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8االثنين: 

العــدوان يواصـل استهــداف المدنييـن.. وأبطـــــــــال الجيـش واللجـان يكبـدونه خسائــر فادحــة 
تقرير أمين عام األمم المتحدة المهادن وراء تصاعد جرائم السعودية في اليمن

أكثر من ٦٠ شهيدًا وجريحًا في مذبحة سوق عالف بصعدة

وتعد ابشع تلك الجرائم التي ترتقي 
الى جرائم حرب بحق المدنيين تلك 
الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان 
ــســعــودي فــجــر األربـــعـــاء بقصفه  ال
بشكل وحشي وهمجي ســوق عالف 
في مديرية سحار محافظة صعدة 
والـــذي حــول الــســوق ومــن فيها الى 
كومة من الرماد المحترق والذين بلغ 
عددهم أكثر من ٥٧ شهيدًا وجريحًا 
من الباعة والمشترين والمسافرين 
المذبحة المروعة أثارت استياء كبيرًا 

لدى اليمنيين والشرفاء في العالم، والذين أدركوا فورًا 
أن السعودية ما كان لها أن تقدم على ارتكاب مذبحة 
بتلك الوحشية والهمجية لوال المواقف المتخاذلة من 
مجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة ومجلس 
ــان آخــرهــا تقرير األمــيــن العام  حقوق اإلنــســان، وك
لألمم المتحدة الذي يعد السبب وراء هذه الدماء التي 

تسفكها السعودية في اليمن بدون وجه حق.
تنديدات واسعة بالجريمة، لكن لم يقابلها تحرك 
خارجي أو حقوقي لفضح المجرمين أو المتواطئين في 

ارتكاب تلك الجريمة.
الجدير بالذكر أن حالة الجرحى حرجة ويتوقع ارتفاع 
الشهداء بسبب سوء حالتهم الصحية وعدم توافر 

األدوية والمستلزمات الطبية النقاذ حياتهم.
هــذا وكــان المؤتمر الشعبي الــعــام قــد دان هذه 
الجريمة بشدة وجدد تمسكه بتشكيل لجنة تحقيق 

دولية في جرائم العدوان السعودي في بالدنا.

ــــــــك  الـــــــــــــــى ذل
ـــــــرة  ي وز رت  زا
ـــســـان  حـــقـــوق اإلن
عــــلــــيــــاء فــيــصــل 
ـــطـــيـــف  ـــل ـــدال عـــب
مــســرح الجريمة، 
ــرة  ــوزي ــتــقــت ال وال
وفــــريــــق الـــرصـــد 
ــــــــــــــــــــددًا مــــن  ع

المواطنين الذين يرتادون السوق بصورة شبه يومية، 
وشهود عيان وأصحاب المحالت التجارية واستمعت 
الى شهاداتهم حول الجريمة، واعتبرت جريمة سوق 
عالف تأتي ضمن الجرائم الممنهجة التي يرتكبها 
العدوان في اطار هجوم واسع يستهدف المدنيين 
بصورة متعمدة في منازلهم وتجمعاتهم السكنية 
واألسواق والمخيمات.. وجددت وزيرة حقوق اإلنسان 

مطالبتها بتشكيل 
لجنة دولية مستقلة 
للتحقيق في جرائم 
وانتهاكات تحالف 
العدوان على اليمن.

أسماء الشهداء
ر  ١. محمد صبا
محسن القاضي من 

ابناء محافظة حجة
٢. معاذ جبار محسن القاضي من ابناء محافظة حجة

٣. علي محمد علي ذياب من ابناء محافظة حجة
٤. جمال علي محسن القاضي من ابناء محافظة حجة
٥. وليد حمود صدام القاضي من ابناء محافظة حجة
٦. عدنان علي محسن القاضي من ابناء محافظة حجة
٧. بكري عبدة قائد عساف من ابناء محافظة حجة

٨. محمد غالب أحمد عساف من ابناء 
محافظة حجة

٩. عــادل محمد ناصر عساف من 
ابناء محافظة حجة

١٠. قيس علي صالح أحمد القنطار 
من ابناء محافظة حجة

ــي صــالــح أحــمــد  ١١. حــســيــن عــل
القنطار من ابناء محافظة حجة

١٢. محمد هايل أحمد الحوج من 
ابناء محافظة حجة

١٣. أحمد علي حسين جحيش
١٤. ناصر أحمد عبدالله عساف

١٥. تيمور علي ناصر عساف
١٦. خالد علي عبدالله عساف

١٧. محمد صغير محمد مقبل عساف
١٨. عبدالجليل علي ماطر

١٩. عبدالخالق عبده ناصر عساف
٢٠. محسن عبدالله محمد عساف

٢١. عبدالله علي محمد عساف شهيد
٢٢. محمد حامد عساف

٢٣. محمد عبده صالح الحوايج
٢٤. عبده علي محمد عساف
٢٥. عبدلله السبتان العساف

٢٦. عبده محسن محسن القاضي
٢٧. مجهول داخل كيس «غير معروف»

٢٨. مفقود
٢٩. مفقود

الحــق تقريــر األمين العام لألمم المتحدة الذي قدمه الى مجلس األمن االســبوع الماضي كارثــة بحق المدنيين اليمنيين  
حيث شكل التقرير ضوءًا أخضر للسعودية وتحالف العدوان الرتكاب العديد من المذابح المروعة بحق المدنيين بينهم 

نساء واطفال وكبار السن في االسواق واللوكندات وداخل منازلهم بصورة أفظع من ذي قبل.

العدوان السعودي ومرتزقته 
يواصلون استهداف المناطق السكنية

واصل العدوان السعودي ومرتزقته في ذات اليوم جرائمهم 
البشعة بحق الشعب اليمني، واستهداف المناطق السكنية، 
حيث أوضح مصدر عسكري أن طفلة استشهدت جراء قصف 
صــاروخــي لمرتزقة الــعــدوان على قرية قوبرة في مديرية 
نهم، كما شن المرتزقة قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا على مزارع 

المواطنين في منطقة بني محمد بالمديرية.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثماني غارات على 
مديرية الحيمة الخارجية وألقى قنبلة ضوئية على سوق بني 

منصور بالمديرية.
واستهدف طيران العدوان السعودي األمريكي بعدة غارات 
منازل المواطنين في منطقة الحرشفة بمديرية نهم، وشن 

١٧ غارة أخرى على مناطق متفرقة بالمديرية.
كما شن طيران العدوان على محافظة تعز غارتين شمال 

مديرية المخا، وغارة على مدارس العمري بمديرية ذوباب.
وشــن طيران الــعــدوان أربــع غــارات على مديرية صــرواح 
بمحافظة مأرب، وغارة على إحدى المزارع بمديرية باجل في 
محافظة الحديدة، و ١٦ غارة على مديريتي حرض وميدي 

بمحافظة حجة.

شهداء مدنيون في نهم والجوف وقصف مدرسة 
في ذوباب ومزارع في صرواح

أقدمت طائرات تحالف العدوان بقيادة السعودية على شن 
غارتين -األربعاء الماضي- استهدفتا شاحنتي مواد غذائية 
بمديرية المطمة في محافظة الــجــوف.. وقــد اسفرت تلك 
الجريمة عن استشهاد المواطنين أكــرم علي يحيى باهض 
وخالد علي حسن العزب، جــراء استهداف طيران العدوان 
شاحنتيهما بمديرية المطمة على الطريق العام الرابط بين 

الجوف وصنعاء.

إبادة أسرة بقصف منزلهم في باقم صعدة

أقدم تحالف العدوان السعودي -الجمعة- 
على ارتكاب مذبحة إبــادة أسرة بالكامل 
بقصف منزلهم بغارة جوية في مديرية 

باقم محافظة صعدة.
وذكــــرت مــصــادر محلية أن طــيــران 

العدوان استهدف منزل المواطن حسين 
سالم عسالن بغارة جوية اسفرت عن 
استشهاد سبعة من أفراد أسرته وتدمير 
المنزل بالكامل اضافة الى تضرر منازل 

مجاورة.

مشيرًا الــى أن من بين الضحايا اطفاًال 
ونساء وشيوخًا.

أسماء الشهداء:
- حسين سالم عسالن
- سالم سالم عسالن

- جميلة سالم عسالن
- رضية سالم عسالن
- رضوان سالم عسالن
- فاطمة سالم عسالن

- تركي مسفر صالح الحماقي

األمم المتحدة: مقتل ٤٣ مدنيًا خالل أقل من أسبوع في اليمن
أعلنت األمم المتحدة، األحد، أن ٤٣ مدنيًا قتلوا جراء 
استمرار أعمال العنف من قبل جميع أطراف النزاع في 

اليمن، خالل أقل من أسبوع في نوفمبرالجاري.
ــشــؤون اإلنــســانــيــة باليمن، جيمي  وأعـــرب منسق ال
ماكغولدريك في بيان صحفي صادر عنه: "صدمة بالغة 
إزاء استمرار أعمال العنف التي ترتكبها جميع أطراف 
النزاع في اليمن، والتي أدت مرة أخرى، هذا األسبوع، إلى 

مقتل مدنيين أبرياء، بينهم ١٣ طفًال".
وأشــار المسؤول األممي إلى " أنه في ١ نوفمبر قتل 
٣١ شخصًا بينهم ستة أطفال، وجرح ٢٦ آخرين في 
غارة جوية على سوق ليلي مزدحم في مديرية صحار 

بمحافظة صعدة.
ووفقًا للمسؤول األممي، تشير تقارير أممية إلى أنه في 
٣ نوفمبر "أصابت غارة جوية أخرى منزًال في مديرية 
باقم بمحافظة صعدة؛ ما أسفر عن مقتل أسرة بأكملها، 

تتكون من سبعة أشخاص، بينهم طفالن وامرأتان".
كما أعــرب منسق الــشــؤون اإلنسانية، عــن صدمته 
بالمثل، جــراء القصف العشوائي المستمر على مدينة 

تعز - حد قوله.
وذكر ماكغولدريك، أنه "في ٢ نوفمبر أسفر قصف 

على منطقة سكنية في حي العسوة في مدينة تعز عن 
مقتل خمسة أطفال وجرح اثنين آخرين"، الفتًا إلى" أن 
أعمار األطفال الذين قتلوا أو جرحوا، تتراوح بين ٧ و١٥ 
سنة". وقال المنسق األممي: إن هذه األحداث "هي جزء 
من النمط المأساوي المتمثل في استمرار أطراف النزاع 
في تجاهل قوانين الحرب وواجباتها ومسؤولياتها في 

حماية أرواح المدنيين".
ودعا ماكغولدريك "جميع األطــراف في هذا الصراع 
الــدمــوي إلــى أن تتصرف وفــق مصلحة الشعب اليمني 
ــوفــاء بواجباتها  ومــبــادئ الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي وال

ومسؤولياتها وفق القانون اإلنساني الدولي".
وطالب المسؤول األممي أطــراف الحرب "على وجه 
ــتــزام بــمــبــدأ التمييز بــيــن المدنيين  ــاالل الــخــصــوص ب
والمقاتلين ومــبــدأ التناسب خــالل األعــمــال العدائية 
واالمتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنى 

التحتية المدنية".
كما دعا "الدول التي لديها نفوذ على األطراف في اليمن 
الى أن تكثف من جهودها للتوصل إلى حل سياسي لألزمة"، 
الفتًا إلــى" أنــه يجب على الجميع العمل من أجــل إنهاء 

المعاناة الرهيبة التي يعيشها الشعب اليمني".


