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10االثنين:  مجازر العدوان

جرائم السعودية مستمرة
رغ��م الع��دوان والحصار يواصل ابناء الش��عب اليمن��ي تحديهم لهذا الم��وت الذي يحاصرهم من كل م��كان ويبحثون -تح��ت القصف غير آبهين  

بالكوليرا وغيره من األمراض المتفش��ية- عن لقمة عيش النقاذ فلذات ابكادهم، خاصة بعد تخلي القريب والغريب عن الش��عب اليمني وتركوه 
وحيدًا يواجه الموت على أيدي أبشع اإلرهابيين المتمثل بالعدوان الذي تشنه السعودية على اليمن أرضًا وإنسانًا للعام الثالث على التوالي.

 في حيس بعد هزائم في ميدي وحرض
ً
العدوان يقتل عماال

يوم األربعاء الماضي وكالعادة خرج عدد من العمال من منازلهم في 
مديرية حيس -محافظة الحديدة- بحثًا عن لقمة عيش، ومن سوء حظ 
بعضهم فقد ذهبوا على متن »ون��ش« كرين، كالعادة لنقل سيارات 

متعطلة وليس غير ذلك.
كان على الونش ثالثة عمال وفي داخل المدينة وليس على جبهات 
القتال والمواجهات العسكرية وفجأة تحرك اإلرهابيون السعوديون 
وأرادوا أن يشبعوا غرائزهم الدموية بقتل أولئك االبرياء ظلمًا وعدوانًا 

بعد أن عجزوا عن أن يواجهوا ابطال اليمن ورجال الرجال الذي يذيقون 
آل سعود ومرتزقته هزائم نكراء يوميًا في صحراء ميدي.

نفذ طيران العدوان الجريمة وحول الونش وأجساد أولئك األبرياء الى 
أشالء.. تجمع المواطنون ومثلهم مثل كل ابناء اليمن مجددين العهد 
بالثأر لدماء الضحايا، وقرر بعض الشباب التحرك فورًا الى جبهة ميدي 
وحرض لمواجهة العدو التاريخي للشعب اليمني وكسر أذرعه ونزع 
مخالبه كواجب وطني وديني وضرورة لضمان عودة األمن واالستقرار 

إبادة أسرة بالكامل في ميدي
ت���زام���ن���ًا م���ع اإلع������الن ع���ن م��س��ودة 
م��ش��روع ق���رار أم��م��ي ي��دع��و ال��ى إدراج 
دول تحالف العدوان بقيادة السعودية 
في القائمة السوداء الستمرار تماديها 
في ارتكاب جرائم ح��رب بحق اطفال 
اليمن، قامت طائرات العدوان األربعاء 
الماضي بارتكاب مذبحة م��روع��ة في 
ميدي محافظة حجة باستهداف منزل 
المواطن احمد طاهر جعدة من أبناء 
منطقة جعدة في ميدي، وقد اسفرت 
الضربة الجوية عن ابادة جماعية ألسرة 
المواطن جعدة بالكامل ول��م ينج إال 
شاب واحد شاءت األقدار أن يكون وقت 
القصف خ��ارج المنزل ليكون شاهدًا 
وآخ���ذًا ل��ث��أر أس��رت��ه ال��ت��ي قتلت ظلمًا 
وعدوانًا بصاروخ سعودي، حيث أدت 
الغارة الى استهداف خمسة أفراد بينهم 
رب األسرة وبقية أفرادها بينهم أطفال 

وبنات ونساء وتدمير المنزل بالكامل.
ولوحظ أن العدوان يستخدم صواريخ 
أكثر تدميرًا حيث دمر المنزل بالكامل 
وت��ح��ول ال��ى ان��ق��اض كما م��زق��ت جثث 

الضحايا الى أشالء صغيرة.
الجريمة التي ارتكبتها السعودية بقتل 
أسرة كاملة في ميدي وهي داخل منزلها 
تؤكد أن تحالف دول ال��ع��دوان يواصل 

حرب إبادة ضد أبناء الشعب اليمني.

استشهاد أكثر من 12 مواطنًا بينهم أطفال ونساء بقصف منزلهم في باقم

12 شهيدًا ومصابًا في استهداف منازلهم بيختل

استيقظ أبناء مديرية باقم محافظة صعدة قبيل فجر األربعاء على مذبحة مروعة 
ارتكبها طيران العدوان السعودي حيث شن غارات استهدفت منزل المواطن حسن 
حسان آل معيض في مديرية باقم اسفرت عن استشهاد 12 شخصًا من أسرة واحدة 
بينهم أربعة أطفال ونساء اضافة الى رب األسرة المواطن حسن حسان آل معيض.

الجريمة هزت اليمن بشكل عام السيما وقد أباد العدوان كل من في المنزل بشكل 
عام وتحول البيت الى مجرد ركام وتمزقت اجساد الضحايا الى اشالء صغيرة، السيما 
وقد شاهد اليمنيون صور المذبحة والمواطنون يجمعون بقايا من اجساد الضحايا 
حتى خارج تلك االنقاض، وأكد مراقبون سياسيون أن العدوان بارتكابه تلك المذبحة 
وغيرها يؤكد على االستمرار في ارتكاب حرب إبادة بحق المواطنين العزل حتى 

في داخل منازلهم، وأنه بهذه الجرائم يتحدى العالم والقوانين الدولية والتحذيرات 
ويواصل قتل اطفال اليمن والمواطنين العزل بشكل همجي.

مشيرين الى أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها السعودية تعد 
بمثابة رد إرهابي سعودي على مجلس حقوق االنسان واألم��م المتحدة وال��دول 
والمنظمات التي مارست ضغوطات على السعودية لوقف انتهاكات حقوق االنسان 
في اليمن والتوقف عن استهداف المدنيين.. الفتين الى أن تحالف العدوان يواصل 
تماديه في سفك الدم اليمني وانه لن يتوقف إال بقرار دولي لوقف الحرب ورفع 
الحصار، وأن ما دون ذلك مجرد اعطاء اشارة خضراء للسعودية لتواصل ابادة ابناء 

الشعب اليمني.

استشهد وأصيب 12 مواطنا جراء استهداف طيران العدوان السعودي 
الغاشم -السبت- منازل المواطنين في منطقة يختل شمال المخا بمحافظة 

تعز.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف منازل ومواشي 
المواطنين بمنطقة يختل شمال المخا ما أدى إلى استشهاد 12 مواطن بينهم 

أطفال ونساء.

أطفأ صاروخ أطلقته إحدى طائرات العدو السعودية 
النور المتوهج الذي كان يشع من وجه الطفلة هيلة التي 
كانت تجلس الى جانب والدها جابر محمد مسفر خميس 
وعمها علي مسفر وأوالد عمها واقرانها على ظهر 
سيارة في منطقة السودة في مديرية باقم محافظة 

صعدة.
غ��ادرت الطفلة هيلة المنزل بصحبة أوالد عمها 
األطفال وعمها أيضًا.. كانوا يغنون للسالم والحياة 
ة طفولية قهرت  ويداعبون بعضهم البعض ب��ب��راء
جيوش العدوان فجن جنون دواعش آل سعود، وفورًا 
اعطى قاتل أطفال اليمن اإلرهابي سلمان التوجيهات 
بقتل الطفلة هيلة، فانطلقت طائرات ملك داعش لتنفذ 
الجريمة بكل وحشية.. في تلك اللحظة كانت جيوش 
17 دولة في حالة استنفار غير مسبوق ألن ثمة حياة 
تنبض من هذه األرض اليمنية أثارت هلعهم رغم أنها 
باتت أرض محروقة وص��ارت بيوتها ومزارعها أشبه 

برماد..
هكذا انتهت معارك تحالف العدوان ولم يعد هدفه 
إال أن يقتل اطفال اليمن، في حرب إبادة تشن عليهم 

يوميًا وبصورة ممنهجة.
لقد ظلت الطفلة هيلة تطمئن عمها بأنها بخير 
وتنادي والدها بأن يضمها الى حضنه ألنها تشعر ببرد 
لم تعرفه من قبل أو أن يربط يدها التي بترها صاروخ 
اإلرهابي سلمان.. أدركت أن والدها لم يعد يتحرك ولم 
يسمع توسالتها وهو الذي ال يفارقها.. انفطر قلبها 
حزنًا وكمدًا.. وقبل أن تغادر الحياة قالت ألوالد عمها 
بلغوا أمي: إننا سنعود قريبًا.. كانت الدماء تنزف.. وكانت 
السماوات السبع تفتح ذراعيها لتحتضن روحًا طاهرة 

ازهقتها أيادي اإلرهابيين من آل سعود.
هيلة خرجت لتلهو كالفراشة.. ليس لديها صواريخ 
باليستية وال مدافع.. هيلة طفلة يمنية أرادت أن ترافق 
أقرانها من أوالد عمها وهم عبدالله علي مسفر ومسفر 
علي مسفر ونجوى يحيى مسفر لم يكن بينهم أي طفل 
إيراني أو أي طفل من حزب الله أو أطفال الشيعة.. كلهم 
أطفال يمنيون يبحثون عن الحياة وسط عالم يتاجر 
بحياتهم ويستخدم دماء هيلة واآلالف من أطفال اليمن 
كورقة ضغط إلجبار القتلة على دفع أموال لتغطية 
ميزانية األمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها.. لكن 
لكل هذا الظلم الذي تمارسه األمم المتحدة ومجلس 
األمن على أطفال اليمن، نهاية.. فَمْن قتل الطفلة هيلة 
هو مجلس األم��ن ال��ذي ترك الحرية للقاتل السعودي 

ليسفك دماء الشعب اليمني باطاًل..
س��الم الله على أطفال اليمن الذين يفضحون قبح 

المجتمع الدولي.

»سلمان« يقتل الطفلة هيلة
 ألنها تغني للحياة

 شيماء محمد


