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العدوان السعودي يدخل شهــــــــــره العاشر بمزيد من المجازر
ل تحالف  ـّ األمم المتحدة تحم

العدوان مسؤولية هجمات على 
المدنيين في اليمن

ل مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان  حمَّ
تحالف العدوان بقيادة السعودية المسؤولية عن عدد 
من الهجمات على مناطق مدنية فيها كثافة سكانية 

في اليمن.
وقــال مفوض األمــم المتحدة األمير زيــد بن رعد 
الحسين الثالثاء ٢٢ ديسمبر: "تابعنا بقلق بالغ" 
القصف الشديد من البر والجو على مناطق في اليمن 
فيها كثافة عالية من المدنيين ودمــر بنية تحتية 

مدنية مثل المستشفيات والمدارس.
وأضــاف: إن كل أطــراف الصراع تتحمل المسؤولية 
"على الرغم من عدد غير متناسب فيما يبدو نتيجة 

للضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي".

طيران العدوان يرتكب مجازر بشعة في صعدة

يواصل طيران العدوان السعودي الغاشم غاراته المكثفة على محافظة 
صعدة لما يزيد عن ٩ أشهر مستهدفًا كل مقومات الحياة من خدمات 

ومؤسسات ومنازل و.. و..الخ.
فقد أوضح مصدر أمني بمحافظة صعدة أن طيران العدوان السعودي الغاشم 
شن، االثنين الماضي، أربع غارات مستهدفًا شبكة االتصاالت في جبل عنم 

بمديرية سحار.
وأشار المصدر الى أن الغارات التي استهدفت شبكة االتصاالت دمرت أجزاء 
كبيرة منها .. الفتًا إلى أن العدو دمر عشرات المحطات التابعة لالتصاالت في 
أغلب مديريات صعدة محاوًال عزل المحافظة عن بقية محافظات الجمهورية.
وأضاف المصدر: أن طيران العدوان السعودي الغاشم شن غارة جوية على 

منطقة آل الحماطي بمديرية مجز بالمحافظة .
كما شن طيران العدوان سلسلة غارات على مديرية شدا الحدودية، كما 

استهدف العدوان مديريتي الظاهر وباقم بأكثر من ٤٠ صاروخًا..
الثالثاء الماضي استشهد خمسة مواطنين وجرح ستة آخرين إثر غارة لطيران 
العدوان السعودي الغاشم استهدفت منزل مواطن بمديرية الصفراء بمحافظة 

صعدة .
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن غارة جوية لطيران العدوان استهدفت منزل 

أحد المواطنين بمنطقة نشور ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 
ستة آخرين بينهم نساء وأطفال .

كما استهدف طيران العدوان السعودي اإلجرامي بئر مياه بمديرية رازح 
الحدودية.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة بئر مياه بمنطقة بكيل 
بمديرية رازح محدثًا أضرارًا بالبئر ومزارع المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة أخرى على منطقة بني صياح 
بمديرية رازح ..الفتًا إلى أن مناطق متفرقة بمديرية غمر الحدودية تعرضت 

لقصف صاروخي سعودي.
أما يوم األربعاء الماضي فقد أوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان 
السعودي قصف منزل المواطن عبدالكريم حمود العزي بقرية الخنق أملح 

بمديرية كتاف مما أدى إلى استشهاد أفراد أسرته بالكامل .
كما استهدف العدوان السعودي احد المنازل بمديرية الصفراء ما أدى إلى 

استشهاد وجرح ١١ مواطنًا بينهم نساء وأطفال.
كما أصيب- الخميس- طفل وامرأة في قصف لطائرات العدوان السعودي، 

استهدف مناطق متفرقة بمديرية رازح.
وقال مصدر أمني: إن قصفًا صاروخيًا سعوديًا استهدف منطقة بني صياح 

بمديرية رازح، ما أدى إلى اصابة طفل وامرأة بجروح بليغة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن سلسلة من الغارات الجوية 

مستهدفًا الطريق العام بين مديريتي الظاهر وحيدان.
ــالث غـــارات استهدفت منطقة جمعة بن  ــعــدوان ث كما شــن طــيــران ال
فاضل بمديرية حيدان محدثة أضرارًا كبيرة في عدد من منازل المواطنين 

وممتلكاتهم.
إلى ذلك أوضح المصدر أن قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي 
انفجرت بسوق آل عمار بمديرية الصفراء ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين 

وإصابة عشرة آخرين اصابات بعضهم خطيرة.
كما دمر طيران العدوان السعودي، الجمعة، مدرسة عمار بن ياسر في 

منطقة أحماء الطلح.
وأوضـــح مصدر محلي أن طــيــران الــعــدوان شــن عــدة غـــارات استهدفت 

المدرسة.. ما أدى إلى تدميرها بالكامل.
ودان المصدر استهداف العدوان المدارس والمنشآت التعليمية ما يعكس 
حقد دول التحالف على اليمنيين.. الفتًا إلى أن العدوان دمر أكثر من ١٦٠ 

مدرسة ومعهدًا بالمحافظة.

هـــذا مــا استهدفتـــــه مقاتـــــــــــــــــالت العدوان في تعز خالل أيام

منطقة ذوباب بتعز ذات اليوم..
أما يوم الخميس الماضي فقد شنت طائرات العدوان 
السعودي، غارة وحشية استهدفت مجمعًا استهالكيًا 

في منطقة الحوبان.
وقال مصدر محلي: إن طائرات العدوان شنت غارة 
استهدفت مجمع العائلة االستهالكي المتخصص في 
بيع وتسويق المواد الغذائية واالستهالكية في منطقة 

الحوبان والذي كان طور التجهيز الفتتاحه رسميًا بعد 
أيام، مشيرا إلى أن الغارة اسفرت عن تدمير المجمع 

بالكامل.
واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان السعودي 
في استهداف المرافق المدنية، وطالب المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة بإدانة الهجمات التي تسهدف المدنيين 

والممتلكات العامة والخاصة.

استشهاد مواطن إثر غارة على محطة وقود بشبوة
صيب آخرون إثر غارة 

ُ
ستشهد مواطن وأ

ُ
ا

لطائرة بدون طيار على محطة وقود بمديرية 
بيحان التابعة لمحافظة شبوة.

وأوضح مصدر محلي أن طائرة بدون طيار 
استهدفت بغارة محطة قشوان للمحروقات 
في منطقة العليا ببيحان، ما أدى إلى احتراقها 

واستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.
وأشــار المصدر إلــى أن الــغــارة تسببت في 
تضرر عدد من المحالت التجارية المجاورة 

للمحطة.

طيران العدوان السعودي يستهدف مزارع المواطنين بحجة

.. و«٣» غارات على الجبل األسود بعمران

شن طيران العدوان السعودي 
ـــغـــارات- االثــنــيــن  ــن ال سلسلة م
الماضي- على مدينة حرض وجبل 
ــار بمحافظة حــجــة، كما  ــن أبـــو ال
استهدف ميدي وكثف العدوان 
الــغــاشــم القصف المدفعي على 
المناطق الــحــدوديــة بمحافظة 

حجة..
كـــمـــا شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي الغاشم- الثالثاء- اربع 
غارات على منطقة الجر بمديرية 

عبس محافظة حجة .
واوضــح مصدر مسئول بغرفة 
العمليات المشتركة بالمحافظة 
ـــعـــدوان اإلجــرامــي  أن طــيــران ال
استهدف بغاراته اآلثمة مزارع 

المواطنين..
ودعا المصدر المجتمع الدولي 
ــى الــخــروج عــن صمته المخزي  ال
والــمــعــيــب تــجــاه مــا يــتــعــرض له 

الشعب اليمني من حرب إبادة.

شن طيران العدوان السعودي- الخميس- ثالث غارات على منطقة 
الجبل األسود بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

وأوضح مصدر محلي ان العدوان استهدف المحوالت ومحطات 
االتصاالت بالجبل األسود.

وأشــار إلى أن العدوان كان قد استهدف منطقة الجبل األسود 
بسلسلة غارات، منها استهداف الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي 

صعدة وعمران.

كما جدد العدوان السعودي، الجمعة، غاراته على منطقة الجبل 
األسود بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.

وأشــار مصدر محلي بالمديرية إلى أن غــارات العدوان أدت إلى 
تضرر الممتلكات العامة والخاصة بالمديرية ومنها شبكات الطرق 

واالتصاالت.
واستنكر المصدر استمرار العدوان السعودي في استهداف الُبنى 

التحتية للشعب اليمني في مختلف المناطق والمحافظات..


