
وذكر مصدر محلي في أمانة العاصمة أن طيران العدوان استهدف بغارة 
عمارة سكنية في منطقة عطان وسويت باألرض، كما شن طيران العدوان 
أربع غارات أخرى على منطقة عطان أحدثت أضرارًا بالغة بمنازل المواطنين.
الجريمة ليست األولى في عطان.. فالعدو السعودي يواصل استهداف 
عطان بأسلحة محرمة دوليًا في إص��رار على إب��ادة سكان هذا الحي بشكل 
كامل.. طالما والعالم وفي المقدمة مجلس األمن الدولي والمنظمات اإلنسانية 

الحقوقية متواطئون ومشاركون في ارتكاب تلك الجرائم.
بالتأكيد ال توجد صواريخ وال معسكرات وال مخازن أسلحة تحت منازل 
المواطنين ولكن مأساة الشعب اليمني أنه يواجه عدوًا يعد األب الروحي 
 على أن الضمير العالمي في إجازة مفتوحة 

ً
لتنظيمي داعش والقاعدة، عالوة

خالفًا عن كونه يعاني من حالة سكر من النفط السعودي لم يصُح منها حتى 
اليوم رغم استمرار نزيف الدم اليمني.

الجدير بالذكر أن طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية شن 3 
غارات استهدفت منزاًل بمنطقة عطان جنوبي العاصمة صنعاء ادت إلى 
سقوط شهداء وجرحى وتدمير كلي لمنزلين أحدهما يتكون من طابقين 
في كل طابق 4 شقق بإجمالي 8 شقق جميعها مؤجرة لمواطنين جلهم 

استشهدوا في الغارات.
المنزل يعود لمواطنة تدعى معصارة محمد معصار وهي تسكن في احدى 

شقق العمارة.
الشقة األولى: معصارة محمد معصار صاحبة العمارة تسكن مع زوجها 
وأبنائها حيث استشهد اثنان من ابنائها فيما هي وزوجها وباقي ابنائها 

جرحى .
والشهداء هم وفقًا لمصادر إعالمية: 1- فائض أحمد مثنى 3 سنوات 2- 

شروق أحمد مثنى 8 سنوات.. الجرحى : 1- معصارة محمد معصار )صاحبة 
المنزل( 2- أحمد عبدالله مثنى )الزوج( 3- حظية أحمد مثنى 5 سنوات 

4- سارة أحمد مثنى 4 سنوات .
الشقة الثانية: يسكن فيها المواطن باسم صادق الشيخ ، وزوجته الذين 
استشهدوا تاركين ولدهما الوحيد والجريح ذا السبعة اعوام، يصارع جرحه 

الذي اصبح جرحين، جرح إصابته البدنية وجرح فقدانه لوالديه .
أسماء الشهداء في الشقة الثانية : 1- باسم صادق الشيخ )الزوج( 2- مها 
عبدالوهاب السامعي )الزوجة( الجرحى : 1- سام باسم الشيخ )7 سنوات(.

الشقة الثالثة: يسكن فيها مواطن فلسطيني وزوجته إضافة إلى سوداني 
يعتقد السكان انه صديق الفلسطيني.

الشهداء : 1- محمود الفلسطيني )فلسطيني الجنسية( 2- وائل عبد 
الحفيظ فرح )سوداني الجنسية(.

الجرحى : 1- حورية احمد ناصر )فلسطينية الجنسية(.
الشقة الرابعة: يسكن فيها المواطن محمد منصور الريمي وزوجته وأبنائه 
ونسبه محمد سعد الريمي ، حيث استشهدوا جميعًا سوى بنت تبلغ من 
العمر 6 سنوات جريحة في إحدى المستشفيات فقدت والديها واخوتها 

جميعهم.. والشهداء هم:
1- محمد منصور الريمي 2- محمد سعد الريمي 3- زوجه محمد الريمي 

4- 5 من ابناء وبنات محمد الريمي لم نستطيع معرفة اسمائهم .
الجرحى : بنت محمد منصور الريمي 6 سنوات.

الشقة الخامسة: شقة العروسين الذي استشهدت فيها العروسة وداد 
عبدالله مهدي وجرح العريس.

الشقة السادسة : الشهداء : محمد علي العديني.. الجرحى : مصطفى 
ع��ب��دال��ق��وي ال��ع��دي��ن��ي، ام���ة ال��رح��م��ن 
علي عبده العديني، وداد علي عبده 

العديني .
هذا وقد قوبلت بإدانات واسعة من 
السلطات الرسمية والمنظمات المدنية 

والمكونات السياسية.
واك���دت أن صمت المجتمع ال��دول��ي 
شجع دول تحالف العدوان على مواصلة 

جرائمها دون رادع .
وطالبوا المجتمع الدولي باالضطالع 
بمسؤوليته اإلنسانية وممارسة الضغط 
على دول العدوان إليقاف الحرب فورًا 

ورفع الحصار البري والبحري والجوي.
وأكدوا أن جرائم دول تحالف العدوان 
السعودي لن تزيد الشعب اليمني إال 
م��زي��دًا م��ن اإلص���رار وال��ق��وة والصالبة 

والصمود.
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14األثنين: 

يواصل السفاح الداعشي سلمان آل سعود التلذذ بقتل أطفال ونساء اليمن بصورة تعكس عقلية الفاشي الطاعن في السن الذي 
ال ينام إاّل بعد قتل االبرياء داخل غرف نومهم عندما فشل في تحقيق أي تقدم عسكري في مختلف جبهات القتال.

وجاءت الجريمة المروعة التي ارتكبها العدوان بقيادة الس��عودية صباح الجمعة والتي اس��تهدفت حيًا سكنيًا في منطقة عطان 
بقصف الطيران الس��عودي اإلماراتي أربعة منازل أودت بحياة قرابة 40 ش��خصًا بين ش��هيد وجريح، 20 ش��خصًا من أسرة معصار 

محمد معصار وأخيه، حيث سقط من ضمن الضحايا ثمانية أطفال وأربع نساء.

مصدر أمني في محافظة صنعاء أكد أن طيران 
ال��ع��دوان استهدف استراحة في منطقة بيت 
العذري بمديرية أرحب فجر األربعاء ما أدى إلى 
استشهاد وج��رح أكثر من 71 مواطنًا بينهم 
43 بين شهيد وجريح من ابناء مديرية مغرب 
عنس بمحافظة ذمار جميعهم عمال يعملون 

في مزارع القات. 
ق��ي��ادة المؤتمر الشعبي ال��ع��ام ب��ذم��ار كلفت 
بتشييع 21 شهيدًا من ابناء مديرية مغرب 
عنس استشهدوا في المجزرة المروعة التي 
ارتكبها العدوان السعودي الغاشم في مديرية 

ارحب.
ودان��ت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
-االربعاء-  بشدة الجرائم التي ارتكبها تحالف 
العدوان السعودي فجر األربعاء الماضي بمديرية 
أرحب في محافظة صنعاء والتي سقط فيها أكثر 

من ثالثين شهيدًا.
 ان ه��ذه الجرائم ل��ن تسقط بالتقادم 

ً
م��ؤك��دة

وسيأتي اليوم الذي يحاسب فيه مرتكبوها امام 
المحاكم الدولية عاجاًل أم آجاًل.

وكان أبناء ومشائخ ووجهاء مديرية مغرب عنس 
بمحافظة ذم��ار ق��د نعوا 21 شهيدًا م��ن أبناء 
المديرية الذين سقطوا في المجزرة المروعة 
إضافة إلى 22 جريحًا، منهم 19 من أسرة واحدة.
وأوض��ح بيان النعي أن 43 من أبناء المديرية 
سقطوا بين شهيد وجريح في المذبحة التي 

ارتكبها طيران العدوان في منطقة بيت العذري 
بمدرية أرحب .. الفتًا الى أنهم كانوا يبحثون عن 
مصدر رزقهم من خالل العمل في مزارع القات.. 
مؤكدًا أن العدوان وكل من تحالف معه سيحاسب 
على جرائمه المتواصلة منذ أكثر من عامين على 

مرأى ومسمع العالم .
 أسماء شهداء وجرحى مديرية مغرب 
عنس في مجزرة أرحب وهم:   الشهداء :

1- عبدالعزيز عبدالغني الجنبي
2- علي عبدالله صالح شملي
3- محمد أحمد محمد زياد

4- عصام محمد صالح الجهيزي
5- عبدالقوي علي يحيى الجهيزي

6- عبدالباسط علي يحيى الجهيزي
7- رضوان راشد محمد الجهيزي

8- أسعد فؤاد راشد الجهيزي
9- وسيم فؤاد راشد الجهيزي

10- عبدالرحمن عبده ناصر الجهيزي
11- عبدالله مجاهد محمد غالب الجهيزي

12- عبدالله يحيى علي الجهيزي
13- عبدالقادر محمد الجهيزي

14- عبداإلله احمد علي الجهيزي
15- عبدالملك احمد علي الجهيزي

16- مختار عبده علي الجهيزي
17- فهمي سعد محمد غالب

18- رضوان محمد علي عتيق الجرباني

19- مالك ناصر أحمد حسين شملي
20- ضيف الله قائد حسين شملي

21- عامر قائد حسين شملي
الجرحى:

1- بسام حسين صالح الجهيزي    إصابته خطيرة
2- مثنى عبده علي الجهيزي       إصابته خطيرة
3- عمران محمد صالح الجهيزي    إصابته خطيرة
4- أشرف أحمد الجهيزي       إصابته خطيرة

5- وليد صالح علي الجهيزي     إصابته خطيرة
6- جبر سعد محمد غالب الجهيزي     إصابته خطيرة
7- أسامه صادق أحمد الجنبي     إصابته خطيرة

8- علي عبده صالح الجنبي     إصابته خطيرة
9- محمد علي عبدالله الجنبي

10- ضيف الله علي عبدالله الجنبي
11- فهمي صالح عبده الجنبي
12- سامي عبده غالب صالح

13- بسام حميد عبدالله الجنبي
14- زايد راشد الجنبي

15- محمد دحان عبده الجنبي
16- سعيد محمد يحيى صالح

17- منصور حمود ثابت الجنبي
18- عبدالرحمن سعد محمد الجنبي

19- حسين أحمد محمد زياد
20- صالح ناصر ثابت زياد

21- صادق أحمد يحيى الجنبي
22- صادق عبده علي الجنبي 

عطان وجنون السفاح سلمان

المؤتمر يدين المذابح المروعة للعدوان في أرحب وعطان
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي بقصفه عمارة 
سكنية في منطقة عطان بمديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء، والذي راح ضحيته 38 من المدنيين األبرياء بين 

شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال.
وقال المصدر: إن هذه الجريمة البشعة تضاف إلى مسلسل جرائم الحرب واإلبادة الجماعية التي يرتكبها 
العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والفنادق 

واألسواق التجارية والتي راح ضحيتها آالف الشهداء من المدنيين. 
وأوضح المصدر أن استهداف تحالف العدوان منازل المواطنين واألحياء السكنية يأتي بعد فشله الذريع 
في تحقيق أي تقدم عسكري رغم عمليات التحشيد وتجنيد المرتزقة والدفع بتعزيزات عسكرية لمختلف 

الجبهات.

وجدد المصدر مطالبته األمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس األمن وكافة المنظمات المعنية 
بحقوق اإلنسان وكافة الشرفاء في العالم بأداء دورهم اإلنساني واألخالقي إزاء المأساة اليمنية والتدخل العاجل 

لوقف جرائم العدوان المتصاعدة بحق المدنيين في اليمن.
وأكد المصدر أن تلك الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية لن تسقط بالتقادم.. وسيالَحق 

المسئولون عنها في المحاكم المحلية والدولية.
وعبر المصدر باسم قيادة وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه ومواساته ألسر وأهالي 

الشهداء األبرار الذين قضوا جراء الغارة الجوية.. متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.
وكان في وقت سابق قد اصدر بيانًا دان فيه جريمة قصف العدوان لوكندة بارحب األربعاء الماضي

تتواصل المجازر المروعة التي يرتكبها العدوان الس��عودي الغاش��م بحق ابناء الش��عب اليمني بش��كل يومي وس��ط صمت عالمي 
مقيت.

مجزرة ارحب والتي اس��تهدف فيها طيران العدوان فندقًا ش��عبيًا يقطنه عمال، ليس��ت آخر هذه المجازر فقد ارتكب العدوان 
بعدها مجزرة اخرى بحي فج عطان في العاصمة صنعاء.

فف��ي مجزرة ارحب استش��هد وأصي��ب أكثر من 71 مواطنًا ممن يقطع��ون األرض بحثًا عن لقمة عيش ش��ريفة بالعمل في مزارع 
وليسوا في خطوط التماس العسكرية.

مجزرة أرحب.. وصمة عار في جبين اإلنسانية


