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العدوان السعودي يدخل شهــــــــــره العاشر بمزيد من المجازر
يدخل العدوان السعودي الهمجي وحلفاؤه ومرتزقته على اليمن شهره العاشر واليزال موغًال في ارتكاب المجازر الوحشية  

وجرائم الحرب واالبادة بحق اليمنيين األبرياء..
عشرة أشهر واليمنيون يزدادون معاناة ومآسي جراء آلة القتل والدمار والحصار الذي يفرضه النظام السعودي المتغطرس على 

اليمن -أرضًا وانسانًا- برًا وبحرًا وجوًا، الى جانب عدوانه الغاشم وصلفه البربري دون وجه حق..
مراقبون للوضع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون -أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وانسانيًا- خالل عشرة أشهر أكدوا أنه وضع كارثي 

سيسجله التاريخ االنساني كوصمة عار في جبين االنسانية وفي صفحات القرن الحادي والعشرين.
موضحيــن أن الحديث عن حقوق االنســان بعــد الذي يحدث في اليمن حاليًا لن يزيد عن كونه حديثًا هزيًال لالســتهالك االعالمي 

والتكسب واستفزاز للضمائر الحية.

وبمتابعة واســتــقــراء مــا يكتبه 
ويقوله كثيٌر من المحللين والخبراء 
والمهتمين بما يــدور ومــا تقوم 
به آلة القتل والتدمير في اليمن 
ــظــام الــســعــودي  ــن يــالحــظ أن ال
«الــزهــايــمــري» و«الــصــبــيــانــي» لم 
يكن يتخذ من «شرعية» الخائن 
«هادي» وأذنابه سوى مبرر ليكشر 
عــن احــقــاده ويكشف عــن الغل 
المكبوت فــي صـــدره منذ عقود 
تجاه اليمن- أرضًا وانسانًا وحضارة 

وتراثًا وإرثًا.
ويتضح -أيــضــًا- لمن يتابع أن 
ــمــال الــســعــودي لــم يعد قــادرًا  ال
عــلــى اســـكـــات االقـــــالم واإلعــــالم 
أو عصب الضمائر الــحــيــة.. وبــدأ 
الصوت الحر يــدوي عبر القنوات 
والصحف واالذاعات، وصداه ُيسمع 
فــي أروقــــة المنظمات وقــاعــات 

المؤتمرات في كل دول العالم.
بــعــد عــشــرة أشــهــر مـــن عمر 
العدوان الغارق في مستنقع الدم 
اليمني لم تعد الذاكرة االنسانية 
تتسع لمزيد من جرائم وفضائح 
نظام آل سعود وحماقته وغبائه.

ّتاب مرموقون وأقــالم عالمية 
ُ
ك

تستغرب إصــرار نظام العدوان 
على االستمرار في قتل اليمنيين 
وتــدمــيــر مــكــتــســبــات وطــنــهــم، 
وتتعجب في مقاالتها وتحليالتها 
من اهدار نظام السعودية للفرص 
-واحــدة تلو األخــرى- التي تمكنه 
ـــــدارك الـــوضـــع ومــراجــعــة  مـــن ت
وتقييم «عاصفته» وتحالفاته 

ضد اليمن واليمنيين.
وقالوا: إن عدم استفادة تحالف 
ــعــدوان بقيادة السعودية من  ال
«جنيف١ و٢» للخروج من المأزق 
ـــذي وضــعــوا أنفسهم فــيــه لن  ال
يزيدهم إّال خسرانًا وفشًال وإمعانًا 

في القتل وارتكاب جرائم حرب.
مؤكدين أن النظام السعودي 
لون أكثر وأكثر  ه يتضاء وحلفاء
ويــنــكــســرون أكـــثـــر وأكـــثـــر من 
«جنيف الى جنيف» على مستويات 
عدة «ميدانيًا وعسكريًا وسياسيًا 
وانسانيًا».. وأن الدماء المسفوكة 
ة والبطون الجائعة 

َ
َهق

ْ
واألرواح الُمز

تــحــاصــر أنــظــمــة الـــعـــدوان وتلف 
الحبال حول اعناقهم أكثر فأكثر 

بعد كل مجزرة ومذبحة.

سلسلة غارات على مناطق 
مختلفة بصنعاء

تلقت العاصمة صنعاء األسبوع الفائت غارات مجنونة نفذتها مقاتالت العدوان 
السعودي البربري، مستهدفًا بها منشآت حيوية ومزارع ومنازل مواطنين في 
إطار عدوانه الهمجي على اليمن، حيث شن طيران العدوان السعودي سلسلة 

غارات على مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن ثمان غارات على 
منطقة العرقوب، ما أدى إلى إحداث أضرار بالغة في األراضي الزراعية ومراعي 
األغنام.. كما دمر طيران العدوان أبراج وشبكة االتصاالت في بني سحام بخوالن 
الطيال ومنطقة بريد مناخة واستهدف مخزنًا تابعًا لمصانع السواري في بني 

مطر وغارات على منطقة همدان بصنعاء.
باالضافة إلى شنه- األربعاء- غارتين على مديرية همدان استهدف بهما 

منطقة ضالع مخلفًا أضرارًا في المزارع ومنازل المواطنين.
كما شن طيران العدوان- الخميس الماضي- غارتين على معسكر الصيانة 
بالحصبة. وبحسب مصدر أمني فقد اسفرت الغارتان عن تضرر عدد من المنازل 

في محيط الموقع.
كما استهدف منطقة التلفزيون بعدة غارات عنيفة وقنابل شديدة االنفجار، 
ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية 

المجاورة.
وأشار المصدر إلى ان طيران العدوان قصف ايضًا منطقة االزرقين شمال 

صنعاء بغارتين.

مجازر بشعة يرتكبها العدوان بالحديدة

طيران العدوان يشن عشرات الغارات على مناطق متفرقة بمأرب
شن طيران العدوان السعودي سلسلة من الغرات الجوية - األربعاء الماضي- 
على مديرية صــرواح بمحافظة مأرب مخلفًا اضــرارًا بمنازل المواطنين 
وممتلكاتهم العامة والخاصة.. كما شن- الخميس- أربع غارات على مديرية 

مجزر التابعة لمحافظة مأرب مستهدفًا منازل المواطنين.
وأوضحت مصادر محلية أن الطيران المعادي شن غــارة على منطقة 
األشراف بمديرية مجزر، ما أسفر عن تدمير منزل المواطن عايض عزيز 

مسعود، وتضرر عدد من المنازل المجاورة.
كما شن طيران العدوان الهمجي غارتين على منطقة الصفراء.. وغارة 

على منطقة العطف دون تسجيل ضحايا.
شن طيران العدوان السعودي- الجمعة- عشر غارات على مناطق متفرقة 

بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي أن الطيران المعادي استهدف سيارة المزارع ناجي 
علي خريص في الطريق العام بمديرية حريب القراميش، ما أدى إلى 

احتراقها.
كما شن غارات على منزل المواطن مبارك ناصر الجحيلي بصرواح، ما أدى 

إلى تدميره وإصابة نجله.
في حين دمــرت الــغــارات المعادية منزل المواطن أحمد علي دهبيل 

بصرواح.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن سلسلة من غارات على منطقة 

العطف والحجر بمديرية مجزر.

ضمن جرائمه الوحشية ومجازره البشعة ارتكب طيران العدوان السعودي 
مذبحة مؤلمة راح ضحيتها ٦ مواطنين بينهم أطفال وأصيب العشرات في 

حي الشهداء في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة .
وأوضح مصدر طبي بمحافظة الحديدة أن طيران العدوان استهدف 
بغارة حي الشهداء الشعبي بمديرية الحالي مدّمرًا أربعة منازل بشكل كلي، 

باإلضافة إلى تضرر عدد من المنازل األخرى في الحي.
وتأتي هذه الجريمة المروعة والبشعة للعدوان السعودي األمريكي في 
ظل إعالن األمم المتحدة عن وقف إطالق النار الذي انتهكه العدوان منذ 

اللحظات األولى لسريانه.
كما شن سلسلة من الغارات استهدفت مسجدًا ومحطة بباجل وجبل الملح 

بمديرية اللحية وكذلك الخط الساحلي..
كما شن طيران العدوان السعودي األمريكي الغاشم، الثالثاء الماضي، 
ست غارات على مديرية باجل مستهدفًا معهد التعليم المهني بالمدينة.
وذكر مصدر محلي أن القصف استهدف هناجر الورش التابعة للمعهد 

ومبانيه الخاصة بالتدريب.
وأوضح المصدر أن المعهد الذي يتبع وزارة التعليم الفني والتدريب 
المهني ما يــزال قيد اإلنشاء، إال أنه لم يسلم من صواريخ العدوان التي 

تستهدف البنية التحتية في مختلف القطاعات.
كما جــدد طيران الــعــدوان السعودي، الخميس، قصفه ميناء الحيمة 
بمديرية الخوخة محافظة الحديدة مستهدفًا شاحنة نقل، ما أدى إلى وفاة 

سائق الشاحنة وإصابة آخر.
وذكر مصدر طبي أن حالتين وصلتا إلى مركز الحروق بهيئة مستشفى 
الثورة بالحديدة جراء القصف، احداهما حالة حروق ١٠٠٪ لسائق 
الشاحنة وُيدعى محمد عبدالجليل الزريقي، توفي على الفور حال وصوله 

المستشفى.
وأشار المصدر إلى أن الحالة الثانية حروق بنسبة ٣٥٪ لشاب ُيدعى 
ابراهيم عوض هبة ١٨ عامًا، مبينًا أنه تم وضعها بقسم الرقود بمركز 

الحروق بالمستشفى لتلقي العالج والعناية الالزمة.

هـــذا مــا استهدفتـــــه مقاتـــــــــــــــــالت العدوان في تعز خالل أيام
ال يمر يوم دون أن تشهد ساعاته في محافظة تعز 
غــارات العدوان السعودي اآلثم أو قصف واستفزازات 

مرتزقته..
وبرصد أولي لجرائم العدوان خالل األسبوع الفائت فقد 
شهدت تعز غارات مكثفة لطيران العدوان السعودي 
على مناطق متفرقة بمحافظة تعز، حيث شن سلسلة 
غارات على مفرق المخا وغارة على منزل أحد المواطنين 

بالمنطقة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن الطيران المعادي 
شن سلسلة غارات- الثالثاء الماضي- على مديرية الراهدة 
ومنطقة حيفان، كما استهدف بعشر غــارات منطقة 

القبيطة وخمس غارات منطقة الشريجة.
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بثمان 
غارات كلية المجتمع بالهجر منطقة القبيطة ما أدى إلى 
تدميرها بالكامل وهي الكلية الوحيدة بالمنطقة وكانت 
سكنًا للنازحين، كما استهدفت غارات العدوان السكن 

القديم للكلية.
وأشار المصدر إلى أن غارات العدوان استهدفت قرية 
الخطوة أعروق والمعهد الصناعي والمهني في منطقة 
حيفان بتعز، كما شن أيضًا غارتين على منطقة الشريجة .

وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بسلسلة من 
الغارات منطقة واحجة في مديرية ذوباب وألقى قنابل 
عنقودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح العشرات.

كما استهدف طيران العدو السعودي- األربعاء- سوقًا 
شعبية في منطقة يختل بمحافظة تعز .

وقال مصدر محلي: إن طائرات العدو استهدفت سوقًا 
شعبية في منطقة يختل ما أدى إلى استشهاد ٧ مدنيين 

وجرح ٥ آخرين .
ستشهد مدنيان آخران في غارة للعدوان السعودي 

ُ
كما ا

استهدفت سيارة في المنطقة نفسها.
بالتزامن مع ذلك شن طيران العدوان السعودي سلسلة 

غارات على منطقة المسراخ بذات المحافظة.
وكــان ُجــرح ٦ مدنيين وتهدمت ٣ منازل ومؤسسة 
وأحرقت ٧ قــوارب إثر قصف جوي عنيف تعرضت له 


