرشح ومثلث 
الوازعية بتعز، وعى أرتاب عسر يف قانية، وعى كعواش بذي ناعم يف البيضاء، كما نفذ أبطال الجيش 

واللجان الشعبية عمليات إغارة عى مواقع املرتزقة يف الفريضة ومشعل قبالة جيزان، وعى رشق الحسكول 
برازح، وعى تبة السلطان بالصوح قبالة جيزان.. واستهدفت عر عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية 

مواقع وتحركات وتجمعات وخطوط إمدادات العدو يف مثلث الوازعية ويف الشقب بتعز، ويف شمال رشق 
جبل الوقار ويف قبالة السديس ويف الرفة وغرب مجازة قبالة نجران، ويف رشق جبل الدود بجيزان، ويف 
القعيف ويف سلبة بالجوف.وأشار العميد رسيع إىل أن الجيش واللجان الشعبية، كبدوا العدو ومرتزقته 

خسائر يف األرواح والعتاد، حيث لقي أكثر من عرين مرتزقا مرصعهم وأصيب 49 آخرون يف مربع شجع 
قبالة نجران، كما تم قنص اثنن مرتزقة يف صحراء البقع، وثاثة آخرين بن الفريضة ومشعل، وقنص 

ثاثة مرتزقة يف الحسكول برازح.

وأكد متحدث القوات املسلحة أن أكثر من 68 مرتزقا سقطوا بن قتيل وجريح يف األزهور برازح، يف حن 
تم تدمر آلية وإحراق طقم للمرتزقة يف املاحيط، وإعطاب طقم آخر يف رازح، وطقم ثالث محمل باملرتزقة 

رشق مثلث عاهم.

استشهاد طفلني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي بصعدة
]31/يناير/2019[ صعدة - سبأ :

استشهد طفان اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمينة )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ 
واملدفعية قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح، ما أدى إىل استشهاد طفلن وترضر منازل ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن املناطق الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مستمر، ما ضاعف من 
أعداد الشهداء والجرحى من املواطنن.

إصابة مواطن بغارة لطريان العدوان استهدفت سيارة يف حجة
]31/يناير/2019[ حجة - سبأ:

أصيب مواطن بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي يف مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة 
مواطن يف منطقة املناقع ما أدى إىل إصابته.
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العدوان يصعد الغارات والقصف املدفعي والصاروخي على حمافظتي احلديدة ورمية
]31/يناير/2019[ محافظات - سبأ:

صعد العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته الغارات الجوية والقصف املدفعي والصاروخي عى محافظتي 
الحديدة وريمة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً استشهد وأصيبت امرأتان بقصف للغزاة 
واملرتزقة عى منزلهم يف قرية املنقم بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا أكثر من 15 صاروخ كاتيوشا عى قرية الزعفران ومحيطها يف 
منطقة كيلو 16.

وأفاد املصدر أن طران العدوان، شن عر غارات عى مزارع املواطنن بمديرية الجراحي، مع تحليق مكثف 
للطائرات التجسسية يف أجواء املحافظة، وقصفت قوى العدوان باملدفعية واألسلحة الرشاشة باتجاه منطقة 

كيلو 7.

وأوضح املصدر أن قصف مكثف استهدف ضواحي مدينة الحديدة، مبيناً أن الغزاة واملرتزقة نفذوا عملية 
تسلل غرب حيس.

وأكد املصدر استشهاد مواطن وإصابة آخر إثر سلسلة غارات لطران العدوان عى منطقة الغاوية بمديرية 
باد الطعام يف محافظة ريمة.



فرباير
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13 غارة على مناطق متفرقة مبديرية الوازعية يف تعز
]01/فرباير/2019[ تعز - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، 13 غارة مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ 13 غارة 
مناطق متفرقة بمديرية الوازعية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على مديرية الظاهر بصعدة
]01/فرباير/2019[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، غارتن عى مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي شن غارتن عى 
ممتلكات املواطنن يف مديرية الظاهر خلفت أرضاراً مادية.

وأشار املصدر إىل أن املديرية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي بشكل يومي مخلفاً أرضاراً 
واسعة يف ممتلكات املواطنن.

إصابة اربعة أطفال ورجلني بنريان املرتزقة باحلديدة وعشر غارات على عدد من احملافظات 
]01/فرباير/2019[ محافظات - سبأ :

جرح أربعة اطفال ورجان بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظة الحديدة، فيما استهدف طران العدوان 
ممتلكات املواطنن يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفلن ورجل بجروح بقصف مدفعية الغزاة واملرتزقة 
عليهم يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما أصيب طفان جراء قصف مدفعي 

للمرتزقة عى منزل مواطن يف مديرية الحايل.

وذكر املصدر أن مواطناً أصيب يف قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة عى منطقة 7 يوليو السكنية التي 
تعرضت مناطق متفرقة منها لقصف متواصل، واستهدف الغزاة واملرتزقة فندق الرفاهية يف 7 يوليو بثاثة 

صواريخ موجهة وعدد من القذائف املدفعية.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوان بالقذائف املدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه مدينة الشعب، وحلقت 
طائرات العدوان الحربية والتجسسية يف أجواء مدينة الحديدة بشكل مكثف.

ويف مديرية الدريهمي قصف املرتزقة باملدفعية والعيارات الرشاشة عى قريتي الشجن والكوعي ومدينة 
الدريهمي.

وأوضح املصدر أن الطران امُلعادي شن غارتن عى منطقتي القد وآل عيل بمديرية رازح بمحافظة صعدة، 
كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى أهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

ولفت املصدر إىل الطران شن غارتن عى منطقة العبيسة بمديرية كر، وغارتن عى مديريتي حرض 
وميدي يف محافظة حجة، مشراً إىل أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منزل مواطن بحي الشعب 

سعوان بمحافظة صنعاء، كما شن غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
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إصابة ثالثة مواطنني بغارة لطريان العدوان حبجة
]02/فرباير/2019[ حجة - سبأ :

أصيب ثاثة مواطنن اليوم، بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي يف مديرية بكيل املر بمحافظة 
حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن يف 
مديرية بكيل املر، ما أدى إىل إصابة ثاثة مواطنن.

سبع غارات وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف املواطنني يف باقم بصعدة
]02/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما استهدف 
قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة باملديرية.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى مناطق 
متفرقة بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف منازل ومزارع املواطنن يف 
مديرية باقم، مخلفا أرضار كبرة فيها.

شهيد ومثانية جرحى ومثان غارات وقصف مبختلف االسلحة على احلديدة وحجة وصعدة
]02/فرباير/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف 
املواطنن وممتلكاتهم، فيما شن الطران عدة غارات عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ ( استشهاد مواطن متأثراً بجروحه إثر قصف للغزاة واملرتزقة 
عى منطقة 7 يوليو السكنية بمديرية الحايل يف محافظة الحديدة، واستهدف قصف مكثف لقوى العدوان 

باألسلحة الثقيلة مناطق متفرقة باملنطقة ذاتها.

ويف مديرية الدريهمي استهدف الغزاة واملرتزقة بقصف مدفعي قرية الكوعي، وتم استهداف مناطق 
متفرقة باملديرية باألسلحة الرشاشة مع تحليق مكثف للطران التجسيس، واستهدف املرتزقة بالقصف 

املدفعي والعيارات الثقيلة وصاروخ موجه منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملدفعية باتجاه مطاحن البحر الحمر غرب كيلو 16، وتم 
استهداف مطار الحديدة وبوابته بصاروخ موجه وعدد من القذائف املدفعية، الفتاً اىل أن الطران التجسيس 
حلق بشكل متواصل يف أجواء املدينة وعدد من املديريات باملحافظة. وذكر املصدر أن قصفاً مكثفاً للمرتزقة 

بالصواريخ املوجهه وقذائف املدفعية باتجاه فندقي االتحاد والواحة وحارة الضبياني.

وأوضح املصدر أن ثمانية مواطنن أصيبوا بجروح متفاوتة إثر استهداف طران العدوان لسيارتهم يف 
منطقة املخايف بمديرية مستبا بمحافظة حجة، وشن الطران غارة عى قرية املشاف باملديرية ذاتها، 

واستهدف بثاث غارات مديريتي حرض وميدي.

وحسب املصدر شن الطران املعادي ثاث غارات عى منطقة العطفن بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف 
صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.
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العميد سريع يستعرض يف مؤمتر صحفي خروقات العدوان وتصعيده خالل يناير
]02/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

عقد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع بصنعاء اليوم، مؤتمرا صحفيا الستعراض 
خروقات العدوان يف الحديدة وتصعيده يف كافة الجبهات خال شهر يناير 2019م.

وأوضح العميد رسيع يف املؤتمر الصحفي أن خروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة خال يناير املايض 
بلغت ثاثة آالف و819 خرقاً، توزعت بن إطاق 222 صاروخا وألفن و512 قذيفة وأكثر من 680 

خرقاً باألسلحة املتوسطة والخفيفة.. وأشار إىل أن استحداثات قوى العدوان واملرتزقة بلغت 22 استحداثاً 
والتعزيزات والتحركات 286، كما بلغت املحاوالت الهجومية تسع محاوالت و106 خروقات بالطران 

الحربي واالستطاعي.

ولفت إىل أن إجمايل خروقات العدوان منذ بدء رسيان وقف إطاق النار بلغت أربعة آالف و621 خرقاً.. 
مستعرضاً مقاطع فيديو لغارات طران العدوان السعودي األمريكي عى رشق التحيتا.. وذكر أن ما يحدث 
يف الحديدة ليس مجرد خروقات لوقف إطاق النار بل تصعيد عسكري خطر بشن الغارات الجوية والعدد 

الكبر للخروقات اليومية يؤكد ذلك.

وأوضح العميد رسيع أن املعلومات االستخباراتية تؤكد استمرار العدوان يف استقدام تعزيزات للمخا وهناك 
خطة لتوزيع تلك التعزيزات عى مناطق جنوب الحديدة.. مبيناً أن الجيش واللجان الشعبية يرصدون 
بصورة مستمرة تحركات العدو عى امتداد الساحل الغربي. وقال »هناك اعتداءات مستمرة عى منازل 

املواطنن، منها اعتداء طال منزل مواطن يف منطقة 7 يوليو، وكذا اعتداءات طالت أكثر من منطقة جنوب 
ورشق الحديدة«.

وأكد املتحدث الرسمي أن الخروقات والتصعيد العسكري خلف شهداء وجرحى يف صفوف املدنين وأرضار 
يف ممتلكات املواطنن.. الفتا إىل أن مهمة الجيش واللجان الشعبية هي حماية املدنين من االعتداءات 

والتصدي ألي تصعيد عسكري بالوسائل املناسبة. وأضاف »من حقنا الرد باملثل وقواتنا أمام مسؤولية 
وطنية تحتم عليها تنفيذ واجبها يف إفشال أي مخططات معادية يف الحديدة والساحل الغربي«.. مؤكدا 

أن العدو كما فشل يف املايض سيفشل يف املستقبل، وأبناء تهامة والحديدة ومعهم كل أبناء اليمن سيقفون 
باملرصاد لكل املؤامرات.

وجدد متحدث القوات املسلحة التأكيد أن الجيش واللجان الشعبية أثبتوا التزامهم الكامل باتفاق وقف 
إطاق النار.. الفتا إىل أن تنفيذ اتفاق السويد ال يحتاج إىل مزيد من املراقبن بقدر ما يحتاج إلرغام العدو 
عى الخضوع الكامل لصوت السام وتوفر اإلرادة والجدية لتحقيقه.. وأشار إىل أن الكثر من الخروقات 

حدثت أثناء تواجد الفريق األممي الذي إطلع بنفسه عى ما يحدث.. مؤكدا أن عدم تحديد الطرف املتسبب 
يف تأجيل تنفيذ االتفاق واستمرار التعامل مع الطرف اآلخر دون تحميله مسؤولية ما يحدث، يهدد تنفيذ 

اتفاق السويد.. وأفاد أن إجمايل غارات طران العدوان عى مختلف املحافظات خال يناير بلغت 719 غارة، 
منها 357 عى صعدة، و142 عى حجة، و54 غارة عى محافظة صنعاء، فيما استهدفت غارات أخرى 

العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، ذمار، مأرب، تعز، الحديدة، عمران وريمة.. مبينا أن الغارات تسببت 
يف استشهاد 88 مواطناً منهم 22 طفاً وثمان نساء و58 رجاً، فيما أصيب 117 مواطنا منهم 31 طفاً 

و16 امرأة و70 رجاً.

ولفت إىل أن الغارات عى العاصمة واملحافظات لن تؤدي إال للمزيد من الصمود بالجبهات وتكثيف 
العمليات العسكرية النوعية.. الفتا إىل استمرار املرتزقة يف استهداف األطفال، حيث أصيب أمس طفان 
بقصف عى الجبلية بالتحتيا محافظة الحديدة واستشهد طفل بقصف استهدف منطقة رازح بصعدة. 

وقال »كل هذا اإلجرام بحق الطفولة يكشف زيف ما يسمى باملجتمع الدويل ودعاة بحقوق اإلنسان«.. 
متسائا أين حقوق هؤالء األطفال وهل ال يزال التصدي للعدوان والدفاع عن الوطن واألطفال من آلة القتل 

الوحشية غر مروع يف نظر البعض؟.. وبن العميد رسيع أن النظام السعودي ومعه نظام أبوظبي 
يستندان إىل الدعم األمريكي والغربي عموماً، يف حن يستند الشعب اليمني إىل الله ويستمد منه الصر 

والصمود حتى تحقيق النرص.
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ودعا املتحدث الرسمي الشعوب العربية واإلسامية إىل تحمل مسؤولياتها الدينية والقومية واإلنسانية تجاه 
ما ترتكبه أنظمة العمالة والخيانة بحق شعب العروبة واإلسام واإليمان والحكمة. وأضاف »بعد أربع 

سنوات من العدوان باتت الحقائق أكثر وضوحاً للجميع ومررات العدوان سقطت وانتهت وأن التضليل 
اإلعامي للعدوان أصبح اليوم ضعيف التأثر فالحقائق أكر من أن تحرفها القنوات أو أن تزيفها الوكاالت«.

وبخصوص األوضاع يف بقية الجبهات، أوضح العميد رسيع أن العدو نفذ خال يناير املايض أكثر من 
118 عملية عسكرية يف مختلف الجبهات، منها 90 محاولة هجومية، و28 محاولة تسلل.. مؤكدا أن قوات 

العدوان واملرتزقة تحديدا تكبدوا خسائر كبرة خال تلك املحاوالت الهجومية التي تصدت لها القوات 
املسلحة ببسالة. وقال »قواتنا اتخذت الدفاع اإليجابي وتمكنت من توجيه رضبات مبارشة لتجمعات 

العدو وحققت أهدافها بنجاح يف معظم العمليات الدفاعية«.. مبينا أن املوقف النفيس للمرتزقة يكشف 
طبيعة عاقتهم بقادتهم من دول العدوان الذين يدفعون بهم إىل محارق حقيقية. وأضاف »معلوماتنا 

اإلستخباراتية تؤكد أن وعياً بدأ يتشكل يف صفوف املرتزقة يف بعض الجبهات بعد تعرضهم لإلهانة من قبل 
ضباط العدوان إضافة إىل رسقة املقابل املادي الرتزاقهم وخيانتهم لوطنهم«.

وفيما بتعلق بالرد عى تصعيد العدوان، أكد العميد رسيع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عى 
امتداد مرسح العمليات القتالية خال يناير أكثر من 197 عملية، منها 55 عملية هجومية، شارك فيها 

ساح الجو املسر بـ 12 عملية إىل جانب 50 عملية إغارة، فيما بلغ إجمايل العمليات النوعية 92 عملية.. 
وذكر أن عمليات الهندسة خال يناير املايض بلغت 146 عملية، فيما نفذت وحدة القناصة ألفاً و695 

عملية أدت إىل مرصع 57 جندياً وضابطاً سعودياً و17سودانياً وإعطاب 15 آلية و23 ساح وثاث معدات 
عسكرية وقنص أربعة قناصن.. ولفت إىل أن وحدة ضد الدروع نفذت عرات العمليات أدت إىل تدمر 70 

مدرعة وثمان دبابات منها أربع دبابات بي إم بي يف جبهات الحدود، و13 آلية وأربع جرافات عسكرية، 
واستهداف 56 تجمعاً وتحصينا، وتدمر 22 من األسلحة املختلفة.. وأوضح أن القوات املسلحة اعتمدت عى 

الهجوم املضاد يف الوقت املناسب وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة يف صفوف العدو.. مشرا إىل إن قدرة 
الجيش واللجان الشعبية عى االنتقال من الدفاع إىل الهجوم أربك قوات العدو وأضعف من مستوى عملياته 

العسكرية الهجومية.

كما استعرض متحدث القوات املسلحة عمليات ساح الجو املسر، منها عمليات نفذت بمشاركة ساح 
املدفعية واستهدفت معسكرات ومنشآت العدو العسكرية وحققت أهدافها بنجاح.. الفتا إىل أن ساح 

الجو املسر حقق خال فرة وجيزة نجاحات مهمة عى صعيد املعركة امليدانية وساهم يف إفشال الكثر 
من مخططات العدو من خال الرضبات اإلستباقية. وقال »نجحت قواتنا عى امتداد مرسح العمليات 

القتالية كالقوة الصاروخية التي نفذت عدة عمليات استهدفت تجمعات للعدوان ومعسكرات له يف الجبهات 
الحدودية وجبهات داخلية«.. وأكد أن املرحلة القادمة ستشهد عمليات نوعية لم تنفذ من قبل وستمثل 
تحوالً مهماً ودقيقاً يف املعركة مع العدو.. مبينا أن استقدام املزيد من املرتزقة األجانب سيما من دول 

أفريقية لن يضيف شيئاً إىل قوة العدو سوى املزيد من الخسائر واالنتكاسات.

وخاطب العميد رسيع النظام السعودي بالقول »ما فشلت يف تحقيقه خال األربع السنوات املاضية 
لن تنجح يف تحقيقه خال السنوات القادمة، فاليمن اليوم أكثر قدرة عى التمسك بثوابته وأكثر تطلعاً 

لاستقال والحرية وما دماء الشهداء إال دليل عى حجم التضحية«، كما خاطب نظام أبوظبي »إعلم 
إنك تواجه شعباً ال يعرف االنكسار مهما بلغت به املعاناة وطال أمد العدوان ومهما استخدم من وسائل 

وأساليب، فهو شعب الصمود واإلرادة والعزيمة«.

واختتم متحدث القوات املسلحة املؤتمر الصحفي بالقول »دفاعنا عن اليمن عى رأس ثوابتنا وكلنا ثقة 
بنرص الله كوننا أصحاب األرض، وما تحالف العدوان إال غزاة لهم أطماع يف بادنا وسيكون مصرهم 

مصر من سبقوهم من الغزاة حتى وإن كان لهم عماء وخونة ومن يسخر من أبناء اليمن ويقلل من قدراته 
يف الصناعة العسكرية سيأتي اليوم الذي يدرك فيه حقيقة هذا الشعب الصامد الذي يصنع اليوم ملحمة 

أسطورية سيخلدها التاريخ يف أنصع صفحاته«.
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10 غارات على نهم واجلوف
]03/فرباير/2019[ الجوف - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، 10 غارات عى مديرية املرايش بالجوف ومديرية نهم رشق 
صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية نهم 
رشق صنعاء، وخمس غارات عى مديرية املرايش بالجوف.

وأشار املصدر إىل أن غارات العدوان خلفت أرضارا بممتلكات املواطنن.

غارتان لطريان العدوان على مديرية حرف سفيان بعمران
]03/فرباير/2019[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني بعمران لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية حرف 
سفيان.

إستشهاد مواطن يف مديرية منبه بنريان حرس احلدود وتسع غارات على مديريتي 
كتاف ورازح

]03/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

استشهد مواطن اليوم بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت نران 
اسلحتها عى مواطنا يف منطقة الرقو بمديرية منبه، ما ادى إىل إستشهاده.

اىل ذلك، أوضح مصدر أمني بصعدة، أن طران العدوان الغاشم شن خمس غارات عى منطقة الصوح 
بمديرية كتاف، وأربع غارات عى منطقتي بني معن والقد بمديرية رازح الحدودية، خلفت ارضارها بالغة 

يف ممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق احلديدة واستهداف كشر بغارات هستريية
]03/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:ـ

واصلت قوى العدوان واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطران املعادي 
غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بمختلف األسلحة استهدف 
عدداً من املناطق جنوب ورشق مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد املصدر استشهاد مزارع وحدوث أرضار كبرة باملزرعة التي يعمل بها بقصف مدفعي للغزاة واملرتزقة 
استهدفهم بمنطقة جميشة بكيلو 16, وتمشيط مدفعي للمرتزقة عى مزارع املواطنن يف الدريهمي، فيما 

تعرضت األحياء السكنية يف شارع الخمسن لقصف مدفعي مكثف.



54

يوميات العـ2019ـــدوان

وأفاد املصدر أن الغزاة ومرتزقتهم قصفوا بالرشاشات الثقيلة مدينة الشباب يف شارع الـ90، وتم إفشال 
محاولة تسلل لهم جنوب الدريهمي، كما قصف املرتزقة بمختلف أنواع األسلحة مناطق متفرقة رشق 

الحديدة يف ظل تحليق مستمر للطران الحربي املعادي يف أجواء املدينة.

وحسب املصدر قصف الغزاة واملرتزقة باملدفعية واملعدالت الثقيلة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 ومطار 
الحديدة، وتم قصف قرية محل الشيخ يف منطقة كيلو 16 بعدد من صواريخ الكاتيوشا, يف حن استحدثت 

جرافتن عسكريتن للغزاة تحصينات رشق مدينة الشباب بشارعي الـ90 و الـ50.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن سلسلة من الغارات الهسترية عى منطقة العبيسة بمديرية كر 
بمحافظة حجة، بعد أنباء عى اتفاق بن ابناء القبائل لوقف إطاق النار.

اصابة امرأة يف حلج و8 غارات على نهم وخرق اتفاق السويد
]04/فرباير/2019[ محافظات- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استهدف طران 
العدوان مديرية نهم.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا باملدفعية واألسلحة الرشاشة 
املطار ومنطقة االتحاد وشارع الـ50 بالحديدة.. واستهدف الغزاة ومرتزقتهم بقذائف الهاون جوار 

مستشفى الكويت يف حي 7 يوليو السكني بمديرية الحايل, وشنوا قصفاً باملدفعية واألسلحة الرشاشة عى 
مناطق متفرقة بالحي نفسه.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان التجسيس حلق يف سماء مدينة وميناء الحديدة.

ويف محافظة لحج، أصيبت امرأة يف منطقة جبل جالس بمديرية القبيطة بقذائف ملرتزقة العدوان استهدفت 
منزلها.

ووفقا للمصدر شن طران العدوان ثمان غارات عى مديرية نهم.

متحدث القوات املسلحة: أكثر من 367 خرقا للمرتزقة يف احلديدة خالل أربعة أيام
]04/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع أن العدوان ومرتزقته واصلوا خروقاتهم 
لوقف إطاق النار بالحديدة مستهدفن األحياء السكنية ومزارع ومنازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 

الشعبية.

وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واملرتزقة ارتكبوا أكثر من 367 خرقا 
خال األربعة األيام املاضية، توزعت بن إطاق 16 صاروخ و216 قذيفة و91 عملية إطاق نار من 

األسلحة املتوسطة والخفيفة و34 عملية تعزيزات وتحركات.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان نفذوا زحفا مكثفا باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف الشجن ومحاولة 
تسلل أخرى باتجاه شمال رشق بيوت الخباتية بالدريهمي، كما نفذوا عملية استحداثات وتحصينات، يف 
الوقت الذي واصل طران العدوان الحربي واالستطاعي خرقه وتحليقه بشكل متقطع فوق أجواء مدينة 
الحديدة وعدد من املديريات.. ولفت إىل أن طران العدوان شن 85 غارة، منها عر عى حرض وحران، 

وغارتن عى كر، وغارة عى مستبأ، وغارتن عى املزرق بحجة، و12 غارة عى باقم، و14 غارة عى كتاف، 
وثاث غارات عى املاحيط، وثمان غارات عيل بني معاذ، وغارة عى حيدان بصعدة، كما شن طران العدوان 

وفقا ملتحدث القوات املسلحة ثاث غارات عى حي سعوان بأمانة العاصمة، وغارة عى رصواح بمأرب، 
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و11غارة عى نهم، وغارة عى بني حشيش بصنعاء، وغارة عى الوازعية بتعز، وخمس غارات عى محافظة 
عمران، وخمس غارات عى املرايش بمحافظة البيضاء، وغارتن عى حام بالجوف، وثاث غارات عى وادي 

جارة قبالة نجران.

وقال »صد مقاتلو الجيش واللجان الشعبية ستة زحوفات للمرتزقة عى مواقع قواتنا يف الشجن بالدريهمي 
يف الحديدة، وعى تبة غضب بحام يف الجوف، وعى نجد الفارس والصوح قبالة نجران، وعى األقروض 

وتبة الحنايش وقرية الكدمة بالقحيفة يف تعز«، كما أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية خمس محاوالت 
تسلل للمرتزقة باتجاه شمال رشق الخباتية بالحديدة، وباتجاه تبة عصب بحام يف الجوف، وعى مربع 

شجع قبالة نجران، وعى عنرة بحام يف الجوف، ومحاولة تسلل لعنارص القاعدة يف سائلة الحاجب بقيفة يف 
البيضاء.

وأكد العميد رسيع أنه وردا عى تصعيد العدوان ومرتزقته، نفذ الجيش واللجان الشعبية ست عمليات 
هجومية باتجاه مواقع العدو، منها عملية هجومية بوادي جارة قبالة جيزان تم خالها السيطرة عى برج 

رقعة والتباب املجاورة وقرية قمبورة ورشق قرية القيمة، كما نفذوا عملية هجومية عكسية يف االقروض 
بتعز، تمكن خالها أبطال الجيش واللجان الشعبية من تطهر جبل الرضعة وتبة الويل والتباب املجاورة 

وعمليتن هجوميتن باملزرق بحرض تم خالهما تطهر التبة الحمراء وتبة نواف جنوب تبة الخزان، وعملية 
هجومية عى الضويحة ومفرق الوازعية بتعز، ونفذ ساح الجو املسر وساح املدفعية عملية هجومية 

استهدفت تجمعات للمرتزقة يف قانية بالبيضاء.. ولفت إىل أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثمان عمليات 
إغارة عى مواقع املرتزقة يف الغرفة وحزمة الحلو باملصلوب ويف بر سيان باملتون يف الجوف، ويف جبل 

العقمة ومفرق الوازعية بتعز، ويف تبة شهر بدمت يف الضالع، ويف نقطة الرطة بجبل النار باملزرق ويف 
رشاحة الغربية بالبقع.

وتطرق متحدث القوات املسلحة إىل أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 15 عملية نوعية، استهدفوا خالها 
مواقع وتجمعات وتحركات وخطوط إمدادات العدو جنوب الحزم ويف صفر الحنايا ويف مرتفعات القاهرة 

وطيبة االسم ويف الخليفن ويف صرين بالجوف، ويف مربع االزهور برازح، وقبالة جبل قيس، ويف وادي 
جارة، ويف موقع اإلم بي يس، وقبالة الخوبة ورشق الدود، ويف مربع مشعل قبالة جيزان، ويف مثلث العشة، 

ويف موقع الوقار بالوادي قبالة نجران، ويف كابة ويف الجحملية بمدينة تعز.. وأكد أن العدو ومرتزقته 
تكبدوا خسائر كبرة يف األرواح والعتاد، حيث سقط أكثر من 46 مرتزقا بن قتيل ومصاب يف محور رازح 

وقبالة جبل قيس بعمليات نوعية للجيش واللجان، كما تم قنص ثاثة مرتزقة يف أسطر بالجوف وقنص 
ثاثة رشق جبل الدود وثاثة آخرين يف مربع شجع، وقنص مرتزق آخر يف جبل جحفان بجيزان.

وأسقط الجيش واللجان الشعبية طائرة استطاع بوادي جارة قبالة جيزان، كما تم إعطاب معدلن 
متوسطن يف األزهور برازح وطقمن يف ارتاب عسر بقانية، وكذا إعطاب طقم محمل باملرتزقة يف صفر 

الحنايا بالجوف، إىل جانب تدمر طقم آخر يف مفرق الوازعية، إىل جانب تدمر آلية يف الصوح وأربع آليات 
أخرى يف خب والشعف.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على مديرية املتون باجلوف
]05/فرباير/2019[ الجوف - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، غارتن عى مديرية املتون بالجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارتي العدوان خلفتا أرضارا بمزارع املواطنن يف 
مديرية املتون.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالعيارات الرشاشة وقذائف الهاون مناطق متفرقة يف 
مديرية املتون.
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قوى العدوان واملرتزقة يواصلون خرق اتفاق ستوكهومل و9 غارات على صعدة وحجة
]05/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة يف خرق التفاق ستوكهولم 
لوقف إطاق النار، فيما تعرضت محافظتي صعدة وحجة لقصف مدفعي وصاروخي وغارات لطران 

العدو.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة السويق 
بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للغزاة واملرتزقة استهدف رشق مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة، وتم 
إطاق أكثر من 15 قذيفة مدفعية عى منازل املوطنن وكلية الطب يف حي الربصة باملدينة، كما شن الغزاة 

ومرتزقتهم قصفاً مكثفاً باملعدالت الثقيلة واملتوسطة عى مديرية الدريهمي، فيما ظلت طائرات العدوان 
الحربية والتجسسية تحلق بشكل مستمر يف سماء املدينة ومديرية الدريهمي وعدد من املديريات الجنوبية.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة واصلوا قصفهم عى أحياء 7 يوليو، كما استهدف قصف مدفعي للمرتزقة 
باتجاه مدينة الشعب وكذلك باتجاه مطار الحديدة.

وأفاد املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة بني معاذ بمديرية سحار بمحافظة صعدة، 
فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية باقم، وكذلك مديرية منبه 

الحدودية.

ووفقاً للمصدر شن الطران املعادي ثاث غارات عى مدينة حرض بمحافظة حجة.

أربع غارات على مناطق متفرقة باجلوف ومأرب
]06/فرباير/2019[ مأرب-سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديريتي املتون بالجوف ورصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية املتون 
بالجوف وخلفت أرضارا بمزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

سبع غارات على حرض وميدي
]06/فرباير/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسبع غارات 
مديريتي حرض وميدي.
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إصابة امرأتني وطفل يف احلديدة وغارات على صعدة وحجة
]06/فرباير/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار يف الحديدة واستهداف املواطنن 
وممتلكاتهم، كما شن الطران عدة غارات عى عدد من محافظات الجمهورية خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأتن وطفل بجروح نتيجة القصف املدفعي 
املتواصل للغزاة واملرتزقة عى منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وشن املرتزقة قصفاً باملدفعية باتجاه الكوعي، واستهدفوا بقصف مماثل منطقة الشجن، واألحياء السكنية 
يف حارة الضبياني، فيما ترضرت ممتلكات املواطنن نتيجة استهدافها من قبل املرتزقة باملدفعية والعيارات 

الرشاشة.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة أطلقوا قذائف مدفعية عى مزرعة بمنطقة الفازة يف التحيتا واملطار وجولة 
يمن موبايل، واستهدفوا بالرشاشات املتوسطة عيار 12 وعيار 14 شارع الخمسن وفندق االتحاد، وقصفوا 

باملدفعية باتجاه شمال حيس وسط تحليق للطران التجسيس.

ونفذ الغزاة واملرتزقة عملية تسلل عى مواقع الجيش واللجان غرب حيس يف خرق متكرر التفاق وقف 
إطاق النار، ومشطوا بالعيارات املختلفة باتجاه قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 16، فيما حلق 

طران العدوان التجسيس يف أجواء مديريات الحايل والدريهمي والتحيتا.

وحسب املصدر أطلق املرتزقة ثاثة صواريخ موجهة باتجاه رشق كيلو 16، واستهدفوا باألسلحة املتوسطة 
باتجاه رشكة العودي ومسجد الفاضيل ومحطة شبوة يف منطقة كيلو 16.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي شن غارتن عى منطقة الصوح بمديرية كتاف يف محافظة 
صعدة.

ووفقاً للمصدر استهدف الطران املعادي بغارة منطقة املزرق بمديرية حرض يف محافظة حجة.

غارتان على منزل مواطن مبديرية كشر حبجة
]07/فرباير/2019[ حجة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منزل 
مواطن يف جبل املنصورة بمديرية كر.

ثالث غارات على كتاف بصعدة
]07/فرباير/2019[ صعدة-سبأ: 

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة بمديرية كتاف 
الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي شن ثاث غارات عى 
منطقة العطفن ووادي آل ابو جباره بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من املديريات الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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استمرار خرق هدنة احلديدة
]07/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة شنوا قصفاً مكثفاً باملدفعية والعيارات 
الرشاشة املختلفة باتجاه شمال ورشق مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، وقصفوا مناطق متفرقة يف كيلو 

.16

كما استهدف الغزاة واملرتزقة باملدفعية مناطق متفرقة بالقرب من فندق االتحاد يف منطقة 7 يوليو 
السكنية بمديرية الحايل.

12 غارة على اماكن متفرقة مبديرية كتاف احلدودية بصعدة
]08/فرباير/2019[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، 12 غارة استهدفت أماكن متفرقة بمديرية كتاف الحدودية 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن أربع غارات عى 
منطقة العقيق، استهدفت سيارات املواطنن وممتلكاتهم بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان، شن ثمان غارات عى منطقة العطفن، خلفت أيضاً أرضاراً واسعة يف 
ممتلكات املواطنن.

شهيد يف حمافظة البيضاء واملرتزقة يواصلون خرق اتفاق احلديدة وغارتني على اجلوف
]08/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطاق النار يف عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر عسکري لوکالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة قصفوا قرية الفرس بمديرية 
التحيتا، ما أدی إلی استشهاد مواطنن اثنن.

وأشار املصدر إلی أن مرتزقة العدوان قصفوا قرية الشجن يف الدريهمي بأكثر من 25 قذيفة مدفعية 
وتحليق مكثف للطران االستطاعي علی سماء املنطقة.

کما استهدف الغزاة ومرتزقة العدوان باملدفعية واملعدات الثقيلة منطقتي الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 
16، ورشق وجنوب مديرية التحيتا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

وذکر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي باتجاه رشق مطار الحديدة، يف حن حلق 
الطران الحربي واالستطاعي بکثافة يف أجواء مدينة الحديدة.

وبن املصدر أن الطران املعادي استهدف بغارتن منطقة العطفن باألجارش يف الجوف.

وأکد املصدر أن مرتزقة العدوان ارتکبوا جريمة بقتلهم أحد املواطنن يف نقطة السوفعي بمنطقة قانية 
محافظة البيضاء.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على منطقة ذهبان 
]09/فرباير/2019[ صنعاء-سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارات منطقة ذهبان 
بمديرية بني الحارث.

غارتان على رازح بصعدة
]09/فرباير/2019[ صعدة-سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى منطقة 
آل عيل، وغارة عى منطقة بني صياح بمديرية رازح، خلفتا أرضاراً كبرة يف مزارع ومنازل املواطنن.

ست غارات على مناطق متفرقة باجلوف ونهم
]09/فرباير/2019[ الجوف -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مناطق متفرقة بالجوف ونهم.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة الخليفن 
بمديرية خب والشعف بالجوف، مشرا إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية نهم مخلفة 

أرضارا بممتلكات املواطنن.

غارات وقصف صاروخي ومدفعي على حمافظات صعدة وحجة واحلديدة
]09/فرباير/2019[ محافظات-سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته قصف املواطنن وممتلكاتهم  ضمن خروقاتهم املستمرة 
التفاق وقف إطاق النار يف الحديدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي وغارات لطران العدو 

محافظات صعدة، حجة، ومأرب خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة املرتزقة قصفوا غرب قرية الشجن يف مدينة 
الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا باألسلحة الرشاشة باتجاه جامع الوحين وفندق االتحاد 
بـ7 يوليو..وحسب املصدر شن مرتزقة العدوان قصفاً مدفعياً عى مدرسة ومزارع للمواطنن يف منطقة 

املحجزة بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

وذكر املصدر ان قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

ولفت املصدر إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى قرية شليلة بمديرية حرض يف محافظة حجة، وغارة 
عى منطقة مسورة بمديرية نهم.
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متحدث القوات املسلحة: أكثر من 574 خرقا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خالل الـ 72 
ساعة املاضية

]09/فرباير/2019[ صنعاء  - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع أن مرتزقة العدوان يواصلون خروقاتهم 
املكثفة لوقف إطاق النار يف الحديدة، حيث استهدفوا األحياء السكنية ومزارع ومنازل املواطنن ومواقع 

الجيش واللجان الشعبية بأكثر من 574 خرقا خال الـ 72 ساعة املاضية.

واوضح يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن خروقات العدوان ومرتزقته خال الـ48 ساعة املاضية 
تنوعت بن إطاق مرتزقة العدوان لـ 17 صاروخا و364 قذيفة و157 عملية إطاق نار من مختلف 
األسلحة املتوسطة والخفيفة و21 عملية تعزيزات وتحركات للمرتزقة رصدتها قواتنا، إىل جانب رصد 
قيامهم بعمليتي استحداثات وتحصينات يف حيس، يف الوقت الذي ارتكب فيه طران العدوان الحربي 

واالستطاعي 13 خرقا بتحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من املديريات.

وأشار العميد رسيع إىل أن طران العدوان الحربي واصل استهدافه لعدد من املحافظات وشن 59 غارة: 
منها سبع غارات عى باقم و13 غارة عى كتاف وغارتان عى املاحيط   وأربع غارات عى البقع بمحافظة 

صعدة، وثمان غارات عى نهم، و11 غارة عى حرض وست غارات عى كر وثاث غارات عى املزرق 
بمحافظة حجة، وغارة عى برط وأربع غارات عى خب والشعف بمحافظة الجوف. 

وقال »أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفا ملرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان يف 
موقع الطلعة بالبقع، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه حومرة يف لحج«. وأضاف »أن مقاتلينا 

األبطال ردوا عى تصعيد العدوان بتنفيذ خمس عمليات هجومية عى مواقع مرتزقة العدوان، منها عملية 
هجومية باتجاه التبة الصفراء بمفرق الوازعية بتعز واخرى باتجاه جبل قشعان بسلبة يف خب والشعف، 

تمكنوا خالها من تطهر تبة 12 يف رأس جبل قشعان وإحكام السيطرة عليها«.

وتابع قائا »وعملية هجومية باتجاه رشق جبل النار بحرض استطاع ابطال الجيش واللجان الشعبية 
من خالها تطهر عرين موقعا وقرية منها تباب الخزان والطران ورامي والتباب السود وقرية الشليلة 

وعدد من التباب املجاورة،  وعملية هجومية باتجاه وقز باملصلوب يف الجوف، وعملية مماثلة باتجاه نقطة 
الرطة بحرض تم خالها إحكام السيطرة عى النقطة«.

وأوضح أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثاث عمليات إغارة استهدفت مواقع وتجمعات مرتزقة 
العدوان يف مربعي الشبكة والرفة قبالة جيزان ويف الصوح قبالة نجران ويف القرحا ومنطقة الساحة 

بناطع يف البيضاء، كما نفذوا ست عمليات نوعية ناجحة استهدفت مواقع وتجمعات وتحركات مرتزقة 
العدوان يف جبل الرضيبة قبالة جيزان ويف األجارش ويف أسطر ويف املصلوب بالجوف ويف قبالة السديس ويف 

الصوح قبالة نجران.

وأكد العميد رسيع أن العدوان ومرتزقته تكبدوا خسائر يف األرواح والعتاد، حيث تم قنص أكثر من 52 
جنديا: منهم ثاثة جنود سعوديون يف برج رقعة، واثنان يف التبة الحمراء، وقنص خمسة مرتزقة رشق 

الدود قبالة جيزان، وثاثة يف الجوف، وخمسة مرتزقة يف صحراء البقع، و25 مرتزقا يف نهم ومأرب و9 يف 
البيضاء.

وافاد انه تم تدمر مدرعة محملة باملرتزقة يف األجارش، وتدمر آليتن يف صحراء اليتمة والخليفن، إىل جانب 
إحراق آليتن وطقم يف الصوح قبالة نجران، وطقم آخر محمل باملرتزقة يف جبل الرضيبة قبالة جيزان، يف 
حن تمكن مقاتلونا بفضل الله من إسقاط طائرتي استطاع مسرة للعدوان يف وادي جارة قبالة جيزان 

ويف املدافن باملاحيط.
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استشهاد مواطن وسبع غارات على صعدة 
]10/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

استشهد مواطن برصاص قوات حرس الحدود السعودي اليوم، يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح  مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن إبراهيم بادي من أبناء منطقة بركان 
برازح، استشهد إثر تعرضه إلطاق نار من قبل قوات حرس الحدود السعودي.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية الظاهر الحدودية يف ظل تحليق متواصل عى 
املنطقة.

اىل ذلك، شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف 
الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان، شن غارة عى منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية خلفت 
أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

طريان العدوان يشن ثالث غارات على مديرية كشر حبجة
]10/فرباير/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، ثاث غارات عى مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة املندلة 
بمديرية كر.

12 غارة على حمافظات صعدة وعمران وحجة واجلوف واملرتزقة خيرقون هدنة احلديدة
]10/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل  الغزاة واملرتزقة قصف مدينة الحديدة، وشن الطران غارات عى عدة محافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ ( أن الغزاة واملرتزقة شنوا قصفاً متواصاً عى مناطق 
متفرقة يف مدينة الدريهمي وتحليق للطران الحربي فوق أجواء املدينة.

وذكر املصدر أن املرتزقة مشطوا بالعيارات الثقيلة باتجاه فندق االتحاد وحارة الضبياني.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي شن ثاث غارات عى منطقتي ال عيل وبني صياح بمديرية 
رازح الحدودية، أوقعت أرضار يف ممتلكات املواطنن، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي 

مكثف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.

وأكد املصدر إصابة مواطنن إثر ثاث غارات استهدفت منطقة مجزعة وسيارتن يف منطقة املخضارة 
بمديرية القفلة بمحافظة عمران.

وذكر املصدر أن الطران املعادي شن خمس غارات عى مديريتي حرض وميدي يف محافظة حجة.

ووفقاً للمصدر شن الطران غارة عى مديرية املتون يف محافظة الجوف.
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غارتان على مديرية صرواح مبأرب
]11/فرباير/2019[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف رصواح بغارتن، مخلفا 
أرضارا بممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية منازل ومزارع املواطنن.

املرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق السويد باحلديدة و11 غارة على حمافظتي حجة 
وصعدة

]11/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استهدف طران 
العدوان بعدة غارات محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملدفعية والعيارات الرشاشة 
باتجاه قرية الشجن بمدينة الدريهمي، واستهدفوا بأكثر من 33 قذيفة ممتلكات املواطنن يف منطقة 

الشجن.

وشن الغزاة واملرتزقة قصفاً باملدفعية باتجاه جنوب قرية الكوعي، واستهدفوا بقصف مماثل املطار وأحياء 
سكنية، فيما حلق الطران الحربي للعدو يف أجواء مدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية الظاهر وثاث غارت عى مديرية باقم 
بمحافظة صعدة.

واستشهد مواطن بانفجار قنبلة عنقودية ألقاها الطران يف وقت سابق عى منطقة عزمان بمديرية بكيل 
املر، وتم استهداف منطقة املزرق بمديرية حرض محافظة حجة بثاث غارات.

العميد سريع: 267 خرقا جديدا للعدوان واملرتزقة يف احلديدة خالل 48 ساعة
]11/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، إن العدوان ومرتزقته ال يريدون وقف 
العدوان وتحقيق السام لليمنين.

وأكد العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن خروقات العدوان ومرتزقته املكثفة لوقف 
إطاق النار يف الحديدة، تؤكد رغبتهم يف إطالة أمد الحرب وخلق مزيد من املعاناة والحصار للشعب 

اليمني.. وأشار إىل أن طران العدوان واصل خرقه وتحليقه بأجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات 
بسبعة خروقات، يف الوقت الذي ارتكب مرتزقة العدوان 260 خرقا جديدا يف الحديدة خال الـ 48 ساعة 
املاضية، مستهدفن منازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش واللجان الشعبية توزعت بن إطاق صاروخ 

و127 قذيفة و108 عمليات إطاق نار من األسلحة املتوسطة و21 عملية تعزيزات وتحركات وعمليتي 
استحداثات ومحاولة تسلل.

ولفت إىل أن طران العدوان شن 53 غارة منها: ثاث غارات عى نهم بمحافظة صنعاء،  وغارتان عى 
حريب القراميش وغارتان عى رصواح بمأرب، و11 غارة عى حرض وخمس غارات عى كر بحجة، وست 
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غارات عى الجوف، وأربع غارات عى ذمار، وغارة عى سفيان بعمران، وست عى املاحيط وأربع عى باقم 
وغارتان عى رازح وغارة عى كتاف بصعدة، وست غارات قبالة نجران.

وذكر متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية صدوا أربعة زحوفات ملرتزقة العدوان باتجاه 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف شعب مدرك والسليلة يف سلبة بالجوف وعى مربع شجع وقبالة نجران 

وباتجاه املاحيط، كما أفشلوا محاولتي تسلل للمرتزقة عى غرب مصنع الحاشدي بالحديدة وعى بيت 
اليزيدي بدمت يف الضالع.. وأشار إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية عى مواقع 

مرتزقة العدوان برشاحة الغربية والتباب املجاورة لها يف البقع وعملية أخرى عى الربوعة تم خالها تطهر 
تباب العلم وأبو شهيد وأبو هجوم وإحكام السيطرة عليها، كما نفذوا عملية إغارة عى مواقع مرتزقة 

العدوان يف الضباب بتعز تم خالها السيطرة عى تبة الطربال.. وبن أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 
ثمان عمليات نوعية عى مواقع وتجمعات وخطوط إمداد العدو يف تبيشعة ويف حيفان بتعز ويف السليلة يف 

خب والشعف بالجوف ويف تبة كاضم برازح ويف رشق نجد الفارس وجنوب الوقار ويف الصوح قبالة نجران 
ويف صحراء األجارش بالبقع.

وأكد العميد رسيع أن مرتزقة العدوان تكبدوا خسائر يف األرواح والعتاد، حيث لقي ستة مرتزقة مرصعهم 
يف سلبة بالجوف، كما تم تدمر طقمن لهم بحيفان يف تعز وتدمر آلية يف األجارش.

سبع غارات وقصف مدفعي وصاروخي مكثف على صعدة
]12/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم، القصف الجوي والصاروخي مستهدفاً ممتلكات 
املواطنن بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي شن سبع غارات عى 
مناطق متفرقة بمديرية باقم، باإلضافة إىل قصف صاروخي ومدفعي سعودي واسع عى أماكن متفرقة من 

املديرية.

وأشار املصدر إىل أن العدو السعودي استهدف بعرات الصواريخ وقذائف املدفعية منطقة طان بمديرية 
حيدان ومناطق بمديرية منبه، مخلفا دمارا واسعاً يف ممتلكات املواطنن العامة والخاصة.

عشرات القذائف على احلديدة و5 غارات على حجة وذمار
]12/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن غارات 
عى محافظتي حجة وذمار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مدفعياً للغزاة واملرتزقة استهدف مدينة الشباب 
بشارع الـ90 بمحافظة الحديدة.

واستهدف قصف مكثف بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قرية محل الشيخ يف منطقة كيلو 16، وتم قصف 
القرية ذاتها بعدد من قذائف املدفعية.

وأشار املصدر إىل أن دبابة للغزاة واملرتزقة قصفت قرية املنقم بمدينة الدريهمي، واستهدف قصف 
للمرتزقة بأكثر من سبع قذائف هاون باتجاه قرية الشجن، وتم استهداف مطار الحديدة الدويل وشارع 

صنعاء باملدفعية.

كما شن املرتزقة قصفاً بقذائف املدفعية باتجاه كلية الطب، وأطلقوا أكثر من 73 قذيفة مدفعية عى مزارع 
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وممتلكات املواطنن يف الفازة، فيما حلق الطران الحربي للعدو بشكل مكثف يف سماء املديريات الجنوبية 
باملحافظة، الفتا إىل أن قصفا مدفعيا وصاروخيا استهدف مديرية الظاهر، كما استهدف قصف مدفعي 

وصاروخي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

وحسب املصدر شن الطران املعادي غارة عى مديرية كر بمحافظة حجة، وأربع غارات عى منطقة 
الحقل بمديرية ضوران آنس يف محافظة ذمار.

استشهاد مثانية صيادين إثر غارة لطريان العدوان استهدفت قاربهم باحلديدة
]13/فرباير/2019[ الحديدة-سبأ:

استشهد ثمانية صيادين اليوم إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي استهدفت قاربهم شمال جزيرة 
بضيع بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف قارب للصيادين 
شمال جزيرة بضيع، ما أدى إىل استشهاد ثمانية صيادين.

ست غارات وعشرات القذائف على مديرية صرواح
]13/فرباير/2019[ مأرب -سبأ:

 شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان التي استهدفت مناطق متفرقة 
برصواح، خلفت أرضارا بمنازل ومزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بعرات القذائف مديرية رصواح.

استمرار خرق اتفاق احلديدة و12 غارة وقصف صاروخي على صعدة وذمار وحجة
]13/فرباير/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة، فيما تعرضت محافظات 
صعدة، حجة، ذمار، لقصف مدفعي وصاروخي وغارات لطران العدو.

واشار مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن املرتزقة قصفوا قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 
باملعدالت الثقيلة واملتوسطة، واستحدثوا تحصينات جديدة غرب قرية الرف، وتم اسقاط طائرة تجسسية 

للغزاة واملرتزقة أثناء تنفيذها ملهام عدوانية يف كيلو 16.

وذكر املصدر أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة باملدفعية والرشاشات الثقيلة واملتوسطة استهدف أحياء 
سكنية وتجارية يف شارع صنعاء، واستهدف قصف باألسلحة الرشاشة فندق القمة يف 7 يوليو، فيما 

قصفت بوارج العدوان بأربعة صواريخ منطقة الجبلية.

وأفاد املصدر أن صاروخية العدوان استهدفت بأكثر من 15 صاروخاً منطقة طان بمديرية حيدان يف 
محافظة صعدة.

وحسب املصدر شن الطران املعادي سبع غارات عى مناطق متفرقة يف قاع الحقل بمحافظة ذمار، مع 
التحليق املستمر، واستهدف بخمس غارات منطقة العبيسة بمديرية كر يف محافظة حجة.
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متحدث القوات املسلحة: العدوان ومرتزقته يرتكبون 297 خرقا جديدا يف احلديدة
]13/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، استشهاد ثمانية وإصابة سبعة آخرين من 
الصيادين يف جزيرة بضيع بالحديدة اليوم جراء استهدافهم بغارة لطران العدوان.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان ومرتزقته تمادوا يف استغالهم 
اللتزام قوات الجيش واللجان الشعبية بضبط النفس ووقف إطاق النار يف الحديدة والصمت األممي أمام 

خروقاتهم املتواصلة وجرائمهم البشعة بحق املواطنن.. وأشار إىل أن العدوان ومرتزقته واصلوا خروقاتهم 
لوقف إطاق النار يف الحديدة بارتكاب 297 خرقا خال 48 ساعة املاضية، يف تأكيد لتحديهم للقرارات 

األممية ولجهود املجتمع الدويل إلحال السام يف اليمن.

وقال »إن خروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة تنوعت بن إطاق بوارج العدوان ألربعة صواريخ عى 
رشق الجبلية، وإطاق مدفعية املرتزقة لـ 157 قذيفة، و106 خروقات بإطاق املرتزقة النار من األسلحة 

املتوسطة، و18 خرقا بقيامهم بتعزيزات وتحصينات، إىل جانب قيامهم بعملية استحداثات وتحصينات 
يف حيس«.. ولفت إىل أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولتي تسلل يف الفازة ويف مثلث الخوخة، يف حن ارتكب 
طران العدوان تسعة خروقات بشنه غارة عى جزيرة بضيع ومواصلة تحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد 

من املديريات.

وأكد أن الجيش واللجان الشعبية بقدر ما تحرم التزاماتها، لن يطول صرها إذا استمرت جرائم وخروقات 
العدوان ومرتزقته وسيكون لها موقف حازم إزاءها.. داعيا مبعوث األمم املتحدة ورئيس فريق املراقبن 

تحمل املسئولية يف إدانة ووقف جرائم وخروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة وإعانهم كطرف معرقل 
لاتفاق.

وحمل العميد رسيع قوى العدوان واملرتزقة املسئولية املرتبة عى استمرارهم يف عدوانهم وجرائمهم بحق 
أبناء الشعب اليمني.. وبن أن طران العدوان واصل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق املواطنن بشنه 49 

غارة، منها: غارة عى الحديدة، وسبع عى قاع الحقل بذمار، وثمان عى حرض وست غارات عى كر وثاث 
عى بكيل املر بمحافظة حجة، وغارتن عى نهم وغارتن عى بني مطر بمحافظة صنعاء، وثاث غارات عى 

رصواح بمأرب، وأربع قبالة نجران، وغارة عى كتاف وخمس غارات عى باقم وغارة عى شدا وست غارات 
عى البقع بمحافظة صعدة.

وأكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا سبعة زحوفات ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش واللجان الشعبية 
يف أسطر ويف السليلة بالجوف ويف التبة القصرة واملدورة بحومرة يف لحج ويف مواقع شهاب 5 بباقم ويف 
رشاحة الغربية بالبقع يف صعدة، كما صد أبطال الجيش واللجان الشعبية زحوفات ملرتزقة العدوان يف 

مربع شجع قبالة نجران وأفشلوا أربع محاوالت تسلل للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
الفازة ومثلث الخوخة بحيس يف الحديدة ويف الجبل األحمر بالجوف ويف عصيفرة بتعز.

وردا عى تصعيد العدوان، ذكر العميد رسيع أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا أربع عمليات هجومية عى 
مواقع العدو منها عملية يف أسطر بالجوف وعملية يف الحشا تم خالها تطهر نجد امللكة بالكامل وعملية 
هجومية عى تبة سلطان بنجران يف حن نفذ ساح الجو املسر وساح املدفعية عملية مشركة استهدفت 

تجمعات العدو قبالة جبل قيس قبالة جيزان.. وتطرق إىل أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتي إغارة 
عى مواقع املرتزقة يف الصوح قبالة نجران ومواقع صباح بذي ناعم يف البيضاء، كما نفذوا ست عمليات 

نوعية استهدفت مواقع وتحركات وتجمعات وخطوط إمداد العدو يف األجارش والسليلة ويف الجبل األحمر 
بالجوف ويف ميدي بحجة ويف جبل قيس قبالة جيزان ويف الشقب بتعز.

كما أكد متحدث القوات املسلحة أن العدو ومرتزقته تكبدوا خسائر يف األرواح والعتاد، حيث تم قنص 71 
مرتزقا منهم ثاثة قبالة جيزان و12 قبالة عسر، و42 يف نهم ورصواح و11 يف تعز والبيضاء وثاثة يف 

الجوف، وتدمر آلية يف األجارش ومرصع طاقمها وإعطاب طقم يف وادي جارة بجيزان.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 15 غارة على مديرية القفلة بعمران
]14/فرباير/2019[ عمران-سبأ:

 شن طران العدوان األمريكي السعودي سلسلة غارات عى مديرية القفلة بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 15 غارة عى مديرية 
القفلة.

قصف وغارات على صعدة وعمران واحلديدة
]14/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة، فيما تعرضت محافظتي 
صعدة، وعمران، لقصف مدفعي وصاروخي وغارات لطران العدو.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ ( ان مرتزقة العدوان أطلقوا 19 قذيفة هاون عى قرية الشجن 
يف الدريهمي، وتم قصف مزارع وممتلكات املواطنن بالقرية ومناطق أخرى باملديرية بقذائف املدفعية.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة شنوا قصفاً مكثفاً باملدفعية عى قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي، 
واستهدفوا بقصف متقطع باألسلحة الرشاشة مدينة الشباب يف شارع الـ 90، ومنطقة 7 يوليو السكنية، 

فيما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب قرية الشعب يف حيس. 

وذكر املصدر أن قوات العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة من مديريتي الظاهر وحيدان يف 
محافظة صعدة بأكثر من 20 صاروخ.

وأوضح املصدر أن طران العدوان السعودي شن غارتن عى منطقة املخضارة بمديرية القفلة يف محافظة 
عمران.

غارتان على باقم يف صعدة
]15/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن ممتلكات 
املواطنن بمديرية باقم، تزامنًا مع قصف مدفعي عى املديرية.

26 غارة على حمافظتي صعدة وعمران واستمرار خرق اتفاق ستوكهومل
]15/فرباير/2019[ محافظات - سبأ: 

شن طران العدوان األمريکي السعودي 26 غارة علی محافظتي صعدة وعمران، فيما واصل العدوان 
ومرتزقته خروقاتهم التفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بالحديدة خال الـ24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر عسکري لوکالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى الطريق العام بمديرية 
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الظاهر، وأربع غارات علی ممتلكات املواطنن بمديرية باقم، وثاث غارات عى منطقة الصوح بمديرية 
كتاف بصعدة.

کما شن طران العدوان األمريکي السعودي 18 غارة عى مديرية القفلة بمحافظة عمران.

ويف محافظة الحديدة، أشار املصدر إلی أن قوی العدوان واملرتزقة واصلوا خروقاتهم لوقف إطاق النار، 
حيث استهدفوا بمختلف األسلحة الرشاشة مزارع ومنازل وممتلكات املواطنن يف قرية الكوعي.

وبن املصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات جديدة يف كيلو 16 رشق مدينة الحديدة.

استشهاد طفل وإصابة امرأتني وطفل بغارة استهدفت منزهلم يف مديرية عبس
]16/فرباير/2019[ حجة -سبأ:

استشهد وأصيب أربعة مواطنن جميعهم أطفال ونساء اليوم، إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي 
استهدفت منزلهم بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفا استشهد وأصيبت امرأتن وطفل إثر 
غارة لطران العدوان استهدفت منزلهم جنوب منطقة بني حسن بمديرية عبس.

اىل ذلك، شن طران العدوان السعودي األمريكي غارتن عى منطقة املزرق وغارة عى منطقة املندلة يف 
كر.

اسقاط طائرة جتسس يف احلديدة وأربع غارات على منطقة كشر يف حجة
]16/فرباير/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خروقاتهم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن 
طران العدوان اربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية والرشاشات الثقيلة 
باتجاه فنادق االتحاد والقمة والرفاهية ومستشفى الكويت ومدينة الشعب وجولة موبايل ومناطق متفرقة 

يف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وأكد املصدر إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها ملهام عدائية يف كيلو 16 بمديرية 
الدريهمي، يف حن استهدف املرتزقة شارع الخمسن وقرية الشيخ ومحل الرف بكيلو 16 ورشق املطار.

وقصف مرتزقة العدوان بـ25 صاروخ كاتيوشا وباملعدالت الثقيلة واملتوسطة للغزاة واملرتزقة عى منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة كر يف محافظة حجة.
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العميد سريع: رصد استحداثات وحتصينات للمرتزقة باحلديدة تؤكد نواياهم الرتكاب 
املزيد من اجلرائم

]16/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

يواصل تحالف العدوان ومرتزقته خروقاتهم املكثفة لوقف إطاق النار يف الحديدة، وتعزيز قواتهم 
واستحداث وعمل تحصينات جديدة ما يؤكد نواياهم يف ارتكاب املزيد من الجرائم بحق املواطنن.

وأوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
ان العدوان ومرتزقته ارتكبوا خال الـ 72 ساعة املاضية أكثر من 508 خروقات جديدة، فيما شن طران 

العدوان 64 غارة جوية عى عدد من املحافظات.

وقال »أن طران العدوان الحربي واالستطاعي واصل تحليقه فوق أجواء مدينة الحديدة وعدد من 
املديريات، مرتكبا 16 خرقا يف الوقت الذي استهدف فيه مرتزقة العدوان األحياء السكنية ومزارع ومنازل 

املواطنن ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية يف الحديدة بـ 51 صاروخا و256 قذيفة و139 عملية 
إطاق املرتزقة للنار من األسلحة املتوسطة والخفيفة«. 

واضاف »أن قوات الجيش واللجان الشعبية رصدت ثمان عمليات استحداثات وتحصينات للمرتزقة، إىل 
جانب قيامهم بمحاولة تسلل و37 عملية دفع بتعزيزات وتحركات ملقاتليهم وعتادهم العسكري، ما يؤكد 

نواياهم يف ارتكاب مزيد من الجرائم بحق املواطنن وعدم جديتهم يف تنفيذ القرار األممي وإحال السام يف 
اليمن«.

واشار العميد رسيع إىل أن طران العدوان شن غارتن عى قانية بالبيضاء، وغارة عى قاع الحقل بذمار، 
وغارة عى نهم بمحافظة صنعاء، و15 غارة عى القفلة بمحافظة عمران، وغارة عى املزرق و13 غارة عى 
كر وغارتن عى بكيل املر بحجة، وخمس غارات عى البقع وغارتن عى الظاهر وثاث غارات عى باقم، 

و17 غارة قبالة نجران، وغارتن عى خب والشعف يف الجوف. 

وذكر املتحدث الرسمي إنه يف الوقت الذي كثف فيه مرتزقة العدوان من خروقاتهم بالحديدة تصدى مقاتلو 
الجيش واللجان الشعبية لـ 11 زحفا نفذها املرتزقة باتجاه مواقع قواتنا يف رشاحة الغربية والرقية ويف 

موقعي هيان وهواش بالبقع، ويف أسطر بالجوف، ويف باقم بصعدة، ويف مربع شجع قبالة نجران، ويف تبة 
توفيق بمجازة، ويف التباب املجاورة لجبل أبو رصخة باملدافن بحجة، وعى جبل القمامة باملاحيط، وعى 

رشق جحفان باملزرق، وعى الربوعة، كما أفشلوا أربع محاوالت تسلل للمرتزقة عى مواقع قواتنا يف أسطر 
بالجوف ويف قبالة الربوعة ويف تبة محمود بمجازة.

ونوه أن أبطال الجيش واللجان ردوا عى تصعيد العدوان بتنفيذ أربع عمليات هجومية، منها: عملية 
هجومية عى مواقع املرتزقة يف موقع هيان بالبقع، وعملية هجومية عى جبل القمامة باملاحيط تم خالها 

تطهر واستعادة الجبل، وعملية هجومية يف املدافن بحجة تم خالها استعادة املواقع التي كان العدو قد 
تقدم فيها جنوب جبل أبو رصخة، وعملية هجومية عى رشاحة الرقية والغربية تم خالها تطهر عدد من 

املواقع وتكبيد العدو خسائر كبرة يف األرواح والعتاد.

وافاد  العميد رسيع  أن مقاتلينا األبطال نفذوا ست عمليات إغارة عى مواقع العدو يف تبة 14 بالجرشب ويف 
الزرقة باملصلوب يف الجوف ويف الحصن بباقم يف صعدة ويف التبة السوداء بكرش يف لحج ويف بيت اليزيدي 

بدمت يف الضالع ويف نجد الفارس قبالة نجران، كما نفذوا خمس عمليات نوعية ناجحة استهدفت مواقع 
وتجمعات وخطوط إمدادات العدو يف موقع الفقاسة بالوازعية يف تعز، ويف الخليفن بالجوف، ويف تبة الغنم 

برازح، ويف الحشا بالضالع، ويف جبل أبو رصخة املدافن.

واكد أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية تمكنوا بعون الله من قنص أكثر من 64 مرتزقا، منهم: خمسة يف 
الجوف، و19 يف جبهات الحدود، و27 يف نهم ومأرب، وخمسة يف الضالع، وأربعة يف تعز، واثنن يف لحج، 

ومرتزق واحد يف البيضاء، كما تمكنوا من تدمر عرات اآلليات واملدرعات للمرتزقة منها: آلية محملة 
باملرتزقة تم تدمرها يف الخليفن بالجوف، وإعطاب طقمن يف تبة الغنم برازح، ويف الحشا بالضالع.
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طريان العدوان يدمر منزل الشيخ صاحل صرب مبديرية نهم
]17/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

دمر طران العدوان السعودي األمريكي، اليوم منزل الشيخ صالح صر بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محيل باملديرية لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران تحالف العدوان استهدف بغارة منزل 
الشيخ صالح هادي صر بمنطقة غيلمة ما أدى إىل تدمره.

تواصل جرائم طريان العدوان ومرتزقته يف احلديدة وصعدة
]17/فرباير/2019[  محافظات - سبأ:

واصل طران العدوان األمريكي السعودي واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة كبرة يف السن أصيبت بجروح متوسطة جراء 
تعرضها ألعرة نارية أطلقها املرتزقة عى شارع صدام بمديرية الحايل يف محافظة الحديدة، وقصف الغزاة 

واملرتزقة أحياء سكنية يف منطقة 7 يوليو بمديرية الحايل، واستهدفوا بعدد من قذائف املدفعية مدينة 
الدريهمي..وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن 

يف مديرية باقم بمحافظة صعدة..وأوضح املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى 
مجازة يف عسر.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على أفلح الشام حبجة
]18/فرباير/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مديرية 
أفلح الشام.

استشهاد مواطن برصاص حرس احلدود السعودي يف مديرية منبه واستمرار 
استهداف احلديدة

]18/فرباير/2019[ محافظات -سبأ:

استمر طران ومرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف استهداف محافظتي الحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان واصلوا االعتداءات بمختلف األسلحة 
املتوسطة عى قريتي الشجن والكوعي ومزارع املواطنن يف مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.. وأشار إىل 

أن قوى العدوان استهدفت أحياء متفرقة من مدينة الدريهمي باملدفعية والعيارات الرشاشة.

وأفاد املصدر أن طائرات العدوان الحربية والتجسسية حلقت يف سماء مدينة الحديدة.

وأكد استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، فيما 
شن طران العدوان غارتن عى ممتلكات املواطنن باملديرية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي 

مكثف منازل ومزارع املواطنن هناك.
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العميد سريع: فيما قواتنا ملتزمة باالتفاق.. تعزيزات مكثفة للمرتزقة و231 خرقا خالل 
48 ساعة

]18/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع أن العدوان ومرتزقته يحاولون االلتفاف 
عى القرارات األممية والتنصل من التزاماتهم يف اتفاق السويد بتكثيف خروقاتهم تزامنا مع زيارة املبعوث 

األممي والحديث عن خطوات وإجراءات عملية لتنفيذ املرحلة األوىل من خطة إعادة االنتشار يف الحديدة.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املعلومات اإلستخباراتية تؤكد قيام مرتزقة 
العدوان بعمليات تعزيز مكثفة لقواتهم ومزيد من التحصينات والخنادق، ما يكشف نواياهم املبيتة لتنفيذ 

عمليات هجومية وارتكاب مزيد من الخروقات والجرائم بحق املواطنن يف الحديدة.

وحذر قوى العدوان ومرتزقته من مغبة استمرار الخروقات وخطورة إقدامهم عى خطوة أو عمل غر 
محسوب العواقب.. محما إياهم املسئولية الكاملة عن خروقاتهم وجرائمهم املستمرة وأية خطوات للعدوان 

ومرتزقته قد تهدد بإفشال اتفاق السويد.

وأشار إىل أن الجيش واللجان الشعبية ملتزمون باالتفاق وجاهزون لتنفيذ خطة إعادة االنتشار ويف نفس 
الوقت جاهزون للتعامل مع املوقف وفقا ملا يقتضيه الواقع امليداني.. داعيا املبعوث األممي ورئيس فريق 
املراقبن إىل تحمل املسئولية يف تنفيذ االتفاق ووقف خروقات وجرائم العدوان ومرتزقته بحق املواطنن.

ولفت متحدث القوات املسلحة إىل أن خروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة خال الـ 48 ساعة املاضية 
بلغت 231 خرقا، توزعت بن إطاق 125 قذيفة و66 عملية إطاق نار من األسلحة املتوسطة والخفيفة 
باتجاه املزارع واملنازل واألحياء السكنية ومواقع الجيش، إىل جانب قيامهم بعملية استحداث وتحصينات 

و27 عملية تعزيزات لقواتهم يف الوقت الذي ارتكب فيه طران العدوان الحربي واالستطاعي 12 خرقا 
بتحليقه املكثف يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات.

وبن أن طران العدوان شن 32 غارة مستهدفا املمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات، منها 
سبع غارات عى مديرية نهم، وغارتان عى حرض وثاث عى كر بحجة، وثاث عى خب والشعف 

بالجوف، وثمان عى باقم وثاث عى البقع وخمس عى قبالة نجران بصعدة، وغارة عى ناطع بالبيضاء.. 
وأكد أن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا ثاث محاوالت تسلل ملرتزقة العدوان عى مواقعهم يف عصيفرة 

بتعز ويف مربع الحماد قبالة نجران ويف أسطر بالجوف.  

وأوضح العميد رسيع أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 15 عملية عسكرية ردا عى تصعيد العدوان، منها 
ثاث عمليات هجومية استهدفت مواقع املرتزقة يف أرتاب أبو عبدالله وشعب طالب بقانية يف البيضاء ويف 
جنوب رشق جبل النار بحرض، تمكنوا خالها من تطهر مواقع الكرس بحرض وإحكام السيطرة عليه، 

كما نفذ الجيش واللجان الشعبية ثاث عمليات إغارة عى مواقع العدو رشق مجمع املتون بالجوف ويف 
هضبة جميل بقيفة بالبيضاء ويف تبة الجيش باألزهور يف رازح قبالة جيزان.

وذكر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا تسع عمليات نوعية باتجاه مواقع وتجمعات وخطوط إمدادات 
العدو يف الزاهر بالبيضاء ويف عصيفرة وبر باشا بتعز وجنوب مجمع املتون ويف تبة القناصن بالساقية 

يف املصلوب بالجوف ويف رشق القذاميل باألجارش ويف خلف موقع الوقار بالوادي قبالة نجران ويف منبه 
والصافية قبالة جيزان.

كما أكد متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من قتل وإصابة العرات من جنود 
ومرتزقة العدوان وتدمر وإعطاب 11 آلية عسكرية، منها آلية سعودية يف منبه قبالة جيزان وطقم وجرافة 

خلف الوقار وطقم محمل باملرتزقة رشق القذاميل باألجارش قبالة نجران وطقم يف الزاهر وثاثة أطقم 
بقانية يف البيضاء وطقم يف الكرس باملزرق قبالة جيزان وطقم جنوب مجمع املتون بالجوف.
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العدو السعودي يواصل قصفه الصاروخي واملدفعي على مديريتي باقم ورازح
]19/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

واصل العدو السعودي قصفه الصاروخي واملدفعي اليوم عى محافظة صعدة مستهدفا قرى آهلة بالسكان 
وممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف ممتلكات 
املواطنن يف مديرية باقم، كما استهدف قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية.

استمرار خرق هدنة احلديدة و6 غارات وقصف مدفعي على صعدة وعمران
]19/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارات عى محافظات صعدة وعمران، فيما واصل املرتزقة خرق 
اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مطار الحديدة بستة عر 
قذيفة مدفعية، وحلقت طائرات العدوان التجسسية يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات املجاورة 

لها، وقصف املرتزقة بالعيارات الرشاشة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 16.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم بمحافظة 
صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن الطران امُلعادي شن غارتن عى جبل الفصعة يف مديرية كحان الرف بمحافظة 
صعدة.

وأكد املصدر أن طران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن يف منطقة الظهار بمديرية قفلة عذر يف 
محافظة عمران.

استشهاد امرأة وثالثة أطفال واصابة اربع نساء وطفلني يف حجة
]20/فرباير/2019[ حجة - سبأ :

استشهدت امرأة وثاثة أطفال وأصيبت أربع نساء وطفلن إثر غارات شنها طران العدوان األمريکي 
السعودي اليوم علی مديرية کر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوکالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن علی منزل 
املواطن عيل عائض الدريني بمنطقة الطواية بمديرية كر، ما أدی إلی استشهاد امرأة وثاثة أطفال.

وأشار املصدر إلی أن طران العدوان األمريكي السعودي شن ثاث غارات عى مديريتي حرض وميدي، کما 
شن  طران العدوان غارة علی منطقة العبيسة بمديرية كر.

اىل ذلك، أصيبت أربع نساء وطفلن، إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى  منزل مواطن يف 
منطقة وادي غامض بمديرية كحان الرف.
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ثالث غارات على مناطق متفرقة يف مديرية رازح بصعدة
]20/فرباير/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية رازح بمحافظة 
صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة 

بني معن، وغارتن عى منطقة القد بمديرية رازح الحدودية.

قوى العدوان تواصل تصعيدها يف احلديدة وإصابة ثالثة أطفال يف تعز
]20/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

كثفت قوى العدوان األمريكي السعودي خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما 
استهدف املرتزقة منزل مواطن يف تعز.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة أصيبت بطلق ناري ملرتزقة العدوان يف منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، واستحدثت قوى العدوان مواقع عسكرية جديدة يف أطراف 

منطقة الفازة باملديرية.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا أكثر من 130 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية عى مزارع 
املواطنن يف منطقة الفازة بالتحيتا، وقصفوا بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة باملنطقة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان التجسيس حلق بكثافة وبعلو منخفض يف سماء مدينة الحديدة، فيما 
حلقت الطائرات الحربية والتجسسية يف أجواء مديريات زبيد وحيس والجراحي والتحيتا.

ويف مديرية الدريهمي قصف الغزاة واملرتزقة مناطق متفرقة من قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 
بالرشاشات املتوسطة، واستهدفوا بشكل متواصل بقذائف املدفعية ومشطوا باألسلحة الرشاشة مناطق 

متفرقة بمدينة الدريهمي، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان مواقع قتالية بالقرب من هناجر 
الحاشدي يف منطقة كيلو 16.

وقال املصدر »إن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملعدات الثقيلة واملتوسطة باتجاه سوق الحلقة وفندق االتحاد 
يف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، واستهدف قصف مكثف لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة 

واملتوسطة مناطق متفرقة من مديرية حيس«.

وأكد املصدر إصابة ثاثة أطفال بجروح متفاوتة نتيجة قذيفة أطلقها املرتزقة عى منزل مواطن يف قرية 
النوبة بمديرية خدير يف محافظة تعز.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان األمريكي السعودي غارة عى مديرية أفلح الشام.

العميد سريع: فيما قواتنا جاهزة لتنفيذ املرحلة األوىل من إعادة االنتشار، العدوان 
ومرتزقته يرتكبون 219 خرقا باحلديدة خالل 48 ساعة

]20/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »يف الوقت الذي أكدنا فيه جاهزية قواتنا 
لتنفيذ املرحلة األوىل من إعادة االنتشار يف الحديدة، يرفض العدوان ومرتزقته تنفيذ االتفاق بارتكابهم 
مزيدا من الخروقات واستهدافهم لألحياء السكنية ومزارع ومنازل املواطنن ومواقع الجيش واللجان 

الشعبية«.
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وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا خال الـ 48 
ساعة املاضية 219 خرقا منها إطاق 115 قذيفة و84 إطاق نار من األسلحة املتوسطة وثاث عمليات 

استحداث وتحصينات وثمان عمليات تعزيزات وتحركات، فيما ارتكب طران العدوان الحربي واالستطاعي 
والتجسيس تسعة خروقات بتحليقه يف أجواء الحديدة وعدد من املديريات.. وأشار إىل أن طران العدوان 

الحربي واصل ارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف املمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات وشن 
16 غارة، منها: غارة عى نهم وغارة عى بيت دهرة بمحافظة صنعاء، وغارتن عى كر وغارة عى أفلح 
الشام وثاث غارات عى حرض بحجة، وغارتن عى قاعدة الديلمي بأمانة العاصمة، وغارتن عى رازح 

وغارتن عى كتاف وغارة عى همدان وغارة عى باقم بصعدة.. ولفت إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
كرسوا زحفا ملرتزقة العدوان باتجاه شعب برط برصواح، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة يف األزهور 

برازح. 

وأكد متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 14 عملية عسكرية باتجاه مواقع العدو، 
منها: ثاث عمليات هجومية عى مواقع املرتزقة األوىل يف أسطر بالجوف تم خالها تطهر تبة حول السليلة 
والثانية رشق مثلث عاهم بحجة والثالثة يف الحشا بالضالع تمكنوا خالها من تطهر تبة أبو الكرم وإحكام 

السيطرة عليها، كما نفذ الجيش واللجان الشعبية ثاث عمليات إغارة استهدفت املرتزقة يف الضويحة يف 
الوازعية بتعز ويف اللخافيف ويف مربع الشبكة قبالة نجران، كما نفذوا ثمان عمليات نوعية استهدفت مواقع 

وتجمعات وتحركات مرتزقة العدوان يف املهاشمة والخليفن بالجوف ويف الضويحة بالوازعية يف تعز ويف 
الوقار ونجد الفارس قبالة نجران ويف جبل الرضيبة وجبل أبو عيل والصافية باملاحيط قبالة جيزان.

كما أكد العميد رسيع مرصع وإصابة 24 مرتزقا منهم ثاثة يف رازح وخمسة تم قنصهم يف الجوف 
وثاثة يف أسطر واثنن يف الخليفن وستة يف الحشا بالضالع واثنن قتى وثمانية مصابن رشق مثلث عاهم 
بحجة، كما تم تدمر وإعطاب ثمان آليات وعتاد عسكري متنوع، منها دينة محملة بالذخرة تم تدمرها يف 
املهاشمة وآليتن تم تدمرهما يف الخليفن بالجوف وأربعة معدالت تم إعطابها يف االزهور ويف جبل الرضيبة 

وموقع الوقار ونجد الفارس قبالة نجران إىل جانب تدمر طقم للمرتزقة يف الصافية باملاحيط.

تسع غارات لطريان العدوان على مديرية كشر يف حجة
]21/فرباير/2019[ حجة - سبأ: 

شن طران العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم تسع غارات عى العبيسة يف مديرية كر بمحافظة 
حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات 
منطقة قريات يف العبيسة، وغارتن عى منطقة بني شهر السودة، وثاث غارات منطقة العبيسة بمديرية 

كر.. الفتا إىل أن الطران املعادي حلق باستمرار عى سماء املديرية.

عشرات القذائف على احلديدة و9 غارات على حمافظات حجة وصنعاء وقطاع عسري
]21/فرباير/2019[ محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي جرائمه بحق الشعب اليمني وخرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة 
الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن خمس غارات عى مديريتي حرض 
وميدي.

ويف محافظة الحديدة واصل مرتزقة العدوان خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار حيث قصفوا بقذائف 
الهاون والعيارات الرشاشة قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وأطلقوا 20 قذيفة عى 

منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي وترضر عدد منها.
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واستهدف قصف متقطع للغزاة واملرتزقة باملدافع الرشاشة مدينة الشباب يف شارع الـ90 بمدينة الحديدة، 
بالتزامن مع تحليق لطائرات العدوان الحربية والتجسسية يف أجواء املدينة.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ19 قذيفة هاون مناطق متفرقة من منطقة الفازة بمديرية 
التحيتا، كما قصفوا بأكثر من 20 قذيفة هاون وبالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة يف مديرية حيس.

ولفت املصدر إىل أن الطران استهدف قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء بغارتن، وشن غارة عى 
منطقة بيت دهرة يف مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

وقصف مرتزقة العدوان بـ12 صاروخ كاتيوشا مزارع املواطنن يف منطقة رمادة بمديرية نهم باملحافظة.

ويف عسر شن طران العدوان األمريكي السعودي غارة عى مجازة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على منزل مواطن يف حجة
]22/فرباير/2019[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة عى منزل مواطن يف منطقة الرحبة بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل املواطن محمد زيد الضاعني 
يف منطقة الرحبة،مشرا إىل أن املسعفن لم يتمكنوا من إخراج الضحايا جراء التحليق املستمر لطران العدوان.

استهداف األحياء السكنية مبحافظة احلديدة وقصف وغارات على صعدة وحجة
]22/فرباير/2019[ محافظات - سبأ :

كثفت قوى العدوان األمريكي السعودي خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان مشطوا بالعيارات الثقيلة بكثافة 
باتجاه جولة موبايل وفلل املري وغرب سيتي ماكس وفندقي االتحاد والقمة ومدرسة املطار وحي 

الضبياني وباتجاه الكلية وخط الخمسن يف مدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 13 قذيفة هاون عى منطقة 7 يوليو السكنية، وقصفوا 
باملدفعية والعيارات الرشاشة املطار ومناطق متفرقة بمنطقة 7 يوليو.

واستهدف قصف مكثف للمرتزقة باملدفعية والعيارات الرشاشة مناطق متفرقة يف شارع الخمسن.

وأفاد املصدر أن أكثر من 50 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة واملرتزقة عى منطقة الفازة بمديرية التحيتا مع 
قصف بالرشاشات املتوسطة وتحليق طائرتي أباتيش وطائرات حربية وتجسسية يف أجواء املنطقة.

ويف مديرية الدريهمي، قصف املرتزقة بالقذائف املدفعية منطقة الشجن، واستهدفوا بسبع قذائف رشق 
وجنوب الكوعي، كما مشطوا بالعيارات الثقيلة قرية محل الشيخ بـ كيلو 16.

وأكد املصدر أن مرتزقة العدوان أحرقوا منزل مواطن باستهدافه برشاش عيار 23 غرب مدينة الدريهمي، 
كما حلق طران العدوان التجسيس يف أجواء املديرية.

ولفت املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي منبه 
ورازح الحدوديتن بمحافظة صعدة، فيما شن طران العدوان ثاث غارات عى ممتلكات املواطنن يف 

مديرية باقم.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف مديرية كر بمحافظة حجة غارة عى مدرسة السودة. 
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طريان العدوان يستهدف مزرعة مواطن يف مديرية نهم
]23/فرباير/2019[ مأرب- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مزرعة مواطن يف منطقة قطبن بمديرية نهم.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مزرعة مواطن يف منطقة 
قطبن، أدت إىل أرضار بالغة فيها .

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق هدنة احلديدة وتسع غارات على ثالث حمافظات
]23/فرباير/2019[ محافظات ـ سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خروقات اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف طران العدوان 
األمريكي السعودي بتسع غارات محافظات صنعاء، حجة وصعدة. 

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة أصيبت بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة النارصي 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة. 

وأطلق املرتزقة أكثر من 28 قذيفة مدفعية باتجاه رشق مدينة الدريهمي وسط تحليق للطران الحربي 
واالستطاعي، كما استهدفت قوى العدوان مدينة الدريهمي بالعيارات الرشاشة. 

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية والرشاشات باتجاه املطار وسيتي ماكس وقرية 
الخباتية، يف حن حلق طران العدوان التجسيس يف أجواء مدينة الحديدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى معسكر جربان بمديرية سنحان، وغارة أخرى عى قرية 
عافش بمديرية باد الروس يف محافظة صنعاء. 

ويف محافظة حجة استهدف الطران بغارتن مدرسة يف منطقة املصابيح باملديرية، كما شن أربع غارات 
عى مدينة حرض.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

متحدث القوات املسلحة: 842 خرقا للمرتزقة خالل الـ72 ساعة املاضية
]23/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، ارتكاب مرتزقة العدوان 842 خرقا خال 
الـ 72 ساعة املاضية يف الحديدة .

وأشار العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل استمرار التزام قوات الجيش واللجان 
الشعبية بالقرارات األممية ووقف إطاق النار وخطة إعادة االنتشار يف الحديدة. وقال »إن هذا االلتزام 

هو جانب أخاقي قبل أن يكون مسئولية وطنية وكذا التزام أمام املجتمع الدويل، وأن قواتنا حريصة عى 
تنفيذ خطة إعادة االنتشار مهما حاول العدوان ومرتزقته التلكؤ واملماطلة«.. وأوضح أن خروقات املرتزقة 
يف الحديدة تنوعت بن استهداف منازل ومزارع املواطنن ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية بـ496 

قذيفة و249عملية إطاق نار من مختلف األسلحة الخفيفة واملتوسطة.. وذكر أنه تم رصد 64 عملية 
تعزيزات وتحركات وتسع عمليات استحداثات وتحصينات، مع 24 تحليق لطران العدوان االستطاعي 

والتجسيس يف أجواء مدينة الحديدة والصليف والدريهمي وحيس والتحيتا والجاح.

ولفت إىل أن طران العدوان الحربي واصل استهدافه للممتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات 
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بشن 55 غارة، منها تسع غارات عى باقم و12 عى البقع وغارة عى شدا وسبع غارات قبالة نجران بصعدة 
و13 غارة عى كر وخمس غارات عى حرض.

وبن أن غارة عى منطقة الرحبة بقارة بحجة استهدفت منزال املواطنان محمد زيد الضاعني وعبدالله 
حسن الضاعني، سقط خالها شهداء وجرحى من النساء واألطفال، كما شن طران العدوان غارتن عى 

نهم وغارة عى جربان بسنحان وغارة عى باد الروس بمحافظة صنعاء وثاث غارات عى قانية والوهابية 
بالبيضاء.

وكشف متحدث القوات املسلحة عن تصعيد ملرتزقة العدوان بمحاوالتهم الهجومية والتسلل إىل مواقع 
القوات الجيش واللجان الشعبية.. مؤكدا أنه تم التصدي لثمانية زحوفات لهم أربعة عى البقع والبقية عى 
تبتي القايض والروق برصواح وعى جبل جمانة بعاهم يف حجة وباتجاه سوق الطاحون وموقع الحصن 

وتبة أبو الكرم بالحشا يف الضالع وعى الرفصة والحصابر بالصلو يف تعز، وإفشال محاولة تسلل يف مجازة 
قبالة جيزان.

وردا عى تصعيد قوى العدوان واملرتزقة أكد العميد رسيع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا 21 
عملية متنوعة استهدفوا خالها مواقع وتجمعات وتحركات وخطوط إمداد العدو.. وأشار إىل أنه تم تنفيذ 

ست عمليات هجومية عى مواقع املرتزقة يف جبل جمانة بعاهم ويف فضحة بالجريبات، ويف رقابة عذق 
بناطع بمحافظة البيضاء ويف سوق الطاحون وموقع الحصن وتبة أبو الكرم بالحشا يف الضالع ويف الرفصة 

والحصابر بالصلو يف تعز ويف الكذابة والسوايل بنهم.

وتطرق إىل أن بواسل الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثاث عمليات إغارة باتجاه مواقع العدو يف التبة 
الصفراء بمفرق الوازعية يف تعز ويف موقع الغرفة باملصلوب يف الجوف ويف عبيدان وأطراف عيدة الغربية 

بنهم، كما نفذوا 12 عملية نوعية عى مواقع املرتزقة يف القذاميل باألجارش ورشاحة يف البقع ويف تبة 
الصالحن بالشقب ويف حمر ويف الوازعية ويف القرص الجمهوري بتعز ويف تبة الشيكي بنهم ويف موقع 

القذان بحريب نهم ويف الخليفن يف الجوف ويف موقع الحسكول ويف رشق جحفان قبالة جيزان ويف الوادي 
قبالة نجران.

وجدد متحدث القوات املسلحة التأكيد عى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة املواقع 
التي كان العدو قد تقدم فيها يف الحشا بالضالع والصلو بتعز خال اليومن املاضين، كما تم تطهر تبة 

الكذابة ومواقع أخرى تحت الدوة بنهم وإحكام السيطرة عليها.

وأفاد أن عرات املرتزقة قتلوا وأصيبوا منهم أربعة قتى وخمسة جرحى يف القذاميل بحريب نهم، كما تم 
تدمر أكثر من 15 آلية مختلفة للمرتزقة منها خمس آليات يف القذاميل باألجارش ويف خب والشعف ويف 

الوادي قبالة نجران ويف رشق جحفان ويف الحسكول قبالة جيزان، إىل جانب تدمر وإعطاب عدد من األطقم 
منها طقم محمل باملرتزقة يف رشاحة بالبقع وطقمن يف الخليفن بالجوف.

استشهاد ثالث نساء ومسن وإصابة آخر بغارة لطريان العدوان استهدفت منزهلم يف 
نهم

]24/فرباير/2019[ صنعاء - سبأ :

استشهدت ثاث نساء ومسن إثر غارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم استهدفت منزلهم يف 
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل املواطن صالح 
محم دصالح الطوقي بمديرية نهم، ما أسفر عن استشهاد ثاث نساء ومسن وإصابة آخر من أفراد أرسته.
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شهيدان يف حصيلة أولية الستهداف طريان العدوان منزل يف حجة
]24/فرباير/2019[ حجة - سبأ :

استشهد مواطنان اليوم يف حصيلة أولية الستهداف طران العدوان السعودي األمريكي منزلهم يف مديرية 
وشحة بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل 
املواطن محمد محسن العزي بمديرية وشحة، نتج عنها شهيدين يف حصيلة أولية فيما اليزال عدد من 

الضحايا تحت اإلنقاض.

اصابة طفل يف احلديدة وقصف صاروخي ومدفعي على قرى آهلة بالسكان يف مديرية 
منبه 

]24/فرباير/2019[ محافظات - سبأ :

استمرت خروقات قوى العدوان األمريكي السعودي التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة وأسفرت 
عن إصابة طفل بجروح بليغة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل حالته حرجة بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة 
املدّمن بمديرية التحيتا، وقصف املرتزقة باملدفعية والعيارات الرشاشة قرية الزعفران بكيلو 16 يف مديرية 

الدريهمي.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا شمال وغرب حيس بمختلف أنواع األسلحة الخفيفة 
واملتوسطة والثقيل، مبيناً أن املرتزقة قصفوا مختلف األحياء السكنية واملناطق يف مدينة الحديدة باألسلحة 

الثقيلة واملتوسطة بشكل مكثف.

وأشار املصدر إىل استهداف محيط مستشفى الكويت ومنطقة سوق الحلقة وشارع صنعاء و 7 يوليو 
ومناطق متفرقة بشارع الخمسن واملطار، بالتزامن مع تحليق متواصل لطائرات العدوان التجسسية يف 

أجواء املدينة.

ويف محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بقصف مدفعي للمرتزقة حبريب القراميش مبأرب
]25/فرباير/2019[ مأرب - سبأ :

استشهد مواطنا وأصيب ثاثة آخرين إثر قصف مدفعي مكثف ملرتزقة العدوان عى منازل ومزارع 
املواطنن يف مديرية حريب القراميش بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عبدالباري صالح ربيح استشهد 
وأصيب ثاثة آخرين بقصف مدفعي للمرتزقة عى مزارع املواطنن بقرية بني ربيح بمديرية حريب 

القراميش.

وأشار املصدر إىل أن القصف، خلف أرضارا يف منازل ومزارع املواطنن بمديرية حريب القراميش.
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19 غارة على حمافظات حجة وصنعاء وصعدة وتواصل خرق هدنة احلديدة
]25/فرباير/2019[ محافظات - سبأ :

تواصلت غارات طران العدوان األمريكي السعودي يف حجة وصنعاء وصعدة، فيما استمر مرتزقة العدوان 
يف خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً استشهد غرب حيس بقصف مكثف ملرتزقة 
العدوان باألسلحة الرشاشة، مبيناً أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بالرشاشات املتوسطة مدينة الشباب يف شارع 

الـ 90 بمدينة الحديدة.

واستهدف املرتزقة بشكل مكثف باألسلحة املتوسطة والثقيلة حارة الضبياني وشارع الخمسن وفندقي 
االتحاد والقمة باملدينة، كما أطلقوا أكثر من 25 قذيفة مدفعية وقصف باملعدالت الرشاشة عى أماكن 

متفرقة من مديرية التحيتا.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت باألسلحة املتوسطة جنوب قرية الخباتية ورشق قرية الكوعي يف 
مديرية الدريهمي، كما نفذت عملية تمشيط رشق املديرية.

وأشار املصدر إىل تحليق مكثف لطران العدوان الحربي والتجسيس يف أجواء مديرية الدريهمي ومحافظة 
الحديدة بشكل عام، وقصف املرتزقة بعرات قذائف املدفعية والرشاشات املختلفة باتجاه قريتي الزعفران 

ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 16، وأطلقوا أكثر من 47 قذيفة مدفعية عى مدينة الدريهمي.

كما شن الطران غارة عى مدرسة السودة وأخرى عى قلعة موىس يف منطقة بني شهر بمديرية كر، 
وغارتن عى مدينة حرض بمحافظة حجة، وشن الطران غارة عى مزرعة مواطن يف قرية الدهينة بمسورة 

نهم بمحافظة صنعاء.

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان غارتن عى ممتلكات املواطنن يف باقم و 12 غارة عى وادي آل ابو 
جبارة والبقع بمديرية كتاف، يف حن استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع 

املواطنن يف مديريتي منبه وباقم الحدوديتن.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على العبيسة يف كشر حبجة
]26/فرباير/2019[ حجة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة العبيسة 
بمديرية كر.

مرتزقة العدوان يقصفون بعشرات القذائف والصواريخ عدة مديريات يف احلديدة 
]26/فرباير/2019[ محافظات - سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً أصيب بنران مرتزقة العدوان يف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، بالتزامن مع تحليق لطران األباتيش التابع للعدوان يف أجواء املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بأكثر من 145 قذيفة مدفعية ومختلف الرشاشات منطقة 
الفازة بمديرية التحيتا، واستهدف قصف باملدفعية والعيارات الرشاشة مديرية حيس.
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وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا شارع الخمسن وحارة الضبياني وأماكن متفرقة من منطقة 
7 يوليو بأكثر من 33 قذيفة وصاروخن موجهن، وقصفوا بشكل مكثف مدينة العييس وأحياء سكنية 

متفرقة يف مديريتي الحايل والحوك مع تحليق لطران العدوان التجسيس.

ويف مديرية الدريهمي قصف املرتزقة بعدد من القذائف املدفعية باتجاه منطقة الشجن وجنوب رشق مدينة 
الدريهمي، كما قصفوا بالعيارات الرشاشة باتجاه منطقة الكوعي وسط تحليق مكثف للطران التجسيس.

العميد سريع: رغم التزامنا اليزال العدوان ومرتزقته مياطلون ويرتكبون 283 خرقا 
خالل 72 ساعة

]26/فرباير/2019[ صنعاء-سبأ:

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع ان قواتنا ملتزمة بتنفيذ القرارات األممية 
وبخطة إعادة االنتشار ووقف إطاق النار يف الحديدة، وان الرد املروع والرادع سيضل خيارا واردا إذا 

استمر العدوان ومرتزقته يف صلفهم وتعنتهم عن تنفيذ االتفاق.

وقال يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ندعو األمم املتحدة ومبعوثها الخاص ورئيس فريق املراقبن 
الدولين التخاذ موقف صارم وجاد إزاء تعنت ومماطلة العدوان ومرتزقته وعدم التزامهم بتنفيذ االتفاق 

واستمرارهم يف خرق وقف إطاق النار يف الحديدة ووقف العدوان والجرائم التي يرتكبها يوميا بحق شعبنا 
امام مرأى ومسمع العالم«.

وأوضح العميد رسيع بان العدوان ومرتزقته ليست لديهم رغبة يف تنفيذ االتفاق ووقف الحرب وانهاء 
معاناة شعبنا وان مماطلتهم ومحاوالت االلتفاف عى بنود االتفاق واستمرارهم يف خروقاتهم املكثفة 

وارتكاب مزيد من الجرائم البشعة بحق شعبنا كفيلة بإعانهم طرفا غر ملتزما بالقرارات األممية 
ومعيقا لجهود املجتمع الدويل يف وقف العدوان وإحال السام يف اليمن. وأضاف »رغم اننا قدمنا الكثر 

من التنازالت وبدانا بتنفيذ املرحلة األوىل من إعادة االنتشار يف الحديدة إال ان العدوان ومرتزقته اعاقوا 
وماطلوا ولم يلتزموا بتنفيذ االتفاق واستمروا يف خروقاتهم خال ال 72 ساعة املاضية مرتكبن 283 خرقا 
مستهدفن االحياء السكنية ومزارع ومنازل املواطنن ومواقع قواتنا يف عمل عبثي جبان يجسد مدى الحقد 
والتجرد من القيم اإلنسانية واألخاقية وعدم مباالتهم بالقرارات األممية«.. واشار إىل ان خروقات العدوان 
ومرتزقته توزعت بن إطاق 128 قذيفة و111 عملية إطاق نار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة 
و19 عملية تعزيزات وتحركات لقواتهم ومقاتليهم و9 عملية استحداث وتحصن كما قام مرتزقة العدوان 

باربع محاوالت تسلل باتجاه مواقع قواتنا يف حيس يف الوقت الذي ارتكب فيه طران العدوان الحربي 
واالستطاعي 12 خرقا بتحليقه يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات.

ولفت املتحدث الرسمي بان طران العدوان الحربي واصل ارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف االحياء 
السكنية واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات ب 49 غارة حيث شن ثاث غارات عى نهم 

بمحافظة صنعاء وسبع عى حرض وثمان غارات عى كر بحجة وثاث غارات عى قانية بالبيضاء وسبع 
غارات عى كتاف و13 غارة عى باقم وغارتن عى البقع وثاث غارات عى املاحيط بصعدة وثاث غارات 

قبالة نجران.

وأشار اىل ان ابطال الجيش واللجان صدوا ثمانية زحوفات للمرتزقة باتجاه مواقع قواتنا يف سوق الطاحون 
بالحشا يف الضالع ويف الرفة ومربع الحماد قبالة نجران ويف الطلعة وقراض بالبقع ويف الربعة والقذاميل 

باألجارش كما أفشلوا محاولتي تسلل ملرتزقة العدوان عى مواقعنا يف نوبة صابر باملصلوب يف الجوف ويف 
تبة قمامة يف وادي جارة قبالة جيزان.

واكد العميد رسيع بانه وردا عى تصعيد العدوان ومرتزقته نفذ ابطال قواتنا 11 عملية عسكرية منها 
عمليتن هجوميتن وعملية اغارة وثمان عمليات نوعية استهدفوا خالها مواقع وتجمعات ونقاط وخطوط 

امدادات وتحركات املرتزقة محققن إصابات مبارشة بن صفوفهم.. وبن ان العمليات الهجومية البطال 
الجيش واللجان الشعبية استهدفت مرتزقة العدوان يف رشق املركوزة بناطع ويف تبتي سياف ورشق عرف 
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بمجازة تم خالها تطهر تبة السكريم والسيطرة عليها فيما استهدفت عمليات االغارة العدو يف التباب امام 
تبة الشهيد بقانية يف البيضاء.. وأوضح بان العمليات النوعية لقواتنا استهدفت مواقع املرتزقة وتحركاتهم 

والياتهم يف االجارش ويف موقع بجل ويف رشق مثلث عاهم ويف منبه ويف رشق الدود والخوبة قبالة جيزان 
ويف جبل الحنكة بالوادي قبالة نجران ويف رشاحة الرقية بالبقع ويف صرين بالجوف، كما أكد سقوط 

العرات من مرتزقة العدوان قتى ومصابن منهم 9 مرتزقة تم قنصهم رشق الدود والخوبة كما لقي 
العميد الركن السعودي سلمان العسري قائد فرقة التخطيط االلكروني الخاص مرصعه يف استهداف 

وحدة املدفعية لأللية التي يستقلها يف حدبة السديس بنجران. وأضاف املتحدث الرسمي بان ابطال الجيش 
واللجان تمكنوا بفضل الله من تدمر واعطاب 21 مدرعة والية وطقم للمرتزقة منها ست اليات يف قراض 
بالبقع والية يف رشق صرين والية يف منبه والية يف بجل قبالة جيزان والية يف حدبة السديس قبالة نجران 

واليتن يف االجارش اىل جانب تدمر مدرعتن يف تبة الشهيد بقانية وعربة بي ام بي غرب الغرة بباقم وستة 
اطقم يف االجارش ورشاحة الرقية وجبل الحنكة قبالة نجران.

استشهاد وإصابة عدد من املواطنني بغارة على قفلة عذر يف عمران
]27/فرباير/2019[ عمران-سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب آخرون بغارة لطران العدوان األمريكي السعودي اليوم عى مديرية قفلة عذر 
بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة يف 
الطريق العام يف منطقة الظهار باملديرية، ما أدى إىل استشهاد مواطنن اثنن وإصابة آخرين.

طريان العدوان يشن 9 غارات على حجة وصعدة وحيلق بكثافة يف أجواء حمافظة احلديدة
]27/فرباير/2019[ محافظات -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي 9 غارات عى محافظتي حجة وصعدة وحلق بكثافة يف أجواء 
محافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطن برصاص الغزاة واملرتزقة يف منطقة السطور 
بمديرية زبيد محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ 15 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة 
جنوب مديرية التحيتا، وأطلقوا 74 قذيفة مدفعية وقصفوا بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الفازة 

باملديرية.

واستهدف الغزاة واملرتزقة بأكثر من 53 قذيفة واألسلحة الرشاشة املختلفة أحياء متفرقة يف منطقة 7 
يوليو واملطار وكلية الطب، كما قصفوا بعرات القذائف أماكن مختلفة يف شارع صنعاء بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة استحدثوا تحصينات قتالية غرب مطاحن البحر األحمر، وأطلقوا النار 
عى الفريق األممي بعد عبوره آلخر نقطة من مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية.

كما استحدثت جرافات عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات يف عدد من املناطق كيلو 16 بمديرية 
الدريهمي، وتم إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان بعد خرقها التفاق السويد وتنفيذها مهام عدائية يف 

منطقة كيلو 16.

وذكر املصدر أن الجيش واللجان أفشلوا ثاث محاوالت تسلل للمرتزقة رشق حيس قام خالها العدو 
بقصف مدفعي وتمشيط بالعيارات الثقيلة. 
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ويف محافظة حجة شن طران العدوان غارة عى منطقة بني الدريني بمديرية كر، وست غارات عى 
منطقة املزرق بمديرية حرض.

وأفاد املصدر أن ممتلكات املواطنن يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة تعرضت ألرضار جراء 
قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان، مبيناً أن الطران شن غارتن عى 

ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف منازل ومزارع 
املواطنن يف املديرية.

استشهاد امرأتني وإصابة طفل بغارة لطريان العدوان على قفلة عذر يف عمران
]28/فرباير/2019[ عمران - سبأ :

استشهدت امرأتان وإصيب طفل اليوم بغارة شنها طران العدوان األمريكي السعودي عى مديرية قفلة 
عذر بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مزرعة مواطن 
بمنطقة املجزعة بمديرية قفلة عذر، ما أدى إىل استشهاد امرأتن وإصابة طفل.

12 غارة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
]28/فرباير/2019[ صعدة - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي قصفه الجوي والري عى محافظة صعدة، مستهدفاً عدداً من القرى 
واملناطق اآلهلة بالسكان. وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان السعودي 

استهدف بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 12 غارة، منها تسع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف، 
وغارة عى مديرية باقم، كما شن غارة عى مديرية شدا الحدودية وغارة أخرى عى الطريق العام باملديرية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على مديرية كشر حبجة
]28/فرباير/2019[ حجة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات 
جبيل القرعة والشاحي يف منطقة العبيسة بمديرية كر.

العدوان يستهدف املواطنني وممتلكاتهم يف حمافظات احلديدة وصعدة وحجة
]28/فرباير/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات 
الجمهورية..وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة مسنة أصيبت بجروح جراء قذيفة 
لقوى العدوان استهدفت حي الربصة بمدينة الحديدة، واستهدف املرتزقة بقصف مدفعي والرشاشات 

الثقيلة باتجاه مطار الحديدة بالتزامن مع تحليق للطران التجسيس.
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وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية واألسلحة الرشاشة باتجاه فندقي االتحاد والقمة وحارة 
الضبياني وشارع صنعاء وحول فندق الواحة يف منطقة 7 يوليو السكنية ومستشفى الكويت ومناطق 

متفرقة يف األطراف الرقية لشارع الـ50.

وأشار املصدر إىل أن الطران الحربي التابع للعدوان حلق يف أجواء مدينتي الحديدة وزبيد.

وأطلق املرتزقة أكثر من 100 قذيفة هاون و7 صواريخ وقصف بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة عى قرية 
الزعفران بمنطقة كيلو 16 يف مديرية الدريهمي.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بـ25 قذيفة وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الفازة 
بمديرية التحيتا، كما حاول املرتزقة التسلل جنوب غرب الجبلية باملديرية.

وأصيب مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن 
طران العدوان غارات عى مناطق متفرقة من مديرية باقم.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية كر بمحافظة حجة.

العميد سريع: فيما قواتنا بدأت بتنفيذ خطة اإلنتشار العدوان ومرتزقته يرتكبون 644 
خرقا خالل 48 ساعة

]28/فرباير/2019[ صنعاء- سبأ:

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »يف الوقت الذي بدأت قواتنا بتنفيذ املرحلة 
األوىل من خطة إعادة االنتشار بالحديدة يواصل العدوان ومرتزقته مماطلتهم بتنفيذ االتفاق وكثفوا 

خروقاتهم باستهداف منازل ومزارع املواطنن واألحياء السكنية ومواقع قواتنا التي بلغت 644 خرقا خال 
48 ساعة املاضية«.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت عى 
إطاق 29 صاروخا و387 قذيفة و198 عملية إطاق نار من األسلحة الخفيفة واملتوسطة و12 عملية 

تعزيزات وتحركات ومحاولتي تسلل وعمليتي استحداث وتحصن لقواتهم، يف حن ارتكب طران العدوان 
الحربي واالستطاعي 14 خرقا بمواصلة تحليقه يف أجواء مدينة الحديدة واملديريات.

وأشار إىل أن طران العدوان واصل ارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف املدنين واملمتلكات العامة 
والخاصة بشن 43 غارة عى عدد من املحافظات، حيث شن ثمان غارات عى كر وثاث عى حرض وغارة 
عى املزرق بحجة، وست عى البقع وتسع عى باقم وأربع عى كتاف وغارة عى مجز وغارة عى شدا وغارة 

عى املاحيط بصعدة، وخمس غارات قبالة نجران، وأربع غارات عى نهم بمحافظة صنعاء.

ولفت متحدث القوات املسلحة إىل أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفن ملرتزقة العدوان باتجاه 
مواقعهم يف تبة العلم بالربوعة ويف الطلعة بالبقع، كما أفشلوا ثاث محاوالت تسلل للمرتزقة يف حيس ويف 

حريب القراميش.. وبن أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عمليتن هجوميتن عى مواقع وتجمعات 
مرتزقة العدوان، منها عملية باتجاه قراض بباقم وأخرى يف قانية بالبيضاء تم خالها تطهر أرتاب عسر 

وتبة عبدالله والسيطرة عليهما، كما نفذ الجيش واللجان الشعبية أربع عمليات إغارة عى مواقع العدو يف 
اللخافيف قبالة نجران ورشق صرين بالجوف ويف املجاوحة بنهم وباتجاه البيت األصفر والتبة الصفراء 

بمفرق الوازعية بتعز وعملية نوعية يف صرين بالجوف.

وأكد العميد رسيع أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية كبدوا مرتزقة العدوان خسائر فادحة يف األرواح 
والعتاد.
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استشهاد طفل بنريان مرتزقة العدوان يف احلديدة
]01/مارس/2019[ الحديدة - سبأ:

استشهد طفا اليوم بنران مرتزقة العدوان يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفا استشهد متأثرا بجراحه إثر إصابته 
بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة الريمية بمديرية التحيتا.

إصابة طفلة بنريان العدو السعودي وست غارات على مناطق متفرقة يف صعدة 
 ]01/مارس/2019[ صعدة - سبأ: 

أصيبت طفلة بنران مرتزقة الجيش السعودي اليوم بمديرية رازح بمحافظة صعدة، فيما شن طران 
العدوان غارتن عى املديرية.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة أصيبت بنران مرتزقة الجيش السعودي 
بإحدى القرى الحدودية بمديرية رازح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن غارتن عى منطقة القد بمديرية رازح 
الحدودية.

اىل ذلك، اشار املصدر إىل أن العدوان قصف بعرات الصواريخ والقذائف قرى آهلة بالسكان يف مديرية 
رازح الحدودية، ما أدى إىل أرضار يف ممتلكات املواطنن.

وشن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف.

عشرات القذائف على احلديدة واربع غارات على ميدي ونهم وعسري
]01/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

استمر العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يف شن الغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي عى 
عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان سقطت عى أحد املنازل 
يف منطقة غليل بمديرية الحوك محافظة الحديدة، واستهدف املرتزقة منطقة الفازة يف مديرية التحيتا بأكثر 

من 55 قذيفة مدفعية وعدد من الصواريخ املوجهة والكاتيوشا.

وأشار املصدر إىل إفشال محاولة تسلل للمرتزقة رشق حيس، فيما حلق الطران التجسيس بشكل متواصل 
يف أجواء مدينة الدريهمي.

وواصل املرتزقة قصف منطقة الكوعي وقرية الشجن ومناطق متفرقة يف الدريهمي باملدفعية والعيارات 
الرشاشة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى ميدي بمحافظة حجة، وغارة عى منطقة الضبوعة بمديرية 
نهم يف محافظة صنعاء، وغارتن عى مجازة يف عسر.
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مصدر أمني: مرتزقة العدوان يطلقون النار على موكب رئيس جلنة املراقبة األممية 
باحلديدة

]02/مارس/2019[ الحديدة -سبأ:

قال مصدر أمني »إن موكب رئيس لجنة مراقبة وقف إطاق النار األممية يف محافظة الحديدة الجنرال 
مايكل لوليسغارد تعرض ظهر اليوم إلطاق نار من مواقع مرتزقة العدوان يف شارع الخمسن بمدينة 

الحديدة«.

وأشار املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن موكب الجنرال لوليسغارد تعرض عند الساعة 
الثانية من ظهر اليوم إلطاق نار استمر إىل بعد الساعة الرابعة خال تواجده باملمر اإلنساني الذي جرى 

فتحه إىل مطاحن البحر األحمر.

ولفت املصدر إىل أن الجنرال لوليسغارد طلب من فريق الوفد الوطني فتح الطريق ملرور موكبه بشارع 
الخمسن وتسهيل وصوله إىل مطاحن البحر األحمر، وهو ما تم من جانب قوات الجيش واللجان الشعبية، 

وعند عودة املوكب تعرض إلطاق النار عليه من قبل املرتزقة.. وأكد املصدر قيام املرتزقة بإعطاب جرافتن 
للجيش واللجان الشعبية كانتا تعمان عى فتح الطريق وتسهيل العبور للفريق األممي.

وأدان املصدر اعتداء مرتزقة قوى العدوان عى موكب رئيس لجنة املراقبة األممية التفاق وقف إطاق النار 
يف الحديدة.. وطالب املصدر األمم املتحدة باتخاذ موقف يدين الطرف املتورط بشكل واضح يف صنع األزمة 

اإلنسانية يف اليمن عر منع املنظمات األممية من الوصول إىل مطاحن البحر األحمر يف الحديدة وإمعان 
تحالف قوى العدوان بتجويع الشعب اليمني عر الحصار وإفشال أي مبادرة إنسانية عى غرار فتح ممر 

آمن إىل مطاحن البحر األحمر.

مخس غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مديرية باقم بصعدة
]02/مارس/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي 
سعودي مناطق متفرقة يف باقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات مديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا مكثفا استهدف ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم.

غارتان على مديرية كشر حبجة
]02/مارس/2019[ حجة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديري كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
املندلة بمديرية كر.
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قصف مدفعي وصاروخي مكثف على احلديدة واربع غارات على حمافظة صنعاء
]02/مارس/2019[ محافظات-سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طران العدوان 
األمريكي السعودي اربع غارات عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان مرتزقة العدوان استهدفوا بأكثر من 70 قذيفة مدفعية 
وبمختلف األسلحة الرشاشة منطقة الفازة باملديرية.

وأصيب مواطن بشظايا قذائف الهاون أطلقها املرتزقة عى منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي، كما أطلقت 
قوى العدوان أكثر من 25 صاروخ كاتيوشا عى منطقة الزعفران بكيلو 16، وأكثر من 16 قذيفة مدفعية 

بمنطقة محل الشيخ.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت مزارع املواطنن يف قرية الشجن، واستهدفت بقذائف املدفعية 
قرية الكوعي بمديرية الدريهمي، كما قصف املرتزقة مناطق متفرقة يف مديرية حيس بأكثر من 51 قذيفة 

مدفعية.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه فندق اإلتحاد يف منطقة 7 
يوليو السكنية، بالتزامن مع تحليق لطران العدوان التجسيس يف أجواء مدينة الحديدة.

ويف محافظة صنعاء شن طران العدوان غارتن عى منطقة مسورة، وغارتن عى منزل قديم يف منطقة 
عيال محمد بمديرية نهم.

العميد سريع: العدو يرتكب 4400 خرقا ويشن 535 غارة خالل فرباير املنصرم
]02/مارس/2019[ صنعاء-سبأ:

استعرض املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، حصاد جرائم وخروقات العدوان 
ومرتزقته واالنتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات خال فراير 2019م.

وأكد العميد رسيع يف مؤتمر صحفي اليوم أن خروقات العدوان ومرتزقته يف محافظة الحديدة بلغت 4400 
خرقا خال فراير املنرصم، لرتفع حصيلة الخروقات منذ بدء رسيا وقف إطاق النار يف ديسمر 2018م 

إىل 9025 خرقا.. وأشار إىل أن املعلومات اإلستخباراتية لقوات الجيش تؤكد إستمرار العدوان يف حشد 
املزيد من القوات إىل الخطوط األمامية يف جنوب الحديدة، باإلضافة إىل وصول عدد من املدرعات واآلليات 

إىل ميناء املخا خال اليومن املاضين، بعد كانت دفعات من املرتزقة وصلت إىل نفس امليناء واستدعاء 
مرتزقة محلين.. واعتر تلك التحركات مؤرشا عى نوايا العدوان بعدم التزامه بتنفيذ اتفاق السويد.. مؤكدا 

أن قيادة الجيش واللجان الشعبية ورغم تأكيدها عى السام تدرس الخيارات املناسبة للتعامل مع أية 
مستجدات عسكرية قد تطرأ عى مرسح العمليات القتالية يف الساحل الغربي وأن خيارات الرد ستتجاوز 

مرسح العمليات القتالية يف الساحل الغربي وسيجد العدو نفسه أمام وضع ومفاجآت جديدة.

وأوضح متحدث القوات املسلحة أن غارات طران العدوان خال فراير بلغت 535 غارة منها 245 غارة 
عى محافظة صعدة، و152 غارة عى محافظة حجة، وبقية الغارات توزعت عى محافظات صنعاء وذمار 

والبيضاء وتعز والحديدة ومأرب وعمران.. ولفت إىل أن جرائم غارات طران العدو أدت إىل إستشهاد 
وجرح 100 من األطفال والنساء والشيوخ وتدمر عدد من منازل ومزارع املواطنن والطرق العامة.. وأكد 

أن الجهات الحقوقية ترصد جرائم العدوان وسيأتي اليوم الذي ستحاسب فيه دول العدوان السعودي 
اإلماراتي عى جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب اليمني من األطفال والنساء. وقال »العدو ومرتزقته 

يعيشون اليوم يف حالة انهزام ووضع نفيس ومعنوي متدن بعد تكبدهم خسائر كبرة يف األرواح والعتاد 
خال محاوالتهم الهجومية الفاشلة عى مواقع قواتنا عى طول امتداد ومحاور القتال والتي بلغت أكثر من 

49 محاولة هجومية و33 محاولة تسلل ٌكرست جميعها من قبل الجيش واللجان الشعبية«.
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وتطرق العميد رسيع إىل األساليب التي استخدمها العدو السعودي خال األشهر املاضية يف استقطاب 
أعداد من املغرر بهم واملرتزقة من خال اإلغراء أحيانا والرهيب أحيانا أخرى للزج بهم يف جبهات القتال 
ضد أبناء شعبهم.. وذكر أن قوات الجيش استقبلت بجبهات الحدود عدد من املرتزقة واملغرر بهم الذين 

سلموا أنفسهم هرباً من التعذيب الجسدي واإلهانات املتكررة والتحقر والتعنيف من قبل العدوان السعودي 
ومرتزقته.. وجدد الدعوة للمغرر بهم العودة لجادة الصواب وترك مواقع وصفوف العدو واالنخراط يف 

الصف الوطني إىل جانب إخوانهم.

وأكد العميد رسيع استمرار وقوف قوات الجيش يف الدفاع عن السيادة الوطنية ضد قوى العدوان ومرتزقته 
ولن تتخى عن املهام املناطة بها يف التصدي للغزاة واملحتلن حتى تحرير كل شر دنسه الغزاة واملحتلن.

وردا عى جرائم العدو ومرتزقته، بن متحدث القوات املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 163 
عملية نوعية ضد العدو ومرتزقته يف جبهات الداخل وما وراء الحدود، فيما بلغت عمليات وحدة الهندسة 

165 عملية، حققت نجاحا يف إصابة أهداف حيوية وهامة للعدو ومرتزقته وكبدتهم خسائر يف األرواح 
والعتاد.

ويف جبهة عسر، أشار العميد رسيع إىل أن العدو شن أكثر من 100 غارة عى مواقع الجيش يف حن تصدى 
الجيش ألكثر من 21 محاولة هجومية وألحقت هزائم نكراء بالعدو.. مبينا أن قوات الجيش نفذت 14 
عملية هجومية و52 عملية قنص وتدمر 29 آلية.. وذكر أن وحدة القناصة نفذت خال فراير 1434 

عملية أدت إىل مرصع العديد من جنود العدو السعودي واملرتزقة بينهم 40 جنديا سعوديا واثنن مرتزقة 
يحمان الجنسية السودانية.. مشرا إىل أن وحدة ضد الدروع نفذت 175 عملية دمرت العرات من 

املدرعات واآلليات واستهدفت تحصينات وتجمعات العدو ومرتزقته.

وأكد متحدث القوات املسلحة أن ساح الجو املسر نفذ خمس عمليات ناجحة عى مواقع العدو، كما 
استهدفت القوة الصاروخية معسكرا للعدوان يف البقع بصاروخ بدر 1.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على مديرية رازح بصعدة
]03/مارس/2019[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة 
بني معن بمديرية رازح الحدودية.

استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة يف احلديدة وصعدة وحجة
]03/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان مرتزقة العدوان قصفوا مناطق متفرقة جنوب مديرية 
التحيتا بقذائف الهاون واملعدالت الرشاشة.

كما قصفت قوى العدوان بأكثر من 75 قذيفة وباملعدالت املتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، 
وتعرضت منازل وممتلكات املواطنن ألرضار كبرة واحرق بعضها جراء قصف قوى العدوان عى مناطق 

متفرقة باملديرية.

ويف مديرية الدريهمي، اطلق املرتزقة 73 قذيفة هاون و30 صاروخ كاتيوشا وتمشيط مكثف بالرشاشات 
عى قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16.
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وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بعدد من قذائف املدفعية منطقة الشجن، واستهدفوا بكثافة بقذائف 
الهاون واملعدالت الرشاشة مزارع وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة، كما استهدف قصف 
صاروخي ومدفعي سعودي مكثف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني يف حمافظتي احلديدة وتعز وغارات على صعدة
]04/مارس/2019[ محافظات -سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثاثة آخرون ودمرت املمتلكات العامة والخاصة بقصف قوى العدوان األمريكي 
السعودي ومرتزقتها يف محافظتي الحديدة وتعز خال الـ 24 ساعة املاضية، فيما شن الطران غارات عى 

محافظة صعدة التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف قوى العدوان املكثف 
عى مدينة الدريهمي، كما أصيب مواطن بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا يف 

محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل تدمر منزلن ومسجد ومركز صحي نتيجة القصف املدفعي املكثف لقوى العدوان عى 
مدينة الدريهمي الذي استهدف أحياء سكنية يف املدينة بأكثر من 20 قذيفة.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة واصلوا قصف مزارع وممتلكات املواطنن يف قريتي الكوعي والشجن 
بالدريهمي بالقذائف املدفعية والعيارات الرشاشة، وأطلقوا أكثر من 15 قذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة 

يف كيلو 16.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بالعيارات الرشاشة باتجاه فندقي الواحة واالتحاد ومناطق متفرقة 
يف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، بالتزامن مع تحليق لطران العدوان يف أجواء املدينة واملديريات 

املجاورة لها.

ولفت املصدر إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف عزلة الضبا بمديرية 
الصلو محافظة تعز.

وذكر املصدر أن العدو السعودي قصف بعرات الصواريخ وقذائف املدفعية مناطق متفرقة يف مديرية 
رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف قصف مدفعي سعودي مكثف مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وشن الطران غارتن عى منطقة 
غافرة باملديرية.

العميد سريع : 966 خرقا جديدا للعدوان ومرتزقته باحلديدة خالل األربعة األيام املاضية
]04/مارس/2019[ صنعاء - سبأ :

أعلن املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، ان العدوان ومرتزقته ارتكبوا 966 خرقا 
جديدا يف الحديدة خال األربعة األيام املاضية.

واوضح يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عدم التزام العدوان ومرتزقته بقرار وقف إطاق النار، 
وتصعيدهم غر املسبوق يف بقية الجبهات عمل ممنهج ومحاوالت الفشال اتفاق السويد، وتأكيد لنواياهم 
الحقيقة ورغبتهم يف إطالة امد الحرب العدوانية واستمرار معاناة شعبنا وان ترصيحاتهم حول تحقيق 

السام مجرد شعارات وترويج اعامي مضلل.
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وجدد العميد رسيع  الدعوة ملجلس االمن واألمم املتحدة ومبعوثها الخاص لتحمل مسئوليتهم، والضغط عى 
تحالف العدوان ومرتزقته لعدم التزامهم باالتفاق ومواصلة خروقاتهم واستمرارهم يف عدوانهم وحصارهم 

الجائر وارتكابهم مزيد من الجرائم بحق شعبنا.. وأشار إىل أن خروقات العداوان ومرتزقته التي طالت 
أحياء سكنية ومزارع ومنازل ومصالح عامة وخاصة ومواقع لقوات الجيش واللجان الشعبية، توزعت بن 

إطاق 55 صاروخا و532 قذيفة و313 عملية إطاق نار من مختلف األسلحة الخفيفة واملتوسطة و44 
عملية تعزيز وتحريك لقواتهم وثاث عمليات استحداث تحصينات وخنادق ومتارس.. ولفت إىل ان طران 

العدوان الحربي واالستطاعي نفذ 19 خرقا بمواصلة تحليقه فوق أجواء الحديدة.

وبن ان طران العدوان  شن 64 غارة مستهدفا األحياء السكنية وممتلكات املواطنن يف عدد من املحافظات، 
منها: 19 غارة عى كتاف و10 غارات عى باقم و11 غارة عى رازح وغارتن عى البقع وغارة عى املاحيط 

وغارة عى الظاهر وغارة عى همدان بصعدة، وست غارات عى كر وغارتن عى حرض وغارة عى وادي 
مور بحجة، وسبع غارات عى نهم بمحافظة صنعاء، وغارتن عى الرح وغارة عى حمر بمقبنة يف تعز.

وأفاد أن مرتزقة العدوان نفذوا 14 زحفا باتجاه مواقع قواتنا يف معتق العتم، ويف األزهور برازح، ويف 
قراض وال الحماقي يف باقم من ثاثة مسارات، ويف جبل القمامة واملروة، ويف مفرق ذويب وطيبان 

باملاحيط، ويف الضبوعة، ويف جبل دوه بنهم، ويف الدود ويف مقابل جبل قيس قبالة جيزان ويف عنبان 
بالوادي قبالة نجران ويف الربوعة من ثاثة مسارات ويف قبالة منفذ علب بعسر، ويف الطلعة بالبقع، ويف 

الحصن بالحشا يف الضالع.. واكد ان مقاتيل الجيش واللجان الشعبية تصدوا ببسالة لتلك العمليات وافشلوا 
زحوفاتهم املكثفة واملسنودة وكبدوهم خسائر يف األرواح والعتاد.

ونوه بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية ردوا عى تصعيد العدوان بتنفيذ ثمان عمليات هجومية عى 
مواقع املرتزقة، منها عملية باتجاه التبة الصفراء بالوازعية وعملية أخرى يف رشق صر يف تعز تم خالها 
احكام السيطرة عى مدرسة وقريتي العريش والقحفة، وعملية عى مجازة بعسر، وعمليتن باتجاه تبة 
رضوان بيام وتبتي النهدين والحمراء بالقتب يف نهم، وثاث عمليات عكسية األوىل يف األزهور برازح تم 

خالها استعادة املواقع التي كان العدو قد تقدم فيها، والثانية يف الطلعة بالبقع تم خالها تطهر واستعادة 
موقعي الطلعة واملليل من املرتزقة، والثالثة يف املاحيط تم خالها استعادة تبة القمامة واحكام السيطرة 

عليها.

وأوضح بان مقاتلينا نفذوا ثاث عمليات اغارة عى مواقع املرتزقة يف تبة الطربال والتباب املجاورة رشق 
جبل عرف بمجازة، وعى قريتي العوجا واملقاطعة بحرض، وعى نجد الفارس والوقار بالوادي قبالة 

نجران، كما نفذوا سبع عمليات نوعية استهدفت تحركات وتجمعات وخطوط امداد العدو يف الدود قبالة 
جيزان، ويف الضباب بتعز، ويف نامة باملاحيط، ويف مجمع املتون ويف سائلة العريض بالجوف، كما استهدفت 

القوة الصاروخية تحشيدات العدو يف ميدي بصاروخ باليستي أثناء تجهيزهم للزحف باتجاه مديريتي 
حران وحرض.

وأكد املتحدث الرسمي مرصع واصابة أكثر من 198 من الغزاة واملرتزقة، منهم: 37 مرتزقا قتلوا واصيبوا 
اثناء صد زحوفاتهم يف املاحيط، و110 قتلوا واصيبوا يف استهداف تجمعاتهم بصاروخ باليستي يف ميدي 

قبالة جيزان، وأكثر من 40 مرتزقا قتلوا واصيبوا يف كمن محكم نفذه ابطال الجيش واللجان قبالة جيزان، 
كما تم قنص مرتزق يف مجمع املتون بالجوف. وأضاف »انه وبعون الله تم تدمر اليتن محملتن باملرتزقة 

واسقاط طائرة استطاعية يف معتق العتم برازح، والية ثالثة تم تدمرها يف قبالة جبل قيس، اىل جانب 
تدمر جرافتن يف جيزان، كما تم تفجر طقمن: األول يف الكسارة باملاحيط والثاني يف الدود قبالة جيزان«.

استمرار خرق اتفاق ستوكهومل وغارات وقصف صاروخي على صعدة وحجة وصنعاء
]05/مارس/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي خروقات اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطاق النار بمحافظة 
الحديدة، فيما شن الطران غارات عى محافظتي صنعاء وحجة وتعرضت املناطق الحدودية يف صعدة 

لقصف صاروخي ومدفعي خال الـ 24 ساعة املاضية.
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وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، مشراً إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بأكثر من 80 قذيفة مدفعية و40 

صاروخ كاتيوشا عى مناطق متفرقة من املديرية.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت مدينة الدريهمي وممتلكات املواطنن فيها باملدفعية واألسلحة 
الرشاشة الثقيلة واملتوسطة، مبيناً أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات يف منطقة كيلو 

16، وقصف املرتزقة باملدفعية والرشاشات الثقيلة قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي، وسط 
تحليق مكثف لطران العدوان التجسيس.

وأفاد املصدر أن  قوى العدوان قصفت مطار الحديدة الدويل بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة، واستهدف 
قصف مدفعي بأكثر من 17 قذيفة باتجاه فندق االتحاد ومحيطه يف منطقة 7 يوليو السكنية.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية 
باقم ومناطق متفرقة من مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى جرس وادي مور يف منطقة املندلة بمديرية كر محافظة 
حجة، وثاث غارات عى جبل جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

إصابة رجل وامرأة بقصف سعودي على رازح وشدا بصعدة
]06/مارس/2019[ صعدة - سبأ :

أصيب رجل وامرأة إثر قصف سعودي اليوم عى مديريتي رازح وشدا بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة أصيبت بقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي عى مديرية رازح الحدودية، فيما أصيب رجل بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا.

وأشار املصدر إىل أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثفا استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية 
باقم مخلفا أرضار كبرة.

15 غارة على صعدة وعمران وصنعاء واستمرار خرق اتفاق احلديدة
]06/مارس/2019[ محافظات-سبأ:

استمر العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
واستهداف محافظات أخرى بالغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي خال الـ 24 ساعة املاضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفاً أصيب بنران الغزاة واملرتزقة أثناء عمله يف مصنع 
للبلك يف منطقة املسلب بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، واستهدفت أكثر من 60 قذيفة مدفعية واملعدالت 

الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة باملديرية.

وأشار املصدر إىل تعرض مناطق متفرقة بالقرب من فندقي االتحاد والواحة وجامع الوحين وحارة 
الضبياني يف منطقة 7 يوليو السكنية والحديدة الند وجولة يمن موبايل لقصف مستمر من قبل العدوان.

وأوضح املصدر أن املرتزقة قصفوا أحياء سكنية يف شارع صنعاء باملدفعية واألسلحة الثقيلة واملتوسطة، 
واستهدفوا مطار الحديدة ومدينة الشباب يف شارع الـ90 باملدفعية الرشاشة، بالتزامن مع تحليق مكثف 

ومتواصل لطائرات العدوان الحربية والتجسسية يف أجواء املدينة واملديريات املجاورة.

ولفت املصدر إىل أن أربع مدافع رشاشة للغزاة واملرتزقة استهدفت منازل وممتلكات املواطنن يف قرية 
الزعفران بمنطقة كيلو 16 يف مديرية الدريهمي، كما قصف املرتزقة قرية الكوعي بأكثر من 8 قذائف 
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مدفعية والعيارات الرشاشة املختلفة، واستهدف قصف مكثف ملرتزقة العدوان بالرشاشات الثقيلة 
واملتوسطة القرى ومزارع املواطنن رشق مدينة الدريهمي.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة بني معن بمديرية رازح، وغارتن عى ممتلكات 
املواطنن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة 

بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

وشن طران العدوان ست غارات عى منطقة املِفخاذ ووادي مور بمديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، 
وخمس غارات عى جبل جربان بمديرية سنحان يف محافظة صنعاء.

العميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 304 خروقات جديدة باحلديدة خالل 48 
ساعة

]06/مارس/2019[ صنعاء - سبأ :

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن خروقات العدوان ومرتزقته املستمرة يف 
الحديدة تأتي يف إطار محاوالتهم للتنصل عن مسئولياتهم والتزاماتهم التي نص عليها اتفاق السويد وقرار 

مجلس األمن الدويل ومواصلة ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني«.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان واملرتزقة واصلوا خال 
ألـ 48 ساعة املاضية خروقاتهم واستهداف املدنين ومواقع قوات الجيش بأكثر من 304 خروقات جديدة 

لوقف إطاق النار يف الحديدة.. وأشار إىل أن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بن إطاق 21 صاروخا 
و144 قذيفة و91 عملية إطاق من األسلحة الخفيفة واملتوسطة، إىل جانب قيامهم بـ 36 عملية تعزيز 

لقواتهم وعملية استحداث وتحصن، يف الوقت الذي ارتكب فيه طران العدوان الحربي واالستطاعي 11 
خرقا بمواصلة تحليقه يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات.

ولفت إىل أن طران العدوان الحربي واصل استهداف املدنين واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
املحافظات بـ 38 غارة، حيث شن خمس عى سنحان وغارتن عى نهم بمحافظة صنعاء، و13 غارة عى 

كتاف والبقع وثمان عى باقم وثاث عى رازح بمحافظة صعدة، وست غارات عى كر والقفلة وغارة عى 
حرض.

وتطرق إىل أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفن ملرتزقة العدوان عى مواقع قوات الجيش يف 
مربع الصلو بتعز واألجارش قبالة نجران، كما أفشلوا محاولة تسلل ملرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش 

واللجان الشعبية رشق جبل جحفان قبالة جيزان.

وتطرق العميد رسيع إىل أن الجيش واللجان الشعبية ردوا عى تصعيد العدوان ومرتزقته بتنفيذ ثمان 
عمليات عسكرية، منها: أربع هجومية استهدفوا خالها مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان يف األزهور برازح 

ويف الطلعة بالبقع ويف جبل قيس قبالة جيزان وقبالة منفذ علب بعسر وأربع عمليات نوعية استهدفت 
تحركات وخطوط إمداد العدو قبالة جبل قيس ورشق جبل الدود ويف مشعل قبالة جيزان ويف صحراء 

االجارش قبالة نجران.

وذكر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 عى تجمعات وتحشيدات العدو يف 
صحراء ميدي.

وأكد متحدث القوات املسلحة مرصع وإصابة العرات من قوات العدو خال استدراجهم إىل حقل ألغام 
قبالة جبل قيس بجيزان وقنص اثنن مرتزقة قبالة منفذ علب وجندين سعودين يف الفرضة ومشعل قبالة 

جيزان، كما أكد تدمر وإعطاب 18 آلية عسكرية متنوعة للمرتزقة منها 13 آلية يف صحراء األجارش قبالة 
نجران وثاث قبالة منفذ علب وآلية يف وادي خلب وآلية أخرى رشق جبل الدود قبالة جيزان.
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استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بانفجار قنبلة من خملفات العدوان باحلديدة
]07/مارس/2019[ الحديدة- سبأ:

استشهد وأصيب أربعة مواطنن اليوم إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان يف محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطن استشهد وإصيب ثاثة آخرين إثر انفجار قنبلة 
من مخلفات العدوان يف منطقة املجاملة بمديرية بيت الفقيه.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي املحارصة بالعيارات 
الرشاشة.

قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مديريتي باقم ومنبه بصعدة
]07/مارس/2019[ صعدة - سبأ :

 استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي اليوم منازل ومزارع املواطنن يف مديريتي باقم ومنبه 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا مكثفا استهدف 
منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.

واشار املصدر إىل أن العدو السعودي استهدف بقصف صاروخي مدفعي قرى آهلة بالسكان يف مديرية 
منبه الحدودية.

استشهاد مواطن يف تعز وعشرات القذائف على احلديدة وثالث غارات على قطاع عسري
]07/مارس/2019[ محافظات - سبأ: 

واصل الغزاة واملرتزقة عدوانهم عى محافظات تعز والحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن يف عزلة الضبة بمديرية الصلو محافظة تعز 
متأثراً بإصابته بقناصة مرتزقة العدوان.

ويف محافظة الحديدة، واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار حيث حلق طران العدوان 
الحربي والتجسيس يف سماء مدينة الحديدة واملديريات املجاورة لها.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات املتوسطة حارة الضبياني وجولة موبايل، وأطلق 
الغزاة واملرتزقة 75 قذيفة مدفعية، وقصفوا بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.

ولفت املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بأكثر من 13 قذيفة هاون قرية الكوعي بالدريهمي وسط تحليق 
للطران االستطاعي يف أجواء املدينة، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية داخل 

إحدى املزارع يف منطقة كيلو 16.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مجازة يف عسر.
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استشهاد وإصابة 12 مواطنا من اسرة واحدة اثر استهداف منزهلم يف مديرية كشر 
حبجة

]08/مارس/2019[ حجة - سبأ: 

استشهد ثاثة مواطنن وأصيب تسعة آخرين إثر استهداف طران العدوان األمريكي السعودي اليوم 
ملنزلهم يف مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل بمنطقة 
مغربة قرحش بمديرية كر، ما أدى إىل استشهاد ثاثة مواطنن وإصابة تسعة آخرين من أرسة واحدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى سوق العبيسة بمديرية كر، كما استهدف بغارتن 
مديرية أفلح الشام بعد أن شن غارتن عى املديرية فجر اليوم.

العدوان يواصل استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة يف احلديدة وصعدة 
وحجة

]08/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظات 
الحديدة وصعدة وحجة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 120 قذيفة مدفعية 
مزارع املواطنن وأماكن متفرقة يف مديرية التحيتا، مع تحليق مكثف لطائرات العدوان الحربية والتجسسية 

يف أجواء املديرية ومديرية زبيد.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي املحارصة بالعيارات 
الرشاشة، فيما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية جنوب غرب كيلو 16، 

واستهدفت قوى العدوان األحياء التجارية بجوار جولة موبايل باألسلحة الرشاشة، فيما استهدف قصف 
مدفعي للمرتزقة تجاه مطار الحديدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة وادعة بمديرية الصفراء يف محافظة صعدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مدرسة بني مالك يف مديرية كر بمحافظة حجة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف نازحني حبجة
]09/مارس/2019[ حجة - سبأ :

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم نازحن يف مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوکالة اإلنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة نازحن يف منطقة 
سودين بمديرية کر وأنباء عن ضحايا.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن أربع غارات عى مديرية كر.
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غارة على كشر واستهداف املواطنني وممتلكاتهم يف احلديدة وصعدة 
]09/مارس/2019[ محافظات-سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظات 
حجة والحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان شن غارة عى منطقة بني ريان وأخرى 
عى منطقة طان بمديرية كر محافظة حجة.

وأكد املصدر مواصلة قوى العدوان واملرتزقة استهداف املواطنن واملمتلكات يف الحديدة، الفتاً اىل أن املرتزقة 
استهدفوا باألسلحة الرشاشة تجاه مستشفى الكويت وفندق االتحاد بـ7 يوليو، كما استهدف الغزاة 

واملرتزقة منزل مواطن بقذيفة هاون يف حي الهنود بمديرية الحوك، وقصفوا بشكل مكثف األحياء السكنية 
يف شارع صنعاء وسط تحليق مكثف للطران التجسيس يف أجواء املدينة.

وحسب املصدر استهدف الغزاة واملرتزقة مدينة الدريهمي املحارصة بقذائف الهاون، وقصفوا باملدفعية 
وعدد من صواريخ الكاتيوشا ممتلكات املواطنن يف قرية الشجن، فيما حلق طران العدوان التجسيس يف 

سماء املدينة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية واألسلحة الرشاشة رشق مديرية التحيتا، واستهدفت 
منطقتي الجبلية واملتينة يف املديرية نفسها بأكثر من 30 قذيفة مدفعية، فيما تم إفشال محاولة تسلل 
للمرتزقة شمال حيس، كما استهدف الغزاة واملرتزقة بالرشاشات الثقيلة مناطق متفرقة يف األطراف 

الرقية لشارع صنعاء.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخيا ومدفعياً سعوديا استهدف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة 
مخلفاً ارضاراً يف ممتلكات املواطنن.

متحدث القوات املسلحة: 678 خرقا جديدا للعدوان ومرتزقته باحلديدة خالل 72 ساعة
]09/مارس/2019[ صنعاء-سبأ:

أوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن استمرار العدوان ومرتزقته يف 
خروقاتهم بالحديدة وارتكاب مزيد من الجرائم بحق املواطنن، تضع األمم املتحدة واملبعوث الخاص 

ورئيس فريق املراقبن أمام مسئولياتهم يف إعان العدوان طرفا معيقا ألي اتفاق يوقف الحرب وينهي 
معاناة اليمنين.

وقال العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( »إن قوى العدوان ال تريد السام وال تلتزم 
بالقرارات األممية وتواصل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني«، وحمل األمم املتحدة ومبعوثها 

الخاص املسئولية الكاملة عن استمرار العدوان ومرتزقته يف خروقاتهم وتصعيدهم العسكري وعدم 
الضغط عليهم وإلزامهم بتنفيذ االتفاق والقرار األممي.. وطالب بإعان العدوان ومرتزقته طرفا غر ملتزم 

وتحميلهم مسئولية ما يرتب عى خروقاتهم واستمرار عدوانهم وحصارهم عى اليمن.

وأشار متحدث القوات املسلحة إىل أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خال 72 ساعة املاضية 678 خرقا، 
مستهدفن األحياء السكنية ومنازل ومزارع املواطنن ومواقع قوات الجيش يف الحديدة بـ 355 قذيفة 

و202 عمليات إطاق نار من األسلحة املتوسطة والخفيفة.. ولفت إىل أن املرتزقة نفذوا ثاث محاوالت تسلل 
باتجاه مواقع قوات الجيش باتجاه كلية الهندسة بشارع الخمسن، وعملية تسلل أخرى باتجاه مواقع 

الجيش شمال حيس، يف حن تم رصد 69 عملية تعزيزات وتحركات للمرتزقة، وسبع عمليات استحداث 
وتحصن، و42 عملية تحليق لطران العدوان الحربي واالستطاعي عى سماء مدينة الحديدة وعدد من 

املديريات.
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وذكر أن طران العدوان واصل استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات 
بـ 17 غارة، حيث شن غارتن عى الصفراء بمحافظة صعدة، وغارتن عى برط بمحافظة الجوف، و10 
غارات عى كر وغارة عى بكيل املر وغارة عى عبس وغارة عى عاهم بمحافظة حجة.. وأكد أن الجيش 
واللجان الشعبية صدوا زحفن ملرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش يف الربوعة وقرية الحقب والخارم 

والداعي وثعيل واملرحوبة بدمت يف الضالع، كما أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية أربع محاوالت تسلل 
للمرتزقة منها ثاث محاوالت يف الحديدة ومحاولة رابعة يف قرية املركوزة بناطع يف البيضاء.

وأوضح العميد رسيع أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية ردوا عى تصعيد العدو بثاث عمليات هجومية 
باتجاه مواقع العدو، منها: عملية يف آل الحماقي قبالة عسر وعملية يف الربعة بصحراء األجارش قبالة 

نجران، وعملية يف املرحوبة بدمت يف الضالع، تمكنوا خالها من تطهر واستعادة عدد من املواقع التي 
كان العدو قد تقدم فيها.. وتطرق إىل أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا سبع عمليات نوعية استهدفوا 

فيها تحركات وآليات العدو يف طيبة االسم باألجارش ويف الحماد والبقع قبالة نجران، ويف القحيفة ومفرق 
الوازعية بتعز، ويف املركوزة بناطع، ويف قبالة جبل قيس وموقع املقران قبالة جيزان.

كما أكد متحدث القوات املسلحة رصع وإصابة عرات املرتزقة منهم ستة قتلوا يف مفرق الوازعية وثاثة 
مرتزقة تم قنصهم يف البيضاء واثنن يف املركوزة بناطع وواحد يف ذي ناعم.. واختتم ترصيحه بالقول »إن 

مقاتيل الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق دبابة للمرتزقة يف دمت بالضالع وتدمر وإعطاب 13 
آلية وطقم، منها ثاث آليات يف آل الحماقي قبالة عسر، وآلية يف الحماد، وآلية وثاثة أطقم يف صحراء 

األجارش، وطقمن يف البقع قبالة نجران، وطقم يف مفرق الوازعية بتعز، وطقمن يف الحرة واملقران قبالة 
جيزان«.

استشهاد 20 امرأة وطفل حبصيلة أولية بغارات لطريان العدوان حبجة 
]10/مارس/2019[ حجة -سبأ:

استشهدت 20 امرأة وطفل يف حصيلة أولية لغارات طران العدوان السعودي األمريكي عى منازل املواطنن 
بمنطقة طان بمديرية كر محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منازل املواطنن يف 
طان، ما أدى إىل إستشهاد 20 امرأة وطفل يف حصيلة أولية.

وأشار املصدر إىل أن املنازل التي استهدفها طران العدوان يف طان قبل منتصف ليل األحد تابعة آلل الزليل 
واألحدب والهادي.. الفتا إىل أن عمليات البحث وانتشال الضحايا من بن أنقاض املنازل يف طان بكر، 

ما تزال مستمرة. وأكد املصدر أن غارات طران العدوان عى منطقة طان دمرت خمسة منازل.. مبينا أن 
طران العدوان استهدف سيارات اإلسعاف يف طان وحال دون وصول املسعفن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أكثر من 30 غارة عى مديرية كر منذ منتصف الليلة املاضية.

عشرات القذائف على احلديدة واستهداف منزل مواطن يف احلوبان بتعز
]10/مارس/2019[ محافظات - سبأ:

استمرت قوى العدوان األمريكي السعودي يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف 
منزل مواطن يف منطقة الحوبان بالتعزية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولتي تسلل فاشلة باتجاه 
كلية الهندسة وشارع الخمسن يف مدينة الحديدة بغطاء مدفعي مكثف، وقصفوا حارة الضبياني يف 7 

يوليو ومناطق أخرى يف شارع الخمسن بأكثر من 25 قذيفة.
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وأشار املصدر إىل قصف متواصل بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة باتجاه شارع صنعاء والخمسن وفندقي 
اإلتحاد والقمة وباتجاه جولة موبايل ومدينة الشباب يف شارع الـ 90، وباتجاه جامع الوحين، واستهدف 

قصف باملدفعية والعيارات الرشاشة مطار الحديدة.

وذكر املصدر أنه تم قصف مدينة التحيتا وما جاورها بـ 60 قذيفة مدفعية والرشاشات املختلفة، كما 
استهدف قصف مكثف باألسلحة الثقيلة قرية الزعفران ومناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 بمديرية 

الدريهمي بالتزامن مع تحليق للطائرات التجسسية.

وقصفت قوى العدوان بالرشاشات واملدفعية وبمختلف األسلحة املتوسطة منازل ومزارع املواطنن يف 
مدينة الدريهمي املحارصة، واحرق منزل أحد املواطنن شمال الدريهمي جراء قصفه، وقصفت منطقة 

الشجن بعدد من قذائف الهاون.

وأفاد املصدر أن املرتزقة استهدفوا باملدفعية منزل مواطن يف منطقة الحوبان بمديرية التعزية محافظة 
تعز.

 جلهم نساء وأطفال يف حجة واستهداف حمافظتي اجلوف واحلديدة
ً
24 شهيدا

]11/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظات 
حجة والجوف والحديدة.

واكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم انتشال 15 جثة من تحت أنقاض منزل إبراهيم الزليل 
يف مديرية كر محافظة حجة، التي استهدف املديرية باكثر من ثاثن غارة.. وأشار إىل استشهاد خمس 

نساء وطفلة يف غارة جوية عى منزل محمد صالح أحدب، وثاثة أطفال تم استهدافهم يف طان.

واشار اىل ان طران العدوان شن غارتن عى مديرية املتون يف محافظة الجوف.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة الرشاشة وقذائف املدفعية قريتي الشجن والكوعي يف 
مديرية الدريهمي وقصفوا باملدفعية قرية الشيخ بكيلو 16، وحلق طران العدوان التجسيس بشكل مكثف 

يف أجواء مدينة الدريهمي ومدينة الحديدة وجنوبها، وقصف الغزاة واملرتزقة بـ 35 قذيفة مدفعية و4 
صواريخ موجهة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.

وأفاد املصدر أن قصفاً ملرتزقة العدوان باملدفعية والرشاشات الثقيلة استهدف سوق الحلقة وفندقي 
االتحاد والقمة ومحيطهما وكلية الهندسة واألحياء السكنية يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

استمرار خروقات قوى العدوان يف احلديدة وسبع غارات على حجة
]12/مارس/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف 
مديرية كر بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة ورجل أصيبا برصاص الغزاة واملرتزقة يف منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 30 صاروخ كاتيوشا و 

15 قذيفة مدفعية منطقة الفازة باملديرية.

واستهدف مرتزقة العدوان باملدفعية غرب التحيتا ومزارع املواطنن يف الفازة، كما قصفوا بعدد من قذائف 
املدفعية منطقة الشجن وبالرشاشات الثقيلة رشق قرية الكوعي يف مديرية الدريهمي، بالتزامن مع تحليق 

لطران العدوان التجسيس يف أجواء مدينة الدريهمي، كما أطلق الغزاة واملرتزقة ثاثة صواريخ موجهة 



98

يوميات العـ2019ـــدوان

باتجاه فندق االتحاد يف منطقة 7 يوليو السكنية، واستهدفوا بـ11 قذيفة مدفعية جولة موبايل وباتجاه 
سيتي ماكس.

وأكد املصدر نشوب حريق كبر يف أحد الهناجر التجارية بمنطقة 7 يوليو السكنية نتيجة قصف مكثف 
لقوى العدوان عى املنطقة، مع تحليق لطائرات العدوان الحربية والتجسسية يف سماء مدينة الحديدة.. 

ولفت املصدر إىل سقوط قتى وجرحى من مرتزقة العدوان إثر إفشال محاولة تسلل شمال حيس.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مركز مديرية كر بمحافظة حجة، وخمس غارات عى 
منطقة املندلة، واستهدف بغارة سوق املغربة باملديرية.

العميد سريع: 534 خرقا جديدا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خالل الـ72 ساعة املاضية
]12/مارس/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن العدوان ومرتزقته ارتكبوا 534 خرقا 
جديدا  لوقف اطاق النار يف محافظة الحديدة خال الـ 72 ساعة املاضية.

واوضح يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان هذه الخروقات توزعت بن استهداف مرتزقة العدوان 
لألحياء السكنية ومنازل ومزارع املواطنن ومواقع قوات الجيش واللجان الشعبية بـ 45 صاروخا و241 

قذيفة و162 عملية إطاق نار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة و61 عملية تعزيز وتحركات 
ملقاتليهم وأربع عمليات استحداث وتحصن، فيما ارتكب طران العدوان الحربي واالستطاعي 21 خرقا 

بمواصلة تحليقه يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات.

وأفاد العميد رسيع بإن طران العدوان واصل استهدافه للمواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من 
املحافظات وشن 61 غارة، منها: 23 عى كر وغارة عى املدافن بمحافظة حجة، وتسع عى كتاف وست 

عى البقع ومثلها عى باقم وست عى رازح بمحافظة صعدة، وغارة قبالة نجران، وأربع غارات عى نهم 
بمحافظة صنعاء، وثاث غارات عى برط، وغارتن عى املتون بمحافظة الجوف.

وقال »أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا ستة زحوفات ملرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا، منها: 
ثاثة باتجاه باقم قبالة عسر وزحف عى الوادي قبالة نجران وزحفن عى الجنايز وعى جبل قيس قبالة 

جيزان«. واضاف »انه تم أفشال ثاث محاوالت تسلل للمرتزقة باتجاه مواقع قواتنا يف الضباب بتعز والتبة 
السوداء بنهم ويف االزهور قبالة جيزان«.

وبن متحدث القوات املسلحة أن أبطال الجيش واللجان الشعبية ردوا عى تصعيد العدوان بتنفيذ عمليتن 
هجوميتن استهدفوا خالها مواقع وتجمعات العدو يف الوادي ويف الشبكة قبالة نجران.

واشار إىل تنفيذ عمليتي إغارة عى مواقع املرتزقة يف مجمع املتون بالجوف ويف الحماد قبالة نجران، إىل 
جانب تنفيذ 10 عمليات نوعية استهدفوا خالها تحركات وآليات وخطوط إمداد العدو، منها: خمس 

عمليات يف صحراء االجارش وغرب السديس وصحراء البقع قبالة نجران وخمس عمليات يف جبل قيس قبالة 
جيزان، ويف شمال العصيدة بنهم، ويف صالة بتعز، ويف حوامرة بلحج، ويف مجمع املتون بالجوف.

وكشف املتحدث الرسمي بأسم القوات املسلحة عن مرصع وإصابة أكثر من 147 مرتزقا منهم 137 قبالة 
علب بعسر و7 يف املتون و2 يف الزرقة ومرتزق آخر يف وادي شواق بالجوف.

ولفت إىل انه تم تدمر وإعطاب ست مدرعات للمرتزقة 4 قبالة علب بعسر ومدرعة يف باقم قبالة نجران، 
وأخرى يف العصيدة بنهم، إىل جانب تدمر ثمان آليات يف صحراء األجارش قبالة نجران، وتسعة أطقم تم 

تدمرها قبالة علب ويف باقم ويف األجارش ويف البقع ويف مجمع املتون وغرب السديس.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بغارة على سيارة يف صعدة
]13/مارس/2019[ صعدة -سبأ:

استشهد وأصيب خمسة مواطنن اليوم بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي عى سيارة مواطن يف 
مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن 
يف منطقة غافرة التابعة ملديرية الظاهر الحدودية، ما أدى إىل استشهاد مواطنن أثنن وإصابة ثاثة.

استشهاد واصابة سبعة مواطنني يف جرمية جديدة لطريان العدوان يف حجة
]13/مارس/2019[ حجة -سبأ:

استشهد أربعة مواطنن وأصيب آخرون اليوم يف جريمة جديدة لطران العدوان السعودي األمريكي يف 
مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة ملتسوقن يف 
منطقة خدالن بمديرية مستبأ، ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وإصابة ثاثة آخرين.

وتأتي هذه الجريمة بعد يومن من مجزرة كر املروعة جراء استهداف طران العدوان منازل املواطنن راح 
ضحيتها 43 شهيدا وجريحا.

استشهاد طفلة وقصف مكثف على احلديدة و18 غارة على صعدة
]13/مارس/2019[ محافظات – سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظة صعدة 
بالقصف الصاروخي واملدفعي خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفلة برشاشات الغزاة واملرتزقة غرب مديرية 
التحيتا بمحافظة الحديدة، مبيناً أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ 20 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة 

مزارع وممتلكات املواطنن يف منطقة الفازة باملديرية.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي كما 
قصفت بـ 32 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة املنازل واملمتلكات يف املدينة ما أدى إىل احراق منزل 

مواطن.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بـ 10 قذائف مدفعية والرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الشجن 
باملديرية وسط تحليق لطران العدوان التجسيس فوق أجواء املديرية، كما حلقت طائرات العدوان الحربية 

والتجسسية يف أجواء املديريات الجنوبية بمحافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية 
بمحافظة صعدة، وشن طران العدوان غارة عى منطقة الحجلة باملديرية، وغارة أخرى عى مديرية باقم.

وأفاد املصدر أن الطران شن 16 غارة عى مناطق متفرقة من مديرية كتاف.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على حرف سفيان بعمران
]14/مارس/2019[ عمران - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة عمران.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات 
مديرية حرف سفيان.

استشهاد مواطن وإصابة آخر و11 غارة على حجة وصعدة واستمرار خرق هدنة احلديدة
]14/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي سلسلة غارات عى محافظتي حجة وصعدة، فيما واصل املرتزقة 
خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

واشار مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر يف غارة لطران العدوان 
عى منزل غرب بني حسن يف مديرية عبس بمحافظة حجة.

وشن طران العدوان 10 غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

ويف محافظة الحديدة، استهدف الغزاة واملرتزقة بخمس قذائف هاون وبالرشاشات املتوسطة مزارع 
املواطنن يف مدينة الدريهمي، كما قصفوا باملدفعية والرشاشات قرية الزعفران وما جاورها يف منطقة كيلو 

.16

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ20 قذيفة هاون قرية الشعب يف مديرية حيس، كما قصفوا 
بأكثر من 50 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الفازة يف مديرية التحيتا.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف املدفعية والرشاشات الثقيلة باتجاه حارة الضبياني 
وفندق اإلتحاد وأحياء سكنية من شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وقال املصدر »إن طران العدوان الحربي والتجسيس حلق بكثافة يف أجواء مديريات زبيد، التحيتا، 
الجراحي، حيس ومدينة الدريهمي«.

متحدث القوات املسلحة: 505 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خالل 48 ساعة
]14/مارس/2019[ صنعاء-سبأ:

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن قوى العدوان ومرتزقته يواصلون 
خروقاتهم املكثفة وعدم االلتزام بتنفيذ املرحلة األوىل من خطة إعادة االنتشار بالحديدة مرتكبن 505 

خروقات خال 48 الساعة املاضية.

وحمل العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( العدوان ومرتزقته مسئولية عرقلة وإعاقة 
تنفيذ اتفاق السويد.. وطالب األمم املتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف حازم تجاه عدم التزام العدوان 

ومرتزقته باالتفاق وبقرار مجلس األمن واستمرارهم يف خروقاتهم وتصعيدهم العسكري وارتكاب مزيد 
من املجازر بحق األطفال والنساء.. وحذر قوى العدوان ومرتزقته من مغبة استمرارهم يف تعنتهم وعدم 

التزامهم بتنفيذ االتفاق وقرار مجلس األمن.. مؤكدا أن الجيش وبقدر التزامه باالتفاق فإن صره وضبط 
النفس لن يدوم طويا وسيكون الرد مؤملا وقاسيا إذا استمر العدوان ومرتزقته يف تعنتهم وخروقاتهم 

وتصعيدهم العسكري.



101

يوميات العـ2019ـــدوان

وأشار إىل أن العدوان ومرتزقته استهدفوا منازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش يف الحديدة بـ10 
صواريخ و205 قذائف و202 عمليات إطاق النار من األسلحة الخفيفة واملتوسطة يف وقت كثفوا فيه العدو 

من تعزيزاته وتحركات قواته.

ولفت متحدث القوات املسلحة إىل أن قوات الجيش رصدت قيام املرتزقة بـ 59 عملية تعزيز لقواتهم 
ومحاولتي تسلل وعمليتي استحداث وتحصن، يف حن ارتكب طران العدوان الحربي واالستطاعي 25 

خرقا بمواصلة تحليقه بأجواء مدينة الحديدة وحيس والدريهمي والتحيتا.. وبن أن طران العدوان الحربي 
واصل ارتكاب مزيد من املجازر بحق املواطنن وتدمر املمتلكات العامة والخاصة بشن 47 غارة عى عدد 
من املحافظات، منها: 20 غارة عى كتاف وثمان عى البقع وتسع عى باقم وغارتن عى سحار وغارة عى 
الظاهر بمحافظة صعدة، وأربع عى سفيان بمحافظة عمران، وغارة عى العبيسة بكر وغارة عى عبس 
وغارة عى مستبأ بمحافظة حجة، كما شن طران العدوان غارة عى مرتزقته يف الربعة بصحراء األجارش 

وسقط العرات منهم بن قتيل وجريح.

وأوضح العميد رسيع أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحفي مرتزقة العدوان عى مواقع الجيش 
يف الربوعة بعسر، وأفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة يف األزهور قبالة جيزان.. ولفت إىل أن فرسان الجيش 

واللجان الشعبية ردوا عى تصعيد العدوان ومرتزقته بعمليتن هجوميتن استهدفوا خالها مواقع العدو يف 
الربعة بصحراء األجارش ويف رشاحة الغربية بالبقع قبالة نجران، حيث تمكنوا من تطهر واستعادة املواقع 
التي كان العدو قد تقدم فيها، كما نفذ الجيش واللجان الشعبية خمس عمليات إغارة عى مواقع وتجمعات 

املرتزقة يف مربع سلبة بالجوف ويف بيت اليزيدي بدمت يف الضالع ويف تبتي رضوان و14 بيام يف نهم ويف 
موقع هيان بالبقع ويف مشعل قبالة جيزان.

وتطرق متحدث القوات املسلحة إىل أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية نفذوا أربع عمليات نوعية استهدفوا 
خالها تحركات وآليات وخطوط إمدادات العدو يف الربعة بصحراء األجارش ويف الضباب بتعز ويف رشاحة 

الغربية بالبقع ويف قبالة منفذ علب بعسر.. وأكد مرصع وإصابة عرات املرتزقة منهم سبعة يف الرح 
والضباب بتعز واثنن يف الربوعة و20 مرتزقا قتلوا وأصيبوا يف الربعة باألجارش يف غارة لطران العدوان 

عى مرتزقته.

واختتم العميد رسيع ترصيح بالقول »إن مقاتلينا تمكنوا من تدمر عرات اآلليات للعدو منها مدرعة تم 
تدمرها قبالة منفذ علب، كما تم تدمر وإعطاب آلية وخمسة أطقم محملة باملرتزقة منها آلية وأربعة أطقم 

يف الربعة بصحراء األجارش وطقم يف الرح بتعز«.

أربع غارات على مديرية الوازعية يف تعز
]15/مارس/2019[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية الوازعية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات 
الطريق املؤدي إىل منطقة الكدحة باملديرية.

غارتان على مديرية نهم
]15/مارس/2019[ صنعاء -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدفت بغارتن منطقة املدفون يف 
نهم مخلفة أرضار بممتلكات املواطنن.
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استمرار خرق اتفاق ستوكهومل واربع غارات على صعدة وحجة وتعز
 ]15/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف محافظات الحديدة وصعدة وحجة وتعز.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بأكثر من 65 قذيفة مدفعية 
وبالعيارات الرشاشة مزارع وممتلكات املواطنن يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

واستهدف الغزاة واملرتزقة قريتي الشجن والكوعي بمديرية الدريهمي بعدد من قذائف الهاون والعيارات 
الثقيلة، وتعرضت مناطق متفرقة باملديرية لقصف مدفعي بالرشاشات املتوسطة، فيما حلق الطران 

الحربي يف أجواء مدينة الدريهمي.

وأشار املصدر إىل استشهاد مواطن متأثراً بجراحه يف الغارة التي استهدفت املتسوقن يف منطقة خدالن 
بمديرية مستبأ محافظة حجة لرفع حصيلة الضحايا إىل 5 شهداء.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة األزقول بمديرية سحار محافظة صعدة، وغارة عى 
منطقة قريات يف العبيسة بمديرية كر، كما شن غارة يف منطقة الرح بمديرية مقبنة محافظة تعز.

استشهاد طفلة واصابة امرأتني من النازحني يف احلديدة وغارات على صعدة وحجة
]16/مارس/2019[ محافظات - سبأ:

استمرت قوى العدوان األمريكي السعودي يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل 
استشهاد طفلة وإصابة امرأتن، وشن الطران غارات عى محافظتي صعدة وحجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفلة وإصابة امرأتن من النازحن يف إحدى 
املزارع بمديرية املراوعة جراء استهداف قوى العدوان لهن باملدفعية.

وأفاد املصدر أن قصفاً مكثفاً باملدفعية والرشاشات الثقيلة واألسلحة املتوسطة استهدف مناطق متفرقة 
من منطقة 7 يوليو السكنية وما جاورها وباتجاه مطار الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان قصفوا قرية الزعفران يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي بأكثر من 40 
قذيفة مدفعية و10 صواريخ كاتيوشا وبالعيارات الرشاشة، واستهدف قصف مكثف بالرشاشات املتوسطة 

قريتي الكوعي والشجن يف املديرية، كما استهدف قصف متواصل باملدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه 
قرية محل الشيخ يف كيلو 16، وقصف املرتزقة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب املدينة 

بمديرية التحيتا.

وذكر املصدر أن طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة يف أجواء املديريات الجنوبية التابعة ملحافظة 
الحديدة. 

وقال املصدر »إن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منازل وممتلكات املواطنن يف مديرية باقم 
وقرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية، فيما شن طران العدوان غارة عى منطقة بني معن 

بمديرية رازح يف محافظة صعدة«.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مدينة حرض بمحافظة حجة.
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متحدث القوات املسلحة: العدوان يشن أكثر من ربع مليون غارة على اليمن
]16/مارس/2019[ صنعاء- سبأ:

كشف املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع، عن عدد الغارات التي شنها طران تحالف 
العدوان عى اليمن منذ بدء العدوان والتي بلغت أكثر من ربع مليون غارة وهو رقم يتجاوز عدد الغارات يف 

الحرب العاملية الثانية.

وقال العميد رسيع يف مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء الستعراض حصاد أربعة أعوام من معركة الصمود يف 
وجه تحالف العدوان »إن عدد الغارات يتجاوز هذا الرقم بكثر إذا ما وضعنا يف اإلعتبار الغارات يف مناطق 
شهدت مواجهات عنيفة ولم توثق فيها بشكل دقيق ألسباب مختلفة«.. ولفت إىل أن طران تحالف العدوان 
استهدف بما ال يقل عن خمسة آالف و914 قنبلة عنقودية وفسفورية عدد من املحافظات واملناطق.. وأكد 

أن ما تعرض له اليمن من غارات جوية يجعله من ضمن البلدان التي تعرضت ألكر عدد من الغارات يف 
تاريخ الحروب منذ إستخدام ساح الطران.. مبينا أن العمليات الجوية من طلعات قتالية وإستطاعية 

وغارات عى اليمن هو األكر خال القرن الواحد والعرين. وأضاف »عدد الطلعات الجوية عى اليمن 
يتجاوز بكثر عدد الغارات والطلعات الجوية يف الحروب األخرى منها حربي الخليج الثانية والثالثة«.. الفتا 
إىل أن أمريكا نفذت حتى نهاية أكتوبر املايض أكثر من ألفن و919 طلعة جوية يف إطار مشاركتها ودعمها 

لتحالف العدوان.

وأوضح أن جميع املحافظات اليمنية تعرضت للغارات الجوية بإستنثاء محافظتي سقطرى واملهرة.. مبينا 
أن ما تعرضت له محافظة صعدة من غارات خال األربع السنوات يتجاوز ما تعرضت له أكثر من تسع 
مدن أوروبية مجتمعة خال الحرب العاملية الثانية.. وأشار إىل أن الجيش واللجان الشعبية وأبناء اليمن 
واجهوا وال يزالون تحالف العدوان الذي ضم عدد من الدول والكيانات والعصابات التكفرية واملرتزقة 

بقيادة النظام السعودي.. مؤكدا أن لدى اليمن تفاصيل ومعلومات دقيقة حول مشاركة كل دولة ومستوى 
هذه املشاركة ونوعيتها حيث بلغ عدد الدول املشاركة يف العدوان بشكل غر مبارش 22 دولة.

وبن العميد رسيع أن نوعية املشاركة العسكرية اختلفت ما بن قوات برية أو طائرات حربية أو طيارين أو 
قطع حربية بحرية، وأن هناك أنظمة تشارك بشكل غر معلن ألسباب تتعلق بوضعها الداخيل وتواجد قوات 

لها عى األرض يؤكد تورطها يف العدوان عى اليمن، كما أكد أن الدور األمريكي واضح وهو دور قيادي 
وموجه وأن املشاركة اإلرسائيلية ال تحتاج إىل أدلة أكثر مما تحدث به قادة العدو اإلرسائييل وكذلك وسائل 
إعام العدو خال األربع السنوات.. وعر عن األسف يف أن تكون دول عربية مشاركة ضمن هذا التحالف 

العدواني ضد الشعب اليمني.. معترا دول تحالف العدوان تمثل القوة االقتصادية والسياسية والعسكرية 
عى مستوى العالم.. وذكر متحدث القوات املسلحة أنه ال وجه للمقارنة يف اإلمكانيات والقدرات بن اليمن 

كدولة وبن تحالف العدوان ال يف االقتصاد وال يف البنية التحتية وال يف القوة العسكرية أو حتى النفوذ 
السيايس الدويل.

وفيما يتعلق بعدد الصواريخ والقنابل والقذائف التي ألقيت عى اليمن خال األربع السنوات من العدوان، 
كشف العميد رسيع أن تحالف العدوان استهدف بما ال يقل عن خمسة آالف و914 قنبلة عنقودية 

وفسفورية عدد من املحافظات واملناطق واستخدم ما ال يقل عن ألفن و951 قنبلة ضوئية وثاثة آالف 
و721 قنبلة صوتية ناهيك عن إسقاطه عرات من القنابل الفراغية.. ولفت إىل أن عدد القنابل الصاروخية 
التي ألقيت عى اليمن من خال الغارات الجوية 250 ألف قنبلة فيما تجاوز القصف الصاروخي واملدفعي 

200 ألف قنبلة وقذيفة صاروخية.. مبينا أن القصف من البوارج والسفن الحربية يف البحرين األحمر 
والعربي وخليج عدن تجاوز الستة آالف صاروخ. وقال »خال األربع السنوات املاضية سقط عى اليمن 

أكثر من نصف مليون قنبلة وقذيفة صاروخية كبرة ومتوسطة بالقصف الجوي والري والبحري، وعرات 
آالف األطنان من القنابل والقذائف بمختلف أنواعها ألقيت عى اليمن منذ بداية العدوان«.

وتطرق العميد رسيع إىل ما سببته غارات العدوان وقصفه الهمجي الصاروخي واملدفعي الجوي والبحري 
والري من وقوع عرات اآلالف بن شهيد وجريح منهم النساء واألطفال، إضافة إىل تدمر ما يقارب 700 
ألف من املنشآت واملرافق العامة والخاصة، توزعت ما بن منزل ومنشأة تعليمية وصحية ومصانع ومزارع 

وناقات وجسور وطرقات ومساجد.. وبن أن الهجوم العسكري املبارش عى اليمن وفرض الحصار مثل 
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إنتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقوانن الدولية.. الفتا إىل أن القوات املسلحة تصدت للهجوم العسكري 
الشامل بما توافر لديها من إمكانيات يف تلك الفرة ونجحت يف إمتصاص الصدمة قبل أن تنتقل إىل مربع 
املبادرة.. وجدد التأكيد عى أن إسراتيجية املواجهة للقوات املسلحة كانت تقوم عى الدفاع اإليجابي قبل 
أن تنتقل إىل تنفيذ عمليات عسكرية ضمن خيارات إسراتيجية شاملة.. مبينا أن املوقف الشعبي ساهم 

يف تعزيز الصمود العسكري بمختلف الجبهات وكانت القبيلة اليمنية لها بصمات واضحة يف التصدي 
للعدوان.

وأشار إىل أن القوة الصاروخية مثلت ساح ردع يف وجه العدوان وطبيعة املعركة مع العدو وفرضت عى 
القوات املسلحة العمل عى تطوير شامل للقوة الصاروخية ضمن الخيارات اإلسراتيجية.. موضحا أن القوة 

الصاروخية حققت نجاحات كبرة ووصلت إىل إنتاج صواريخ باليتسية محلية الصنع بنسبة 100 باملائة. 
وأضاف »من ضمن النجاحات دخول عدد من املنظومات الصاروخية املتطورة إىل الخدمة وبلغ ما أطلقته 

القوة الصاروخية خال األربع السنوات املاضية 890 صاروخاً عى أهداف داخل أرايض الجمهورية وكذلك 
يف عمق العدو«.

وبن متحدث القوات املسلحة أنه تم خال العام األول من العدوان إطاق 19 صاروخاً، والعام الثاني 69 
صاروخاً، فيما بلغ عددها يف العام الثالث أربعون صاروخاً، و151 صاروخاً خال العام املايض، وهو 

العام الذي أعلنه الشهيد الرئيس صالح الصماد عام الصواريخ الباليتسية.. وأكد أن القوات املسلحة تمتلك 
مخزون إسراتيجي من الصواريخ الباليتسية، والقوات املسلحة اليمنية قادرة عى إطاق عرات الصواريخ 

الباليتسية يف وقت واحد عى أكثر من هدف للعدو يف الداخل والخارج. وقال »لدينا منظومات صاروخية 
باليستية قادرة عى إصابة أهدافها بدقة دون أن تعرضها املنظومات الدفاعية للعدو«. 

وبخصوص ساح الجو املسر، بن العميد رسيع أن العمليات التجريبية للطائرات بدون طيار بدأت خال 
العام الثاني من العدوان، وتمكن ساح الجو املسر من كرس تفوق العدو الجوي.. ولفت إىل أن ساح الجو 

املسر نفذ منذ دخوله املعركة 164 عملية هجومية، ونفذ وبنجاح كبر أكثر من ألف و362 عملية إستطاع 
ورصد ألهداف تابعة للعدو منها قواعد عسكرية ومنشآت وتجمعات ومعسكرات وتحركات وتعزيزات، 

كما أكد أن عمليات التصنيع واإلنتاج لساح الجو املسر مستمرة وتخضع لعمليات تطويرية دائمة، حيث 
تم إنتاج وصناعة أجيال متقدمة من الطائرات الهجومية وهناك منظومات جديدة ستدخل الخدمة خال 

املرحلة املقبلة. وأضاف »خول ساح الجو املسر يف املعركة عزز من بنك أهداف القوة الصاروخية، وهناك 
أكثر من 300 هدف عسكري تابع للعدو أضيفت إىل بنك األهداف، ويمكن إستهدافها باألسلحة املناسبة 

حال قررت القيادة ذلك«.. الفتا إىل أن من ضمن تلك األهداف مقرات تستخدمها قيادات عسكرية سعودية 
وإماراتية«.

وفيما يتعلق بعمليات القوات البحرية والدفاع الساحيل، أوضح العميد رسيع أن القوة البحرية نفذت خال 
األربع السنوات املاضية 19 عملية نوعية حققت خالها إصابات مبارشة، منها: إستهداف زوارق حربية 

للعدو وثمان عمليات استهدفت سفن حربية وإفشال عمليات دعم لوجيستي وإنزال متعدد املهام وعمليتان 
استهدفتا فرقاطة الدمام واملدينة وعمليتان ضد كاسحة ألغام وأربع عمليات استهدفت رصيف ميناء 

تابع للعدو، كما جدد التأكيد أن القوات املسلحة ستواصل العمل لبناء قوات بحرية ودفاع ساحيل تتناسب 
وطبيعة الجغرافيا اليمنية وتضطلع بمسؤولية الدفاع عن السواحل واملياه اإلقليمية والجزر.. مشرا إىل أن 

القوات املسلحة لن تعدم الوسيلة وهي تمارس حقها املروع يف الدفاع عن السيادة الوطنية بما يف ذلك 
استهداف القواعد واملنشآت والتجمعات املعادية يف الجزر اليمنية.

وبن أن وحدات الهندسة وكذا وحدات ضد الدروع نجحت يف تنفيذ ما يقارب تسعة آالف عملية نوعية 
استهدفت مدرعات وآليات العدو وأسلحته املتوسطة والثقيلة وتجمعات مرتزقته وجنوده وتحصيناته.. 

وأشار إىل أن هذه العمليات أدت إىل تدمر وإعطاب ما ال يقل عن سبعة آالف مدرعة وآلية وناقلة جند 
ودبابة وعربة وجرافة بمعدل أربع إىل خمس عمليات استهداف كل يوم. وقال »استطاع املقاتل اليمني أن 

يسقط فخر الصناعات العسكرية األمريكية والريطانية من دبابات اإلبرامز واملدرعات بمختلف أنواعها 
كالراديل واشكوش واملاكس برو واالشكوش«. وأضاف »بعد توجيهات القيادة بتطوير وحدة القناصة 

ورفدها بالدماء الجديدة تم تفعيل هذه الوحدات النوعية ليبلغ عدد عمليات وحدات القناصة منذ بدء 
العدوان حتى مارس الجاري عى طول مرسح العمليات القتالية 22 ألف و849 عملية«.. مشرا إىل أن 

العمليات األشهر لوحدة القناصة كانت عى امتداد جبهات الحدود يف أرايض نجران وجيزان وعسر. وقال 
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»قواتنا نفذت عى إمتداد مرسح العمليات القتالية منذ بدء العدوان ثاثة آالف و365 عملية هجومية، 
كما نجحت يف التصدي ألكثر من أربعة آالف و152 محاولة هجومية للعدو ومحاوالت تسلل«.. مبينا 

أن الدفاعات الجوية نجحت يف إسقاط 25 طائرة حربية و19 مروحية أباتيش و240 طائرة استطاعية 
وتجسسية.

وأكد متحدث القوات املسلحة أن العمليات القتالية للجيش أدت إىل مقتل وإصابة أكثر من مائة ألف من 
قوات العدو منهم 78 ألف قتيل ومصاب من املرتزقة.. موضحا أن النظام السعودي يتكتم عى حجم 

خسائره البرية يف الجبهات املختلفة ومنها بأرايض عسر ونجران وجيزان. وأضاف »أبناء شعبنا وعى 
رأسهم منتسبو املؤسسة العسكرية من الجيش واللجان الشعبية يصنعون ملحمة بطولية تاريخية دفاعاً 

عن السيادة الوطنية والكرامة اليمنية والقوات املسلحة لن تتخى عن تنفيذ مهامها يف تحرير املناطق املحتلة 
وحفظ السيادة الوطنية وتأمن حدود الباد الرية والبحرية والجوية وستتخذ كل ما يلزم من أجل الوصول 
إىل تحقيق هذا الهدف«.. وأوضح أن املعلومات اإلستخباراتية تؤكد وجود نوايا عدوانية ضمن عملية تصعيد 

عسكري للعدو يف الحديدة وهناك رصد دقيق لتحركات العدو وسيتخذ الجيش كافة اإلجراءات املطلوبة 
واملناسبة. وقال »معركتنا مصرية وقضيتنا عادلة ولن يجد تحالف العدوان من أبناء الشعب اليمني إال 

الصمود والعزيمة والشجاعة واإلقدام للتنكيل بكل غاز وعميل وخائن«.

وخاطب العميد رسيع حكام أبو ظبي قائا »رهاناتكم ستسقط ومخططاتكم ستفشل وإن كانت موانئنا 
اليوم مغلقة بتآمركم، سيأتي اليوم الذي تغلق فيه موانئكم ومطاراتكم، فوعي شعبنا يف الشمال والجنوب 

أكر من أن تنطيل عليه مؤامراتكم«.واختتم متحدث القوات املسلحة »إن أبناء املحافظات الجنوبية لم 
يخضعوا لريطانيا وهي يف أوج قوتها ونفوذها، فما بالكم اليوم بحكام إمارة ال يتجاوز مساحتها مديرية 

واحدة يف محافظة يمنية، بل ال يساوي مساحتها عزلة أو ناحية تابعة ملديرية واحدة من مديريات محافظة 
املهرة«.

قصف مكثف على مديريات احلديدة وغارتني على صعدة
]17/مارس/2019[ محافظات- سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً للمرتزقة باملدفعية والرشاشات الثقيلة جرى 
باتجاه مطار الحديدة.

وأشار املصدر إىل قصف بأكثر من 24 قذيفة مدفعية عى منطقة الكوعي بمديرية الدريهمي، مع قصف 
مكثف بالرشاشات املتوسطة عى املنطقة نفسها، فيما استهدف قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية مدينة 

الدريهمي املحارصة مسببة أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

وأفاد املصدر أن املرتزقة قصفوا بـ 44 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا، كما قصفوا 
بكثافة بمختلف األسلحة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية باقم يف محافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على حمافظة حجة
]18/مارس/2019[ حجة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان استهدفت مديريتي 
حرض وميدي.
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شهيد وجريح يف منبه بصعدة وتواصل خروق هدنة احلديدة وغارة على اجلوف
]18/مارس/2019[ محافظات -سبأ:

استشهد وأصيب مواطنان بنران حرس الحدود السعودي، فيما واصل املرتزقة وطران العدوان خرق 
اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة يف أجواء 
مديريات التحيتا والجراحي وحيس، يف حن حلق الطران التجسيس يف أجواء جزيرة كمران ومديريتي 

الضحي والصليف.

وأشار املصدر إىل إفشال محاولة تسلل للمرتزقة يف حيس، وقصف الغزاة واملرتزقة بـ51 قذيفة مزارع 
وممتلكات املواطنن يف منطقة الفازة وجنوب التحيتا.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية بقذائف املدفعية، 
وقصفت باملدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه حارة الضبياني وفندق االتحاد واألحياء السكنية يف شارع 

الخمسن، ونفذ املرتزقة عملية تمشيط بالعيارات الثقيلة باتجاه قرية الكوعي يف مديرية الدريهمي.

وأكد املصدر استشهاد املواطن سالم حسن يحيى فرحان القطيني وإصابة ثابت عيل االحمدي، بنران 
حرس الحدود السعودي يف منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي 

سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الساقية بمديرية املصلوب يف محافظة الجوف.

متحدث القوات املسلحة: 1019 خرقا جديدا للمرتزقة باحلديدة و57 غارة و12 زحفا خالل 
أربعة أيام

]18/مارس/2019[ صنعاء- سبأ:

أوضح املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن العدوان ومرتزقته واصلوا خروقاتهم 
واستهداف األحياء السكنية ومنازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش يف الحديدة مرتكبن 1019 خرقا 

خال األربعة األيام املاضية.

وقال العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( »إن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بن 
إطاق 29 صاروخا و432 قذيفة و344 عملية إطاق نار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة، 

كما نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع قواتنا شمال حيس«.. وأكد أن قوات الجيش رصدت 128 عملية 
تعزيز وتحرك للمرتزقة وعمليتي استحداث وتحصن و83 خرقا لطران العدوان الحربي واالستطاعي 
والتجسيس بمواصلته التحليق يف أجواء مدينة الحديدة واملديريات.. ولفت إىل أن طران العدوان الحربي 

واصل استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة بـ 57 غارة يف عدد من املحافظات، منها: 11 غارة 
عى نهم بمحافظة صنعاء، وثاث عى الجوف، وسبع عى كتاف وغارة عى رازح وغارة عى شدا وخمس 

عى املاحيط وثمان عى باقم بمحافظة صعدة، و11 غارة عى حرض بمحافظة حجة، وأربع عى الوازعية 
بمحافظة تعز، وغارتن عى رصواح بمحافظة مأرب، وغارتن قبالة نجران، وغارتن عى الربوعة.

وبن أن مقاتيل الجيش واللجان الشعبية صدوا ثمانية زحوفات ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش، منها: 
زحفان عى األزهور، وزحفان عى تبة القمامة وجبل الحطيمي بوادي جارة، وزحفان عى رشق الدود، 

وزحف عى املاحيط قبالة جيزان، وزحف عى تبة أبو شهيد بالربوعة، كما أفشلوا أربع محاوالت تسلل 
ملرتزقة العدوان إىل مواقع الجيش شمال حيس بالحديدة، ويف رشق صر بتعز، ويف دمت بالضالع، ويف يام 
بنهم.. وأشار إىل أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثاث عمليات هجومية استهدفوا خالها مواقع مرتزقة 
العدوان يف الطلعة بالبقع ويف الغرفة باملصلوب يف الجوف ويف وادي جارة قبالة جيزان، كما نفذوا عمليتي 
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إغارة عى مواقع العدو يف تباب وثبات وحول التباب السود بنهم ويف رقابة مراش بمربع الحماد قبالة 
نجران.

وأكد متحدث القوات املسلحة تنفيذ الجيش واللجان الشعبية لتسع عمليات نوعية استهدفت تحركات وعتاد 
وخطوط إمداد العدو برشاحة والبقع ويف صحراء األجارش ويف مربع الحماد قبالة نجران ويف الفريضة 

واألزهور قبالة جيزان ويف القرن ومعسكر خالد األقرع بنهم ويف دمت بالضالع، كما أكد سقوط عرات 
الغزاة واملرتزقة بن قتيل وجريح منهم جندي سعودي تم قنصه يف املعشار قبالة جيزان، وستة جنود 

سعودين آخرين قتلوا وأصيبوا قبالة نجران، إىل جانب قنص 37 مرتزقا و29 آخرين يف نهم وثمانية يف 
رصواح.

واختتم العميد رسيع »إن مقاتلينا األبطال تمكنوا من إحراق ثاثة مخازن أسلحة تابعة ملرتزقة العدوان يف 
البقع قبالة نجران، إضافة إىل تدمر وإعطاب عدد من اآلليات العسكرية للمرتزقة يف عمليات نوعية منها 

طقمان يف البقع وطقم آخر يف الفريضة بجيزان«.

سبع غارات وقصف صاروخي ومدفعي للعدو على مناطق متفرقة بصعدة
]19/مارس/2019[ صعدة  - سبأ :

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي مناطق 
متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان األمريكي السعودي شن 4 
غارات عى مناطق متفرقة من مديرية باقم، وغارة عى منطقة ولد مسعود بمديرية سحار، وغارتن عى 

منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية.

واشار املصدر إىل قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف أستهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية 
باقم.

استشهاد وإصابة امرأتني واحرتاق منزل يف احلديدة ومخس غارات على صعدة
]19/مارس/2019[ محافظات- سبأ:

استمرت قوى العدوان األمريكي السعودي يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إىل 
استشهاد وإصابة امرأتن واحراق منزل مواطن، فيما شن الطران غارات عى محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة مسنة وإصابة امرأة أخرى جراء قصف قوى 
العدوان بقذائف الهاون عى حي الربصة بمديرية الحوك محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن منزل مواطن احرق يف منطقة 7 يوليو باستهداف مرتزقة العدوان للمنطقة باألسلحة 
الرشاشة، وقصف املرتزقة باملدفعية والعيارات املختلفة األحياء السكنية القريبة من جولة موبايل وفندق 

الواحة وباتجاه مدينة الشباب يف شارع الـ90.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بـ 10 قذائف هاون مناطق متفرقة غرب الشجن، وباألسلحة 
الرشاشة الثقيلة مناطق متفرقة يف مدينة الدريهمي املحارصة، ونفذ الغزاة واملرتزقة عملية تسلل فاشلة 

غرب حيس استخدموا فيها قذائف الـ »آر بي جي« والهاون.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا أكثر من 50 قذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة جنوب ورشق 
مدينة التحيتا، واستهدفوا بأكثر من 22 قذيفة مدفعية منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى مناطق متفرقة من مديرية باقم بمحافظة صعدة.
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عشرات القذائف على األحياء السكنية واملنشآت احليوية مبحافظة احلديدة
]20/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً للمرتزقة بقذائف الهاون والصواريخ املوجهة 
والرشاشات املتوسطة استهدف حارة الضبياني وكلية الهندسة واألحياء السكنية بشارع الخمسن وباتجاه 

فندق القمة.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بثاثة صواريخ موجهة منازل املواطنن يف منطقة 7 يوليو السكنية، 
كما قصفوا بالرشاشات الثقيلة أحياء سكنية بالقرب من فندق اإلتحاد باملنطقة نفسها، واستهدف قصف 

مكثف بالرشاشات املتوسطة وأكثر من 30 قذيفة هاون منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي 
املحارصة، فيما تم قصف مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بـ 26 قذيفة مدفعية.

استشهاد مواطن بصعدة و13 غارة وقصف مدفعي يستهدف مديريات كتاف وشدا 
والصفراء

]21/مارس/2019[ صعدة -سبأ:

استشهد مواطنا بنران حرس الحدود السعودي اليوم بصعدة، فيما تعرضت مناطق متفرقة باملحافظة لـ 
13 غارة وقصف صاروخي ومدفعي.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنا استشهد بنران حرس الحدود السعودي يف 
منطقة الرقو بمديرية منبه.وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي شن خمس غارات عى 
مناطق متفرقة بمديرية كتاف.وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف مناطق وقرى 

بمديرية شدا.

وأوضح املصدر أن طران العدوان استهدف بثماني غارات منطقة آل شافعة يف مديرية الصفراء.

غارتان لطريان العدوان علی مديرية حرض حبجة
]21/مارس/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي مساء اليوم، غارتن علی مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة 
املزرق باملديرية.

22 غارة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة وعشرات القذائف على احلديدة
]21/مارس/2019[ محافظات ـ سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي سلسلة غارات عى محافظة صعدة، فيما واصل املرتزقة خرق اتفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان 
شن ثاث غارات عى مديرية شدا، وثاث غارات أخرى عى منطقة آل شافعة بمديرية الصفراء، كما شن 

عر غارات عى مناطق متفرقة ىف مديرية كتاف.
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وأشار املصدر إىل أن الطران استهدف مناطق متفرقة ىف مديرية باقم بست غارات، وتعرضت منازل 
ومزارع املواطنن باملديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف، كما استهدف قصف صاروخي 

ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

ويف محافظة الحديدة، ذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت املطار وشارع الـ50 بالرشاشات الثقيلة 
واملتوسطة، وقصفت بالهاونات والعيارات الثقيلة تجاه فندق االتحاد و7 يوليو.

وأكد املصدر احراق منزل مواطن يف حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو السكنية جراء قصف الغزاة 
واملرتزقة.

وقال املصدر إن الغزاة واملرتزقة استهدفوا عدداً من منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة باملعدالت 
املتوسطة، وأطلقوا أكثر من 12 قذيفة مدفعية عى منازل املواطنن يف قرية الكوعي باملديرية.

وقصف الغزاة واملرتزقة بأكثر من 40 صاروخ كاتيوشا و12 قذيفة مدفعية مزارع املواطنن يف منطقة 
الفازة بمديرية التحيتا، واستهدفوا بـ14 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب ورشق مدينة التحيتا.

مصدر عسكري: 703 خروقات للعدوان ومرتزقته يف احلديدة و57 غارة ومثانية زحوفات 
يف باقي اجلبهات

]21/مارس/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن العدوان ومرتزقته ماضون يف تعنتهم وإرصارهم عى إعاقة تنفيذ 
اتفاق السويد واالستمرار يف استهداف األحياء السكنية ومزارع ومنازل املواطنن ومواقع الجيش وتكثيف 

تعزيزات وتحركات قواتهم يف الحديدة مرتكبن 703 خروقات خال 72 ساعة املاضية.

وأشار املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بن إطاق 
خمسة صواريخ و277 قذيفة و228 عملية إطاق نار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة و143 

عملية تعزيزات وتحركات لقواتهم ومقاتليهم وثاث عمليات استحداث وتحصن، يف الوقت الذي ارتكب 
فيه طران العدوان الحربي واالستطاعي 47 خرقا بمواصلة تحليقه يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من 

املديريات.. وأوضح أن طران العدوان الحربي واصل ارتكاب مزيد من الجرائم واستهداف املواطنن 
واملمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات بـ 57 غارة، حيث شن 14 غارة عى كتاف و10 عى 

باقم وغارتن عى قمبورة باملاحيط وغارتن يف املثلث األعى وغارة يف املزرق وست عى رازح و11 عى 
سحار وغارة عى البقع وثاث عى املدينة بمحافظة صعدة، وغارة عى نهم بمحافظة صنعاء، وثاث عى 

حرض بمحافظة حجة، وثاث عى رصواح بمحافظة مأرب.

ولفت املصدر إىل أن الجيش واللجان صدوا ستة زحوفات ملرتزقة العدوان عى مواقع قوات الجيش، منها: 
زحف يف الطلعة وزحف يف رشاحة الغربية بالبقع، وزحف يف الجماجم بالبيضاء، وزحف يف الربوعة 

بعسر وزحفن يف وادي جارة قبالة جيزان، كما أفشلوا محاولتي تسلل للمرتزقة إىل مواقع قوات الجيش 
يف يام بنهم والقعيف بالجوف، كما أكد أنه وردا عى تصعيد العدوان ومرتزقته نفذ أبطال الجيش واللجان 

الشعبية 25 عملية عسكرية، منها: أربع عمليات هجومية استهدفت مواقع املرتزقة يف عيدة الغربية وعبيدان 
بنهم ويف قرى قمبورة والقيمة واألساسية وبرج رقعة والتباب املجاورة يف وادي جارة قبالة جيزان ويف 

الطلعة بالبقع، كما تم تنفيذ خمس عمليات إغارة عى مواقع وتجمعات مرتزقة العدوان يف نجد الفارس ويف 
مربع الحماد قبالة نجران ويف السان ويف قعيطة بحام يف بالجوف ويف تبة القمامة قبالة جيزان.

وذكر املصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 16 عملية نوعية استهدفت تحركات وخطوط إمداد العدو 
وآلياته يف نجد الفارس ورشاحة الغربية ويف صحراء وجمارك البقع ويف األجارش ومربع الحماد قبالة نجران 

ويف وادي جارة ويف باقم ويف األزهور ويف مجازة الغربية قبالة جيزان ويف الربوعة بعسر ويف قانية وناطع 
بالبيضاء ويف حام بالجوف ويف الكدحة بتعز.

وتطرق املصدر إىل أن القوة الصاروخية استهدفت املعسكر التدريبي بجبل النار ولواء العروبة باملاحيط 
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بصاروخن باليستين بدر بي ون.. وأكد املصدر مرصع وإصابة أكثر من 53 من الغزاة واملرتزقة منهم 
جندين سعودين تم قنصهم يف مشعل والفريضة و20 مرتزقا يف نهم وستة يف رصواح وثاثة يف تبة 

العمدان بتعز و13 مرتزقا يف الجوف وسبعة يف البيضاء واثنن يف مربع الحماد قبالة نجران.. فيما لقي 
فريق الهندسة يف وادي جارة بجيزان مرصعهم يف عملية نوعية إىل جانب سقوط عرات املرتزقة قتى 

ومصابن باملعسكر التدريبي بجبل النار إثر استهدافهم بصاروخ باليستي.

ووفقا للمصدر تمكن الجيش واللجان الشعبية من تدمر وإعطاب أكثر من 17 مدرعة وآلية وطقم 
للمرتزقة منها مدرعة وخمسة أطقم يف البقع وثاث آليات يف الربوعة وآلية يف باقم وطقم يف االزهور وطقم 

يف قانية بالبيضاء وطقم يف الكدحة بتعز وطقم يف األجارش وثاثة أطقم يف وادي جارة بجيزان.

17 غارة وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف مناطق متفرقة بصعدة
]22/مارس/2019[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبعة عر غارة واستهدف بقصف صاروخي ومدفعي 
مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبا( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية شدا الحدودية، 
وخمس غارات عى مناطق متفرقة بمديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديريتي 
رازح وباقم..وكان طران العدوان قد شن 10 غارات عى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية خال 

الساعات املاضية.

أربعة أطفال ضحايا القنابل العنقودية يف عمران ومخس غارات على صعدة واستمرار 
خرق السويد

]22/مارس/2019[ محافظات - سبأ:

استشهد وجرح أربعة أطفال بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات طران العدوان األمريكي السعودي يف 
عمران وواصل املرتزقة خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بالحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفاً استشهد وأصيب ثاثة آخرون بانفجار قنبلة 
عنقودية من مخلفات طران العدوان يف منطقة ذو مقطيب بمديرية قفلة عذر محافظة عمران.

ويف محافظة صعدة، شن طران العدوان غارتن عى منطقة العشاش وثاث غارات عى مناطق متفرقة 
بمديرية كتاف.

وقال املصدر إن قوى العدوان قصفت بـ10 قذائف هاون وبمختلف األسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي 
املحارصة، كما قصفت بـ9 قذائف مدفعية وباملعدالت املختلفة قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 16.

وأضاف املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملدفعية والرشاشات باتجاه قريتي الشجن والكوعي يف مديرية 
الدريهمي، وباتجاه الواحة واالتحاد واملطار وشارع الخمسن بمدينة الحديدة.

واستهدفت قوى العدوان باملدفعية وبمختلف األسلحة الرشاشة مناطق متفرقة بمديرية حيس، وقصفت 
بأكثر من 15 قذيفة مدفعية والعيارات الرشاشة مناطق متفرقة يف الجبلية بمديرية التحيتا.

ولفت املصدر إىل تحليق مكثف ومنخفض لطران العدوان التجسيس والحربي يف سماء مديريتي زبيد 
والتحيتا.
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ست غارات على حمافظات صعدة وحجة وتعز وقصف مكثف على احلديدة
]23/مارس/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي استهداف املواطنن يف محافظات صعدة وحجة وتعز، فيما واصل 
املرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بمختلف األسلحة الرشاشة 
مناطق متفرقة يف مديرية حيس، وأطلقت أكثر من 70 قذيفة عى مناطق متفرقة رشق وجنوب مديرية 

التحيتا.

وقال املصدر إن قوى العدوان قصفت باملدفعية واألسلحة الثقيلة واملتوسطة منازل وممتلكات ومزارع 
املواطنن يف مدينة الدريهمي وجنوبها ورشقها، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية يف منطقة 

كيلو 16.

ويف مدينة الحديدة استهدفت قوى العدوان بالرشاشات واملدفعية مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو 
السكنية ومطار الحديدة، وقصفت باألسلحة الثقيلة مدينة الشباب وشارع ودوار الـ90.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارة عى مركز توزيع للغذاء العاملي بمنطقة 
غافرة بمديرية الظاهر، واستهدف قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً منازل ومزارع املواطنن يف 

مديرية باقم ومنطقة طان بمديرية حيدان وقرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح.

وأفاد املصدر أن الطران امُلعادي شن أربع غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة عى 
منطقة الكدحة يف مديرية املعافر بمحافظة تعز.

غارة وقصف مدفعي على مديرية صرواح
]24/مارس/2019[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارة عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة خلفت أرضارا بممتلكات املواطنن يف مديرية 
رصواح.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان أطلقوا عرات قذائف املدفعية عى مزارع ومنازل املواطنن يف رصواح.

ست غارات لطريان العدوان وقصف صاروخي ومدفعي على مديريات صعدة
]24/مارس/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى مديريتي باقم والظاهر يف محافظة صعدة، 
فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي منازل ومزارع املواطنن.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى 
مناطق متفرقة من مديرية باقم، كما شن غارة عى مديرية الظاهر.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية 
باقم، وقرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.
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إصابة 5 مواطنني جلهم نساء وأطفال يف احلديدة وصعدة و9 غارات على صعدة وصنعاء
]24/مارس/2019[ محافظات- سبأ:

أصيب خمسة مواطنن جلهم نساء وأطفال بنران مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف محافظتي 
الحديدة وصعدة، كما شن طران العدو خمس غارات عى محافظة صنعاء.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفلن وشابة وأمهم بجروح نتيجة سقوط قذيفة 
أطلقها املرتزقة عى منزل بقرية الفاح يف مديرية التحيتا محافظة الحديدة، حيث أطلقوا أكثر من 140 

قذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة باملديرية.

وذكر املصدر أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة بمختلف األسلحة استهدف مناطق متفرقة من منطقة 7 
يوليو السكنية، وقصفت قوى العدوان باملعدالت الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من مديرية حيس.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا عدداً من قذائف الهاون عى مدينة الدريهمي املحارصة، يف حن 
حلق طران العدوان الحربي والتجسيس بشكل منخفض ومكثف يف أجواء املديريات الجنوبية باملحافظة.

ويف محافظة صعدة أصيب مواطن يف مزرعته بنران مرتزقة الجيش السعودي بإحدى القرى الحدودية يف 
مديرية رازح، وشن طران العدوان غارة عى مديرية شدا الحدودية.

وأوضح املصدر أن الطران شن ثاث غارات عى مناطق متفرقة من مديرية باقم التي تعرضت منازل 
ومزارع املواطنن فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى معسكر االستقبال بمديرية همدان، وأربع غارات عى منطقة 
رجام بمديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء، فيما حلق الطران الحربي بكثافة يف أجواء العاصمة 

صنعاء.

قوى العدوان تستهدف احلديدة وتعز وحجة 
]25/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصلت قوى الغزو واالحتال خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف املواطنن يف 
محافظتي تعز وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بستة صواريخ كاتيوشا و12 
قذيفة مدفعية قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفت مدينة 

الدريهمي املحارصة بعدد من قذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطران 
العدوان الحربي يف أجواء املدينة.

وقصف املرتزقة بالقذائف املدفعية باتجاة حارة الضبياني وباألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من 
منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، كما قصف الغزاة واملرتزقة مطار الحديدة باملدفعية بالتزامن مع 

تحليق لطائرات العدوان التجسسية.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة نفذوا عملية تسلل فاشلة عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقصفت قوى العدوان بصاروخ موجه و11 قذيفة املنطقة نفسها.

وأكد املصدر إصابة مواطن بقناصة مرتزقة العدوان يف قرية الضبة بمديرية الصلو محافظة تعز.

وذكر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
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 بصعدة يف أول جمزرة للعدوان يف العام اخلامس
ً
استشهاد وإصابة 15 مواطنا

]26/مارس/2019[ صعدة -سبأ:

استشهد وأصيب 15 مواطنا اليوم إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي بوابة املستشفى 
الريفي بمديرية كتاف محافظة صعدة يف أول مجزرة يف العام الخامس من العدوان عى اليمن.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء ليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى بوابة املستشفى 
الريفي يف سوق كتاف، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن وإصابة ثمانية آخرين يف حصيلة أولية.

وأشار املصدر إىل أن حصيلة الشهداء قابلة لارتفاع يف ظل استمرار طران العدوان يف التحليق وصعوبة 
إسعاف الجرحى.

فيما أوضح مدير مكتب الصحة بمديرية كتاف محمد جلهم رشي، أن طران العدوان استهدف بوابة وسور 
مستشفى كتاف الريفي يف سوق مركز مديرية كتاف، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن وإصابة ثمانية 

بينهم أطفال.. وأشار إىل أن هناك مفقودين كانوا متواجدين بجانب سور املستشفى منهم مرىض قدموا من 
عزل املديرية للعاج.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 20 غارة على حرض وميدي
]26/مارس/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 20 غارة عى مديريتي 
حرض وميدي خال الساعات املاضية.

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق السويد وسبع غارات على حجة وعسري
]26/مارس/2019[ محافظات - سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطران غارات 
عى محافظة حجة وعسر خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بعدد من 
قذائف الهاون، وقصفت بأكثر من 50 قذيفة هاون باتجاه حارة الضبياني والواحة واالتحاد والقمة وسيتي 

ماكس، كما قصفت باملدفعية ومختلف األسلحة الرشاشة مناطق متفرقة يف 7 يوليو السكنية وشارعي 
الخمسن وصنعاء، واستهدف تمشيط مكثف للمرتزقة بالعيارات الثقيلة واملتوسطة مدينة الدريهمي 

املحارصة. وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بأكثر من 45 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة املتوسطة 
والثقيلة قرية الزعفران واملناطق املجاوره لها يف منطقة كيلو 16، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى 

العدوان تحصينات يف املنطقة.

وذكر املصدر أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة بالرشاشات وقذائف الهاون استهدف مناطق متفرقة جنوب 
غرب حيس، وقصفوا بـ 20 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة بمديرية حيس.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية مستبأ، وخمس غارات عى منطقة املزرق بمديرية 
حرض محافظة حجة.

وشن طران العدوان األمريكي السعودي غارة عى مجازة يف عسر.
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غارتان لطريان العدوان على قعطبة يف الضالع
]27/مارس/2019[ الضالع-سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية قعطبة يف محافظة الضالع.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن قرية بيت 
الشامي باملديرية .

سبع غارات على حمافظة حجة
]27/مارس/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مدينة حرض 
بخمس غارات، وشن غارتن عى مديرية مستبأ.

طريان العدوان يشن غارتني على مديرية سحار بصعدة
]27/مارس/2019[ صعد-سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة املهاذر 
بمديرية سحار.

ست غارات على صرواح وعشرات القذائف على احلديدة
]27/مارس/2019[ محافظات-سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته جرائمهم بحق الشعب اليمني وخرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان قصف صاروخي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان يف 
مديرية رازح الحدودية.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بأكثر من 50 قذيفة مدفعية وثاثة صواريخ كاتيوشا 
وباملعدالت املتوسطة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وقصف املرتزقة رشق حيس 

بأكثر من 10 قذائف مدفعية وبالعيارات الرشاشة.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا باألسلحة املتوسطة والثقيلة قرية الزعفران يف كيلو 16، ومناطق 
متفرقة رشق مدينة الدريهمي املحارصة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
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مصدر عسكري: العدوان ومرتزقته يرتكبون 1379 خرقا يف احلديدة و135 غارة خالل 
الستة األيام املاضية

]27/مارس/2019[ صنعاء - سبأ :

 أكد مصدر عسكري أن طران العدوان الحربي واالستطاعي يواصل خروقاته بالتحليق يف أجواء الحديدة 
يف وقت يستمر مرتزقة العدوان قصفهم واستهدافهم ملنازل ومزارع املواطنن ومواقع الجيش ما أدى إىل 

سقوط شهداء وجرحى من األطفال والنساء وتدمر وترضر عدد من املنازل واملمتلكات العامة والخاصة.  

وأكد املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن خروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة بلغت 
خال الستة األيام املاضية أكثر من ألف و379 خرقا، توزعت بن إطاق سبعة صواريخ و725 قذيفة 
و389عملية إطاق نار من مختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة و241 عملية تعزيز وتحريك آللياتهم 

ومقاتليهم وقيامهم بتسع عمليات استحداث وتحصن و88 خرقا لطران العدوان.

وأشار املصدر إىل أن الطران الحربي للعدوان واصل ارتكاب الجرائم واستهداف املواطنن وممتلكاتهم يف 
عدد من املحافظات بشن 135 غارة، منها: 19 غارة عى باقم و11 غارة عى كتاف وثاث عى شدا و14 

عى املاحيط وثاث عى البقع وغارة عى رازح و13 غارة قبالة نجران وغارة عى سحار وغارة عى الصفراء 
بمحافظة صعدة، كما شن طران العدوان 19 غارة عى حرض و11 عى حران وغارتن عى عبس وغارتن 
عى بني حسن وثاث عى ميدي وأربع عى املزرق بمحافظة حجة، وغارة عى ضاع همدان وأربع عى بني 

حشيش وثمان عى نهم بمحافظة صنعاء، وغارتن عى خب والشعف بمحافظة الجوف وغارتن عى مقبنة 
بمحافظة تعز، وتسع عى رصواح بمحافظة مأرب، وغارتن عى الضالع.

ولفت املصدر إىل أن مرتزقة العدوان نفذوا 12 زحفا باتجاه مواقع قوات الجيش يف الغرق ويف آل الزماح وقراض 
بباقم ويف األزهور برازح ويف جبل عرف قبالة جيزان ويف الطلعة بالبقع ويف تبة العلم بالربوعة ويف رشق حران 

ويف املزرق بحرض والشبكة بنجران وجبل القمامة باملاحيط، كما نفذ مرتزقة العدوان أربع محاوالت تسلل 
باتجاه مواقع الجيش يف كابة ويف القحيفة بتعز ويف الحصن واألزهور برازح ويف جبل قيس بجيزان. 

وأكد املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحوفات ومحاوالت تسلل مرتزقة العدوان وكبدوهم 
خسائر كبرة، كما ردوا عى تصعيد العدوان ومرتزقته بتنفيذ 43 عملية عسكرية متنوعة.. وذكر املصدر أن 

القوة الصاروخية نفذت عمليتن بصاروخن باليستين بدر واحد بي، استهدفا تجمعات املرتزقة يف الحزم 
بالجوف وأسفل فرضة نهم، إىل جانب تنفيذ الطران املسر باالشراك مع وحدة املدفعية عملية مشركة 

استهدفت تجمعات املرتزقة يف نهم، كما أكد أن األبطال امليامن استهدفوا بـ10 عمليات عسكرية هجومية 
واسعة عدد من مواقع العدو منها عملية يف رشق جبل اإلم بي يس والصفة وقريتي القيمة والصيابة بجيزان 

وثاث عمليات يف الربوعة وعملية يف أسطر بالجوف وعملية يف املاحيط وعملية واسعة يف دمت بالضالع 
وعملية يف الطلعة وعملية يف غرب محنق صلة بالبقع وعملية يف نجران.. وأفاد أن الجيش واللجان الشعبية 

تمكنوا من تطهر وإحكام السيطرة عى عدد من املواقع منها تبتي أبو شهيد والعلم بالربوعة وجبل القمامة 
باملاحيط وعدد من املواقع يف دمت واسطر.

وأشار املصدر العسكري إىل أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 10 عمليات إغارة عى مواقع املرتزقة 
وتجمعاتهم يف رشاحة بالبقع ويف رقابة مراش ويف تبة عقيل الحشييش بنجران ويف جبل الصوتيات باملدافن 

قبالة جيزان ويف عيدة ويف النحرين بنهم ويف صرين بالجوف ويف عصيفرة بتعز ويف مجازة قبالة نجران، 
كما استهدفوا بـ 23 عملية نوعية تحركات وخطوط إمداد العدو يف كابة ويف الضباب ويف املخا بتعز ويف 

أسطر ويف الظهرة ويف خب والشعف ويف قشعان بالجوف ويف وعان بجبل النار بحرض ويف جنوب تويلق 
بجيزان ويف الربعة باألجارش ويف باقم ويف الربوعة ويف نجران ويف باقم ويف املجاوحة بنهم ويف الربوعة ويف 

عزاب بدمت يف الضالع ويف ذي ناعم بالبيضاء.

وأكد املصدر مرصع وإصابة أكثر من 242 من الغزاة واملرتزقة منهم 25 من عنارص جيش العدو السعودي 
واثنن سودانين سقطوا بجيزان وجندي سعودي تم قنصه يف الرفة و71 مرتزقا تم قنصهم يف جبهات 

الحدود و17 مرتزقا يف نهم وثاثة يف رصواح وواحد يف الربوعة و 19 مرتزقا يف حرض و32 مرتزقا يف 
البقع، كما سقط أكثر من 70 مرتزقا قتى ومصابن يف الرضبة الباليستية بالحزم يف الجوف ومرتزق 
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آخر قتل يف خب والشعف..ووفقا للمصدر العسكري تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من تدمر 
وإعطاب أكثر من 20 آلية ومدرعة عسكرية للعدو ومرتزقته منها خمس آليات بجيزان وثاث يف جبل النار 
بحرض وثاث آليات يف باقم وآلية يف الطلعة بالبقع وتسعة أطقم يف أسطر ويف الظهرة بالجوف ويف الربعة 

باألجارش ويف تويلق ويف الوادي بنجران ويف املخا بتعز وإحراق معدل يف قعشان بالجوف، كما تمكنت 
الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطاع للعدوان كانت تحلق يف أجواء أمانة العاصمة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على مديرية صرواح مبأرب
]28/مارس/2019[ مأرب -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارة جوية عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بغارة منازل املواطنن يف 
رصواح وخلفت أرضارا فيها.

إصابة طفلني وقصف صاروخي ومدفعي وجوي على حمافظات احلديدة وصعدة
]28/مارس/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى الغزو واالحتال استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدة محافظات بالغارات الجوية والقصف 
الصاروخي واملدفعي.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية مناطق متفرقة 
يف شارع صنعاء بمدينة الحديدة، ومشطوا بالعيارات الرشاشة الثقيلة واملتوسطة باتجاه رشق مدينة 

الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ25 قذيفة هاون قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16، وأطلقوا  
38 قذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة جنوب ورشق مدينة التحيتا، فيما استهدف قصف مدفعي وتمشيط 

باملعدالت الخفيفة واملتوسطة منطقة الجاح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى مناطق متفرقة من مديرية كتاف يف محافظة 
صعدة.وأكد املصدر إصابة طفلن جراء قصف صاروخي سعودي عى قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 

الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم.

قصف مكثف على بعض مديريات احلديدة
]29/مارس/2019[ محافظات - سبأ :

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة بإرسال التعزيزات وإطاق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 20 مدرعة لقوى العدوان وصلت إىل مديرية 
الدريهمي قادمة من املخا يف خرق جديد التفاق وقف إطاق النار. وقصفت قوى العدوان بأكثر من 40 
قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قريتي الزعفران واملكيمنية يف منطقة كيلو 16 بمديرية 

الدريهمي، كما استهدفت مدينة الدريهمي املحارصة بأكثر من 30 قذيفة هاون.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 54 قذيفة عى مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، وقصفوا منطقة 
الجبلية باملدفعية والعيارات الخفيفة واملتوسطة.
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وقصف الغزاة واملرتزقة باملدفعية واألسلحة الرشاشة منطقة 7 يوليو السكنية، ومشطوا باملعدالت املتوسطة 
باتجاه حارة الضبياني، كما قصفوا تقصف بـ12 قذيفة هاون باتجاه دوار الجمال وجامعة الحديدة.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بغارة علی عبس يف حجة
]30/مارس/2019[ حجة -سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثالث جراء غارة شنها طران العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم عى مديرية 
عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل 
مواطن يف قرية الضهر بني حسن يف مديرية عبس، ما أدی إلی استشهاد مواطنن اثنن وإصابة ثالث.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن تسع غارات على مناطق متفرقة مبديرية نهم 
]30/مارس/2019[ صنعاء  -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف بتسع غارات مناطق متفرقة 
بمديرية نهم، وخلف أرضارا كبرة بمنازل ومزارع املواطنن.

قوى العدوان تواصل تصعيدها يف احلديدة وغارات وقصف على حمافظتي حجة وصعدة
]31/مارس/2019[ محافظات- سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظات 
الحديدة وحجة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن رشيف محمد رشف )55 عاماً( أصيب بطلقة 
رشاش املرتزقة يف شارع الثاثن بمدينة الحديدة، وقصف املرتزقة فندق الواحة بصواريخ موجهة، فيما 

حلقت طائرات العدوان الحربية والتجسسية يف أجواء املدينة.

ويف مديرية الدريهمي قصف املرتزقة بـ 12 صاروخ كاتيوشا و14 قذيفة هاون قريتي الزعفران ومحل 
الشيخ يف كيلو 16، وقصفوا بالعيارات املتوسطة والثقيلة وقذائف الهاون باتجاه قريتي الخباتية والكوعي.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بـ90 قذيفة و45 صاروخ كاتيوشا وباملعدالت الثقيلة منازل 
وممتلكات املواطنن يف قريتي محل الشيخ والزعفران يف كيلو 16، ما أدى إىل أرضار كبرة فيها. 

وذكر املصدر أن أكثر من 60 قذيفة مدفعية للغزاة واملرتزقة وتمشيط بالرشاشات املختلفة استهدفت 
مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، كما أطلقت قوى العدوان تسع قذائف مدفعية وأعرة نارية باتجاه 

رشق وجنوب التحيتا واستحدثت تحصينات رشق املديرية.

وقصف املرتزقة شمال رشق مديرية حيس باملدفعية، فيما شن الطران غارتن عى منطقة املزرق بمحافظة 
حجة.

وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق واسعة يف مديرية شدا الحدودية 
بمحافظة صعدة.





أبريل
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طريان العدوان يستهدف قوارب الصيادين مبديرية املنرية يف احلديدة
]01/أبريل/2019[ الحديدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، ثاث غارات عى قوارب الصيادين يف مديرية املنرة بمحافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن قوارب الصيد يف 
سواحل مديرية املنرة وعاود استهدافها بغارة ثالثة.

استشهاد واصابة ثالثة مواطنني واستهداف عدد من املنازل يف احلديدة وصنعاء وحجة 
وصعدة

]01/أبريل/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف عدد من محافظات 
الجمهورية ما أدى إىل استشهاد وإصابة ثاثة وتدمر املنازل واملمتلكات خال الـ 24 ساعة املاضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الفتاة زينب راشد أحمد األحمدي )15 عاماً( استشهدت 
متأثرة بجراحها التي أصيبت بها برصاص املرتزقة يف محافظة الحديدة.. وأشار إىل أن قوى العدوان 

استهدفت منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة.

وأكد املصدر إصابة مواطنن اثنن بجروح جراء قصف مكثف ملرتزقة العدوان بصواريخ الكاتيوشا عى 
قرية عيال محمد بمديرية نهم يف محافظة صنعاء.

وأوضح املصدر أن قصفاً لطران ومدفعية العدوان عى منازل املواطنن يف قرية البداح بمنطقة بني حسن 
يف محافظة حجة، أدى إىل تدمر عدد من املنازل ونزوح العديد من األرس.

وأفاد املصدر أن قصف صاروخي ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية 
باقم، وقرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

اصابة عشرة مواطنني أغلبهم نساء وقصف مدفعي وصاروخي على احلديدة وصنعاء 
وصعدة وغارة على الضالع

]02/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

استهدفت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها محافظات الحديدة، صعدة، الضالع وصنعاء 
بالغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي ما تسبب يف إصابة أكثر من عرة مواطنن وتدمر 

املمتلكات العامة والخاصة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عرة مواطنن أغلبهم نساء أصيبوا جراء سقوط إحدى 
قذائف املرتزقة عى منزل أحد املواطنن بمنطقة الربصة يف مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، فيما أطلق 

املرتزقة أكثر من 12 قذيفة مدفعية والعيارات املتوسطة والثقيلة عى األحياء السكنية يف شارع صنعاء 
بمدينة الحديدة.

وأوضح املصدر أن املرتزقة قصفوا مناطق مختلفة يف مديرية التحيتا بأكثر من 28 قذيفة مدفعية، 
واستهدفوا بأكثر من تسع قذائف مدفعية رشق جنوب الخباتية بمديرية الدريهمي املحارصة، كما قصفوا 

بأكثر من 31 قذيفة مدفعية والعيارات الثقيلة واملتوسطة قرية محل الشيخ يف منطقة كيلو 16.
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وذكر املصدر أن مدفعية قوى العدوان استهدفت منازل وممتلكات املواطنن يف قرية النمصة بحريب نهم 
محافظة صنعاء، ما أدى إىل أرضار كبرة وسقوط جرحى أحدهم حالته خطرة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طران العدوان غارة عى جبل ناصة بمديرية دمت يف محافظة الضالع.

استشهاد أربعة مواطنني بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي يف البيضاء
]03/أبريل/2019[ البيضاء -سبأ:

استشهد أربعة مواطنن اليوم بغارة لطران العدوان األمريكي السعودي يف مديرية الوهبية بمحافظة 
البيضاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة ناقلة مياه يف 
مديرية الوهبية، ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن.

غارتان على منطقة املزرق حبجة
]03/أبريل/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منطقة املزرق بمديرية حرض 
بغارتن.

إصابة ستة مواطنني يف الضالع وقصف صاروخي ومدفعي على احلديدة وصعدة
]03/أبريل/2019[ محافظات-سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف املواطنن وممتلكاتهم 
يف محافظتي الضالع وصعدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بـ25 قذيفة مدفعية والعيارات 
الرشاشة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، وقصفوا باملدفعية قرية الكوعي رشق مدينة الدريهمي 

بمحافظة الحديدة.

وأكد املصدر إصابة ستة مواطنن أحدهم حالته خطرة جراء قصف مدفعي للمرتزقة عى منازل املواطنن 
يف قرية بيت الشوكي بمديرية قعطبة محافظة الضالع.

وأوضح املصدر أن قصفاً سعودياً بالصواريخ واملدفعية استهدف منازل وممتلكات املواطنن يف مديرية 
باقم الحدودية بمحافظة صعدة.
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مصدر عسكري: طريان العدوان يشن أربع غارات على احلديدة و1129 خرقا للمرتزقة 
خالل ستة أيام

]03/أبريل/2019[ صنعاء - سبأ:

أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن طران العدوان استهدف قوارب الصيادين يف املنرة وساحل الصليف 
بالحديدة بأربع غارات، يف الوقت الذي واصل فيه مرتزقة العدوان قصف منازل ومزارع املواطنن واألحياء 

السكنية ومواقع الجيش مرتكبن أكثر من ألف و129 خرقا خال الستة األيام املاضية.

وأوضح املصدر لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بن إطاق 151 
صاروخا و657 قذيفة و224 عملية إطاق نار من األسلحة املتوسطة والخفيفة، و53 عملية تعزيز وتحرك 

لقواتهم ومقاتليهم، وقيامهم بسبع عمليات استحداث وتحصن، ومحاولتي تسلل اىل مواقع الجيش، فيما 
ارتكب طران العدوان 35 خرقا بشنه أربع غارات ومواصلة تحليقه يف أجواء مدينة الحديدة وعدد من 

املديريات.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان استهدف املمتلكات العامة والخاصة يف عدد من املحافظات بـ110 
غارة، منها: 41 غارة عى نهم بمحافظة صنعاء، و12 غارة عى املاحيط وثاث عى باقم وأربع غارات 
عى مجز وغارة عى سحار وغارتن عى املهاذر وست عى كتاف وغارتن عى البقع وسبع قبالة نجران 

بمحافظة صعدة، و12 غارة عى حرض وخمس عى حران ومثلها عى املزرق بمحافظة حجة، وغارتن عى 
رصواح بمحافظة مأرب، وغارة عى دمت بمحافظة الضالع، وثاث عى األجارش بمحافظة الجوف، وأربع 

عى الحديدة.

كما أكد أن الجيش واللجان الشعبية صدوا 13 زحفا ملرتزقة العدوان عى مواقع الجيش يف تبة العظيمة 
ويف البيايض وتبة شهيد صفر بنهم، ويف رشاحة بالبقع وصحراء األجارش ويف جبل الحطيمي وتبة القمامة 

باملاحيط، ويف حران ويف جبل الرضعة وتبة الويل باألقروض يف تعز، ويف تبة الشوايل وتبة أبو شهيد 
بالربوعة ويف الوادي ويف الشبكة قبالة نجران، كما أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية أربع محاوالت 

تسلل للمرتزقة اىل مواقع الجيش واللجان الشعبية منها محاولتن يف الحديدة ومحاولة يف مريس ومحاولة 
يف األزهور برازح.

وأوضح املصدر أن الجيش واللجان الشعبية ردوا عى تصعيد العدوان ومرتزقته بتنفيذ 23 عملية عسكرية 
منها: تسع عمليات هجومية عى مواقع مرتزقة العدوان يف األقروض بتعز، ويف الوادي ويف الشبكة قبالة 

نجران ويف آل مغرم بباقم ويف حران ويف قعطبة ويف ام صياد والحمراء بنهم، حيث تمكن مقاتلو الجيش 
واللجان الشعبية من تطهر جبل الرضعة وتبة الويل ومدرسة الخلل باالقروض يف تعز، ورتب الرئيس 

ورتب الديلمي بباقم، وقريتي الخادم وصبياء بحران، وأم صياد بنهم، ومواقع ومساحات واسعة يف قعطبة 
بالضالع. 

ولفت املصدر إىل أن الجيش واللجان نفذوا ست عمليات إغارة عى مواقع مرتزقة العدوان يف املتون بالجوف 
ويف السفينة وحريب نهم ويف مكراس بالبيضاء ويف رشاحة بالبقع ويف تبة سيان بحران، كما نفذوا سبع 

عمليات نوعية استهدفوا خالها تحركات وخطوط إمداد العدو يف نهم بمحافظة صنعاء ويف قعطبة ويف 
مريس بالضالع ويف حران ويف حرض بحجة ويف مقبنة بتعز ويف الوادي قبالة نجران.

وأكد املصدر مرصع وإصابة مئات املرتزقة منهم 215 يف محور علب بينهم قادة أبرزهم رئيس عمليات ما 
يسمى لواء الحزم القيادي املرتزق محمد السامعي، وأكثر من 192 مرتزقا قتلوا وأصيبوا يف عسر، وأكثر 

من 250 يف الضالع، وأكثر من 260 مرتزقا يف حران، و17 يف نهم، وثاثة يف تعز وواحد يف األزهور.  

وبن املصدر الجيش واللجان الشعبية دمروا عرات دبابات وآليات ومدرعات وأطقم للمرتزقة منها: دبابة 
و16 آلية ومدرعة و12 طقم ومخزن أسلحة يف حران، وثاث دبابات ومدرعة وثاثة أطقم يف قعطبة 

ومريس بالضالع، و16 آلية يف األجارش، وأربع آليات يف حرض، و12 آلية وطقمن يف الربوعة بعسر، وآلية 
يف الوادي بنجران، وطقمن يف حمر بتعز، فيما اغتنم الجيش واللجان الشعبية عتاد عسكري كبر.
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استشهاد وإصابة مخسة مواطنني يف حمافظة احلديدة وقصف على صعدة
]04/أبريل/2019[ محافظات ـ  سبأ :

استشهد خمسة وأصيب مواطنن بغارات طران العدوان ونران مرتزقته يف محافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد ثاث نساء ورجل وجرح آخر  باستهداف مرتزقة 
العدوان منزل أحد املواطنن بحي الربصة يف مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من 30 قذيفة مدفعية  والعيارات الرشاشة كلية الطب 
ودوار الجمال وجامعة ومطار الحديدة، وحلق طران العدوان التجسيس يف أجواء مدينة زبيد يف حن حلق 

الطران الحربي يف أجواء مديريتي الجراحي وبرع.

وذكر املصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة رشق حيس بعد االشتباك مع أبطال الجيش واللجان 
الشعبية، وقصف املرتزقة بعدد من قذائف املدفعية باتجاه جنوب حيس..وأطلق الغزاة واملرتزقة 24 قذيفة 

مدفعية عى منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وثماني قذائف هاون عى مدينة الدريهمي املحارصة.

ويف محافظة صعدة، حدثت أرضار يف ممتلكات املواطنن بقصف صاروخي سعودي عى قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية شدا الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان يف مديرية 

منبه الحدودية.

سريع يستعرض يف مٶمتر صحفي جرائم وخروقات العدوان والعمليات العسكرية يف 
مارس املاضي

]04/أبريل/2019[ صنعاء - سبأ :

عقد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع اليوم بصنعاء املؤتمر الصحفي األول يف 
العام الخامس من الصمود يف وجه العدوان.

ويف املؤتمر أشار العميد يحيى رسيع إىل أن قيادة تحالف العدوان توقعت أن تحقق أهداف عملياتها 
العسكرية العدوانية خال أسابيع من انطاقتها يف 26 من مارس 2015م ثم وضعت ثاثة أشهر لتحقيق 

أهداف العدوان.. وأكد أن القوات املسلحة اليمنية أصبحت اليوم يف السنة الخامسة من العدوان أقوى مما 
كانت عليه ليلة العدوان، وحققت خال األربع السنوات املاضية إنجازاٍت كبرة عى صعيد إعادة البناء 

يف ظل ظروف الحرب والعدوان، كما أكد أن عرات اآلالف من أحرار الشعب اليمني التحقوا بالجبهات 
ومثلهم ضمن االحتياطي العام الجاهز واملستعد لتلبية نداء الواجب يف أي لحظة. وقال »إن من أهم 

اإلنجازات أن قواتنا تمكنت من تحييد أسلحة تفوق بها العدوان، وحققت خطوات يف سبيل التعامل مع 
مختلف الظروف«.

وأشار متحدث القوات املسلحة إىل أنه كلما طال أمد العدوان ازداد اليمن قوًة عى كافة األصعدة ويف مختلف 
املجاالت. وأضاف »القوات املسلحة اليمنية بعد 26 مارس 2015م ليست كما كانت قبل هذا التاريخ ال 
من الناحية التنظيمية وال الفكرية، فالعسكرية اليمنية اليوم ومن الواقع العميل تبني تاريخها الجديد، 

تاريخ اليمِن الذي يجب أن يكون، اليمن الحر األبي الشامخ، يمن الجهاد والصر والنرص«.. وأكد أن القوات 
املسلحة ملتزمة برجمة ما ورد يف خطاب السيد القائد عبدامللك بدر الدين الحوثي يوم الصمود الوطني 

سيما ما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية، وكذلك صياغة اسراتيجية دفاعية تأخذ يف االعتبار العمق 
الجغرايف كقاعدة انطاق نحو تحرير كل شر يف الوطن.. ولفت إىل أن القوات املسلحة تجدد العهد للشعب 
اليمني بأن تظل يف موقع الدفاع عن الوطن وخندق املواجهة والتصدي للعدوان حتى دحر الغزاة وتحرير 

الباد.   

واستعرض العميد رسيع جرائم العدوان وخروقاته خال مارس املنرصم والعمليات العسكرية التي نفذتها 
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القوات املسلحة اليمنية يف إطار الرد عى التصعيد العدواني. وقال »إن تحالف العدوان استهدف مختلف 
املناطق اليمنية واملمتلكات الخاصة والعامة واملراكز الخدمية بـ 559 غارة جوية، تركزت معظمها عى 
محافظة صعدة، والتي بلغت 308 غارات، كذلك محافظة حجة بـ 132 غارة، ومحافظة صنعاء بـ73 

غارة، وتوزعت بقية الغارات عى محافظات مأرب والجوف وتعز وعمران والضالع«.

ولفت متحدث القوات املسلحة إىل أن عدد الغارات العدوانية منذ مطلع العام الجاري تجاوزت 2000 غارة 
جوية.. وأوضح أن استمرار الغارات والحصار الري والبحري والجوي وما تخلفه تلك الغارات من شهداء 

وجرحى وكذا الحصار من آثار ونتائج مدمرة عى اليمنين، جعل القوات املسلحة ومن موقع املسؤولية 
تتخذ أجراءات مناسبة للتصدي العدوان، كما أكد أن الشعب اليمني لم ولن يقف مكتوف األيدي أمام 

استمرار آلة القتل والتدمر العدوانية.. وأشار إىل أن القوات املسلحة اليمنية بمختلف وحداتها واصلت 
تصديها املروع للعدوان من خال العمليات العسكرية، حيث نفذت القوة الصاروخية خال مارس اثنتي 

عرة عملية، جميعها نفذت بصواريخ باليستية طراز بدر بي واحد، واستهدفت تجمعات ومعسكرات 
ملرتزقة العدوان، من ضمنها كان معسكر تدريب رشق جبل النار وتجمعات ملا يسمى لواء العروبة بالخوبة 

غرب املاحيط.

وأكد العميد رسيع عى األهمية االسراتيجية التي تكتسبها عمليات القوة الصاروخية خال مارس املنرصم 
عى صعيد العمليات القتالية.. مشرا إىل أنها نجحت برضباتها االستباقية يف إفشال مخطط العدو يف 

جبهة حران وحرض وميدي، كما استعرض نتائج العمليات الصاروخية خال مارس. وقال »الثالث من 
مارس تم استهداف مركز تدريبي شمال ميدي عى حدود امُلَوّسم ما أدى إىل سقوط العرات ما بن قتيل 
ومصاب، وبعد ذلك بثاثة أيام فقط تم استهداف تجمعات للمرتزقة بإرشاف ضباط سعودين ما أدى إىل 

مرصع وإصابة العرات من املرتزقة، إضافة إىل مرصع ضابط سعودي وإصابة ثاثة آخرين، واستهدفت 
القوة الصاروخية يف العارش من مارس تجمعات للمرتزقة يف غرب حران، ما أدى إىل احراق مخزن أسلحة 
وسقوط 24 ما بن قتيل ومصاب، ويف 13 مارس أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً باليستياً أصاب هدفه 

بنجاح علی معسكر مستحدث للمرتزقة غرب حران، والخسائر بحسب معلومات استخباراتية كانت 
سقوط 16 ما بن قتيل ومصاب وتدمر أليتن، فيما سقط يف  19 مارس 35 من املرتزقة ما بن قتيل 

ومصاب يف استهداف معسكر تدريبي يف جبل النار بصاروخ باليستي«.

وقال متحدث القوات املسلحة اليمنية »إن املعلومات االستخباراتية تؤكد نجاح الرضبات االستباقية للقوة 
الصاروخية، يف تحقيق أهدافها، وأن خسائر العدو خال سبعة أيام فقط من 26 مارس حتى 2 أبريل 

بلغت يف صفوف مرتزقته وضباطه وجنوده يف جبهات حران وميدي وحرض 295 قتيا و 120 مصابا و 
21 مفقودا«.

وعى صعيد ساح الجو املسر، أكد العميد رسيع أنه تم تنفيذ عملية مشركة مع وحدة املدفعية استهدفت 
تجمعات للمرتزقة يف نهم.

ونفی ما نر من ادعاءات لتحالف العدوان حول عملية عسكرية للقوات املسلحة اليمنية يف منطقة خميس 
مشيط. وقال »إدعاء تحالف العدوان بتنفيذ عملية عسكرية للقوات املسلحة اليمنية يف خميس مشيط، ليس 
سوى اختاق مررات وذرائع من قبل التحالف لاستمرار يف ارتكاب املجازر بحق الشعب اليمني«. وأضاف 
»قواتنا تعلن عن عملياتها أوالً بأول وأنه ال يوجد ضمن بنك أهدافنا الحالية أي أهداف قد يؤدي استهدافها 

إىل وقوع ضحايا مدنين، كما أن تاريخنا خال األربع السنوات املاضية يؤكد أننا ال نستهدف املدنين«.. 
وجدد العميد رسيع التأكيد علی أن أي جرائم وأي عمليات عسكرية تصعيدية للعدو ستقابل بالرد باملثل.

ويف مسار عمليات وحدتي الهندسة وضد الدروع، قال متحدث  القوات املسلحة اليمنية »بلغ عدد العمليات 
املنفذة من قبل وحدة الهندسة خال مارس 223 عملية، أدت إىل تدمر 11 مدرعة ودبابة، و116 آلية 

عسكرية معظمها مخصصة لنقل الجنود، إضافة إىل استهداف تجمعات األفراد بـ 87 عملية«.

وبشان وحدة ضد الدروع، بلغ عدد عمليات الوحدة خال مارس املايض 154 عملية أدت إىل تدمر 12 
مدرعة و5 جرافات وثاث دبابات وعربتن بي أم بي، إضافة إىل 20 آلية محملة باألفراد يف موازاة 112 
عملية استهدفت فيها الوحدة تحصينات وتجمعات العدو، ليبلغ إجمايل عمليات الوحدتن 377عملية.. 

وتطرق إىل أن إجمايل خسائر العدو جراء عمليات وحدتي الهندسة وضد الدروع أربع دبابات و23 مدرعة 
وعربتن بي أم بي و138 آلية.
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ويف سياق مواز، قال العميد رسيع »إن إجمايل عمليات وحدة القناصة 1925 عملية، أدت بحسب ما رصد 
إىل مرصع 48 جندياً وضابطاً سعودياً وخمسة سودانين، فيما كان العدد األكر بالنسبة للقتى واملصابن 

جراء عمليات وحدة القناصة من املرتزقة حيث سقط منهم 1852 مرتزقا بن قتيل وجريح، كما تمكنت 
وحدة القناصة من استهداف 10 آليات محملة باملرتزقة وستة معدالت ومعدات رصد وتجسس«.

وعى صعيد العمليات الهجومية، قال متحدث القوات املسلحة اليمنية »إن قواتنا نفذت خال شهر مارس 
45 عملية هجومية عى امتداد مرسح العمليات، وكذا 33 عملية إغارة، فيما تصدت 65 محاولة هجومية 

لقوات العدو و25 محاولة تسلل«.. ولفت إىل أن من أبرز العمليات الهجومية للقوات املسلحة نهاية 
شهر مارس كانت عملية تحرير مناطق يف محافظة الضالع، والتي انطلقت من ثاثة محاور هي املحور 
الهجومي الرقي واملحور الهجومي الشمايل واملحور الهجومي الغربي. وقال »بعمليات هجومية واسعة 

تخللتها عمليات إلتفافية ضمن التكتيكات القتالية املعتمدة حسب الخطة، نجحت القوات املسلحة اليمنية يف 
استعادة مناطق واسعة تقدر مساحتها بـ 139 كيلومر مربع طوالً وعرضاً، وأدت هذه العملية إىل تدمر 

عرات اآلليات واملدرعات ومرصع عرات املرتزقة ووقوع عدد منهم يف األرس«.

وبخصوص خروقات العدوان التفاق وقف إطاق النار، أوضح رسيع إن إجمايل عدد الخروقات يف مارس 
7297، منها: 323 إطاق صواريخ، و3568 قذائف مدفعية، و834 تعزيزات وتحركات، وثمان محاوالت 
هجومية، و371 خرق بالطران، إضافة إىل 2155 رضب باألسلحة املتوسطة والخفيفة و38 استحداثات.. 
وأشار إىل أن إجمايل عدد الخروقات منذ رسيان اتفاق وقف اطاق النار 16 ألف و322 خرقاً، توزعت عى 

802 خرق يف ديسمر، و3819 خرقا يف يناير، و4404 خرقا يف فراير، و7292 خرقا يف مارس املايض.. 
وأكد أن العدو أطلق منذ رسيان االتفاق عى مزارع املواطنن واألحياء السكنية يف الحديدة والطرقات 716 

صاروخا و8972 قذيفة مدفعية، كما رصدت قوات الجيش 1460 تعزيزات وتحركات لقوات العدو و128 
إستحداثات وتحصينات و34 محاولة هجومية فيما بلغ عدد خروقات الطران 683 خرق.

وبن العميد رسيع أن املعلومات االستخباراتية لدى الجيش واللجان الشعبية، تؤكد استمرار قوى تحالف 
العدوان عى األرض يف استقدام املزيد من التعزيزات ومن ضمن هذه التعزيزات مدرعات وآليات وصواريخ. 

وأضاف »إن العدد الكبر من الخروقات يجعلنا أمام تصعيد مستمر واعتداءات املرتزقة عى أبناء الحديدة 
وأمام جرائم حرب ال تندرج ضمن الخروقات أو ال ينطبق عليها وصف الخروقات بما يف ذلك املحاوالت 
الهجومية عى قواتنا«. وقال »إن القوات املسلحة تؤكد لكافة أبناء الشعب اليمني العزيز أننا مع السام 
وحريصون كل الحرص عى تنفيذ وقف إطاق النار واستكمال املراحل املتبقية، كما تؤكد أن خضوعنا 

ملنطق السام ليس ضعفاً بل من موقع القوة كوننا ندرك موقف الشعب اليمني ومستوى وعيه، وأن 
املخططات التآمرية عى الحديدة لن يكتب لها النجاح وأن أبناء تهامة يتصدرون اليوم الجبهات دفاعاً عن 

الوطن ورفضاً لاحتال والغزو«.

وتطرق إىل أن القيادة السياسية تؤكد استمرار العمل بقرار العفو العام.. مؤكدا أن عودة املغرر بهم أمر 
مرحب به. وقال »نؤكد عى االستمرار يف إتخاذ كل ما يلزم لرتيب عودة كل من يرغب، وقد تم ترتيب 

أوضاع الكثر ممن عادوا، فالوطن يتسع للجميع وجميعنا كيمنين يد واحدة يف وجه املعتدي والغازي وضد 
كل من يحاول املساس بأرضنا وسيادتنا وإستقالنا«.

 واختتم متحدث القوات املسلحة اليمنية املؤتمر الصحفي بالتأكيد عى أن القوات املسلحة اليمنية يف موقع 
املسؤولية وموقف الحق ولها قضية وأهداف وتطلعات مروعة وأن الدفاع عن البلد واجب يقع عى عاتق 

كل من ينتمي إىل اليمن الحر العزيز.

إصابة طفلني بإنفجار قنبلة من خملفات العدوان يف الدريهمي باحلديدة
]05/أبريل/2019[ الحديدة- سبأ:

أصيب طفان اليوم إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان يف مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قنبلة من مخلفات العدوان انفجرت يف إحدى املزارع 
بمنطقة املنقم يف مديرية الدريهمي ما أدى إىل إصابة طفلن.
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خطف امرأة واثنني من اوالدها يف احلديدة وغارات لطريان األباتشي واحلربي على 
صعدة

]05/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها جرائمها بحق الشعب اليمني وخرق اتفاق وقف 
إطاق النار بمحافظة الحديدة باختطاف النساء واألطفال وتدمر املنازل واملمتلكات خال الـ 24 ساعة 

املاضية.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مرتزقة العدوان اختطفوا زوجة املواطن عبده خادم 
مسبح واثنن من أوالدهما من قرية البقعة عزلة املتينة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، ودمروا منزلهم 

بالكامل.

وذكر املصدر أن املرتزقة استهدفوا أحد الهناجر التجارية جوار مسجد العييس بمديرية الحوك بقذيفة 
مدفعية ملحقة أرضاراً مادية، كما قصفوا بشكل مكثف بالعيارات املتوسطة والخفيفة عى أحياء سكنية يف 

شارع صنعاء بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة ودوار الجمال بعدد من قذائف املدفعية، فيما 
حلق طران العدوان الحربي يف أجواء مديريات التحيتا وحيس والجراحي وجبل راس.

وأوضح املصدر أن طران العدوان األباتيش استهدف مزارع املواطنن يف مديرية شدا الحدودية، وشن 
الطران الحربي أربع غارات عى منازل املواطنن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على مديرية كتاف بصعدة
]06/أبريل/2019[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة 
الصوح بمديرية كتاف.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق ستوكهومل واستهداف سيارة مواطن يف حجة
 ]06/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى الغزو ومرتزقتها خرق اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطاق النار يف محافظة الحديدة، 
واستهدف طران العدوان سيارة مواطن يف محافظة حجة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مرتزقة العدوان أطلقوا قذائف مدفعية وبي 10 وقصفوا 
بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة باتجاه كلية الهندسة وفندق االتحاد وجامع الوحين وجولة موبايل وكلية 

الطب ومناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية، كما استهدفوا بقذائف املدفعية باتجاه حارة الضبياني 
ومدينة الشعب وشارع الخمسن وسيتي ماكس.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان أطلقت تسع قذائف مدفعية عى منطقة الفازة و20 قذيفة مدفعية عى 
مناطق متفرقة من منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأكد املصدر أن طائرات العدوان الحربية والتجسسية حلقت يف أجواء املحافظة.

وأشار إىل أن طران العدوان استهدف سيارة أحد املواطنن يف مديرية مستبأ بمحافظة حجة.
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وزير الصحة: ارتفاع حصيلة جرمية العدوان بسعوان إىل 105 شهداء وجرحى
]07/أبريل/2019[ صنعاء - سبأ :

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه املتوكل، عن ارتفاع حصيلة شهداء وجرحى جريمة 
استهداف طران العدوان ملدرسة وحي سكني يف سعوان بالعاصمة صنعاء إىل 105 شهداء وجرحى جّلهم 

من الطالبات والطاب والنساء.

وأشار الوزير املتوكل خال زيارته مساء اليوم للجرحى بمستشفيات الجمهوري والثورة والعسكري 
واملتحدون، إىل أن عدد الشهداء بلغ 13 معظمهم طاب وطالبات، والجرحى 92 جلهم نساء وأطفال، تم 

توزيعهم عى مختلف املستشفيات.

وقال »خال زيارتنا للجرحى باملستشفيات وجدنا أكثر الحاالت مصابة بتشنجات شديدة ما يدل أنها 
تعرضت لغازات سامة ووجهنا لجنة من األطباء واألخصائين للتقيص حول هذه الحاالت ومعرفة أسبابها«.

دهس مواطنني اثنني يف التحيتا وغارات وقصف على حمافظتي صعدة وحجة
]07/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

استمر العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
واستهداف محافظتي حجة وصعدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مرتزقة العدوان أقدموا عى دهس اثنن من املواطنن 
بشكل متعمد بواسطة آلية عسكرية يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ12 قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة مديرية التحيتا، 
واستهدفت باملدفعية حارة الضبياني بمدينة الحديدة، يف حن حلق طران العدوان الحربي والتجسيس يف 

أجواء املدينة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان استهدف بغارة وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مديرية باقم 
الحدودية يف محافظة صعدة، واستهدف قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً قرى آهلة بالسكان يف مديرية 

رازح الحدودية.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان غارة عى مديرية مستبأ.

ثالث غارات على مديرية نهم
]08/أبريل/2019[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى منطقة املدفون بمديرية نهم.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة املدفون 
باملديرية.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي مزارع املواطنن يف مناطق متفرقة 
بمديرية نهم مخلفا أرضارا كبرة فيها.
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العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف حمافظات تعز وصنعاء وصعدة واحلديدة
]08/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظات 
تعز وصنعاء وصعدة والحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة وجرح آخرين من أفراد أرستها جراء 
استهداف مدفعية املرتزقة منزل املواطن غالب عيل ثابت يف قرية االخني بمديرية الصلو محافظة تعز، فيما 

ألقى طران العدوان منشورات يف منطقة اخرق بمديرية ماوية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة جربان بمديرية سنحان يف محافظة 
صنعاء، وغارتن عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

ويف محافظة الحديدة استمر مرتزقة العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار، حيث قصفوا باملدفعية 
باتجاه فندق االتحاد ومناطق متفرقة يف 7 يوليو وجولة يمن موبايل وسوق الحلقة واملطار وكلية الهندسة 

بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان مشطت باملدفعية والعيارات الرشاشة عى مناطق سكنية بشارع صنعاء، 
واستهدفت مدينة الشعب يف شارع الـ90 باملدفعية، فيما حلق طران العدوان التجسيس يف سماء املدينة.

وقصفت قوى العدوان بصاروخن موجهن وتسع قذائف هاون قرية محل الشيخ يف منطقة كيلو 16 
بمديرية الدريهمي، وحلقت طائرات العدوان الحربية يف أجواء محافظة الحديدة.

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق ستوكهومل بشأن احلديدة
]09/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا شارع الـ50 ورشكة العودي 
والربصة باألسلحة املتوسطة.

ويف مديرية الدريهمي قصف الغزاة واملرتزقة بـ13 قذيفة هاون وسبعة صواريخ كاتيوشا ممتلكات 
املواطنن يف قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو 16، وقصفوا بخمس قذائف هاون قرية الكوعي رشق مدينة 

الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان مشطت بالعيارات الرشاشة املتوسطة والثقيلة األحياء السكنية يف مدينة 
الدريهمي املحارصة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطران العدوان التجسيس يف أجواء املدينة.

العميد سريع: 1221 خرقا للعدوان ومرتزقته باحلديدة و97 غارة وزحوفات يف باقي 
اجلبهات

]09/أبريل/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع سقوط عرات املدنين جراء استمرار 
العدوان ومرتزقته يف خروقاتهم واستهداف األحياء السكنية ومنازل ومزارع املواطنن بالحديدة وغارات 

الطران والتصعيد العسكري يف باقي الجبهات خال أسبوع.
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وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن خروقات العدوان ومرتزقته يف الحديدة تجاوزت 
خال أسبوع أكثر من 1221 خرقا، تنوعت: بن إطاق 16 صاروخ و41 قنبلة و416 قذيفة مدفعية 

و415 عملية إطاق نار من األسلحة الخفيفة واملتوسطة، وقيامهم بـ 262 عملية تعزيز وتحركات لقواتهم 
ومقاتليهم وعمليتي استحداثات وتحصينات، فيما ارتكب طران العدوان 69 خرقا بمواصلة تحليقه يف 

أجواء الحديدة.. وأشار إىل أن طران العدوان الحربي واصل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق املواطنن 
يف عدد من املحافظات، حيث شن 97 غارة، منها: 10 غارات عى كتاف وغارتن عى املاحيط وست عى 
باقم وثمان عى البقع و10 قبالة نجران بمحافظة صعدة، وتسع عى حرض وغارة عى مستبا وخمس 

عى حران وغارتن عى املزرق وغارتن عى ميدي وعبس بمحافظة حجة، و30 غارة عى نهم وأربع عى 
العشاش بمحافظة صنعاء، وأربع عى الضالع، وغارة عى الوهبية بالبيضاء، وثاث عى أمانة العاصمة.

ولفت إىل أن الجيش واللجان الشعبية صدوا وأفشلوا 42 زحفا ومحاولة تسلل للمرتزقة إىل مواقع الجيش 
واللجان الشعبية منها: 23 زحفا ومحاولة تسلل قبالة نجران وجيزان وعسر، و3 يف األقروض والصلو 

بتعز، و10 يف نهم، وزحف ومحاولتي تسلل يف الجوف، وزحفن ومحاولة تسلل يف الضالع. وردا عى 
تصعيد العدوان، بن متحدث القوات املسلحة أن القوات املسلحة واللجان الشعبية استهدفوا مواقع 

وتجمعات وتحركات وخطوط إمداد العدو بـ 57 عملية عسكرية منها 11 عملية هجومية و20 عملية 
إغارة و26 عملية عسكرية نوعية.. وأكد أن األبطال تمكنوا من تطهر وإحكام السيطرة عى عدد من املواقع 
التي كان العدو تقدم فيها، كما تمكنوا من قنص أكثر من 56 مرتزقا منهم 38 مرتزقا بينهم ثاثة مرتزقة 

سودانين تم قنصهم قبالة جيزان ونجران وعسر، وخمسة مرتزقة يف الشقب بتعز و11 يف نهم واثنن يف 
أسطر بالجوف، كما تم قتل ثاثة مرتزقة وإصابة خمسة آخرون يف املتون بالجوف، فيما لقي قائد فريق 

الهندسة وطاقمه ومرافقيه وقائد كتيبة الرطة العسكرية ومرافقيه مرصعهم يف عملية نوعية للجيش 
واللجان بالبقع.

كما أكد العميد رسيع أن الجيش واللجان تمكنوا من إحراق وإعطاب 62 ما بن دبابة وعربة وآلية وطقم، 
منها دبابة وخمس مدرعات وآليتن وثاثة أطقم للمرتزقة يف نهم، ودبابة وآلية وطقمن يف مريس بالضالع، 

وتدمر وإعطاب 18 آلية وثمانية أطقم قبالة نجران وجيزان، وعربة وآليتن يف حران واملزرق، إىل جانب 
تدمر وإعطاب 18 طقما يف البقع واألجارش ورصواح ومريس وصرين والشقب.

اصابة طفل بنريان املرتزقة يف احلديدة وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة
]10/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة استهداف املواطنن وخرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة وشن قصف 
صاروخي عى محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة النارصي 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا أكثر من عر قذائف هاون باتجاه دوار الجمال بمديرية الحوك 
واستهدفوا حارة الضبياني ومناطق مجاورة بالعيارات الرشاشة، كما قصفوا بشكل هستري منطقة 7 

يوليو وشارع 90 بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن طائرات العدوان الحربية والتجسسية حلقت يف أجواء مدينة الحديدة وما جاورها.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
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استشهاد فتاة وإصابة آخرين واربع غارات وقصف مدفعي على احلديدة وامانة العاصمة 
وصعدة

]11/أبريل/2019[ محافظات ـ سبأ:

استشهدت فتاة وأصيب ثاثة مواطنن بقصف قوى العدوان ونران حرس الحدود السعودي خال الـ 24 
ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن فتاة استشهدت وأصيب أخويها بقصف لقوى العدوان 
بالكاتيوشا استهدفهم يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل استمرار املرتزقة يف قصف قريتي الخباتية والكوعي ومناطق سكنية يف الدريهمي 
املحارصة بالعيارات الثقيلة والرشاشات املختلفة، الفتاً إىل أن طران العدوان التجسيس حلق بكثافة يف سماء 

مدينة الدريهمي.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بالهاونات واملدفعية باتجاه حارة الضبياني واملطار وجنوب جولة 
يمن موبايل، واستهدف املرتزقة شارع صنعاء وسيتي ماكس وفندق اإلتحاد ومدينة الشعب وكلية الهندسة 
يف مدينة الحديدة باملدفعية والهاونات وبصاروخ موجه والعيارات الثقيلة، كما قصف مرتزقة العدوان رشق 

حيس باملدفعية واألسلحة الرشاشة.

وأكد املصدر اندالع حريق هائل يف مصنع للباستيك رشق ملعب الثورة بأمانة العاصمة جراء ثاث غارات 
لطران العدوان، كما شن غارة عى منزل املواطن يحيى القديمي قرب القناة التعليمية بمديرية الثورة 

وإصابة عدد من املواطنن ودمار كبر يف املنزل وترضر املنازل املجاورة.

وأفاد املصدر أن مواطناً أصيب بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، 
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف املديرية نفسها.

ست غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
]12/أبريل/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ست غارات فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة 
الفرشن بمديرية كتاف.

وأشار املصدر إىل أن قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف سوق ومركز مديرية كتاف وقرى آهلة 
بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

استشهاد طفل بقصف املرتزقة على احلديدة واربع غارات وقصف على صعدة
]12/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل استشهاد طفل، 
واستهداف محافظة صعدة بالغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة قصفوا بأكثر من 100 قذيفة مدفعية مزارع 
املواطنن يف الفازة بمديرية التحيتا واستشهاد طفل جراء القصف.
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وذكر املصدر أن قوى العدوان ومرتزقتها قصفت مدينة الشعب ومنطقة 7 يوليو وشارع 90  بمدينة 
الحديدة باملدفعية واألسلحة الثقيلة واملتوسطة، كما قصف الغزاة واملرتزقة بخمسة صواريخ موجهة و15 

قذيفة مدفعية أماكن متفرقة جنوب رشق مديرية حيس.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت رشكة العودي بالهاون، وأطلقت ثاثة صواريخ موجهة باتجاه 
محل سابحة يف منطقة كيلو 16، فيما قصفت دبابة للغزاة واملرتزقة باتجاه منطقة كيلو 16 يف مديرية 

الدريهمي.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى ضواحي مدينة صعدة، وغارة عى منطقة املهاذر 
بمديرية سحار.

واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي مكثف محات املوطنن ومزارعهم بمديرية كتاف ومديرية 
الظاهر.

أربعة شهداء وجرحيان معظمهم أطفال يف ذمار والضالع وقصف مكثف على احلديدة 
وصعدة وغارة على بني مطر

]13/أبريل/2019[ محافظات -سبأ:

استشهد أربعة مواطنن بينهم طفان وأصيب اثنان آخران بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان وقذائف 
املرتزقة يف محافظتي ذمار والضالع، فيما واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة 

الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلن استشهدا وأًصيب اثنان آخران بجروح بليغة جراء 
انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف قاع الحق بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار.

وأكد املصدر استشهاد مواطنن اثنن بقذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان من جبل العود عى النادرة يف 
محافظة الضالع.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بقذائف الهاون مدرسة الرف يف منطقة كيلو 16 بمديرية 
الدريهمي محافظة الحديدة، واستهدفت بـ45 قذيفة هاون قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بأكثر من 44 قذيفة هاون و6 كمندز ممتلكات ومنازل املواطنن يف 
قريتي الزعفران ومحل الشيخ بكيلو 16، وبأكثر من 17 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة قرية الكوعي 

ومناطق أخرى بمديرية الدريهمي املحارصة وسط تحليق لطران العدوان التجسيس.

وأفاد املصدر أنه تم صد محاولة تسلل لقوى العدوان رشق حيس، وتمشيط مكثف بالعيارات املخلتفة 
للمرتزقة عى املنطقة نفسها.

واستهدف الغزاة واملرتزقة باملدفعية منزالً قيد اإلنشاء يف حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو، وقصفوا 
بالرشاشات املتوسطة باتجاه حارة الضبياني وجامع الوحين وفندق القمة يف املنطقة.

ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بـ12 قذيفة مدفعية منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وقال املصدر إن قصف مدفعي سعودي استهدف سوق ومركز مديرية كتاف بأكثر من عرين قذيفة 
مدفعية.

وشن طران العدوان األمريكي السعودي غارة عى مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.
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قذائف مدفعية وصاروخية وغارات على حمافظتي احلديدة وصعدة
]14/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

استهدف الغزاة واملرتزقة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار 
املنبثق عن اتفاق ستوكهولم، فيما تعرضت محافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي خال الـ 24 ساعة 

املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة قصفوا باملدفعية مطار الحديدة وحارة 
الضبياني، واستهدفوا باملدفعية والرشاشات مناطق متفرقة جنوب كلية الطب.

وقصف الغزاة واملرتزقة بقذائف املدفعية والعيارات الرشاشة مدينة الشباب يف شارع الـ90 وما جاورها، 
وباألسلحة الثقيلة واملتوسطة رشق شارع الخمسن و 22 مايو وفندق االتحاد.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت محل سابحة يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي بثاث 
قذائف هاون، واستهدفت جنوب وغرب مدينة التحيتا بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة.

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منطقة الفازة يف مديرية التحيتا بعر قذائف مدفعية ومختلف 
األعرة الرشاشة. وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح، 

وتعرضت قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه يف محافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وشن طران العدوان األمريكي السعودي خمس غارات عى منطقة العشاش بمديرية كتاف.

استشهاد وإصابة مخسة مواطنني بإنفجار لغم أرضي زرعته قوى العدوان باجلوف
]15/أبريل/2019[ الجوف- سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثاثة آخرين من أرسة واحدة إثر انفجار لغم أريض زرعه مرتزقة العدوان 
بالطريق العام بمنطقة العقبة بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن اثنن استشهدا وإصابة ثاثة 
آخرين بجروح خطرة إثر انفجار لغم أريض بسيارتهم يف الطريق العام بمنطقة العقبة.

وذكر املصدر أسماء الشهداء وهم: محسن مبخوت مطلق الصيدي 15 سنة، وجمال مبخوت  مطلق 
الصيدي 13 سنة، والجرحى: عيل مبخوت مطلق الصيدي 18 سنة، وعائض عسكر  مطلق الصيدي 17 

سنة، إصابتهما خطرة، ومنصور مبارك حمد مطلق الصيدي 17 سنة.

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق السويد واستهداف حمافظتي صعدة وحجة
]15/أبريل/2019[ محافظات-سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظتي 
صعدة وحجة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بالساح الثقيل واملتوسط 
باتجاه املطار وسيتي ماكس وجامع الوحين وجولة يمن موبايل تجاه فندق القمة وكلية الهندسة.

واستهدفت قوى العدوان حارة الضبياني يف منطقة 7 يوليو بقذيفتي هاون، و بالساح املتوسط قرية 
محل الشيخ يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما استهدفت مصنعا للثلج يف املنطقة نفسها بقذائف 

الهاون.
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وذكر املصدر أن غارة لطران العدوان األمريكي السعودي استهدفت سيارة أحد املواطنن يف منطقة رقعي 
بمديرية مستبأ محافظة حجة وأدت إىل تدمرها، كما شن الطران غارتن عى مدينة حرض.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف مزارع وممتلكات املواطنن يف 
مديرية باقم وقرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

استشهاد وإصابة مثانية مواطنني بغارة لطريان العدوان يف عاهم حبجة
]16/أبريل/2019[ حجة -سبأ:

استشهد طفل وأصيب سبعة مواطنن إثر غارة شنها طران العدوان األمريكي السعودي اليوم عى منطقة 
الخميس يف عاهم بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفا استشهد وأصيب سبعة آخرين بغارة لطران 
العدوان استهدف سيارة وناقلة يف منطقة الخميس بعاهم.

العدوان يواصل استهداف املواطنني واملمتلكات العامة واخلاصة يف احلديدة وصعدة
 ]16/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

تواصلت خروقات الغزاة واملرتزقة التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة والقصف الصاروخي 
واملدفعي عى ممتلكات املواطنن يف صعدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان أطلقوا قذائف مدفعية باتجاه سوق 
الحلقة، واستهدفوا بنران أسلحتهم الرشاشة املتوسطة شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بالقذائف املدفعية مطار الحديدة الدويل وسط تحليق لطران 
العدوان التجسيس يف أجواء املدينة.

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصاروخ موجه باتجاه محل سابحة يف منطقة كيلو 16 
بمديرية الدريهمي، واستهدفوا باألسلحة الرشاشة املتوسطة باتجاه مدرسة الشيخ يف املنطقة نفسها.

وقصف املرتزقة باملدفعية والعيارات الرشاشة قرية مغازي بمديرية حيس، وتم إفشال محاولة تسلل لقوى 
العدوان يف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ترافق معها تمشيط باملدفعية واألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديريتي باقم 
ورازح بمحافظة صعدة، وتعرضت عزلة  البقعة اآلهلة بالسكان يف منطقة مران بمديرية حيدان لقصف 

صاروخي.

قصف مكثف على احلديدة ومخس غارات على حمافظة إب ومنطقة عسري
]17/أبريل/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظات 
الحديدة وإب ومنطقة عسر.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان مرتزقة العدوان استهدفوا بـ 30 قذيفة مدفعية منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما استهدفوا بمختلف األسلحة الرشاشة مزارع املواطنن يف 

املنطقة.
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وقصف الغزاة واملرتزقة بعدد من قذائف املدفعية جنوب رشق مديرية حيس، واستهدفوا بشكل مكثف 
بمختلف األسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي املحارصة، وباملدفعية منازل املواطنن يف قرية محل الشيخ 

بكيلو 16. وأشار املصدر إىل أن تمشيطاً مكثفاً ومتواصاً للمرتزقة بالعيارات الرشاشة استهدف األحياء 
السكنية يف شارع صنعاء وشارع الخمسن وحي 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بالهاونات والعيارات الرشاشة باتجاه مطار الحديدة وفندقي االتحاد 
والواحة وسط تحليق مكثف للطران التجسيس يف أجواء املدينة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى قرية السور والطريق العام بمديرية الشعر يف 
محافظة إب، وألقى منشورات يف مدينة إب مع تحليق مكثف وفتح حاجز الصوت.

وأفاد املصدر أن الطران شن غارتن عى منطقتي مجازة والربوعة يف عسر.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على قرية السور يف الشعر بإب
]18/أبريل/2019[ إب-سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارتن عى قرية السور بمديرية الشعر محافظة إب.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارتي العدوان أسفرتا عن ترضر عدد من 
املنازل واملمتلكات العامة بالقرية.

ثالث غارات وقصف مدفعي وصاروخي على مديرية صرواح
]18/أبريل/2019[ مأرب- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان السعودي خلفت أرضارا يف ممتلكات 
املواطنن ومزارعهم بمديرية رصواح.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان واصلوا استهداف املناطق السكنية يف رصواح بالقذائف املدفعية والصاروخية.

قوى العدوان تستهدف احلديدة وحجة وصعدة
]18/أبريل/2019[ محافظات ـ سبأ:

استمرت قوى العدوان األمريكي السعودي يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن غارات 
وقصف مدفعي عى محافظات حجة وصعدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف املدفعية واألسلحة 
الرشاشة املتوسطة والثقيلة مطار الحديدة وجولة يمن موبايل وسيتي ماكس وشمال سوق الحلقة ومحيط 

مستشفى الكويت وكلية الهندسة وحارة الضبياني وفندق االتحاد وأماكن متفرقة بمنطقة 7 يوليو ودوار 
الجمال وما جاوره يف مديرية الحوك.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان الحربي والتجسيس حلق يف سماء مدينة الحديدة، وقصفت قوى 
العدوان باملدفعية والعيارات الثقيلة واملتوسطة منازل وممتلكات املواطنن يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ 

بمنطقة كيلو 16 يف مديرية الدريهمي.
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وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وبالرشاشات املختلفة مناطق متفرقة 
من مديرية التحيتا، وأطلقت خمس قذائف مدفعية باتجاه رشق حيس.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية مستبا بمحافظة حجة، واستهدف مدرسة بعزلة 
األملوك.

ويف محافظة صعدة استهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

استشهاد طفل وثالث غارات وقصف مدفعي على صعدة
]19/أبريل/2019[ صعدة - سبأ:

استشهد طفل اليوم بنران مرتزقة الجيش السعودي يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة الجيش السعودي استهدفوا قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية رازح ما أدى إىل استشهاد طفل.

اىل ذلك، استهدف طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، بثاث غارات جوية مزارع وممتلكات املواطنن 
يف مديرية باقم.

وأشار إىل ان قصف صاروخي ومدفعي سعودي أستهدف هو االخر قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية بصعدة.  

تواصل خروقات الغزاة واملرتزقة التفاق ستوكهومل وتسع غارات على إب وجمازة
]19/أبريل/2019[ محافظات ـ سبأ:

تواصلت خروقات الغزاة واملرتزقة التفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة، وكذلك الغارات الجوية 
والقصف الصاروخي واملدفعي عى محافظة إب وعسر وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية ومختلف 
العيارات الرشاشة مدينة الشعب وجامع الوحين يف منطقة 7 يوليو وبالقرب من املطار وكلية الهندسة.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة قصفوا بالصواريخ املوجهة ومشطوا بالعيارات املتوسطة األحياء السكنية 
يف 22 مايو وشارعي الخمسن وصنعاء، وأطلقوا أكثر من 50 قذيفة مدفعية وقصف بمختلف العيارات 

الرشاشة عى منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

ويف مديرية الدريهمي قصف الغزاة واملرتزقة بأكثر من 27 قذيفة هاون مناطق متفرقة من منطقة كيلو 
16، بينها عدد من الهناجر التجارية ومحل سابحة.

وذكر املصدر أن طائرات العدوان التجسسية حلقت بكثافة يف أجواء محافظة الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثماني غارات عى مديرية الشعر بمحافظة إب، كما شن غارة عى 
مجازة يف عسر.

ولفت املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية 
باقم بمحافظة صعدة.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على منطقة النهدين بالعاصمة صنعاء
]20/أبريل/2019[ صنعاء -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن استهدفتا منطقة النهدين.

عشرات القذائف على احلديدة وثالث غارات على حمافظة الضالع 
]20/أبريل/2019[ محافظات-سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة يف محافظتي 
الحديدة والضالع.

واوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بالصواريخ املوجهة والقذائف 
املدفعية والعيارات الرشاشة األحياء السكنية يف شارع الخمسن وشارع املطار بمدينة الحديدة.

وأشار إىل أن قوى العدوان قصفت بـ15 قذيفة هاون مصنعي العوادي ومعن يف كيلو 16 بمديرية 
الدريهمي، ملحقة بهما أرضاراً بالغة، وقصف الغزاة واملرتزقة بأكثر من 50 قذيفة مدفعية مزارع 

وممتلكات املواطنن يف مديرية التحيتا.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى معسكر اللواء 130 يف محافظة الضالع.

استمرار خرق هدنة احلديدة وغارة على صعدة
]21/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وواصل الطران غاراته عى 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بأكثر من 30 قذيفة مدفعية 
وخمسة صواريخ كاتيوشا مناطق متفرقة من مديرية التحيتا، وأطلقوا أكثر من ثماني قذائف مدفعية عى 

ممتلكات املواطنن شمال حيس.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية يف األطراف الجنوبية 
لشارع الخمسن، فيما حلق طران العدوان الحربي أجواء املديريات الشمالية باملحافظة، وحلق الطران 

التجسيس يف أجواء مدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى جبل ابن عريج بمديرية ساقن يف محافظة صعدة.
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إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي يف مديرية منبه وغارة على مديرية 
جمز

]22/أبريل/2019[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطنا إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي اليوم استهدف عدد من املناطق الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ 
واملدفعية مناطق آهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إىل إصابة مواطن بجروح ونفوق عدد من 

املوايش وترضر العديد من منازل املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى مديرية مجز خلفت أرضاراً مادية.

إصابة طفل يف احلديدة وغارات على صنعاء وتعز وقصف مدفعي على صعدة
]22/أبريل/2019[ محافظات -سبأ:

أصيب طفل بنران الغزاة واملرتزقة مع استمرار خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
وشن الطران غارات عى محافظتي صنعاء وتعز، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي محافظة 

صعدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل بقذيفة هاون أطلقها الغزاة واملرتزقة عى منطقة 
املدمن بمديرية التحيتا، كما قصفوا بـ50 قذيفة مدفعية منطقة الفازة وجنوب املدينة باملديرية نفسها.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية كلية الهندسة يف مديرية الحايل، وقصفت بالرشاشات 
الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية.

وأشار املصدر إىل إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها ملهام عدوانية يف منطقة كيلو 16 
بمديرية الدريهمي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة مسورة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، وغارة عى 
تبة ذيبان يف منطقة املفاليس جنوب مديرية حيفان بمحافظة تعز.

وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم 
بمحافظة صعدة.

استشهاد مواطن بنريان حرس احلدود السعودي مبديرية منبه يف صعدة
]23/أبريل/2019[ صعدة- سبأ:

استشهد مواطن اليوم يف محافظة صعدة بنران حرس الحدود السعودي.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً استشهد بنران حرس الحدود 
السعودي بمديرية منبه الحدودية.
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الغزاة واملرتزقة يواصلون استهداف حمافظات صعدة واجلوف واحلديدة وصنعاء وحلج
]23/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن اثنن أصيبا ونفوق عدد من املوايش بقصف 
صاروخي ومدفعي سعودي عى قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأكد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا منزل مواطن بصواريخ الكاتيوشا يف قرية ماحا بمديرية 
املصلوب محافظة الجوف.

ويف محافظة الحديدة استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية ملرتزقة العدوان يف مفرق مقبنة بمديرية 
حيس، وقصف املرتزقة باملدفعية مناطق متفرقة شمال حيس.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بعرة صواريخ كاتيوشا جنوب قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو 
16 يف مديرية الدريهمي، وتم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه الكوعي يف املديرية.. مبيناً أن قوى 

العدوان قصفت مطار الحديدة باملدفعية واستهدفت منطقة 7 يوليو بالرشاشات.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى معسكر جربان يف مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، 
وغارة عى منطقة حميض جبل العجوز بمديرية القبيطة يف محافظة لحج.

استمرار خرق اتفاق السويد واربع غارات على منطقة جمازة بعسري
]24/أبريل/2019[ محافظات-سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة نفذوا عملية تسلل فاشلة غرب مديرية 
التحيتا استخدموا فيها األسلحة الثقيلة واملتوسطة، وتم إفشال محاولة تسلل أخرى عى مواقع الجيش 

واللجان الشعبية رشق مديرية حيس.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن أربع غارات عى منطقة مجازة يف عسر.

استهداف األحياء السكنية باحلديدة وتعز
]25/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

استمرت قوى العدوان يف استهداف األحياء السكنية بتعز وخرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة 
خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف الهاون ونران 
أسلحتهم الرشاشة مناطق متفرقة بـ 7 يوليو وفندق الواحة وجنوب ورشق املطار وجولة يمن موبايل 

بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن املرتزقة استهدفوا بقذائف الهاون حي املخبز اآليل بجولة القرص يف مديرية صالة بمدينة 
تعز.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على مديرية التعزية
]26/أبريل/2019[ تعز - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة تعز.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات منطقة الجند 
بمديرية التعزية.

 يف الضالع و9 غارات وقصف على احلديدة وحلج وحجة وعسري
ً
اعدام 17 مواطنا

]26/أبريل/2019[ محافظات - سبأ:

واصل مرتزقة العدوان األمريكي السعودي ارتكاب املجازر بحق املواطنن وخرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مرتزقة ما يسمى بالحزام األمني أعدموا 17 مواطناً من 
أصحاب املحات التجارية والفنادق يف مدينة الضالع، عقب اعتقالهم وإيداعهم أحد السجون التابعة لهم.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة املتوسطة كلية الهندسة بمديرية الحايل.. وأشار 
املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بـ30 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.

ويف محافظة لحج شن طران العدوان غارتن عى منطقة الحيدين ومنطقة الريجة بمديرية القبيطة.

وذكر املصدر أن الطران امُلعادي شن غارتن عى مديرية عبس يف محافظة حجة، وخمس غارات عى 
منطقة مجازة يف عسر.

استشهاد سبعة مواطنني إثر استهداف طريان العدوان لسيارتني بالضالع
]27/أبريل/2019[ الضالع - سبأ :

استشهد سبعة مواطنن اليوم إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي سيارتن يف محافظة 
الضالع.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى سيارتن يف منطقة 
العود، ما أدى إىل استشهاد سبعة مواطنن بينهم أطفال ونساء.

سبع غارات على مديريتي احليمة اخلارجية وبني مطر مبحافظة صنعاء
]27/أبريل/2019[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سبع غارات عى مناطق متفرقة بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى 
مديرية الحيمة الخارجية، وغارتن عى مديرية بني مطر، متسببا يف ترضر منازل املواطنن وممتلكاتهم. 
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على مديرية ضوران أنس بذمار
]27/أبريل/2019[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية ضوران أنس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات قاع 
الحقل بمديرية ضوران آنس، خلفت أرضار بعدد من منازل املواطنن.

ثالث غارات علی بني سعد باحملويت
]27/أبريل/2019[ املحويت - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات علی مديرية بني سعد بمحافظة املحويت.

وذكر مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مزرعة مواطن 
بمنطقة بني شديد مخلفا أرضار فيها.

عشرات القذائف على احلديدة ومخس غارات على تعز
]27/أبريل/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطاق النار بمحافظة 
الحديدة، فيما شن الطران غارات عى محافظة تعز خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة قصفوا أحياء سكنية يف منطقة سبعة 
يوليو السكنية بمديرية الحايل، يف ظل تحليق مكثف لطران العدوان الحربي يف سماء مدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مناطق غرب حيس بقذائف الهاون والعيارات الخفيفة 
واملتوسطة..وقصفت قوى العدوان بـ25 قذيفة مدفعية والرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الفازة 

بمديرية التحيتا، كما قصفت بـ13 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب املديرية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى اللواء 22 مدرع يف منطقة الجند بمديرية التعزية 
محافظة تعز.

استشهاد وإصابة مثانية مواطنني يف الضالع واحلديدة وقصف مدفعي على حلج
]28/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن واملمتلكات العامة والخاصة ما أدى إىل 
استشهاد سبعة مواطنن.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن سبعة مواطنن استشهدوا بينهم طفل وامرأتان بغارتن 
شنهما طران العدوان عى سيارتن يف منطقة الرنمة بمديرية قطعبة محافظة الضالع.

وأوضح املصدر أن مواطناً أصيب بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة املغرس بمديرية التحيتا محافظة 
الحديدة.
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ويف التحيتا أيضاً استهدف الغزاة واملرتزقة بـ19 قذيفة مدفعية منطقة الجاح، وقصفوا بـ 26 صاروخ 
كاتيوشا و17 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة منطقة الجبلية، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى 

العدوان تحصينات قتالية يف إحدى املزارع باملنطقة نفسها.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بشكل متواصل مطار الحديدة باملدفعية والعيارات املتوسطة، 
كما قصفت بـ49 قذيفة مدفعية رشكتي العوادي واملتحدة للخرسانة ومناطق متفرقة بمنطقة كيلو 16 يف 

مديرية الدريهمي.

وأكد املصدر احراق منزلن إثر قصف ملرتزقة العدوان عى مدينة الدريهمي املحارصة.

وقصفت قوى العدوان باملدفعية منازل املواطنن يف منطقة الحيدين بمديرية القبيطة محافظة لحج، ما 
أدى إىل أرضار كبرة يف املمتلكات.

وذكر املصدر أن الطران امُلعادي شن غارة عى مجازة يف عسر.

أربع غارات على مديرية ضوران آنس بذمار
]29/أبريل/2019[ ذمار - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة بني 
سويد بمديرية ضوران آنس.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على مديرية صرواح مبأرب
]29/أبريل/2019[ مأرب - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان خلفت أرضارا يف منازل املواطنن 
بمديرية رصواح.

ست نساء وطفل ضحايا جرائم مرتزقة العدوان يف احلديدة والضالع وتعز وغارات وقصف 
على حلج وصعدة

]29/أبريل/2019[ محافظات-سبأ:

ارتكب مرتزقة العدوان األمريكي السعودي جرائم جديدة بحق النساء يف عدد من محافظات الجمهورية، 
أدت إىل استشهاد أربع وإصابة اثنتن وطفل خال الـ 24 ساعة املاضية.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مرتزق سوداني أقدم عى اغتصاب امرأة يف منطقة الحيمة 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة وطعنها عدة طعنات نقلت عى إثر ذلك إىل عدن للعاج.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ25 صاروخ كاتيوشا و20 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات 
املواطنن يف منطقة الفازة يف التحيتا، وبأكثر من 42 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملدفعية والرشاشات املتوسطة مطار الحديدة الدويل وبـ 28 
قذيفة هاون شمال حيس.
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ويف مديرية الدريهمي قصف املرتزقة قرية الزعفران يف كيلو 16 بعرات القذائف املدفعية، واستهدفوا 
باألسلحة املتوسطة والثقيلة مناطق متفرقة يف مدينة الدريهمي املحارصة، فيما استحدثت جرافة عسكرية 

لقوى العدوان تحصينات قتالية يف منطقة كيلو 16.

وأكد املصدر استشهاد أربع نساء يف قرية بيت الرجي بمحافظة الضالع جراء اقتحام مرتزقة العدوان 
منازلهن.

ولفت إىل إصابة طفل وأمه بقناصة مرتزقة العدوان يف قرية الجرات بمديرية املرساخ محافظة تعز.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى جبل العجوز بمنطقة حميض بمديرية القبيطة يف 
محافظة لحج.

وذكر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية 
بمحافظة صعدة، وشن الطران غارة عى منطقة القد بمديرية رازح الحدودية.

سبع غارات وقصف مدفعي على حمافظات احلديدة وصعدة وحجة وصنعاء ومنطقة عسري
]30/أبريل/2019[ محافظات- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طران العدوان األمريكي 
السعودي غارات عى عدة محافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ32 قذيفة مدفعية واألسلحة 
الرشاشة مزارع املواطنن يف منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا.

وأشار إىل أن مرتزقة العدوان أطلقوا قذائف املدفعية ونران أسلحتهم الرشاشة باتجاه كلية الهندسة 
ومناطق متفرقة بحي 7 يوليو واألحياء السكنية يف شارع الخمسن ومطار الحديدة وجولة موبايل.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً مكثفاً استهدف منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم 
الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مدينة حرض بمحافظة حجة، وغارتن عى منطقة بقان 
بمديرية بني مطر يف محافظة صنعاء، وشن طران العدوان ثاث غارات عى مجازة يف عسر.
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اختطاف 150 صيادا يف احلديدة وسبع غارات على حجة وتعز
]01/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

اختطفت قوى العدوان أكثر من 15 قارب صيد يف الحديدة وتشن غارات عى محافظتي حجة وتعز.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان اختطفت أكثر من 15 قارب صيد عى 
متنها نحو 150 صياداً جنوب غرب جزيرة الطرفة يف الحديدة. 

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 90 قذيفة مناطق الجبلية والفازة وجنوب مدينة التحيتا، 
وبـ 25 قذيفة هاون و4 صواريخ كاتيوشا باتجاه قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى مديرية مستبا بمحافظة حجة، كما شن غارة عى 
مديرية التعزية بمحافظة تعز.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 13 غارة على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي
]01/مايو/2019[ صنعاء - سبأ :

عاود طران العدوان السعودي األمريكي شن غاراته عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان عى مطار صنعاء الدويل وقاعدة 
الديلمي ارتفعت إىل 13 غارة.

ثالث غارات على مديرية احلميدات باجلوف
]01/مايو/2019[ الجوف - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، ثاث غارات عى مديرية الحميدات بالجوف. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان غارات العدوان عى مديرية الحميدات، خلفت أرضارا يف 
مزارع املواطنن وممتلكاتهم. 

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق احلديدة وغارات وقصف صاروخي على حمافظتي حجة 
وصعدة

]01/مايو/2019[ محافظات-سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات 
والقصف الصاروخي واملدفعي عى محافظتي حجة وصعدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت مطار الحديدة بالرشاسات 
الثقيلة، وقصفت باملدفعية باتجاه املطار ومدينة الشعب وفلل املري وفندق الواحة وشارع الـ50.

كما استهدفت قوى العدوان باملدفعية والرشاشات املتوسطة حارة الضبياني وما جاورها بمنطقة 7 يوليو 
وقصفت بالقذائف املدفعية شمال ورشق مدينة الحديدة.مشرا إىل أن املرتزقة قصفوا بـ 9 قذائف هاون 

رشق حيس، وبأكثر من 20 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
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وأكد املصدر احراق منزل مواطن وترضر منازل مجاورة نتيجة قصف قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة 
واملتوسطة عى مدينة الدريهمي املحارصة، واستهدفت بـ 13 صاروخ كاتيوشا و10 قذائف هاون قرية 

محل الشيخ يف منطقة كيلو 16.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية مستبا بمحافظة حجة، وتعرضت قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

عشرات القذائف على احلديدة وسبع غارات على حجة وصنعاء وعسري
]02/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

 كثف الغزاة واملرتزقة خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طران العدوان غارات 
عى املحافظات األخرى.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن املرتزقة أطلقوا قذائف الهاون ونران األسلحة الرشاشة 
قرب مدينة الشعب وفندق الواحة وجامع الوحين وكلية الهندسة وباتجاه مستشفى الكويت وحارة 

الضبياني وسيتي ماكس بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة واصلوا استهداف مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو وما جاورها 
باملدفعية والرشاشات املتوسطة، كما أطلقوا نران األسلحة الرشاشة باتجاه معسكر الدفاع وشارع 

الخمسن وجولة يمن موبايل ونشوب حريق شمال الجولة.

واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات وسواتر ترابية رشق مدينة الشباب بشارع الـ90.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف الهاون شمال مديرية حيس بالتزامن مع تمشيط 
باألسلحة الثقيلة واملتوسطة، كما تم إحباط محاولة تسلل ملرتزقة العدوان رشق حيس.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ22 قذيفة و19 صاروخ كاتيوشا قريتي الزعفران ومحل الشيخ 
يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وقصفوا بـ16 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.. 

وحلق طران العدوان الحربي بكثافة يف سماء مديرية زبيد.

وأوضح املصدر أن طرا العدوان شن غارة عى مديرية مستبا وثاث غارات عى منطقة املزرق بمديرية 
حرض يف محافظة حجة، كما شن غارتن عى قاعدة الديلمي الجوية بالعاصمة صنعاء، وشن طران 

العدوان األمريكي السعودي غارة عى مجازة يف عسر.

استمرار اخلروقات هلدنة احلديدة واستهداف صعدة وحجة
]03/مايو/2019[ محافظات-سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة بالغارات الجوية والقصف 
الصاروخي واملدفعي الذي استهدف أيضاً محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أرضاراً مادية وقعت يف كلية الطب بجامعة الحديدة 
جراء استهداف قوى العدوان لها بقذائف املدفعية، كما قصف الغزاة واملرتزقة مطار الحديدة بعدد من 

قذائف الهاون، وواصلت جرافة عسكرية للمرتزقة استحداث تحصينات قتالية رشق مدينة الشباب بشارع 
الـ90.

واستهدف مرتزقة العدوان بقذائف املدفعية شمال قرية مغاري بمديرية حيس وقصفوا بـ 6 قذائف هاون 
شمال حيس، وباألسلحة الرشاشة باتجاه مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي املحارصة.
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وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بمختلف العيارات الرشاشة قريتي الزعفران ومحل الشيخ وما 
جاورهما يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، وقصفت بـ20 صاروخ كاتيوشا و32 قذيفة مدفعية 

مزارع وممتلكات املواطنن يف منطقة الفازة وجنوب مدينة التحيتا.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى سواحل مديرية اللحية يف خرق جديد التفاق وقف إطاق 
النار، وحلقت الطائرات الحربية والتجسسية بكثافة يف أجواء ساحل اللحية عقب الغارات.. ويف محافظة 

حجة شن طران العدوان غارة عى مديرية مستبا.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي رازح ومنبه 
الحدوديتن بمحافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن سلسلة غارات على صعدة
]04/مايو/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة 
صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعدة غارات 
مناطق متفرقة يف مديرية الظاهر الحدودية خلفت أرضاراً بالغة يف ممتلكات املواطنن. 

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة بني معاذ بمديرية سحار يف محافظة صعدة، 
كما شن أربع غارات عى مجازة يف عسر.

بوارج وطائرات العدوان تستهدف حمافظتي حجة وصعدة واستمرار خرق اتفاق السويد
]04/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما استهدفت بوارج 
وطائرات العدوان محافظتي حجة وصعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطنن اثنن بجراح نتيجة قذيفة هاون أطلقها 
الغزاة واملرتزقة عى منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، مبيناً أن قوى العدوان قصفت املنطقة بـ11 قذيفة. 

وقصفت قوى العدوان بـ11 قذيفة مدفعية جنوب مدينة التحيتا، و بـ22 صاروخ كاتيوشا و15 قذيفة 
مدفعية عى منطقة الفازة باملديرية. 

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة باتجاه غرب قرية الشجن ورشق 
وجنوب رشق مدينة الدريهمي، وحلق طران العدوان الحربي بكثافة يف أجواء مديرية زبيد.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا مطار الحديدة الدويل بأكثر من 28 قذيفة مدفعية وقصفوا 
منطقة 7 يوليو بقذائف املدفعية، كما قصفوا بـ 6 قذائف هاون أحياء يف شارع صنعاء بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن بوارج العدوان قصفت بـ 8 صواريخ منطقتي الحرجة وبحيص يف مديرية ميدي، 
وشن الطران أربع غارات عى مديرية حرض يف محافظة حجة.
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غارتان على مديرية حرف سفيان بعمران
]05/مايو/2019[ عمران - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة العمشية 
بمديرية حرف سفيان.

استشهاد مواطن وإصابة آخرين بنريان الغزاة واملرتزقة يف احلديدة
]05/مايو/2019[ الحديدة- سبأ:

كثف الغزاة واملرتزقة خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إىل استشهاد مواطن 
وإصابة آخرين واحراق عدد من املنازل.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن بقناصة الغزاة واملرتزقة رشق مديرية 
حيس، مبيناً أن قصفاً مدفعياً للغزاة واملرتزقة استهدف منازل املواطنن يف شارع الشهداء بمدينة الحديدة 

ما أدى إىل إصابة عدد منهم.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا مطار الحديدة بأكثر من 17 قذيفة مدفعية ومختلف الرشاشات، 
واستهدفوا كلية الهندسة بالرشاشات املتوسطة، كما قصفوا بكثافة بالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة 
بالقرب من فندق القمة وبالصواريخ املوجهة وقذائف الهاون حارة الضبياني واتجاه فندق اإلتحاد وأحد 

املنازل يف منطقة 7 يوليو السكنية، مشرا إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ72 قذيفة مزارع وممتلكات 
املواطنن جنوب وغرب مدينة التحيتا، واستهدفوا مدينة الدريهمي املحارصة باملدفعية والعيارات الرشاشة. 

وقال املصدر إن منزلن يف مدينة الدريهمي احرقا نتيجة قصف قوى العدوان باملدفعية والعيارات 
الرشاشة، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 46 صاروخ كاتيوشا و44 قذيفة هاون و20 قذيفة كمندوز 

منازل وممتلكات املواطنن يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمديرية الدريهمي.

غارتان على مديرية حرض
]06/مايو/2019[ حجة -سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية حرض.

الغزاة واملرتزقة يستهدفون مناطق متفرقة يف احلديدة وصعدة
]06/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

استهدف الغزاة واملرتزقة مناطق متفرقة يف محافظة الحديدة استمراراً لخرق اتفاق وقف إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باألسلحة املتوسطة والثقيلة 
أماكن متفرقة يف منطقة 7 يوليو وشارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت مزارع املواطنن يف الجبلية 

بمديرية التحيتا بأكثر من 10 قذائف مدفعية.
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وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بـ31 قذيفة و12 صاروخ كاتيوشا مناطق الجبلية والفازة 
وجنوب مدينة التحيتا.

وأفاد أن املرتزقة قصفوا بأكثر من 19 قذيفة مدفعية عى منطقة الشجن رشق مدينة الدريهمي ومشطوا 
بالعيارات الرشاشة منطقة الكوعي.

فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة 
صعدة.

ست غارات وقصف مدفعي وصاروخي على كتاف ورازح بصعدة ومنطقة عسري
]07/مايو/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى وادي آل 
أبو جبارة بمديرية كتاف الحدودية.

فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

وذكر املصدر أن الطران امُلعادي شن غارتن عى مجازة يف عسر.

مخس غارات على حرض وميدي
]07/مايو/2019[ حجة - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية حرض 
وميدي.

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهومل 
]07/مايو/2019[ الحديدة -سبأ:

واصلت قوى العدوان خروقات اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بالساح الثقيل واملتوسط مدينة 
الدريهمي بمحافظة الحديدة ما أدى إىل احراق منزل مواطن.

وقصف الغزاة واملرتزقة بمعدل ثقيل باتجاه شارع الـ50 وفندق االتحاد يف منطقة 7 يوليو كما قصفوا 
بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة وباملدفعية حارة الضبياني وباتجاه كلية الهندسة بمنطقة 7 يوليو. 

وأشار املصدر إىل أن طائرات األباتيش التابعة للعدوان حلقت يف أجواء سواحل املتينة بمديرية التحيتا. 
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وفاة ست نساء ورجل مسن واصابة طفلة يف احلديدة وقصف صاروخي ومدفعي على 
صعدة

]08/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

توفيت ست نساء ورجل واصابة طفلة جراء حصار مدينة الدريهمي بالحديدة، وقصفاً صاروخياً ومدفعياً 
سعودياً يستهدف محافظة صعدة.

أكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( وفاة خمس نساء ورجل مسن بسبب املرض والجوع يف مدينة 
الدريهمي املحارصة، مبيناً أن قوى العدوان استهدفت بـ17 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة 

ممتلكات املواطنن يف أطراف املدينة. 

وأشار املصدر إىل استشهاد امرأة مسنة وإصابة طفلة بجروح نتيجة قذيفة هاون أطلقها الغزاة واملرتزقة 
عى منطقة الفرس بمديرية التحيتا، واستهدفت قوى العدوان بـ11 قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوشا 

منطقة الجبلية يف املديرية.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالهاونات واملعدالت الثقيلة واملتوسطة باتجاه فنادق االتحاد 
والقمة والوحين وحارة الضبياني يف شارع الخمسن بمدينة الحديدة وقصفوا املطار بأكثر من سبع 

قذائف هاون.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا الحدودية 
بمحافظة صعدة. 

عشرات القذائف والصواريخ على احلديدة وقصف جوي وبري على صعدة
]09/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

أصيب طفلن بجروح خطرة جراء قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة عى مديرية الحايل بالحديدة واستهداف 
جوي وبري عى محافظة صعدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طفلن أصيبا بجروح خطرة جراء قصف مدفعي للغزاة 
واملرتزقة عى منازل املواطنن يف حي الزهور بمديرية الحايل.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا مناطق يف شارع صنعاء بـ 6 قذائف هاون، واستهدفت قوى 
العدوان مطار الحديدة بالرشاسات الثقيلة واملتوسطة.

وقصف املرتزقة باملدفعية باتجاه حارة الضبياني وفندقي االتحاد والقمة، واستهدفوا أماكن متفرقة يف 
منطقة 7 يوليو بالرشاشات املتوسطة واملدفعية، كما قصفوا مناطق سكنية مختلفة يف شارع الخمسن 

بأكثر من خمس قذائف هاون وثمان قذائف كمندوز.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بثمانية صواريخ كاتيوشا و10 قذائف مدفعية منطقة الفازة 
يف مديرية التحيتا، وأطلقت 11 قذيفة هاون باتجاه جنوب ورشق التحيتا، كما قصفت بـ 15 قذيفة و10 

صواريخ كاتيوشا منطقة الجبلية باملديرية. 

وأكد املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ19 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات املواطنن يف أطراف مدينة 
الدريهمي املحارصة ما أدى إىل تدمر واحراق خمسة منازل يف قرية الشجن. 

وأوضح املصدر أن قوى العدوان أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه منطقة تجارية يف كيلو 16 بمديرية 
الدريهمي، وتم التصدي ملحاولة تسلل للمرتزقة عى مواقع الجيش واللجان يف كيلو 16.

وأفاد املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة، 



153

يوميات العـ2019ـــدوان

وتعرضت قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.. ويف عسر 
شن طران العدوان غارة عى مجازة.

قوى العدوان تستهدف مناطق متفرقة بصعدة 
]10/مايو/2019[ صعدة - سبأ:

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي استهداف مناطق متفرقة بمحافظة صعدة بالقصف الجوي 
والصاروخي مخلفاً أرضاراً واسعة يف ممتلكات املواطنن. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى مديرية 
كتاف خلفت أرضار بممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن مناطق وقرى أهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي 
ومدفعي سعودي طال منازل املواطنن ومزارعهم.

استمرار خرق هدنة وقف إطالق النار باحلديدة
]10/مايو/2019[ الحديدة ـ سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق هدنة اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة 
باتجاه كلية الهندسة وشارع الـ50، كما قصفت باملدفعية مطار الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بثمانية صواريخ كاتيوشا وعر قذائف هاون منطقة الفازة 
بمديرية التحيتا.

استشهاد ثالثة مواطنني واصابة اكثر من 13 آخرين يف قعطبة بالضالع
]11/ مايو/2019[ الضالع-سبأ:

استشهد ثاثة مواطنن وأصيب أكثر من 13 آخرين بينهم أطفال بغارة لطران العدوان األمريكي 
السعودي عى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منازل 
املواطنن يف منطقة شليل بمديرية قعطبة، وأسفرت عن استشهاد رجل وامرأتن وإصابة أكثر من 13 

آخرين معظمهم أطفال.

استشهاد طفل وجرح ثالثة مواطنني يف احلديدة وحجة وغارة على عسري
]11/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

استشهد طفل وأصيب آخر بجروح خطرة يف قصف مدفعي وصاروخي عى محافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفل وإصابة آخر بجروح خطرة إثر قصف 
مدفعي وصاروخي ملرتزقة العدوان عى شارع زايد، كما أصيب مواطن إصابة خطرة جراء استهداف 
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املرتزقة بالرشاشات األحياء السكنية يف شارع الشهداء بمديرية الحايل.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بالساح الثقيل واملتوسط باتجاه عدد من املناطق يف مدينة 
الحديدة، بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر للطران التجسيس يف سماء املدينة. 

وذكر املصدر أن قوى العدوان أطلقت 38 قذيفة هاون عى منازل وممتلكات املواطنن يف الخباتية والشجن 
بمديرية الدريهمي ما أدى إىل أرضار يف املنازل واملمتلكات، كما قصفت بأربعة صواريخ كاتيوشا و10 

قذائف مدفعية مزارع وممتلكات املواطنن يف الجبلية بمديرية التحيتا مع تمشيط مكثف بالعيارات 
الخفيفة واملتوسطة.وأضاف املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مزرعة أحد املواطنن يف منطقة 

الحرجه بمديرية عبس محافظة حجة، ما أدى إىل جرح مواطنن اثنن وتدمر سيارة مالك املزرعة.

وشن طران العدوان غارة عى مجازة يف عسر.

إصابة مواطن بغارة لطريان العدوان يف سحار صعدة
]12/مايو/2019[ صعدة- سبأ:

أصيب مواطن اليوم بغارة لطران العدوان األمريكي السعودي يف مديرية سحار بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن 
يف منطقة بني معاذ بمديرية سحار، ما أدى إىل إصابة مواطن وتدمر املنزل.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

استهداف حمطة غاز يف الضالع وقصف مكثف على احلديدة
]12/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

العدوان ومرتزقته مستمرون يف استهداف املمتلكات الخاصة والعامة يف محافظتي الضالع والحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن دبابة تابعة ملرتزقة العدوان استهدفت محطة غاز ألحد 
املواطنن غرب مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة استهدف مطار الحديدة 
ومنطقة 7 يوليو، واستهدفت بصاروخي كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة أطراف شارع الـ50 بمدينة 

الحديدة..وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت قريتي الزعفران ومحل الشيخ وما جاورهما يف مديرية 
الدريهمي بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة.

استشهاد ستة مواطنني بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي على صعدة
]13/مايو/2019[ صعدة - سبأ :

استشهد ستة مواطنن اليوم بغارة لطران العدوان األمريكي السعودي, استهدفت مديرية مجز بمحافظة 
صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى الطريق العام 
بمديرية مجز استهدفت سيارة ما أدى إىل استشهاد ستة مواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان, شن غارتن عى مديرية غمر الحدودية.
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 عشرات القذائف على األحياء السكنية واملنشآت احليوية مبحافظة احلديدة

]13/مايو/2019[ الحديدة- سبأ:

كثف الغزاة واملرتزقة خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف ممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طائرات العدوان التجسسية حلقت بكثافة يف أجواء 
محافظة الحديدة، وأطلق الغزاة واملرتزقة 48 قذيفة مدفعية عى ممتلكات املواطنن يف مناطق متفرقة من 

مديرية حيس.

واستهدف مرتزقة العدوان باملدفعية واألسلحة الرشاشة الثقيلة واملتوسطة غرب قرية مغاري وشمال 
حيس.

وأكد املصدر التصدي ملحاولة تسلل لقوى العدوان من ثاثة مسارات عى مواقع الجيش واللجان الشعبية يف 
مديرية حيس.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 66 قذيفة هاون وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قرية 
الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة ما أدى إىل تدمر واحراق عدد من منازل املواطنن.

وقصفت قوى العدوان بسبعة صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قرية الزعفران بمنطقة 
كيلو 16، واستهدفت دبابة تابعة لقوى العدوان ممتلكات املواطنن يف قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو 16 

يف مديرية الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 38 قذيفة مدفعية باتجاه مطار الحديدة وكلية الطب، وقصفوا 
باملدفعية واألسلحة الرشاشة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة يف مدينة الحديدة.

ويف مديرية التحيتا أطلق الغزاة واملرتزقة 39 قذيفة و10 صواريخ كاتيوشا عى ممتلكات املواطنن يف 
مناطق الجبلية والفازة وجنوب مدينة التحيتا، بالتزامن مع تحليق لطران األباتيش يف أجواء منطقتي 

الجبلية واملتينة الساحلية باملديرية.

17 غارة على مديرية عبس يف حجة
]14/مايو/2019[ حجة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 17 غارة عى مديرية 
عبس.

استشهاد مواطن يف صعدة ومخس غارات على عمران وجنران وتواصل خرق اتفاق 
السويد

]14/مايو/2019[ محافظات-سبأ:

استشهد مواطن بنران حرس الحدود السعودي، وواصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق السويد لوقف إطاق 
النار بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا أكثر من 40 مدفعية مع قصف 
بالرشاشات الثقيلة عى قرية الشجن وما جاورها بأطراف مدينة الدريهمي املحارصة يف محافظة الحديدة.
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وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 11 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة عى مطار 
الحديدة واملناطق املجاورة له وحارة الضبياني وباتجاه فندق االتحاد يف منطقة 7 يوليو السكنية.

وأشار املصدر إىل تمشيط مكثف للمرتزقة بالرشاشات املتوسطة والثقيلة عى مناطق وأحياء مختلفة يف 
شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأكد املصدر استشهاد مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية يف 
محافظة صعدة.

وشن طران العدوان ثاث غارات عى منطقة العادي يف أطراف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، كما 
شن غارتن غرب نجد الفارس يف نجران.

العدوان يشن غارة على حطام الطائرة التجسسية التي مت اسقاطها يف بني مطر
]15/مايو/2019[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي غارة عى حطام الطائرة التجسسية التي تم إسقاطها مساء أمس يف 
منطقة دايان بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارة استهدفت حطام الطائرة التجسسية التابعة 
للعدوان التي تم إسقاطها من نوع “MQ1” أمريكية الصنع.

وتحمل طائرة MQ1 أمريكية الصنع صواريخ موجهة ويبلغ طول األجنحة 14 مر، وأرتفاع الطران 
7620م، ومزودة بآالت تصوير نهارية وليلية، وتبلغ تكلفتها 40 مليون دوالر.

تسع غارات على مديرية حرض
]15/مايو/2019[ حجة - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن تسع غارات عى مديرية حرض.

استشهاد وإصابة عدد من املواطنني استهدفهم العدوان يف عدة حمافظات
]15/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة استهداف املواطنن وممتلكاتهم يف محافظة الحديدة وعدد من محافظات 
الجمهورية ما أدى إىل استشهاد وإصابة عدد من املواطنن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عبده عمر درويش استشهد بقذيفة هاون 
أطلقها الغزاة واملرتزقة عى منزله يف مدينة الدريهمي التي تم استهدافها بأكثر من 50 قذيفة.

وأشار املصدر إىل احراق منزل مواطن جنوب غرب مدينة الدريهمي املحارصة جراء قصف مدفعي للغزاة 
واملرتزقة، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وثاثة صواريخ كاتيوشا قرية الزعفران 

ومحيطها يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بـ 28 قذيفة هاون منطقة الفازة يف مديرية التحيتا وحلق طران 
العدوان يف أجواء منطقة الجبلية باملديرية.
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ويف مدينة الحديدة استهدف قصف مكثف لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة أحياء متفرقة 
يف منطقة 7 يوليو السكنية، وقصفت مطار الحديدة بالرشاشات املتوسطة وأطلقت أكثر من 26 قذيفة 

مدفعية باتجاه املطار ودوار الجمال.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت باألسلحة الثقيلة واملتوسطة بشكل مستمر ومكثف أحياء متفرقة من 
مدينة الحديدة، كما استهدفت مناطق متفرقة من مديرية حيس بقذائف املدفعية ومختلف الرشاشات.

ولفت املصدر إىل استشهاد وجرح عدد من املواطنن يف الخط الدائري بمدينة قعطبة يف محافظة الضالع 
جراء قصف مرتزقة العدوان بصاروخن »لو« عى تجمعات للمواطنن أثناء اإلفطار.

وأكد املصدر إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

 يف العاصمة و23 غارة على االمانة وحمافظة صنعاء
ً
استشهاد وإصابة 60 مواطنا

]16/مايو/2019[ صنعاء - سبأ:

 استشهد ستة مواطنن وأصيب 54 آخرين بغارات لطران العدوان األمريكي السعودي استهدفت صباح 
اليوم أحياء سكنية يف العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف حياً سكنياً يف تقاطع شارعي 
الرباط والرقاص بأمانة العاصمة، ما أدى إىل استشهاد ستة مواطنن بينهم أربعة أطفال وإصابة 54 

آخرين.

وأشار املصدر إىل أن من بن الجرحى امرأتان روسيتان تعمان يف القطاع الصحي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن سلسلة غارات عى العاصمة صنعاء استهدفت غارة منها مبنى تابع 
لوزارة االعام وثاث غارات منطقة عطان، وغارتن منطقة النهدين.

وأشار املصدر إىل أن الطران شن ثاث غارات عى نقم خلف فندق موفمبيك، وغارتن خلف سفارة دولة 
قطر، كما شن غارة عى حديقة 21 سبتمر

وأكد املصدر استشهاد امرأة بالقرب من أحد اآلبار إثر غارتن استهدفتا منطقة بيت دهرة يف مديرية بني 
الحارث.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صنعاء ثماني غارات عى معسكري فريجة والصمع 
بمديرية أرحب، وغارة عى معسكر العرقوب يف مديرية خوالن.

تواصل استهداف حمافظة احلديدة و18 غارة على حمافظات صعدة وعمران والضالع 
وذمار وحجة

]16/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته ارتكاب املجازر املروعة بحق الشعب اليمني يف عدد من 
محافظات الجمهورية.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن الغزاة واملرتزقة اطلقوا عر قذائف مدفعية باتجاه مطار 
الحديدة، وقصفوا بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة 

كيلو 16 يف مديرية الدريهمي.

 وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ22 قذيفة مدفعية منطقتي الفازة والجبلية يف مديرية التحيتا، 
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وشن طران العدوان غارة جوية جنوب املديرية، وقصف الغزاة واملرتزقة منطقة الجاح يف مديرية بيت 
الفقيه بخمس قذائف هاون.

وأضاف املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى منطقة البقع، وثاث غارات عى وادي آل أبو 
جبارة يف مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وشن طران العدوان يف محافظة عمران غارتن عى منطقة سنوان يف شوابة بمديرية ذيبن، وغارة عى جبل 
ضن بمديرية عيال رسيح، وثاث غارات عى مديرية حرف سفيان.

وذكر املصدر أن أكثر من خمسة مواطنن أصيبوا جراء صاروخ موجه أطلقه املرتزقة عى مزرعة بالقرب 
من الخط الدائري يف مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، فيما شن الطران غارة عى مدرسة بتار باملديرية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة بني سويد بمديرية ضوران آنس يف محافظة 
ذمار، وغارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

11 غارة على حمافظات صعدة وصنعاء وتعز وحجة واستمرار خرق اتفاق احلديدة
]17/مايو/2019[ محافظات -سبأ:

استمر قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طران العدوان األمريكي 
السعودي 11 غارة عى أربع من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى الغزو واالحتال قصفت بشكل مكثف 
بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة تجاه رشكة العوادي وسابحة ووكالة الحسيني ومحات تجارية أخرى يف 

مدينة الحديدة.

وقال املصدر إن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات املختلفة باتجاه فندق الواحة وسوق الحلقة 
وسيتي ماكس واستهدفوا باملدفعية ومختلف الرشاشات تجاه حارة الضبياني وفندق الوحين ومناطق 

سكنية أخرى يف شارع الـ50.

كما قصفت قوى العدوان بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة جنوب املدينة، وباألسلحة الرشاشة مطار 
الحديدة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت مزارع وقرى املواطنن يف الجبلية بالتحيتا بتسع قذائف مدفعية 
ومختلف الرشاشات، واستهدف الغزاة واملرتزقة مناطق متفرقة يف منطقة الفازة بمديرية التحيتا بأكثر من 

20 قذيفة مدفعية وثمانية صواريخ كاتيوشا.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة استهدف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة، وقصفوا 
بالرشاشات قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16.

وأكد املصدر إفشال عملية تسلل للغزاة واملرتزقة عى مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب غرب مديرية 
حيس، فيما حلق طران العدوان األمريكي السعودي يف أجواء مديرية اللحية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى مناطق متفرقة من مديرية كتاف بمحافظة صعدة، 
وغارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة عى منطقة املنظرة بمديرية حيفان يف محافظة 

تعز، وشن طران العدوان غارتن عى مديرية مستبأ بمحافظة حجة.
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إصابة مواطنني اثنني وطفل وغارات وقصف على احلديدة وصعدة والضالع وحجة 
وعمران وإب

]18/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

أصيب مواطنان وطفل بغارات طران العدوان األمريكي السعودي ونران الغزاة واملرتزقة يف محافظتي 
صعدة والحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طفاً أصيب برصاص الغزاة واملرتزقة يف قرية الجربة 
السفى بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، مبيناً أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة بمختلف الرشاشات 

استهدف منازل املواطنن يف مديرية الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا قريتي الزعفران ومحل الشيخ باملديرية بأكثر من تسعة صواريخ 
كاتيوشا وعدد من قذائف املدفعية.وأشار إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا مطار الحديدة بعر قذائف 

مدفعية، واستهدفوا بقصف مكثف سيتي ماكس وحارة الضبياني وجولة موبايل باملدينة..وأكد املصدر 
إصابة مواطنن اثنن بغارة لطران العدوان عى سيارات املواطنن يف الطريق العام بمنطقة حنبة بمديرية 
قطابر محافظة صعدة. وأوضح أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وثاث 

غارات عى وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.

ويف محافظة الضالع شن طران العدوان غارة عى قسم رشطة الفاخر التابع ملديرية قعطبة.

وأفاد املصدر أن الطران شن غارة عى مديرية مستبا بمحافظة حجة، وغارة غرب جبل املحرام يف منطقة 
العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران، كما شن غارة عى معسكر الحمزة بمديرية السرة يف 

محافظة إب.

ثالثة شهداء وثالثة جرحى يف الضالع واستمرار خرق اتفاق ستوكهومل
]19/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

استشهد ثاثة مواطنن وجرح ثاثة آخرين بنران مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف محافظة الضالع، 
وواصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن وإصابة اثنن آخرين بجروح نتيجة 
صاروخ موجه أطلقه املرتزقة عى سيارتهم يف أطراف مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

واستشهدت مواطنتان وأصيبت طفلة جراء قصف مرتزقة العدوان عى منزل مواطن بقرية عويش يف 
مديرية قعطبة.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا مطار الحديدة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، واستهدفوا بقصف 
مدفعي وتمشيط مكثف تجاه حارة الضبياني وسيتي ماكس وجولة موبايل ومدينة الشباب بشارع الـ 90 

وفندق اإلتحاد وأماكن سكنية أخرى يف شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان أطلقوا النار بمختلف الرشاشات وقصفوا بثماني قذائف هاون عى 
مديرية الدريهمي املحارصة، كما قصفوا بسبعة صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قريتي 

محل الشيخ والزعفران يف منطقة كيلو 16.

وذكر املصدر أن قصفاً للمرتزقة باملدفعية وبالرشاشات املختلفة استهدف مناطق متفرقة بأطراف مدينة 
الدريهمي املحارصة، وأطلقت قوى العدوان خمس قذائف مدفعية عى قرية مغاري يف مديرية حيس.

وأفاد املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي حلق بكثافة يف سماء مديرية اللحية.
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 بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي على سيارة 
ً
استشهاد وإصابة 15 مواطنا

حبجة
]20/مايو/2019[ حجة - سبأ :

استشهد وأصيب 15 مواطنا اليوم بغارة لطران العدوان السعودي األمريكي اليوم يف مديرية مستبأ 
بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة سيارة مواطن يف 
مديرية مستبأ أثناء توجهها إىل أحد األسواق، ما أدى إىل استشهاد أربعة مواطنن وإصابة 11 آخرين.

 

العدوان يستهدف حمافظتي حجة واحلديدة 
]20/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

إصيب طفل بنران الغزاة واملرتزقة يف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، وقصف صاروخي ومدفعي 
يستهدف مديرية شدا يف صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفاً أصيب بجروح بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة 
دوم الهادي بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة، واستهدف تمشيط مكثف للمرتزقة باملعدالت الخفيفة 

واملتوسطة مزارع وممتلكات املواطنن يف الجبلية باملديرية.

وأشار إىل أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة استهدف مناطق متفرقة غرب 
قرية مغاري بمديرية حيس.

وتعرضت مناطق متفرقة من منطقة 7 يوليو وحارة الضبياني وسيتي ماكس وجولة موبايل لقصف 
مكثف من قبل قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة 
صعدة.

استهداف مزارع وممتلكات املواطنني يف احلديدة و13 غارة على صعدة
]21/مايو/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة وشن الغارات الجوية عى محافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )ٍسبأ( أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 17 قذيفة عى مزارع 
وممتلكات املواطنن يف منطقتي الجبلية وجنوب مدينة التحيتا، مشراً إىل أن طران العدوان األباتيش حلق 

يف أجواء الفازة والجبلية بمديرية التحيتا.

وأكد املصدر إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهاماً عدائية شمال غرب حيس.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملدفعية أحياء سكنية يف شارع الخمسن، واستهدفوا مطار 
الحديدة بتسع قذائف مدفعية. 

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة ثماني غارات عى مناطق متفرقة يف مديرية 
كتاف، وغارتن عى منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وثاث غارات عى منطقة األبقور بمديرية سحار.
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عشرات القذائف على احلديدة واملناطق احلدودية يف صعدة
]22/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف املناطق الحدودية 
بالقصف الصاروخي واملدفعي.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بالعيارات املختلفة األحياء السكنية 
من شارع الخمسن وشارع صنعاء واملطار، واستهدفت بالصواريخ املوجهة وقذائف املدفعية منازل 

املواطنن يف حي 7يوليو السكني بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، كما استهدف الغزاة 
واملرتزقة بـ15 قذيفة منطقة الفازة يف مديرية التحيتا.

وأوضح املصدر أن املرتزقة قصفوا بالعيارات الرشاشة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16، وقصفت قوى 
العدوان بـ 11 قذيفة مدفعية قريتي الكوعي والخباتية بمديرية الدريهمي. 

وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي غمر وشدا 
الحدوديتن يف محافظة صعدة.

العدوان ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق السويد وإصابة امرأة بقذيفة يف تعز
]23/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان خروقاتها التفاق السويد لوقف إطاق النار بالحديدة، واستهدف قصف مدفعي 
وصاروخي محافظتي تعز وصعدة ما أدى إىل إصابة امرأة وتدمر املمتلكات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مدفعياً وتمشيطاً مكثفاً للمرتزقة بالعيارات 
الخفيفة واملتوسطة استهدف مناطق باتجاه كلية الهندسة وحارة الضبياني وفندق الوحين وسيتي ماكس 

واألحياء السكنية يف شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأشار إىل أن قوى العدوان قصفت بقذائف املدفعية والعيارات الثقيلة محل سابحة وأحد الهناجر يف منطقة 
كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأكد املصدر إصابة امرأة جراء سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان عى منزلها يف منطقة الخزجة 
بمديرية حيفان محافظة تعز.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة 
صعدة.

استشهاد تسعة مواطنني بينهم اطفال بغارة لطريان العدوان على مديرية ماوية يف 
تعز

]24/مايو/2019[ تعز - سبأ :

استشهد تسعة مواطنن بينهم أطفال وأصيب آخرين إثر غارة شنها طران العدوان السعودي األمريكي 
عى مديرية ماوية بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة محطة 
للمشتقات النفطية يف مديرية ماوية, ما أدى إىل استشهاد تسعة مواطنن بينهم أطفال وإصابة آخرين.
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قصف مدفعي وصاروخي على حمافظتي احلديدة وصعدة
]24/مايو/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان خروقات اتفاق وقف إطاق النار بالحديدة، واستهداف صعدة بقصف مدفعي 
وصاروخي.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة قصفوا مركز سيتي ماكس بمدينة 
الحديدة بقذائف الهاون، كما استهدفوا أحد هناجر الزيوت يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي بقذائف 

الهاون. وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 
الحدودية بمحافظة صعدة.

قوى العدوان تواصل خروقاتها التفاق احلديدة
]25/مايو/2019[ الحديدة- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة الدويل باملدفعية 
والرشاسات، واستهدف الغزاة واملرتزقة أحياء متفرقة من منطقة 7 يوليو وما جاورها بمدينة الحديدة 

باملدفعية والرشاشات.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بست قذائف هاون قرية مغاري بمديرية حيس، واستهدفت رشكة 
سابحة وما جاورها يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي بأكثر من تسع قذائف مدفعية.

إصابة طفلني يف صعدة بانفجار قنبلة عنقودية 
]26/مايو/2019[ صعدة- سبأ:

أصيب طفان بجروح متفاوتة اليوم إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان األمريكي السعودي 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلن من أبناء منطقة آل مقنع بمديرية 
منبه الحدودية أصيبا جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان. 

وحذر املصدر املواطنن من االقراب أو العبث باألجسام الغريبة، داعياً إىل الباغ عن وجود مثل هذه 
األجسام، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

إصابة طفل بنريان الغزاة واملرتزقة يف احلديدة 
]26/مايو/2019[ الحديدة- سبأ:

 العدوان ومرتزقته يستمرون يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن فتى أصيب برصاص الغزاة واملرتزقة يف شارع غزة 
بمديرية الحايل يف مدينة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قصفاً مدفعياً وتمشيطاً مكثفاً بالعيارات الخفيفة واملتوسطة للمرتزقة استهدف مطار 
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الحديدة واملناطق املجاورة له، واستمر القصف املدفعي عى مناطق سكنية جنوب املدينة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بقذائف الهاون والصواريخ املوجهة باتجاه فندقي اإلتحاد 
والوحين وسيتي ماكس وأحياء سكنية أخرى يف شارع الخمسن، كما قصفوا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة 

مدينة الشباب وحارة الضبياني وما جاورها.. وقصف املرتزقة بأحد عر قذيفة هاون شمال حيس. 

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على حجة
]27/مايو/2019[ حجة - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديريتي حرض 
وميدي.

عشرات القذائف على احلديدة واستهداف صعدة بقصف صاروخي ومدفعي
]27/مايو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة وشن الغارات 
الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( طائرات العدوان التجسسية حلقت يف أجواء عدد من 
مديريات محافظة الحديدة.

وقال املصدر »إن أرضاراً كبرة لحقت بأحد منازل املواطنن جراء قصف مدفعي لقوى العدوان يف منطقة 
7 يوليو السكنية التي تم استهدافها أيضاً بالرشاشات املختلفة«.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 25 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية حيس، واستهدفت 
بقصف مكثف بالرشاشات واملدفعية مناطق متفرقة جنوب رشق منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وكثف الغزاة واملرتزقة استهدف مديرية الدريهمي حيث قصفوا بـ 20 قذيفة مدفعية باتجاه قرية محل 
الشيخ ورشكة سابحة، وقصفوا بأكثر من 26 قذيفة هاون مزارع ومنازل املواطنن يف قرية الزعفران 

بمنطقة كيلو 16.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 
الحدودية بمحافظة صعدة.

10 غارات على مديرية سنحان
]28/مايو/2019[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم عر غارات عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن عر غارات عى مديرية سنحان.
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غارتان على العاصمة صنعاء
]29/مايو/2019[ صنعاء-سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي مساء اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر محيل باألمانة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى قاعدة الديلمي 
ومحيط مطار صنعاء الدويل.

قصف مكثف على احلديدة وصعدة وغارة على حجة
استهداف احلديدة وحجة وصعدة

]29/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

كثفت قوى العدوان خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما تعرضت القرى الحدودية 
يف صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، واستهدف الطران محافظة حجة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بـ 38 قذيفة مدفعية وبالرشاشات 
الثقيلة واملتوسطة منطقتي الجبلية وجنوب مدينة التحيتا.

وأضاف أن 19 قذيفة أطلقها الغزاة واملرتزقة عى مناطق متفرقة شمال ورشق مديرية حيس، كما قصفوا 
قرية محل الشيخ ورشكة سابحة يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي بأكثر من 23 صاروخ كاتيوشا و10 

قذائف هاون.

وأفاد املصدر أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات املتوسطة استهدف حارة الضبياني وما جاورها يف 
منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي منبه وغمر 
الحدوديتن بمحافظة صعدة وأرضار يف منزل أحد املواطنن.

الغزاة واملرتزقته يواصلون استهداف حمافظات احلديدة وصنعاء واجلوف
]30/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي استهدافة ملنازل وممتلكات املواطنن يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً استشهد جراء قصف صاروخي ومدفعى 
سعودي عى قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وتعرضت قرى يف مديريتي 

رازح وشدا لقصف مماثل.

وأفاد املصدر أن مواطناً أصيب برصاص الغزاة واملرتزقة يف قرية املنقم بمديرية الدريهمي محافظة 
الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بـ 15 قذيفة منازل وممتلكات املواطنن بقرية الكوعية الخباتية يف 

املديرية.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت باملدفعية والرشاشات املختلفة قرى متعددة يف أطراف مدينة 
الدريهمي، وبالرشاشات املتوسطة قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16.
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كما قصف املرتزقة قرية الشجن يف مديرية الدريهمي املحارصة بثماني قذائف مدفعية مع تمشيط مكثف 
بالرشاشات املتوسطة والخفيفة.

وقصف الغزاة واملرتزقة بـ39 قذيفة مدفعية قرية ملكيد يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستهدفوا بـ 
27 قذيفة مزارع وممتلكات املواطنن جنوب مدينة التحيتا،

وقصفوا بأربع قذائف هاون ومشطوا بمختلف الرشاشات مناطق جنوب التحيتا، وقصفوا أيضاً بـ15 
قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من منطقة الجبلية وجنوب مدينة التحيتا.

وذكر املصدر أن املرتزقة قصفوا غرب قرية مغاري بـ 3 قذائف هاون وتمشيط ناري شمال غرب مديرية 
حيس، واستهدف قصف مكثف بالساح املتوسط للغزاة واملرتزقة مطار الحديدة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى معسكر الفريجه بمديرية أرحب يف محافظة 
صنعاء، وثاث غارات عى مديرية برط العنان يف محافظة الجوف.

استهداف األحياء السكنية يف احلديدة وثالث غارات على اجلوف
]31/مايو/2019[ محافظات - سبأ:

استهدفت قوى العدوان األحياء السكنية يف محافظة الحديدة يف استمرار لخروقاتها التفاق وقف إطاق 
النار، فيما شن الطران غارات عى محافظة الجوف.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بـ 14 قذيفة مدفعية باتجاه 
شمال وغرب حيس، ومشطت باملدفعية والعيارات الرشاشة الخفيفة واملتوسطة األحياء السكنية يف شارعي 

الخمسن وصنعاء بمدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارتن عى مديرية املتون بمحافظة الجوف، 
واستهدف بغارة ثالثة مزرعة مواطن يف منطقة مزوية باملديرية نفسها.





يونيو
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طريان العدوان السعودي األمريكي يشن ثالث غارات على مديرية سنحان مبحافظة 
صنعاء

]01/يونيو/2019[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات مديرية سنحان.

استمرار خرق اتفاق هدنة احلديدة وإصابة مخسة مواطنني يف تعز
]01/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

كثف الغزاة واملرتزقة خروقات اتفاق هدنة وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدفوا أحد األحياء 
السكنية بتعز ما أدى إىل إصابة خمسة مواطنن بينهم أطفال.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 25 قذيفة مدفعية وخمسة 
صواريخ كاتيوشا عى منطقتي الفازة وجنوب مدينة التحيتا.. وقصف املرتزقة بسبع قذائف هاون 

وصاروخ موجه باتجاه جنوب رشق حيس، ومشطوا باألسلحة املتوسطة باتجاه محيط مثلث مقبنة جنوب 
حيس.

وذكر املصدر أن قصفاً بأسلحة متوسطة ملرتزقة العدوان استهدف سيتي ماكس وجولة موبايل ومنطقة 
7 يوليو السكنية، كما قصف الغزاة واملرتزقة باملدفعية ومختلف الرشاشات باتجاه حارة الضبياني وفندق 

الوحين وأحياء سكنية أخرى يف شارع الخمسن.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة مشطوا بكثافة بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة تجاه منازل املواطنن 
وممتلكاتهم يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 16 يف مديرية الدريهمي، كما تم تمشيط قرية 

الخباتية باملعدالت املتوسطة.

وأكد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا أحد األحياء السكنية يف حي سوق الجملة بمدينة تعز بقذيفة 
هاون ما أدى إىل إصابة خمسة مواطنن بينهم أطفال.

غارتان على منطقة قاع اجلامع يف إب
]02/يونيو/2019[ إب - سبأ :

شن طران العدوان السعودي االمريكي يف الساعات االوىل من صباح اليوم غارتن جويتن عى منطقة قاع 
الجامع بمديرية السرة محافظة إب.

وأوضح مصدر محيل مسؤول يف املحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارتن إلحقت أرضارا مادية 
يف املباني واملنشآت الواقعة يف هذه املنطقة.. مبينا أنه لم تحدث أي اصابات يف األرواح نتيجة هذا العدوان 

الهمجي الجديد عى منطقة قاع الجامع بإب. 
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حتالف العدوان ومرتزقته يستهدفون احلديدة وصعدة
]02/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

استهدف الغزاة واملرتزقة بعرات القذائف وعدد من الصواريخ مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خرق 
جديد التفاق وقف إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استمروا يف قصف جولة موبايل 
وأطراف شارع الـ50 وحارة الضبياني بمدينة الحديدة بالرشاشات.

وقصف الغزاة واملرتزقة بـ 18 قذيفة هاون وعدد من الصواريخ املوجهة ومختلف الرشاشات مناطق يف 
مديرية الدريهمي املحارصة، واستهدفوا بعرات القذائف قرية الشجن شمال رشق مدينة الدريهمي ما أدى 

إىل أرضار يف منازل وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل قصف بالرشاشات املختلفة للغزاة واملرتزقة عى قرى ومناطق متفرقة من منطقة كيلو 
16، وإسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان بساح مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية يف أجواء مدينة 

الدريهمي. 

وأكد املصدر إفشال محاولة زحف للمرتزقة شمال غرب حيس استخدم فيها العدو اآلليات واملدرعات 
واملدفعية، كما قصفت قوى العدوان مناطق متفرقة بمنطقة الجبلية يف مديرية التحيتا بـ 8 قذائف مدفعية 

واألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل الصيفي بمديرية سحار يف محافظة صعدة.

غارات وقصف على حمافظات حجة واحلديدة وصعدة واملهرة 
]03/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارات عى محافظات حجة، صعدة واملهرة، فيما واصل الغزاة 
واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف ناقلة محملة باملواد الغذائية يف 
منطقة املقرشية بمديرية مستبأ محافظة حجة ما أدى إىل إصابة سائقها بجروح، كما شن غارة عى منطقة 

الهلة باملديرية. 

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باتجاه دوار الجمال بمديرية الحوك بعدد من قذائف املدفعية، 
واستهدفوا بأحد عر قذيفة هاون أحد املنازل يف أطراف شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح 
الحدودية، وشن الطران غارة عى أبراج رشكة االتصاالت بجبل املفتاح بمديرية حيدان يف محافظة صعدة.

ويف املهرة، لفت املصدر إىل أن طائرات األباتيش السعودية قصفت قرب مواقع القبائل يف شحن الرافضة 
لتواجد القوات العسكرية السعودية.
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شهيدان وعدد من اجلرحى بينهم نساء واطفال و15 غارة على صعدة وصنعاء والضالع 
ومأرب 

]04/يونيو/2019[ محافظات - سبأ :

شن طران العدوان 15 غارة عى محافظات صعدة وصنعاء والضالع، يف حن واصل مرتزقة العدوان خرق 
اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى شبكة االتصاالت 
بمديرية حران بصعدة، كما استهدف بأربع غارات مديرية باقم الحدودية.

واستهدف قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا قرى آهلة بالسكان بمديرية منبه الحدودية، ومناطق متفرقة 
من مديرية شدا الحدودية.   

وأشار املصدر إىل أن مواطنا أصيب بنران مرتزقة الجيش السعودي يف إحدى القرى الحدودية يف مديرية 
رازح بصعدة.

ويف صنعاء لفت املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي استهدف بأربع غارات معسكر جربان يف 
سنحان، كما شن غارة عى منطقة قطبن بمديرية نهم.

ويف الحديدة لفت املصدر أن الغزاة واملرتزقة واصلوا استهداف املواطنن، حيث أصيبت امرأة مسنة 
برصاص الغزاة واملرتزقة يف قرية الفاح بمديرية التحيتا..كما استهدفت قوى العدوان بالرشاشات 

املتوسطة مناطق متفرقة يف أطراف مدينة الدريهمي، كما تم قصف عددا من القرى واملناطق يف منطقة 
كيلو 16.

وبن املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ11 قذيفة مدفعية وستة صواريخ كاتيوشا باتجاه املطار وجولة 
موبايل وسيتي ماكس وشارع صنعاء بالحديدة.

وأشار املصدر إىل أن ثاث قذائف ملرتزقة العدوان استهدفت منازل املواطنن يف الربصة، ما أدى إىل إصابات 
يف عدد من النساء واألطفال. وأصيب الطفل سالم عيل بمنطقة النارصي يف التحيتا إثر استهداف مرتزقة 

العدوان ملنازل املواطنن بقذيفة هاون، كما استهدف قصفا مدفعيا لقوى العدوان مصحوبا بعيارات 
الرشاشة مناطق مختلفة يف الجبلية بالحديدة. 

ويف مأرب أصيب طفل بإصابة خطرة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف مديرية حريب 
القراميش.

وبن املصدر أن مواطنن اثنن استشهدا وجرح اثنن آخرين يف حصيلة غر نهائية بغارة لطران العدوان 
شنها عى منزل محمد مسعد الحيدري بمنطقة الثوبخ بمديرية الحشاء محافظة الضالع.

 بغارات طريان وبوارج العدوان على حمافظتي الضالع 
ً
استشهاد وإصابة 11 مواطنا

وحجة و23 غارة وقصف مدفعي على صعدة واستمرار خرق اتفاق ستوكهومل
]05/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

شنت طائرات وبوارج العدوان األمريكي السعودي غارات عى محافظتي الضالع وحجة ما أدى إىل 
استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم نساء وأطفال، فيما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق ستوكهولم.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة سبعة من األطفال والنساء يف قصف للعدوان من 
البوارج الحربية عى منطقة الجر بمديرية عبس يف محافظة حجة.
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وذكر املصدر أن ثاثة مواطنن استشهدوا وأصيب آخر بغارة لطران العدوان عى منزل مواطن يف منطقة 
الثوخب بمديرية الحشاء محافظة الضالع.

وأشار املصدر إىل صد زحف لقوى العدوان يف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة 
بمشاركة املدرعات واآلليات واسناد ثقيل ومتوسط، وقصفت قوى العدوان إحدى مزارع املواطنن يف 

منطقة كيلو 16 بعدد من قذائف الهاون.. واستهدفت قوى العدوان مطار الحديدة الدويل بالرشاشات 
املتوسطة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان استهدف بست غارات شبكة االتصاالت بمديرية حيدان يف محافظة 
صعدة، وشن 17 غارة عى مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية.

ولفت املصدر إىل أن قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي.

سبع غارات تستهدف أبراج اتصاالت ومناطق متفرقة يف صعدة
]06/يونيو/2019[ صعدة - سبأ :

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، سبع غارات استهدفت أبراج اتصاالت ومناطق متفرقة 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى أبراج 
االتصاالت يف جبل العر ومنطقة آل مقنع يف مديرية منبه الحدودية ما أدى إىل تدمرها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية كتاف.. ويف عسر شن طران العدوان 
ثاث غارات عى منطقة مجازة.

اصابة ثالثة مواطنني يف احلديدة وسبع غارات على عدة حمافظات
]06/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة ثاثة مواطنن، 
فيما شن طران العدوان األمريكي السعودي سبع غارات عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة ثاثة مواطنن يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا 
جراء قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان، واستهدف املرتزقة بستة صواريخ كاتيوشا وتسع قذائف هاون 

وباألسلحة الرشاشة قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان أطلقت 14 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة يف كيلو 
.16

وأوضح املصدر أن الطران شن غارة عى منطقة مسورة بمديرية نهم يف محافظة صنعاء، وغارتن عى 
جبل النهدين بالعاصمة، كما شن ثاث غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وأفاد املصدر أن غارة لطران العدوان استهدفت منطقه الزقماء بمديريه الحشاء محافظة الضالع ما أدى 
إىل أرضار مادية ونفوق عدد من املوايش. 



173

يوميات العـ2019ـــدوان

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارتني على العاصمة صنعاء
]07/يونيو/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارتن عى العاصمة صنعاء

وأوضح مصدر محيل باألمانة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن جبل النهدين 
جنوب العاصمة. 

استشهاد وإصابة 13 مواطنا يف احلديدة والضالع 
]07/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرقها التفاق الحديدة وشنت قصف مدفعي مكثف عى املحافظة ما أدى إىل 
إستشهاد وإصابة سبعة مواطنن بينهم نساء وأطفال، فيما قتل مرتزقة اإلمارات ستة مواطنن بالضالع. 

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة مسنة وطفلة ورجل وإصابة امرأتن ورجل 
بإصابات بليغة إثر قصف مدفعي عى األحياء السكنية بشارع الشهداء يف مديرية الحايل بالحديدة، فيما 

أصيب طفل بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

 وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان كثفت قصفها عى جنوب ورشق مدينة الحديدة ومناطق متفرقة من 
أطراف مدينة الدريهمي، كما قصفت بأكثر من 50 صاروخا وقذيفة عى مزارع وممتلكات املواطنن يف 

منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وأكثر من 20 قذيفة عى الجاح األعى.

ويف محافظة الضالع أشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان التابعن لألمارات أقتحمت مسجد يف مديرية 
االزارق باملحافظة وقامت بقتل ستة مواطنن واعتقلت 4 آخرين وتقودهم إىل جهة مجهولة.

وقال املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى مجازة بعسر. 

11 غارة وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من مديريات صعدة
]08/يونيو/2019[ صعدة - سبأ :

أصيبت امرأة اليوم بنران مرتزقة الجيش السعودي يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة الجيش السعودي قصفوا إحدى 
قرى مديرية رازح الحدودية ما أدى إىل إصابة امرأة بجروح. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل عيل، الفتاً إىل أن العدو السعودي يستهدف 
القرى الحدودية بشكل شبه يومي مخلفاً شهداء وجرحى وأرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثماني غارات عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وغارتن عى مديرية 
باقم، خلفت ارضارا واسعة يف ممتلكات املواطنن.
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14 غارة على عدد من احملافظات وتواصل خرق اتفاق السويد 
]08/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي 14 غارة عى عدد من محافظات الجمهورية، فيما واصل املرتزقة 
خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان قوى العدوان قصفت بعرات الصواريخ والقذائف 
مناطق متفرقة يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

ويف محافظة الحديدة فتح مرتزقة العدوان نران مختلف أسلحتهم الرشاشة باتجاه مناطق متفرقة رشق 
مدينة الحديدة، وقصفوا بالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، 

واستهدفوا شمال غرب حيس بـ18 قذيفة هاون.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منزل قيد اإلنشاء يف منطقة رهم بمديرية بني مطر، 
وغارتن عى منطقة جربان بمديرية سنحان يف محافظة صنعاء، فيما حلق طران العدوان الحربي يف أجواء 

العاصمة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن 10 غارات عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة عى 
منطقة بتار بمديرية الحشاء يف محافظة الضالع.

10 غارات على صعدة وعشرات القذائف على احلديدة
]09/يونيو/2019[ محافظات - سبأ :

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف محافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا عدة مناطق بمدينة الحديدة 
بعرات القذائف املدفعية ومختلف األسلحة الرشاشة، وقصفوا باملدفعية ومشطوا بالعيارات الخفيفة 

واملتوسطة باتجاه فندقي الوحين واالتحاد وحارة الضبياني يف شارع الخمسن.

وذكر املصدر أن أكثر من 64 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة واملرتزقة مع قصف بالرشاشات الثقيلة 
واملتوسطة استهدف قريتي الزعفران ومحل الشيخ ورشكة سابحة يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي 

مخلفة أرضاراً يف منازل وممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 22 قذيفة مدفعية وتمشيط بالعيارات الثقيلة 
واملتوسطة عى مزارع وممتلكات املواطنن يف قرية الكوعي والشجن والخباتية بمديرية الدريهمي.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ست غارات عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف، وأربع غارات عى 
مديرية باقم بمحافظة صعدة.

سبع غارات على كتاف بصعدة
]10/يونيو/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات استهدفت مديرية كتاف الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى أماكن 
متفرقة من مديرية كتاف، خلفت أرضارا يف ممتلكات املواطنن العامة والخاصة.
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استشهاد ثالثة أطفال وجرح رابع يف احلديدة والضالع و12 غارة على حجة
]10/يونيو/2019[ محافظات - سبأ :

استشهد ثاثة أطفال وجرح رابع بنران مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف محافظتي الحديدة 
والضالع.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفل جراء استهداف الغزاة واملرتزقة باألسلحة 
الرشاشة لألحياء السكنية يف منطقة السلخانة بمديرية الحايل محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باتجاه سيتي ماكس وما جاورها باملدفعية والرشاشات 
املتوسطة، كما قصفوا مدينة الشعب بثاث قذائف هاون والعيارات املتوسطة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بالعيارات الرشاشة، وكثفت قصفها لألحياء 
السكنية يف شارعي الخمسن وصنعاء باملدفعية والعيارات الرشاشة.

وذكر املصدر أن زوارق العدوان الحربية استهدفت املنتزه العام بدوار الجمل، ومشطت قوى العدوان 
بالعيارات الخفيفة واملتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وقال املصدر إن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية منزل املواطن عبدالحميد التهامي يف قرية 
الجبجب بمديرية قعطبة محافظة الضالع، ما أدى إىل استشهاد طفلن وجرح ثالث من أفراد األرسة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن 12 غارة عى مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.

ويف محافظة مأرب استهدف مرتزقة العدوان باملدفعية مزارع ومنازل املواطنن بمديرية رصواح.

استمرار اخلروقات يف احلديدة وسبع غارات على صعدة
]11/يونيو/2019[ محافظات سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن طران العدوان 
األمريكي السعودي سبع غارات عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة قصفوا بأكثر من 21 قذيفة مدفعية عى حي 
7 يوليو ورشكة موبايل واتجاه سيتي ماكس وفندقي اإلتحاد والقمة مع تمشيط بالرشاشات الخفيفة 

واملتوسطة. وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة قريتي 
الزعفران ومحل الشيخ واتجاه رشكتي العوادي وسابحة ووكالة الحسيني يف منطقة كيلو 16 بمديرية 

الدريهمي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية كتاف، وأربع غارات عى مديرية باقم 
بمحافظة صعدة.

عشر غارات على أمانة العاصمة وحمافظة صنعاء
]13/يونيو/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم عر غارات عى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. 

 وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة الصيانة 
بمديرية الثورة بأمانة العاصمة.
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وأشار إىل أن الطران استهدف بست غارات معسكر القوات الخاصة بمنطقة الصباحة، وغارتن جبل ذباب 
بمديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء.

وأكد املصدر أن الغارات تسببت يف أرضار باملمتلكات العامة والخاصة يف املناطق املستهدفة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يدمر مدرسة ومنزل يف باقم بصعدة
]13/يونيو/2019[ صعدة - سبأ :

 دمر طران العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم مدرسة ومنزل مواطن بغارتن يف مديرية باقم 
الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارتن استهدفت 
مدرسة ومنزل مواطن يف منطقة القطينات يف مديرية باقم أدت إىل تدمرهما.

مخس غارات على قطاع عسري
]14/يونيو/2019[ عسري - سبأ :

 شن طران العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم خمس غارات جوية استهدفت أماكن متفرقة بقطاع 
عسر.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ثاث غارات عى 
مجازة، وغارتن عى الربوعة، يف ظل تحليق مكثف ومستمر عى املنطقة.

مخس غارات على عدد من احملافظات واستمرار خرق هدنة احلديدة
]14/يونيو/2019[ محافظات-سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته شن الغارات والقصف الصاروخي واملدفعي عى عدد من 
محافظات الجمهورية وخرق هدنة وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بمختلف األسلحة الرشاشة 
واملدفعية أماكن متفرقة يف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وأشار إىل التصدي ملحاولة تسلل لقوى العدوان عى مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال حيس، وقصف 
املرتزقة بـ15 قذيفة مدفعية منطقة الجبلية يف مديرية التحيتا.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة بعر 
قذائف هاون، كما أطلقت 14 قذيفة مع تمشيط بالرشاشات املتوسطة عى قرية الشجن يف أطراف مدينة 

الدريهمي. 

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة القد بمديرية رازح الحدودية، وغارتن عى مديرية 
شدا الحدودية يف محافظة صعدة، فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح لقصف صاروخي 

ومدفعي سعودي.

ولفت املصدر إىل أن الطران امُلعادي شن غارة عى جبل ذباب بمديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء، 
وغارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة.
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 قوى العدوان تستهدف احلديدة وسبع غارات على صعدة وحجة

]15/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة فتاة، وكذلك 
شن الغارات الجوية والقصف املدفعي يف محافظتي صعدة وحجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة فتاة بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة املغرس بمديرية 
التحيتا محافظة الحديدة، مبيناً أن املرتزقة استهدفوا باألسلحة الرشاشة جنوب رشق مثلث مقبنة بمديرية 

حيس بشكل مكثف.. وأشار املصدر إىل افشال زحفن للمرتزقة بعدد من األطقم واملدرعات شمال غرب 
حيس.

وأوضح املصدر أن حريقاً شب يف أحد منازل املواطنن بقرية الشجن يف مديرية الدريهمي املحارصة جراء 
استهداف قوى العدوان للقرية باملدفعية، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 14 قذيفة هاون وتمشيط 

بالعيارات املختلفة قريتي الشجن والكوعي يف املديرية. واستهدفت قوى العدوان قرية محل الشيخ يف كيلو 
16 بأكثر من 7 قذائف هاون، كما تم التمشيط بالعيارات الخفيفة واملتوسطة باتجاه قريتي الزعفران 

ومحل الشيخ. وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية واملعدالت وقذائف الهاون باتجاه سيتي 
ماكس وفندق الواحة ومحل سابحة مع تمشيط مكثف.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية باقم، وغارة عى سوق الثاثاء بمديرية كتاف 
والبقع، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.. 

وشن الطران املعادي غارتن عى مديرية ميدي يف محافظة حجة.

استشهاد ثالثة أطفال وامرأة واصابة أخرى باستهداف منزهلم يف عبس حبجة
]16/يونيو/2019[ حجة- سبأ:

استشهد ثاثة أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى جراء استهداف طران العدوان األمريكي السعودي 
منزلهم بمديرية عبس يف محافظة حجة. 

 وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزالً يف منطقة 
الجر بمديرية عبس بغارتن، ما أدى إىل استشهاد ثاثة أطفال وامرأة وإصابة امرأة أخرى وتدمر سيارة.

وقال املصدر إن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة بني حسن وغارة عى منطقة الجر بمديرية 
عبس، وغارة عى ميدي يف املحافظة. 

طريان العدوان يشن 14 غارة على صعدة
]16/يونيو/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، 14 غارة عى مديريتي كتاف ورازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن تسع غارات عى 
مناطق متفرقة بمديرية كتاف الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقتي ال عيل والقد بمديرية رازح الحدودية، 
وغارتن عى مديرية باقم، خلفت أرضارا يف ممتلكات املواطنن.

وتعرضت قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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مخس غارات على االمانة وصنعاء واستمرار خرق اتفاق ستوكهومل
]16/يونيو/2019[ محافظات - سبأ :

كثف الغزاة واملرتزقة خروقات اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وطران العدوان 
يستهدف العاصمة صنعاء بعدة غارات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 67 قذيفة مدفعية 
وباألعرة املتوسطة وعرة صواريخ كاتيوشا عى مناطق متفرقة يف الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار إىل أن خمس قذائف مدفعية ملرتزقة العدوان استهدفت غرب قرية مغاري وشمال حيس، كما قصفت 
عرات القذائف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان مشطت بشكل مكثف بمختلف العيارات الرشاشة أماكن متفرقة يف قرية 
محل الشيخ والرف والزعفران بكيلو 16 يف مديرية الدريهمي.

وقصفت قوى العدوان بعر قذائف هاون ومشطت بالعيارات الرشاشة املختلفة األحياء السكنية يف شارعي 
الخمسن وصنعاء ومطار الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى قاعدة الديلمي، وغارة خلف منزل الفار هادي بشارع 
الستن، كما شن غارة عى معسكر الصيانة بمديرية الثورة، وغارة أخرى عى منطقة العروق بمديرية بني 

الحارث بأمانة العاصمة، واستهدف مديرية باد الروس بمحافظة صنعاء بغارة واحدة.

قصف مكثف على احلديدة و16 غارة على حمافظات صعدة وصنعاء وحجة
]17/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي 16 غارة عى ثاث محافظات وواصل الغزاة واملرتزقة خروقاتهم 
التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أطلقت 15 صاروخ كاتيوشا وأكثر من 
25 قذيفة مدفعية مع تمشيط مكثف باألسلحة الرشاشة عى قرية الزعفران يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي، 

كما أطلقت أكثر من 20 قذيفة هاون عى أطراف مدينة الدريهمي.

واستهدف تمشيط مكثف للمرتزقة بالعيارات الرشاشة املتوسطة والخفيفة منازل وممتلكات املواطنن يف 
قريتي الكوعي والشجن بالدريهمي ما أدى إىل ترضر عدد من املنازل. 

وأكد املصدر أن املرتزقة قصفوا بعرة صواريخ كاتيوشا و26 قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة مناطق 
متفرقة يف منطقتي الجبلية واملتينة بمديرية التحيتا، مشراً إىل إفشال محاولة تسلل للمرتزقة جنوب حيس.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بصواريخ اآلر بي جي باتجاه جولة يمن موبايل، كما قصفوا 
بعر قذائف هاون وتمشط بالعيارات املختلفة باتجاه فندقي االتحاد والوحين وحارة الضبياني يف شارع 

الخمسن بمدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية، وغارة أخرى عى 
مديرية قطابر الحدودية يف محافظة صعدة.

ويف محافظة صنعاء شن الطران أربع غارات عى منطقة الصباحة، وثاث غارات عى مديرية ضاع 
همدان.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن سبع غارات عى مديرية ميدي يف محافظة حجة.
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قصف جوي وصاروخي للعدوان على باقم بصعدة
]18/يونيو/2019[ صعدة - سبأ:

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم قصفه الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة 
بمديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن خمس غارات عى 
منطقة القطينات يف مديرية باقم استهدفت مزارع املواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من املديرية تعرضت لقصف صاروخي سعودي استهدف منازل 
املواطنن وممتلكاتهم.

عشرات القذائف على احلديدة وغارة للطريان املعادي على قعطبة
]18/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، كما شن طران العدوان غارة 
عى الضالع.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 15 قذيفة عى سوق الحلقة 
وحارة الضبياني وجنوب فندق االتحاد يف منطقة 7 يوليو السكنية ما أدى إىل نشوب حريق يف السوق.

 كما قصف املرتزقة بـ 12 قذيفة مدفعية وتمشط بالعيارات املختلفة عى األحياء السكنية يف شارع صنعاء 
واملطار ومدينة الشعب، واستهدفوا بالرشاشات املتوسطة مدينة الشباب يف شارع الـ90، وباملدفعية 

والرشاشات جولة موبايل ودوار الجمال.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 27 قذيقة وتمشيط بالرشاشات عى أحياء سكنية يف شارع 
الخمسن، كما أطلقت 8 صواريخ كاتيوشا عى املدينة.

وأشار املصدر إىل تمشيط مكثف للمرتزقة بالعيارات الرشاشة شمال حيس وقصف شمال غرب حيس 
بثاث قذائف هاون، واستهدف قصف مكثف باملدفعية والرشاشات قريتي الخباتية والكوعي بمديرية 

الدريهمي املحارصة.

وشن طران العدوان غارة عى منطقة حجر بمديرية قعطبة يف محافظة الضالع.

استشهاد امرأتني واصابة مواطنني آخرين بقصف مدفعي يف مديرية صالة بتعز
]19/يونيو/2019[ تعز - سبأ:

استشهدت مواطنتان وأصيب مواطنان آخران بجروح جراء قصف مدفعي ملرتزقة العدوان السعودي يف 
مديرية صالة بمحافظة تعز. 

وأوضح مصدر عسكري باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة قصفوا بقذائف املدفعية أحياء 
متفرقة بمديرية صالة، ما أدى إىل استشهاد امرأتن وإصابة مواطنن آخرين بجروح. 
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العدوان يلقي قنبلة صوتية قرب مركز امتحاني يف حجة
]19/يونيو/2019[ حجة - سبأ:

ألقى طران العدوان األمريكي السعودي اليوم قنبلة صوتية قرب مركز امتحاني بمديرية املغربة يف 
محافظة حجة. 

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان ألقى قنبلة صوتية قرب مركز امتحاني يف 
منطقة وكية بمديرية املغربة أثناء أداء الطاب امتحانات الشهادة العامة األساسية. 

وذكر املصدر أن إلقاء القنبلة تسبب يف حالة من الهلع والخوف يف نفوس الطاب الذين كانوا يؤدون 
امتحاناتهم.

مخس غارات وقصف مدفعي على صعدة وتدمري للممتلكات العامة واخلاصة يف احلديدة
]19/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة استهداف األحياء السكنية واملناطق اآلهلة بالغارات الجوية والقصف الصاروخي 
واملدفعي ومختلف األسلحة الرشاشة ما أدى إىل تدمر املمتلكات العامة والخاصة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بخمس قذائف مدفعية 
ومختلف األسلحة الرشاشة باتجاه شمال مديرية حيس بالحديدة، وقصفوا بثماني قذائف هاون وتمشط 

بالعيارات املتوسطة والثقيلة باتجاه شمال غرب حيس. 

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية قرية الشعب غرب حيس، واستهدف قصف مكثف 
بالعيارات الرشاشة للغزاة واملرتزقة مناطق متفرقة من منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأشار املصدر إىل إطاق الغزاة واملرتزقة أكثر من 20 قذيفة مدفعية وتمشيط بالعيارات املختلفة عى مدينة 
الدريهمي املحارصة ما أدى إىل أرضار يف منازل املواطنن.

وقصفت قوى العدوان بعر قذائف هاون رشق قرية الكوعي وجنوب قرية الشجن يف أطراف مدينة 
الدريهمي واستهدفت بقصف مكثف بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة مزارع وممتلكات املواطنن يف منطقة 

كيلو 16.

ولفت املصدر إىل تدمر سيارة مواطن بغارة لطران العدوان عى منطقة القطينات بمديرية باقم التي 
تعرضت أيضاً لغارتن جويتن وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف استهدف منازل ومزارع 

املواطنن.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة القد بمديرية رازح، فيما استهدف قصف 
صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مناطق متفرقة من املديرية الحدودية بمحافظة صعدة.

العدو يواصل خرق اتفاق السويد ويستهدف صعدة وحجة
]20/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

واصل العدو ومرتزقته خرق اتفاق السويد الخاص بوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف 
ممتلكات املواطنن يف محافظة صعدة ما أدى إىل أرضار يف املنازل واملزارع.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بعر قذائف هاون منازل 
املواطنن يف الجاح بمديرية بيت الفقيه وسط تحليق للطران الحربي. 
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وأكد املصدر ترضر منازل وممتلكات املواطنن بقريتي الشجن والكوعي يف مدينة الدريهمي جراء 
استهدافها بـ19 قذيفة هاون، كما استهدف املرتزقة بـ15 قذيفة مدفعية رشق حيس.

وأشار املصدر إىل وقوع أرضار يف منازل ومزارع املواطنن بسبب قصف صاروخي ومدفعي سعودي 
مكثف عى مناطق متفرقة يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة.

عشرات القذائف على احلديدة وقصف صاروخي ومدفعي على املديريات احلدودية يف 
صعدة

]21/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة بالقصف الصاروخي واملدفعي 
والغارات الجوية ما أدى إىل إصابة طفل، كما استهدفت املديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل بجروح مختلفة جراء قذيفة هاون أطلقها 
مرتزقة العدوان عى منزلهم يف ريف مديرية حيس، واستهدف املرتزقة بـ11 قذيفة هاون محيط مثلث 

العدين شمال حيس، و بأكثر من 15 قذيفة هاون جنوب رشق حيس.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن ثاث غارات عى مديرية الضحي. 

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي 
بأكثر من 13 صاروخ كاتيوشا و12 قذيفة هاون مع تمشيط بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة.

كما قصفت قوى العدوان قريتي الشجن والكوعي بأطراف مدينة الدريهمي بأكثر من 12 قذيفة.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بعرة صواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون والرشاشات املتوسطة 
أماكن متفرقة يف منطقة 7 يوليو السكنية، وقصفت بست قذائف مدفعية ومشطت بالرشاشات الثقيلة 

واملتوسطة تجاه حارة الضبياني وفندق الوحين وأحياء سكنية يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم ومناطق 
متفرقة من مديرية شدا الحدوديتن بمحافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على مديرية سنحان بصنعاء
]22/يونيو/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات 
مديرية سنحان.
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استمرار استهداف املواطنني وممتلكاتهم يف حمافظات احلديدة وصعدة وحجة
]22/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

أكد مصدر أمني استمرار خروقات الغزاة واملرتزقة يف محافظة الحديدة والغارات الجوية والقصف املدفعي 
عى محافظات صعدة وحجة.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية دوار الجمل 
وأحياء متفرقة يف منطقة 7 يوليو وشارع الخمسن، كما قصفوا بست قذائف مدفعية وبالعيارات الثقيلة 

واملتوسطة باتجاة حارة الضبياني وفندق الوحين.

وأشار املصدر إىل وقوع أرضار يف منازل وممتلكات املواطنن يف قرية الشجن بأطراف مدينة الدريهمي 
املحارصة جراء قصف مرتزقة العدوان لها بأكثر من 19 قذيفة هاون.

وذكر أن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية ميدي وغارة جنوب مديرية حران بمحافظة حجة.

وفاة امرأة مبديرية الدريهمي جراء نقص األدوية واحلصار اخلانق على املديرية 
]23/يونيو/2019[ الحديدة- سبأ:

توفيت امرأة يف مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليوم، بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوى 
العدوان عى املديرية.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطنة عبيدة عمر محمد، توفيت جراء 
نقص األدوية والحصار الجائر الذي يفرضه الغزاة واملرتزقة عى املديرية منذ نحو ثمانية شهور.

ودعا املصدر إىل السماح بإخراج املرىض لتلقي العاج.. الفتاً إىل أن هذه هي الحالة الثانية التي تتوىف نتيجة 
الحصار ونقص األدوية بعد وفاة املواطن محمد عزي البجيل جراء املرض منتصف الشهر الجاري.

قصف مكثف على حمافظتي احلديدة وصعدة 
]23/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة طفلة جراء 
الحصار، فيما استهدفت الغارات والقصف الصاروخي واملدفعي ممتلكات املواطنن بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات أصيبت برصاص الغزاة 
واملرتزقة يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة باتجاه كلية الهندسة وشارع 
الـ50 وفندق االتحاد بمدينة الحديدة.وأشار إىل كرس زحف للغزاة واملرتزقة يف الجبلية بمديرية التحتيا 

ومرصع وجرح أعداد كبرة منهم وإحراق مدرعة وإعطاب أخرى. 

 وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية يف محافظة صعدة، 
واستهدف العدو بعرات الصواريخ والقذائف املدفعية مناطق متفرقة من املديرية.

ولفت املصدر إىل أن منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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استشهاد مواطن وجرح اخر بنريان حرس احلدود السعودي بصعدة
]24/يونيو/2019[ صعدة- سبأ:

أصيب مواطن اليوم بنران قوات حرس الحدود السعودي يف املناطق الحدودية بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نران 
أسلحتها عى املواطنن يف مديرية شدا الحدودية، ما أدى إىل إصابة مواطن بجروح بليغة. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية سحار، وغارة عى معسكر الصيفي شمال 
مدينة صعدة، فيما تعرضت ممتلكات ومنازل املواطنن يف مديرية باقم لقصف صاروخي سعودي مكثف.

وأكد املصدر استشهاد مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية.

الغزاة واملرتزقة يستهدفون احلديدة وتعز وحلج
]24/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف استهداف األحياء السكنية وممتلكات املواطنن يف عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة بقذائف املدفعية 
واألسلحة الرشاشة استهدف األحياء السكنية بمدينة الحديدة، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 15 قذيفة 

هاون منطقة الجبلية يف مديرية التحيتا.. واستهدف مرتزقة العدوان مدينة الدريهمي املحارصة بأكثر 
من 12 قذيفة مدفعية. وأشار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية األحياء السكنية 

بمنطقة السوفتيل يف مديرية صالة محافظة تعز.

ويف محافظة لحج شن طران العدوان األمريكي السعودي غارة خلف جبل الحمام يف كرش بمديرية 
القبيطة.

شهيد يف احلديدة وغارة على حجة
]25/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل استشهاد مواطن وترضر 
املمتلكات العامة والخاصة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جراء 
قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان.

وذكر املصدر أن قصفاً مكثفاً من قبل الغزاة واملرتزقة بالصواريخ واملدفعية استهدف أحياء متفرقة بمدينة 
الحديدة، واستهدفت قوى العدوان باملدفعية وبالعيارات الرشاشة املتوسطة والثقيلة املطار وكلية الطب 

ودوار الجمال ومناطق متفرقة من شارعي صنعاء والـ 50 بالتزامن مع تحليق لطران العدوان التجسيس.

وأشار املصدر إىل ترضر عدد من منازل وممتلكات املواطنن جراء قصف مكثف للغزاة واملرتزقة عى 
أحياء سكنية متفرقة من منطقة 7 يوليو، كما تعرضت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه لقصف مدفعي 

وإطاق أعرة رشاشة من قبل قوى العدوان.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى قرية الفرش بمنطقة بني مروان يف مديرية حرض 
بمحافظة حجة.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ست غارات على صعدة والربوعة يف عسري
]26/يونيو/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات استهدفت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة 
وقطاع عسر. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة آل قراد 
بمديرية باقم التي تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال ممتلكات املواطنن ومنازلهم. 

وأشار املصدر إىل أن طران شن أربع غارات عى الربوعة يف عسر. 

استشهاد طفلة برصاص قناصة مرتزق يف احلديدة وغارتني على الضالع وتعز
 ]26/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارتن عى الضالع وتعز، فيما واصل املرتزقة خرق اتفاق وقف 
إطاق النار بالحديدة ما أدى إىل استشهاد طفلة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة استشهدت برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف 
منطقة املسلب بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.. واستهدفت قوى العدوان بقذائف الهاون والرشاشات 

املتوسطة مدينة حيس.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة العزاب يف مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وغارة 
عى مديرية ماوية يف محافظة تعز.

ثالث غارات على عمران وإسقاط طائرة جتسسية يف مديرية الدريهمي 
]27/يونيو/2019[ محافظات - سبأ :

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطران غارات عى 
محافظة عمران.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن فتى أصيب برصاص الغزاة و املرتزقة يف منطقة السويق 
بمديرية التحيتا، فيما قصف املرتزقة بأكثر من 24 قذيقة هاون باتجاه جنوب رشق الجبلية مع تمشيط 

مكثف حول مزارع الهندي باملديرية.

وأكد املصدر إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان شمال رشق مديرية الدريهمي، مع تحليق مكثف 
لطران العدوان الحربي يف سماء مديرية زبيد. 

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى الجبل األسود بمديرية سفيان، وغارة عى املجمع 
الحكومي بمديرية حوث يف محافظة عمران.
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استشهاد مثانية مواطنني بينهم أطفال ونساء يف جرمية لطريان العدوان بتعز
]28/يونيو/2019[ تعز - سبأ :

استشهد ثمانية مواطنن بينهم أطفال ونساء اليوم إثر استهداف طران العدوان السعودي األمريكي منزل 
مواطن يف مديرية خدير بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منزالً يف 
منطقة ورزان بمديرية خدير، ما أدى إىل استشهاد ثمانية مواطنن بينهم أطفال ونساء وإصابة أخرين.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن سبع غارات على مديريتي باقم وشدا
]28/يونيو/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات, استهدفت أماكن متفرقة بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ست غارات عى منازل 
وممتلكات املواطنن يف منطقة يسنم بمديرية باقم خلفت ارضاراً واسعة فيها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية شدا الحدودية.

اصابة مخسة مواطنني بينهم نساء واطفال يف احلديدة وغارة على حلج
]28/يونيو/2019[ محافظات - سبأ :

استمر الغزاة واملرتزقة يف خروقات اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، والطران يشن غارة عى 
محافظة لحج.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استمروا يف استهداف األحياء السكنية 
بمدينة الحديدة بالقذائف، حيث أصيبت ثاث نساء جراء سقوط قذيفة أطلقها املرتزقة عى منزل يف منطقة 

السلخانة بمديرية الحايل. 

وأوضح املصدر أن طفاً ورجل أصيبا إثر قذيفة أطلقها الغزاة واملرتزقة عى حي الشهداء باملديرية نفسها.

وأفاد املصدر أن الطران شن غارة عى جبل الحمام يف كرش بمديرية القبيطة محافظة لحج.

مثان غارات على صعدة
]29/يونيو/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، ثمان غارات استهدفت أماكن متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات 
مديرية منبه الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منازل املواطنن وممتلكاتهم بمديرية باقم، خلفت 
أرضاراً واسعة فيها، باإلضافة إىل تعرض أماكن متفرقة من املديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
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العدوان يصيب أربعة أطفال ويستهدف مقر األمم املتحدة يف احلديدة
]29/يونيو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة أربعة 
أطفال.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ثاثة أطفال أصيبوا جراء قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة 
واملرتزقة عى حارة البيضاء الشمالية بمديرية الحايل، فيما أصيب طفل رابع بجروح بليغة جراء سقوط 

قذيفة مدفعية للغزاة واملرتزقة بجوار مصنع السنابل بمديرية امليناء.

وأكد املصدر أن قوى العدوان استهدفت مقر األمم املتحدة يف حي الربصة بمديرية الحوك بعدد من قذائف 
الهاون، مشراً إىل سقوط ثاث قذائف مدفعية أطلقها الغزاة واملرتزقة بجوار هناجر تجارية يف شارع 

الـ90 بمديرية الحايل.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بسبع قذائف مدفعية وأطلقوا النار بمختلف العيارات عى 
األحياء السكنية يف شارعي صنعاء والخمسن، كما استهدفت قوى العدوان باملدفعية واألسلحة الرشاشة 

مدينة الدريهمي املحارصة.

إصابة سبعة مواطنني جبروح بينهم طفل وامرأتان يف احلديدة وسبع غارات وقصف بري 
على حجة وصعدة 

]30/يونيو/2019[ محافظات - سبأ:

أصيب سبعة مواطنن بنران قوى العدوان التي واصلت خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
فيما تعرضت املناطق الحدودية بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي وغارات جوية عى محافظة 

حجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة سبعة مواطنن بجروح بينهم طفل وامرأتان بقصف 
مدفعي لقوى العدوان عى أحياء سكنية يف منطقة 7 يوليو وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بخمس قذائف مدفعية بالقرب من حارة حوشب يف منطقة 7 يوليو 
السكنية، فيما سقط قذيفتا مدفعية للغزاة واملرتزقة عى حي الشهداء بمديرية الحايل.

وقصفت قوى العدوان بـ 22 قذيفة هاون منطقة الجاح يف مديرية بيت الفقيه، وباملدفعية رشكة العوادي 
بمنطقة كيلو16، كما أطلقت أكثر من 23 صاروخ كاتيوشا وأربع قذائف هاون عى منازل وممتلكات 

املواطنن يف قرية الزعفران بـ كيلو 16 مديرية الدريهمي.

وأشار املصدر إىل إفشال زحف لقوى العدوان من مسارين جنوب الجبلية بمديرية التحيتا رافقه تمشيط 
مكثف بالعيارات املختلفة، واستهدف قصف مدفعي ملرتزقة العدوان مزارع املواطنن جنوب ورشق مدينة 

التحيتا.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، 
وتعرضت مناطق متفرقة من املديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، واستهدف قصف مماثل منازل 

ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.
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قصف جوي وصاروخي على صعدة
]01/يوليو/2019[ صعدة - سبأ :

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة القد 
وأخرى بالقرب من إحدى املدارس بمنطقة آل عيل بمديرية رازح.

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي سعودي استهدف منازل 
املواطنن ومزارعهم. 

استهداف ممتلكات املواطنني يف احلديدة 
]01/يوليو/2019[ الحديدة- سبأ:

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته اليوم قصفه الصاروخي عى مناطق متفرقة بمحافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان تسبب يف تدمر منزل 
وترضر عدد آخر مع سيارات املواطنن بجوار محطة حوشب يف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن سبع غارات على مجارك ميتم يف إب
]02/يوليو/2019[ إب- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى منفذ الجمارك يف ميتم بمحافظة إب.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بسبع غارات منفذ 
الجمارك بميتم.

قوى العدوان تستهدف املواطنني يف احلديدة وتعز وصعدة
]02/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

تحالف العدوان األمريكي السعودي يواصل قصفه الجوي والصاروخي عى مناطق متفرقة بمحافظتي 
الحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف حي 7 يوليو 
السكني بمحافظة الحديدة وتسبب يف إحراق أربعة منازل وترضر عدد من املنازل املجاورة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن منزل مواطن بمنطقة ورزان يف مديرية خدير 
بمحافظة تعز.

وذكر املصدر أن الطران املعادي شن غارة عى منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية يف محافظة صعدة، 
فيما استهدف قصف مدفعي للعدو مزارع ومنازل املواطنن بمنطقة طان بمديرية حيدان باملحافظة 

ذاتها. 
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مليشيا اإلصالح تقصف منازل املواطنني يف منطقة املنني مبأرب
]03/يوليو/2019[ مأرب  - سبأ :

استهدفت مليشيا حزب اإلصاح صباح اليوم بقصف مدفعي منازل ومزارع املواطنن يف منطقة املنن 
جنوب مدينة مأرب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مجاميع تابعة لحزب اإلصاح فشلت يف إقتحام منطقة 
املنن نتيجة تصدي أبناء األرشاف وعبيدة للهجوم املسنود بقصف مدفعي مكثف وكبدوا املليشيا عددا من 

القتى والجرحى.

وأشار املصدر إىل أن القيادي يف حزب اإلصاح محمد الحزمي قام بمحاولة البسط عى أرضية تابعة 
لألرشاف والبناء فيها، وحن قاموا بمنعه استعان بمليشيات املرتزقة املوالية للحزب للهجوم عى منازل 

وقرى األرشاف.

وأكد املصدر سقوط شهداء وجرحى من املدنين وأبناء األرشاف.. محما حزب اإلصاح مسؤولية العدوان 
عى منازل وقرى آهلة بالسكان يف ترصف همجي يكشف عن السقوط األخاقي والقيمي لقيادات اإلصاح. 

قصف مدفعي على املزارع باحلديدة وست غارات على حجة وإب
]03/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يستهدفون باملدفعية مزارع املواطنن بالحديدة، والطران يشن ست 
غارات عى محافظتي حجة وإب.

أفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا باملدفعية مزارع املواطنن 
جنوب وغرب مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة..وذكر أن طران العدوان شن أربع غارات عى منطقة الجر 

بمديرية عبس محافظة حجة، وغارتن عى جمرك ميتم بمحافظة إب.

ثالث غارات على منطقة اجلر يف عبس حبجة
]04/يوليو/2019[ حجة - سبأ:

 شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات عى مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة الجر 
بمديرية عبس.

اربع غارات وقنابل صوتية وقصف مدفعي على حمافظات صعدة وصنعاء واحلديدة
]04/يوليو/2019[ محافظات - سبأ:

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي اليوم قصفه املدفعي والجوي عى عدد من املحافظات.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً أصيب بطلقة رشاش يف استهداف مرتزقة 
العدوان لحي الشهداء بمديرية الحايل محافظة الحديدة، وترضر منزل مواطن بقذيفة هاون استهدفت 

منطقة 7 يوليو. 
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وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت مدينة الدريهمي املحارصة بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة 
الثقيلة واملتوسطة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية سحار وألقى قنبلتن صوتيتن يف أجواء 
املناطق الغربية ملحافظة صعدة.

وأفاد املصدر بأن طران العدوان شن غارة عى منطقة جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

استمرار خرق اتفاق احلديدة واستهداف حمافظتي صعدة وحجة
]05/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، والقصف الصاروخي واملدفعي 
والغارات الجوية عى محافظتي صعدة وحجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن برصاص مرتزقة العدوان يف منطقة 
السويق بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أنه تم إفشال زحف ملرتزقة العدوان تجاه املحجر جنوب حيس اتخذ مسارين وتم خاله 
االشتباك مع املرتزقة واستهدافهم بالرشاشات املختلفة وتفجر أحد األطقم التابعة لهم وعقب ذلك الذوا 

بالفرار.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت منزل أحد املواطنن يف حي 7 يوليو، كما قصفت بـ 14 قذيفة 
هاون باتجاه حارة الضبياني وفندقي الواحة والقمة يف شارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة هاون مدينة الدريهمي املحارصة، كما قصفت 
بـ 13 قذيفة مدفعية ومشطت بالعيارات الخفيفة واملتوسطة باتجاه قرية الزعفران يف كيلو 16. 

ويف محافظة صعدة أفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف 
مديريتي منبه وباقم ومناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، وشن طران العدوان ثاث غارات عى 

مديرية باقم.

ولفت املصدر إىل أن الطران امُلعادي شن غارة عى مديرية عبس يف محافظة حجة.

استشهاد مواطن وإصابة مثانية وسبع غارات وقصف مدفعي على احلديدة وصعدة 
وحجة

]06/يوليو/2019[ محافظات-سبأ:

استشهد مواطن وأصيب ثمانية آخرين بنران الغزاة واملرتزقة الذين واصلوا خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن برصاص الجيش السعودي يف محافظة صعدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن سبعة مواطنن أصيبوا بينهم نساء وأطفال جراء قصف 
مرتزقة العدوان باملدفعية والرشاشات املختلفة عى مناطق متفرقة من مدينة الحديدة.

وأكد املصدر استشهاد مواطن واحراق منزل جراء قصف مدفعي لقوى العدوان بمنطقة 7 يوليو السكنية، 
كما أطلق الغزاة واملرتزقة 13 قذيفة مدفعية عى أماكن سكنية متفرقة من منطقة 7 يوليو.

وأشار املصدر إىل سقوط ثاث قذائف مدفعية أطلقها الغزاة واملرتزقة عى حي البيضاء وشارع جيزان يف 
مديرية الحايل، واستهدفوا باملدفعية باتجاه السجن املركزي يف مديرية الحوك.
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وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بعر قذائف مدفعية وباألسلحة الثقيلة واملتوسطة عى مطار 
الحديدة، واستهدف قصف مدفعي مكثف للغزاة واملرتزقة ممتلكات املواطنن غرب مديرية التحيتا.

وذكر املصدر أن مواطناً أصيب بنران الجيش السعودي يف إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة 
صعدة، واستهدف قصف مدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية، فيما شن طران 

العدوان غارتن عى مديرية باقم.

وافاد املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى مديرية عبس بمحافظة حجة استهدفت إحداها 
منطقة الجر.

أربع غارات على حمافظة إب وقصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي احلديدة وصعدة
]07/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

أصيب رجل وطفلته بقذيفة ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي املستمرين يف خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي وغارات جوية محافظتي صعدة وإب.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة رجل وطفلته بجروح وترضر منزله جراء قذيفة 
أطلقها مرتزقة العدوان عى حي الربصة بمديرية الحوك بمحافظة الحديدة. 

وذكر املصدرأن قوى العدوان قصفت بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وعدد من القنابل العنقودية منطقة 
الجاح بمديرية بيت الفقيه, واستهدفت بعدد من قذائف املدفعية مناطق متفرقة من منطقة الفازة بمديرية 

التحيتا. 

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا 15 قذيفة مدفعية عى مدينة الدريهمي املحارصة، وقصفوا 
بالرشاشات املتوسطة منطقة 7 يوليو السكنية.

ولفت املصدر إىل أن مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتن بمحافظة صعدة تعرضت لقصف 
صاروخي ومدفعي سعودي مكثف. 

وأفاد املصدر أن طران العدوان السعودي شن أربع غارات بالقرب من منفذ ميتم بمديرية السرة محافظة 
اب. 

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق السويد وقصف وغارات على صعدة والضالع
]08/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

استمرت قوى العدوان يف استهداف املناطق اآلهلة بالسكان يف صعدة وخرق اتفاق السويد لوقف إطاق 
النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان شمال الفازة 
بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة مسنوداً بتمشيط مكثف بمختلف الرشاشات، كما نفذت تلك القوى 

تمشيط مكثف بمختلف الرشاشات عى مطار الحديدة الدويل.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه ومناطق 
متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
]09/يوليو/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة استهدفت مديريتي كتاف وباقم بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن 11 غارة عى أماكن متفرقة 
بمديرية كتاف الحدودية.وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى مديرية 

باقم الحدودية خلفت جميعا أرضار بالغة يف ممتلكات املواطنن. ِ

ثالث غارات على مديرية صرواح مبأرب
]09/يوليو/2019[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات عى مديرية رصواح بمأرب. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات قرية الربيعة 
بمديرية رصواح،  مخلفا أرضارا بممتلكات املواطنن. 

اصابة مخسة مواطنني يف احلديدة وثالث غارات على حجة
 ]09/يوليو/2019[  محافظات - سبأ:

أصيبت امرأة وطفليها بجروح إثر قصف مدفعي عى محافظة الحديدة، والطران يشن ثاث غارات عى 
حجة.

 وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة وطفليها بجروح متفاوتة إثر قصف مدفعي 
لقوى العدوان عى حي 7 يوليو بمحافظة الحديدة. 

وأشار املصدر إىل إصابة مواطن بنران قوى العدوان يف منطقة املدمن بمديرية التحيتا، وإصابة طفل 
بجروح بليغة إثر قصف بمختلف األسلحة الرشاشة عى حي الربصة يف مديرية الحوك. 

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة  قصفوا بـ 57 قذيفة مدفعية منطقة الجاح، يف حن حلق طران 
العدوان الحربي يف سماء املدينة يف خرق متكرر التفاق السويد. 

وذكر املصدر ان طران العدو شن ثاث غارات عى منطقة الحمراء بمديرية مستبأ يف محافظة حجة. 

قوى العدوان تستهدف حمافظتي احلديدة وصعدة
]10/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان استهداف ممتلكات املواطنن يف محافظتي الحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بعر قذائف مدفعية منازل 
وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة، كما استهدفت سوق الحلقة وما جاوره بمنطقة 7 يوليو 
يف مدينة الحديدة بالرشاشات املتوسطة..وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى 

آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.
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إصابة مواطن يف صعدة وعشرات القذائف على احلديدة
]12/يوليو/2019[ محافظات - سبأ:

أصيب مواطن بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان يف محافظة صعدة، وواصلت قوى العدوان خرق اتفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مواطناً أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة من مخلفات 
العدوان يف منطقة عكوان بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، 
فيما شن طران العدوان غارة عى منطقة آل الصيفي بمديرية سحار.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 100 قذيفة هاون مناطق مختلفة يف الفازة والجبلية 
بمديرية التحيتا والجاح يف مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.

كما قصفت العدوان بأكثر من 46 قذيفة هاون وكمندوز ومشطت بالعيارات الثقيلة واملتوسطة منازل 
املواطنن وممتلكاتهم يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ بكيلو 16 يف مديرية الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 58 قذيفة هاون شمال ورشق حيس،  واستهدفت 
سيتي ماكس ومدينة الشباب يف شارع الـ90 بمدينة الحديدة بالرشاشات املتوسطة.

قصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي احلديدة وصعدة 
]13/يوليو/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان استهداف محافظتي الحديدة وصعدة بالقصف الصاروخي واملدفعي.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية واألسلحة 
الرشاشة بشكل مكثف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية بمحافظة صعدة.

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق ستوكهومل وغارة وقصف على صعدة
]14/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته خرق اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة 
واستهداف املواطنن، فيما تعرضت املديريات الحدودية بمحافظة صعدة لقصف مدفعي وصاروخي 

وغارات لطران العدو.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطن بنران قوى العدوان يف منطقة الفلح بمديرية 
التحيتا يف محافظة الحديدة. 

كما أصيب طفل بجروح إثر قذيفة هاون أطلقها مرتزقة العدوان عى منزل مواطن بمنطقة الجبلية يف 
التحيتا. 

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان أطلقت 23 قذيفة مدفعية عى مناطق الجاح والجبلية وحيس، فيما 
استهدف املرتزقة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف منطقة كيلو 16. 
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وذكر املصدر أن قصفاً لقوى العدوان باملدفعية باتجاه محطة شارع الـ 50 وفندق اإلتحاد يف منطقة 7 
يوليو السكنية، فيما حلق الطران الحربي للعدو يف أجواء مدينة الحديدة. 

وحسب املصدر شن طران العدوان السعودي غارة اىل منزل مواطن يف مديرية باقم بمحافظة صعدة، فيما 
تعرضت قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. 

قوى العدوان تستهدف صعدة واحلديدة
]15/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف مناطق حدودية متفرقة 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت منطقة الفازة يف مديرية التحيتا 
بأكثر من 20 قذيفة هاون وعدد من صواريخ الكاتيوشا، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان 

تحصينات قتالية شمال مدينة الدريهمي املحارصة. 

وأشار املصدر إىل إفشال محاولة تسلل والتفاف لقوى العدوان غرب حيس.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه 
الحدوديتن يف محافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على العاصمة وحمافظة صنعاء
]16/يوليو/2019[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن الكلية الحربية 
بمديرية بني الحارث.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

إصابة مواطن بنريان حرس احلدود السعودي يف شدا بصعدة
]16/يوليو/2019[ صعدة - سبأ:

أصيب مواطن بمديرية شدا محافظة صعدة بجروح اليوم بنران حرس الحدود السعودي.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن حرس الحدود السعودي فتحوا نران 
أسلحتهم الرشاشة عى مناطق حدودية بمديرية شدا، ما أدى إىل إصابة مواطن بجروح خطرة.

وأشار املصدر إىل أن مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أرضارا مادية بمنازل 
وممتلكات املواطنن.



196

يوميات العـ2019ـــدوان

تسع غارات على مديرية صرواح
]16/يوليو/2019[ مأرب - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى منازل ومزارع املواطنن يف مديرية رصواح 
بمأرب.  وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان استهدفت مناطق متفرقة 

برصواح، مخلفة أرضارا بمنازل ومزارع املواطنن. 

عشرات القذائف على مديريات احلديدة
]16/يوليو/2019[ الحديدة -سبأ:

واصل العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته استهداف املواطنن يف مختلف مديريات الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مدفعياً مكثفاً وتمشيط باألسلحة الرشاشة لقوى 
العدوان استهدف مناطق متفرقة يف منطقة 7 يوليو بمديرية الحايل يف محافظة الحديدة. 

وأشار املصدر إىل قصف منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة باملدفعية، فيما استحدثت جرافة 
عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات قتالية شمال مدينة الدريهمي. 

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بأكثر من 12 صاروخ كاتيوشا و58 قذيفة هاون وكمنذوز منازل 
وممتلكات املواطنن يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ بكيلو 16. 

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق هدنة احلديدة وثالث غارات على صعدة وحجة
]17/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق هدنة وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطران غارات 
عى محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة نفذوا هجوماً عى مواقع الجيش 
واللجان الشعبية جنوب منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأفاد أن قوى العدوان قصفت باملدفعية حارة الضبياني يف منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة، 
واستهدفت بمختلف األسلحة الرشاشة قرية محل الشيخ ومحل سابحة يف منطقة كيلو 16 بمديرية 

الدريهمي.وأشار املصدر إىل نشوب حريق كبر يف محل سيتي ماكس التجاري بمنطقة كيلو 7 جراء قصف 
مدفعي لقوى العدوان. وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية منبه الحدودية بمحافظة 

صعدة،  وغارتن عى منطقة الجر بمديرية عبس يف محافظة حجة.

غارة تستهدف منزل مواطن يف رازح واربع غارات على مديريتي الظاهر وباقم 
]18/يوليو/2019[ صعدة- سبأ:

دمر طران العدوان األمريكي السعودي اليوم منزل مواطن يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارة منزل أحد 
املواطنن يف منطقة غمار بمديرية رازح ما أدى إىل تدمره.   
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وأشار املصدر إىل أن الغارة أحدثت كذلك أرضاراً يف منازل وممتلكات املواطنن املجاورة.. وشن ثاث غارات 
عى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، وغارة عى مديرية باقم الحدودية.

إصابة مواطن يف قعطبة و3 غارات على حجة وقصف مكثف لألباتشي على جنران وقصف 
عشوائي يف احلديدة

]18/يوليو/2019[ محافظات - سبأ :

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف منازل املواطنن 
وممتلكاتهم يف عدد من محافظات الجمهورية.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بشكل عشوائي بعدد من 
قذائف الهاون منازل املواطنن يف أحياء سكنية متفرقة بمديرية الحايل. 

وأشار إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بستة صواريخ كاتيوشا تجاه فندق الوحين واألحياء السكنية املجاورة 
له يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، فيما حلق طران العدوان الحربي والتجسيس بكثافة يف أجواء املدينة.. 

واستهدف الغزاة واملرتزقة بأربع قذائف هاون مدينة الدريهمي املحارصة.

وأكد املصدر إصابة مواطن يف منطقة حبيل العبد بمديرية قعطبة محافظة الضالع جراء استهداف سيارته 
بصاروخ من قبل مرتزقة العدوان.

وأفاد املصدر أن الطران شن ثاث غارات عى معسكر عبس بمحافظة حجة، وقصفت مروحيات األباتيش 
التابعة للعدو السعودي بشكل مكثف عى منطقة الحماد يف نجران.

استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارتني على جمز بصعدة
]19/يوليو/2019[ صعدة- سبأ:

استشهد مواطن وأصيب آخر اليوم بغارتن شنهما طران العدوان األمريكي السعودي عى محافظة صعدة.

وأوضح أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية مجز، ما 
أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر.

قصف على احلديدة وغارة على حجة
]19/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته جرائمه عى محافظتي الحديدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت حي 7 يوليو بمدينة الحديدة 
بقصف مدفعن وقصفت مدينة الدريهمي املحارصة باملدفعية والرشاشات املختلفة. 

وأشار املصدر إىل أن الطران شن غارة عى مدينة حرض بمحافظة حجة.
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استشهاد خمرج يف قناة اليمن الفضائية اثر سبع غارات على العاصمة صنعاء 
]20/يوليو/2019[ صنعاء -سبأ:

شن طرن العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران املعادي استهدف بست غارات 
حديقة 21 سبتمر، وشن غارة عى وزارة اإلعام.

وأكد املصدر استشهاد املخرج يف قناة اليمن الفضائية فايز دبوان الشمري بغارات العدوان عى العاصمة.

غارتان على صنعاء وعشرات القذائف على احلديدة وصعدة
]20/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف منازل املواطنن 
وممتلكاتهم يف محافظتي صنعاء وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى معسكر الفريجة 
بمديرية أرحب محافظة صنعاء.

ويف محافظة الحديدة استهدفت قوى العدوان باملدفعية مدرسة خولة بنت األزور واملنازل املجاورة لها 
يف مدينة الدريهمي املحارصة، واستهدفت أيضاً قريتي الزعفران ومحل الشيخ بأكثر من 41 قذيفة و22 

صاروخ كاتيوشا مخلفًة أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بقذائف املدفعية مضخة مياه للمواطنن أمام محل سابحة يف 
كيلو 16، واستهدفت منازل وممتلكات املواطنن يف شارع الخمسن وشارع صنعاء واملطار بأكثر من 30 

قذيفة. وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية بمحافظة صعدة.

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق اتفاق ستوكهومل و20 غارة على صعدة والضالع 
]21/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة يف خرق التفاق ستوكهولم 
لوقف إطاق النار، فيما تعرضت محافظتي صعدة والضالع لقصف مدفعي وصاروخي وغارات لطران 

العدو. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 50 قذيفة مدفعية 
وستة صواريخ كاتيوشا منازل وممتلكات املواطنن يف قرية الزعفران بكيلو 16 يف محافظة الحديدة، كما 

استهدف قصف لقوى العدوان باملدفعية عدة مناطق جنوب حيس. 

وأكد املصدر إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، 
وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. 

ويف محافظة صعدة كذلك شن طران العدوان السعودي 17 غارة عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف، 
وأستهدف بغارة أبراج االتصاالت يف مديرية مجز.

وأشار املصدر إىل أن طران العدو شن غارتن عى منطقة القرين بمحافظة الضالع. 
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18 غارة وأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية على حمافظة صعدة
]22/يوليو/2019[ صعدة -سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي 18 غارة عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ ( أن طران العدوان شن 17 غارة عى أماكن 
متفرقة بمديرية كتاف الحدودية، وشن غارة عى جبل عنم بمديرية سحار. 

وأشار املصدر إىل أن الغارات خلفت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن باملديريتن. 

وذكر املصدر أن العدو السعودي قصف بأكثر من 100 صاروخ وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة يف 
مديرية رازح الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 

الحدودية بمحافظة صعدة.

غارتان على الضالع وقصف مكثف على احلديدة 
]22/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، والطران يستهدف محافظة 
الضالع بغارتن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان نفذت زحفاً واسعاً شمال منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا مستخدمة عددا من اآلليات.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 125 قذيفة مدفعية وباألسلحة الرشاشة الثقيلة 
واملتوسطة خال الزحف الذي نفذته شمال منطقة الجبلية.

واستهدفت قوى العدوان بالقصف املدفعي مناطق متفرقة يف مدينة الحديدة وشمال غرب حيس.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية قعطبة يف محافظة الضالع.

 

إصابة امرأتني بقذائف الغزاة يف احلديدة وقصف على صعدة
]23/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

أصيبت امرأتان بجروح نتيجة قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة املستمرين يف خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مديريتي رازح وشدا الحدوديتن يف صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة بجروح نتيجة قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة 
واملرتزقة عى منطقة املدمن بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة. 

كما أصيبت امرأة يف قرية الحائط شمال مديرية حيس جراء قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة عى القرية، 
نتج عنه أيضاً نفوق عدد من املوايش. وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات املختلفة قرى 

املواطنن يف منطقة كيلو 16، وقصفت باملدفعية مدينة الدريهمي املحارصة. 

وبن املصدر أن مناطق متفرقة من مديريتي رازح وشدا الحدوديتن بمحافظة صعدة تعرضت لقصف 
صاروخي ومدفعي سعودي. 
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على مديرية نهم
]24/يوليو/2019[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم خمس غارات عى مديرية نهم رشق صنعاء. 

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات العدوان السعودي استهدفت مناطق متفرقة 
بمديرية نهم مخلفة أرضارا بمنازل ومزارع املواطنن. 

اصابة طفلة وشاب يف احلديدة وقصف مدفعي وصاروخي على املديريات احلدودية
]24/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة طفلة وشاب، فيما 
استهدف قصف صاروخي ومدفعي املديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة وشاب أصيبا بنران قوى العدوان يف منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا، وتم استهداف مناطق متفرقة شمال املنطقة بـ 20 قذيفة مدفعية.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت منازل وقرى املواطنن يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي 
بالرشاشات املختلفة، كما استهدف قصف مدفعي وتمشيط بالعيارات الرشاشة للغزاة واملرتزقة مدينة 

الدريهمي. 

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة باتجاه فندقي القمة واالتحاد 
بمنطقة 7 يوليو وحديقة الشباب يف شارع الـ 90 بمدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن العدو السعودي استهدف باألسلحة الرشاشة والقصف الصاروخي واملدفعي قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية منبه، واستهدف بعدد من الصواريخ مناطق آهلة بالسكان يف األطراف الغربية ملديرية 

حيدان بمحافظة صعدة.

ثالث غارات على حرض وعبس حبجة
]25/يوليو/2019[ حجة - سبأ :

 شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات 
مديريتي حرض وعبس.

استشهاد وإصابة طفلني وقصف ممتلكات املواطنني يف احلديدة وصعدة
]25/يوليو/2019[ محافظات - سبأ:

أصيبت طفلة وقصفت منازل وممتلكات املواطنن جراء استمرار خرق قوى العدوان التفاق وقف إطاق 
النار بمحافظة الحديدة، فيما استشهد طفل بنران حرس الحدود السعودي يف محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفلة بنران قوى العدوان يف منطقة دوم الهادي 
بمديرية التحيتا، واستهدفت قوى العدوان بتسع قذائف مدفعية منطقة الفازة باملديرية. 
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ويف مديرية الدريهمي أوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية منازل املواطنن يف منطقة الجربة 
العليا، وبالرشاشات والدبابة قرية محل الشيخ يف منطقة كيلو 16. 

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف املدفعية منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه، 
واستهدفت برشاش مدينة الشباب يف شارع الـ 90 بمدينة الحديدة وقصفت باملدفعية باتجاه املطار يف ظل 

تحليق لطران العدوان الحربي يف أجواء املدينة.

وأفاد املصدر أن طفاً استشهد بنران الجيش السعودي يف إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح التي 
تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى معسكر الصيفي بمديرية صعدة، وغارة شمال املدينة.

عشرات القذائف على احلديدة وست غارات على صعدة
]26/يوليو/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان قصف منازل وممتلكات املواطنن يف محافظتي الحديدة وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية واألسلحة 
الرشاشة منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.

وقصفت قوى العدوان بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وصاروخية ممتلكات املواطنن يف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية يف قرية الهندي باملديرية. 

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 11 قذيفة مدفعية يف حيس، وباملدفعية أيضاً باتجاه سيتي 
ماكس وفندق الواحة ومطار الحديدة.

وأكد املصدر تدمر منزل مواطن بغارة لطران العدوان عى منطقة غمار يف مديرية رازح الحدودية التي 
تعرضت مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي سعودي متواصل. وأشار املصدر إىل أن طران 

العدوان شن غارتن عى مديرية باقم الحدودية، وثاث غارات عى مديرية الظاهر.

استشهاد مواطن وإصابة مخسة آخرين بقصف مدفعي على احلديدة
]27/يوليو/2019[ الحديدة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب خمسة آخرون اليوم بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان عى مديرية امليناء بمحافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً استشهد وأصيب خمسة آخرون 
جراء قصف مدفعي ملرتزقة العدوان عى شارع موىس بمديرية امليناء.

كما استهدف قصفاً صاروخياً لقوى العدوان جولة يماني وحارة الضبياني وجوار فندق االتحاد، وقصفت 
مدفعية قوى العدوان ورشاشاتها املختلفة باتجاه حارة الضبياني وفندق االتحاد يف منطقة 7 يوليو 

السكنية.

ونفذت قوى العدوان تمشيطاً بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة عى مدينة الشباب يف شارع الـ 90 وأماكن 
متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية.

وأشار املصدر إىل تحليق ملروحيات األباتيش التابعة للعدوان يف أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، 
بالتزامن مع قصف باملدفعية والرشاشات عى املنطقة ومديرية الدريهمي املحارصة.



202

يوميات العـ2019ـــدوان

مخس غارات وقصف بري على صعدة وحجة
]27/يوليو/2019[ محافظات - سبأ:

استهدف طران العدوان السعودي االمريكي محافظتي حجة وصعدة بغارات جوية وقصف صاروخي 
ومدفعي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى مديرية باقم 
بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 

الحدودية..وأكد املصدر وقوع أرضار يف أحد املساجد بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان أربع غارات عى مديريتي حرض وحران.

إصابة مواطنني جراء قصف عشرات الصواريخ والقذائف على صعدة 
]28/يوليو/2019[ صعدة- سبأ:

أصيب عدد من املواطنن اليوم جراء قصف مدفعي سعودي عى املناطق السكنية يف مديرية حيدان 
بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بقذائف املدفعية 
مناطق آهلة بالسكان يف منطقة ذويب باملديرية ما أدى إىل إصابة عدد من املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن منازل وممتلكات املواطنن يف مديريتي رازح ومنبه الحدوديتن تعرضت للقصف 
بعرات الصواريخ وقذائف املدفعية ما أدى إىل ترضرها.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على حمافظة صنعاء
]28/يوليو/2019[ صنعاء - سبأ :

 شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ثاث غارات عى محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة قطبن 
بمديرية نهم، مخلفا أرضارا بممتلكات املواطنن.

وذكر املصدر أن طران العدوان السعودي شن غارة عى منطقة األعروش يف مديرية خوالن الطيال 
بمحافظة صنعاء. 

استمرار خرق اتفاق احلديدة وغارة على قعطبة 
 ]28/يوليو/2019[ محافظات-سبأ:

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها استهداف محافظة الحديدة يف خرق التفاق وقف إطاق النار، 
فيما تعرضت محافظة الضالع لغارة جوية. 

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واملرتزقة قصفوا بعر قذائف هاون 
و15 قذيفة مدفعية والرشاشات املختلفة مزارع املواطنن جنوب ورشق مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة.
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كما استهدف قصف باملدفعية والرشاشات املختلفة مطار الحديدة ومدينة الشباب يف شارع الـ90 ودوار 
الجمل، وتم قصف مناطق جنوب رشق قرية الرف ورشكة العوادي يف كيلو 16 بقذائف املدفعية. 

ولفت املصدر إىل إحراق منزل مواطن يف مديرية الدريهمي املحارصة إثر استهدافه من الغزاة ومرتزقتهم، 
فيما تم إفشال محاولة تسلل للمرتزقة شمال غرب حيس. 

وأفاد املصدر أن غارة لطران العدو دمرت منزل مواطن يف منطقة الفاخر بمديرية قعطبة يف محافظة 
الضالع. 

 باستهداف العدوان حملافظة صعدة 
ً
 وجرحيا

ً
41 شهيدا

]29/يوليو/2019[ صعدة- سبأ:

استشهد 15 مواطناً وأصيب 26 آخرين بينهم أطفال باستهداف العدوان األمريكي السعودي محافظة 
صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد 14 مواطناً بينهم أربعة أطفال وإصابة 26 آخرين 
بينهم 14 طفاً بعضهم جراحهم خطرة جراء استهداف قوى العدوان سوق آل ثابت بمديرية قطابر 

الحدودية يف محافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل استشهاد مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية.

العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف املمتلكات اخلاصة يف احلديدة وغارة على عمران
]29/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، والطران يستهدف محافظة عمران 
بغارة جوية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية هناجر الحجاجي 
ورشكة املتحدة للخرسانة ومحل سابحة يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منزل املواطن عيل حسن رسي بمدينة حوث يف محافظة 
عمران. 

تسع غارات على مديرية سنحان بصنعاء
]30/يوليو/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم تسع غارات عى مديرية سنحان بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بتسع غارات منطقة السواد يف 
مديرية سنحان خلفت أرضاراً بمنازل وممتلكات املواطنن.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على الضالع وعمران
]30/يوليو/2019[ محافظات- سبأ:

طران العدوان األمريكي السعودي يشن ثاث غارات عى محافظتي الضالع وعمران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الجب يف 
قعطبة بمحافظة الضالع، وغارتن عى الجبل األسود بمديرية سفيان يف محافظة عمران.

عشرات القذائف على حمافظتي تعز واحلديدة 
]30/يوليو/2019[ الحديدة- سبأ:

العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته يواصلون خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واملرتزقة قصفوا بأكثر من 30 قذيفة 
وصاروخ كاتيوشا مع تمشيط مكثف بالعيارات املختلفة أحياء سكنية متفرقة من مدينة الحديدة. 

وأشار املصدر إىل سقوط قذيفة مدفعية ملرتزقة العدوان عى منطقة سوق حميد يف الحوبان بمحافظة تعز.



أغسطس
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استشهاد طفل يف احلديدة برصاص الغزاة واملرتزقة
]1/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

تسبب استمرار الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة إىل استشهاد طفل.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفل بمنطقة الفاح يف مديرية التحيتا برصاص 
الغزاة واملرتزقة.

وأوضح املصدر أن قصفاً مكثفاً للغزاة واملرتزقة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة استهدف منطقة الفازة 
بمديرية التحيتا، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية يف املنطقة نفسها.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 بأكثر من 15 قذيفة مدفعية.

قصف مدفعي وصاروخي على احلديدة وصعدة
]2/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استهدف قصف صاروخي ومدفعي لقوى العدوان محافظتي الحديدة وصعدة وأسفر عن خسائر يف 
ممتلكات املواطنن.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بالقصف املدفعي مدينة 
الدريهمي املحارصة يف محافظة الحديدة مخلفة خسائر يف ممتلكات املواطنن.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا الحدودية 
بمحافظة صعدة.

عشرات القذائف والصواريخ على احلديدة وغارات على صعدة وحجة واملهرة
]3/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استهدفت طائرات ومروحيات العدوان األمريكي السعودي محافظات صعدة وحجة واملهرة، فيما واصل 
املرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بأكثر من 24 قذيفة هاون 
وثاثة صواريخ كاتيوشا باتجاه منازل املواطنن يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ بكيلو 16 يف مديرية 

الدريهمي.

كما قصف املرتزقة بأكثر من 35 قذيفة هاون قرية الشجن بمدينة الدريهمي املحارصة، واستهدفت قوى 
العدوان بسبع قذائف مدفعية وبالعيارات املتوسطة والثقيلة بشكل مكثف جنوب التحيتا.

وقال املصدر إن املرتزقة قصفوا بأكثر من 25 قذيفة هاون و12 صاروخ كاتيوشا عى منطقة املتينة 
بالتحيتا، ومنازل ومزارع املواطنن يف منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل الصيفي بمديرية سحار يف محافظة صعدة، 
وغارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وذكر املصدر أن مروحيتن سعوديتن استهدفتا مدينة الغيضة بمحافظة املهرة بعدد من القذائف.
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استشهاد مواطن وجرج طفل وسبع غارات وقصف مدفعي سعودي على صعدة
]4/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

 استشهد مواطن وجرح آخر األحد، بقصف مدفعي سعودي عى مديرية قطابر الحدودية وشن طران 
العدوان غارات عى مديرية سحار يف محافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف منطقة آل ثابت يف 
مديرية قطابر بقذائف املدفعية ما أدى إىل استشهاد املواطن محمد سلمان زايد )21 عاماً( وإصابة الطفل 
مسفر يحيى عيل زايد )15 عاماً(.وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن أربع غارات 

عى مديرية سحار، فيما شن طران العدوان ثاث غارات عى مديرية باقم الحدودية. 

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق اتفاق السويد يف احلديدة
]4/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق السويد الخاص بوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بـ 14 قذيفة مدفعية عى فندق 
االتحاد وأحياء سكنية يف شارع الـ50 بمدينة الحديدة، واستهدفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية مناطق 

متفرقة شمال مديرية حيس.

وأشار املصدر إىل تحليق مكثف لطران العدوان الحربي يف أجواء مدينة الدريهمي املحارصة، بالتزامن مع 
قصف لقوى العدوان عى املدينة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة مشطوا 

بالرشاشات املتوسطة عى هناجر ومناطق تجارية يف منطقة كيلو 16.

إصابة عدد من املواطنني إثر ست غارات للطريان املعادي على عمران
]5/اغسطس/2019[ عمران- سبأ:

أصيب عدد من املواطنن اليوم إثر غارات شنها طران العدوان السعودي األمريكي عى مدينة عمران.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مدينة عمران، ما 
أدى إىل إصابة عدد من املواطنن وترضر املنازل واملمتلكات الخاصة.

كما شن غارتن عى مديرية حرف سفيان إحداهن عى منطقة العادي بوادي مذاب.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مخس غارات على صعدة
]5/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديريتي باقم وكتاف بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مناطق 
متفرقة بمديرية باقم، وغارتن عى مديرية كتاف، خلفتا أرضاراً مادية يف ممتلكات املواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن مناطق متفرقة من املديريات الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي طال 
ممتلكات املواطنن والطرق العامة. 
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قصف صاروخي ومدفعي على التحيتا ومطار احلديدة 
]5/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي 
بعرات القذائف، منطقة الفازة يف التحيتا ومطار الحديدة الدويل.

11 غارة لطريان العدوان على مناطق متفرقة من مديرية سحار بصعدة
]6/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

استشهد طفل متأثراً بجراحه جراء استهداف سوق شعبي وشن طران العدوان 11 غارة عى مديرية 
سحار بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطفل عيل محسن عبده هادي سعدان، استشهد متأثراً 
بجراحه التي أصيب بها جراء استهداف قوى العدوان لسوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية يف محافظة 

صعدة. وأوضح املصدر أن طران العدوان شن 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة من مديرية سحار.

شهداء وجرحى يف الضالع واستمرار خرق هدنة احلياة وست غارات على حمافظات 
صعدة وصنعاء وحجة

]7/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استشهد وأصيب عدد من املواطنن جراء قصف قوى العدوان يف محافظة الضالع، وشن طران العدوان 
غارات عى ثاث محافظات واستمرت خروقات اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بعر قذائف مدفعية شمال غرب 
مديرية حيس يف محافظة الحديدة.

وقال املصدر »إن شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال سقطوا جراء قصف لقوى العدوان عى منازل 
املواطنن يف الزبريات بمديرية قعطبة محافظة الضالع«.

ويف محافظة صعدة شن طران العدوان ثاث غارات عى مديرية سحار، واستهدف قصف صاروخي 
ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 

غارة عى منطقة السواد بمديرية سنحان يف محافظة صنعاء، وغارتن عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني يف احلديدة واربع غارات وقصف مدفعي على صعدة
]8/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استشهد وأصيب أربعة مواطنن يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة من قبل 
مرتزقة العدوان، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي وغارات عى محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن وإصابة ثاثة آخرين بقصف مدفعي 
ملرتزقة العدوان عى حي الشهداء يف مديرية الحايل بمحافظة الحديدة.
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وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية باقم، وغارة عى منطقة بني معاذ يف 
مديرية سحار بمحافظة صعدة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف 

مديرية منبه الحدودية.

استشهاد وإصابة مثان نساء يف احلديدة وغارات وقصف على باقم ومنبه بصعدة
]9/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استشهدت وأصيبت ثماني نساء وطفان بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان الذين استمروا يف خرق اتفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي وغارات جوية محافظة صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد ثاث نساء وطفلة وجرح أربع أُخريات بينهن 
طفلتان جراء قصف مدفعي للمرتزقة عى منزل يف شارع غزة بمديرية الحايل محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان بأكثر من 60 قذيفة مدفعية استهدف مدينة الدريهمي 
املحارصة، وتم إفشال محاولة زحف للغزاة واملرتزقة باتجاه مديرية حيس. 

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً وتمشيط بالعيارات الرشاشة للغزاة واملرتزقة استهدف سوق الحلقة 
وحارة الضبياني وما جاورها يف منطقة 7 يوليو السكنية، كما استهدف قصف وتمشيط مكثف للغزاة 

واملرتزقة أحياء ومناطق متفرقة من مدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية باقم الحدودية واستهدف قصف صاروخي 
ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

استشهاد مواطن وإصابة اثنني يف حجة وقصف مدفعي وست غارات على احلديدة 
وصعدة

]10/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن يف محافظات حجة والحديدة 
وصعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة، استهدفت سيارة بمنطقة 
فاس بمديرية بكيل املر بمحافظة حجة، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة اثنن آخرين.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدف مناطق متفرقة من مدينة الحديدة، كما استهدف مرتزقة 
العدوان باألسلحة املتوسطة باتجاه شارع الـ50.

ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من 30 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي.. مبينا أن طران 
العدوان شن ست غارات عى منطقة املهاذر بمديرية سحار بصعدة.

وذكر املصدر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي رازح ومنبه 
الحدوديتن.
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 على حجة وقصف القرى احلدودية يف صعدة وثالث غارات على جيزان
ً
 وجرحيا

ً
27 شهيدا

]11/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

سقط 27 شهيداً وجريحاً بغارات لطران العدوان األمريكي السعودي عى منزل يف محافظة حجة، 
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي القرى الحدودية يف صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد تسعة مواطنن أغلبهم أطفال ونساء وإصابة 18 
آخرين جراء ثاث غارات لطران العدوان عى منزل مواطن يف منطقة صوامل بمديرية مستبأ.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية بمحافظة صعدة.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى وادي جارة يف جيزان.

سبع غارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة وقطاع عسري
صعدة 12 أغسطس 2019م )سبأ(

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سبع غارات جوية عى محافظة صعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منازل 
املواطنن وممتلكاتهم بمديرية باقم الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مجازة والربوعة بقطاع عسر. 

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا وقرى آهلة 
بالسكان يف مديرية منبه. 

إصابة طفلة بنريان الغزاة واملرتزقة يف احلديدة 
]12/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

أصيبت طفلة بنران الغزاة واملرتزقة بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة أصيبت بشظايا قذيفة هاون أطلقها الغزاة 
واملرتزقة عى منطقة املدّمن بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.

واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية جنوب رشق مدينة الدريهمي املحارصة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان أطلقت أعرة رشاشاتها عى مدينة الشباب بشارع الـ 90، واستهدفت 
بقذائف الهاون مناطق متفرقة من حي الضبياني وشارع سهيل يف 7 يوليو بمديرية الحايل.



212

يوميات العـ2019ـــدوان

استهداف مناطق متفرقة مبحافظة احلديدة مبختلف االسلحة
]13/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية والرشاشات املختلفة 
أحياء سكنية متفرقة من مدينة الحديدة، وقصفت بشكل مكثف بالرشاشات املتوسطة مطار الحديدة 

الدويل.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بأكثر من عر قذائف مدفعية منطقة كيلو 7 وأحياء سكنية 
متفرقة من منطقة 7 يوليو، ومشطوا برشاشات 12.7 و14.5 ورشاش شيكي ورشاش نيمس عى مناطق 

متفرقة يف كيلو 16 وشارع الـ 50. 

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات املتوسطة غرب مدينة التحيتا واستهدفت 
بالرشاشات املتوسطة قرى ومحال تجارية يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي..وقصفت قوى العدوان 

بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي املحارصة ما أدى لترضر عدد من منازل املواطنن.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بنريان قوى العدوان يف احلديدة وصعدة
]14/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استشهد مواطن وأصيب ثاثة آخرون بينهم طفلة بنران قوى العدوان يف محافظتي الحديدة وصعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن يف شارع غزة وإصابة آخر نتيجة استهداف 
قوى العدوان منازل املواطنن يف مديرية الحايل بمختلف األسلحة الرشاشة.

وذكر املصدر أن طفلة أصيبت إصابة خطرة بنران قوى العدوان يف منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتا. 

وأشار إىل أن قصفاً صاروخياً وتمشيط بالعيارات الرشاشة للغزاة واملرتزقة استهدف حارة الضبياني يف 
منطقة 7 يوليو ومدينة الشباب يف شارع الـ 90..واستهدف قصف مكثف لقوى العدوان بأكثر من 60 

قذيفة  مدفعية وبالرشاشات املختلفة مدينة الدريهمي املحارصة. 

 وأوضح املصدر أن مواطناً أصيب بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا بمحافظة صعدة، 
واستهدف  قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح. 

وأفاد املصدر أن طران العدوان  شن غارة عى مديرية باقم.

استشهاد طفل وإصابة آخر بقصف سعودي على صعدة
]15/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

استشهد طفل وأصيب آخر اليوم يف قصف مدفعي سعودي عى مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن جيش العدو السعودي استهدف سوق الرقو يف 
مديرية منبه بالعديد من قذائف املدفعية أدت الستشهاد طفل يف الخامسة عر من عمره وإصابة طفل آخر 

بجروح بليغة.

كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية وشن طران العدوان 
غارة عى مديرية باقم.
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استشهاد وإصابة سبعة مواطنني واحراق عشرة منازل يف احلديدة 
]15/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

استشهد ثاثة مواطنن وأصيب أربعة آخرون معظمهم أطفال بقصف قوى العدوان عى الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واصلت خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة، حيث استشهدت طفلة وأصيبت أخرى وامرأتان بشظايا قذيفتي هاون أطلقها الغزاة 

واملرتزقة عى منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.وأكد املصدر استشهاد مواطنن اثنن نتيجة قصف 
قوى العدوان ملدينة الدريهمي باألسلحة الثقيلة واملتوسطة، وأصيب طفل بشظايا قذيفة هاون أطلقها 

الغزاة واملرتزقة عى منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان أحرقت 10 منازل 
للمواطنن جراء قصفها بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة يف قرية الجاح األسفل بمديرية بيت الفقيه.

وقصفت قوى العدوان بشكل مكثف بالقذائف املدفعية والعيارات الثقيلة واملتوسطة باتجاه جامع الحمادي 
ومناطق متفرقة بشارع صنعاء، وباتجاه كلية الهندسة وأماكن متفرقة من شارع الـ 50. 

وأفاد املصدر أن أكثر من 25 قذيفة مدفعية أطلقها الغزاة واملرتزقة مع تمشيط بالرشاشات املختلفة عى 
مناطق متفرقة من شارعي الـ 50 وصنعاء ومدينة الشباب يف شارع الـ 90، وقصفت قوى العدوان بـ 
11 قذيفة مدفعية وبالعيارات الرشاشة باتجاه مدينة الشعب.وذكر املصدر أن تمشيطاً مكثفاً باملدفعية 
والعيارات الرشاشة لقوى العدوان جرى باتجاه املطار والحديدة الند، كما قصفت قوى العدوان بشكل 

مكثف بالعيارات الرشاشة عى قرية الزعفران بكيلو 16 يف مديرية الدريهمي.

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني بنريان الغزاة واملرتزقة يف تعز واحلديدة
محافظات 16 أغسطس 2019م )سبأ(:

استشهدت امرأة وأصيب مواطنان آخران بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظتي تعز والحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مواطنن اثنن أصيبا بجروح نتيجة قصف مدفعي للغزاة 
واملرتزقة عى مدينة الدريهمي املحارصة، واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منازل 

وممتلكات املواطنن يف قريتي الزعفران ومحل الشيخ بمنطقة كيلو 16.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان أطلقت 12 قذيفة مدفعية باتجاه سوق الحلقة وفندق الواحة وجولة 
موبايل بمدينة الحديدة.

وأكد املصدر استشهاد امرأة من قرية دار السقاية بعزلة األحكوم بمديرية حيفان يف محافظة تعز جراء 
تعرضها لطلق ناري من قبل مرتزقة العدوان.

إصابة أربعة مواطنني بينهم فىت يف احلديدة وغارة على مديرية جمز بصعدة
17 أغسطس 2019

أصيب أربعة مواطنن بينهم فتى بنران الغزاة واملرتزقة الذين واصلوا خرق اتفاق وقف إطاق النار يف 
محافظة الحديدة وغارة عى صعدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة فتى بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة السويق بمديرية 
التحيتا، كما أصيب ثاثة مواطنن بجروح متفاوتة جراء قصف املرتزقة منازل املواطنن يف شارع النرص 

بحي 7 يوليو بمدينة الحديدة.
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وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه كلية الهندسة وأماكن 
متفرقة بشارع الـ 50، وقصفت باملدفعية باتجاه املطار. 

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بالعيارات الثقيلة واملتوسطة والقذائف املدفعية عى الواحة 
وسيتي ماكس وجولة موبايل وشارع صنعاء، وقصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة جنوب 
مدينة التحيتا.وذكر املصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لقوى العدوان استهدف منازل وممتلكات املواطنن يف 

مدينة الدريهمي ما أدى إىل ترضر عدد منها، وقصفت قوى العدوان باملدفعية وبمختلف الرشاشات باتجاه 
قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16. 

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية مجز بمحافظة صعدة.

استمرار خرق اتفاق ستوكهومل وسلسلة غارات على صعدة
محافظات 18 أغسطس 2019م )سبأ(:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طران 
العدوان سلسلة غارات عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية والرشاشات 
املتوسطة مطار الحديدة وشمال مديرية حيس، ونفذت تمشيطاً بالرشاشات املتوسطة عى كلية الهندسة.

وقصفت قوى العدوان بـ 14 قذيفة مدفعية قرية الشجن شمال رشق مدينة الدريهمي املحارصة، ونفذت 
تمشيطاً مكثفاً بالعيارات املختلفة عى هناجر وأماكن تجارية يف منطقة كيلو 16.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية الظاهر، 
وست غارات عى منطقة مران بمديرية حيدان، وغارة عى منطقة الجعملة بمديرية مجز. 

 

استشهاد امرأة بنريان مرتزقة العدوان يف اجلوف
الجوف 19 اغسطس2019م )سبأ(

استشهدت امرأة اليوم بنران مرتزقة العدوان السعودي يف منطقة الفيض بمديرية املتون بالجوف.

وأكد مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد خميسة عيل مبخوت، برصاص مرتزقة 
العدوان يف منطقة الفيض بمديرية املتون.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مثان غارات على العاصمة وحمافظة صنعاء
صنعاء 19 أغسطس 2019م )سبأ(

شن طران العدوان السعودي االمريكي مساء اليوم ثمان غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بست غارات منطقة عطان 
بالعاصمة صنعاء.

وأشار املصدر اىل أن طران العدوان ما يزال يحلق يف سماء العاصمة صنعاء.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى معسكر جربان بمديرية سنحان يف محافظة صنعاء.
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19 غارة على حمافظتي صعدة والبيضاء وقطاع عسري
صعدة 19 أغسطس 2019م )سبأ(

شن طران العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم تسعة عر غارة عى البيضاء وصعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان اإلجرامي شن ثاثة عر غارة 
عى مناطق متفرقة بمديرية كتاف، استهدفت مزارع املواطنن والطرق العامة مخلفة ارضارا واسعة فيها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي الغاشم شن غارتن عى الربوعة بقطاع 
عسر يف ظل تحليق مستمر.وأشار إىل إصابة مواطن بجروح خطرة جراء قصف مدفعي سعودي عى 

مناطق آهلة بالسكان بمديرية شدا الحدودية يف محافظة صعدة، فيما شن طران العدوان غارتن عى منطقة 
الجعملة بمديرية مجز.وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية الزاهر يف محافظة البيضاء.

اصابة طفلني وعشرات القذائف والصواريخ على مناطق متفرقة يف حمافظة احلديدة
الحديدة- 19 أغسطس 2019

اصيب طفلن جراء استمرار خروقات اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طفلن أصيبا بشظايا قذيفة هاون أطلقها الغزاة 
واملرتزقة عليهما أثناء رعيهما لألغنام يف منطقة الربصة بمديرية الحوك محافظة الحديدة.

وقصفت قوى العدوان بـ 38 قذيفة مدفعية عى ممتلكات املواطنن جنوب وغرب مديرية حيس، 
واستهدفت بخمس قذائف هاون وبالعيارات الرشاشة قرية الزعفران يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بسبعة صواريخ موجهة و19 قذيفة مدفعية قرية الشجن يف 
أطراف مدينة الدريهمي املحارصة مخلفة أرضاراً كبرة يف منازل املواطنن.

وتعرضت مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 لقصف مكثف بالرشاشات املتوسطة للغزاة واملرتزقة الذين 
قصفوا مدينة الدريهمي بسبع قذائف مدفعية. 

 

إصابة طفل يف احلديدة وسلسلة غارات على عدة حمافظات
20 أغسطس 2019 محافظات - سبأ:

 أصيب طفل بنران الغزاة واملرتزقة جراء استمرار خروقات اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
فيما شن طران العدوان سلسلة غارات عى عدة محافظات.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفل برصاص الغزاة واملرتزقة يف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارتن عى معسكر كتاف، وغارة عى مديرية 
الظاهر، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة عرص بالعاصمة، وغارة جوار مدرسة بمديرية 
نهم محافظة صنعاء.

وشن طران العدوان ثاث غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وعدة غارات عى مرتزقة اإلمارات يف 
محافظة أبن.
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استهداف احياء متفرقة يف احلديدة وثالث غارات على ذمار وحجة
]21/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

استهدف الغزاة واملرتزقة أحياء متفرقة يف محافظة الحديدة، وشن طران العدوان األمريكي السعودي 
غارات عى محافظتي ذمار وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة استهدفوا بتسع قذائف مدفعية وباألسلحة 
الرشاشة أحياء متفرقة من مدينة الحديدة، وقصف الغزاة واملرتزقة باملدفعية والرشاشات عى مدينة 

الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى معسكر سامة رشق مدينة ذمار، وغارتن عى مديرية حرض 
بمحافظة حجة.

احراق مواطن يف احلديدة وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
]22/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته ارتكاب الجرائم يف محافظتي الحديدة وصعدة.

وأوضح املصدر املحيل يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان ومرتزقته قامت بإحراق 
املواطن محمد عمر جناني وسط السوق بمديرية التحتيا.

وأشار املصدر إىل أن املواطنن املتواجدين يف السوق قاموا بالتدخل وإسعاف املواطن جناني.. مؤكدا أن 
إصابته بالغة.وأوضح مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بالرشاشات املتوسطة.

وأشار إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية 
بمحافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يستهدف جسر يف حرف سفيان بأربع غارات
]23/اغسطس/2019[ عمران- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات جرس 
املدرج يف منطقة العمشية باملديرية. 

عشرات القذائف على احلديدة وغارات على صعدة وحجة
]23/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي غارات عى صعدة وحجة، فيما واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن قوى العدوان قصفت بأكثر من 12 قذيفة مدفعية باتجاه 
فندق القمة وحارة الضبياني يف شارع الـ 50 وجولة موبايل بمدينة الحديدة.
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واستهدف قصف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة للغزاة واملرتزقة عى كلية الهندسة وجامع الوحين وحارة 
الضبياني يف منطقة 7 يوليو السكنية.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من 30 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي املحارصة، وقصفت 
بتسع قذائف هاون مناطق متفرقة شمال غرب مديرية حيس.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة آل املقراني بمديرية حيدان يف محافظة صعدة، 
وغارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة. 

أربع غارات على منطقة عطان يف العاصمة صنعاء
]24/اغسطس/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم أربع غارات عى العاصمة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة عطان.

عشر غارات على مديرية حرض حبجة
]24/اغسطس/2019[ حجة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعر غارات مديرية حرض.

وأشار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة وآلياتهم غرب حران ومرصع وإصابة عددا 
منهم.

استشهاد شاب بنريان املرتزقة وعشرات القذائف على احلديدة 
]24/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل استشهاد شاب.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد شاب يبلغ من العمر 18 عاماً يف منطقة السطور 
بمديرية زبيد إثر إصابته بقذيفة هاون أطلقها املرتزقة.

وقال املصدر إن قوى العدوان قصفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة كلية الهندسة ومسجد مجاور لها يف 
منطقة 7 يوليو السكنية، واستهدفت أحياء سكنية يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة بسبع قذائف هاون.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 35 قذيفة مدفعية عى أحياء متفرقة من املدينة ومدينة 
الشباب يف شارع الـ 90، كما قصفت بثاثة صواريخ كاتيوشا وخمس قذائف مدفعية جولة موبايل يف 

شارع صنعاء.

واستهدف قصف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة لقوى العدوان مناطق متفرقة من مديرية حيس، وتعرضت 
قرية دار ناجي يف املديرية لقصف صاروخي ومدفعي.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت مديرية الدريهمي املحارصة بـ 50 قذيفة هاون. 
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إصابة فتاة جراء استمرار خروقات هدنة احلديدة
]25/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق هدنة اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة فتاة 
وترضر منازل وممتلكات املواطنن.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن فتاة أصيبت بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة الروية 
بمديرية التحيتا، واستهدف تمشيط مكثف للمرتزقة بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة مزارع ومحات 

تجارية يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا أكثر من 50 قذيفة مدفعية وقصف صاروخي وتمشيط بالعيارات 
الرشاشة عى أحياء متفرقة من مدينة الحديدة، فيما قصفت دبابة لقوى العدوان منازل وممتلكات 

املواطنن يف سوق الحلقة وشارع صنعاء.

إصابة امرأة يف احلديدة ومخس غارات على صعدة
]26/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

أصيبت امرأة وترضرت منازل وممتلكات املواطنن بمحافظة الحديدة جراء استمرار املرتزقة يف خرق اتفاق 
وقف إطاق النار، فيما شن طران العدوان األمريكي السعودي خمس غارات عى محافظة صعدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأة أصيبت بنران املرتزقة يف قرية القنزعة عزلة 
السويق بمديرية التحيتا، وتعرض منزل أحد املواطنن يف شارع الثاثن بمديرية الحايل ألرضار جسيمة 

جراء استهدافه بقذيفة هاون من قبل املرتزقة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مكثفاً للمرتزقة بعدد من الرشاشات الثقيلة استهدف كلية الهندسة ومناطق 
متفرقة من شارع الـ 50، كما استهدف قصف بأكثر من عر قذائف هاون ومدفعية باتجاه فندقي القمة 

واالتحاد وحارة الضبياني يف شارع الـ 50

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة مران بمديرية حيدان، وغارتن عى مديرية 
الظاهر يف محافظة صعدة.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن مثان غارات على مديرية أرحب بصنعاء
]27/اغسطس/2019[ صنعاء - سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثمان غارات عى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثمان غارات 
منطقة الصمع يف مديرية أرحب.
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إصابة امرأة مسنة يف صعدة وسلسلة غارات على مناطق متفرقة مبديرية الظاهر
27 أغسطس 2019 صعدة - سبأ :

أصيبت امرأة مسنة اليوم إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ 
واملدفعية قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل إصابة امرأة مسنة بجروح وحدوث 

أرضار يف منازل املواطنن وممتلكاتهم، فيما شن طران العدوان سلسلة غارات عى مناطق متفرقة بمديرية 
الظاهر.

إصابة امرأة بنريان الغزاة واملرتزقة يف احلديدة وغارة على حجة
]27/اغسطس/2019[ محافظات - سبأ:

أصيبت امرأة بنران الغزاة واملرتزقة يف الحديدة، فيما شن طران العدوان األمريكي السعودي غارة عى 
حجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة بجروح نتيجة قصف للغزاة واملرتزقة بـ 15 
قذيفة مدفعية والرشاشات املختلفة عى منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان أطلقت أكثر من 35 قذيفة مدفعية عى منازل املواطنن يف قرية الشجن 
بأطراف مدينة الدريهمي، واستهدفت مناطق متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة باملدفعية 

والرشاشات الثقيلة واملتوسطة.

وأشار املصدر إىل تحليق مكثف لطائرات العدوان الحربية يف أجواء مدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

15 غارة على مديريتي كتاف وحيدان يف صعدة
]28/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى مديرية كتاف بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغارات استهدفت منازل ومزارع املواطنن 
والطرق العامة بمناطق متفرقة يف املديرية مخلفة أرضاراً واسعة فيها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن مساء أمس ثاث غارات عى منطقة مران بمديرية حيدان.

 

استشهاد مواطن وطفل يف استهداف العدوان على صعدة
]28/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

استشهد مواطن وطفل جراء استهداف العدوان السعودي األمريكي ملحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن حسن حسن العبديل استشهد بنران 
حرس الحدود السعودي بمنطقة الرقو أثناء عودته من أداء فريضة الحج.
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وأشار املصدر إىل تصاعد عمليات القتل املتعمد من قبل حرس الحدود السعودي للمواطنن يف املديريات 
الحدودية.

كما استشهد طفل وأصيب والده بجروح اليوم إثر 12 غارة شنها طران العدوان األمريكي السعودي عى 
مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

استهداف مناطق متفرقة يف احلديدة 
]28/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بـ 16 قذيفة مدفعية منازل 
املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة، واستهدف قصف بالرشاشات واملدفعية مناطق متفرقة من شارع 

الـ 50 ومنطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

 

غارتان على مطار صنعاء
]29/اغسطس/2019[ صنعاء- سبأ:

 شن طران العدوان السعودي األمريكي غارات فجر اليوم عى العاصمة صنعاء.

وأكد مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مطار صنعاء الدويل.

قذائف مدفعية وصاروخية على احلديدة وصعدة 
]29/اغسطس/2019[ محافظات- سبأ:

يواصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وقصف صاروخي ومدفعي عى 
منازل وممتلكات املواطنن يف صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة 
ممتلكات املواطنن يف منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه، وقصفت بكثافة بالرشاشات عى مناطق 

متفرقة جنوب مدينة التحيتا.

واستهدفت قوى العدوان بأكثر من 50 قذيفة منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة. 

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح 
الحدودية.

استشهاد وإصابة أربعة مواطنني بقصف مرتزقة العدوان على حجة
]30/اغسطس/2019[ حجة- سبأ:

استشهد مواطن وأصيب ثاثة آخرون اليوم إثر قصف مرتزقة العدوان يف مديرية عبس بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا منازل املواطن 
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شوعي هادي يف قرية الشعب بمديرية عبس, ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة ثاثة.. فيما شن طران 
العدوان خمس غارات عى مديرية حرض يف حجة. 

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 11 غارة على صعدة وقطاع عسري
]30/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم 11 غارة عى محافظة صعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بست غارات منازل 
املواطنن وممتلكاتهم بمديرية باقم، خلفت أرضاراً واسعة فيها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن خمس غارات عى مجازة والربوعة بقطاع عسر.

11 غارة على مديرية حرض مبحافظة حجة
]31/اغسطس/2019[ حجة- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم 11 غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ 11 غارة مديرية حرض.

 

تدمري منزل يف حيدان ومخس غارات على الظاهر ورازح بصعدة
]31/اغسطس/2019[ صعدة- سبأ:

دمر طران العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي الغاشم اليوم منزل مواطن يف مديرية حيدان بمحافظة 
صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارة عى منزل 
مواطن يف منطقة آل الجعون بمديرية حيدان أدت إىل تدمره. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي شن أربع غارات عى مديرية الظاهر 
الحدودية، وغارة أخرى عى منقطة آل عيل بمديرية رازح، خلفت ارضاراً واسعة يف ممتلكات املواطنن. 

استمرار خرق اتفاق احلديدة 
]31/اغسطس/2019[ الحديدة- سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان باألسلحة الثقيلة استهدف 
جنوب مديرية التحيتا، واستهدف قصف بالعيارات الرشاشة جنوب وشمال الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة الدويل بقذائف املدفعية، واستهدفت بأكثر من 25 
قذيفة مدفعية منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.





سبتمرب
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 جراء استهداف سجن األسرى يف ذمار
ً
وزارة الصحة: مقتل وجرح 185 أسريا

ذمار- سبأ: 1 سبتمرب 2019

قالت وزارة الصحة العامة والسكان اليوم »إن 185 أسراً سقطوا بن قتيل وجريح جراء استهداف طران 
العدوان األمريكي السعودي سجن األرسى يف محافظة ذمار«.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان يف بيان تلقت وكالة األنباء اليمنية )سبأ( نسخة منه أن طران العدوان 
استهدف بسبع غارات سجن األرسى يف ذمار، ما أدى إىل مقتل وجرح 185 من أرسى العدو.

وأضافت »الوزارة أن سيارات اإلسعاف هرعت من محافظة ذمار والعاصمة صنعاء واملحافظات القريبة 
لنقل الجرحى إىل املستشفيات وتقديم اإلسعافات الازمة رغم الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه القطاع 

الصحي جراء الحصار والعدوان«.

وأشار البيان إىل أن معظم اإلصابات خطرة، فيما الزالت جهود طواقم اإلسعاف مستمرة النتشال الضحايا.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن أربع غارات على حرض وعسري
حجة - سبأ : 1 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات مديرية حرض، 
وغارة عى الربوعة يف عسر.

استمرار خروقات قوى العدوان يف احلديدة
الحديدة-سبأ: 1 سبتمرب 2019

واصل العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة 
أماكن متفرقة بالقرب من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت بقذائف الهاون منازل وممتلكات 

املواطنن يف قرية مغاري بمديرية حيس.

وأشار إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بسبع قذائف هاون عى قرية الكوعي جنوب غرب مدينة الدريهمي 
املحارصة.

عشر غارات على حرض حبجة
حجة - سبأ : 2 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بعر غارات مديرية حرض.
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إصابة امرأة حامل بنريان املرتزقة يف احلديدة 
محافظات- سبأ: 2 سبتمرب 2019

أصيبت امرأة بنران مرتزقة العدوان املستمرين يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن امرأة حامل أصيبت بطلق ناري من املرتزقة يف قرية 
الحائط بمديرية حيس، وقصف املرتزقة شمال حيس بعرين قذيفة هاون.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 11 قذيفة مدفعية منطقة املتينة يف الجبلية بمديرية 
التحيتا.

 ونفذ املرتزقة تمشيط مكثف بالعيارات الخفيفة واملتوسطة عى منازل وممتلكات املواطنن يف قريتي 
الزعفران ومحل الشيخ يف كيلو 16، كما قصفت قوى العدوان بـ 27 قذيفة هاون منازل وممتلكات 

املواطنن يف قريتي الكوعي والشجن بمديرية الدريهمي املحارصة. 

سلسلة غارات على كتاف يف صعدة وقصف صاروخي ومدفعي على املديريات احلدودية
صعدة- سبأ: 3 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سلسلة غارات عى مديرية كتاف يف بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن سلسلة غارات لطران العدوان استهدفت 
منازل ومزارع املواطنن يف مناطق متفرقة بمديرية كتاف. وأشار املصدر إىل أن مناطق يف املديريات 

الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خلف أرضاراً يف ممتلكات املواطنن. 

عشر غارات على حجة والعدوان يواصل استهداف احلديدة 
محافظات- سبأ: 3 سبتمرب 2019

واصل العدوان األمريكي السعودي استهداف الحديدة وحجة بالقصف املدفعي والغارات الجوية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة 
وقذائف املدفعية كلية الهندسة وما جاورها يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وأشار إىل أن طران العدوان شن يف محافظة حجة غارة عى مديرية مستبأ، وتسع غارات عى مديرية 
حرض.

 

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنني وقصف وغارات على بعض مديريات صعدة
صعدة-سبأ: 4 سبتمرب 2019

استشهد وأصيب ثاثة مواطنن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف القرى الحدودية يف مديريتي 
رازح وغمر بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بقذائف املدفعية 
والصواريخ مناطق متفرقة يف مديرية رازح، ما أدى إىل استشهاد مواطن وترضر عدد من املنازل. 
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وأكد املصدر إصابة امرأة وطفلتها بقصف مدفعي وصاروخي سعودي استهدف منطقة الغور يف مديرية 
غمر الحدودية.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية الظاهر وقرى آهلة بالسكان يف مديرية 
منبه، فيما شن طران العدوان غارة عى مديرية باقم، وغارة عى منطقة بني معن بمديرية رازح.

تسع غارات على مديرية حرض حبجة
حجة - سبأ: 4 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة من الغارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بتسع غارات مديرية حرض.

شهيد وستة جرحى بنريان الغزاة واملرتزقة يف احلديدة 
الحديدة- سبأ: 4 سبتمرب 2019

استشهد طفل وأصيب ستة آخرين بينهم نساء وأطفال بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طفاً استشهد وأصيب رجل بجروح نتيجة قذيفة هاون 
أطلقها الغزاة واملرتزقة عى منطقة الريمية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وأصيبت امرأتان وثاثة أطفال بقذيفة مماثلة يف منطقة املدمن بعزلة السويق يف املديرية نفسها، كما 
أصيب مواطنان جراء قصف مدفعي لقوى العدوان عى األحياء السكنية يف مديرية الحوك.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بعدد من قذائف املدفعية األحياء السكنية يف منطقتي غليل 
والصبالية بمديرية الحوك، وقصفت بـ 17 قذيفة مدفعية قريتي مغاري واملقانع جنوب رشق مديرية 

حيس.

 

صعدة تتعرض لقصف جوي وصاروخي من قبل حتالف العدوان
صعدة - سبأ: 5 سبتمرب 2019

تعرضت مناطق متفرقة بمحافظة صعدة اليوم لقصف جوي وصاروخي من قبل تحالف العدوان األمريكي 
السعودي.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى مناطق 
متفرقة بمديرية باقم الحدودية يف ظل تحليق متواصل عى املديرية.

وأشار املصدر إىل أن قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي 
استهدف املنازل والطرق.
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انتشال 156 جثة من ضحايا جمزرة العدوان حبق األسرى يف ذمار
صنعاء - سبأ: 5 سبتمرب 2019

قال ناطق وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحارضي »انه تم انتشال 156 جثة من ضحايا 
مجزرة طران العدوان يف سجن األرسى بمحافظة ذمار حتى أمس األربعاء«.

وأوضح الدكتور الحارضي يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن هناك 50 جريحاً من ضحايا الجريمة 
يتلقون العاج يف املستشفيات.. ولفت إىل أنه تم أمس انتشال 16 جثة من تحت األنقاض وفقا لتقرير غرفة 

العمليات املركزية بمكتب الصحة بذمار.

وبحسب التقرير فقد تم انتشال 86 جثة األحد املايض يوم استهداف طران العدوان لسجن األرسى 
وإسعاف 50 جريحا، ويف اليوم الثاني للجريمة تم انتشال 37 جثة ويف اليوم الثالث 17 جثة.

ست غارات على صعدة وقطاع عسري
صعدة - سبأ: 6 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم ست غارات عى محافظة صعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن خمس غارات عى منازل 
املواطنن وممتلكاتهم بمديرية باقم الحدودية خلفت ارضاراً واسعة فيها.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة قبالة منفذ علب بقطاع عسر.

قصف عدد من منازل املواطنني يف مدينة الدريهمي
الحديدة - سبأ: 6 سبتمرب 2019

واصل العدوان واملرتزقة خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بعر قذائف مدفعية 
وبالرشاشات املختلفة منازل وممتلكات املواطنن يف منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه محافظة 

الحديدة.

وأشار املصدر إىل ترضر عدد من منازل املواطنن نتيجة قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة عى مدينة 
الدريهمي املحارصة.

8 غارات على صعدة وحجة وعسري وتواصل خرق هدنة احلديدة
محافظات - سبأ: 7 سبتمرب 2019

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف املواطنن واملمتلكات 
العامة بالقصف الصاروخي والجوي يف محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بتسع قذائف هاون جنوب 
منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، وبتسع قذائف أخرى قرية مغاري وقرى أخرى شمال حيس.
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وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية عى مزرعة الحكيمي وبأربعة صواريخ كاتيوشا قرية 
الزعفران يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأكد املصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى مديرية شدا الحدودية يف محافظة 
صعدة، الفتاً إىل وقوع أرضار يف خزانات املياه بغارتن لطران العدوان عى جبل ُحُرم بمديرية رازح 

الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتن عى 
الربوعة يف عسر.

 

أربع غارات على رازح يف صعدة
صعدة- سبأ: 8 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف بأربع غارات منازل 
املواطنن وممتلكاتهم يف منطقتي القد وآل عيل باملديرية.

وأشار املصدر إىل أن املديريات الحدودية تتعرض بشكل يومي لقصف صاروخي ومدفعي سعودي 
يستهدف القرى اآلهلة بالسكان. 

مثان غارات على حجة وقصف مكثف على األحياء السكنية يف شارع صنعاء باحلديدة
محافظات-سبأ: 8 سبتمرب 2019

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي محافظة حجة بثمان غارات جوية، فيما استمرت قوى 
العدوان خرق اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات املتوسطة مناطق 
متفرقة من شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت املدفعية باتجاه املطار ودوار الجمل. 

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة عى األحياء 
السكنية يف شارع صنعاء باملدينة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثمان غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

 

20 غارة على حمافظتي حجة وصعدة والربوعة يف عسري
محافظات - سبأ: 9 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظتي حجة وصعدة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية عبس، 
و13 غارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية مجز بمحافظة صعدة، وتعرضت قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، وشن غارة عى الربوعة يف عسر.
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12 جرحيا جراء قصف مرتزقة العدوان على مديرية احلايل
الحديدة- سبأ: 9 سبتمرب 2019

أصيب 12 مواطناً جراء استمرار مرتزقة العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن عرة مواطنن أصيبوا جراء استهداف املرتزقة مناطق 
آهلة بالسكان يف حي الزعفران بمديرية الحايل بصواريخ الكاتيوشا.

وأشار إىل إصابة مواطنن اثنن بجروح نتيجة قصف مدفعي لقوى العدوان عى منازل املواطنن يف حي 
السلخانة بمديرية الحايل. 

وقال املصدر »إن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة استهدف مناطق متفرقة من 
منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ 50، وقصفت بقذائف الهاون باتجاه شارع األربعن وحديقة الند يف 

شارع صنعاء«. 

وأضاف املصدر »أن قوى العدوان قصفت باملدفعية والرشاشات الثقيلة واملتوسطة قرية الزعفران، 
واستهدفت بثمان قذائف هاون رشكة العودي يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي«.

وفشلت محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة القرشية جنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما استهدف 
قصف مدفعي لقوى العدوان منازل ومزارع املواطنن يف منطقة الجاح األعى باملديرية. 

5 غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
صعدة - سبأ : 11 سبتمرب 2019

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي الغاشم اليوم القصف الجوي والصاروخي واملدفعي عى مناطق 
متفرقة بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن غارتن عى مديرية 
شدا الحدودية، وغارتن عى منطقتي آل عيل وبني معن بمديرية رازح. 

وأشار املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية غمر الحدوديتن، وتعرضت مناطق متفرقة 
بمديريتي شدا ورازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. 

أربع غارات على حجة وخروقات جديدة التفاق ستوكهومل 
محافظات- سبأ: 11 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي أربع غارات عى محافظة حجة، واستمر املرتزقة يف خرق اتفاق ستوكهولم 
لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية والرشاشات منازل 
وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة، وتم إفشال هجوم للمرتزقة عى مواقع الجيش واللجان 

الشعبية شمال حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أربع غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.
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اصابة اربعة مواطنني وتدمري منازل يف 15 غارة وقصف مدفعي على مديريات صعدة
صعدة - سبأ: 12 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي 15 غارة عى محافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي ومدفعي 
املديريات الحدودية ما أدى إىل إصابة أربعة مواطنن وتدمر املنازل. 

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن رجاً وامرأة أصيبا وترضرت منازل املواطنن جراء 
غارتن لطران العدوان عى منطقة بكيل بمديرية رازح الحدودية.

كما أصيبت امرأة وترضرت منازل املواطنن جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى قرى آهلة 
بالسكان يف مديرية رازح، وأصيبت طفلة بجروح خطرة يف الرأس بقصف مدفعي سعودي عى قرى آهلة 

بالسكان يف مديرية شدا الحدودية.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى منطقتي القد والحجلة، وثاث غارات عى منطقة بني 
معن بمديرية رازح الحدودية ما أدى إىل تدمر منزل مواطن.

وأشار إىل أن الطران شن غارتن عى منطقة النعاشوة بمديرية حيدان، وأربع غارات عى مديرية الظاهر 
وغارتن عى مديرية شدا ومثلهما عى مديرية باقم.

واستهدف قصف صاروخي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا الحدودية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 18 غارة على حجة وقطاع عسري
حجة - سبأ: 13 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، 18 غارة عى محافظة حجة ومنطقة الربوعة يف عسر.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ 12 غارة مديرية حرض، 
كما شن طران العدوان السعودي األمريكي ست غارات عى الربوعة يف عسر.

استشهاد وإصابة طفلني يف صعدة واحلديدة
محافظات - سبأ: 13 سبتمرب 2019

استشهدت طفلة وأصيب طفل آخر بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظتي صعدة والحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن الطفلة سعيدة حسن استشهدت متأثرة بجروح أصيبت 
بها جراء قصف مدفعي سعودي عى قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأكد املصدر إصابة طفل برصاص الغزاة واملرتزقة يف منطقة املسلب بمديرية التحيتا محافظة الحديدة. 

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات املتوسطة كلية الهندسة يف شارع الـ 50 بمدينة 
الحديدة، واستحدثت جرافة عسكرية للغزاة واملرتزقة تحصينات قتالية شمال مستشفى 22 مايو يف شارع 

الـ 50. 
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استشهاد مواطن يف الضالع و12 غارة على عدد من احملافظات 
محافظات- سبأ: 14 سبتمرب 2019

استشهد مواطن واحرقت منازل بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظتي الضالع والحديدة، فيما شن طران 
العدوان 12 غارة عى محافظات أخرى.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن بقناصة املرتزقة يف منطقة القهرة بمريس 
محافظة الضالع، واحراق منزلن يف حي 7 يوليو السكني بمدينة الحديدة نتيجة قصف مدفعي للغزاة 

واملرتزقة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن خمس غارات عى معسكر الجمهورية شمال مدينة صعدة، وثاث 
غارات عى منطقة الجعملة بمديرية مجز، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة 

بالسكان يف مديرية منبه ومناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن الطران استهدف مديرية حرض يف محافظة حجة بغارة جوية، وشن غارة عى 
مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، كما شن غارتن عى الربوعة يف عسر.

ست غارات على مديرية حرض 
حجة - سبأ: 15 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم سلسلة غارات عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بست غارات مديرية حرض.

اصابة طفلة يف مديرية التحيتا باحلديدة و8 غارات على حجة وصعدة ومنطقة جمازة
محافظات-سبأ: 15 سبتمرب 2019

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة طفلة، فيما 
شن طران العدوان األمريكي السعودي 8 غارات عى حجة وصعدة وعسر.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفلة أصيبت بنران املرتزقة يف قرية النارصي بعزلة 
السويق مديرية التحيتا، واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات املتوسطة وقذائف املدفعية مناطق متفرقة 

من منطقتي كيلو 16 يف الدريهمي والجاح األعى بمديرية بيت الفقيه.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى معسكر املحور بمدينة صعدة، فيما شنت طائرة من 
دون طيار غارتن عى معسكر الجمهورية.

ويف محافظة حجة شن طران العدوان ثاث غارات عى مطار عبس بمديرية عبس. 

وأشار املصدر إىل أن الطران استهدف بغارة منطقة مجازة يف عسر.
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العدوان يواصل استهداف حمافظات احلديدة وصعدة وحجة واجلوف وقطاع عسري
محافظات - سبأ: 16 سبتمرب 2019

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي عدداً من املحافظات، فيما واصل املرتزقة خرق اتفاق وقف 
إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة مواطن.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مواطناً أصيب بجروح بليغة نتيجة قصف للغزاة 
واملرتزقة عى منطقة الجبلية بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.

وأوضح املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية 
بمحافظة صعدة. وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة بني حسن بمديرية عبس، 

وغارة عى مديرية حرض بمحافظة حجة، كما شن غارتن عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأشار املصدر إىل أن الطران شن غارتن عى مجازة يف عسر.

 

اصابة طفلة وتدمري منزلني مبديريتي برط العنان واملتون باجلوف
الجوف- سبأ: 17 سبتمرب 2019

دمر طران العدوان السعودي اليوم منزلن ملواطنن يف منطقة املرة بمديرية برط العنان بالجوف.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منزيل 
عامر عيل خشمان وعيل محمد بختان يف منطقة املرة، ما أدى إىل تدمرها كليا.

 وذكر املصدر أن طفلة أصيبت بنران رشاشات املرتزقة يف قرية معيمرة بمديرية املتون.

أربع غارات وقصف مدفعي على صعدة وقطاع عسري
صعدة- سبأ: 17 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى محافظة صعدة وقطاع عسر.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منازل 
املواطنن وممتلكاتهم بمديرية باقم الحدودية خلفت أرضاراً واسعة فيها.

وأشار املصدر إىل أن العدوان استهدف بقذائف املدفعية منازل ومزارع املواطنن بمديرية الظاهر يف 
محافظة صعدة.وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى الربوعة بقطاع عسر.

إصابة مواطن بنريان املرتزقة يف احلديدة
الحديدة-سبأ: 17 سبتمرب 2019

أصيب مواطن بطلق ناري بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطن بطلق ناري وحدوث أرضار بالغة يف املنازل 
جراء قصف لقوى العدوان بقذائف املدفعية وصواريخ الكاتيوشا بمنطقة الجاح يف مديرية بيت الفقيه 

بمحافظة الحديدة.
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وأوضح املصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان واصلت استحداث تحصينات قتالية يف الصحراء شمال 
كلية الهندسة، واستهدفت قوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قرى املواطنن يف منطقة كيلو 16 

بمديرية بيت الفقيه، كما قصفت قرية الكوعي بالدريهمي بأكثر من 17 قذيفة هاون. 

إصابة ثالثة مواطنني بينهم طفلتني يف التحيتا ورازح و6 غارات على صعدة وحجة
محافظات - سبأ : 18 سبتمرب 2019

أصيب ثاثة مواطنن بينهم طفلتان، بنران حرس الحدود السعودي واملرتزقة يف محافظتي صعدة 
والحديدة، وشن طران العدوان غارات عى صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استمرت يف خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة، حيث استهدفت بقذيفة هاون منزل مواطن يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ما أدى 

إىل إصابة طفلتن بجروح إحداهما خطرة.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات املتوسطة أماكن متفرقة من منطقة كيلو 16 يف 
مديرية الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية يف إحدى املزارع باملنطقة 

نفسها.

وأكد املصدر إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح يف 
محافظة صعدة، فيما شن طران العدوان غارتن عى معسكر كهان، وغارتن عى منازل املواطنن يف 

مديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان استهدف بغارتن مديرية حرض يف محافظة حجة.

12 غارة على حجة وصعدة وعسري واستمرار خرق اتفاق السويد
محافظات - سبأ : 19 سبتمرب 2019

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طران العدوان 
12 غارة عى محافظتي صعدة وحجة وعسر.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أطلقت قذائف الهاون باتجاه كلية 
الهندسة وحارة الضبياني بحي 7 يوليو يف مديرية الحايل بمدينة الحديدة.

وأشار إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية رشق مدينة الشعب، واستهدفت 
قوى العدوان بالرشاشات املختلفة منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية 
بمحافظة صعدة، فيما شن طران العدوان ثاث غارات عى مديرية باقم، وغارتن عى مديرية الظاهر.

وأفاد املصدر أن الطران شن ثاث غارات عى مديرية حرض، وغارة عى مديرية مستبأ بمحافظة حجة.. 
ويف عسر شن طران العدوان ثاث غارات عى الربوعة.
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أربع غارات على منطقة اجلبانة يف مديرية احلايل باحلديدة 
الحديدة - سبأ : 20 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي فجر اليوم أربع غارات عى محافظة الحديدة يف خرق التفاق 
السويد.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات 
منطقة الجبانة يف مديرية الحايل يف ظل تحليق مستمر.

واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان باتجاه منطقة 7 يوليو باملدينة.

طريان العدوان يستهدف سيارة مواطن يف صعدة بثالث غارات
صعدة - سبأ : 20 سبتمرب 2019

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي اليوم سيارة أحد املواطنن يف مديرية سحار بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى سيارة 
أحد املواطنن يف منطقة آل عقاب بمديرية سحار، ما تسبب يف أرضار واسعة يف ممتلكات املواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي. 

 

أربع غارات على حمافظتي حجة ومأرب
محافظات - سبأ: 20 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي أربع غارات عى محافظتي حجة ومأرب.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارتن عى منطقة العطن بمديرية 
بكيل املر يف محافظة حجة، وغارتن عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

 

استهداف شبكة االتصاالت يف جبل ضني بعمران
عمران - سبأ: 21 سبتمرب 2019

استهدف طران العدوان األمريكي السعودي اليوم شبكة اتصاالت يف مديرية عيال رسيح بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى شبكة 
االتصاالت يف جبل ضن بمديرية عيال رسيح.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على صعدة
صعدة - سبأ: 21 سبتمرب 2019

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى مديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات منطقة 
آل عمار بمديرية الصفراء خلفت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن. 

وأشار املصدر إىل أن املناطق الحدودية اآلهلة بالسكان تتعرض بشكل يومي لقصف صاروخي ومدفعي 
سعودي يستهدف مزارع ومنازل املواطنن.

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق احلديدة و8 غارات على حجة
محافظات - سبأ: 21 سبتمرب 2019

واصلت قوى العدوان استهداف منازل املواطنن يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار بمحافظة 
الحديدة، فيما شن طران العدوان 8 غارات عى محافظة حجة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن قوى العدوان استهدفت بقذائف الهاون منازل املواطنن 
يف قرية محل الشيخ بمنطقة كيلو 16 مديرية الدريهمي، كما قصفت منازل املواطنن يف الجاح األعى 

بمديرية بيت الفقيه باملدفعية.وأوضح املصدر أن قوى العدوان أطلقت أكثر من 19 قذيفة مدفعية عى 
منطقة املتينة يف مديرية التحيتا، ونفذت تمشيط مكثف بالعيارات املتوسطة والخفيفة يف الجبلية باملديرية 

نفسها.وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثماني غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

استشهاد مواطنني اثنني وتسع غارات على حمافظة عمران
 عمران - سبأ: 22 سبتمرب 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى محافظة عمران. 

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الطران استهدف بثاث غارات جبل ضن. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى منطقة السواد بمديرية حرف سفيان.

وذكر املصدر أن مواطنن اثنن استشهدا متأثرين بجراحهما جراء استهداف طران العدوان لسيارتهم يف 
منطقة العادي بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

مثان غارات على حمافظتي حجة وصنعاء واستشهاد طفلة يف احلديدة 
محافظات-سبأ: 22 سبتمرب 2019

استشهدت طفلة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي للغزاة واملرتزقة عى الحديدة، كما شن الطران 
ثمان غارات عى محافظتي صنعاء وحجة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفلة متأثرة بجراحها نتيجة قصف مدفعي بـ 12 
قذيفة مدفعية للغزاة واملرتزقة استهدف منزلهم يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.



237

يوميات العـ2019ـــدوان

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة منازل املواطنن يف منطقة 
الجاح بمديرية بيت الفقيه، ومزرعة مواطن يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

ومشطت قوى العدوان بالعيارات الرشاشة بشكل مكثف باتجاه جنوب شارع الـ 50 بمدينة الحديدة 
فيما حلق طران العدوان التجسيس يف سماء املحافظة بشكل متواصل.وأفاد املصدر أن الطران شن 

خمس غارات عى مديرية حرض، وغارة عى مديرية مستبأ يف محافظة حجة، وغارتن عى مديرية همدان 
بمحافظة صنعاء.

استشهاد سبعة مواطنني بينهم أطفال ونساء بغارات العدوان يف عمران 
عمران-سبأ: 23 سبتمرب 2019

استشهد سبعة مواطنن من أرسة واحدة بينهم أطفال ونساء اليوم، يف غارات لطران العدوان األمريكي 
السعودي عى مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن سبعة مواطنن بينهم أطفال ونساء 
استشهدوا يف غارات لطران العدوان عى منطقة السواد باملديرية.

استشهاد مواطن وجرح آخر يف غارات على حجة
حجة-سبأ: 23 سبتمرب 2019

استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارات لطران العدوان األمريكي السعودي استهدفت منزالً يف مديرية 
حرض بمحافظة حجة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف منزل املواطن عبده 
أحمد يحيى جماعي يف منطقة الشعاب بمديرية حرض، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر ونفوق 

عدد كبر من املوايش.

العدوان يستهدف احلديدة وصعدة والضالع وقطاع عسري
محافظات - سبأ: 23 سبتمرب 2019

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، والطران يشن اربع غارات عى 
محافظتي صعدة والضالع وعسر.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات املتوسطة محات 
تجارية ومزارع للمواطنن يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، واستحدثت جرافة 
عسكرية للغزاة تحصينات قتالية يف املنطقة ذاتها.وأوضح املصدر أن قوى العدوان مشطت بالعيارات 

املتوسطة والخفيفة بشكل مكثف عى مناطق متفرقة يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، وقصفت 
بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 

غارة عى منطقة آل عيل بمديرية رازح الحدودية يف محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي 
سعودي قرى آهلة بالسكان يف املديرية.

كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى جبل ناصة يف مريس بمحافظة الضالع، وغارتن عى الربوعة 
يف عسر.
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 بينهم سبعة أطفال وأربع نساء يف استهداف منزل يف قعطبة 
ً
استشهاد 16 مواطنا

الضالع - سبأ: 24 سبتمرب 2019

ارتفعت حصيلة ضحايا جريمة طران العدوان األمريكي السعودي التي استهدفت صباح اليوم منزل 
مواطن يف مديرية قعطبة بمحافظة الضالع إىل 16 شهيداً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح املتحدث باسم القوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الحصيلة النهائية 
للغارتن اللتن شنهما طران العدوان عى منزل املواطن عباس الحاملي يف قعطبة بلغت 16 شهيداً وجريح 

واحد من املسعفن.

وأشار إىل أن من بن الشهداء سبعة أطفال وأربع نساء.

 

استشهاد مواطن برصاص حرس احلدود السعودي بصعدة
صعدة - سبأ : 24 سبتمرب 2019

استشهد مواطنا اليوم برصاص قوات حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املواطن عبده حسن بوتري )25 عام( من أبناء 
محافظة حجة تعرض إلطاق نار من قبل قوات حرس الحدود السعودي ما أدى إىل استشهاده. 

كما شن طران العدوان األمريكي السعودي ثاث غارات جوية عى مديرية شدا بمحافظة صعدة، خلفت 
ارضاراً واسعة يف ممتلكات املواطنن. 

 

قوى العدوان تواصل خرق هدنة احلديدة
محافظات-سبأ: 24 سبتمرب 2019

 واصلت قوى العدوان استهداف منازل املواطنن يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار بمحافظة 
الحديدة. 

 وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات املتوسطة 
مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي يف محافظة الحديدة، واستحدثت جرافة عسكرية 

للعدوان تحصينات قتالية يف املنطقة نفسها.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان مشطت بالقذائف املدفعية والعيارات املتوسطة والخفيفة مناطق متفرقة 
يف شارعي صنعاء والـ 50 بمدينة الحديدة, فيما حلق طران العدوان التجسيس بشكل كثيف يف سماء 

املحافظة.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بقذائف املدفعية وبالعيارات املتوسطة والخفيفة منازل 
وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.



239

يوميات العـ2019ـــدوان

العدوان يشن 163 غارة منذ إعالن مبادرة الرئيس املشاط
صنعاء- سبأ: 25 سبتمرب 2019

قال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن طران العدوان السعودي األمريكي شن 163 
غارة منذ إعان مبادرة فخامة األخ املشر مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعى حتى اليوم«.

وأوضح العميد رسيع أن غارات طران العدوان أدت إىل استشهاد وإصابة عرات املواطنن وخلفت دمارا 
كبرا يف ممتلكات ومزارع املواطنن.

استشهاد مواطن واصابة طفل بنريان الغزاة واملرتزقة يف صعدة واحلديدة
محافظات - سبأ : 25 سبتمرب 2019

استشهد مواطن وأصيب طفل بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظتي صعدة والحديدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن طفاً أصيب برشاشات الغزاة واملرتزقة يف منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالقذائف واألسلحة الرشاشة مدينة الشباب يف شارع الـ 90 
بمدينة الحديدة، كما استهدفت بصاروخ موجه أحد املباني يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأشار إىل أن جرافتن عسكريتن لقوى العدوان استحدثتا تحصينات قتالية يف منطقة كيلو 16 وشمال 
مدينة الدريهمي.

وأكد املصدر استشهاد مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، 
فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف مديرية الظاهر الحدودية.

وأفاد املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن غارة عى منطقة القد بمديرية رازح التي تعرضت 
مناطق متفرقة فيها لقصف صاروخي ومدفعي.

الصحة: 24 شهيدا و16 جرحيا ضحايا العدوان منذ إعالن مبادرة السالم
صنعاء- سبأ: 26 سبتمرب 2019

بلغ عدد ضحايا تحالف العدوان منذ إعان رئيس املجلس السيايس االعى مبادرة السام عشية العيد 
الخامس لثورة الـ21 من سبتمر الجاري، 24 شهيدا و16 جريحا جلهم من االطفال والنساء. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور يوسف الحارضي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( انه يف 
22 سبتمر الجاري استشهد مواطنن اثنن بغارة استهدفت سيارتهما يف طريق عمران صعدة.

وأشار إىل انه يف اليوم نفسه استشهدت ارسة مكونة من سبعة اشخاص »األب واألم وأربعة من األطفال 
وامرأة أخت رب األرسة« كانت تحتمي بمسجد يف حرف سفيان تم قصفه بالطران، واستشهاد طفلة 

بمديرية التحيتا بقصف مرتزقة العدوان. 

وبن الحارضي انه يف يوم 24 سبتمر الجاري استهدف طران التحالف منزلن يف منطقة النبيجة بقعطبة 
محافظة الضالع، نتج عنه استشهاد رجلن وثاث نساء وسبعة أطفال، وكذا استشهاد احد املسعفن.

ولفت إىل أن حرس الحدود السعودي أقدم يف يوم 25 سبتمر بإطاق النار عى مواطن يف مديرية شدا 
بصعدة نتج عن ذلك استشهاده، فيما اصيبت طفلة برصاص املرتزقة يف منطقة الجبيلة بمديرية التحيتا. 
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استشهاد طفلة وإصابة أخرى و 5 غارات وقصف مدفعي سعودي على صعدة
صعدة - سبأ: 27 سبتمرب 2019

استشهدت طفلة وأصيبت أخرى اليوم جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منازل املواطنن يف مديرية 
الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف منازل املواطنن 
يف منطقة غافرة باملديرية ما أدى إىل استشهاد الطفلة رحمة عيل أحمد )8 سنوات( وإصابة الطفلة نورة 

عى محمد جابر )10 سنوات(.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان األمريكي السعودي شن خمس غارات جوية عى مديريتي الظاهر 
وشدا بمحافظة صعدة، خلفت ارضاراً واسعة يف ممتلكات املواطنن.. الفتاً إىل أن املديريتن تعرضتا لقصف 

صاروخي ومدفعي سعودي. 

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 25 غارة على صعدة وحجة
صنعاء- سبأ: 27 سبتمرب 2019

قال متحدث القوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن طران العدوان السعودي األمريكي شن أكثر من 25 
غارة عى محافظتي صعدة وحجة«.

وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان استهدفت مزارع وممتلكات 
املواطنن يف محافظتي صعدة وحجة.

 

قصف مكثف على احلديدة و12 غارة على صعدة وحجة
محافظات - سبأ: 28 سبتمرب 2019

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطران امُلعادي 12 
غارة عى محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية باتجاه قرية الشعب 
غرب حيس، وأطلقت 12 قذيفة مدفعية عى مناطق متفرقة من مثلث العدين شمال مديرية حيس 

بمحافظة الحديدة.

وأكد املصدر أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بشكل مكثف باملدفعية والعيارات الثقيلة واملتوسطة، 
فيما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية رشق املطار. 

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من 22 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة يف الفازة بمديرية 
التحيتا.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة ثاث غارات عى مديرية كتاف وغارتن عى البقع، 
يف حن استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن سبع غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.



241

يوميات العـ2019ـــدوان

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق ستوكهومل 
29 سبتمرب 2019 الحديدة-سبأ:

واصلت قوى العدوان قصفها مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق ستوكهولم لوقف 
إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية باتجاه قرية الشعب 
غرب حيس، وقصفت كلية الهندسة ومدينة الشعب السكنية بعدد من القذائف املدفعية.

 

تسع غارات على كتاف يف صعدة
صعدة-سبأ: 30 سبتمرب 2019

 شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم تسع غارات عى مديرية كتاف يف محافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مديرية كتاف 
الحدودية بتسع غارات، خلفت أرضاراً بالغة يف ممتلكات املواطنن.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 38 غارة على عدد من احملافظات
صنعاء- سبأ: 30 سبتمرب 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي 38 غارة عى عدد من املحافظات.

وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن 
طران العدوان شن 34 غارة عى محافظة صعدة، وغارتن عى مديرية نهم، وغارة عى محافظة الجوف، 

وأخرى عى حرض بمحافظة حجة، استهدفت ممتلكات ومزارع املواطنن.





أكتوبر
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إصابة مواطنني اثنني يف احلديدة وغارات وقصف على صعدة وقطاع عسري
محافظات - سبأ : 1 أكتوبر 2019

أصيب مواطنان بنران قوى العدوان التي واصلت خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
وقصف مدفعي عى صعدة وغارة عى عسر.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة طاعنة يف السن ورجل بنران قوى العدوان يف 
مديرية التحيتا، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بـ15 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة رشق مديرية حيس.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت كلية الهندسة ومنازل املواطنن يف شارع الـ 50 بمديرية الحايل 
باألسلحة الثقيلة واملتوسطة، ومشطت بشكل مكثف بالعيارات املتوسطة والخفيفة باتجاه فندق الوحين 

وكلية الهندسة وحارة الضبياني.

ويف محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا 
الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مجازة يف عسر.

سبع غارات وقصف مدفعي على صعدة وخروقات جديدة هلدنة احلديدة
محافظات-سبأ: 2 أكتوبر 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي عدة غارات عى محافظة صعدة واستهدف قصف صاروخي 
ومدفعي قرى آهلة بالسكان يف مناطقها الحدودية، فيما واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق 

النار بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت باألسلحة الرشاشة مناطق 
متفرقة يف كيلو 16 بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية والرشاشات املختلفة أماكن متفرقة من منطقة الجاح 
بمديرية بيت الفقيه.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن سبع غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة، واستهدف قصف 
صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن ثالث غارات على مديرية نهم
صنعاء - سبأ : 3 أكتوبر 2019

 شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم ثاث غارات عى مديرية نهم رشق محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات مناطق الجرشب 
ويام التابعة ملديرية نهم.



246

يوميات العـ2019ـــدوان

حتليق طريان العدوان يف مساء العاصمة وتواصل استهداف حمافظتي احلديدة وصعدة
محافظات - سبأ : 3 أكتوبر 2019

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف القرى اآلهلة بالسكان 
يف محافظة صعدة، وحلق طران العدوان يف سماء العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة 

املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان تمشط بشكل مكثف بالعيارات املتوسطة 
والخفيفة عى األحياء السكنية يف شارع الـ 50، فيما حلق طران العدوان يف سماء محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية 
بمحافظة صعدة.وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق يف سماء العاصمة صنعاء.

غارتان على مديرية نهم
صنعاء - سبأ : 4 أكتوبر 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن منطقة الصافح رشق 
مديرية نهم.

أربعة شهداء وجرحى بنريان املرتزقة يف تعز واستمرار خرق اتفاق السويد 
محافظات-سبأ: 4 أكتوبر 2019

استشهد وأصيب أربعة مواطنن بنران املرتزقة يف محافظة تعز، وواصلت قوى العدوان خرق اتفاق 
السويد بالحديدة. وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن وإصابة ثاثة آخرين 
بينهم امرأة بإصابة خطرة جراء قصف مرتزقة العدوان منازل املواطنن يف منطقة ذابة بمديرية ماوية 

محافظة تعز. وأوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة مناطق 
متفرقة من مديرية حيس، و قصفت بست قذائف هاون ممتلكات املواطنن رشق الصالح بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل تمشيط مكثف لقوى العدوان بالعيارات الخفيفة واملتوسطة عى ممتلكات ومنازل 
املواطنن يف شارع الـ 50 وشارع صنعاء ورشق الصالح.

العميد سريع: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري
صنعاء- سبأ: 4 أكتوبر 2019

أكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن قوى العدوان واصلت تصعيدها العسكري 
خال الـ48 ساعة املاضية.

 وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان نفذت أربعة زحوفات مكثفة باتجاه 
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف عسر وجيزان ومديرية نهم، مع تغطية جوية متواصلة بطران األباتيش 

يف الحدود.

وأشار املتحدث الرسمي، إىل أن طران العدوان الحربي شن ست غارات يف الحدود ومديرية نهم.
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إصابة طفلني بقنبلة عنقودية من خملفات العدوان واستهداف مناطق متفرقة باحلديدة
محافظات-سبأ: 5 أكتوبر 2019

أصيب طفان بانفجار قنبلة عنقودية للعدوان وواصل الغزاة واملرتزقة استهداف مناطق متفرقة بمحافظة 
الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة طفلن بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من 
مخلفات العدوان يف قرية الجربة بمديرية الدريهمي.

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالعيارات الرشاشة منازل وممتلكات املواطنن يف منطقة 
كيلو 16 باملديرية نفسها، كما استهدفوا بأكثر من 10 قذائف مدفعية وبالعيارات الرشاشة منطقة الجاح 

بمديرية بيت الفقيه.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس.

واستهدف الغزاة واملرتزقة بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منازل وممتلكات املواطنن يف منطقة 7 يوليو 
السكنية وشارع الـ50 بمدينة الحديدة.

 

غارتان على مديرية الصليف باحلديدة
الحديدة - سبأ : 6 أكتوبر 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، فيما واصلت 
قوى العدوان استهداف مناطق وأحياء سكنية باملحافظة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن شاحنة يف منطقة 
العرج بمديرية الصليف.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بقصف مدفعي واألسلحة الخفيفة واملتوسطة مواقع مختلفة 
يف كيلو 16 ومنازل وأحياء سكنية يف شارعي الخمسن وصنعاء.

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق اتفاق ستوكهومل 
الحديدة - سبأ : 6 أكتوبر 2019

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق ستوكهولم لوقف اطاق النار يف محافظة الحديدة خال الـ24 ساعة 
املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت 
تحصينات قرب شارع الـ 50، واستهدفت قوى العدوان بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة يف شارع 

الخمسن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان حلق يف أجواء مدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية قرية الكوعي، واستهدفت بأكثر من عر قذائف هاون 
قرية الشجن يف مديرية الدريهمي املحارصة.
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متحدث القوات املسلحة يستعرض حصيلة غارات وخروقات العدوان خالل شهرين
صنعاء - سبأ : 8 أكتوبر 2019

استعرض املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع، حصيلة غارات وخروقات العدوان 
واملستجدات يف امليدان خال شهري أغسطس وسبتمر 2019م.

وأكد العميد رسيع يف مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، استمرار الطران الحربي املعادي يف استهداف القرى 
واملدن والطرق وممتلكات املواطنن، حيث بلغ عدد غارات العدوان خال أغسطس وسبتمر ألف و760 

غارة، شملت محافظات عدة من بينها: عمران ومأرب والجوف وذمار والضالع وعدن وأبن والحديدة 
وشبوة.. وأشار إىل أن معظم هذه الغارات استهدفت محافظة صعدة بمختلف مديرياتها ومناطقها، حيث 

تجاوز عدد الغارات ألف و317 غارة، تليها محافظة حجة بـ249 غارة.. الفتا إىل أن غارات طران العدوان 
أدت إىل استشهاد وإصابة 371 مواطنا منهم 87 طفاً و40 امرأًة و244 رجاً.. وبن أن العرات من 

غارات طران العدو جاءت بعد مبادرة رئيس املجلس السيايس األعى القائد األعى للقوات املسلحة والتي 
تجاوزت 300 غارة، منها غارات أدت إىل وقوع شهداء وجرحى.. مبينا أن استمرار الغارات، يؤكد عدم 

وجود نوايا حقيقية لدى تحالف العدوان يف التوصل إىل مرحلة جديدة يسود فيها السام الذي يعني توقف 
العمليات العسكرية بشكل كامل.

وقال العميد رسيع »دون وقف شامل لكافة األعمال العدائية ال نستطيع القول أننا بالفعل قد تجاوزنا 
مرحلة العدوان وهذا يفرض علينا يف القوات املسلحة مهام ومسؤوليات التعاطي مع كل عمل عدائي أياً كان 
حجمه أو مستواه«، كما أكد أن القوات املسلحة سرد وبشكل مناسب عى كل عمل عدائي بحجمه ومستواه 

حتى لو كان هذا العمل العدائي غارة جوية واحدة. وأضاف »دفاعاتنا الجوية وبإمكانياتها املتاحة 
ستتصدى ألي طلعات جوية للعدو سواء كانت قتالية أو استطاعية«.

وذكر متحدث القوات املسلحة أن الحرص عى تحقيق السام ال يعني أبداً التفريط بسيادة اليمن وكرامة 
الشعب اليمني. وقال »إذا لم يؤدي السام إىل رفع معاناة شعبنا من خال وقف العدوان ورفع الحصار 

فليس بسام وعملياتنا العسكرية الدفاعية املروعة هدفها األول رفع معاناة شعبنا والدفاع عنه وإذا تحقق 
هذا الهدف بالطرق السلمية فذلك أوىل بالنسبة لنا«. وأضاف »أستمر تحالف العدوان بالدفع بقواته وأدواته 

من املتورطن بخيانة الوطن ضمن محاوالته للهجوم عى قواتنا يف مختلف الجبهات وذلك بأكثر من 137 
محاولة خال أغسطس وسبتمر املاضين«.. مؤكداً أن معظم هذه املحاوالت قبالة جيزان ونجران وعسر 

بأكثر من 121محاولة تم التصدي لها.

وأشار املتحدث الرسمي إىل أن شهري أغسطس وسبتمر شهدا تحوالً إسراتيجياً يف مسار املعركة مع 
تحالف العدوان وأدواته من املتورطن بخيانة الوطن، تمثل بما حققه الجيش واللجان الشعبية عى صعيد 

العمليات العسكرية النوعية الواسعة يف مختلف املحاور والجبهات.. وأكد أن القوات املسلحة اليمنية 
نجحت يف تنفيذ 241 عملية هجومية مختلفة استهدفت مواقع وتحركات العدو، منها: 50 عملية إقتحام 

وسيطرة، و68 عملية إغارة تركزت أبرزها عى محاور جيزان ونجران وعسر.. موضحاً أن عملية نرص من 
الله بمرحلتيها األوىل والثانية تصدرت قائمة أقوى وأوسع وأكر عمليات الجيش واللجان الشعبية. وقال 

»نفذ ساح الجو املسر 56 عملية هجومية، منها 54 عملية استهدفت مواقع ومنشآت وقواعد عسكرية يف 
عمق العدو، وعمليتن فقط يف الداخل اليمني«.. مؤكداً أن معظم هذه العمليات استهدفت منشآت عسكرية 

وحيوية تابعة للعدو السعودي منها عملية عى هدف عسكري حساس بالرياض.

وأشار العميد رسيع إىل أن أبرز عمليات ساح الجو املسر عملية توازن الردع األوىل وكذا عملية توازن الردع 
الثانية التي استهدفت منشأتي بقيق وخريص رشق السعودية. وأضاف »نفذ الدفاع الجوي عمليات عدة 

منها عمليات تصدي لطائرات العدوان وشارك بفاعلية يف عملية نرص من الله بمرحلتيها األوىل والثانية 
وذلك بـ45 عملية«.. وأكد أن القوة الصاروخية نفذت 23 عملية بصواريخ باليستية، منها 20 عملية طالت 
أهدافا يف العمق السعودي، وثاث عمليات يف إطار الجغرافيا الوطنية، كما شاركت القوة الصاروخية بنجاح 

يف عملية نرص من الله.. مبينا أن عدد الصواريخ املستخدمة يف هذه العمليات 30 صاروخاً باليستياً من 
منظومات مختلفة”.
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ولفت إىل أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خال الشهرين من إعطاب وتدمر 172 آلية ومدرعة وتنفيذ 
135عملية هجومية منها 47 كمينا.. مؤكداً أن إجمايل عمليات وحدة القناصة بلغت ألفن و739 عملية 

منها عمليات قنص يف جبهات الحدود أدت إىل مرصع 15 جندياً سعودياً، فيما استهدفت معظم عمليات 
القنص املتورطن بخيانة البلد، كما استهدفت وحدة القناصة 45 آلية.. وذكر أن عمليات وحدة الهندسة 

بلغت 827 عملية أدت إىل تدمر وإعطاب 112 آلية و23 مدرعة وجرافة، وعرات العمليات استهدفت 
تجمعات وتحصينات العدو.. موضحا أن عمليات وحدة ضد الدروع أدت إىل تدمر وإعطاب 45 آلية 

ومدرعة ودبابة ودك تجمعات العدو. وقال »نجحت قواتنا يف تحرير وتأمن 500 كيلو مر مربع كانت 
تحت سيطرة العدو وكذلك نجحت يف إلحاق خسائر فادحة بالعدو يف العديد والعتاد«.

وكشف العميد رسيع، أن قتى جنود العدو سواء من قواته النظامية أو من مرتزقته املتورطن بخيانة 
الوطن تجاوزوا خال الشهرين املاضين األلف قتيل معظمهم يف عملية »نرص من الله« فيما تجاوز عدد 

األرسى ألفي أسر.. وبن أن خسائر العدو يف املدرعات واآلليات يف كافة العمليات العسكرية خال شهري 
أغسطس وسبتمر 500 آلية ومدرعة معظمها يف عملية »نرص من الله« باإلضافة إىل اغتنام مخازن أسلحة 

وآليات ومدرعات.

وأكد املتحدث الرسمي أن القوات اليمنية ألحقت خسائر فادحة باقتصاد العدو جراء عملية توازن الردع 
الثانية، وأن الخسائر جراء هذه العملية مستمرة وسرتفع من عرات املليارات إىل مئات املليارات. وقال 
»إضافة إىل ما خرسه العدو السعودي اقتصادياً كانت هناك خسائر سياسية وإعامية، وال تزال تداعيات 

عمليات توازن الردع ونرص من الله مستمرة وخسائر العدو يف كافة املجاالت كذلك مستمرة«.. وأوضح أن 
خروقات تحالف العدوان وأدواته من املتورطن بخيانة البلد خال شهري أغسطس وسبتمر بلغت ألف 

و594 خرقاً ليصبح إجمايل الخروقات منذ وقف إطاق النار 30 ألف و597 خرقاً. وقال »قواتنا ترد عى 
كل االعتداءات التي تطال املواطنن وممتلكاتهم يف الحديدة وقد نفذت ما عليها بحسب ما جاء يف اتفاق 

السويد وعى الطرف اآلخر تنفيذ ما عليه«.

وجدد العميد رسيع التأكيد عى أن أي تصعيد عسكري سيقابل باملثل وكل عملية إعتداء سيتم الرد عليها 
بمستواها وحجمها. وقال »قواتنا قد تضطر ويف إطار الرد املروع عى االعتداءات التي تطال املواطنن 
من أبناء الحديدة إىل إستهداف نقاط تجمع ومراكز حساسة للعدو يف الساحل الغربي«. وأضاف »اليوم 

ويف ذكرى حرب ترين – أكتوبر 1973م ضد العدو اإلرسائييل تعتز القوات املسلحة اليمنية بالطيار عمر 
غيان سعيد الرجبي من أبناء محافظة تعز، الذي أستشهد وهو يقاتل يف صفوف الجيش العربي السوري 
ونفذ بنجاح عدة عمليات بطولية ضد العدو«.. وأكد أن دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة بصدد توثيق 

دور اليمنين من ضباط وجنود ومتطوعن الذين شاركوا يف املعارك ضد العدو اإلرسائييل خال العقود 
املاضية.. ولفت إى أن القوات املسلحة اليمنية تؤكد استمرارها يف تنفيذ التوجيهات املتعلقة بالتعامل مع 

املتورطن يف خيانة الوطن وذلك بعدم إطاق النار عى كل من يفر من املعركة.

وأردف قائاً »القوات املسلحة تطمنئ كافة أرس األرسى بأنها تعمل كل ما بوسعها من أجل إستمرار 
تأمينهم وتتعامل معهم وفق مبادئ ديننا اإلسامي وعاداتنا اليمنية األصيلة«.. الفتا إىل أن القوات املسلحة 

تحرص عى رسية أماكن إحتجاز األرسى حتى ال يستهدفهم طران العدوان الذي سبق وأن أستهدف 
العرات منهم.. وبن أن اإلجراءات الخاصة باألرسى ستستمر حتى يتم التوصل إىل اتفاق شامل للتبادل 

وعى أرس األرسى املساهمة يف الوصول إىل اتفاق تبادل شامل وكامل.

وأكد العميد رسيع أن الحصار الخانق عى اليمن يأتي عى رأس األعمال العدائية ونتعامل معه عى أنه 
عمل عسكري عدائي. وقال »من حقنا املروع اتخاذ ما يلزم من أجل رفع الحصار بما يف ذلك الرضبات 

العسكرية املوجعة يف عمق العدو«.

وأختتم املتحدث الرسمي املؤتمر الصحفي بالتأكيد عى أن الحديث عن السام ال يتناسب أبداً مع بقاء 
الحصار الذي يتسبب يف إستشهاد الكثر من أبناء الشعب اليمني الكريم ومضاعفة معاناته.. موجهاً 

التحية للشعب اليمني الصابر املجاهد الذي خرج مباركاً ومؤيداً للعمليات العسكرية ومواقفه املرفة التي 
سيخلدها التاريخ. وقال »التحية لكل القبائل األبية، لكل شيخ ومسؤول يف أي قطاع كان وكل مواطن يف أي 

منطقة يقف اليوم مع نفسه ومع وطنه ومع دينه وأمته ولكل يمني يرفض العمالة والخيانة واالرتزاق«.. 
واعتر ثقة اليمنين يف نرص الله واملؤسسة العسكرية واملرابطن األبطال أحد أسباب الصمود وعامل من 

عوامل الصمود.
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وبن العميد رسيع أنه سيتم إصدار كتاب يتضمن كافة إحصائيات العمليات العسكرية وكذلك املؤتمرات 
الصحفية للمتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة منذ سبتمر 2018م حتى أكتوبر 2019م وسيكون 

متاحاً للجميع خال األسابيع القادمة.

قصف مدفعي على مديرية التحيتا وإفشال حماولة تسلل مشال غرب حيس
الحديدة-سبأ: 9 أكتوبر 2019

خرقت قوى العدوان مجدداً اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف الهاون مع 
تمشيط مكثف بالعيارات املختلفة عى أماكن متفرقة يف منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأشار إىل أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية شمال الفازة وشمال الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر املصدر إنه تم إفشال محاولة تسلل ملرتزقة العدوان شمال غرب حيس.

عناصر من املرتزقة تقتل مواطنا تصدى هلم ومنعهم من اغتصاب إمرأة
الحديدة- سبأ: 10 أكتوبر 2019

أقدمت عنارص من مرتزقة العدوان ظهر أمس عى قتل املواطن عبدالله عيل بره رامي، يف عزلة املتينة 
بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، الذي تصدى ملرتزق من عنارص طارق عفاش التابعة للعدوان، حاول 

إغتصاب زوجة أبن أخيه.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أحد املرتزقة حاول إغتصاب املرأة أثناء 
جلبها للماء إىل املنزل، إال أنه لقي مقاومة منها ومن أهلها، ما جعله يستعن بعنارص من املرتزقة لتنفيذ 

جريمته.

وأشار املصدر إىل أنه ورغم تدخل املواطنن ملنع الجريمة، إال أن املرتزقة قاموا بقتل املواطن عبدالله رامي 
وإصابة زوجته بطلق ناري واقتياد أخيه عمر عيل بره رامي، إىل السجن وحاولوا إختطاف بنت أخيه البالغة 

من العمر 10 سنوات.

ولفت املصدر إىل أن املرتزقة وبعد مرور أكثر من ساعتن عى الجريمة، قاموا بحبس  املواطنن الذين 
تدخلوا ملنع هذه الجريمة وإطاق النار عليهم، ما أدى إىل إصابة اثنن.. داعيا األمم املتحدة إىل إدانة هذه 

الجريمة والتحقيق فيها.

تدمري منزل مواطن بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان السعودي على صرواح
مأرب - سبأ : 10  أكتوبر 2019

استهدف مرتزقة العدوان السعودي بقذائف املدفعية اليوم منازل املواطنن يف منطقة املحجزة بمديرية 
رصواح بمأرب.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن القصف املدفعي أدى إىل تدمر منزل املواطن جران 
املرصي، وترضر عدد من املنازل املجاورة يف منطقة املحجزة.
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العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف حمافظتي احلديدة وصعدة
محافظات - سبأ : 10 أكتوبر 2019

واصلت قوى العدوان استهداف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خرق التفاق وقف إطاق النار، كما 
استهدفت قرى آهلة بالسكان يف محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان مشطت بشكل مكثف بالعيارات 
املتوسطة والخفيفة عى مناطق متفرقة شمال ورشق حيس.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً وبالرشاشات املتوسطة للغزاة واملرتزقة استهدف مناطق متعددة يف 
كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية الصفراء، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي 
سعودي قرى آهلة بالسكان يف منطقة غافرة بمديرية الظاهر محافظة صعدة.

إصابة ثالث نساء ورجل يف حجة وقصف صاروخي ومدفعي على احلديدة وصعدة والضالع
محافظات-سبأ: 11  أكتوبر 2019

واصل الغزاة واملرتزقة جرائمهم يف محافظات الحديدة وصعدة وحجة والضالع.

واوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة أطلقوا عر قذائف مدفعية عى مدينة 
الشباب يف شارع الـ90، واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية رشق مدينة الشباب 

يف شارع التسعن بمدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل قصف مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة لقوى العدوان عى مناطق متفرقة من شارع 
الـ50 وما جاوره.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت يف مديرية التحيتا بأكثر من 24 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة يف 
الفازة، وبإحدى عرة قذيفة مدفعية منطقة الجبلية، كما جرى تمشيط بالرشاشات عى مناطق متفرقة 

شمال الجبلية.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 قذيفة مدفعية قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف منطقة 
كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفت بأربع قذائف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

كما قصفت قوى العدوان بأربع قذائف مدفعية ومشطت بشكل مكثف بالعيارات املتوسطة والخفيفة عى 
القرشية بالجاح. 

وأضاف املصدر »أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية بمحافظة صعدة«.

ولفت املصدر إىل إصابة ثاث نساء ورجل يف قصف منزل أرسة املواطن محمد دوكل بمنطقة الشعاب 
مديرية حرض يف محافظة حجة.

كما استهدف مرتزقة العدوان منزالً يف سوق الفاخر بمحافظة الضالع وسقوط عدد من الضحايا.
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العميد سريع: عشرات الزحوفات والغارات لقوى العدوان خالل اليومني املاضيني
صنعاء- سبأ: 11  أكتوبر 2019

قال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن قوى العدوان نفذت خال اليومن  املاضين 
عرات الزحوفات العسكرية وشنت عرات الغارات الجوية«.

وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدوان شدد أيضا من حصاره عى الشعب اليمني.. 
الفتا إىل أن الحصار يمثل عقابا جماعيا بحق أبناء اليمن.

استهداف ممتلكات املواطنني مبحافظة احلديدة
محافظات-سبأ: 12 أكتوبر 2019

واصلت قوى العدوان ومرتزقته خرق اتفاق وقف إطاق النار واستهداف ممتلكات املواطنن بمحافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أطلقت  22 قذيفة مدفعية عى منطقتي 
الجاح والقرشية بمديرية بيت الفقيه.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بأربعة صواريخ موجهة منازل املواطنن يف األطراف الرقية 
لشارع الـ 50.وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا مناطق متفرقة يف مديرية التحيتا بمختلف األسلحة 

الرشاشة.وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية ومختلف األسلحة الرشاشة مدينة 
الدريهمي املحارصة.

استشهاد طفلة يف حيس وقصف على حمافظتي احلديدة وصعدة
محافظات - سبأ : 13 أكتوبر 2019

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار يف محافظة الحديدة، وتعرضت مناطق متفرقة 
بمحافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خال الـ24 ساعة املاضية .

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفلة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات 
العدوان يف منطقة ظني بمديرية حيس.  

وأوضح املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بقذائف املدفعية منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي 
املحارصة.

وأشار املصدر إىل إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان سبقها قصف مكثف بالعيارات املختلفة رشق مديرية 
حيس.

وأفاد املصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية يف منطقة القرشية جنوب 
الجاح بمديرية بيت الفقيه، ومشطت قوى العدوان بالعيارات الخفيفة واملتوسطة مناطق متفرقة يف الجبلية 

بمديرية التحيتا.

وبن املصدر أن قوى العدوان مشطت بالرشاشات املتوسطة والثقيلة باتجاه حارة الضبياني وفندق االتحاد 
بشارع الخمسن يف مدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة تعرضت لقصف صاروخي 
ومدفعي سعودي.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 11 غارة على حمافظة حجة
حجة - سبا : 14 أكتوبر 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، 11 غارة عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن سبع غارات عى مديرية حرض، 
وأربع غارات عى مديرية عبس.

ثالث غارات على مديرية جمز بصعدة
صعدة-سبأ: 14 أكتوبر 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي ثاث غارات عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بثاث غارات مديرية مجز 
باملحافظة.

42 غارة على صعدة وحجة
صنعاء- سبأ: 15 أكتوبر 2019

شن طران العدوان السعودي األمريكي 42 غارة عى محافظتي صعدة وحجة.

وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران دول العدوان 
شن أكثر من 42 غارة عى محافظتي صعدة وحجة، مع تصعيد مستمر يف جبهات الحدود.

وأشار إىل محاوالت قوى العدوان التقدم يف جبهات مختلفة.. مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهم 
وباءت محاوالتهم بالفشل.

مخس غارات على مديرية الظاهر بصعدة
صعدة - سبأ : 17 أكتوبر 2019

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم خمس غارات عى مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات، 
مناطق متفرقة بمديرية الظاهر الحدودية، أحدثت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن املناطق الحدودية اآلهلة بالسكان تتعرض يوميا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي 
يستهدف مزارع املواطنن والطرق العامة.
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اصابة طفلة باحلديدة و31 غارة على حمافظتي حجة وصعدة
محافظات –سبأ: 17 أكتوبر 2019

واصل طران العدوان شن غاراته عى محافظتي حجة وصعدة، واستمرت قوى العدوان يف التصعيد وخرق 
اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة طفلة خال الـ24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن أكثر من 30 غارة أغلبها عى 
مديريتي حرض وحران بمحافظة حجة، مع استمرار قوى العدوان يف التصعيد يف الحدود وجبهات الداخل.

وأكد املصدر أن طفلة أصيبت بجروح نتيجة استهداف قوى العدوان باألسلحة الرشاشة ملساكن املواطنن 
يف حي الزهور بمديرية الحايل محافظة الحديدة.

وذكر املصدر أن الغزاة واملتورطن يف الخيانة استهدفوا بقذائف املدفعية ومختلف األسلحة الرشاشة منازل 
وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة. وأفاد املصدر أن الطران املعادي شن غارة عى مزرعة 

مواطن يف منطقة رغافة بمديرية مجز محافظة صعدة.

إصابة ثالثة مواطنني يف احلديدة و8 غارات وقصف على صعدة
محافظات-سبأ: 18 أكتوبر 2019

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل إصابة ثاثة مواطنن، 
فيما ترضرت ممتلكات الخاصة يف محافظة صعدة بسبب القصف الصاروخي واملدفعي السعودي عى 

املديريات الحدودية خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن رجل وامرأة أصيبا بجروح خطرة إثر قصف مدفعي 
عى منازل املواطنن يف حي الزهور بمديرية الحايل.

وأشار إىل إصابة مواطن بجروح بليغة نتيجة انفجار جسم متفجر من مخلفات العدوان يف منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا. وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف املدفعية مناطق 

متفرقة من منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما استحدثت جرافة عسكرية للغزاة والخونة تحصينات 
جديدة جنوب منطقة الجريبة بمنطقة كيلو 16.واستهدف قصف مكثف للغزاة والخونة باألسلحة الثقيلة 

واملتوسطة عى أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو وشارع الـ 50 بمدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثماني غارات عى مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، 
وتعرضت منازل ومزارع املواطنن ألرضار جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي عى قرى آهلة بالسكان 

يف مديرية رازح الحدودية.

15 غارة على صعدة وجنران وجيزان وقوى العدوان تكثف خروقات اتفاق احلديدة 
محافظات-سبأ: 19 أكتوبر 2019

كثفت قوى العدوان خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة وشن الغارات الجوية والقصف 
الصاروخي واملدفعي عى محافظة صعدة ونجران وجيزان خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت منزل أحد املواطنن يف شارع 
الـ 50 بصاروخ ما أدى إىل تدمره، كما نفذت تمشيطاً مكثفاً بالعيارات املختلفة عى أحياء سكنية يف 

الشارع نفسه.
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وأشار املصدر إىل تمشيط مكثف لقوى العدوان باألسلحة النارية والرشاشات املتوسطة والثقيلة عى مناطق 
متفرقة يف شارع صنعاء ورشق الصالح واملطار.مؤكدا أن استهداف مرتزقة العدوان املتكرر بقذائف املدفعية 

تسبب يف إحراق شحنة املساعدات التي دخلت مدينة الدريهمي، كما استهدفت املدفعية منازل املواطنن.

وأطلقت قوى العدوان 29 قذيفة هاون عى األحياء السكنية يف الجاح والرشية، وتمشيط مكثف بمختلف 
العيارات عى الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارتن عى الطريق العام بمديرية شدا الحدودية، 
وغارة عى منطقة آل عيل، وغارة عى منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية، وست غارات عى البقع.

وشن طران العدوان ثاث غارات عى محور نجران، وغارتن عى تويلق يف جيزان.

إصابة امرأة بغارة لطريان العدوان يف صعدة
صعدة - سبأ : 20 أكتوبر 2019

أصيبت امرأة اليوم بغارة لطران العدوان األمريكي السعودي عى مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة بني 
صياح يف مديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل إصابة امرأة بجروح ونفوق عدد من املوايش.

استمرار خرق اتفاق السويد و8 غارات وقصف مدفعي وصاروخي على صعدة وعسري
محافظات - سبأ : 20 أكتوبر 2019

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات الجوية 
عى محافظة صعدة وعسر.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بتسع قذائف مدفعية جنوب 
رشق مثلث مقبنة جنوب حيس، وقصفت ومشطت باملدفعية والعيارات الرشاشة الثقيلة واملتوسطة عى 

منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة، غارة عى منطقة آل عمار يف مديرية الصفراء، 
وغارة عى منطقة بني معن بمديرية رازح الحدودية، وغارتن عى مديرية باقم.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه 
الحدودية.وشن طران العدوان أربع غارات عى الربوعة يف عسر.

العميد سريع: طريان العدوان يشن أكثر من 50 غارة على حمافظتي صعدة وحجة 
صنعاء- سبأ: 20 أكتوبر 2019

قال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع »إن طران العدوان شن أكثر من 50 غارة جوية 
خال الـ48 ساعة املاضية«.

وأوضح املتحدث الرسمي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان استهدفت ممتلكات ومزارع 
املواطنن يف محافظتي صعدة وحجة، مؤكدا أن العدوان واصل تصعيده يف جبهات الحدود وبعض جبهات 

الداخل من خال الزحوفات ومحاوالت التسلل.
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استشهاد ستة مواطنني بينهم طفالن وامرأتان بغارات لطريان العدوان على كتاف 
ورازح بصعدة

صعدة - سبأ : 21 أكتوبر 2019

استشهد ستة مواطنن، اليوم اثر غارات لطران تحالف العدوان األمريكي السعودي عى مديريتي كتاف 
ورازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف سيارة مواطن بغارة 
جوية يف مديرية كتاف أدت إىل استشهاد خمسة مواطنن بينهم طفان وامرأتان واحراق سيارتهم.

وكان طران العدوان الغاشم شن غارة عى الطريق العام يف منطقة غمار بمديرية رازح، ما أدى إىل 
استشهاد أحد املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن الجيش السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح بالقذائف املدفعية 
والصاروخية خلفت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.

حتالف العدوان يواصل التصعيد يف حمافظتي احلديدة وصعدة وعسري
محافظات-سبأ: 21 أكتوبر 2019

واصل العدوان األمريكي السعودي ومرتزقته استهداف املواطنن يف محافظتي الحديدة وصعدة وعسر.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أطلقت قذائف املدفعية ونران أسلحتها 
الرشاشة باتجاه غرب وجنوب قرية الباكمة رشق مدينة التحيتا، واستهدفت بالرشاشات مناطق متفرقة 

من منطقة كيلو 16 يف مديرية الدريهمي يف محافظة الحديدة.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة قصفوا باملدفعية منزل مواطن يف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، يف 
حن حلق طران العدوان التجسيس بشكل مكثف يف سماء املنطقة.

وشن الطران املعادي غارتن عى مديرية مجز، واستهدف بخمس غارات منطقة الربوعة يف عسر.

الغزاة واملرتزقة مستمرون يف خرق هدنة وقف إطالق النار باحلديدة
محافظات - سبأ : 22 أكتوبر 2019

استمر الغزاة واملرتزقة يف خرق هدنة وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بالكاتيوشا والقذائف املدفعية 
مناطق متفرقة يف الجبلية بمديرية التحيتا، كما استهدفت بعدد من قذائف الهاون مزرعة مواطن رشق 

التحيتا يف محافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا باألسلحة الرشاشة مناطق متفرقة يف مديرية حيس، 
وبالقصف املدفعي مناطق يف الفازة وشمال رشق حيس.

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفون باألسلحة الرشاشة مطار الحديدة وحارة الزعفران ومزرعة 
النخيل يف كيلو 16، والقرشية جنوب الجاح.

كما قصفت قوى العدوان منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه بخمس قذائف مدفعية.
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إصابة مواطن باحلديدة و11 غارة على صعدة وعسري
]23/اكتوبر/2019[ محافظات -سبأ:

أصيب مواطن بنران الغزاة واملرتزقة يف محافظة الحديدة وشن طران العدوان األمريكي السعودي 11 
غارة عى محافظة صعدة وعسر خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطناً أصيب بنران الغزاة واملرتزقة يف منطقة 
املغرس بمديرية التحيتا.

وأطلقت قوى العدوان صاروخاً موجهاً واستهدفت بالكاتيوشا والرشاشات املختلفة أماكن متفرقة من 
منطقة الفازة، كما استهدفت بشكل مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من مديرية التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بقذائف املدفعية جنوب رشق حيس، فيما استحدثت جرافة 
عسكرية للغزاة تحصينات قتالية جنوب مطار الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن يف محافظة صعدة غارتن عى منطقة فوط بمديرية حيدان، وغارة عى 
مديرية باقم الحدودية.

وأفاد املصدر أن الطران استهدف بأربع غارات منطقة بني صياح بمديرية رازح وأرضار كبرة يف منازل 
املواطنن، كما تعرضت قرى آهلة بالسكان يف املديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ما أدى إىل 

أرضار يف سيارات املواطنن.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن أربع غارات عى مجازة يف عسر.

العميد سريع: طريان العدوان يشن 170 غارة خالل الـ24 ساعة املاضية
]23/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي، 170 غارة خال الـ24 ساعة املاضية.

وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان كثف 
من غاراته عى محافظتي صعدة وحجة، بشن أكثر من 170 غارة.

وأشار إىل أن قوى العدوان واصلت تصعيدها يف جبهات الحدود دون إحراز أي تقدم بعد تلقيها رضبات 
موجعة وتكبدها خسائر فادحة من قبل الجيش واللجان الشعبية.

قوى العدوان تستهدف مديريتي حيس والتحيتا
]24/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ : 

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

واشار مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إىل أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات الثقيلة 
واملتوسطة قرية الشعب وشمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وبّن املصدر أن قوى العدوان استهدفت باألسلحة الثقيلة واملتوسطة منطقتي الفازة والقرشية بمديرية 
التحيتا.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 10 غارات على مديرية خب والشعف باجلوف
]25/اكتوبر/2019[ الجوف-سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، 10 غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران العدوان استهدفت مناطق متفرقة 
باملديرية وخلفت أرضارا كبرة يف منازل ومزارع املواطنن.

استشهاد وإصابة ثالثة أطفال بانفجار قنبلة عنقودية يف احلديدة وغارة وقصف على 
صعدة

]25/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ :

استشهد وأصيب ثاثة أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان يف محافظة الحديدة التي استمرت فيها 
خروقات الغزاة واملرتزقة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفل وإصابة اثنن آخرين إثر انفجار قنبلة 
عنقودية من مخلفات العدوان يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان مشطت بالعيارات الرشاشة املتوسطة والخفيفة جنوب التحيتا.

وأشار املصدر إىل تحليق ثاث طائرات تجسسية تابعة لقوى العدوان يف سماء منطقة كيلو 16 بمديرية 
الدريهمي، كما حلقت طائرتان يف سماء مديرية حيس.

وأفاد املصدر بأن طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة يف أجواء مدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية يف محافظة 
صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف املديرية.

55 غارة على صعدة وحجة واملرتزقة يستهدفون مناطق باحلديدة
]26/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي 55 غارة عى محافظات صعدة وحجة، فيما قصفت قوى العدوان 
منازل وممتلكات املواطنن بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان السعودي شن 55 غارة عى محافظتي 
صعدة وحجة. 

وذكر املصدر أن قوى العدوان واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات املتوسطة قرية الشعب وما جاورها يف 
مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة رشق مدينة التحيتا، 
واستهدفوا بقذائف الهاون ومختلف األعرة الرشاشة مزارع ومنازل املواطنن شمال غرب منطقة الجبلية 

باملديرية ذاتها .

ولفت املصدر أن الغزاة واملرتزقة اطلقوا تسع قذائف هاون عى شمال قرية الكوعي يف أطراف مدينة 
الدريهمي املحارصة.
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تدمري منزل وتضرر مدرسة بقصف جوي وصاروخي للعدوان على صعدة
]27/اكتوبر/2019[ صعدة - سبأ :

دمر العدوان السعودي األمريكي اليوم، منزل مواطن وألحق إرضارا بإحدى املدارس بقصف جوي 
وصاروخي عى مديريتي باقم ورازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الغاشم شن ست غارات عى 
ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم، إحداها استهدفت منزل مواطن ما أدى إىل تدمره.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان السعودي األمريكي، شن ثاث غارات عى منطقتي طخية ومجازة 
قبالة عسر.

ولفت املصدر إىل أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ واملدفعية قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 
الحدودية، ما أدى إىل ترضر مدرسة ونفوق أغنام.

استمرار خرق اتفاق ستوكهومل و9 غارات على صعدة وعسري
]27/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ : 

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الغارات الجوية 
عى صعدة وعسر.

واوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى قارب أحد الصيادين يف 
ساحل رأس عيىس، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية يف أجواء املديريات الشمالية.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت أحد املصانع رشق مدينة التحيتا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة، 
وقصفت باملدفعية والكاتيوشا والرشاشات عى قرية الباكمة ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت باملدفعية عى منطقة الفازة يف التحيتا ومنطقة الجاح يف مديرية 
بيت الفقيه.

ومشطت قوى العدوان بشكل مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة جنوب القرشية، وبالعيارات املتوسطة 
والخفيفة شمال وشمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس. وأفاد املصدر أن الغزاة والخونة قصفوا قرية 

الكوعي يف أطراف مدينة الدريهمي بسبع قذائف هاون وبالرشاشات املتوسطة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية باقم بمحافظة صعدة، وست غارات عى 
الربوعة يف عسر. 

العميد سريع: طريان العدوان يشن 40 غارة على عدد من احملافظات
]27/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي، 40 غارة عى عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران دول العدوان 
شن 40 غارة أغلبها عى محافظتي صعدة وحجة، مع زحوفات متواصلة يف جبهات الحدود.

وأشار إىل ان محاوالت قوى العدوان شن الزحوفات بجبهات الحدود، باءت بالفشل بفضل تصدي الجيش 
واللجان الشعبية لها.
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غارتان على مديرية خب والشعف باجلوف
]28/اكتوبر/2019[ الجوف - سبأ : 

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم غارتن عى مديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان طران العدوان استهدف منازل ومزارع املواطنن 
بمديرية خب والشعف بغارتن.

إصابة طفل واحرتاق منزل باحلديدة وغارة على نهم 
]28/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ:  

أصيب طفل واحرق ودمر منزل يف محافظة الحديدة وغارة عى نهم.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طفاً أصيب بجروح بنران مرتزقة العدوان رشق 
حيس يف محافظة الحديدة، وقصفت قوى العدوان بالهاونات رشق مثلث العدين يف حيس.

وأكد املصدر احراق منزل أحد املواطنن جنوب مدينة التحيتا، جراء القصف املدفعي الذي نفذته 
قوى العدوان، حيث أطلقت عدد من قذائف الكمندوز وأكثر من 15 قذيفة مدفعية واستهداف مكثف 

بالرشاشات جنوب وغرب املدينة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بتسع قذائف مدفعية منطقتي الجاح والقرشية يف مديرية بيت 
الفقيه، وبالرشاشات املختلفة مدينة الدريهمي املحارصة، كما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية 

غرب مدينة الدريهمي.

ويف محافظة صنعاء شن طران العدوان غارة عى املجاوحة يف مديرية نهم.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 12 غارة على حمافظة حجة
]29/اكتوبر/2019[ حجة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم 12 غارة عى محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف مديريتي حرض 
وحران بـ 12 غارة.

أربع غارات على خب والشعف باجلوف
]29/اكتوبر/2019[ الجوف - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم أربع غارات عى مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بأربع غارات منطقة الظهرة 
بمديرية خب والشعف، مخلفة أرضارا يف ممتلكات املواطنن.
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استشهاد صياد وجرح آخر باحلديدة واكثر من 30 غارة على صعدة
]29/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي سلسلة غارات عى محافظتي صعدة والحديدة، ما أدى إىل استشهاد 
صياد وجرح آخر يف تصعيد جديد لخروقات وقف إطاق النار خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارة لطران العدوان استهدفت قارب صيد ألحد 
الصيادين قرب منطقة الصليف، ما أدى إىل استشهاد أحدهم وجرح آخر.

وأوضح املصدر أن طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة يف أجواء مدينة الحديدة واملديريات الشمالية.

وقصفت قوى العدوان بالعيارات املتوسطة والخفيفة عى قرية الشعب بمديرية حيس واستحدثت جرافة 
تابعة لقوى العدوان تحصينات رشق التحيتا.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أكثر من 30 غارة معظمها عى محافظة صعدة.

العميد سريع: زحوف متواصلة وتصعيد مستمر لدول العدوان يف احلدود
]29/اكتوبر/2019[ صنعاء - سبأ :

أكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن قوى العدوان ومرتزقتها نفذت زحوف 
متواصلة وتصعيد مستمر يف الحدود.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن تلك الزحوف نفذت تحت غطاء جوي 
مكثف بأكثر من 41 غارة جوية عى مناطق متفرقة يف محافظتي صعدة وحجة.

وأشار متحدث القوات املسلحة إىل أن قوى العدوان لم تحقق من زحوفها أي تقدم وسقوط عرات القتى 
والجرحى يف صفوفهم.

استشهاد مواطن يف حيس و33 غارة لطريان العدوان على حمافظتي احلديدة وحجة 
وعسري

]30/اكتوبر/2019[ محافظات - )سبأ(:

استشهد مواطن بنران قوى العدوان التي واصلت خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، 
وشن طران العدوان 33 غارة عى الحديدة وحجة وعسر.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن مواطناً استشهد نتيجة قصف مدفعي مكثف لقوى 
العدوان رشق مديرية حيس، كما قصفت بأربع قذائف مدفعية شمال حيس.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من مديرية 
حيس، كما استهدف قصف مدفعي لقوى العدوان مدينة الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن الغزاة واملرتزقة نفذوا عملية تسلل فاشلة عى مواقع الجيش واللجان يف منطقة كيلو 16 
بمديرية الدريهمي، وقصفت مدرعة نوع بي إم بي تابعة لقوى العدوان بكثافة شمال الفازة بمديرية 

التحيتا.

واستهدفت قوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من منطقة الفازة، ومشطت بكثافة 
بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة غرب التحيتا.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية املنرة بمحافظة الحديدة، و 12 غارة عى 
مديرية حرض، و16 غارة عى مديرية حران، وغارة عى مديرية بكيل املر بمحافظة حجة.

وأوضح املصدر أن الطران امُلعادي شن غارتن عى منطقة مجازة يف عسر.

ويف محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح 
الحدودية.

إصابة امرأة مسنة ورجل يف صعدة واربع غارات على حجة وعسري وخرق التفاق السويد
]31/اكتوبر/2019[ محافظات - سبأ :

واصلت قوى العدوان غاراتها وقصفها الصاروخي عى محافظتي صعدة وحجة، كما استمرت يف خرق 
اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة مسنة بنران الجيش السعودي يف إحدى القرى 
الحدودية بمديرية رازح، كما أصيب مواطن جوار منزله بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عى قرى آهلة 

بالسكان يف املديرية.

وقال إن طران العدوان استهدف بغارتن مديريتي حرض وعبس يف محافظة حجة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بعر قذائف مدفعية مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا 
بمحافظة الحديدة، فيما حلق طران العدوان التجسيس يف أجواء مديرية التحيتا. 

وأوضح املصدر أن قوى العدوان مشطت بالعيارات املتوسطة والخفيفة باتجاه قرية الشعب بمديرية 
حيس، وقصفت بخمس قذائف مدفعية شمال حيس.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة منطقة الجاح يف 
مديرية بيت الفقيه.

وأشار إىل أن الطران املعادي شن غارتن عى منطقتي طخية ومجازة يف عسر.



نوفمرب
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شهيدان واربعة جرحى يف باقم ومخس غارات على البقع والظاهر بصعدة
]01/نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ:

استشهد وأصيب ستة مواطنن اليوم بغارة شنها طران العدوان األمريكي السعودي اإلماراتي عى منزل 
مواطن يف مديرية باقم بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منزل مواطن يف 
منطقة العشة بمديرية باقم، ما أدى إىل استشهاد ضيفة عيل سلمان فرحان، وحسن عيل مهدي.

وأشار املصدر إىل أن الغارة أدت إىل إصابة أربعة أشخاص بينهم طفلن: حليمة عامر عيل مهدي تسعة 
أشهر، وخالد عامر عيل مهدي ثاث سنوات، وعامر عيل مهدي وصالح عيل مهدي.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة البقع، وغارتن عى مديرية الظاهر الحدودية، 
فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم الحدودية.

وافاد املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى عسر، يف ظل تحليق مكثف عى مناطق محافظة صعدة.

استشهاد مواطن و41 غارة وقنبلة عنقودية على صعدة وحجة واستمرار خرق هدنة 
احلديدة

]01/نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

واصلت قوى العدوان استهداف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق 
النار، كما شنت سلسلة غارات وقصف صاروخي ومدفعي عى محافظتي صعدة وحجة، ما أدى إىل 

استشهاد مواطن خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بتسع قذائف هاون قرية ملكيد 
يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفت بقذائف املدفعية واألسلحة الرشاشة أماكن متفرقة يف 

املديرية.

وقصفت قوى العدوان قرية القرشية يف مديرية حيس بأربع قذائف مدفعية واألسلحة املتوسطة والخفيفة، 
ونفذت تمشيطاً مكثفاً بالرشاشات الخفيفة واملتوسطة تجاه قريتي الشجن والكوعي بمدينة الدريهمي 

املحارصة، كما قصفت املدينة بقذائف املدفعية.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بالعيارات املتوسطة قرية الزعفران بكيلو 16، وحلقت ثاث 
طائرات تجسسية يف منطقة كيلو 16  بمديرية الدريهمي.

وأكد املصدر استشهاد مواطن من أبناء منطقة شعبان يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة بنران 
الجيش السعودي، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي منازل ومزارع املواطنن يف مديرية باقم.

وذكر املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن أكثر من 37 غارة عى مديرية الظاهر، وثاث 
غارات عى مديرية باقم.

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية حرض، وألقى قنبلة عنقودية عى منطقة مشعر 
بمديرية مستبأ يف محافظة حجة.
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طريان العدوان األمريكي السعودي يشن غارة على صنعاء واستهداف مناطق متفرقة 
باحلديدة

]01/نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ:

طران العدوان يشن غارة عى مديرية أرحب يف محافظة صنعاء والغزاة واملرتزقة يواصلون خرق اتفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة والخونة أطلقوا 15 قذيفة مدفعية واستهدفوا 
بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقتي الجاح والقرشية يف مديرية بيت الفقيه، كما استهدفوا بثمان قذائف 

مدفعية قرية الشعب بمديرية حيس.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً وبمختلف األسلحة الرشاشة ملرتزقة العدوان استهدف مدينة الدريهمي 
املحارصة، واستحدثت جرافة عسكرية للغزاة واملرتزقة تحصينات قتالية جنوب قرية الرف يف كيلو 16. 

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى معسكر الفريجة بمديرية أرحب يف محافظة صنعاء.

العميد سريع: طريان العدوان يشن أكثر من 52 غارة خلفت شهداء وجرحى
]01/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

قال املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع اليوم »إن طران العدوان شن أكثر من 52 غارة 
عى محافظتي صعدة وحجة خال الساعات املاضية، خلفت شهداء وجرحى من املواطنن«.

وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن دول العدوان تواصل تصعيدها يف جبهات 
الحدود والداخل بشن عدد من الزحوف.

وأشار إىل أن زحوف قوى العدوان باءت جميعها بالفشل رغم الغطاء الجوي املكثف.

67 غارة على صعدة وعسري واستمرار خرق اتفاق السويد
]02/نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي أكثر من 67 غارة عى محافظة صعدة وعسر، واستمر الغزاة 
واملرتزقة يف خرق اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة أطلقوا صاروخاً موجهاً عى منطقة الفازة 
بمديرية التحيتا، واستحدثت قوى العدوان تحصينات جديدة يف منطقة العريم باملديرية.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت باألسلحة الثقيلة واملتوسطة قرية الشعب وما جاورها يف مديرية 
حيس. 

ويف محافظة صعدة قال املصدر إن طران العدوان شن أكثر من 50 غارة عى مديريات الظاهر وشدا 
وحيدان ورازح، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 

الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن 17 غارة عى مناطق طخية ومجازة والربوعة يف عسر.
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70 غارة على صعدة وحجة وعسري واستمرار خرق هدنة احلديدة
]03/نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي أكثر من 70 غارة عى محافظتي صعدة وحجة وعسر، واستمر 
املرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم إفشال محاولتي تسلل ملرتزقة العدوان رشق 
التحيتا مع قصف بأكثر من تسع قذائف مدفعية وتمشيط بالعيارات املتوسطة والثقيلة.

وأشار املصدر إىل أن جرافتن عسكريتن لقوى العدوان استحدثتا تحصينات قتالية يف كيلو 16 ومنطقة 
الفازة بمديرية التحيتا، واستهدف املرتزقة بالرشاشات مناطق متفرقة من مديرية حيس.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن أكثر من 65 غارة عى محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي 
ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديريتي رازح ومنبه الحدوديتن

وأفاد املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة، وغارتن عى الربوعة 
يف عسر.

العميد سريع: طريان العدوان يشن 150 غارة على صعدة وحجة
]03/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان السعودي األمريكي 150 غارة عى محافظتي صعدة وحجة خال الـ48 ساعة 
املاضية.

وأوضح متحدث القوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران دول العدوان 
شن أكثر من 150 غارة عى محافظتي صعدة وحجة، مع تصعيد مستمر يف جبهات الحدود ومناطق 

أخرى.

وأشار إىل أن تصعيد قوى العدوان بجبهات الحدود، لم يحقق أي تقدم بعد تلقيهم صفعات موجعة 
وخسائر فادحة.

إصابة امرأتان يف احلديدة وست غارات على صعدة وحجة
]04/نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

أصيبت امرأتان بنران املرتزقة يف محافظة الحديدة، وترضرت ممتلكات املواطنن جراء غارات طران 
العدوان يف محافظتي صعدة وحجة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن امرأتن أصيبتا بشظايا قذائف مدفعية أطلقها مرتزقة 
العدوان يف منطقة السويق بمديرية التحيتا، كما استهدف املرتزقة بالرشاشات جنوب وغرب مدينة التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف مدينة الدريهمي املحارصة.

وأكد املصدر وقوع أرضار بمنزل ومزرعة مواطن ونفوق عدد من املوايش جراء غارتن لطران العدوان عى 
منطقة معايل بمديرية باقم يف محافظة صعدة، كما شن الطران غارتن عى منطقة بني معن يف مديرية 

رازح.

وأوضح املصدر أن الطران شن غارتن عى مديرية حرض بمحافظة حجة.
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قصف مكثف على بعض مديريات احلديدة وثالث غارات على طخية
]05/ نوفمرب/2019[ محافظات ـ سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بكثافة باألسلحة الثقيلة 
واملتوسطة منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية حيس.

وقصفت قوى العدوان باملدفعية والعيارات املتوسطة شمال الجبلية يف التحيتا، فيما استحدثت جرافة 
عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية جنوب قرية مغاري بمديرية حيس.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بالقذائف املدفعية قريتي الكوعي والشجن بمديرية الدريهمي 
املحارصة، يف حن حلق طران العدوان التجسيس يف أجواء منطقة كيلو 16. 

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى طخية يف عسر.

طريان العدوان يشن 52 غارة أغلبها على حمافظة صعدة
]05/نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي 52 غارة خال الـ48 ساعة املاضية أغلبها عى محافظة صعدة.

وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران 
العدوان شن أكثر من 52 غارة أغلبها عى محافظة صعدة، خلفت أرضارا كبرة يف ممتلكات ومزارع 

املواطنن.

وأشار إىل أن قوى العدوان واصلت تصعيدها يف مختلف الجبهات تحت غطاء جوي مكثف.

عشرات القذائف على احلديدة وأربع غارات على حجة
]06/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طران العدوان غارات عى 
محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا مدينة الدريهمي املحارصة 
بأكثر من 80 قذيفة مدفعية يف قصف متواصل ومكثف، كما قصفوها بصواريخ الكاتيوشا واألسلحة 

الرشاشة ما أدى إىل ترضر منازل املواطنن.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت باألسلحة املتوسطة والثقيلة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، وقصفت 
بقذائف الهاون باتجاه جنوب التحيتا، وباملدفعية باتجاه منطقة الجبلية يف املديرية.

وأفاد املصدر أن طران العدوان األمريكي السعودي شن أربع غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.
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إصابة امرأة يف صعدة وقوى العدوان تواصل تصعيدها وخروقاتها التفاق ستوكهومل
]07/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

كثفت قوى العدوان خروقاتها التفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيبت امرأة 
بقصف سعودي عى محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم إفشال محاولة تسلل للغزاة والخونة مع قصف 
مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة عى منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وقصفت قوى العدوان جنوب مدينة التحيتا بـ10 قذائف مدفعية، واستهدفت بـ14 قذيفة مدفعية مناطق 
متفرقة يف الجبلية بمديرية التحيتا ويف مديرية حيس.

وأشار املصدر إىل أن الخونة قصفوا بـ18 قذيفة مدفعية واألسلحة الرشاشة منطقة الجاح يف بيت الفقيه، 
واستهدفوا بخمس قذائف هاون وبالرشاشات املتوسطة مناطق متفرقة من مديرية حيس.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالقصف املدفعي املتواصل مدينة الدريهمي املحارصة، يف حن 
حلق طران العدوان الحربي يف أجواء املديريات الجنوبية. وأكد املصدر إصابة امرأة بقصف صاروخي 

ومدفعي سعودي عى قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.

العميد سريع: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري
]07/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

أكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع، أن قوى العدوان مستمرة يف تصعيدها العسكري 
خال الـ48 الساعة املاضية.

وأوضح العميد رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان تستمر يف تصعيدها يف عدد من جبهات 
الحدود ويف الداخل بغطاء جوي متواصل بأكثر من 31 غارة خال 48 ساعة املاضية دون إحراز أي تقدم 
يذكر. وأكد سقوط عرات القتى والجرحى يف صفوف قوى العدوان واملرتزقة. وقال »ويف جبهات الساحل 
الغربي تستمر قوى العدوان يف خروقها بمحاوالت تسلل مستمرة يف أغلب الجبهات وتحشيد متواصل، لكن 

كلها باءت بالفشل وتلقت صفعات موجعه«.

استمرار خرق اتفاق وقف إطالق النار باحلديدة واستهداف املديريات احلدودية بصعدة
]08/ نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف املديريات الحدودية يف 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واصلت استهداف مدينة الدريهمي 
املحارصة باملدفعية واألسلحة الثقيلة واملتوسطة مخلفًة أرضاراً وخسائر يف منازل وممتلكات املواطنن.

وذكر املصدر أن املرتزقة استهدفوا منطقة الجبلية يف مديرية التحيتا بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.

وأشار إىل أن جرافتن عسكريتن لقوى العدوان استحدثتا تحصينات قتالية رشق قرية مغاري بمديرية 
حيس وشمال رشق مدينة الشباب يف شارع الـ90 بمدينة الحديدة.

وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي رازح ومنبه 
الحدوديتن بمحافظة صعدة.
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قوى العدوان متشط باالسلحة املتوسطة واخلفيفة مناطق مبديرية حيس
]10/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان مشطت باألسلحة املتوسطة والخفيفة 
شمال قرية مغاري ومثلث العدين بمديرية حيس بمحافظة الحديدة. 

قصف صاروخي ومدفعي سعودي على صعدة واستهداف مناطق متفرقة باحلديدة
]11/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

استمرت قوى العدوان يف استهداف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف 
إطاق النار.

وأفاد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بـ 13 قذيفة مدفعية مناطق 
متفرقة من منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، واستهدفت منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي 

املحارصة بقذائف املدفعية.

وأوضح املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف املدفعية شمال مديرية حيس، وباتجاه مثلث العدين 
يف املديرية، فيما استحدثت جرافة عسكرية للغزاة والخونة تحصينات جديدة جنوب رشق قرية مغاري يف 

املديرية نفسها.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 
الحدودية بمحافظة صعدة.

إصابة طفلة بنريان اجليش السعودي يف رازح بصعدة وغارة على مديرية جمز
]12/ نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ :

أصيبت طفلة اليوم بنران الجيش السعودي بإحدى القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة. 

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن جنود العدو السعودي استهدفوا قرى آهلة 
بالسكان بمديرية رازح، ما أدى إىل اصابة طفلة بجروح.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى منطقة طخية بمديرية مجز.

العدوان ومرتزقته يستهدفون مزرعة مواطن يف التحيتا
]12/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

استمر املرتزقة يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف املدفعية مزرعة 
املواطن عبدالله قطاب يف مديرية التحيتا، مبيناً أن طران العدوان الحربي حّلق يف أجواء املديريات الشمالية 

الساحلية.
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العدوان يشن أكثر من 10 غارات خالل الـ12 الساعة املاضية
]12/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

شن الطران الحربي لدول تحالف العدوان أكثر من 10 غارات خال الـ12 ساعة املاضية عى عدة مناطق 
يمنية.

 وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة اليمنية العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( ان 
هذه الغارات تزامن معها تنفيذ قوات العدوان زحوفات يف بعض جبهات الداخل والحدود دون تحقيق اي 

نتيجة.

قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري يف خمتلف اجلبهات
]13/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

أكد مصدر عسكري استمرار تصعيد قوى العدوان يف مختلف الجبهات الداخلية وبعض جبهات الحدود 
وخرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح املصدر لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واصلت تصعيدها يف مختلف الجبهات 
الداخلية وبعض جبهات الحدود مع استمرار القصف الجوى بأكثر من سبع غارات جوية استهدفت منازل 

وممتلكات املواطنن.

وبّن املصدر أن قصفاً مدفعياً متواصاً لقوى العدوان استهدف مناطق متفرقة يف مديريتي حيس والتحيتا 
بمحافظة الحديدة، فيما حلق طران العدوان الحربي يحلق يف أجواء مدينة التحيتا، وألقى قنابل ضوئية 

غرب املدينة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بالعيارات املتوسطة مزارع املواطنن رشق التحيتا، ومشطت 
بالعيارات الرشاشة املتوسطة والثقيلة مزارع ومنازل املواطنن جنوب التحيتا.

وأفاد املصدر أن جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات رشق الصالح بمدينة الحديدة.

ويف محافظة صعدة، شن طران العدوان غارتن عى منطقة طخية بمديرية مجز، واستهدف قصف 
صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مديرية رصواح بمحافظة مأرب.

قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مناطق متفرقة باملديريات احلدودية 
]15/ نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ :

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي اليوم استهداف مناطق متفرقة باملديريات الحدودية بمحافظة 
صعدة بالقصف الصاروخي واملدفعي.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مناطق آهلة بالسكان بمديرية رازح تعرضت 
لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، أحدثت أرضاراً يف ممتلكات املواطنن.



272

يوميات العـ2019ـــدوان

غارتان على صعدة وحتليق متواصل على املناطق احلدودية
]17/ نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ :

شن طران العدوان السعودي األمريكي اليوم، غارتن عى مديريتي الظاهر ومجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة طخية 
بمديرية مجز، وغارة عى مديرية الظاهر الحدودية، يف ظل تحليق متواصل عى املناطق الحدودية.

إصابة مواطنني اثنني بنريان قوى العدوان وثالث غارات على الصليف باحلديدة
]17/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

أصيب مواطنان بنران قوى العدوان بالتحيتا، وشن الطران ثاث غارات عى الصليف يف خرق واضح 
التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة يف قرية املسلب بمديرية التحيتا برصاص قوى 
العدوان، كما أصيب مواطن بشظايا قذيفة مدفعية لقوى العدوان يف منطقة الجبلية باملديرية نفسها.

وأوضح املصدر أن املرتزقة استهدفوا بقذائف املدفعية مزارع املواطنن جنوب مدينة التحيتا، واستحدثت 
جرافتان عسكريتان لقوى العدوان تحصينات جديدة يف منطقة كيلو 16 وشمال رشق مدينة الدريهمي.

واستهدفت قوى العدوان مزرعة مواطن يف قرية الجربة السفى يف مديرية الدريهمي املحارصة. ولفت 
املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة رأس عيىس وساحل الصليف بمديرية الصليف.

قصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي احلديدة وصعدة
]18/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان استهداف مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة ضمن خروقات أتفاق وقف إطاق النار.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بعدد من قذائف املدفعية باتجاه 
مثلث العدين وشمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة.  

وأشار املصدر إىل ان قصفاً مدفعياً لقوى العدوان استهدف قريتي الشجن والجربة يف مديرية الدريهمي 
املحارصة، فيما حلق طران العدوان يف أجواء املديريات الجنوبية باملحافظة.

وأفاد املصدر أن قرى آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

قوى العدوان تستهدف حمافظة صعدة وقطاع عسري
]19/ نوفمرب/2019[ صعدة  - سبأ :

واصل تحالف العدوان األمريكي السعودي اليوم قصفه الصاروخي واملدفعي عى قطاع عسر ومحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مجازة 
بقطاع عسر يف ظل تحليق مستمر عى تلك املناطق.
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وأشار املصدر إىل أن منطقتي غافرة وبني صياح بمديرية الظاهر الحدودية، تعرضت لقصف مدفعي طال 
مزارع املواطنن وممتلكاتهم والطرق العامة.

استمرار خرق اتفاق احلديدة وقصف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه
]19/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف املديريات الحدودية 
بمحافظة صعدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بكثافة بالرشاشات الثقيلة 
واملتوسطة قرية الشعب بمديرية حيس، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية يف منطقة كيلو 16.

وأكد املصدر وقوع أرضار كبرة يف منازل املواطنن جراء قصف مدفعي للغزاة والخونة عى مدينة 
الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية منبه الحدودية 
بمحافظة صعدة.

5 غارات وقذائف صاروخية ومدفعية على ثالث مديريات حدودية بصعدة
]20/ نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم، خمس غارات عى مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بخمس غارات 
مديرية الظاهر الحدودية، يف ظل تحليق متواصل عى جميع املناطق الحدودية.

فيما استهدف الجيش السعودي مديريتي منبه ورازح الحدوديتن، بالعديد من القذائف الصاروخية 
واملدفعية.

الدفاعات اجلوية تعرتض طائرة F15 تابعة لدول العدوان مبحور جيزان
]20/ نوفمرب/2019[ صنعاء- سبأ:

 F15 تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اليوم، من اعراض طائرة حربية معادية من طراز
يف محور جيزان.

وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الدفاعات 
الجوية اعرضت طائرة F15 تابعة لدول العدوان يف محافظة صعدة محور جيزان، بصاروخ أرض جو 

نوع ثاقب وأجرتها عى املغادرة.

وأكد العميد رسيع أن القوات املسلحة ستواصل العمل عى حماية األجواء اليمنية مهما كلفها ذلك.
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قصف منازل املواطنني يف احلديدة واستهداف مديريات يف صعدة
]20/ نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف منازل املواطنن، فيما 
تعرضت مديريات حدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بقذائف املدفعية منازل املواطنن 
يف منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة.

وأفاد املصدر أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16.

وأشار املصدر اىل أن قوى العدوان شنت قصفاً بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون قريتي الشجن 
والكوعي يف مدينة الدريهمي املحارصة، كما قصفت أيضاً بأكثر من 20 قذيفة مدفعية  مدينة الدريهمي.

وبن املصدر أن مدفعية العدوان قصفت املدنين بمنطقتي غافرة وبني صياح الحدودية بصعدة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف ممتلكات املواطنن يف مديرية باقم الحدودية.

قتلى وجرحى أفارقة بنريان سعودية يف صعدة وإصابة ثالثة أطفال وامرأة يف احلديدة
]21/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ:

قتل وجرح 45 شخصاً من املهاجرين األفارقة بنران العدو السعودي يف محافظة صعدة، فيما استمرت 
قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إىل إصابة أربعة مواطنن جلهم 

أطفال خال الـ24 ساعة املاضية.

وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن عرة أشخاص من الجنسيتن الصومالية واإلثيوبية قتلوا 
وأصيب 35 آخرين جراء قصف مدفعي سعودي استهدف سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية يف محافظة 

صعدة.

وأكد املصدر إصابة ثاثة أطفال وامرأة مسنة بقصف مدفعي لقوى العدوان استهدف منازلهم يف منطقة 
الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه يف محافظة الحديدة، مشراً إىل أن قوى العدوان قصفت منطقة الجاح 

بشكل مكثف بالعيارات املتوسطة والثقيلة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت شمال مديرية الدريهمي املحارصة، ما أدى إىل احراق منزل مواطن، 
كما قصفت منازل املواطنن يف الجربة العليا باملديرية نفسها.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصف بقذائف املدفعية وباألسلحة الثقيلة واملتوسطة منازل وممتلكات 
املواطنن بمدينة الدريهمي.

حتليق مكثف لطريان العدوان احلربي فوق مديرية حيس
]22/ نوفمرب/2019[ الحديدة – سبأ:

استمرت خروقات قوى العدوان التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات 
قتالية يف منطقة الفازة بمديرية التحيتا، مشراً إىل تحليق مكثف لطران العدوان الحربي فوق مديرية 

حيس.
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إصابة طفلني بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية رازح 
]23/ نوفمرب/2019[ صعدة  - سبأ:

أصيب طفان اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالصواريخ وقذائف 
املدفعية قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل اصابة طفلن بجروح.

قوى العدوان تستهدف مناطق متفرقة يف احلديدة و6 غارات على حجة
]23/ نوفمر/2019[ محافظات – سبأ:

استهدفت قوى العدوان مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار، 
وشن طران العدوان غارات عى محافظة حجة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية باتجاه مطار الحديدة 
وبقذائف الهاون باتجاه باب الفج يف حيس.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بعر قذائف مدفعية، وصاروخن من نوع كاتيوشا منطقة الجاح 
األعى بمديرية بيت الفقيه، مما أدى إىل نشوب حريق يف مزارع املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ست غارات عى مديرية حرض بمحافظة حجة.

إصابة مواطن يف صعدة وعشرات القذائف على احلديدة  
]24/ نوفمرب/2019[ محافظات - سبأ :

أصيب رجل بنران العدو السعودي يف محافظة صعدة، وواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق 
النار بمحافظة الحديدة، ما أدى إىل احراق منزل مواطن.

وأكد مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف منطقة 
الرقو بمديرية منبه الحدودية.

ويف محافظة الحديدة، أوضح املصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان شمال الجبلية بمديرية 
التحيتا، وقصفت قوى العدوان بأكثر من 18 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة يف الجبلية.

واستهدف الغزاة واملرتزقة بالرشاشات املختلفة مناطق متفرقة جنوب وغرب مدينة التحيتا.

ولفت املصدر إىل احراق منزل مواطن يف مدينة الدريهمي املحارصة نتيجة قصف لقوى العدوان عى 
املدينة، واستهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة يف منطقة كيلو 16.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت بأكثر من 33 قذيفة مدفعية منازل وممتلكات املواطنن يف منطقة 
الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية رشق قرية الشعب وقصفت باألسلحة 
الثقيلة واملتوسطة شمال غرب قرية مغاري بمديرية حيس، كما قصفت بقذائف املدفعية باتجاه شمال 

غرب مثلث العدين باملديرية.
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قصف مدفعي ملرتزقة العدوان على حريب القراميش يف مأرب
]25/ نوفمرب/2019[ مأرب - سبأ :

استهدف مرتزقة العدوان اليوم بقذائف املدفعية مديرية حريب القراميش يف محافظة مأرب.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن املرتزقة قصفوا باملدفعية قرية األعبل باملديرية ما أدى 
إىل أرضار كبرة يف إحدى املدارس ونفوق عدد من املوايش.

طريان العدوان األمريكي السعودي يشن 18 غارة على جزيرة كمران والصليف ومشال 
مدينة احلديدة

]25/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

شن طران العدوان األمريكي السعودي 13 غارة عى جزيرة كمران ومديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بـ13 غارة جزيرة كمران 
ومنطقة رأس عيىس بالصليف وسقوط شهداء وجرحى.واستهدف طران العدوان األمريكي السعودي اليوم 

بخمس غارات شمال مدينة الحديدة.

وأشار املصدر إىل تحليق مكثف لطران العدوان الحربي والتجسيس يف سماء محافظة الحديدة.

قصف مكثف يستهدف مناطق متفرقة مبحافظة احلديدة
]25/ نوفمرب/2019[ الحديدة - سبأ :

أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان التفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة 
خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأوضح املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أطلقت أربعة صواريخ عى مدينة 
الشباب يف شارع الـ90 بمدينة الحديدة، ومشطت بشكل مكثف عى مزارع ومنازل املواطنن جنوب 

التحيتا.وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بإحدى عرة قذيفة مدفعية ومشطت بالعيارات الرشاشة 
عى مناطق متفرقة بالجاح األعى يف مديرية بيت الفقيه، مع تحليق لطران التجسيس يف أجواء املنطقة.

وأفاد املصدر أن جرافة عسكرية استحدثت تحصينات قتالية غرب قرية مغاري بمديرية حيس، واستهدفت 
قوى العدوان بـ14 قذيفة مدفعية وبالرشاشات املختلفة مناطق متفرقة شمال غرب املديرية ذاتها.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية للغزاة استحدثت تحصينات جديدة جنوب قرية الجربة بمنطقة كيلو 
16 يف مديرية الدريهمي.

طريان العدوان حيلق يف مساء مدينة تعز واستمرار خرق هدنة احلديدة
]26/ نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

واصلت قوى العدوان خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان شن غارة عى منطقة الفازة بمديرية 
التحيتا، مع تحليق مكثف يف سماء املحافظة.
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وقصفت قوى العدوان بـ24 قذيفة هاون منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه، واستهدفت بالرشاشات 
املتوسطة قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة جنوب غرب مدينة 
الدريهمي املحارصة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان حلق يف سماء مدينة تعز.

مصرع سبعة أشخاص يف مواجهات بني قبائل عبيدة ومرتزقة العدوان مبأرب
]27/ نوفمرب/2019[ مأرب - سبأ :

قتل سبعة أشخاص بينهم مدنين وأصيب أكثر من 10 آخرين يف مواجهات اندلعت اليوم بن مسلحن 
ينتمون لقبيلة عبيدة ومليشيا مرتزقة العدوان السعودي يف وادي عبيدة رشق مدينة مأرب.

وأكد مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( سقوط ثاثة قتى مدنين وأربعة من طريف الرصاع 
جراء تواصل االشتباكات بن مليشيا مرتزقة العدوان من جهة ومسلحن ينتمون للدماشقة أحد أفرع قبيلة 

عبيدة يف منطقة العرقن بمديرية الوادي. مشرا إىل أن االشتباكات أدت إىل احراق عدد من سيارات النقل 
وتوقف طريق مأرب العر الدويل.. مؤكدا أن مليشيا املرتزقة شنت قصف مدفعي وصاروخي مكثف عى 

منازل املواطنن يف وادي عبيدة، ما أدى إىل ترويع السكان وإحداث أرضار كبرة باملمتلكات واملزارع.

يذكر أن املواجهات اندلعت إثر مطالبات حقوقية ألبناء قبيلة عبيدة ورفضهم استمرار تهريب وبيع النفط 
من قبل قيادات املرتزقة دون منح أبناء املحافظة أي امتيازات أو عوائد مالية.

مقتل وإصابة 32 من املهاجرين األفارقة بقصف مدفعي سعودي بصعدة
]27/ نوفمرب/2019[ صعدة- سبأ:

قتل وجرح 32 من املهاجرين األفارقة بقصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبه الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بعدد من قذائف 
املدفعية تجمعات للمهاجرين األفارقة يف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إىل مقتل عرة 

وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة أغلبها خطرة.

قوى العدوان مستمرة يف خرق اتفاق ستوكهومل
]27/ نوفمرب/2019[ الحديدة – سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق هدنة بمحافظة الحديدة املنبثق عن اتفاق ستوكهولم، وذلك خال الـ 
24 ساعة املاضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان نفذت تمشيطاً مكثفاً باألسلحة الخفيفة 
واملتوسطة باتجاه شمال غرب قرية مغاري يف مديرية حيس، وقصفت باملدفعية باتجاه شمال حيس.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مزارع املواطنن جنوب مدينة التحيتا بقذائف املدفعية ومختلف 
األسلحة الرشاشة، كما استهدفوا جنوب الجبلية باملدفعية والعيارات الرشاشة الثقيلة واملتوسطة.

وأشار املصدر إىل أن املرتزقة استهدفوا بسبع قذائف مدفعية قرية الشجن يف مديرية الدريهمي املحارصة.
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قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مديريتي بيت الفقيه ورازح
]28/ نوفمرب/2019[ محافظات  - سبأ :

استهدفت قوى العدوان محافظة الحديدة يف خرق جديد التفاق وقف إطاق النار، وقصفت مناطق يف 
محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت بـ 21 قذيفة هاون وبـ 
18 قذيفة مدفعية منطقة الجاح األعى، وبأكثر من خمس قذائف هاون منطقة الجاح األسفل يف مديرية 

بيت الفقيه.

وأشار إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

استشهاد مخسة مواطنني بقصف مدفعي سعودي مبديرية منبه
]29/ نوفمرب/2019[ صعدة - سبأ :

استشهد خمسة مواطنن اليوم بقصف مدفعي سعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية 
محافظة بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بقذائف املدفعية 
منطقة الرقو بمديرية منبه، ما أدى إىل استشهاد خمسة مواطنن وحدوث أرضار يف ممتلكات املواطنن.

وأشار املصدر إىل أن العدو السعودي إرتكب هذه الجريمة بعد أيام من مجزرة بحق املهاجرين األفارقة 
وقتل وجرح العرات منهم.

عشرات القذائف على احلديدة وإصابة مواطن يف صعدة
]29/ نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

أصيب مواطن يف محافظة صعدة بنران حرس الحدود السعودي، واستمرت خروقات قوى العدوان التفاق 
وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة خال الـ 24 ساعة املاضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية 
منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

واستهدف قصف مدفعي وصاروخي سعودي منازل وممتلكات املواطنن يف مديرية باقم الحدودية.

ويف محافظة الحديدة أوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت منطقة الجاح األعى بـ 48 قذيفة مدفعية 
ومشطتها باالسلحة الثقيلة واملتوسطة، واستحدثت موقعاً جديداً يف منطقة كيلو 16.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت بالعيارات الرشاشة مناطق متفرقة شمال مديرية حيس، 
وبسبع قذائف مدفعية قرية القانع رشق حيس.

وأفاد املصدر أن طران العدوان الحربي والتجسيس حلق بكثافة فوق أجواء منطقة رأس عيىس بمديرية 
الصليف.
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استشهاد طفل وجرح أربعة آخرين ووالدتهم بنريان املرتزقة يف احلديدة 
]30/ نوفمرب/2019[ محافظات – سبأ:

استشهد طفل وجرح خمسة آخرون معظمهم أطفال بقصف قوى العدوان يف محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد طفل وجرح أربعة أطفال آخرين ووالدتهم 
وترضر منزلهم جراء استهدافه من قبل قوى العدوان بمنطقة الجاح األعى يف مديرية بيت الفقيه بالحديدة.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بخمس قذائف مدفعية قرية الشجن ومحل الشيخ يف منطقة كيلو 
16 بمديرية الدريهمي، كما قصفت باملدفعية غرب قرية الكرد باملديرية.

وأفاد املصدر بترضر عدد من منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة جراء قصفها من قبل الغزاة 
والخونة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.

وأشار املصدر إىل أن دبابة تابعة لقوى العدوان قصفت قرية الكوعي يف أطراف مدينة الدريهمي.





ديسمرب
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استشهاد طفل يف تعز وقصف على صعدة وغارة على عمران واستمرار خرق اتفاق 
احلديدة

]01/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

واصلت قوى العدوان قصف ممتلكات املواطنن يف محافظات الحديدة، صعدة، تعز وعمران ما أدى إىل 
استشهاد طفل خال الـ24 ساعة املاضية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية منزلن بقرية الجربة 
يف مديرية الدريهمي املحارصة بالحديدة، كما قصفت باملدفعية والعيارات املتوسطة والخفيفة قريتي 

الكوعي والخباتية يف املديرية.وأوضح املصدر أن قوى العدوان مشطت بشكل مكثف بالعيارات املتوسطة 
والثقيلة قريتي مغاري والشعب ومناطق أخرى يف مديرية حيس، واستهدفت باملدفعية باتجاه مثلث العدين 

باملديرية. وأشار املصدر إىل إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان عى مواقع الجيش واللجان الشعبية غرب 
مدينة التحيتا مسجلة خرقاً جديداً التفاق السويد.

وأكد املصدر استشهاد طفل بقذيفة مدفعية أطلقها مرتزقة العدوان عى عزلة وادي األعموق بمديرية خدير 
يف محافظة تعز. وأفاد املصدر أن قرى آهلة بالسكان يف مديريتي رازح ومنبه الحدوديتن بمحافظة صعدة 

تعرضتا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

ولفت إىل أن طران العدوان شن غارة عى الجبل األسود بمديرية حرف سفيان يف محافظة عمران.

إصابة رجل وامرأتني بقصف على صعدة
]02/ ديسمرب/2019[ صعدة - سبأ:

أصيب رجل وامرأتن اليوم بقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف بالقصف 
الصاروخي واملدفعي مناطق آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية، ما أدى إىل اصابة رجل وزوجته وامرأة 

أخرى.

الغزاة واملرتزقة يواصلون استهداف مناطق متفرقة مبحافظتي احلديدة وصعدة
]02/ ديسمرب/2019[ محافظات- سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهدف املناطق الحدودية 
بمحافظة صعدة.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه مثلث 
العدين يف مديرية حيس، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة شمال غرب مدينة 

التحيتا. وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بستة صواريخ كاتيوشا وتسع قذائف مدفعية منطقة 
الجاح بمديرية بيت الفقيه، فيما حلق طران العدوان الحربي يف أجواء مديريتي الصليف وكمران.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة قصفوا مدينة الدريهمي املحارصة بقذائف املدفعية، واستحدثت 
جرافة عسكرية تحصينات جديدة شمال املدينة.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية، 
وتعرضت مناطق متفرقة يف مديريتي منبه وقطابر الحدوديتن لقصف مدفعي.
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طريان العدوان يشن 18 غارة خالل الساعات املاضية
]03/ ديسمرب/2019[ صنعاء - سبأ:

شن طران العدوان أكثر من 18 غارة عى جبهات الحدود خال الساعات املاضية.

وأوضح املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد يحيى رسيع لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن غارات طران 
العدوان تزامنت مع تصعيد متواصل من خال شن زحوفات مكثفة ومحاوالت تسلات يف جبهات الحدود 

والجبهات الداخلية.

وأكد العميد رسيع أن زحوفات قوى العدوان لم تحقق أي تقدم وتلقت رضبات موجعه.

استشهاد مخسة أطفال وجرح سادس بقنبلة من خملفات العدوان يف احلديدة وقصف 
على صعدة

]03/ ديسمرب/2019[ محافظات - )سبأ(:

استشهد وأصيب ستة أطفال بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان، مع خرق اتفاق وقف إطاق النار 
بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد خمسة أطفال وجرح طفل سادس إثر انفجار 
قذيفة من مخلفات العدوان يف قرية املنقم بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، واستهدف املرتزقة بقذائف 

املدفعية قريتي الشجن والكوعي يف املديرية.

وأشار املصدر إىل إطاق قوى العدوان نران برشاش عيار 12.7 عى رقابة املنظر التابعة للجنة مراقبة 
وقف إطاق النار.

وأفاد املصدر أنه تم إفشال محاولة تقدم لقوى العدوان يف الفازة بمديرية التحيتا، واستهدف الغزاة 
والخونة مناطق متفرقة يف الجبلية باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

واستحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات جديدة رشق مدينة الشعب.

ويف مديرية حيس قصفت قوى العدوان بالعيارات املتوسطة مثلث العدين، وبثماني قذائف مدفعية قرية 
الحرز شمال املديرية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي شمال رشق حيس.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية 
بمحافظة صعدة.

إصابة امرأة يف صعدة وعشرات القذائف على احلديدة
]04/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

أصيبت امرأة بنران الجيش السعودي يف مديرية رازح بمحافظة صعدة، واستمرت خروقات قوى العدوان 
التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة امرأة بنران الجيش السعودي يف إحدى القرى 
الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان 

يف املديرية نفسها.
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وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن غارة عى مديرية قطابر باملحافظة.

ويف محافظة الحديدة أوضح املصدر أن قوى العدوان استهدفت بشكل مكثف منطقة الجبلية بمديرية 
التحيتا باألسلحة الثقيلة واملتوسطة، وعاودت قصفها بـ15 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بقذائف الهاون باتجاه حارة الضبياني يف مديرية الحايل، ومشطت 
بكثافة بالعيارات الخفيفة واملتوسطة باتجاه مدينة الشعب.

وذكر املصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات جديدة يف منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، 
واستهدفوا بتسع قذائف هاون قرية الكوعي يف أطراف املديرية.

ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت مدينة الدريهمي بأكثر من 25 قذيفة وبمختلف العيارات 
املتوسطة والثقيلة.

استهداف مناطق متفرقة مبحافظة احلديدة مبختلف االسلحة
]05/ ديسمرب/2019[ الحديدة-سبأ:

واصلت قوى العدوان قصف مناطق متفرقة يف محافظة الحديدة بمختلف األسلحة واستحداث التحصينات 
القتالية يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان الحربي حلق يف أجواء منطقة املنظر 
جنوب مدينة الحديدة.

ولفت املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة رشق مدينة الشعب لليوم 
الثالث عى التوايل، كما استحدثت جرافة أخرى تحصينات قتالية شمال قرية مغاري بمديرية حيس.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بالهاونات باتجاه مثلث العدين يف مديرية حيس.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت قرية الشجن يف مديرية الدريهمي بخمس قذائف هاون مما أدى 
إىل حريق يف بيوت املواطنن، وقصفت قرية الكوعي يف املديرية بأكثر من ثماني قذائف هاون.

استشهاد مواطنني اثنني وإصابة امرأة يف صعدة والضالع واستمرار خرق اتفاق السويد 
]06/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

استشهد مواطنان وأصيبت امرأة بنران قوى العدوان يف محافظتي صعدة والضالع، وكثف املرتزقة 
خروقاتهم التفاق السويد بشأن وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إن املواطن مشعل عيل سعيد استشهد بنران حرس 
الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأشار إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديريتي رازح ومنبه 
الحدوديتن.

وأكد املصدر استشهاد مواطن وإصابة امرأة برصاص قناصة مرتزقة العدوان يف باب غلق ومنطقة الفاخر 
بمديرية قعطبة محافظة الضالع.

ويف محافظة الحديدة ذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت باملدفعية واألسلحة الرشاشة منطقة الجبلية 
بمديرية التحيتا، وبمختلف األعرة الرشاشة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة يف مديرية حيس بشكل 

مكثف.
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وقصفت قوى العدوان بتسع قذائف هاون قرية الزعفران يف منطقة كيلو 16، ومشطت املنطقة بشكل 
مكثف بالعيارات الرشاشة، كما استهدفت باملدفعية والرشاشات املختلفة قريتي الشجن والكوعي يف أطراف 

مدينة الدريهمي املحارصة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالقذائف املدفعية والعيارات الثقيلة واملتوسطة حي 
الضبياني وفندق الواحة ومناطق متفرقة يف مدينة الحديدة.

ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بست قذائف هاون منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما 
قصفت بسبع قذائف مدفعية والعيارات املتوسطة والخفيفة منطقة القرشية.

قوى العدوان تواصل تصعيدها وخروقاتها يف احلديدة
]07/ ديسمرب/2019[ الحديدة - سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة بتنفيذ محاوالت التسلل واستحداث 
التحصينات وتحليق للطران والقصف بمختلف األسلحة املتوسطة والخفيفة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان التجسيس حّلق يف أجواء مدينة 
الحديدة، وتم إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان جنوب املدينة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالعيارات الخفيفة واملتوسطة باتجاه املنظر ومدينة 
الشعب وقرية الزعفران يف كيلو16، كما قصفت باملدفعية والرشاشات قرية الشجن يف أطراف مدينة 

الدريهمي.

وذكر املصدر أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة رشق قرية مغاري شمال غرب 
مديرية حيس.

ويف مديرية بيت الفقيه قصفت قوى العدوان بأكثر من 28 قذيفة مدفعية وبمختلف األسلحة الثقيلة 
واملتوسطة، ممتلكات املواطنن يف منطقة الجاح األعى ونشوب حريق يف إحدى املزارع.

وأشار املصدر إىل أن جرافة تابعة لقوى العدوان استحدثن تحصينات جديدة جنوب القرشية بالجاح يف 
املديرية.

استشهاد مواطن وجرح آخر واحرتاق عدد من املنازل يف التحيتا والدريهمي
]08/ ديسمرب/2019[ الحديدة - سبأ:

استشهد مواطن وأصيب أخر واحراق منازل، جراء قصف الغزاة واملرتزقة اليوم، ملديرية التحيتا ومدينة 
الدريهمي املحارصة بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان واملرتزقة قصفوا باملدفعية 
منطقة املدمن بمديرية التحيتا ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة أخر.

وأشار املصدر إىل أن عددا من منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي إحرقت جراء إستهداف الغزاة واملرتزقة 
للمدينة بمختلف األسلحة الرشاشة.

ولفت املصدر إىل أن دبابة لقوى العدوان قصفت قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة.
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استشهاد وإصابة ستة مواطنني بينهم طفالن وقتل عدد من األفارقة يف احلديدة 
وصعدة

]08/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

كثفت قوى العدوان خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف محافظة صعدة ما 
أدى إىل استشهاد وإصابة ستة مواطنن بينهم طفان، وعدد من األفارقة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف مدفعي للغزاة 
واملرتزقة عى منطقة املدمن بمديرية التحيتا يف محافظة الحديدة.

وقال املصدر إن امرأة واثنن من أطفالها أصيبوا جراء قصف مدفعي للغزاة استهدف منزلهم يف منطقة 
الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان أطلقت أربعة صواريخ كاتيوشا عى منطقة الفازة بمديرية التحيتا وقصفت 
بأكثر من 27 قذيفة مدفعية عى منطقة الجبلية، كما مشطت بشكل مكثف بالعيارات الرشاشة عى 

املنطقتن.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بعدد من القذائف املدفعية رشق مديرية حيس، كما قصفوا بأكثر 
من 14 قذيفة هاون قريتي الشجن والكوعي يف املديرية، واستهدفوا بشكل متقطع بالعيارات الرشاشة 

شارعي صنعاء والخمسن بمدينة الحديدة وكيلو 16.

وأضاف املصدر أن ثاثة من املهاجرين األفارقة قتلوا وأصيب آخرون بنران حرس الحدود السعودي يف 
سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

ولفت املصدر إىل استشهاد مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية شدا الحدودية، فيما استهدف 
قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

قصف مدفعي وصاروخي على احلديدة وصعدة
]9/ ديسمرب/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وقصف املناطق الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بثمان قذائف هاون جنوب 
مديرية حيس، وتم إفشال محاولة تسلل ترافقت مع قصف مدفعي لقوى العدوان جنوب التحيتا.

وأشار املصدر إىل تحليق مكثف لطران العدوان الحربي والتجسيس يف أجواء كيلو 16 ومديرية حيس 
ومنطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة بقذائف املدفعية.

وذكر املصدر أن قصفاً صاروخياً سعودياً استهدف منطقة بني صياح بمديرية رازح يف محافظة صعدة 
ونفوق عدد من املوايش.



288

يوميات العـ2019ـــدوان

إصابة مهاجر أفريقي بنريان حرس احلدود السعودي واستمرار خرق اتفاق ستوكهومل 
]10/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

استمرت خروقات قوى العدوان التفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مهاجر 
أفريقي يف محافظة صعدة بنران حرس الحدود السعودي.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم إفشال محاولة تسلل للغزاة والخونة جنوب مدينة 
التحيتا.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بقذائف الهاون منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقية، فيما حلق 
طران العدوان الحربي يف أجواء املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن جرافتن عسكريتن تابعتن لقوى العدوان استحدثتا تحصينات جديدة يف الجبلية 
بالتحيتا وشارع الخمسن بمدينة الحديدة.

وأكد املصدر إصابة مهاجر أفريقي بنران حرس الحدود السعودي يف منطقة الرقو بمديرية منبه يف 
محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية شدا 

الحدودية، ما أدى إىل أرضار بإحدى املدارس.

استشهاد مواطن ومخس غارات على صعدة وقصف مكثف على بعض مديريات احلديدة
]11/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

استشهد مواطن يف محافظة صعدة بنران حرس الحدود السعودي، وواصلت قوى العدوان خروقاتها 
التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف 
منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية يف محافظة صعدة، فيما شن طران العدوان خمس غارات عى 
مديرية شدا الحدودية.وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بشكل مكثف بالرشاشات املتوسطة 

والثقيلة عى منازل املواطنن يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، واستهدفت باملدفعية شارع صنعاء ومدينة 
الشعب. وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة يف الجبلية 

بمديرية التحيتا، وقصفت قوى العدوان باملدفعية ومختلف الرشاشات تجاه شمال حيس.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بثاث قذائف هاون منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه، 
واستهدفت باملدفعية قرية الكوعي بمديرية الدريهمي املحارصة.

وأفاد املصدر أن الغزاة والخونة استهدفوا بالرشاشات املتوسطة قريتي الزعفران ومحل الشيخ يف منطقة 
كيلو 16 وبالرشاشات الثقيلة قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة.

قصف صاروخي ومدفعي على حمافظتي احلديدة وصعدة
]12/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

أكد مصدر عسكري استمرار خروقات قوى العدوان يف محافظة الحديدة باستخدام مختلف األسلحة الثقيلة 
واملتوسطة وتحليق الطران التجسيس.

وأوضح املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت باملدفعية عى منازل 
املواطنن يف شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، ومشطت الشارع باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.
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وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 12 قذيفة مدفعية عى حارة الضبياني وسوق الحلقة ومعسكر 
الدفاع واملطار، كما قصفت باملدفعية شمال حيس.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بثاثة صواريخ موجهة باتجاه قرية املقانع وجنوب رشق حيس، 
وقصفت باملدفعية ومشطت باألسلحة الرشاشة املختلفة عى قريتي الكوعي والشجن يف مديرية الدريهمي 

املحارصة 

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 8 قذائف هاون وبالهاونات واألسلحة الثقيلة عى قرية 
الشجن يف الدريهمي.

واستحدثت جرافات عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات رشق مدينة التحيتا وجنوب قرية الرف يف 
منطقة كيلو 16 ويف شمال مدينة الدريهمي املحارصة.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان التجسيس حلق يف أجواء منطقة كيلو 16 ومنطقة القرشية جنوب 
التحيتا.

ويف محافظة صعدة استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 
الحدودية.

استشهاد وإصابة امرأتني وطفلة يف احلديدة
]13/ ديسمرب/2019[ الحديدة-سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إىل استشهاد وإصابة امرأتن 
وطفلة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( استشهاد امرأة وإصابة أخرى وطفلة جراء قصف قوى 
العدوان بقذائف املدفعية عى منزل مواطن يف منطقة كيلو 16، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بـ 13 قذيفة 

هاون عى أماكن متفرقة يف املنطقة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان استهدفت منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة بسبع 
قذائف مدفعية، واستهدفت بالرشاشات املتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية للغزاة استحدثت تحصينات جديدة شمال غرب قرية مغاري بمديرية 
حيس، واستهدفت قوى العدوان شمال ورشق حيس بقذائف املدفعية.

وأوضح املصدر أن قوى الغزو والخونة قصفت باملدفعية والعيارات الرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة 
الجاح وجنوبها ومنطقة القرشية بمديرية بيت الفقيه.

مخسة شهداء وجرحى بقصف على صعدة واستمرار خروقات هدنة احلديدة
]14/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

استشهد مواطنان وأصيب ثاثة آخرون بقصف سعودي عى محافظة صعدة، فيما استمرت خروقات قوى 
العدوان لهدنة اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مواطنن اثنن استشهدا وأصيب ثاثة آخرون جراء 
قصف مدفعي سعودية عى منطقة وقرية موثبة يف منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية.

وأشار املصدر إىل أن طران العدوان شن ثاث غارات عى منطقة األزهور يف املديرية نفسها.
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ويف محافظة الحديدة، ذكر املصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل ملرتزقة العدوان ترافقت مع قصف مكثف 
بمختلف األسلحة الرشاشة جنوب مدينة التحيتا، كما قصفت قوى العدوان منطقة الفازة يف املديرية بعر 

قذائف هاون.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 16 قذيفة هاون عى منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه مع 
تمشيط بمختلف عيارات الرشاشات وسط تحليق مكثف لطران العدوان التجسيس.

وقصفت قوى العدوان بقذائف الهاون عى مناطق متفرقة بمدينة الحديدة واستهدفت بالقذائف املدفعية 
واألسلحة الثقيلة واملتوسطة شارع الـ 50 وكيلو 16.

ولفت املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 15 قذيفة مدفعية عى عدة مناطق يف مديرية الدريهمي 
املحارصة.

 

قوى العدوان تقصف بعشرات القذائف مناطق متفرقة مبحافظة احلديدة 
]15/ ديسمرب/2019[ الحديدة -سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن جرافات عسكرية لقوى العدوان استحدث 
تحصينات قتالية شمال شارع الـ 50 بمدينة الحديدة، واستهدفت قوى العدوان بالقصف الصاروخي 

واملدفعي والرشاشات مناطق متفرقة يف الجبلية بمديرية التحيتا.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات مناطق متفرقة يف مديرية حيس، وتعرضت مناطق 
جنوب ورشق مثلث مقبنة يف املديرية الستهداف مكثف باألسلحة الرشاشة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت منطقة الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه بقذائف املدفعية 
واألسلحة الرشاشة، كما استهدفت مزارع املواطنن شمال قرية املنقم يف مديرية الدريهمي بصاروخي 

كاتيوشا. وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 27 قذيفة مدفعية ومشطت بالعيارات الثقيلة 
واملتوسطة عى قرى الشجن والجريبة والخباتية يف مديرية الدريهمي املحارصة

وأكد املصدر استهداف منزلن جنوب الشجن بأطراف مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية العدوان.

مخس غارات على صعدة وعسري واستهداف منازل املواطنني يف احلديدة
]16/ ديسمرب/2019[ محافظات- سبأ:

واصل الغزاة واملرتزقة خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طران العدوان خمس غارات 
عى صعدة وعسر وحلق يف أجواء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا بالرشاشات الثقيلة مطار 
الحديدة وحارة الضبياني وكلية الهندسة وسيتي ماكس، يف حن حلق طران العدوان التجسيس يف أجواء 

مدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بثماني قذائف مدفعية منطقة الفازة وبأكثر من سبع قذائف مدفعية 
وبالرشاشات املتوسطة أماكن متفرقة من منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن الغزاة واملرتزقة استهدفوا منازل املواطنن يف قرية املقانع بالرشاشات املتوسطة، 
وقصفوا بخمس قذائف مدفعية جنوب قرية الزعفران يف كيلو 16.
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وأحرقت قوى العدوان منزل مواطن جنوب قرية الشجن بقصف مدفعي، واستهدفت بقذائف املدفعية 
منازل وممتلكات املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة.

وأوضح املصدر أن طران العدوان شن ثاث غارات عى مديريتي مجز وباقم بمحافظة صعدة، وغارتن 
عى مجازة الغربية يف عسر، كما حلق بكثافة يف أجواء أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق اتفاق السويد 
]17/ ديسمرب/2019[ الحديدة -سبأ:

قوى العدوان تواصل خروقات اتفاق السويد لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان التجسيس حلق يف أجواء منطقة 
الجاح األعى بمديرية بيت الفقيه، مؤكداً اندالع حريق يف مزارع املواطنن باملنطقة إثر قصف لقوى العدوان 

بأكثر من 13 قذيفة هاون.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت باملدفعية مزارع املواطنن جنوب مديرية التحيتا، واستهدفت بكثافة 
بالرشاشات املختلفة منطقة الجبلية باملديرية.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بالقذائف املدفعية قرية الشجن يف مديرية الدريهمي واستهدفت 
بالرشاشات واملدفعية مناطق متفرقة من مدينة الدريهمي املحارصة.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية استحدثت تحصينات قتالية للغزاة والخونة يف مديرية الدريهمي.

قصف مكثف مبختلف االسلحة على احلديدة وصعدة
]18/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة واستهداف القرى اآلهلة بالسكان 
يف املناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان باملدفعية والرشاشات 
املختلفة استهدف منطقة الفازة يف مديرية التحيتا.

وأكد املصدر إصابة مواطن بجروح بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان يف منطقة الجبلية 
باملديرية.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بثمان قذائف مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، ما أدى 
إىل ترضر إحدى مزارع املواطنن، مشراً إىل ترضر عدد من منازل وممتلكات املواطنن يف قرية املقانع 

بمديرية حيس نتيجة استهداف الغزاة لها بالعيارات الرشاشة.

وأفاد املصدر أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة استهدف قرى وأماكن متفرقة 
يف منطقة كيلو 16، وترضر عدد من منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي املحارصة نتيجة استهدافها بأكثر 

من 15 قذيفة مدفعية والرشاشات املختلفة.

وأشار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح 
الحدودية بمحافظة صعدة.
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إصابة فىت يف احلديدة وقصف سعودي على قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح احلدودية 
]19/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

أصيب فتى بقصف قوى العدوان بمحافظة الحديدة يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار، فيما 
استهدف قصف سعودي املديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة فتى بجروح إثر استهداف مرتزقة العدوان قرية 
الجربة السفى التابعة ملديرية الدريهمي بقذائف الهاون.

وأوضح املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 14 قذيفة مدفعية قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي 
املحارصة، وأطلقت ثاثة صواريخ عى منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة جنوب غرب قرية مغاري 
يف حيس.

وأفاد املصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية 
بمحافظة صعدة.

إصابة مواطن وطفلة يف صعدة وقصف مكثف على ثالث مديريات يف احلديدة
]20/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

أصيب مواطن وطفلة بنران حرس الحدود السعودي واملرتزقة يف محافظة صعدة، واستمرت قوى العدوان 
يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( إصابة مواطن بنران حرس الحدود السعودي يف منطقة 
الرقو بمديرية منبه الحدودية، كما أصيبت طفلة بجروح خطرة بنران مرتزقة الجيش السعودي يف إحدى 

القرى الحدودية بمديرية رازح محافظة صعدة.

ويف محافظة الحديدة أوضح املصدر أن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة استهدف 
منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، مشراً إىل أن طران العدوان الحربي حلق يف أجواء مدينة الحديدة.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت مزارع املواطنن جنوب وغرب قرية الجربة السفى يف مديرية 
الدريهمي بعر قذائف مدفعية.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بكثافة باملدفعية والرشاشات املختلفة مناطق متفرقة شمال 
مديرية حيس، واستهدفت بـ 11 قذيفة هاون مثلث العدين يف املديرية.

غارتان وقصف مدفعي وصاروخي على مديريتي جمز ورازح مبحافظة صعدة
]21/ ديسمرب/2019[ صعدة - سبأ:

شن طران العدوان األمريكي السعودي اليوم غارتن عى مديرية مجز بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان استهدف بغارتن مديرية مجز، 
ما أدى إىل أرضار بممتلكات املواطنن.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.



293

يوميات العـ2019ـــدوان

الغزاة واملرتزقة يستهدفون مساكن ومزارع املواطنني باحلديدة 
]21/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

استمرت قوى العدوان يف استهداف مساكن املواطنن يف خروقات جديدة التفاق وقف إطاق النار بمحافظة 
الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا مساكن املواطنن يف حي 
7 يوليو بمدينة الحديدة بمختلف األسلحة املتوسطة وقذائف الهاون.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان مشطت بالعيارات الرشاشة عى املدينة وقصفت بست قذائف هاون شارع 
الـ 50 ومنطقة كيلو 16، كما استهدفت باألسلحة الثقيلة واملتوسطة قرية الكوعي يف أطراف مدينة 

الدريهمي املحارصة.

وذكر املصدر أن جرافة تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات عسكرية يف مديرية حيس، وتعرضت 
مناطق متفرقة ومزارع املواطنن غرب مدينة التحيتا لقصف مكثف باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

استهداف احلديدة وصعدة بالغارات اجلوية والقصف الصاروخي واملدفعي
]22/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

قال مصدر عسكري إن قوى العدوان واصلت خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما 
استهدفت الغارات الجوية والقصف الصاروخي واملدفعي محافظة صعدة.

وأوضح املصدر يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان استهدفت منطقتي الجبلية والفازة 
بمديرية التحيتا بأكثر من 17 قذيفة وصواريخ موجهة، واستحدثت جرافتان تحصينات جديدة باتجاه 

الثوابية.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان استهدفت مناطق متفرقة بمديرية حيس باألسلحة الرشاشة املتنوعة، 
واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة شمال حيس.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بالهاونات منطقة الجاح األعى يف مديرية بيت الفقيه، واستحدثت 
جرافة عسكرية تحصينات قتالية يف منطقة كيلو 16.

وأكد املصدر احراق منزل مواطن غرب مدينة الدريهمي املحارصة نتيجة قصفه من قبل قوى العدوان 
بالعيارات الرشاشة، الفتاً إىل أن الرشاشات الثقيلة للغزاة والخونة استهدفت إحدى القرى يف أطراف املدينة.

وقصفت قوى العدوان باملدفعية والرشاشات قرية الشجن يف أطراف مدينة الدريهمي أيضاً.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارتن عى مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف 
قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

استشهاد مواطن وأصابة آخر بنريان حرس احلدود السعودي يف مديرية منبه احلدودية
]23/ ديسمرب/2019[ صعدة - سبأ:

استشهد مواطُن وأصيب آخر اليوم بنران حرس الحدود السعودي يف مديرية منبه الحدودية بمحافظة 
بصعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوات حرس الحدود السعودي استهدفت 
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مناطق محاذية بمديرية منبه الحدودية، ما أدى إىل استشهاد مواطن وإصابة آخر.

وأشار املصدر إىل أن قوات حرس الحدود السعودي، ما تزال تستهدف أبناء املناطق الحدودية، ما أدى إىل 
استشهاد وإصابة املئات من سكان تلك املناطق.

قوى العدوان تواصل خروقاتها التفاق ستوكهومل
]23/ ديسمرب/2019[ محافظات- سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق ستوكهولم لوقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت بصاروخ موجة وأكثر من 21 
قذيفة هاون مزرعة املواطن عبدالله قطاب وأماكن أخرى جنوب التحيتا، كما قصفت بقذائف الهاون 

منطقة الجاح يف مديرية بيت الفقية بمحافظة الحديدة.

وأشار املصدر إىل أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية جديدة شمال حيس، 
وقصفت قوى العدوان بقذائف الهاون منازل املواطنن يف مدينة الدريهمي.

استشهاد طفل وجرح آخر بقصف مدفعي على اجلوف
]24/ ديسمرب/2019[ الجوف - سبأ:

استشهد طفل وأصيب آخر اليوم بقصف مدفعي ملرتزقة العدوان السعودي يف مديرية املصلوب بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محيل لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي منازل 
املواطنن يف املديرية، ما أدى إىل استشهاد طفل وإصابة آخر.

17 شهيدا يف جمزرة للعدوان على سوق يف صعدة 
]24/ ديسمرب/2019[ صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا املجزرة املروعة التي ارتكبها العدو السعودي يف سوق الرقو بمديرية منبه 
بمحافظة صعدة اليوم، إىل 17 شهيدا وإصابة آخرين.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة اإلصابات 
البالغة للجرحى جراء القصف املدفعي السعودي الذي استهدف سوق الرقو.

وأكد املصدر استشهاد خمسة مواطنن و12 من املهاجرين األفارقة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة يف 
جريمة قصف سوق الرقو.

وذكر املصدر أن طران العدوان شن غارة عى مجازة الغربية يف عسر.
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حتالف العدوان يواصل استهداف املواطنني وممتلكاتهم يف احلديدة
]24/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان أستهدفت بنران أسلحتها الرشاشة 
مناطق متفرقة بشارع الـ50 واألحياء السكنية يف 7 يوليو، ومنطقة كيلو 16.

ولفت املصدر إىل وقوع أرضار كبرة يف منازل املواطنن بمدينة الدريهمي املحارصة نتيجة قصف قوى 
العدوان لها باملدفعية الثقيلة، مبيناً أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة قريتي 

الدحفش والشجن يف أطراف املدينة.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة منطقة الجبلية يف مديرية التحيتا.

اصابة طفل بقصف الغزاة واملرتزقة يف رازح وست غارات على صعدة وجيزان
]25/ ديسمرب/2019[ صعدة - سبأ:

أصيب طفل بجروح اليوم إثر قصف مدفعي وصاروخي استهدف مديرية رازح الحدودية بمحافظة 
صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن العدو السعودي استهدف منطقة بني القم 
بمديرية رازح بالقصف املدفعي والصاروخي، ما أدى إىل اصابة الطفل عيل يوسف محمد نارص بجروح.

وأشار املصدر إىل ان طران العدوان األمريكي السعودي الغاشم شن غارتن عى مديريتي شدا والظاهر، 
وغارتن عى منطقة الفرع بمديرية كتاف، مخلفاً ارضارا يف ممتلكات املواطنن ومزارعهم.

واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان يف مديرية رازح الحدودية.

ولفت املصدر إىل أن طران العدوان شن غارتن عى جبل تويلق ومنطقة املدافن يف جيزان.

قوى العدوان تواصل تصعيدها وخروقاتها التفاق احلديدة
]25/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

واصل املرتزقة خروقاتهم التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن مرتزقة العدوان قصفوا بقذائف الهاون مدينة 
الحديدة ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، كما نفذوا تمشيطاً متقطعاً بمعدالت مختلفة عى مناطق 

متفرقة يف املحافظة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان أطلقت قذيفة مدفعية عى مدينة الشعب، وثاثة صواريخ موجهة 
وخمس قذائف مدفعية عى مناطق متفرقة جنوب مديرية حيس.

وأفاد املصدر أن الغزاة استهدفوا بالرشاشات املتوسطة أماكن متفرقة من منطقة كيلو 16، وقصفوا 
باملدفعية قريتي الشجن واملنقم يف الدريهمي، فيما استحدثت جرافة لقوى العدوان تحصينات قتالية شمال 

رشق مدينة الدريهمي املحارصة.
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استهداف حمافظة احلديدة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة
]26/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان األمريكي السعودي خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن قوى العدوان قصفت شمال حيس ومثلث العدين 
بـ 19 صاروخ موجه وقذيفة مدفعية.

وأفاد املصدر أن جرافتن لقوى العدوان استحدثتا تحصينات قتالية جنوب غرب قرية مغاري بمديرية 
حيس، ويف منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأشار إىل أن الطران الحربي للعدوان حلق يف أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية.

وقصفت قوى العدوان باألسلحة الثقيلة واملتوسطة قرى متفرقة يف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة.

ولفت املصدر إىل استشهاد جريح متأثر بجراح أصيب بها إثر الغارات عى سوق شهرة بمديرية التعزية 
محافظة تعز قبل عامن، رافعاً عدد ضحايا املجزرة إىل 35 شهيداً.

ً
إرتفاع ضحايا جمزرة العدوان يف منبه بصعدة إىل 24 شهيدا

]27/ ديسمرب/2019[ صعدة - سبأ:

ارتفعت حصيلة ضحايا املجزرة التي ارتكبها العدو السعودي يف سوق الرقو بمديرية منبه يف محافظة 
صعدة إىل 24 شهيداً.

وأكد مصدر أمني باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم اليوم العثور عى أربع جثث يف مرسح 
الجريمة يف سوق الرقو بمديرية منبه بعد أربعة أيام من ارتكاب العدوان للجريمة.

وأوضح املصدر أن الشهداء الـ 24، ستة مواطنن، و18 من املهاجرين األفارقة.

عشرات القذائف على عدد من مديريات حمافظة احلديدة
]27/ ديسمرب/2019[ محافظات - سبأ:

كثفت قوى العدوان خروقاتها التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم إفشال محاولة تسلل للغزاة عى مواقع الجيش 
واللجان الشعبية يف منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

واستهدفت قوى العدوان منطقة الجبلية يف املديرية بـ 21 قذيفة هاون ومنطقة الفازة بخمس قذائف، 
ومشطت املنطقتن بالعيارات الخفيفة واملتوسطة .

ويف مديرية حيس قصفت قوى العدوان بقذيفتن هاون عى مفرق العدين وأطلقت أربعة صواريخ موجهة 
رشق املديرية واستهدفت بكثافة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من املديرية، كما تم استحداث 

تحصينات قتالية.

وأشار املصدر إىل استهداف مكثف بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة لقوى العدوان عى منطقة الجاح بمديرية 
بيت الفقيه، ما أدى إىل احراق مزرعة مواطن، كما قصفت قوى العدوان املنطقة بقذيفتي هاون.
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وذكر املصدر أن دبابة لقوى العدوان قصفت قرية الجارحة يف مديرية الدريهمي، واستهدف قصف مكثف 
بالرشاشات الثقيلة واملتوسطة مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16.

وأكد املصدر ترضر منازل املواطنن يف قرية السولة بمديرية الدريهمي نتيجة قصف مدفعي للغزاة، كما 
استهدفت قوى العدوان بالقصف املدفعي مدينة الدريهمي املحارصة محدثة أرضاراً يف منازل املواطنن.

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق هدنة احلديدة
]28/ ديسمرب/2019[ الحديدة - سبأ:

واصلت قوى العدوان خروقاتها املكثفة التفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن طران العدوان األمريكي السعودي حلق يف أجواء 
مدينة الحديدة، وحلق الطران التجسيس يف سماء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأشار املصدر إىل تمشيط مكثف لقوى العدوان برشاش عيار 12.7 عى منطقة الجاح مما أدى إىل احراق 
إحدى مزارع املواطنن، واستهدفت قوى العدوان املنطقة نفسها بقذائف الهاون.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان استهدفت بثمان قذائف مدفعية وبمعدل رشاش مزارع املواطنن رشق 
مدينة التحيتا، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة غرب التحيتا.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 11 قذيفة هاون عى مثلث العدين ورشقه والشبكة شمال مديرية 
حيس، واستهدفت بالرشاشات املختلفة شمال ورشق املديرية.

ويف مديرية الدريهمي املحارصة قصفت قوى العدوان بقذائف املدفعية قريتي الجريبة والرف، واستهدفت 
قرية الشجن بأكثر من 7 قذائف مدفعية و بالرشاشات الثقيلة.

وأكد املصدر وقوع أرضار كبرة يف منازل املواطنن بمدينة الدريهمي نتيجة قصف مدفعي عشوائي للغزاة 
والخونة.

 

اصابة مواطن يف رازح ومثان غارات على صعدة وجيزان وقصف مكثف على احلديدة
]29/ ديسمرب/2019[ محافظات -سبأ:

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطران ثمان غارات عى 
صعدة وجيزان، وأصيب مواطن بنران الجيش السعودي.

وذكر مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أنه تم إفشال محاولة تسلل لقوى العدوان عى مواقع 
الجيش واللجان الشعبية شمال رشق حيس.

وأفاد املصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بالهاونات مطار الحديدة وغرب التحيتا ومنطقة الجاح األعى يف 
بيت الفقيه، واستهدفوا بـ 13 قذيفة مدفعية عى منطقة الجاح وتحليق مستمر لطران العدوان التجسيس 

عى أجواء املنطقة.

وأشار املصدر إىل أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 20 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون قرية الشجن 
بمديرية الدريهمي املحارصة، واستهدفت بالرشاشات الثقيلة قريتي الدحفش والشجن يف أطراف مدينة 

الدريهمي.

وأكد املصدر ترضر عدد من منازل املواطنن واملمتلكات يف مدينة الدريهمي املحارصة نتيجة قصفها من 
قبل الغزاة والخونة.
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وأوضح املصدر أن مواطناً أصيب بنران الجيش السعودي يف إحدى القرى الحدودية بمديرية رازح يف 
محافظة صعدة، فيما شن طران العدوان غارتن عى شاحنة ألحد املواطنن يف الخط العام بمنطقة املهاذر.

كما شن غارة عى منطقة طخية بمديرية مجز، وخمس غارات عى منطقة املدافن يف جيزان.

 

قوى العدوان تواصل تصعيدها يف احلديدة
]30/ ديسمرب/2019[ الحديدة- سبأ:

استمرت قوى العدوان يف خرق اتفاق وقف إطاق النار بمحافظة الحديدة عر تحليق الطران والقصف 
الصاروخي واملدفعي.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( أن أغلب مناطق جنوب املحافظة تعرضت لقصف 
بقذائف الهاون وصلت إىل 36 قذيفة، مبيناً أن طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة يف أجواء املحافظة.

وأكد املصدر استهداف منازل املواطنن يف حارة الشهداء بمديرية الحايل بأربعة صواريخ كاتيوشا من قبل 
قوى العدوان، مشراً إىل أن جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة يف منطقة 

الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأفاد املصدر أن قوى العدوان قصفت بأربع قذائف هاون مديرية حيس، وبثمان قذائف مدفعية شمال 
رشق قرية الشعب وشمال قرية مغاري بمديرية حيس.

وذكر املصدر أن قوى العدوان قصفت مدينة الدريهمي املحارصة بأكثر من 35 صاروخ كاتيوشا وقذيفة 
هاون ومشطت بالعيارات الرشاشة بشكل مكثف، كما قصفت بثماني قذائف هاون قرية الشجن وبتسع 

قذائف هاون شمال قرية الدحفش يف أطراف مدينة الدريهمي املحارصة.


