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تقديم

ثالث سنوات مرت منذ مارس 2015م
في السادس والعشرين من هذا التاريخ قرر تحالف العدوان السعودي األمريكي استباحة الشعب 

اليمني أرضًا وإنسانًا، وشن عليه عدوانه الغاشم وفرض حصاره الظالم وعاث فيه بغيًا ونكااًل وطغيانًا 
جاوز فيه كل حد وتجاوز كل قيم الدين واإلنسانية .

خالل هذه السنوات أمعن هذا التحالف في ظلم الشعب اليمني وأوغل في قتله وتدميره وحصاره 
وارتكب فيه كل أنواع الجرائم الوحشية األبشع واألفضع في تاريخ الحروب بين البشر . 

وفي ظل هذه المظلومية الكبيرة للشعب اليمني واستمرار تحالف العدوان األمريكي السعودي 
اإلجرامي فإن مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح لإلنتاج اإلعالمي تسعى لنقل الصورة الحقيقية للعالم 
من خالل هذه المجلة » بصمات العدوان « لعرض جوانب يسيرة من المشهد اإلنساني الكارثي الذي 
يرسمه هذا العدوان في اليمن وبعضًا من بصماته اآلثمة التي غطت وجه حياة هذا الشعب الذي كان 

يعرف ويدعى سعيدًا قبل هذا العدوان 

Three years have passed since March  2015

On the March 26 the American Saudi-led coalition waged its war of  aggression to kill 
Yemeni people and devastate the country infrastructre . it has also carried  out its brutal 
aggression and imposed its unjust blockade violating all human and religious prin-
ciples.

During these years the coalition has killed and destroyed Yemeni people and imposed 
its blockade on Yemenis committinh   the  most heineous  war crimes in the  history.

 in light of this unjustified aggression on Yemeni people and  the ongoing crimes and 
blockade, the martyr Zaid Ali Mosleh foundation for media production looks forward 
to convey the  truth to the world through this magazine presenting the aggression true 
identity showing the catastrophic scene which the aggression has committed  in Ye-
men that changed its life and of it unhappy Yemen.

2018 /3/26

ميحرلا نمحرلا هللا مسب
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Massacres against civilians

مجازر بحق المدنيين
احصائية جرائم العدوان األمريكي السعودي خالل ثالثة أعوام

Statistics of the coalition aggression crimes over the last three years
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مجزرة سوق البقع
صعدة 27 / 3 /2015م

استشهد أكثر من 29 مدنيًا 
و أكثر من 38 جريح

استشهاد أسرة كاملة في منطقة العوالي 
صعدة ـ ساقين 4/4 / 2015م

 An entire family martyred in Alawali district in  
Sageen directorate , Saddah, 4/4/2015

Albouq market massacre  
Saddah, 27th of march ,2015,

 resulted in the martyrdom of  
 29 civilians and the injry of
more than 38

المجزرة األولى التي ارتكبها العدوان في بني حوات
صنعاء 26 / 3 / 2015م

 On the 26th of march, 2015 the     
 first massacre committed by the aggression in
Bani-Hoaat, Sanaa
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صنعاء ـ  7 /4 / 2015م 
في  الرجال  بيت  منطقة  في  العدوان  طيران  مجزرة 

بني مطر
  Sanaa 7/4/2015. The aggression
 massacre in bait alregal district in Bani
Mater

مجزرة ـ يريم
محافظة إب 31 / 3 /2015م

الشهداء : 32  بينهم 9 أطفال و 3 نساء 
الجرحى : 81 بينهم 7 أطفال و11 امرأة 

تدمير 8 منازل وتضرر 12 
تدمير 7 ناقالت وقود وناقلتي غذاء و 3 

شاحنات صغيرة 
تدمير 3محطات وقود  والعديد من 

المحالت التجارية المجاورة
  Yareem massacre, Ibb .31/3/2015
 32 Martyrs including 9 children
and 3 women

 81Wounded  including 7 children
and 11 women

 8homes destroyed and 12 
 damaged
 7oil tankers , 2 food tankers and 
  3 small trucks
 In addition of destroying 3 
 oil stations and many nearby
 commercial shops

مجزرة حجر عكيش – بني مطر – صنعاء  3 / 4 /2015م

 Hajar Okeish massacre, Bani Mater, Sanaa,
3/4/2015

جريمة استهداف بيت صبره في مدينة صعدة القديمة 15 / 4 /2015م
 استشهد 3 أطفال مع والدتهم وتم تدمير المنزل

 Bait Sabrah massacre in Saddah old city 15-04-2015, resulted in 
 the martyrdom of 3 children with their mother and destroyed the
house

)  7  ()  8  (

]  العدد الخامس   []  العدد الخامس   [ 9 رجب   1439 هـ9 رجب   1439 هـ السعودي                    األمريكي 26 مارس   2018 م 26 مارس   2018 م السعودي                    األمريكي



محزرة أسرة حسن دغفل في منطقة العند بمديرية سحار 
 صعدة ـ 5 / 4 / 2015م

 Hassan Daghfal's family massacre in Alanad,
Sahar district, saddah , 5/4/2015

عمران 9 / 4 / 2015م
مجزرة ارتكبها طيران العدوان بقصف أحد المساجد في  مدينة عمران

  Amran, 9/4/2015 the aggression targeted a mosque in
   amran committing a massacre

مجزرة حي االستاد الرياضي  في مدينة إب راح ضحيتها عشرات الشهداء 
والجرحى جراء قصف الطيران 

15/  4 / 2015م

 The aggression bombed Ibb sport club killing and
injuring10 people in15/4/2015
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مجزرة قصف سوق  حوث والمسافرين على الخط العام 
 بمحافظة عمران 15/ 4 /2015م

45 شهيد وأكثر من 70 جريح بسلسلة غارات استهدفت سوق حوث وسيارات المسافرين 
 The massacre  in houth, Amran
governorate,15/4/2015

 45martyrs and more than 70 wounded by series of air strikes targeted 
houth market and travelers' cars on the public road

صعدة ـ الطلح 19 /  4 / 2015م 
مجزرة  ارتكبها طيران العدوان في 

محطة القحم للغاز
 19/4/2015-Al-Talh,Saddah
 massacre  at Al Qahm gas
station

مجزرة أسرة عبداهلل اإلبي جوار المركز الثقافي بمدينة 
صعدة راح ضحيتها 27 شهيد   6 / 5 / 2015م

 Abdullah Alebi's family massacre near
 cultural center in saddah city resulted
 in the martyrdom of 72 people.
6/5/2015
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صنعاء ـ اإلثنين 20 / 4/ 2015م
العدوان األمريكي السعودي يلقي قنبلة فراغية على فج عطان ما أدى إلى استشهاد وجرح مئات 

المدنيين وتضرر كبير في األحياء السكنية  

 Sana'a, Monday , 20/4/2015, the American Saudi  aggression hit an interstitial
 bomb at Attan mountain resulted in the martyrdom and the injury of hundreds
of civilians and huge damage of residential districts
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إب ـ سمارة ـ 21 / 4 / 2015
غارتين لطيران العدوان األمريكي السعودي على جسر الدليل بسمارة ، نفذت الثانية منهما أثناء 

إنتشال فرق اإلنقاذ للضحايا وإسعافهم أدى إلى استشهاد 24 وجرح 10 وتدمير الجسر وعدد من 
السيارات المارة 

 somarah, Ibb, 21/4/2015, the Amercan-zionist Saudi aggression two air strikes
 over Aldaleel bridge.second air strike was carried out while the rescuers were
 rescuing the victims killing 24 , the  injury of tens and the destruction of the
 bridge and a number of cars

عدن ـ كريتر  27 / 4 /2015م 
مجزرة طيران العدوان في حي 

القطيع  بمديرية كريتر 

 Aden, Creter,massacre
 27/4/2015,  at Alqateea
district
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مجزرة حي الشعب ـ سعوان ـ صنعاء  1 / 5 / 2015م
استشهاد 10 نساء وطفلين وإصابة أكثر من 50 في قصف العدوان األمريكي السعودي ودمرت 

ما يقارب ثمانية منازل
 Alshap district massacre ,sawan, sanaa, 1/5/2015, resulted in the
 martyrdom of 10 women and 2 children and the injury of more than 50 and
  destroyed around 8 houses by Saudi amercan aggression air strikes

ذمار ـ 9 / 5 / 2015م
مجزرة العدوان في قرية 

الملحا بمديرية الحداء

 Dhamar massacre,
9/5/2015

 at Almalha village in   
al Hadaa directorate

حجة : 7 / 5 / 2015م
 15 شهيد  ) أسرة بأكملها ( هم ضحايا مجزرة طيران العدوان األمريكي 
السعودي بمديرية بكيل ـ المير  طفالن منهم استشهدا بعد يومان من 

القصف
Hajah,7/5/2015

 the entire family of 15 were martyred,   by the Saudi  
 Amercan aggression warplanes in Bakeel Almeer
directorate , two children died 2 days after
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جريمة إلقاء القنبلة النيترونية على نقم
صنعاء 11/ 5 / 2015م

the crime of neutron bomb over Noqom mountain  
 Sanaa     11-05-2015                                  

11 مايو 2015م طائرات العدوان األمريكي 
السعودي تلقي قنبلة نيترونية محرمة دوليًا 

على منطقة نقم
نتج عنها مئات الشهداء والجرحى

11 May 2015 US Saudi aggression 
warplanes used internationally 
banned neutron bomb over 
Noqom district killed and wounded  
hundreds of martyrs. `
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مجزرة سوق زبيد ـ الحديدة  13/ 5 / 2015م 
قام العدوان األمريكي السعودي بشن أربع غارات على أحد األسواق الشعبية ما 

أدى الى استشهاد وجرح العشرات 
 Zabeed market ,Hodidah, 13-05-2015
 American – Saudi aggression carried out four airstrikes over
 one of the popular markets resulted in the martyrdom and the
injury of tens
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جريمة حي الدحي بمدينة تعز ـ 13/ 5 /2015م

Al-Dahi district Taiz 13-05-2015

صعدة
 15/ 5 /2015م 

 استهداف أسرة في
 الطريق العام بمنطقة

الطلح

Saadah
 family has been 
targeted on public 
road in Altalh 
district.

15/5/2015

حجة ـ عبس
12/ 5 /2015م 

 15 شهيد وعشرات الجرحى
 في محزرة ارتكبها العدوان

 في األحياء المجاورة للسجن
المركزي

Hajjah, Abs 12-05-
2015 tens of martyrs 
and wounded in 
massacre committed 
by the aggression in 
the neighboring areas 
beside the central 
prison.
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جريمة صبر الموادم بمحافظة تعز 2015/5/26م
 استهدف طيران العدوان األمريكي السعودي بغارتين منزل

 ومنتزه بمنطقة صبر الموادم راح ضحيتها 8 شهداء بينهم 6
 أطفال و2 نساء وإصابة 15 آخرين

Saber Almawadem crime Taiz governorate
 26-5-2015
American – Saudi aggression planes two air 
strikes targeted a house and a park resulting in the 
martyrdom of 8 including 6 women, 2children and 
the injury of 15 others.

 مجزرة بحق المسافرين في برط محافظة الجوف
2015/5/20م

  بلغ عدد الشهداء 25 مدنيا وإصابة 18 آخرين

20-05-2015, Massacre  of passengerss 
in Barat – Aljouf high-way,  resulted in the 
martyrdom of 25 civilians and the injury of 18 
others.
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جرائم في مناطق متفرقة من ذمار يوم 
2015/5/21م

عشرات الشهداء والجرحى جراء الغارات 
الهستيرية لطيران العدوان

 Several Crimes in various parts of
 Dhamar province , 21-05-2015
 Resulted in the martyrdom and the
injury of tens

صنعاء 24/ 7 /2015م 
العدوان  ارتكبها  مجازر شنيعة 
على  الدامــــي  األربعاء  يوم 
العاصمة  من  متفرقة  مناطق 
صنعاء وذلك خالل ليلة واحدة 
وقد بلغ عدد الشهداء مايقارب 
33 شخص و24 جريح وتضرر 
مختلف  في  المنازل  من  عدد 
الحارات المستهدفة في عموم 

محافظة صنعاء 
 Sanaa , 24-07-2015
 atrocious massacres
 committed by the
 aggression in the
 targeted districts in
 various areas in Sana'a
 governorate within a
 single day resulted in
 the martyrdom of 33
 injurying 24 and the
 damage of a number of
 houses
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صعدة ـ ضحيان 1/21/ 2016م
مجزرة استهداف فرق اإلنقاذ و المسعفين 

بعد تدمير العدوان ألحد المنازل .
أتت فرق اإلنقاذ واإلسعاف وبينما كانوا يبحثون بين ركام الغارة 
األولى استهدفهم طيران العدوان بعدة غارات مخلفا العشرات 

من الشهداء والجرحى

)    (

Sa'ddah, Dahian, 21-01-2016
the massacr targeted the rescuing teams.
after the aggression warplaned bombed a house, 
and while the rescuing teams were trying to save 
surveivors  under the rubbles of the first airstrike, the 
aggression planes targeted them with a number of 
airstrikes resulted in the martyrdom of martyrs and 
wounded
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حجة ـ مستبأ 2016/3/15 م  
األمريكي  العدوان  طيران  ارتكبها  التي  المجزرة 
السعودي في سوق الخميس بمديرية مستبأ التي 
جريح  و44  شهيد   107 يقارب  ما  ضحيتها  راح 

وتدمير السوق بكل محتوياته 

Hajjah, Mostaba, 15-03-2016,
the massacre committed by the 
American – Saudi aggression air 
strikes in  Thursday market resulted 
in the martyrdom of 107 injuring  44 
and the destruction the whole market.

2016/2/27م مجزرة سوق خلقة في نهم
 الذي استهدفه طيران العدوان األمريكي السعودي  بعدة 

غارات  وأسفرت الغارات عن استشهاد 25 مواطن وجرح 
30 آخرين

27-02-2016 Khalgah market massacre
 US – Saudi aggression warplanes strikes , re-
sulted in the martyrdom of 25 citizens and the 
injury of 30 others.
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عمران 18/ 2015/8 م  جريمة استهداف مكتب التربية والتعليم
18/8/2015 the crime of targetting Amran Ministry of Education Office بينهم آخرين   18 وجرح  موظفًا   19 استشهاد 

نساء وأطفال، بقصف العدوان األمريكي السعودي 
أثناء  عمران  بمدينة  والتعليم  التربية  مكتب  على 
اجتماعهم لترتيب العمل لالمتحانات النهائية للعام 
األساسية  للشهادتين   ،2015/2014 الدراسي 

والثانوية.

Amran massacre  18-08-2015
US– Saudi aggression air strikes 
over the education office in Amran 
city during their final exams meeting   
resulted in the martyrdom of 19 citizens 
and the injury of 18 others including 
children and women.
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Oqban island fishermen massacre                                                     جزيرة عقبان - مجزرة الصيادين 
Hodidah 22-10-2015                 200 صياد استشهدوا إثر غارات مكثفة استهدفت  الحديدة - 22 / 10 / 2015م

قضوا  والعشرات   ، عقبان  جزيرة  في  قواربهم 
متأثرين باصابتهم نتيجة عدم تمكن فرق االسعاف 
الجزيرة  على  الغارات  استمرار  بسبب  انقاذهم  من 
ارتكاب  من  أيام   5 مدى  على  االسعاف  وقوارب 

المجزرة.
جثامينهم  تزال  ال  سقطوا  الذين  الضحايا  معظم 
العثور  تم  البعض  جثامين  فيما  البحر  في  مفقودة 

عليها في شواطئ الحديدة. 

 over five days of continuous raids 200  
 fishermen martyred by intensive air
 strikes targeted their boats in Oqban
 island leaving tens critical state died by
 a second tapping over the island and the
rescuing boats
The bodies of most victims have been 
missing  in the sea and some others 
found on Hodeidah shores.
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 Sanaban wedding massacre                                        مجزرة عرس سنبان
Sanaban, 07/10/2015                                                  استشهد  54 شخص  جلهم من النساء واالطفال وجرح 31 محافظة ذمار  ـ  سنبان  / 2015/10/7م

أخرين  بينهم 15 طفل و 10 امرأة و 6 رجال في حصيلة 
أولية لغارات طيران العدوان األمريكي السعودي استهدفت 
مساء األربعاء 7 أكتوبر 2015 ، حفل زفاف بمنطقة سنبان 

مديرية ميفعة عنس التابعة لمحافظة ذمار .

Sanaban wedding massacre
 The US-Saudi aggression air strikers targeted on Wednesday, 
 7th of October, 2015, wedding party in Sanaban Anes, Damar
governorate, according to a preliminary estimate killed
54martyrs most of them, children and women as well as wound-
ing 31 others including 13 children, 17 women and 8 men
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Targeting a family in AL Kurid, Hidan directorate, Sa'adah, governorate                                                                   مجزرة آل كريد
  Saadah - hiden 25-10-2015                                                                   صعدة ـ حيدان 2015/10/25م

استشهد 11 مدنيًا وأصيب إثنان اخران 
من أسرة واحدة جراء استهداف طيران 

العدوان األمريكي السعودي منزل 
المواطن صغير مسودة، بمنطقة آل كريد 

مديرية حيدان بمحافظة صعدة.

25-10-2015
 11civilians were Martyred and 2
 others wounded from the same
family by saudi american ag-

 gression awarplanes targeted
 sager maswadah’s small house
 in kahreed directorate in saddah
 governrate
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جريمة للعدوان األمريكي السعودي في منطقة الجعملة   صعدة - مجز  2015/9/12م
 

 The aggression crime in Majz directorate,ALje'amlah, Sa'adah governorate, 12/09/2015 

Alazd-Alnadeer district Victims                                                                                         ضحايا بمنطقة النظير واإلزد
Saadah - Razeh 29-10-2015                                              صعدة - رازح    29 / 10 / 2015 م 
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شهداء  حصيلة  ارتفاع   : ذمار 
طيران  ارتكبها  التي  المجزرة 
السعودي  األمريكي  العدوان 
في  المواطنين  منازل  على 

ضوران آنس إلى 15 شهيد

Damar : the number 
of the martyrs of the 
massacres committed 
by American-Saudi 
aggression planes 
over the civilians 
houses have raised to 
15 martyrs.

Targeting Doran-Anes district, Damar governorate                                           جريمة  ضوران آنس استهداف المسعفين
Damar - Doran-Anes 15-09-2015                                                         ذمار ـ ضوران آنس 15/ 2015/9م

)  43  ()  44  (

]  العدد الخامس   []  العدد الخامس   [ 9 رجب   1439 هـ9 رجب   1439 هـ السعودي                    األمريكي 26 مارس   2018 م 26 مارس   2018 م السعودي                    األمريكي



  جريمة استهداف منازل في الحصبة-صنعاء 2015/9/21م
The crime targeted houses in ALhasabah, Sana'a, 21/09/2015

طيران العدوان ارتكب مجزرة راح ضحيتها نحو 25 شخصا 
الحصبة  بمنطقة  استهداف منزلهم  أثناء  واحدة  عائلة  من 

شمال العاصمة صنعاء. 
العدوان قصف منزل عائلة “بيت الكوكباني” جوار منزل سام 
األحمر بمنطقة الحصبة، واستشهد كافة أفراد االسرة وجرح 

آخرون بينهم رب االسرة. 
The aggression planes have committed a 
massacre which resulted in the martyrdom of 
25 persons from one family during targeting 
their houses in ALhasabah district, north 
the Capital Sana'a, the aggression hit bait 
ALkokabani's house near Sam ALahmer's 
house in ALhasabah district, resulted in the 
martyrdom of all family members and the 
injury of others among them the family's 
father.

)  45  ()  46  (

]  العدد الخامس   []  العدد الخامس   [ 9 رجب   1439 هـ9 رجب   1439 هـ السعودي                    األمريكي 26 مارس   2018 م 26 مارس   2018 م السعودي                    األمريكي



 72 شهيدًا و أكثر من 10 جرحى ، جراء غارات 
لطيران العدوان األمريكي السعودي يوم 

األحد2015-9-19م على سوق مركزي يجمع 
بين مديريتي غمر و منبه وما حوله من : 

مركز صحي ومطعم وفندق ولوكندة )استراحة 
مسافرين( وفرزة سيارات للمسافرين .

Monabbah market crime                                                     جريمة سوق منبه
 Saadah -Monabbah 15-8-2015                                                                      صعدة ـ منبة 8/15/ 2015م

72 have been martyred and more 
than 10 injured by American-
Saudi aggression air strikes, 
19/09/2015, over the central 
market linking between Gamer 
and Monabbah directorates 
around health center, restaurant, 
hotel, traveler's rest and 
traveler's cars stand.
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استهداف  منازل المواطنين في شارع 
22 مايو

 صنعاء 2015/9/22م
بلغ عدد الشهداء 15 شهيد

و 12 جريح .

Targeting citizen's houses at 
22nd  May street, Sana'a.
22/09/2015.
15 martyrs
12 wounded.

 ضحايا استهداف جسر وسوق شرس- محافظة حجة 23/ 2015/9 م 

Sharis Market and bridge victims, Hajjah governorate 23/09/2015.
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 إحدى المجازر التي ارتكبها العدوان األمريكي السعودي في محافظة حجة  24/ 9 / 2015م
One of the massacrs committed by Saudi American aggression Hajjah governorate, 24/09/2015.

جريمة قصف األحياء السكنية في مديرية صالة 
محافظة تعز 20/ 2015/8م

غارات ليلية شنتها طائرات العدوان األمريكي السعودي  استهدفت منطقة صالة 
بمحافظة تعز نتج عنها إستشهاد أكثر من 60 شهيد وقد حال طيران العدوان 

دون انتشال الضحايا طوال الليل
ودمرت الغارات 16 منزال وغالبية الضحايا من النساء واألطفال

20-08-2015 the number of martyrs of nights’ air 
strikes committed by American – Saudi aggression 
planes which targeted Salah district in Taiz 
governorate has been more than 60 martyrs without 
taking out the victims under debris .the air strikes 
have destroyed 16 houses and most of victims were 
women and children.

)  51  ()  52  (

]  العدد الخامس   []  العدد الخامس   [ 9 رجب   1439 هـ9 رجب   1439 هـ السعودي                    األمريكي 26 مارس   2018 م 26 مارس   2018 م السعودي                    األمريكي



جريمة نقم 2015/10/15م
شن طيران العدوان األمريكي 

السعودي،  سلسلة من الغارات على 
العاصمة صنعاء استهدفت منطقة 

نقم اآلهلة بالسكان أداء إلى 
استشهاد عدد من المواطنين .

وعاود القصف للمرة الثالثة على 
التوالي في أقل من 24 ساعة على 

نفس المنطقة
 

Noqem crime 
15-10-2015
sandi aggression planes 
have carried out series of 
air strikes over the capital 
sana,a targeted Nogem 
district which was crowded 
by people and resulted in 
the martyrdom of a number 
citizens .the air strikes 
targeted the same district 
for the third consecutive 
time in less than 24 hours
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أسر  السعودي ثالث  األمريكي  العدوان  أباد طيران 
التابعة  مران  بمنطقة  الشرو  قرية  في  بكاملها 

لمديرية حيدان 

Images of the masscer committed by 
American Saudi aggression planes in 
Maran district resulted in the martyr 
dom, of  3 full families 

Maran district .. alsharw village                                   جريمة قرية الشرو  في ـ مران
 Saadah - Hidan 18-09-2015                                                    صعدة ـ حيدان 9/18/ 2015م

أفراد  عشرة  من  مكونة  كاملة  أسرة 
تم  وامرأتين    أطفال   7 بينهم 
السعودي  العدوان  بطيران  إبادتهم 
في  منزلهم  في  وهم  األمريكي 

منطقة وادي المجش 

 A full family made up of 
10 persons among them 7 
children and 2 women has 
been killed by American 
- Saudi aggression 
warplanes targeted while 
they were at their house 
located in  wadi Almajash in 
Alwazeih

targeting full family in wadi Almajash                                           إبادة أسرة بكاملها في وادي المجش
 Taiz - Alwazeiah 17-10-2015                                                  تعز ـ الوازعية 2015/10/17م
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استشــهد ما ال يقل عــن 15 مواطن وأصيب 
أكثــر مــن 40 آخريــن بجــراح تراوحــت بين 
المتوسطة والخطيرة، في غارة شنتها طائرات 
العــدوان األميركــي الســعودي ، مســاء يوم 
األربعــاء، أدت إلــى تدميــر مصنع اإلســمنت 

بمحافظة عمران شمال غرب البالد.

at least 15 citizens have been 
martyred and more than 40 critical 
wounded by Saudi American 
air strike on wednesday night 
resulted in the distruction of 
cement factory in Amran province, 
north west the country

Crime targeting Amran Cement Factory -Governorate Imran                               جريمة استهداف مصنع اسمنت عمران
Amran City  3-02-2016 مدينة عمران 3 /2 /2016م  
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استخدام األسلحة المحرمة

 The use of prohibited
weapons

القنابل العنقودية التي القيت على مديرية رازح 3 / 11 / 2015م
Cluster bombs hit Razieh directorate on 3/11/2015.
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استخدام العدوان األمريكي السعودي ألسلحة محرمة
The use of American- Saudi aggression for prohibited  weapons.

السعوديه_تستخدم_االسلحه_المحرمه
أكدت إصابة الشاب خالد علي في تهامة بقنابل العدوان 
ألسلحة   العدوان  قوى  استخدام  السعودي  االمريكي 
عجز  ظل  في  اليمن  في  المدنيين  ضرب  في  محضورة 
وأمثاله  معالجته  عن  صنعاء  في  الحروق  بمركز  االطباء 
الدولية  المنظمات  الحقوقي  الكادر  مع  ومطالبتهم 
من  النوعية  هذه  لتشخيص  خبراء  لجنة  إرسال  بضرورة 

االسلحة المحرمة دوليا .

 the saudi has used the banned weapons and cinfirmed that Kaled in Tahamah has been wounded by
 the internationally banned bombs used by the aggression force to hit civilians in Yemen on the shade
 of doctors disaility at burns center to treat his case,demanding the international organizations to send
 experts team to diagnose the kind of internationally banned weapon
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العدوان يستخدم االسلحة المحرمة ضد المواطنين  10 - 11 - 2015م
The aggression is using prohibited weapons against citizens on 10/11/2015.
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 قنابل »سي بي يو 58«
هي قنبلة عنقودية أمريكية الصنع تحتوي بداخلها على 650 قنبلة صغيرة، 
تهدف لحصد أكبر عدد ممكن من الضحايا ويمّثل إستخدامها جرائم حرب 

وجرائم ضد اإلنسانية، كونها محرمة دوليًا.

«CBU58« bombs
  are American made cluster bombs that contain 650 small 
bombs inside aimed at  getting large number of victims, 
its use is war crimes and crimes agianst humanity as it is 
internationally banned.

صور  لقنابل »سي بي يو 58»، التي ألقتها طائرات العدوان األميركي السعودي  على العاصمة اليمنية صنعاء، وعلى منطقة المزرق 

الحدودية في حجة

«CBU58« bombs which American – Saudi aggression warplanes have hit over the capital Sana'a and Almazrag 

bordering district in Hajjah
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استهداف 

          المستشفيات والمراكز الصحية

Targeting hospitals and health centers
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استهداف المرضى والجرحى في مستشفى أطباء بال حدود في مديرية رازح ـ بصعدة 
Targeting citizens at hospital "Doctor without borders" in Razeh directorate.

10 / 1 / 2016م
استشهد خمسة مواطنين وأصيب عشرة 
استهدف  سعودي  قصف  في  آخرون 
مستشفى بمديرية رازح في صعدة تديره 

منظمة أطباء بال حدود.
- عددالشهداء  : 5 شهداء
- عدد الجرحى: 10جرحى

June 10-1-2016
Five Yemenis were martyred  
and ten others were wounded 
by Saudi air strike targeted a 
hospital,run by doctors with-
out borders organization in 
Razeh Directorate Saadha.
5 martyrs
-10 Wounded 
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استهداف مخيمات منظمة الغذاء العالمي بحرض - حجة

Targeting world food organizations camps in Harad, Hajjah.

Unicef office has been targeted                                                                            استهداف مكتب اليونيسيف       
 in Harad directorate  Hajjah.                                                                                             تدمير مستشفى السوادية        بمديرية حرض ـ حجة 

بمحافظة البيضاء  
 12 / 1 / 2016م

Albiyda, Alsoadiah 
hospital destroyed on 
12/1/2016.

تدمير مستشفى حيدان
صعدة 25 / 10 / 2015م

Targeting Hidan hospital  25/10/2015.
Saddah – Hidan
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تعز - استهدف العدوان  حديقة التعـاون ومخيم طبي في منطقة الحوبان 2 / 11 / 2015م
Taiz,targeting Altaawn yard  and a medical camp in Al-Hobar district on 2/11/2015.
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استهداف  المعالم األثرية والدينية 

        Targeting Historic and
Religious landmarks
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صعدة ـ استهداف جامع اإلمام الهادي التاريخي وتدمير بعض ملحقاته

Saadah, targeting Alemam Alhadi historic mosque and destroying some of its pluginsSaadah, the martyr and leader Hussain Badr Aldain Alhothei's has been destroyed by a number of air strikes

صعدة ـ تدمير مقام الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران بعدد من غارات الطيران
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الخميس 21 مايو 2015م

اإلقليمي  ذمــار  محافظــة  متحــف 
الواقــع فــي منطقــة هــران، بعد 
استهدافه بغارات جوية دمرته كليًا.

كان يحــوي هــذا المتحــف آثــارًا 
بعضهــا  عمــر  يعــود  تاريخيــة 
الميــالد؛  قبــل  عــام  ألفــي  إلــى 
دوريــن،  مــن  المتحــف  يتكــون 
وخمس قاعات كبيرة لعرض اآلثار 
الشعبي،  والموروث  والمخطوطات 
إضافة إلى غرف مخصصة لتخزين 
القطــع األثريــة ومعامــل لترميم 
وصيانــة وحفــظ اآلثــار، ومعامل 
للتصوير، وإنتاج النماذج التعليمية 
والوســائل الســمعية والبصريــة.

Thursday,  21 May ,2015

The Saudi-American 
warplanes had launched 
several airstrikes against 
Damar Regional Museum, 
Harran district,  and 
resulted in a complete 
destruction of the museum 
with all its ancient 
monuments aged back       
to 2000 years B.C.
   The museum consists of 
two floors and five large 
halls to display monuments, 
manuscripts and a 
traditional heritage. There 
are special rooms and 
laboratories to store and 
renovate monuments, 
There are also some 
laboratories to photograph 
and produce the 
educational models and the 
audio-visual means.

بعض الصور آلثار العدوان في مدينة شبام كوكبان التاريخية ـ بمحافظة المحويت
Some images of the aggression impacts in Shebam and Kawkaban historical city- Almahweet province.

)  79  ()  80  (

]  العدد الخامس   []  العدد الخامس   [ 9 رجب   1439 هـ9 رجب   1439 هـ السعودي                    األمريكي 26 مارس   2018 م 26 مارس   2018 م السعودي                    األمريكي



بعض الصور آلثار العدوان في مدينة صنعاء القديمة التاريخية
Some images of the aggression impacts in Shebam and Kawkaban historical city.

حي الفليحي بمدينة صنعاء األثرية

Al-Filihi district in Sana'a 
historical city.
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استهداف 

المنشـــــآت الحيويــــة

Targeting Vital Institutions
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جريمة استهداف منشأة رأس عيسى النفطية - الحديدة 

21-1-2016م
منشأة راس عيسى النفطية التي دمرها الطيران المعادي  واستشهد أكثر 

من 15 عامل وجرح عشرات آخرين

The crime targeted Raas-Esa'a oil institutionin Al-Hodiedah.
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28/ 3 /2015م
استهداف شركة الغاز 

المنزلي بمحافظة صعدة

 28/3/2015 targeting 
the home gas 
company in Saddah 
governorate.

استهداف محطة الكهرباء بمحافظة صعدة2015/3/30م

targeting the electricity station in saadah province, 30/5/2015

استهداف مصنع اسمنت الوطنية بمحافظة 
لحج 30 /  3 /2015م

  30/3/2015 Alwataniah cement 
factory, Lahaj province

المجمع الحكومي في مديرية شداء ـ صعدة 2 /4 / 2015م
 2/4/2015  the government complex in Shada directorate, Saadah

قصف مطار عدن الدولي من بوارج قوى العدوان واحراق طائرة 
مدنية

3 /2015/4م

استهداف أبراج اإلتصاالت في مديرية ساقين 6 / 4/ 2015م
Targeting the telcommeunitions towers in Sageen directorate on 6/4/2015.

استهداف أبراج اإلتصاالت في مديرية المالحيط 2015/4/6م
Targeting the telcommeunitions towers in Almalaheed directorate on 
6/4/2015.

Aden international airport bombed by the 
aggression battleships and resulted in 
burning a civil plane 3/4/2015
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استهداف محطة  للغاز المنزلي في رازح ـ صعدة ـ 6 / 4 / 2015م
Targeting home gas station in Razeh on 6/4/2015

استهداف مخازن مصنع للمشروبات الغازية في الحديدة 4/11/ 2015م
Targeting sherbets factory storages in Al-Hodiedah on 11/4/2015

لحج استهداف جسر عقان االستراتيجي بمنطقة 
المسيمير 2015/4/7

Lahij, targeting Agan strategic bridge in 
Al-Mesimeer directorate on 7/4/2015.

استهداف الجوازات ومبنى إدارة األمن 
 صعدة 2015/4/12م

Targeting passports and security building,
 Saddah on 12/4/2015.

استهداف الملعب والصالة المغلقة بمحافظة اب  2015/4/13م
 

Targeting the playground and the close hall in Ibb 
province on 13/4/2015.
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استهداف عدد من معارض السيارات
 صعدة ـ 2015/4/16م

Targeting a number of cars exhibitions,
 Saddah on 16/4/2015.

)    (

تدمير مبنى البريد بمدينة صعدة 2015/4/15م
Destroying the post office building in Saddah city on 15/4/2015.

تدمير بنك التسليف الزراعي ـ صعدة 2015/4/15م
Destroying the agricultural credit bank in Saddah 15/4/2015  

تدمير مدرسة العروبة في المالحيط صعدة
2015/4/16م

Targeting Alorobah  school in 
Almalaheed, Saadah 2015/4/16

استهداف ملعب 22 مايو
 أبين ـ 2015/4/17م

targeting May22 stadium, 
Abyn, 17/4/2015  

استهداف مدارس وسكن األوائل في مديرية  عتق ـ شبوة   2015/4/14م
Targeting Alawael schools and houses  in Ateq directorate, Shabwah on 14/4/2015.
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تدمير مبنى محكمة استئناف صعدة 2015/5/4م 

تدمير كلية المجتمع في يريم
محاظة إب 2015/4/23م

destroying the 
community college in 
Yareem, Ibb province, 
23/4/2015

destroying Saadah appeal court, 4/5/2015

استهداف  جامع ومركز  أبو نشطان العلمي في منطقة أرحب ـ 
صنعاء 2015/4/16م

تدمير مباني القصر الجمهوري واألمن السياسي في صعدة ـ 2015/4/20م

تدمير إدارة االتصاالت 
 صعدة ـ 2015/4/21م

destroying the 
telecommunications 
department, Saadah, 
21/4/2015 

targeting Abu Nashtan,s scientific center and mosque 
in Arhab district, Sanaa, 16/4/2015

destroying the republican palace and political security buildings in Saadah, 20/4/2015
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صعدة ـ 2015/5/6م استهداف مبنى مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح 
Saddah, 6/5/2015  Targeting the martyr Zaid Bin Ali's  foundation building

تدمير السوق المركزي وسكن طالبي في مدينة صعدة ـ 2015/5/6م
 destroying the central market and the students' house in  Saddah city  6/5/2015

البيضاء 2015/5/6م تدمير المعهد المهني في رداع 
Bayda 6/5/2015 Destroying the vocational institute  in Rada'a 

تدمير مركز الرصد الزلزالي في ذمار 2015/5/21م
Destroying the seismic observation center 
in Damar , 21/5/2015   
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استهداف ناقالت القمح في الخط  
الرابط بين الحديدة وتعز

الحديدة : 2015/4/5م

Targeting wheat tankers on the 
road linking between Hodidah 
and Taiz 5/4/2015

استهداف سوق شعبي في منطقة معين ـ 
رازح  ـ صعدة 2015/4/6م

targeting a popular market 
in Maaeen district, Razeh, 
Saadah, 6/4/2015

destroying Saadah agricultural crops market, 15/4/2015
تدمير سوق صعدة للمحاصيل الزراعية 2015/4/15م

استهداف مزرعة 
دواجن في صعدة

 ) 17- 19( 2015/4م 

Targeting poultry  
farms ,Saddah 
,17-19/4/2015
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جريمة استهداف محطة لتعبئة الغاز في مدينة صعدة استشهد فيها 12 شخص وعشرات الجرحى 
A crime targeted gas station in saddah city resulted in the martyrdom of 12 persons and the injury of 
10 others.

التصدير  وجمعيات  األسواق  من  عدد  استهداف 
الزراعي في صعدة ـ 18 /2015/4م

Targeting a number of agricultural 
markets and export associations in 
Saddah,  18/4/2015

استهداف مطار صنعاء الدولي 
وتدمير عدد من الطائرات المدنية 

2015/4/28م

Targeting Sana'a 
international airport and 
destroying a number of 
civil airplanes , 28/4/2015
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The fief Issue
17 jemad2,1437
26 mars, 2015

The fief Issue

9-Rajab,1439 ـ 26 ـ mars, 2018

SaudiAmerican 

A pictured magazine that shows some crimes of the American - Saudi aggression against Yemen


