
الفتين الى أن دماء االطفال والنساء والكهول التي تراق في 
اليمن بدون ذنب من قبل العدوان الذي يقوده آل سعود 
ستظل وصمة عار في جبين االنسانية ولعنة تطارد العرب 
والمسلمين جيًال بعد جيل. كما أنها ستكون كابوسًا يقض 
مضاجع آل سعود، وستخلف ثــارات ونــدوب في أفئدة 

االجيال اليمنية تجاه جيرانهم.
الى ذلك أكد خبراء عسكريون أن قادة العدوان على اليمن 
لم يستفيدوا من الوقت لمراجعة وتقييم ما أقدموا عليه 
في اليمن من عدوان.. وقالوا في تصريحات اعالمية: هناك 
عدوان واضح وفاضح من قبل آل سعود وهناك شعب أعزل 
يقتل يوميًا بال رحمة وهناك بنية تحتية لوطن ذات سيادة 
تدمر بشكل كامل دون اسباب وتحت مبررات واهية ال 

تستحق كل هذا الصلف واالجرام إن سلمنا بصحتها.
وأضافوا: وهذا في ميزان الحروب يعد جرائم حرب وابادة 
بحق شعب بريء ال تسقط بالتقادم، وأن أول من ستطاله 
آثارها هي المملكة السعودية التي قادها حكامها الصبيان 

الى محرقة لم تندلع نيرانها بعد.
وكــان الــعــدوان الغاشم بقيادة آل سعود قد كثف من 
جرائمه بحق اليمنيين األسبوع الفائت بشكل ال ينم إّال عن 

مدى الحقد والخبث والغل الذي يجثم على قلوب ونفوس 
آل سعود ضد أبناء الشعب اليمني وتراثه ومقدرات بلده.

حيث استشهد ٢٢ مواطنا بينهم نساء وأطفال، وأصيب 
٦١ آخرين، الثالثاء، إثر تواصل العدوان السعودي الغاشم 
على اليمن واستهدافه للمواقع المدنية في عدة محافظات.
وأوضــح مصدر أمني أن ٩ مواطنين استشهدوا بينهم 
ثالث نساء وطفالن وجــرح ١٦ آخرين في غــارة لطيران 
العدوان السعودي- األمريكي على جبل صبر بمحافظة تعز، 
الفتا إلى أن طيران العدو شن ثالث غــارات على معسكر 

االستقبال وجبل العروس في المحافظة.

وأضــاف المصدر: كما استشهد شخصان أحدهما طفل 
وأصيب ١٢ آخرين، إثــر القصف السعودي على مدينة 
تعز الذي استهدف منزل وكيل محافظة تعز أمين البحر، 

وقيادة محور تعز في الجحملية، ومنطقة الحوبان.
وتــابــع الــمــصــدر: ان ستة مواطنين مــن أســـرة واحــدة 
استشهدوا، وأصيبت امــرأة في غــارة لطيران العدوان 
السعودي الغاشم على قرية المحصام بمديرية حرض 
محافظة حجة، مشيرًا إلى إصابة ٥ من العاملين في مركز 
الغسيل الكلوي بالمديرية إثــر قصفه مــن قبل العدو 

السعودي.
ولفت المصدر- وفقًا لوكالة «سبأ» الرسمية- إلــى أن 
العدوان السعودي استهدف مبنى الجمارك بمديرية حرض 
محافظة حجة، بقصف مدفعي، ونفذ غارات على عدد من 
المصالح الحكومية ومعسكر قوات األمن الخاصة بالمديرية، 
واستهدف محيط المجمع الحكومي وشبكة االتصاالت في 

مديرية حيران، ووادي حرض.
وأشــار المصدر إلى أن ٤ مواطنين استشهدوا بينهم 
امرأة، واصيب ٢٠ آخرين بينهم نساء واطفال جراء قصف 
العدوان السعودي على مديرية العشة بمحافظة عمران، 
الفتا إلى ان طيران العدو استهدف المركز الصحي وسوقًا 

شعبية بالمديرية.
ولفت المصدر إلــى أن طيران الــعــدوان السعودي شن 

سلسلة غارات على الخط البحري ومطار عدن الدولي.
وفي محافظة صعدة قال المصدر إن العدوان السعودي 
استهدف المحافظة بالقصف المدفعي والصاروخي ما أدى 
إلى تدمير سبعة منازل في مدينة باقم وإحــداث أضرار 

مادية كبيرة.
أما يوم األربعاء فقد شهد مجازر بشعة ارتكبها العدوان 
حيث استشهد ١١٢ مــواطــنــًا وأصــيــب ٣٤٠ آخــريــن، 

العدوان السعودي يوغــــــل في القتل والتدمير
وصمة عار في جبيــــــــــــــــــن اإلنســــانيـــــة
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التزال آلة الموت السعودية تحصد أرواح اليمنيين دون رحمة أو خوف أو رادع أو  
وازع، واليزال المال السعودي هو المتحكم بإنسانية العالم تجاه ما يحدث للشعب 

اليمني من ابادة ومجازر.
أكثر من شــهرين واليمنيون يعيشــون جحيمًا ومجاعة فمن لم يمــت بقذائف العدوان 

مات بحصاره جوعًا ومرضًا، في ظل صمت دولي مريب ومخٍز.
محللون سياســيون أكدوا بأن ما يحدث لليمنيين فضح ادعياء االنســانية على مســتوى 
العالم، وأن جرائم الحرب واالبادة كشفت تجار الحروب على المستويين العربي واالسالمي، 
كمــا عّرى العدوان على اليمن الحكام فــي مجملهم مجرد مرتزقة يحركهم المال ويتحكم 

بقراراتهم.

استشهاد ٥ مواطنين وجرح ٣ جراء 
تدمير كلية الطب بالحديدة

ستشهد ٥ مواطنين وجرح ٣ آخرين، جراء 
ُ
أ

قصف العدوان السعودي كلية الطب -جامعة 
الحديدة- وتدميرها بالكامل.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طائرات 
ــعــدوان الــســعــودي استهدفت كلية الطب  ال

بجامعة الــحــديــدة بشكل مــبــاشــر بــعــدد من 
الصواريخ. 

كما اشار المصدر الى أن قلعة الشريف بمديرية 
باجل تعرضت للقصف الهمجي السعودي مخلفًا 

اضرارًا جسيمة بالقلعة.

استشهاد ٣٩ مواطنًا وإصابة ١٨ آخرين في مديرية بكيل المير بحجة
استشهد ٣٩ مواطنا وأصيب ١٨ آخرين 
جراء قصف العدوان السعودي منطقة المزرق 

بمديرية بكيل المير- محافظة حجة.
وأوضـــح مــصــدر محلي بحجة أن القصف 
السعودي استهدف منزل المواطن علي هادي 
هذمن في عزلة عجمان ما أدى الى استشهاد 
٨ واصابة ١٣ آخرين منهم ٣ نساء و٥ من 
كبار السن تتراوح أعمارهم بين «٧٠-٩٠ 

عامًا».
كما قصف العدوان السعودي منزل المواطن 
علي صالح جوهري بقرية العظم عزلة الردحة 
بأربعة صواريخ ما أدى الــى استشهاد ٣١ 
وجرح ٥ آخرين بينهم ١١ طفًال و١٥ امرأة.

مشيرًا إلى أن هذه المجزرة تضاف إلى سلسلة 
الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق 

الشعب اليمني .
ولفت المصدر إلى أن ما يتعرض له المدنيون 
العزل من استهداف وقصف عشوائي من قبل 
العدوان السعودي بصورة مستمرة يدل على 
انتهاكه الصارخ للقواعد والمبادئ الدولية 

لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

٦ شهداء وإصابة امرأة 
من أسرة واحدة في حرض

أستشهد ٦ مواطنين 
مـــــن أســــــــرة واحــــــدة 
وأصـــيـــبـــت امـــــــرأة فــي 
غــارة لطيران العدوان 
السعودي الغاشم على 
قرية المحصام بمديرية 

حرض محافظة حجة.
وأوضــح مصدر محلي 
ــة حــــرض أن  ــري ــمــدي ب
القصف أدى إلى تدمير 
ـــازل  ـــن ـــم عــــــدد مـــــن ال
بالمنطقة، مشيرًا إلى 
أن الــعــدوان السعودي 
استهدف مبنى الجمارك 
بحرض بقصف مدفعي، 
ونفذ غــارات على عدد 
من المصالح الحكومية 
ــوات األمــن  ومعسكر ق

الخاصة بالمديرية.

خبراء عسكريون:

العدوان يرتكب جرائم 
حرب وابادة بحق شعب 

بريئ ولن تسقط بالتقادم


