
اثر تواصل العدوان السعودي على عدد من محافظات 
الجمهورية.

وأوضح مصدر مسئول أن نحو ٥٤ شهيدًا و٣٢٥ جريحًا 
ــعــدوان الــســعــودي لجبل النهدين  سقطوا إثــر قصف ال
ومعسكر قوات األمن الخاصة ومناطق سكنية ومنشآت 

صحية وتجارية بأمانة العاصمة.
وقال المصدر: إن ٣٩ مواطنًا استشهدوا وأصيب ١٨ 
آخرين جراء قصف العدوان السعودي على منطقة المزرق 
بمديرية بكيل المير محافظة حجة، الفتا إلى أن طيران 

العدو شن ٧ غارات على معسكر عبس بالمحافظة.
وأضاف :كما استشهد ٢٠ مواطنا بينهم نساء وأطفال 
وأصيب آخــرون، جراء قصف العدوان السعودي لعدد من 
منازل المواطنين ومحطة وقود ومسجدا وسوقا شعبيا 

بمديرية الراهدة بمحافظة تعز.
وتابع المصدر: واستشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين 
جراء قصف طيران العدوان السعودي لمقبرة العمودي 
بمدينة ذمار، كما استشهد خمسة مواطنين في عدوان 
للطيران السعودي على كلية الطب بمحافظة الحديدة، 

الفتا إلى تدميرها بالكامل.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي قصف 
منطقة الحجله بمديرية رازح محافظة صعدة ما أدى 
إلى إصابة ٤ مواطنين، موضحا أن طيران العدو شن عدة 
غارات على محافظة لحج ما أدى إلى تدمير عدد من منازل 

المواطنين.
وكــان مواطن استشهد وجــرح اثنان في قصف طيران 
العدوان السعودي، الخميس، على ناقلة وقود في نقطة 

المجبر بمديرية حرض محافظة حجة.
إلى ذلك قال مصدر محلي بمحافظة صعدة: إن طفًال 
أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية بمنطقة نشور 

بعد ٥ أيام من إلقاء طيران العدوان قنابل عنقودية على 
المنطقة .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أكثر 
من عشرين غارة جوية على منطقة المالحيط بمديرية 
الظاهر، ما خلف دمارًا كبيرًا في المحالت التجارية والمباني 
الحكومية، بما فيها الوحدة الصحية ومسجد وعــدد من 

المباني السكنية.
وواصلت طائرات العدوان غاراتها- الجمعة- على عدد من 
المواقع المدنية في عدد من المحافظات، حيث استشهد 

٢٥ مواطنا بينهم نساء وأطفال، وجرح ١٣٤ آخرين.
وقال مصدر أمني: إن ١٦ مواطنًا بينهم أربع نساء و٦ 
أطفال استشهدوا، وجرح ١١٣ آخرين، إثر غارات جوية 
نفذها طيران العدو السعودي، واستهدفت مباني سكنية 

في مدينة حجة.
وأوضــح المصدر أن طيران العدو السعودي استهدف 
معسكر قوات االمن الخاصة بمدينة حجة وعددًا من منازل 
المواطنين، كما استهدف مديرية وشحة ومنطقة كحالن 
عفار بمحافظة حجة بعدة غـــارات، الفتًا إلــى أن العدو 
جدد قصفه الصاروخي والمدفعي على منطقة المزرق 

بالمحافظة.
ولفت المصدر إلــى أن ٥ مواطنين استشهدوا بينهم 
طفالن، وأصيب ٢٥ آخرين جراء قصف طيران العدوان 
السعودي منازل مدنية في منطقة غظران بمديرية بني 

حشيش في محافظة صنعاء.
وأضــاف: "كما استشهد مواطن وأصيب ٢٥ آخرين في 
قصف للعدوان السعودي على المركز العلمي "دار الشريف" 

بمديرية جحانة محافظة صنعاء".
وفــي محافظة صعدة، بّين المصدر أن طيران العدو 
السعودي جــدد قصفه لمديرية رازح بسلسلة غــارات، 
مستهدفًا مباني سكنية في مناطق النظير والقلعة وعربة، 
وشــن غــارة على المعهد التقني و٣ غــارات على شبكة 
االتــصــاالت في املح وغــارة على آل الصيفي وأخــرى على 

منطقة المنزالة.
ولفت المصدر األمني إلى أن طائرات العدوان السعودي 
الغاشم شنت أربع غارات على منطقة االشراف بمحافظة 
مأرب ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين بينهم نساء 
وأطــفــال، وشــنــت غـــارة أخـــرى استهدفت مــديــريــة ثال 
التاريخية بمحافظة عمران، كما شنت سلسلة غارات على 

منطقة العند بمحافظة لحج.
وكان طيران العدوان السعودي عاود شن غاراته على 

العاصمة صنعاء مع الساعات االولى من يوم السبت ..
حيث شن عدة غارات استهدفت قاعدة الديلمي الجوية 
بمطار صنعاء، وافاد سكان المنطقة باشتعال اعمدة النيران 

عقب غارات العدوان .
وأكد شهود عيان ان انفجارات متتالية هزت المنطقة 

المجاورة لقاعدة الديملي الجوية بمطار صنعاء.
كما شن عــدة غــارات على منطقة االشــراف بمحافظة 

مأرب.

العدوان السعودي يوغــــــل في القتل والتدمير
وصمة عار في جبيــــــــــــــــــن اإلنســــانيـــــة
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استخدام أسلحة 
محرمة دوليًا لقصف 

المواقع المدنية 
واألحياء السكنية

٢٠ شهيدًا و١٢٦ جريحًا بينهم أطفال 
ونساء في الراهدة بتعز

استشهد ٢٠ مواطنًا بينهم أطفال ونساء وأصيب 
ــعــدوان الــســعــودي مديرية  عــدد آخــر جــراء قصف ال

الراهدة بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة تعز أن طيران العدوان 

السعودي استهدف عددًا من منازل المواطنين وإحدى 
محطات الــوقــود ومسجدًا وسوقًا شعبية بمديرية 
الراهدة ما أدى إلى استشهاد ٢٠ مواطنًا وجرح ١٢٦ 

آخرين أغلبهم من النساء واألطفال .

استشهاد ٤ مواطنين وإصابة 
٢٠ آخرين في عمران

استشهد ٤ مواطنين بينهم 
امرأة وأصيب ٢٠ آخرين بينهم 
نساء وأطفال جراء قصف للعدوان 
ــثــالثــاء على  الــســعــودي ظــهــر ال
مديرية العشة بمحافظة عمران.
ــي  وأوضــــــــــح مــــصــــدر مــحــل

بالمحافظة ان القصف أدى إلى 
تدمير مدرسة النهضة بمركز 
المديرية والمكونة من طابقين 
ــازل  ــن ــم ـــن ال ـــهـــدم عــــدد م وت
والمحالت التجارية المجاورة 

لها .

وأشار المصدر إلى ان طيران 
العدوان السعودي استهدف 
ســــــوق الـــمـــديـــريـــة بــعــدة 
غــــارات مــا أدى إلـــى تدميره 
وتــضــرر العديد مــن المنازل 

والممتلكات الخاصة .

األمم المتحدة :

 العدوان السعودي ارتكب بحق األطفال اليمنيين مجازر ال توصف
اتهمت األمــم المتحدة المملكة السعودية 
بارتكاب إنتهاكات جسمية بحق األطفال في 
اليمن .. مؤكدة ارتــكــاب الــعــدوان العسكري 
الــســعــودي بحق األطــفــال اليمنيين مــجــازر ال 

توصف .
وقــال عضو مكتب األمــم المتحدة في اليمن 
عاصم البلوندي في تصريحات له السبت، إن 
قصف الطيران السعودي أدى الى مقتل المئات 
مــن االطــفــال الــذيــن كــانــوا فــي المدرسة أو في 

الشارع أو في البيوت.
وأوضح البلوندي أن التقارير تؤكد ان غارات 
العدوان العسكري السعودي استهدفت االبرياء 
واالطفال في اليمن .. مضيفًا بان الشواهد توضح 
ان قوات النظام السعودي استخدمت أساليب 
قتال عسكرية وغير متناسبة أدت إلى حاالت 

التحصى من قتل االطفال وتشويههم.
ولفت المسئول االمــمــي الــى أن مكتب االمــم 
الــمــتــحــدة أرســـل جميع الــوثــائــق الــتــي توثق 
المجازر الى مكتب األمين العام للمنظمة وسائر 

المنظمات الدولية.


