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العدوان يختتم عامه بمزيد من جرائم الحرب على اليمنيين

وذكر المصدر أن مواطنين اثنين أصيبا بجروح إثر انفجار قنبلة 
عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية غمر بمحافظة صعدة ، 
مشيرًا إلى أن طيران العدوان استهدف منازل المواطنين في منطقة 
بران بمديرية نهم بمحافظة صنعاء ، ومنطقة العرة في ضالع 
همدان ومنطقة الصمع في مديرية أرحب، كما شن ثالث غارات 
على منطقة عطان، واستهدف بصواريخ شديدة االنفجار منطقة 

الحفا أمانة العاصمة.
وشن طيران العدوان ١١ غارة على مناطق متفرقة بمديرية 
صــرواح محافظة مــأرب، حيث استهدف شاحنات خاصة بأعمال 
البناء كانت تقف الى جوار منزل مالكها، واستهدف ايضًا جبل هيالن 
والمشجح وكوفل بالمحافظة.. وغارتين على جبل عزان بمنطقة 
العابسية بمديرية الحداء محافظة ذمار  ، كما استهدف جسرًا في 
طريق مديرية السياني بمحافظة إب.. وأوضح المصدر أن سبعة 
مواطنين بينهم ابناء وزوجــة العالمة علي الداهوق استشهدوا 
واصيب خمسة آخرين من غارات لطيران العدوان الذي استهدف 
معهد الداهوق في سوق االثنين بمديرية المتون محافظة الجوف 

وشن غارات على منطقة المصلوب بالمحافظة .
كما كثف طيران العدوان السعودي الثالثاء من غاراته على عدد من 
محافظات الجمهورية مستهدفًا منازل المواطنين والبنية التحتية.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارات على منطقة عطان 
ومنطقتي الحفا والنهدين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة ، كما 
شن غاراته على منطقة العرة في ضالع همدان والصمع في مديرية 

أرحب ومديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف شاحنتين محملتين 
بالغاز المنزلي والمواد الغذائية في مديرية المتون بمحافظة الجوف 

كانتا في طريقهما إلى العاصمة.
وأشار المصدر إلى أن الطيران استهدف ثالث شاحنات في مديرية 
صرواح بمحافظة مأرب وشن غارتين على مديرية مجزر، وشن أربع 
غارات على مطار الحديدة وثالث غارات على منطقة الغيل وجبل 
الراجلة بمنطقة حنة وجنوب شرق منطقة الردف بمديرية الوازعية 
بمحافظة تعز كما استهدف بخمس غارات منطقة الحوبان شرقي 

مدينة تعز .
ولفت المصدر إلى استشهاد المواطن إبراهيم علي داعس بإحدى 
مستشفيات الحديدة متأثرًا بجراح أصيب بها في الــغــارة التي 

استهدفت سوق الخميس بمديرية مستبأ محافظة حجة .
أما يوم األربعاء فقد أوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف 
الجسر الرابط بين مديريتي صنعاء القديمة  وشعوب مما أدى إلى 
استشهاد مواطن وإصابة آخر وتضرر عدد من المنازل والمحالت 
المجاورة ، كما شن غارتين على منطقة النهدين بمديرية السبعين 

.
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مزرعة دجاج 
في منطقة رهم بمديرية سنحان، ومنطقة صرف بمديرية بني 
حشيش وجبل الصمع بمديرية أرحب ومناطق المدراج والقرضة 
وبران بمديرية نهم، كما استهدف بأربع غارات مزرعة في بني 
جرين بمديرية صعفان بمحافظة صنعاء ما أدى الى استشهاد أربعة 
مواطنين بينهم امرأتان وطفل واصابة خمسة آخرين باصابات 
خطيرة بمحافظة صنعاء ، كما استهدف أحد المنازل في مديرية 
المتون بمحافظة الجوف مما أدى الى تدميره كليًا وتضرر عدد من 

المنازل المجاورة.
وفي محافظة تعز أصيب مواطنون وتضررت عشرات المنازل 
والــطــرق والمنشآت إثــر سلسلة غــارات عشوائية شنها طيران 
العدوان السعودي االمريكي على أحياء سكنية، ال سيما األحياء 

الشرقية للمدينة.
وقال المصدر: إن طيران العدوان السعودي استهدف بسلسلة 
غارات عشوائية حي الجحملية والقصر الجمهوري، ما أدى إلى وقوع 
أضرار في عشرات المنازل في تلك األحياء التي شهدت عمليات نزوح 

جماعي للمواطنين من منازلهم.
كما استهدف طيران العدوان السعودي بأربع غارات تبة سوفتيل 
شرقي المدينة ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الساكنين في 
األحياء القريبة منها، وتضرر عشرات المنازل فضًال عن تضرر 

مستشفى اليمن الدولي الواقعة أعلى التبة.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي شن أيضا غارات على 
منطقة الردف بمديرية الوازعية ومنطقة الضباب وجبل الهان غربي 

مدينة تعز ما أسفر عن تضرر أراٍض زراعية ومنشآت وسيارات.
واستهدف طيران العدوان السعودي مطار الحديدة بخمس 
غارات ، كما شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب 
وغارتين على مديرية عسيالن بمحافظة شبوة، واستهدف الجبل 

األسود بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.
أما يوم الخميس فقد عاود طيران العدوان السعودي شن غاراته 

على أنحاء مختلفة بمحافظة تعز.

وقــال المصدر: إن طــائــرات الــعــدوان شنت غــارة على منطقة 
سوفتيل شرقي مدينة تعز أسفرت عن أضرار في مستشفى اليمن 

الدولي والعديد من المنازل المحيطة.
وأوضح المصدر أن طائرات العدوان السعودي شنت سلسلة غارات 
على مناطق متفرقة بين منطقتي بيرباشا والضباب والمنطقة 
المحيطة بمصنع السمن والصابون غربي مدينة تعز، كما استهدفت 
طائرات العدوان السعودي بعدة غــارات مدينة ذوبــاب التابعة 

لمديرية باب المندب.
ولفت المصدر إلى أن طائرات العدوان السعودي استهدفت في 
وقت سابق أحياء الجحملية والقصر كما شنت سلسلة غارات على 
شارع الخمسين ومبنى السجن المركزي ومدينة الصالح السياحية 
ومنطقتي المقبابة والمقهاية ومناطق اخرى متفرقة في الضباب 

وحذران.
وفي محافظة مأرب أكد المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين 
على منطقة هيالن وغــارة على الخط العام وغــارة على منطقة 

المشجح ، مخلفًا أضرارًا جسيمة في ممتلكات المواطنين.
كما أفاد المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة حام 
غربي مدينة الحزم وثالث غارات على مديرية المتون وغارتين على 
مديرية المصلوب بمحافظة الجوف مخلفًا أضرارًا كبيرة في مزارع 

ومنازل المواطنين.
وفي محافظة الحديدة استشهد أربعة مواطنين وجرح ثمانية 
آخرين في غارة شنها طيران العدوان السعودي على منزل المواطن 
ناصر الشرفي بمديرية الجحملية.. كما شن غــارة على مديرية 

الدريهمي.
ويستمر طيران العدوان السعودي في ارتكاب الجرائم بحق 
الشعب اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يواصل 

صمته أمام هذه الجرائم.
وقال المصدر: إن طيران العدوان واصل الجمعة جرائمه في حق 

الشعب ومقدراته.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان ركز غاراته خالل على محافظة 
تعز، الفتا إلى استشهاد ١١ شخصا بينهم نساء وأطفال في حصيلة 
أولية جراء غارة لطيران العدوان على أحياء سكنية محاذية لجبل 

حبشي.

ستشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون في استهداف طيران العدوان السعودي منازلهم وممتلكاتهم االثنين الماضي في عدد  
ُ
ا

من محافظات الجمهورية .
 وأوضــح مصــدر أمني أن ثالث نســاء وطفًال واحدًا استشــهدوا وجرح ســبعة آخرين في قصف لطيــران العدوان اســتهدف قرية البحابح 
بمديرية التعزية بمحافظة تعز ، كما شــن الطيران غارتين على جبل حبشــي.. كما اســتهدف بثالث غارات عقبة قندع بمديرية بيحان 

بمحافظة شبوة.. 

دعت المجتمع الدولي إلى العمل كوسطاء سالم ال سماسرة سالح

أوكسفام: المجاعة تلوح في اليمن
 دعــت منظمة أوكسفام المجتمع الــدولــي وخاصة حكومتي 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة والمؤيدين الرئيسيين لقوات 

التحالف، الى العمل كوسطاء للسالم، وليس كسماسرة سالح .
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها -االسبوع الماضي: "إنه 
بدون تحقيق السالم يواجه اليمن خطر االنــزالق نحو المجاعة 
لكن إصرار بعض زعماء العالم على تأجيج النزاع يبدو أكبر من 

اهتمامهم بإيقافه".
وأشارت إلى أنه في العام ٢٠١٥م بلغ إجمالي مبيعات األسلحة 
إلى األطراف المتنازعة ٢٥ مليار دوالر، من ضمنها طائرات بدون 

طيار، وقنابل، وطوربيدات، وصواريخ، وقذائف.
وحــذرت منظمة أوكسفام من أزمة مصرفية في اليمن تلوح 
نذر بخطر 

ُ
مالمحها في األفق بعد مرور عام على اندالع الحرب، ت

دفع الماليين نحو المجاعة.
وأوضحت أن تدمير المزارع واألسواق، والحصار الفعلي المفروض 

على الواردات التجارية، وتفاقم أزمة الوقود المستمرة منذ فترة 
طويلة، أدى إلــى انخفاض معدالت اإلنــتــاج الــزراعــي، وشــح في 

اإلمدادات التموينية، وارتفاع باهظ في أسعار الغذاء.
وأشارت إلى ما ألحقته الضربات الجوية من أضرار في طرق اإلمداد 
الرئيسية، ومستودعات المعونة الغذائية، والمركبات التي تحمل 

اإلمدادات اإلنسانية، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء.
وأضافت: مع دخول النزاع عامه الثاني، أصبحت المصارف الدولية 
أكثر تردًدا في توفير االئتمان للمستوردين، ما يعني أن التجار في 
اليمن قد يضطرون إلى وقف الشحنات الغذائية، وفي الوقت نفسه، 
يعاني البنك المركزي اليمني من أجل تحقيق استقرار األسعار 
في سوق المواد الغذائية" .. مبينة أن ذلك قد يؤدي بالنسبة لبلد 
يستورد ٩٠ بالمائة من غذائه، إلى ارتفاع في األسعار على نحو 

يؤثر على ربع السكان، الذين وصلوا فعًال إلى حافة الموت جوعًا.
وأجرت منظمة أوكسفام مسحًا ميدانيًا في فبراير الماضي ،حول 

ص إلى أن ثلثي األسر 
ُ
ل
َ
الغذاء شمل ٢٥٠ شخصًا في اليمن، خ

اليمنية تقريًبا تعتمد على االئتمان المالي لشراء األغذية، فيما 
عدد قليل من الناس هم من يقدرون على تسديد ديونهم ، األمر 
الذي أدى إلى تزايد عدم رغبة المقرضين بتقديم القروض لألسر 

الفقيرة.
وأضح البيان أن جميع األدلة تبين أن اليمنيين األكثر فقرًا ال 
يملكون القدرة على التكيف أمام هذه األزمة المالية لفترة طويلة .

وحثت منظمة أوكسفام المجتمع الدولي على تقديم دعم عاجل 
إلى البنك المركزي اليمني بغية درء خطر انهيار اقتصاد اليمن، 

ودعم المصارف والمستوردين في اليمن.
ودعت المنظمة إلى بقاء جميع الطرق البرية والبحرية والجوية 
إلى اليمن مفتوحة، بغية السماح بتدفق منتظم وثابت لإلمدادات 
التجارية، من المواد الغذائية والوقود واألدوية، إلى البلد من أجل 

تخفيف حدة األزمة اإلنسانية.

العفو الدولية تدعو بريطانيا وأمريكا إلى وقف توريد 
األسلحة الستخدامها في الحرب على اليمن

دعت منظمة العفو الدولية بريطانيا والواليات المتحدة إلى وقف توريد األسلحة التي تستخدم في 
الحرب على اليمن في ظل االنتهاكات الخطيرة للحق اإلنساني الدولي .

وقال المنظمة في بيان لها االسبوع الماضي: "بعد مرور ما يقرب عام على بدء النزاع في اليمن ينبغي 
للدول بما في ذلك الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تضع حدًا لكل عمليات نقل السالح بغرض 
استخدامه في نزاع اليمن من أجل وقف تأجيج االنتهاكات الخطيرة التي كان لها أبلغ األثر على المدنيين 
". وأضاف نائب مدير شئون الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو جيمس لينش: "مر عام على 
النزاع في اليمن، وما زالت استجابة المجتمع الدولي للنزاع ال تبالي بغير المصالح ومشينة كليًا". وأشارت 
المنظمة إلى أن الهجمات الجوية التي بادرت السعودية بشنها في ٢٦ مارس من العام الماضي "فجر 

صراعًا مسلحًا مكتمل األبعاد" .
وأكدت ان الهجمات تسببت في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساني الدولي، بما في ذلك انتهاكات ُيحَتَمل أن تكون جرائم حرب.
ولفتت العفو الدولية إلى ما تسببت به الغارات الجوية من مقتل ما يربو من ثالثة آالف مدني من بينهم 
٧٠٠ طفل، وتشريد ما ال يقل عن ٢٫٥ مليون شخص من ديارهم على مدى السنة األخيرة، اضافة إلى أن 

٨٣ في المائة على األقل من سكان البالد باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانية.


