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مصداقية األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية تتبخر في اليمن

عمَّ الحزن اليمن وكل قرى مديريات محافظة الجوف تحديدًا بعد خبر 
قيام طيران العدوان السعودي -األربعاء- بارتكاب مذبحة مروعة أودت 

بحياة أسرة يمنية بكل أفرادها من النساء واالطفال.
ففي صباح يوم األربعاء األسود كالعادة يخرج الناس من منازلهم لطلب 
احتياجاتهم أو للعمل باألرض أو لجلب متطلبات المنزل أو لرعي المواشي، 
أو لغيرها.. أي أنهم مواطنون يمارسون حياتهم اليومية االعتيادية بعيدًا 
عن ساحات ميدان القتال غير أن أسرة من ١٦ فردًا، أبيدت بالكامل بدون 

حق، حيث قام طيران العدوان السعودي بشن غارتين على منطقة الجبل 
األحمر في مديرية الحميدات بمحافظة الجوف أسفرتا عن استشهاد 
كل من المواطن صالح احمد شنور وولديه جعفر وعرفج ومسعود أحمد 
محمد شنور ومحمد مسعود محسن لفالف.. في جريمة مروعة هزت 
ضمير أبناء الشعب اليمني السيما وقد تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
والمواقع االخبارية صور الضحايا والتي تظهر همجية وبشاعة الحقد 

السعودي الذي يكنه على الشعب اليمني دون تفريق.

تواصل الســعودية ارتكاب جرائم حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من أبناء الشــعب اليمني من االطفال والنســاء والشــيوخ بشكل يومي مستخدمة مختلف  
األسلحة المحرمة دوليًا.

ويتمادى النظام الســعودي في ارتكاب هذه الجرائم والمذابح المروعة ضد األبرياء في ظل اســتمرار الصمت الدولي وتجاهل المنظمات اإلنسانية الحقوقية العربية 
والدولية الحديث عما يتعرض له الشعب اليمني من حرب عدوانية همجية وحصار جائر منذ عامين.

إن اســتمرار جرائم العدوان الســعودي في اليمن هي بســبب الموقف المخجل لمجلس األمن الدولي واألمم المتحدة، والذين ال يجب أن يظلوا في موقف المتفرج عما 
ترتكبه السعودية وتحالف العدوان من حرب إبادة في اليمن، فالجرائم التي ترتكبها باليمن هي جرائم تطال ميثاق األمم المتحدة والعهود الدولية.. ودماء اليمنيين 
ســفك اليوم باطًال من قبل العدوان هي ضربات قاتلة توجهها قوى الشــر واإلرهاب للمنظمة الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية التي تســقط تباعًا بســبب 

ُ
التي ت

الحرب العدوانية الهمجية الوحشية التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ قرابة عامين.

العدوان يستهدف منزلالطيران السعودي يبيد أسرة كاملة في الحميدات بالجوف
 الشيخ صالح بن سودة طعيمان بصرواح

شن طيران العدوان السعودي -الخميس- ثالث غارات على منازل المواطنين بمديرية صرواح بمأرب.
وأفاد مصدر محلي أن طيران العدوان دمر منزل الشيخ صالح بن سودة طعيمان بصرواح.

كما شن طيران العدوان غارة على منطقة األشقري.

ــاء المواطنين اليمنيين ال يتوقف على امــتــداد األرض  نزيف دم
وخصوصًا أبناء محافظة صعدة حيث يعدها العدوان السعودي منطقة 
عسكرية منذ بداية عدوانه على اليمن في ٢٦ مارس ٢٠١٥م.. 
ومن يومها وكل شيء في صعدة يعد أهدافًا عسكرية للعدوان بما في 
ذلك االطفال والنساء والمتوفون والعابرون بسياراتهم في الطرق أو 

المصلون في مساجدهم.
وفي مساء األربعاء الماضي ارتفع ضحايا غــارات طيران العدوان 
السعودي على مناطق في محافظة صعدة الى ١٢ شهيدًا وجريحًا 
حيث قام العدوان بشن غارتين استهدفتا سيارة مواطن في عزلة آل 
نايل بمنطقة الزور بمديرية الصفراء ما أدى الى استشهاد امرأة وطفلة 

واصابة تسعة مواطنين بجروح خطيرة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارتين شنهما طيران 
العدوان استهدفتا سيارة في جبل مرع بمديرية باقم ما أدى الى 

استشهاد مواطنين واصابة آخرين واحتراق سيارتين.
وفي يوم الخميس تعرض عدد من المواطنين إلصابات بليغة بسبب 

صفت بها منطقتا الحمزات وبني معاذ بمديرية 
ُ
قنابل عنقودية ق

سحار.
هذا فيما تتعرض مختلف قرى ومديريات صعدة لقصف مستمر 
بالقنابل العنقودية والصواريخ ليل نهار، وهناك عشرات الشهداء 

والجرحى يسقطون يوميًا في هذه المحافظة المنكوبة.

أبناء صعدة يتعرضون لحرب إبادة يومية بأسلحة محرمة دوليًا

العدوان يقتل خمسة 
أطفال في تعز 
بقنابل عنقودية

ــســعــودي  شـــن طـــيـــران الــــعــــدوان ال
-الــســبــت- سلسلة غـــارات هيستيرية 
على مناطق متفرقة بمحافظة تعز 
مستخدمًا قنابل عنقودية ما أدى إلى 

استشهاد ٥ أطفال.
وأوضــح مصدر محلي بالمحافظة أن 
٥ أطفال استشهدوا جراء غارة شنها 
طيران العدوان على منطقة المحبش في 
مفرق المخا، كما استهدف بغارة مزرعة 

لألبقار بمنطقة المحبش.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي 
شن ٦ غارات على مديرية موزع، كما 
شن ٤ غارات على جبل النار بمديرية 
المخا مستخدمًا قنابل عنقودية في ثالث 

غارات.


