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نوفمرب الدامي..
ــاء الــزكــيــة ــدم ــل ــك ل ــف ــي وس ــش ــالل وح ــه ــت ــاء الــزكــيــةاس ــدم ــل ــك ل ــف ــي وس ــش ــالل وح ــه ــت اس

ــلة من الجرائم الوحشية التي يرتكبها  ضمن سلس
طريان العدوان املعادي عىل بالدنا بشكل يومي ارتكب 
ــية بشعة  ــعودي األمريكي مجزرة وحش العدوان الس
األربعاء املايض بحق املدنيني بمحافظة صعدة والتي 
ــخصا وجرح 31 آخرين  ــفرت عن استشهاد 29 ش أس

بجروح خطرية .
ــوق  ــتهدفت مبارشة س ــية التي اس الغارات الوحش
ــال تجارية  ــعبية باإلضافة إىل مح ــالف ولوكندة ش ع
ــاة العرشات  ــارات أودت بحي ــني الغ ــزارع للمواطن وم

ــائر مادية كبرية وتدمري  من املدنيني باإلضافة إىل خس
للبنية التحتية .

ــهاد وإصابة  و أعلن مصدر طبي باملحافظة باستش
ــعودي  ــخصا نتيجة  غارات طريان العدوان الس 60 ش
ــالف منهم 29  ــة ع ــل بعزل ــوق اللي ــىل س ــي ع األمريك

شهيداً وهم :
ــاء محافظة  ــايض من أبن ــن الق ــد صبار محس 1. محم

حجة
2. معاذ جبار محسن القايض من أبناء محافظة حجة

3. عيل محمد عيل ذياب من أبناء محافظة حجة
4. جمال عيل محسن القايض من أبناء محافظة حجة
5. وليد حمود صدام القايض من أبناء محافظة حجة
6. عدنان عيل محسن القايض من أبناء محافظة حجة

7. بكري عبدة قائد عساف من أبناء محافظة حجة
8. محمد غالب أحمد عساف من أبناء محافظة حجة
9. عادل محمد نارص عساف من أبناء محافظة حجة

10. قيس عيل صالح أحمد القنطار من أبناء محافظة 
حجة

ــن أبناء  ــار م ــد القمنط ــح أحم ــيل صال ــني ع 11. حس
محافظة حجة

12. محمد هايل أحمد الحوج من أبناء محافظة حجة
13. أحمد عيل حسني جحيش

14. نارص أحمد عبدلله عساف
15. تيمور عيل نارص عساف

16. خالد عيل عبدلله عساف
17. محمد صغري محمد مقبل عساف

18. عبد الجليل عيل ماطر
19. عبد الخالق عبدة نارص عساف

20. محسن عبدلله محمد عساف
21. عبدلله عيل محمد عساف شهيد

22. محمد حامد عساف
23. محمد عبدة صالح الحوايج

24. عبده عيل محمد عساف
25. عبدلله السبتان العساف

26. عبده محسن محسن القايض
27. مجهول داخل كيس) غري معروف(

28. مفقود
29. مفقود

ــم يتم التعرف  ــدر أن بعض الحاالت ل وأوضح املص
ــرية يف جثثهم  ــوهات الكب ــم نتيجة التش ــىل هوياته ع
ــراء صواريخ  ــكل كامل ج ــد أن تفحمت الجثث بش بع

العدوان وأسلحته املحرمة.
وأكد املصدر أن هذه املجزرة املروعة انتهاك صارخ 
لكافة األعراف والقوانني الدولية واإلنسانية وتضاف 

إىل سجل تحالف العدوان اإلجرامي.
ــتريية نتيجة  ــة هس ــة صعدة ليل ــت محافظ وعاش
ــف العدواني عىل  ــتمرة ملقاتالت التحال للغارات املس
ــرح ثالث يف غارة  ــهد مواطنان وج اليمن حيث استش
ــام بمنطقة  ــيارة يف الخط الع ــريان العدوان عىل س لط
غافرة يف مديرية الظاهر، فيما أصيب مواطن من أبناء 

مديرية رازح بنريان حرس الحدود السعودي.
ــة التي يرتكبها  ــياق الجرائم اليومي يأتي ذلك يف س
ــق املدنيني  ــعودي األمريكي بح ــدوان الس ــريان الع ط
ــة وخصوصا محافظة  ــف املحافظات اليمني يف مختل
ــوم دون أن تنال نصيبها  ــدة والتي ال يكاد يخلو ي صع

اليومي من غارات العدوان الوحشية .
إدانات محلية ودولية

ــتنكار القتها هذه  ــد واالس ــيل من بيانات التندي س
ــث أدان  ــة والدولية حي ــاط املحلي ــة يف األوس الجريم

مجلس النواب واستنكر بشدة الجريمة املروعة التي 
ــوق  ــعودية يف س ــا تحالف العدوان بقيادة الس ارتكبه
عالف بمديرية سحار محافظة صعدة وراح ضحيتها 

نحو 60 مواطناً بني شهيد وجريح.
ــه أن هذه املجازر تعد  ــد مجلس النواب يف بيان ل وأك
ــد خطراً، كونها ارتكبت بشكل  من جرائم الحرب األش
ــد واألحكام  ــار للقواع ــج دون أي اعتب ــد وممنه متعم

والعهود واملواثيق اإلنسانية والدولية.
ــورى ان هذه الجريمة  ــن جانبه اعترب مجلس الش م
ــي لتحالف العدوان وتعد  تضاف إىل الرصيد اإلجرام
ــا مثيل يف  ــدر أن يوجد له ــرب التي ين ــن جرائم الح م

التاريخ اإلنساني.
ــتمر  ــذه الجرائم ما كان لها أن تس ــد البيان أن ه وأك
ــدة واملجتمع الدويل  ــوال الصمت املخزي لألمم املتح ل
ــجع تحالف الرش واإلجرام عىل ارتكاب مزيد  الذي ش

من الجرائم بحق الشعب اليمني .
ــام واملجلس  ــعبي الع ــتنكر املؤتمر الش إىل ذلك اس
ــرتك  ــيايس ألنصار الله وتكتل أحزاب اللقاء املش الس
ــذه الجريمة  ــدوان ه ــة للع ــزاب املناهض ــل األح وتكت
البشعة بحق املدنيني بمحافظة صعدة ودعت بيانات 
اإلدانة إىل رضورة إيقاف جرائم العدوان بحق األبرياء 
والذي يزداد رصيدها يوم بعد يوم ، فيما ال يزال العالم 
ــرم الذي لم  ــض برصه عن كل هذا الج ــم أذانه ويغ يص

يشهد له التاريخ مثيًال.

ــية بحق اليمنيني راح استهل  ــعوامريكي أول أيام شهر نوفمرب بمجزرة وحش العدوان الس
ــعبي  ــني اآلمنيني واملتواجدين يف فندق ش ــهيدا وجريحا من املدني ــا 60 ش ضحيته

بسوق عالف بمديرية ضحيان محافظة صعدة.
العدوان السعودي لم يأت بجديد فهذا هو وجهه الحقيقي وهذا هو فعله الوحيش بحق أبناء اليمن منذ 
ــع وأشنع املجازر واملذابح الجماعية واستهدف املنازل  ما يقارب الثالثة أعوام والذي ارتكب خاللها أبش

واملساجد واملدارس واملستشفيات والطرقات والجسور واألسواق واملحال التجارية.
ــا االف املواطنيني يف ظل صمت  ــاء الدامية واحدة من عرشات املجازر التي راح ضحيته ــزرة األربع مج

مخز للمجتمع الدويل.
تقرير / مصطفى املنترص 

الـــمـــتـــبـــجـــح ــــــــدوان  ــــــــع ال ــــــزرة  ــــــج م يف  وجـــــريـــــحـــــا  ــــدا  ــــي ــــه ش 6060

حكماء وعقالء الجراف يطلعون على سير 
العملية التعليمية  

الثورة / مصطفى المنتصر 

ــتاد  ــي اإلس ــالء ح ــاء وعق ــام حكم ق
ــارة تفقدية  ــة الثورة بزي الريايض بمديري
ــىل  ــالع ع ــك لالط ــي وذل ــدارس الح إىل م
ــاكل  ــري العملية التعليمية ومتابعة مش س
ــدوان  الع ــة  نتيج ــا  ومعوقاته ــدارس  امل

والحصار الجائر .
حيث تفقد حكماء وعقالء حي الجراف 
ــارص  ــيخ عبدالن ــم الش ــمايل  يتقدمه الش

ــاء وعقالء  ــس حكم ــس مجل ــم رئي عصي
الحي ومعه رؤساء اللجان الفرعية األربع 
ــة  ــاء وأعيان الحي مدرس ــدد من وجه وع
ــاء للبنني  ــة صنع ــة للبنات ومدرس ميمون
ــدارس  إىل رشح  ــدراء امل ــن م ــتمعوا م واس
ــات التي  ــكالت واملعوق ــيل عن املش تفصي
فرضها العدوان والحصار وابرزها انقطاع 

رواتب املدرسني .
ــتاد  ــالء حي اإلس ــاء وعق ــاد حكم وأش
الريايض بدور الوطني الكبري الذي يقدمه 

ــون وتغليبهم كافة املصالح يف تأدية  املعلم
ــذه املرحلة  ــم الوطني املقدس يف ه واجبه

االستثنائية التي يمر بها الوطن .
بدورهم ثمن مدراء املدارس الدور الكبري 
ــي يقدمها حكماء  ــود املخلصة الت والجه
ــاكل  ــي من خالل متابعة مش وعقالء الح
ــن خالل  ــا م ــىل حله ــل ع ــدارس والعم امل
ــة والقطاع  ــع الجهات املختص ــاون م التع
ــم  جهوده ــر  تثم أن  ــني  متمن ــاص  الخ

بالنجاح .
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