
ـــعـــدوان الــهــمــجــي واليــــزال  ــا فــعــلــه ال رغـــم م
بمحافظة مــأرب من تدمير وقتل إّال أن مأرب 
الحضارة والتاريخ ظلت والتزال تقدم دروسها 
في الحكمة والبطولة وتأديب الغزاة والمرتزقة، 
األمر الذي جعل قادة العدوان يعدون عدتهم 
لغزو هذه المحافظة ويصبون جام جنونهم على 
منشآتها ومؤسساتها وابنائها تدميرًا وقتًال، حيث 
استهدفت طائرات العدوان- االثنين الماضي- 
ســوقــًا شعبية بمديرية صـــرواح بــمــأرب راح 
ضحيته أربعة شهداء و١٥ جريحًا بعد انتشال 

الجثث التي كانت تحت االنقاض.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة مأرب ان حصيلة 
الشهداء مرشحة للزيادة وأن عددًا من الجرحى 
تم إسعافهم الى صنعاء نظرًا لخطورة اإلصابات.
وكان طيران العدوان السعودي شن- االثنين- 
ثالث غارات جوية على سوق صرواح، ما أسفر 

عن سقوط شهداء وجرحى.
وأضاف المصدر بأن طيران العدوان السعودي 
ــأرب الجديد خلفت  شــن ٣ غـــارات على ســد م

أضرارًا بالغة في السد.
أمــا يــوم الثالثاء فقد تجاوز طيران العدوان 
أهــدافــه لــتــأديــب مــرتــزقــتــه، حيث استهدف 
تجمعًا لعناصر من مرتزقته في منطقة الجدعان 
بمأرب بسلسلة من الغارات الجوية، ما أسفر عن 
سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير عددا 

من اآلليات.
ونقلت وكالة االنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر 
محلية قولها: ان طــيــران الــعــدوان السعودي 
شــن خمس غـــارات جــويــة على مــواقــع يرابط 
فيه مقاتلون من المليشيات الموالية للعدوان 
السعودي في وادي نبعة بالجدعان ما أسفر عن 

سقوط سبعة قتلى و ٢٥ جريحًا وتدمير دبابة 
وعربة بي تي آر وطقم عسكري.

يذكر أن القصف يأتي في ظل تصاعد الخالفات 
بين قيادات مرتزقة العدوان بسبب آلية توزيع 

المدرعات واألموال السعودية.
كما شن طيران العدوان السعودي- األربعاء- 
أكثر من عشر غارات جوية استهدفت مناطق 

متفرقة بمحافظة مأرب.
وقالت مصادر: إن طيران العدوان استهدف 
سد مأرب القديم والجديد والمناطق المجاورة 

له بست غارات جوية.
وحــســب الــمــصــادر فقد اســتــهــدف الــعــدوان 
بغارتين منطقة البلق والفاو، وغارة على جبل 
هيالن بصرواح وغارة على منطقة النقيع بمجزر.
كما شن طيران العدوان السعودي- الخميس- 

خمس غارات جوية على منطقة حريب بيحان 
بمحافظة مأرب، أدت إلى إصابة ثالثة أشخاص 

وتدمير مدرسة وممتلكات خاصة.
وذكـــرت مــصــادر محلية أن طــيــران الــعــدوان 
السعودي استهدف مدرسة عذبان بغارتين 
ــارًا كبيرًا في المبنى، كما استهدف  الحقتا دم
طيران العدوان ورشة تابعة ألحد المواطنين 
مما أدى إلى تدميرها كليًا وتدمير أربع سيارات 

وشاحنة.
وأشـــارت المصادر إلــى أن الطيران المعادي 
استهدف محطة وقــود، ما أدى إلــى احتراقها 

وإصابة ثالثة أشخاص كانوا بجوارها.
كما شن طيران العدوان السعودي الغاشم ست 
غارات جوية على منطقة المشجح والمخدرة لم 

تسفر عن سقوط ضحايا.

طيران العدوان 
يستهدف عدة 

مناطق في البيضاء

واصــل طــيــران الــعــدوان الــســعــودي- األربــعــاء- 
قصف مناطق متفرقة في محافظة البيضاء.

وقال مصدر أمني: إن طيران العدوان شن سلسلة 
من الغارات الجوية على مناطق امــاذن وبركان 
وعقبة ثرة وجبل رداع ومناطق أخرى بمديرية 

مكيراس.
وأوضح المصدر أن طائرات العدوان شنت بشكل 
مكثف عدة غارات على راس عقبة ثرة وبركان 

خلفت دمارًا وأضرارًا بالمنطقتين .
مبينًا أن الطيران المعادي يشن بشكل متواصل 
غارات على محافظة البيضاء، مستهدفًا مدينة 
البيضاء ومديرتي الزاهر ومكيراس والطفة وذي 

ناعم والسوادية.

عمران: العدوان يدّمر 
أبراج االتصاالت

يواصل الــعــدوان السعودي استهدافه للبنى 
التحتية والمنشآت الحيوية في مختلف محافظات 
اليمن بشكل متواصل منذ أكثر من خمسة أشهر .
ومؤخرًا شن طيران العدوان السعودي غارات 
عــلــى عـــدة مــنــاطــق بــمــحــافــظــة عــمــران حيث 
استهدف ابـــراج وشبكة ومــحــوالت االتــصــاالت 

الالسلكية بمديرية حرف سفيان .
ــعــدوان  ــت مــصــادر امــنــيــة: ان طــيــران ال وقــال
السعودي شن نحو ١٠ غارات استهدفت أبراج 
وشبكة ومحوالت االتصاالت الالسلكية بالجبل 

األسود، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وأوضح المصدر أن شبكة ومحوالت االتصاالت 
المستهدفة تتبع شركات: "يمن موبايل، إم تي 
إن، واي"، وقد تسببت الغارات بانقطاع االتصاالت 

عن المنطقة.
كما استهدف طيران العدوان السعودي، بعدة 
غــارات، اللواء ٢٩ ميكا (العمالقة) وعــددًا من 
المواقع التابعة له بالجبل األسود بالمديرية، ولم 
يشر المصدر إلى معلومات عن سقوط ضحايا 

بشرية".
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لماذا يصمت العالم عن الوضع اإلنســــــــــاني في اليمن جراء الحصار الجائر؟!

مأرب: العدوان ينتحرصعدة: تدمير ممنهج وقتل متعمد

ما شهدته صعدة خالل ستة أشهر من العدوان المستمر كاٍف لزوال نظام 
آل سعود عاجًال أم آجًال.

العدوان الغاشم ال يعرف التوقف عن القتل في صعدة عبر القصف المدفعي 
أو عبر غارات طائراته ليل نهار.

وكل شيء في صعدة مباح للعدوان وهــدف آللة الموت والــدمــار.. وخالل 
االسبوع الماضي كثف العدوان السعودي من قصفه وغاراته على مناطق 
متفرقة من محافظة صعدة، حيث استشهد سبعة مواطنين بينهم طفل 
وجرح خمسة آخرين جراء قصف طيران العدو السعودي الغاشم بغارة جوية 

على منطقة بني صياح بمديرية رازح محافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بصعدة أن طيران العدوان شن- االثنين الماضي- غارة 
جوية على منطقة بني صياح بمديرية رازح ما أدى إلى استشهاد سبعة 

مواطنين بينهم طفل وإصابة خمسة آخرين، إصابة بعضهم خطيرة.
وبين المصدر أن القصف أدى إلى تدمير منزل وتضرر عدد من المساكن 

المجاورة.
كما شن طيران العدوان السعودي الغاشم- الثالثاء- سلسلة من الغارات 

الجوية استهدفت عددًا من المناطق بمحافظة صعدة.

وأوضح أن طيران العدوان شن ثالث غارات على مديرية كتاف ومنطقة 
القمع وغارة على مديرية الظاهر .

وأشار المصدر المحلي إلى أن تحليق لطيران العدوان كان كثيفًا خصوصًا 
على المناطق الحدودية .

وأصيب ٨ مواطنين بجروح إثر شن طيران العدوان السعودي الغاشم 
وحلفائه أكثر من ٢٥ غارة جوية على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف منزل أحد المواطنين بمنطقة 
الطلح ما أدى إلى جرح خمسة مواطنين، واستهدف مديرية ساقين بغارتين 

أدت إلى جرح مواطن .
ه إلى أن طيران العدوان شن أربع غــارات جوية على منطقة ضحيان  ونــوَّ
بمديرية مجز، وست غارات على منطقة القمع بمديرية كتاف، إضافة إلى 
سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية أدت إلى تضرر 

عدد من منازل المواطنين و مزارعهم .
ولفت المصدر إلــى أن طيران الــعــدوان شن غــارة جوية على منزل أحد 
المواطنين بمدينة صعدة ادت إلى تدمير المنزل بالكامل، إضافة الى غارتين 

على منطقة مران بمديرية حيدان وغارتين أخريىن على مديرية الظاهر .

وكان استشهد سبعة مواطنين بينهم طفالن وامرأة وجرح ستة آخرين 
الجمعة إثر استهداف طيران العدوان السعودي لمستشفى شعارة بمديرية 

رازح وعدد من منازل المواطنين في المنطقة الواقعة في محافظة صعده.
وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن ٥ غارات جوية على مستشفى 
شعاره بمديرية رازح وثالثة من منازل المواطنين المجاورة، ما أدى الى 
استشهاد سبعة مواطنين بينهم طفالن وامرأة وجرح ستة آخرين بعضهم 

جراحهم خطرة.
العطفين ووائلة بمديرية كتاف بصعدة دانت الجرائم الوحشية التي يرتكبها 

العدوان السعودي الغاشم بحق ابناء الشعب اليمني وخصوصًا صعدة.
وأشارت القبائل في لقاء عقدته الثالثاء إلى أن العدوان استخدم كل األسلحة 
بما فيها األسلحة العنقودية واإلنشطارية المحرمة دوليًا بهدف قتل أكبر 

عدد من المواطنين بمحافظة صعدة .
وأوضحت أن تدمير العدوان الممنهج لكل المنشآت الحيوية العامة والخاصة 
ومقومات حياة المواطن اليمني بكل أنواعها يثبت همجية وغطرسة وصلف 

العدو السعودي والحقد الذي يحمله للشعب اليمني .

إب: عشرون غارة على اللواء 
«٥٥» حرس جمهوري

لم تكن محافظة إب في منأى عن طيران العدوان السعودي فقد 
شن عشرات الغارات خالل االسبوع الماضي على مواقع متفرقة 
في المحافظة، حيث قصف بغارتين جويتين منطقة الصلبة 

بمديرية العدين.
كما شن طيران الــعــدوان السعودي الغاشم الخميس قرابة 
عشرين غــارة جوية على اللواء ٥٥ حرس جمهوري المرابط 

بمدينة يريم محافظة إب.
ونقًال عن وكالة سبأ قال مدير أمن شرطة المحافظة العميد 
ــغــارات استهدفت المباني  محمد عبدالجليل الــشــامــي: إن ال
والمنشآت التابعة للواء ٥٥ حرس جمهوري بمدينة يريم دون 

أن تسفر عن اي ضحايا.
مشيرًا إلى أن هذه الغارات تأتي في سياق العدوان السعودي 
الذي يستهدف المنشآت العامة والخاصة والمكتسبات الوطنية 
وعلى رأسها قوات الجيش واألمن المدافعة عن أمن واستقرار 

وسالمة الوطن.
وبين أن الغارات تسببت في بث الرعب لدى االطفال والنساء 
في مدينة يريم، كما تسبب في حدوث اضرار متفاوتة في منازل 

المواطنين القريبة من مناطق االعتداء والعدوان في اللواء.
الى ذلك قال مصدر عسكري مسئول: إن أبطال الجيش واللجان 
الشعبية استكملوا تأمين نقيل الخشبة بمحافظة إب وتطهيره 

من عناصر القاعدة ومرتزقة العدوان.
وأوضح المصدر أن الجيش واللجان الشعبية كبدوا تلك العناصر 
خسائر في األرواح والعتاد ودحروهم من هذه المنطقة التي كانوا 
لجأوا إليها بعد فرارهم من جبل بعدان الذي تم تطهيره بشكل 

كامل من عناصر القاعدة ومرتزقة العدوان السعودي.
وثمن المصدر التعاون الكبير من قبل المواطنين الشرفاء من 
أبناء محافظة إب مع الجيش واللجان الشعبية لتأمين مناطقهم 

ودحر تلك العناصر اإلرهابية التي عاثت فسادًا في المنطقة.

صنعاء: العدوان السعودي يقصف أحياًء سكنية
تعد العاصمة صنعاء هدفًا مهمًا للعدوان السعودي وعمالئه ومرتزقته، 
األمر الذي جعل طيران العدوان تواصل قصفها المكثف على منشآتها 
الحيوية واحيائها السكنية ومؤسساتها الخدمية وأسواقها الشعبية..  
األربعاء الماضي عاود العدوان السعودي جنونه على العاصمة صنعاء 

بسلسلة من الغارات الجوية على مناطق متفرقة.
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران العدوان السعودي قصف 
قاعدة الديلمي الجوية بشارع المطار بعدة غارات جوية، كما شن عددًا 

من الغارات الجوية على الكلية الحربية بمنطقة الروضة.
وأشار المصدر إلى أن القصف الجوي الذي استهدف الكلية الحربية أدى 
إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية 

المجاورة للكلية.
كما استهدف طيران العدوان السعودي الغاشم- الخميس الماضي- مقر 

الفرقة األولى مدرع سابقًا ومعسكر الصيانة بأمانة العاصمة ضمن سلسلة من االستهدافات العدوانية المتواصلة لمقدرات 
الحياة بالعاصمة والمدن اليمنية.

وأوضح أن طيران العدوان السعودي قصف حديقة ٢١ سبتمبر بشارع الستين بعدة غارات جوية، كما شن عددًا من 
الغارات الجوية على معسكر الصيانة بمنطقة سواد حنش.

ه المصدر إلى أن القصف الجوي الذي استهدف معسكر الصيانة أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين  ونوَّ

وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة للكلية.
كما استهدف طيران العدوان السعودي- مساء الجمعة- مجمع الدفاع 

بالعرضي في منطقة باب اليمن اآلهلة بالسكان بأربع غارات جوية.
وأشــار المصدر إلى أن القصف أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل 
المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية المجاورة للعرضي في مدينة 

صنعاء القديمة التاريخية.
كما استهدف بعدد من الغارات معسكر قوات األمن المركزي وأحد 
المنازل اآلهلة بالسكان الواقعة في شارع حدة سقط على اثرها عدد من 
الشهداء والجرحى من األطفال والنساء وتعرض المنازل المجاورة والمحال 

التجارية الضرار كبيرة..
وكان طيران العدوان السعودي استهدف فجر الجمعة بسلسلة من 

الغارات الجوية مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء.
حيث استهدف المعهد التقني بمنطقة ذهبان، ومنطقة جبل عطان، مما أسفر عن استشهاد مواطن وجرح ستة 

آخرين في قصف المعهد التقني.
وجدد المصدر اإلدانة باستمرار العدوان الغاشم في شهره السادس على اليمن باستهدافه للمباني السكنية ومنازل 
المواطنين والمناطق اآلهلة بالسكان فضًال عن إمعانه في قتل األطفال والنساء وتدمير الُبنى التحتية للشعب اليمني في 

انتهاك واضح للقانون الدولي اإلنساني واألعراف والقيم الدينية ومبادئ حسن الجوار.

تعز: العدوان يفشل في إسناد مرتزقته
في محاولة يائسة إلسناد مرتزقته 
ــات  ـــذيـــن يـــتـــهـــاوون أمـــــام ضــرب ال
أبــطــال الجيش والــلــجــان الشعبية 
ــزال الــعــدوان السعودي األحمق  الي
يــشــن غـــاراتـــه الهسيتيرية على 
مناطق متفرقة من محافظ تعز، 
حيث اســتــهــدف طــيــران الــعــدوان 
السعودي- الثالثاء الماضي- عددًا 

من المناطق واألحياء بمدينة تعز .
وأوضـــح مــصــدر أمــنــي أن طيران 

العدوان السعودي شن عددًا من الغارات الجوية على نادي الصقر الرياضي 
وجبل الجرة وموقع الدفاع الجوي بحي الزنقل مديرية المظفر ومنازل 
مواطنين في حبيل سلمان ومدخل مدينة النور.. الفتًا إلى أن هذه الغارات 
الجوية أسفرت عن تضرر العديد من المنازل والمباني والممتلكات العامة 

والخاصة.
كما كثف طيران العدوان السعودي -الخميس الماضي- غاراته على محافظة 

تــعــز، وشــن نحو (١٥) غـــارة على 
مناطق متفرقة في المحافظة. 

ــيــة فــي  وأفــــــــادت مــــصــــادر مــحــل
ــعــدوان استهدف  المحافظة أن ال
بــخــمــس غــــارات مــنــاطــق التحرير 
الهشمة وشـــارع االربــعــيــن ووادي 
جديد وبيت المحضار وتبة الصبري 

والجهيم في مدينة تعز.
ــعــدوان  كــمــا اســتــهــدف طــيــران ال
بأربع غارات معسكر الدفاع الجوي 
في منطقة مدينة النور بالحصب ألحقت أضرارًا بممتلكات المواطنين الخاصة. 
ونفذ ثالث غارات استهدفت كًال من منزل الشيخ حميد علي عبده في منطقة 
عصيفرة، وتبة الصبري في شارع الستين، ووادي عريش، في حين شن اربع 

غارات على حدائق الصالح في منطقة الضباب. 
المصادر المحلية أكدت سقوط شهداء وجرحى جراء هذه الغارات.. اضافة 

الى تضرر الكثير من منازل المواطنين والمحال التجارية.

الحديدة: الطيران 
المعادي يواصل قصف 

المنشآت الخدمية

شن طيران العدوان السعودي -االثنين- غارات 
هيستيرية عــلــى مــديــريــة الــخــوخــة بمحافظة 

الحديدة.
وذكر مصدر أمني أن طيران العدوان السعودي 
استهدف بــأربــع غـــارات احــيــاء سكنية ومنشآت 
خدمية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة خلفت 
العديد من الشهداء والجرحى وتسببت بأضرار 

كبيرة في المساكن والمنشآت.
كما شن طيران العدوان السعودي- األربعاء- عددًا 

من الغارات على عدد من المناطق بالمحافظة.
وأفاد مصدر أمني أن الغارات استهدفت مصنعًا 
للثلج بمديرية بيت الفقيه ومناطق بمديرية 
الحسينية، كما استهدفت غارة معسكر الحرس 

الجمهوري بمنطقة كيلو ١٦ .

حجة: العدوان الهمجي 
يدّمر بال هوادة

موقعها على الحدود مع جارة السوء جعلها تقدم نماذج 
بطولية نادرة في التضحية وتكبيد العدو السعودي خسائر 

فادحة وافشال مخططاته االحتاللية.
محافظة حجة التي ال تعرف االنــكــســار رغــم القصف 
اليومي لآللة العسكرية للعدوان السعودي على مناطقها 
ومديرياتها ومؤسساتها االقتصادية ومنشآتها الحيوية 

ومنازل مواطنيها.
االسبوع الماضي واصل العدوان السعودي األرعن غاراته 
وقصفه على مناطق متفرقة من محافظة حجة، حيث نفذ 
طيران العدوان السعودي، األربعاء، ثالث غارات استهدفت 

مزرعة بمنطقة الجر في مدينة عبس محافظة حجة.
وقال مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة بحجة: 
إن الغارات الثالث دمرت كليًا المنشآت والمباني الخاصة 

بالمزرعة.
كما شن طيران الــعــدوان السعودي- الخميس- غارة 

عدوانية على مديرية أفلح الشام.
وأوضــح مصدر مسئول بغرفة عمليات لجنة الطوارئ 
ــعــدوان الــســعــودي استهدف  بالمحافظة، أن طــيــران ال
بصاروخين منطقة بيت رســام الحد بين مديريتي كشر 

وأفلح الشام خلف سوق دوبع بأفلح الشام.
ولفت إلى أن المناطق الحدودية للمحافظة مع السعودية 
تشهد وبشكل مستمر عمليات قصف جوي ومدفعي من 

قبل القوات السعودية االجرامية.
شكما شن طيران العدوان السعودي، الجمعة، خمسة 
عشر غارة على مدينة حرض ومثلث ميدي ومثلث عاهم 

بمحافظة حجة- شمال غرب اليمن.
وأوضح المصدر أن غارات العدوان السعودي استهدفت 
عــددًا من العمارات السكنية ومــنــازل مواطنين ومحال 

تجارية، ملحقة الكثير من األضرار المادية.

الفتين إلــى أن مؤشرات المجاعة باتت 
واضحة، وان السواد األعظم من الشعب 
أصبحوا يبحثون عن قوت يومهم، إضافة 
إلــى غياب المشتقات النفطية ومعظم 

المواد الغذائية األساسية..
المنظمات اإلنسانية والحقوقية العالمية 
تعبر في تقارير متوالية عن القلق المتزايد 
من تدهور األوضاع اإلنسانية في اليمن في 
ظل استمرار فرض الحصار الجائر عليها.

التقارير المنظماتية أكـــدت أن أكثر 
من ١٠ ماليين يمني يعيشون أوضاعًا 
مــأســاويــة وأن مثلهم يبحثون عــن أمــٍن 

غذائي..
وطالبت التقارير بضرورة فرض هدنة أو 
ايقاف الحرب إلدخال المساعدات واالغاثة 
للشعب اليمني الذي يعيش كارثة إنسانية.
المنظمات في تقاريرها لم تغفل الوضع 
الصحي الكارثي الــذي وصلت إليه جميع 
المستشفيات والمرافق الصحية في اليمن.. 
في ظل غياب المستلزمات الطبية وانعدام 
األدوية بسبب استمرار الحصار على اليمن.
من جانبهم اعتبر سياسيون استمرار 
قوى العدوان في فرض حصار خانق على 
الشعب اليمني لن يكون في صالح تلك القوى 

وسينعكس سلبًا عليها وعلى عملياتها 
العسكرية التي تنفذها في اليمن.

وقالوا في تصريحات إعالمية متفرقة: 

ان استمرار الحصار يعني قطع مقومات 
الحياة عن الشعب اليمني من مواد غذائية 
وأدوية ومشتقات نفطية ومياه وغيرها 

من االحتياجات الضرورية للبقاء أحياء، 
األمر الذي سيدفع المواطنين اليمنيين 
لاللتحاق بالجبهات المقاومة ومجابهة 

الــعــدوان كخيار أوحــد لوضع حــٍد للضيم 
المفروض عليهم وعلى الشعب بأكمله من 
قبل العدوان السعودي الذي استمرأ القتل 

والدمار والحصار..
هذا وتستمر الوقفات االحتجاجية محليًا 
ودولــيــًا للمطالبة بوقف الــعــدوان ورفــع 

الحصار في أسرع وقت تفاديًا لوقوع كارثة 
إنسانية بدأ أنينها يسمع لدى كثير من 

األسر اليمنية..

بيانات الوقفات طالبت برفع الحصار 
الجائر برًا وبحرًا وجوًا  والذي أدى إلى وفاة 
عــدد كبير مــن المرضى والــجــرحــى جــراء 
ــعــدوان الــســعــودي الغاشم على بالدنا  ال

وفقدان المسافرين حق التنقل بحرية..
وأشارت إلى أن هناك تبعات كارثية لهذا 
الحصار أقلها فقدان مقاعد الطلبة للدراسة 
في الجامعات العربية والدولية وحرمان من 
لديه عقد عمل في الخارج وارتفاع كبير 

في قيمة تذاكر السفر .
منددين بالصمت الدولي وعــدم تحرك 
المؤسسات والمنظمات الدولية اإلنسانية 
ــســان  نــشــئــت مــن أجـــل كــرامــة اإلن

ٌ
ــتــي أ ال

وحقوقه.
كما استهجنت الوقفات كل من يدافع أو 
يبرر ممارسات العدوان السعودي خاصة 
من يدعون شرعية تمثيل الشعب اليمني 
وهــم يــشــاركــون فــي تجويعه وحــصــاره 
وقتله، غير مدركين أن أهم شروط تمثيل 
الشعوب حرص الممثل على من يتحدث 

بالنيابة عنه وعلى حقوقه ومصالحه .
 األمــيــن الــعــام لألمم المتحدة 

ً
مــنــاشــدة

ومجلس األمن الدولي ومختلف المنظمات 
الدولية والشعوب الحرة والضمير اإلنساني 
بالتحرك الفعال للوقوف مع الشعب اليمني 
ووضع حد لمعاناته وإنقاذ المواثيق الدولية 
وقيم السالم التي ذبحت على يد ما يسمى 

بقوات تحالف دول العدوان السعودي .

اليزال الشــعب اليمني يعيش وضعًا إنســانيًا مأساويًا جراء الحصار الجائر عليه منذ أكثر من خمسة أشهر من قبل نظام آل  
سعود ومرتزقتهم وعمالئهم.

«الميثاق» أن استمرار الحصار المفروض على اليمن جوًا وبرًا وبحرًا من قبل قادة العدوان سيقضي على  خبراء اقتصاديون أكدوا لـ
كل مقومات الحياة للشعب اليمني.


