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صنعاء / سبأ
ــي للحقوق  ــف املركز القانون كش
ــدد ضحايا تحالف  والتنمية عن ع
ــن  اليم ــىل  ع ــعودي  الس ــدوان  الع
ــدوان والذي  ــالل 900 يوم من الع خ
بلغ 34 ألفاً  و72 مدنيا ما بني شهيد 

وجريح.
ــادرة  ص ــة  إحصائي ــت  وأوضح
ــبأ) أن عدد  ــز تلقتها (س ــن املرك ع
الشهداء بلغ 12 الفاً و907 مواطنني 
بينهم ألفان و768 طفال وألف و980 
ــدد الجرحى 21  ــا بلغ ع امرأة، فيم
ألفاً و165 مواطنا بينهم ألفان و598 

طفال وألفان و149 امرأة.
وبني املركز أن العدوان السعودي 
ــر 15 مطارا و14 ميناء  األمريكي دم
ــرساً، و165  ــاً وج ــاً و941 طريق وألف
و409  ــاً،  كهربائي ــداً  ومول ــة  محط
و372  ــاه،  مي ــبكات  وش ــات  خزان
ــاً  وألف ــاالت  إتص ــة  ومحط ــبكة  ش
ــف  ــة بمختل ــأة حكومي و654 منش

املحافظات.
ــز  املرك ــة  إحصائي ــب  وبحس
ــإن  ــة ف ــوق والتنمي ــي للحق القانون
عدد املنازل املدمرة واملترضرة جراء 
ــدوان بلغ 406 آالف و289 منزال،  الع
ــاجد التي دمرها  فيما بلغ عدد املس

العدوان 773 مسجدا.
أن  إىل  ــة  اإلحصائي ــارت  وأش
العدوان دمر 296 مستشفى ومرفقاً 
ــداً  ومعه ــة  مدرس و791  ــاً،  صحي
و114 منشأة جامعية و240 منشأة 
ــة  ــآت رياضي ــياحية و103 منش س
ــف  ــة يف مختل ــأة إعالمي و26 منش

محافظات الجمهورية.

ــز  املرك ــة  إحصائي ــت  بين ــا  كم
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال أن 
ــم  معال  208 ــتهدف  اس ــي  األمريك
ــاً،  ــًال زراعي ــاً و978 حق ــة وألف أثري

و232 مزرعة دواجن ومواش.
ــواق  واألس ــع  املصان ــال  مج ويف 
ــدوان  ــز أن الع ــد املرك ــة أك التجاري
دمر عىل مدى 900 يوم من العدوان 
عىل اليمن 297 مصنعا و576 سوقاً 
تجارياً وخمسة آالف و924 منشأة 

تجارية.
ــازن الغذاء  ــدد مخ ــغ ع ــا بل فيم
التي استهدفها العدوان 678 مخزناً 
و533 ناقلة غذاء، 323 محطة وقود 
ــن ثالثة  ــرث م ــود وأك ــة وق و246 ناقل

آالف وسيلة نقل.
ــق بجرائم العدوان يف  وفيما يتعل
ــني املركز القانوني  مجال التعليم، ب
ــف طفل  ــني و400 أل ــة مالي أن أربع
ــدارس  امل إىل  ــاب  الذه ــن  م ــوا  حرم
ــا بلغ  ــدوان، فيم ــبب قصف الع بس
ــن التعليم  ــال الذين حرموا م األطف
ــام 2015م  ــهر يف ع ــدة ثمانية أش مل

ستة ماليني و500 ألف طفل.
ــز إىل أن مليوناً و800  ــت املرك ولف
ألف طفل اجربوا عىل ترك التعليم.. 
ــة ما تزال مراكز  مبينا أن 216 مدرس
ــة آالف و750  ــواء للنازحني وثالث إي

مدرسة أغلقت يف 2015م.
ــاً  ــة أن ألف ــت اإلحصائي وأوضح
ــبة  مناس ــد  تع ــم  ل ــة  مدرس و200 
للتعليم بسبب األرضار التي لحقت 
ــدارس التي دمرها  بها وبلغ عدد امل

العدوان 794 مدرسة.

حــكــومــيــة ــأة  ــش ــن م حــكــومــيــة  ــأة  ــش ــن م و١٦٥٤١٦٥٤  بــحــريــًا  مــيــنــاًء  و  بــحــريــًا  مــيــنــاًء  و١٤١٤  مـــطـــاراً  و  مـــطـــاراً   ١٥١٥ دمــــر  دمــــر الــــعــــدوان  الــــعــــدوان 
ــدوان ــران الع ــف طي ــبب قص ــدارس بس ــى الم ــاب إل ــن الذه ــل م ــف طف ــدوان أل ــران الع ــف طي ــبب قص ــدارس بس ــى الم ــاب إل ــن الذه ــل م ــف طف ــون و٤٠٠٤٠٠ أل ــان ملي ــون وحرم ــان ملي حرم

 "الثورة "/
ــس بتنفيذ  ــعبية أم ــش واللجان الش ــال الجي ــتمر ابط اس
ــعودي  عملياتهم الهجومية عىل مخابئ مرتزقة العدوان الس
ــمالية  ــي الش ــم بالضواح ــة نه ــات مديري ــي يف جبه االمارات
ــارك عنيفة  ــت امس مرسحا ملع ــة والتي كان ــة للعاصم الرشقي
ــار عمليات  ــعبية يف اط ــال الجيش واللجان الش خاضها ابط

الردع النوعية ملليشيا العدوان يف هذه الجبهة .

ــش  ــال الجي ــة أن ابط ــكرية ميداني ــادر عس ــت مص  وقال
ــئ املرتزقة  ــات مباغتة عىل مخاب ــس هجم ــنوا أم واللجان ش
ــة بالتزامن  ــراف الرشقية للمديري ــل القرن يف االط ــوب جب جن
مع هجمات مشابهة ملخابئهم يف وادي نملة اسفرت عن تكبد 
مرتزقة العدوان السعودي االماراتي خسائر فادحة يف االرواح 

والعتاد.
ــان دحروا  ــال الجيش واللج ــادر إىل أن ابط ــارت املص واش

فلول املرتزقة من مواقع عدة وغنموا بعيد هذه العملية كميات 
ــا تبقى من املرتزقة الذين  ــلحة والعتاد  الذي خلفه م من االس

الذوا بالفرار من هذا املوقع.
ــعودي أمس غاراته عىل  وعاود طريان تحالف العدوان الس

املديرية مستهدفا بغارتني  جبل يام.
ــاء متفرقة من املديرية يف  ــا القى قنابل ضوئية عىل انح كم

محاولة لعرقلة تقدم الجيش.

الجيش واللجان دحروا مخابئ للمرتزقة في جبل القرن ووادي نملة بمديرية نهم وكبدوهم خسائر ثقيلة الجيش واللجان دحروا مخابئ للمرتزقة في جبل القرن ووادي نملة بمديرية نهم وكبدوهم خسائر ثقيلة 

"الثورة" /
ــل وأصيب آخرون  ــني عىل األق ــهد  4 مدني استش
ــعودي  ــف العدوان الس ــريان تحال ــنها ط يف غارة ش
اإلماراتي استهدفت مناطق سكنية يف منطقة بركان 

بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
ــريان  ــة أن ط ــكرية ومحلي ــادر عس ــادت مص وأف
ــق العام يف  ــارات الطري ــتهدف بثالث غ ــدوان اس الع
ــيارة  ــارات دمرت س ــدى  الغ ــركان وان إح ــة ب منطق
مدنية ما أسفر عن استشهاد وإصابة من كانوا عىل 

متنها.
ــادر محلية بمحافظة  وجاء ذلك فيما أكدت مص
ــنها  ــا الغارة التي ش ــة ضحاي ــاع حصيل ــة ارتف حج
األحد طريان العدوان السعودي اإلماراتي عىل سوق 

يف مديرية حريان إىل 4 شهداء وأربعة جرحى.

وقالت أن الشهداء هم :
عيل يحيى عرجان50سنة

عيل هادي الربع 26سنة
عادل بلويش 40 سنة

ــنة  مشرية إىل إصابة  عيل عمر محمد يقحم30 س
أربعة مدنيني آخرين بجروح متفرقة .

ــتمر طريان  ــكرية فقد اس ــا للمصادر العس وطبق
ــن  ــعودي الهمجي أمس بش ــدوان الس ــف الع تحال
ــات محافظة صعدة  ــىل مديري ــتريية ع غاراته الهس
ــة األمارة و 3  ــارات منطق ــتهدفا بــ 3 غ ــرى مس األخ
ــاف فضال عن  ــب بمديرية كت ــارت منطقة الجراش غ
ــلة جبال عليب وسط تحليق  ــنه غارة عىل سلس ش

مكثف يف سماء املحافظة.
ــىل محافظة  ــدو أمس غاراته ع ــاود طريان الع وع

حجة مستهدفا بــ 15 غارة  مديريتي حرض وميدي 
ــنه 6 غارات عىل منطقة فج حرض، كما  فضال عن ش

شن ثالث غارات عىل مديرية موزع بمحافظة تعز .
ــعودي أمس  ــف العدوان الس ــدد طريان تحال وج
ــاء متفرقة بمديرية نهم بالضواحي  غاراته عىل أنح
ــدة قنابل  ــة للعاصمة كما ألقى ع ــمالية الرشقي الش

ضوئية عىل مناطق متفرقة باملديرية.
ــني عىل مديرية  ــن طريان العدوان كذلك غارت وش
ــأرب بالتزامن مع قصف مرتزقة  رصواح بمحافظة م
ــف املدفعية منازل  ــس بقذائ ــعودي أم العدوان الس
املواطنني يف قرية الحزم بمديرية حريب القراميش.

ــىل مناطقه  ــس غاراته ع ــريان العدو أم ــاود ط وع
ــارة يف  ــارات وادي ج ـــ 4 غ ــتهدفا ب ــة مس الحدودي

جيزان.

استشهاد  استشهاد  ٤٤ مدنيين في غارات لطيران العدوان  مدنيين في غارات لطيران العدوان 
السعودي على محافظة صعدةالسعودي على محافظة صعدة

النظام السعودي دفع بتعزيزات عسكرية إلى النظام السعودي دفع بتعزيزات عسكرية إلى 
مرتزقته في الجوف بعد انكسارات كبيرة مرتزقته في الجوف بعد انكسارات كبيرة 

ضمن سلسلة غارات هستيرية استهدفت المحافظات أمسضمن سلسلة غارات هستيرية استهدفت المحافظات أمس

عمليات نوعية للجيش واللجان في الجبهات الساحلية ولحج ومارب عمليات نوعية للجيش واللجان في الجبهات الساحلية ولحج ومارب 

مصرع الطيار اإلماراتي سلطان النقبي ومساعده ناصر مصرع الطيار اإلماراتي سلطان النقبي ومساعده ناصر 
المزروعي إثر تحطم طائرته بمزاعم الخلل الفنيالمزروعي إثر تحطم طائرته بمزاعم الخلل الفني

تعد الطائرة الخامسة لقوات الغزو اإلماراتي والـ تعد الطائرة الخامسة لقوات الغزو اإلماراتي والـ ١٢١٢ لتحالف العدوان لتحالف العدوان

أكثر من أكثر من ٣٤٣٤ ألف شهيد وجريح وتدمير وتضرر  ألف شهيد وجريح وتدمير وتضرر ٤٠٦٤٠٦ آالف منزل و آالف منزل و٢٠٠٠٢٠٠٠ مدرسة مدرسة
في إحصائية في إحصائية ٩٠٠٩٠٠ يوم من العدوان: يوم من العدوان:
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ــكرية ميدانية  ــادر عس أكدت مص
ــام  النظ أن  ــوف  الج يف  ــة  ومحلي
ــني  اليوم ــالل   خ ــع  دف ــعودي  الس
ــكرية  عس ــزات  بتعزي ــني  املاضي
ــه هناك  ــيا مرتزقت ــرية لدعم مليش كب
ــور  التده ــال  ح ــف  لوق ــعى  مس يف 
ــوط املرتزقة  ــاد خط ــذي س ــروع ال امل
ــرية إىل أن  ــام املاضية، مش ــالل األي خ
ــملت  ــدة للعدو ش ــزات الجدي التعزي
ــكرية وكميات كبرية  نحو 15 آلية عس

من االسلحة الثقيلة واملتوسطة.
ــوة  الق ــت  دك ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج
ــش  للجي ــة  واملدفعي ــة  الصاروخي
ــات  ــس تجمع ــعبية أم ــان الش واللج
ــعودي االماراتي  ملرتزقة العدوان الس
ــب  خ ــة  ومديري ــزم  الح ــة  مدين يف 
ــة الجوف محققة  ــعف بمحافظ والش

اصابات مبارشة .
ــكرية ميدانية  وافادت مصادر عس
أن القوة الصاروخية للجيش واللجان 
ــارش تجمعات  ــكل مب ــتهدفت بش اس
ــع الحكومي وإدارة  للمرتزقة يف املجم
ــات من  ــزم بصلي ــة الح ــن بمدين األم

ــا ما أدى إىل وقوع  صواريخ الكاتيوش
خسائر كبرية يف صفوفهم، مشرية إىل 
أن القوة املدفعية استهدفت بالتزامن 
ــة  ــفل منطق ــة أس ــات للمرتزق تجمع
العقبة بمديرية خب والشعف موقعة 
عدداً من القتىل والجرحى يف صفوف 

املرتزقة.
ــت مدفعية  ــة مارب دك ويف محافظ
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

ــعودي يف  تجمعات وآليات للعدو الس
تبة املطار بمديرية رصواح بمحافظة 

مأرب محققة اصابات مبارشة.
ــكرية  ــدت مصادر عس ــك أك اىل ذل
ــن  ــدد م ــة ع ــرصع واصاب ــة م ميداني
ــعودي االماراتي  مرتزقة العدوان الس
ــش  ــال الجي ــري أبط ــدى تدم ــس ل ام
ــكرية  عس ــة  آلي ــعبية  الش ــان  واللج
ــة  بمدين ــمني  الس ــة  تب يف  ــة  للمرتزق

ــاحلية التابعة ملديرية باب  ذباب الس
املندب بمحافظة تعز.

ــة  مدفعي أن  ــادر  املص ــت  واوضح
ــن  بالتزام ــت  دك ــان  واللج ــش  الجي
ــذه املنطقة  ــة يف ه ــات للمرتزق تجمع
ــال  فض ــارشة   مب ــات  اصاب ــة  محقق
ــة العدوان  ــا تجمعات ملرتزق عن دكه
ــكر خالد يف  ــوب معس ــعودي جن الس
ــت نريان  ــا اعطب ــوزع فيم ــة م مديري
الجيش واللجان  أمس آلية عسكرية 
ــة  ــة الزيدي ــة يف قري ــلحي املرتزق ملس

بمديرية الوازعية .
ــش  الجي ــريان  ن أن  إىل  ــارت  واش
ــكريا  ــان دمرت امس طقما عس واللج
ــط كان بحوزة  ــاش متوس مزودا برش
ــة  ــة بمديري ــة الزيدي ــة يف قري املرتزق
ــن  ــدوان ش ــريان الع ــة، وأن ط الوازعي
ــة موزع يف محاولة  غارتني عىل مديري

لعرقلة تقدم الجيش واللجان هناك.
ــت مدفعية  ــة لحج دك ويف محافظ
الجيش واللجان أمس تجمعا آلليات 
ــة خلف تبة  ــلحي املرتزق ــراد مس وأف
ــة يف منطقة كهبوب بمحافظة  القمري

لحج محققة اصابات مبارشة.

"الثورة"/
ــس  ــي أم ــعودي االمارات ــدوان الس ــف الع ــر تحال أق
ــاركتها يف  ــة أثناء مش ــة اماراتي ــة حربي ــقوط مقاتل بس
ــف  ــا تحال ــي يقوده ــكرية الت ــات العس ــدى العملي اح
ــن كما اقر  ــي لليم ــاحل الغرب ــق الس ــدوان يف مناط الع

بمرصع طيارها .
ــة عدم االفصاح عن  ــلطات االماراتي وإذ تعمدت الس
ــم  هوية الطيار ونوع الطائرة الحربية إال أن الناطق باس
ــن الرياض أن  ــي اعلن م ــي املالك ــدوان ترك ــف الع تحال
ــية، مكررا مزاعمه  بشأن اسباب  الطيار اماراتي الجنس
ــباب  ــقوطها إىل "أس ــرة الحربية وعزا  س ــقوط الطائ س

فنية" .
ــدوان  الع ــف  لتحال ــمي  الرس ــق  الناط ــن  اعل ــا  كم
ــه يحمل رتبة  ــرة وقال أن ــرصع قائد الطائ ــعودي م الس
ــن محمد عيل النقبي فيما  ــلطان ب مالزم ثان ويدعى  س
ــار إماراتي  ــرصع طي ــالم إماراتية بم ــائل إع ــادت وس أف
ويدعى الرقيب أول طيار نارص املزروعي وجندي ثالث.
ــقطت  وأكدت مصادر متعددة ان الطائرة الحربية س
ــكرية يف اطار الغارات  ــوم بعمليات عس ــا كانت تق عندم
ــنها تحالف العدوان السعودي فقد زعم ناطق  التي يش
ــقطت عندما  كانت  ــعودي أن الطائرة س ــف الس التحال

تقوم بمهمة استطالعية يف البحر األحمر.
ــة التي  ــرة الحربية هي الخامس ــر أن هذه الطائ يذك
ــد بن زايد منذ  ــالح الجو التابع لكتائب محم يفقدها س

بدء العدوان عىل اليمن.
ــف العدوان  ـــ 30 مقاتلة يف تحال ــارك اإلمارات ب وتش
الذي تقوده السعودية لقتل اليمنيني، كما تقوم بتقديم 

كافة أشكال الدعم اللوجستي.
وبحسب البيان املقتضب الذي أعلنته قيادة القوات 

اإلماراتية الغازية فإن املالزم ثاني طيار سلطان النقبي 
ــم إىل عرشات  ــرة لينض ــقوط الطائ ــه إثر س ــي مرصع لق
ــوا مصارعهم يف  ــود اإلماراتيني الذين لق ــاط والجن الضب

اليمن.
ــم عىل بالدنا يف يوم 26   ومنذ انطالق العدوان الغاش
ــم 11 مقاتلة  ــن تحالف العدوان تحط ــارس 2015، أعل م
حربية : 5 منها إماراتية و3 سعودية وطائرة واحدة لكل 

من األردن والبحرين واملغرب.
ــس الخامس  ــة أم ــرة اإلماراتي ــم الطائ ــرب تحط ويعت
ــطس من  ــكريني يف 12 أغس ــه بعد مقتل 4 عس ــن نوع م
الشهر املايض ، إثر تحطم طائرة عمودية من بالك هوك 

بمحافظة شبوة رشقي البالد.
ــوادث التي تعرضت لها طائرات  وفيما ييل رصد الح
ـــ 26 مارس عام  ــدوان منذ ال ــة تابعة لتحالف الع حربي

:2015
- 12 / مايو 2015

ــقوط مقاتلة من طراز إف- ــن تحالف العدوان س أعل
ــل فني،  ــبب خل ــو املغربي؛ بس ــالح الج ــة لس 16، تابع

ومقتل طيار مغربي.
- 22 / أغسطس 2015

ــعوديني، إثر  أعلن تحالف العدوان مقتل طيارين س
ــتقالنها قرب الحدود  تحطم مروحية هليكوبرت كانا يس

مع اليمن.
- 30 / ديسمرب 2015

ــن نوع إف  ــقوط طائرة م ــف العدوان  س ــن تحال أعل
ــعودية، إثر خلل فني،  16 يف منطقة جازان جنوبي الس

ونجاة طيار من القوة البحرينية املشاركة يف التحالف.
- 14 / مارس 2016

ــم مقاتلة  ــلحة اإلماراتية تحط ــوات املس ــت الق أعلن

ــل طيارين  ــن، ومقت ــرياج" يف اليم ــوع" م ــة من ن إماراتي
اثنني، دون اإلشارة إىل موقع الحادث، لكن مصادر يمنية 

قالت إنه يف منطقة الربيقة بمدينة عدن.
- 12 / يونيو 2016

ــة  ــزو اإلماراتي ــوات الغ ــة للق ــادة العام ــت القي أعلن
ــوات التحالف، يف  ــن ق ــة، ضم ــة إماراتي ــقوط مروحي س
ــة قالت حينها إن  ــائل إعالم يمني املياه الدولية لكن وس
ــة املخا جنوب غربي  ــواحل مدين الحادث وقع قبالة س

اليمن.
- 13 / يونيو 2016

ــة  ــقوط مروحي ــة س ــزو اإلماراتي ــوات الغ ــت ق أعلن
ــن طيار  ــا املكون م ــل طاقمه ــة، ومقت ــكرية إماراتي عس

ومساعده، يف عدن جنوبي اليمن.
- 25 / يوليو 2016

ــن  طياري ــل  مقت ــدوان  الع ــف  تحال ــادة  قي ــت  أعلن
ــيش" يف مأرب؛  ــقوط طائرتهما "األبات ــعوديني، إثر س س

بسبب سوء األحوال الجوية.
- 24 / فرباير 2017

ــقوط طائرة أردنية من طراز  أعلن تحالف العدوان س
إف 16 يف نجران جنوبي السعودية، ونجاة قائدها.

- 18/ أبريل 2017
ــكريا  ــدوان مقتل 12 عس ــادة تحالف الع ــت قي أعلن

سعوديا يف تحطم طائرة عمودية بمأرب رشقي اليمن.
- 11 / أغسطس 2017

أعلنت قوات الغزو اإلماراتية مقتل 4 جنود إماراتيني؛ 
جراء ارتطام طائرتهم، بعد هبوط اضطراري يف اليمن.

11 سبتمرب 2017
ــة مقتل جندي إماراتي  ــت قوات الغزو اإلماراتي أعلن

جراء تحطم طائرته بسبب خلل فني يف اليمن.


