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مراقبون: جنيف ٢ إلنقـــــــــاذ السعودية قبل اليمن

العدوان يدمر المستشفيات ومحطات الماء والكهرباء والمنشآت الحيوية بصعدة

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف أيضا سيارة مواطن 
بمنطقة البلقي بمديرية حيدان ما أدى إلى احتراقها. تدهورت األوضاع 
المعيشية في محافظة صعدة عمومًا والمديريات الحدودية بوجه 
خاص بشكل كبير جراء العدوان السعودي والقصف المدفعي المستمر 
للمحافظة والمديريات المحاذية للحدود.وأكد مصدر محلي أن جميع 
المستشفيات والــوحــدات الصحية ومحطات الماء والكهرباء وجميع 
المنشآت الحيوية تم تدميرها كليًا بما في ذلك شبكات االتصاالت.. مشيرًا 
إلى أن المديريات الحدودية بصعدة تعيش في عزلة عن المحافظة 

وبقية المحافظات.
وأشار المصدر إلى أن مئات المواطنين استشهدوا تحت أنقاض منازلهم 
وفي األسواق والمحاالت التجارية رغم بساطتها.. الفتًا إلى أن العدوان لم 
يستثن شيئًا حتى آبار المياه تم استهدفها واستشهدت عشرات النساء 
عليها وفي الطرقات إليها . ودعا المصدر المجتمع الدولي والمنظمات 

االغاثية واإلنسانية إلى المساهمة في تخفيف معاناة المواطنين في 
المحافظة الذين يتعرضون ألبشع عدوان على مر التاريخ.. 

مبينًا أن آالف األسر في تلك المديريات بحاجة إلى المواد األساسية 

الستمرار الحياة. حيث استشهد سبعة مواطنون جميعهم نساء وأطفال 
من أسرة واحدة في استهداف طيران العدوان السعودي منزل مواطن 
بمديرية حيدان بصعدة، ما أدى إلى استشهاد أربع نساء وثالثة أطفال 
وتدمير المنزل كليًا.كما دمر طيران العدوان السعودي بست غارات شبكة 
اتصاالت بمنطقة عاهم بمديرية كتاف، واستهدف مشروعي مياه في 
منطقتي السهلين والحجر آل سالم بمديرية كتاف وأدى القصف إلى تدمير 
المشروعين وسقوط جرحى من النساء. كما شن طيران العدوان السعودي، 

األربعاء، سلسلة من الغارات مستهدفًا منطقة مران بمديرية حيدان.
وأكــد مصدر أمني أن طــيــران الــعــدوان السعودي شــن ســت غــارات 
استهدفت منازل المواطنين ومزارعهم، ما أدى إلى دمارها بشكل كامل. 
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي استهدف أسرة بدو في 

آل ابو جبارة بمديرية كتاف نجم عنها شهداء وجرحى.

طيران العدوان
 يعاود قصف البيضاء

عاود طيران العدوان السعودي السبت قصفه لمناطق متفرقة بمحافظة البيضاء.
و قال مصدر أمني إن طيران العدوان شن عدة غــارات على مناطق متفرقة 
بمديريات مكيراس وذي ناعم والزاهر بالمحافظة مستهدفا منشآت عامة وخاصة.

و اشار المصدر إلى ان طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات على منطقة 
الغول براس عقبة ثرة بمديرية مكيراس ومنطقة دقي بمديرية الزاهر كما 

استهدف مديرية الطفة مخلفا اضرارا كبيرة بمنشآت عامة وخاصة.

استشهاد عشرة مواطنين  بصرواح 
استشهد مااليقل عن عشرة مواطنين بصرواح محافظة مأرب جراء استهداف 

طيران العدوان السعودي أمس األحد لمنازل مواطنين.
وقال مصدر محلي لموقع "الميثاق نت" ان طيران العدوان استهدف منزل الشيخ 
احمد العوبلي وربيع الجهمي مما أدى الى استشهاد الشيخ/ احمد العوبلي واخيه 
محسن العوبلي وناجي الحجازي ومحمد سعيد العوبلي وابني االشرم والعامري 

والجهمي وعوض حسن مطهر اضافة الى استشهاد عدد من النساء واالطفال.

وقفة احتجاجية نسوية بريمة
 تنديدًا  بالعدوان السعودي

نظمت القيادات التربوية النسوية بمديرية الجبين محافظة ريمة وطالبات 
مدرسة الفتح النموذجية السبت وقفة احتجاجية للتنديد باستمرار العدوان 

السعودي على اليمن.
وأكد بيان صادر عن الوقفة أن جرائم العدوان مهما بلغت وحشيتها لن تثني 

الجميع عن مواصلة العملية التعليمية في مختلف المدارس.
واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم العدوان بحق اليمنيين وتدمير 
كل مقومات الحياة ومقدرات البالد واستمراره في استهداف األبرياء من األطفال 

والنساء وتدمير المنشآت التربوية والتعليمية.
وشدد البيان على ضرورة كشف الحقائق للرأي العام الدولي عن همجية العدوان 
وغطرسته في االستهتار بحياة البشر في مخالفة صارخة لكل المبادئ والقيم 

اإلنسانية.

ندد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون بالغارات الجوية التي شنها 
التحالف السعودي على اليمن ضد عيادة متنقلة تابعة لمنظمة (أطباء بال 
حدود) في مدينة تعز. وقال المتحدث باسم األمم المتحدة: إن األمين العام 
ذكر بأن المنشآت والطواقم الطبية هي محمية ضمنا بالقوانين اإلنسانية 

الدولية.. وطالب بفتح تحقيق فعال وسريع حول هذا الهجوم.
وجدد التأكيد على ضرورة احترام االلتزامات تجاه القوانين اإلنسانية 

الدولية في عدم تعريض المدنيين والبنى التحتية المدنية للهجمات.
إلى ذلك أكدت منظمة أطباء بال حدود أن التحالف السعودي كان على علم 
تام بمكان وزمان النشاطات التي تقوم بها المنظمة في منطقة الحوبان 
بمحافظة تعز.واستنكر رئيس بعثة أطباء بال حدود في اليمن جيروم 
ألين- في بيان صحفي للمنظمة، قصف طيران التحالف السعودي لعيادة 

المنظمة في تعز.

واعتبر جيروم قصف المدنيين والمستشفيات انتهاكًا صارخًا للقانون 
الدولي اإلنساني.. وقــال: "يجب احترام المدنيين الباحثين عن الرعاية 

الطبية واحترام المنشآت الطبية".
وأضاف: "المنظمة تشارك إحداثيات مواقع العيادات التابعة لها والتي 
تدعمها بشكل دائم مع التحالف السعودي وكان آخرها يوم األحد ٢٩ 
نوفمبر الماضي حين أعلمنا التحالف بهذه الزيارة الخاصة إلى منطقة 
الحوبان وبالتالي فمن المستحيل أّال يكون التحالف على علم بوجود نشاطات 

للمنظمة في هذه المنطقة".
وأشار جيروم إلى أن مستشفى آخر تدعمه المنظمة في منطقة حيدان 
في محافظة صعدة تعرض لضربات جوية من قبل طائرات التحالف الشهر 

الماضي وقد دمر تماما.

من جانبها قالت قائدة الفريق الطبي في تعز نورا الشيبي: "كنا في مركز 
الطفل واألمومة التابع لمنظمة أطباء بال حدود والذي يبعد مسافة كيلومتر 
واحد عن عيادة الحوبان حين سمعنا أصوات االنفجارات التي أحدثت حاله 

من الهلع لذا كان علينا أن نخلي الطواقم الطبية بأسرع وقت ممكن".
وتدعم الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بال حدود، الفرق الطبية 

اليمنية لتقديم العالج الطارئ إلى المصابين في الغارات الجوية.
وتوفر أطباء بال حدود في عياداتها المؤلفة من خيم، الرعاية الصحية 

الطارئة لألشخاص الذين أجبرهم النزاع على النزوح.
وكان طيران العدوان السعودي استهدف عيادة تابعة لمنظمة أطباء بال 

حدود في منطقة الحوبان بتعز سقط على اثرها شهداء وجرحى.

  ٥٧٤ مليار ريال خسائر الزراعة جّراء العدوان

صنعاء- "الميثاق
ات األّولية  قالت وزارة الزراعة والري أن نتائج اإلحصاء
لحجم األضرار بالقطاع الزراعي جّراء العدوان السعودي 

بلغت ٥٧٤ مليار ريال حتى سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد استكمال تنفيذ مسوحات 
إحصائية لحصر وتقييم كافة األضـــرار في القطاع 
مة األغذية 

ّ
الزراعي بسبب العدوان وسيتم تزويد منظ

والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" بتلك النتائج، والتي من 
ات األّولية إلى  مة نتائج اإلحصاء

ّ
ع أن تقّدم المنظ

ّ
المتوق

اجتماعها القادم في األردن خالل الشهر الجاري.

جاء ذلك خالل اجتماع ضم القائم بأعمال وزارة الزراعة 
مة الفاو في 

ّ
ل منظ

ّ
والري الدكتور محمد الغشم وممث

اليمن الدكتور صالح الحاج حسن، والــذي تطّرق إلى 
الخطوط العريضة لخطة الـــوزارة للفترة ٢٠١٦- 

.٢٠٢٠
وفي االجتماع ثّمن الدكتور الغشم دور الفاو ودعمها 
لقطاع الــزراعــة في اليمن، مؤكدًا أهمية المساهمة 
في إعداد خطة الــوزارة من قبل الفاو والمساعدة في 
تحصين الثروة الحيوانية في أربع مديريات بمحافظة 
صعدة ضد جدري األغنام والماعز وطاعون المجترات 

الصغيرة.
 واستهدافًا من 

ّ
ويعد القطاع الزراعي األكثر تضّررا

له من أهمية استراتيجية في 
ّ
قبل العدوان بكل ما يمث

توفير وإنتاج الغذاء بشقيه النباتي والحيواني، إضافة إلى 
ل مصدر دخل رئيسي ألكثر من ٥٠٪ من 

ّ
كونه يشك

إجمالي القوى العاملة في بالدنا، كما يعتمد عليه بشكل 
مباشر وغير مباشر أكثر من ٧٠٪ من إجمالي السكان 
في معيشتهم وحياتهم وهم نسبة الذين يسكنون 

في الريف.
ل استهداف هذا القطاع في القصف المباشر 

ّ
وتمث

من قبل طائرات العدوان السعودي لمنظومة زراعية 
واســعــة مــن األســــواق الــزراعــيــة الــمــركــزيــة ومــراكــز 
الصادرات الزراعية ومزارع الدواجن والمشاتل ومخازن 
الحبوب وصوامع الغالل ومخازن توزيع البذور الزراعية 
ومراكز التبريد ومصانع مستلزمات زراعية ومصانع 
أغذية وطــرق النقل الرئيسية للمحاصيل الزراعية 
والبيوت البالستيكية. كما تسّبب العدوان في حدوث 
خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية ومناحل العسل 
وحظائر تربية الحيوان ومــراكــز تحسين السالالت 

ومزارع الدواجن.

.. ويستهدف  منازل المواطنين
شن طيران العدوان السعودي السبت عددًا من الغارات على 
منازل المواطنين في منطقة مــران بمحافظة صعدة. وأوضح 
مصدر أمني بمديرية حيدان أن غارات العدوان استهدفت منازل 
المواطنين ما أدى إلى تدمير منزلين وسيارة مواطن بمنطقة 

مران. 

د تحالف العدوان.. المنظمة أكدت تعمُّ

بان كي مون يدين قصف عيادة لمنظمة أطباء بال حدود بتعز


