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صنعاء - سبأ
ــدوان  ــزرة الع ــدة مج ــىل بش ــاء األع ــس القض أدان مجل
ــق الطفولة يف  ــعودي اإلماراتي اإلرسائييل األمريكي بح الس

مديرية ضحيان محافظة صعدة.
وأشار املجلس يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
ــاس وهم عىل  ــوق مكتظ بالن ــال بس ــتهداف األطف إىل ان اس
ــجد بغارة جوية  ــد خروجهم من املس ــية بع حافلتهم املدرس

لطريان التحالف جريمة بشعة يندى لها جبني اإلنسانية .
ولفت املجلس إىل ان اعرتف ناطق تحالف العدوان املجرم 
ــب جريمة أخرى  ــارة، قد ارتك ــي يف ترصيحه حول الغ املالك

بكذبه انهم استهدفوا مطلقي ومشغيل الصواريخ.
ــرا بحق الطفولة يف  ــان ان هذه الجريمة النك ــح البي وأوض
ــتهدافه  ــن جرائم للعدوان وآخرها اس ــبقها م اليمن مع ما س
لسوق السمك وبوابة مستشفى الثورة يف الحديدة وسيارات 
ــك جريمة قتل  ــعاف أثناء نقلها لبعض الجرحى وكذل اإلس
ــقط  ــد جرائم حرب لن تس ــي ، تع ــاحل الغرب األرسى يف الس

بالتقادم .

مجلس القضاء يدين جريمة العدوان مجلس القضاء يدين جريمة العدوان 
بحق الطفولة في ضحيان صعدةبحق الطفولة في ضحيان صعدة

واريخ  واريخ  هل َهؤالء اKطفال ُيطِلُقون الصَّ  هل َهؤالء اKطفال ُيطِلُقون الصَّ
الباليستّية من حاِفَلتهم الُمتهاِلكة؟الباليستّية من حاِفَلتهم الُمتهاِلكة؟

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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 / محمد الفائق / مجدي عقبة     
استشهد وجرح أكرث من 127 طفال ومدنيا بمجزرة جديدة ارتكبها تحالف 
ــوق مجز  ــتهدفا حافلة طالب يف س ــي أمس مس ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــعتني  ــبوع من ارتكابه مجزرتني بش بمدينة ضحيان محافظة صعدة، بعد أس
الخميس املايض استهدفتا ميناء االصطياد وبوابة مستشفى الثورة وأسفرتا 

عن استشهاد وجرح  130 مدنيا بينهم أطفال ونساء.
وأعلنت وزارة الصحة يف وقت متأخر أمس الخميس أن الحصيلة النهائية 

للشهداء وصلت إىل 51 شهيدا و79 جريحا جلهم من األطفال.
ــر الرازحي أن  ــح محافظ صعدة محمد جاب ــورة) أوض ــح لــ(الث ويف ترصي
ــتهدف أمس صباحا حافلة كانت تقل أكرث من  ــعودي اس طريان العدوان الس
50 طالباً من طالب املركز الصيفي ملديرية مجز أثناء تواجدهم يف سوق مجز 
ــحار مما  ــالف يف مديرية س ــد وادي ع ــم يف رحلة صيفية إىل س ــل تحركه قبي
ــقوط أكرث من 50 شهيدا و77 جريحا معظمهم من األطفال الذين  نتج عنه س

ترتاوح أعمارهم ما بني سن السابعة وسن الثانية عرش.

ــهدوا أكرث من  ــدد األطفال الذين استش ــظ الرازحي إىل أن ع ــار املحاف  وأش
ــهداء والجرحى إىل  35 طفال وغالبية الجرحى من األطفال حيث تم نقل الش

هيئة املستشفى الجمهوري بصعدة ومستشفى الطلح الريفي.
من جانبه قال مدير املستشفى الجمهوري بصعدة الدكتور صالح عبدالله 
ــتقبل  أكرث من 14 شهيدا  و27  ــفى اس قربان يف ترصيح لـ(لثورة) إن املستش
ــث تم نقل ثالثة جرحى  ــا معظمهم أطفال وحال معظمهم خطرة حي جريح
ــاالت خطرة  ــات الالزمة وهناك ثالث ح ــراء العملي ــاء إلج ــة صنع إىل العاصم

ــتقبل مركز الطلح الريفي بقية شهداء  ترقد حاليا يف العناية املركزة،  فيما اس
ــالب األطفال والذي  ــعودي األمريكي بحق الط ــى مجزرة العدوان الس وجرح

بلغ عدد ضحايا املجزرة أكرث من 137 شهيدا وجريحا.
ــتغاثة للقطاع  ــفى الجمهوري بصعدة نداء اس ــق مدير هيئة املستش وأطل
ــا املواطنني إىل  ــة والدولية ، داعي ــاص واملنظمات املحلي ــي العام والخ الصح

رسعة التربع بالدم.

ــوم" التي يرأس تحريرها  دعت صحيفة" رأي الي
ــس  ــا أم ــوان يف افتتاحيته ــاري عط ــتاذ عبدالب األس
ــحاب ووقف  ــدوان إىل االنس ــف الع ــس، تحال الخمي
ــل لتقليل  ــاره الخيار األمث ــىل اليمن باعتب ــرب ع الح
ــمها  ــرب ال يمكن أن تجس ــدة أن الح ــائر، مؤك الخس

الطائرات والصواريخ التي تلقى فوق رؤوس املدنيني.
ــات ناطق العدوان  ــتنكرت الصحيفة ترصيح واس
ــي ارتكبتها  ــزرة الت ــرب املج ــذي اعت ــي ال ــي املالك ترك
ــرشات من  ــا  الع ــب ضحيته ــف وذه ــرات التحال طائ

األطفال مربرة..
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عطوان  لـ ناطق العدوان: 

أفظع جريمة حرب سعودية أمريكية معلنةأفظع جريمة حرب سعودية أمريكية معلنة

أكثر من ١٣٠ شهيدًا وجريحا بقصف تحالف العدوان حافلة أطفال وسط سوق ضحيان الشعبي 

 الخارجية السورية تدين بشدة وحزب ا_: العدوان السعودي اKمريكي انساق في الجريمة وراء غرائزه البشعة المتعطشة للقتل وسفك الدماء البريئة الخارجية السورية تدين بشدة وحزب ا_: العدوان السعودي اKمريكي انساق في الجريمة وراء غرائزه البشعة المتعطشة للقتل وسفك الدماء البريئة
قيادة الدفاع واالركان العامة: جريمة العدوان المروعة بحق اطفال ضحيان لن تمر دون رد مضاعفقيادة الدفاع واالركان العامة: جريمة العدوان المروعة بحق اطفال ضحيان لن تمر دون رد مضاعف

/  
أدان مصدر مسؤول يف مكتب رئيس الوزراء 
ــريان العدوان  ــي ارتكبها ط ــده املجزرة الت وبش
ــتهداف حافلة  ــعودي أمس باس األمريكي الس
ــدة  ــة صع ــان بمحافظ ــوق ضحي ــالب يف س ط
ــهاد وإصابة نحو مائة وثالثني  وأدت إىل استش

شخصاً جلهم من األطفال .
ــبأ) بهذا  ـــ ( س ــدر يف ترصيح ل ــدد املص ون
ــل الهمجي اإلرهابي الذي ارتكبه العدوان  الفع
ــا بحق  ــي ارتكبه ــازره الت ــلة مج ــن سلس ضم

ــيوخه  ــائه وش ــي وأطفاله ونس ــعب اليمن الش
وسط صمت وتواطؤ عربي ودويل مخز ..

ــون  ــن يقف ــدوان وم ــاعي الع ــد أن مس وأك
ــرب ارتكابه لهذه  ــاب أبناء اليمن ع وراءهم إلره
ــازر املروعة ال تزيد هم إال قوة وعنفوانا يف  املج
ــق ودفاعاً عن األرض  املواجهة وثباتاً عىل الح

والعرض.
ــا  وم ــازر  املج ــذه  ه أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــقط بالتقادم  ــم حرب لن تس ــبقها من جرائ س
ــن  ــه وم ــدوان ومرتزقت ــوز الع ــيخضع رم و س

ــذي يقتل به  ــالح ال ــاندونه ويمدونه بالس يس
الشعب اليمني للمالحقة واملحاكمة..

ــرد  بال ــزاة  والغ ــن  املعتدي ــدر  املص ــد  وتوع
ــبقها ، داعياً  ــب عىل هذه املجزرة وما س املناس
ــة املناهضة للعدوان  ــم وقواه الحي أحرار العال
ــق أطفال  ــذه املجزرة بح ــة ه ــافر إىل إدان الس
ــبح املوت  ــون كل يوم ش ــن يواجه ــن الذي اليم
ــه االقتصادية  ــم وحرب ــدوان الغاش ــل الع بفع

والحصار الشامل.
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 إدانات محلية ودولية منددة بجريمة استهداف أطفال ضحيان  إدانات محلية ودولية منددة بجريمة استهداف أطفال ضحيان 

التفاصيل صفحة 04-05

البقية صفحة 02


