
شــن طــيــران الــعــدوان السعودي غـــارات على 
مناطق متفرقة بمحافظة تعز -االثنين.. وأوضح 
مصدر محلي بالمحافظة أن الطيران المعادي شن 
غارة على منطقة الراهدة بمديرية خدير، كما 

عاود قصف منطقة ورزان بذات المديرية.
اضافة الى أنه شن غارتين على سوق السقير 
بالوازعية وكذا غارة على مفرق المخا ومثلها على 

مثلث الوازعية.
وعــاود طيران السعودي الثالثاء الماضي شن 
غاراته على مناطق متفرقة بمحافظة تعز، مخلفًا 
أضرارًا في المنازل والمنشآت والممتلكات العامة 

والخاصة.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان استهدف 
مطار تعز الدولي بسلسلة غــارات أسفرت عن 
أضرار كبيرة في منشآت المطار، كما استهدف 
بغارات أخــرى مركز مديرية حيفان ومنطقة 
ــى تــضــرر عــدد مــن المنازل  الجندية مــا أدى إل

والمزارع والمنشآت والممتلكات الخاصة.
ــعــدوان شن  ــى أن طــيــران ال وأشـــار المصدر إل
سلسلة غارات على المنطقة المحيطة بالسجن 
المركزي ومديرية جبل حبشي، وسط تحليق 

كثيف للطيران خالل ساعات النهار .
ولفت المصدر إلى أن كثافة الغارات جاءت في 
محاولة من العدوان إلسناد مرتزقته الذين تكبدوا 

خسائر مع تقدم الجيش واللجان الشعبية في 
المناطق الغربية لمحافظة تعز.

كما عاود طيران العدوان السعودي -األربعاء- 
شن غاراته على محافظة تعز مستهدفا مناطق 

سكنية في الضواحي الغربية للمحافظة.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة 

على منطقة االحــيــوق بمديرية الــوازعــيــة في 
محاولة إلسناد مرتزقته بعد تكبدهم خسائر 
كبيرة وفرارهم من مواقع عدة خالل عمليات 

نوعية للجيش واللجان الشعبية.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة 
على تبة سوفتيل شرقي المدينة أدت إلى تضرر 

عدد من المنازل باألحياء المحيطة بالتبة.
أما يوم الخميس فقد قال المصدر: إن طائرات 
الــعــدوان شنت غــارة على المنطقة المحيطة 
بمصنع السمن والصابون بمنطقة الربيعي غربي 
المدينة، كما شنت غارة اخرى على جبل الهان 

المطل على منطقة الضباب.
أمـــا يـــوم -الــجــمــعــة- فــقــد استشهد ثمانية 
مــواطــنــيــن وأصــيــب آخــــرون فــي غــــارات شنها 
طيران العدوان السعودي على مديرية الوازعية 

بمحافظة تعز.
وأوضــح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران 
الــعــدوان شــن غارتين على مديرية الوازعية 
استهدفت األولى سيارة كان يستقلها مواطنون 
في منطقة الرقة بمركز المديرية ما أدى إلى 
استشهاد ثمانية بينهم نساء وإصــابــة آخرين 

وتدمير السيارة.
وأشـــار المصدر إلــى عــدد أن الضحايا مرشح 
لالرتفاع مع وجــود مصابين في حالة خطيرة 
.. الفتا إلــى أن الضحايا استهدفوا عندما كانوا 
يحاولون النزوح إلى منطقة مجاورة هربا من كثافة 

الغارات على مختلف مناطق مديرية الوازعية.
وذكــر المصدر أن غــارة أخــرى شنها طيران 
تحالف العدوان على مدرسة سكينة في المديرية 

ما أدى إلى أضرار كبيرة في المدرسة.
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السعودية تستبق الهدنة بمــــــــزيد من جرئم اإلبادة والدمار
هيومن رايتس قصف «مستبأ» جريـــــــــــمة حرب سعودية بقنابل أمريكية

قالت «هيومن رايتس ووتش» إن الضربات الجوية التي نفذها 
تحالف العدوان بقيادة السعودية بقنابل زودته بها الواليات 
المتحدة قتلت ٩٧ مدنيًا على األقل، بينهم ٢٥ طفًال، في 

شمال غرب اليمن في ١٥ مارس ٢٠١٦م. 
واشارت المنظمة في تقرير أصدرته -الخميس الماضي- الى 
أن ضربتين على سوق مزدحمة في قرية مستبأ، خلفتا خسائر 
في أرواح المدنيين كانت عشوائية أو تبدو غير متناسبة، في 
انتهاك لقوانين الحرب. الهجمات غير القانونية المتعمدة أو 

المستهترة مثل هذه تشكل جرائم حرب.
وأجرت هيومن رايتس ووتش تحقيقات ميدانية يوم ٢٨ 
مارس، ووجدت في السوق بقايا من قنبلة "جي بي يو-٣١" 
موجهة باألقمار الصناعية، والتي تتكون من قنبلة "إم كيه-
٤" أمريكية تــزن ٢ طــن، ومجموعة توجيه عبر األقمار 
 (JDAM ذخــائــر الهجوم المباشر المشترك) الصناعية
وفرتها الواليات المتحدة أيضا. وزار فريق من صحفيي قناة 
"آي تي في" اإلخبارية البريطانية الموقع في ٢٦ مارس ووجد 
بقايا قنبلة "إم كيه-٨٤" مع أجهزة توجيه ليزر من نوع 
"بايفواي" «Paveway»، راجعت هيومن رايتس ووتش 

صور ولقطات فيديو الصحفيين لهذه الشظايا.
وقالت بريانكا موتابارثي، الباحثة في قسم الطوارئ في 
هيومن رايتس ووتــش: "استخدمت األسلحة التي قدمتها 
الواليات المتحدة في واحدة من الهجمات األكثر دموية ضد 
المدنيين في حرب اليمن منذ عام، ما يوضح بشكل مأساوي 
لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع األسلحة إلى السعودية.. 
على الواليات المتحدة وحلفاء التحالف اآلخرين توجيه رسالة 
واضحة إلى السعودية بأنهم ال يريدون المشاركة في عمليات 

قتل المدنيين غير القانونية".
ودعت هيومن رايتس ووتش الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة وفرنسا ودوًال أخــرى إلــى وقــف مبيعات االسلحة 
جميعها إلى السعودية، إلى أن تحّد من ضرباتها الجوية غير 
المشروعة في اليمن، وتحقق بمصداقية في االنتهاكات 
المزعومة، وتحاسب المسؤولين عنها.. وقالت هيومن رايتس 
ووتــش إن بيع هــذه الــدول أسلحة للسعودية قد يجعلها 

متواطئة في االنتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن قنبلتين جويتين أصابتا حوالي ظهيرة 
١٥ مارس، السوق في مستبأ بمحافظة حجة الشمالية، على 
بعد نحو ٤٥ كيلومترًا من الحدود السعودية. سقطت القنبلة 
األولى أمام مجمع محالت تجارية ومطاعم.. وأصابت الثانية 
منطقة مسقوفة بالقرب من مدخل السوق، ما أسفر عن مقتل 

وإصابة الفاّرين، ومن كان يحاول مساعدة الجرحى. قابلت 
هيومن رايتس ووتــش ٢٣ شاهدًا على الضربات الجوية، 
وكذلك عاملين في المجال الطبي في مستشفيين في المنطقة 

استقبال الجرحى.
وزار فريق حقوقي من األمم المتحدة الموقع في اليوم التالي 
للهجوم وجمع أسماء ٩٧ مدنيًا قتلوا، بينهم ٢٥ طفًال.. وقال 
الفريق إن ١٠ جثث أخرى احترقت بشكل يجعل التعرف 
عليها متعذرًا، ليصل عدد الضحايا اإلجمالي إلى ١٠٧، قال 
٢ من سكان مستبأ إن عديدًا من أقاربهما لقوا حتفهم. فقد 
أحدهما ١٦ من أفــراد أسرته، وفقد اآلخــر ١٧، استقبلت 
عيادة محلية تدعمها منظمة "أطباء بال حدود" ٤٥ جريحًا 
مدنيًا من السوق، مــات ٣ منهم وأضيفوا إلــى عــدد القتلى 

اإلجمالي.

 ضد المدنيين في اليمن
ً

بريانكا: جريمــة مستبــــأ األكثـــــــــر دموية

دول متــواطئـــة فــي االنتهاكـــــــــــات ببيعها األسلحة للسعودية
عــت أن السـوق منطقة عسكرية دت التحالف بالمعلومــــــــــات وادَّ حكومة «هادي» زوَّ

على أمريكــا ودول التحالـف توجيــه رسالـة للسعوديـــــــــــــــــــة بأنهم ال يريدون المشاركة في قتل الشعب اليمني
استمرار الغارات على 

مديرية صرواح 

مــا أن ُيعلن عــن هدنة أو وقف  
للعــدوان إّال ويــزداد نظام ال 
ســعود جنونــًا، وحماقــة وايغــاًال في 

القتل والتدمير.
ولعــل المتابــع لهيســتيريا العــدو 
الغبــي عند كل إعالن هدنة ســيدرك 
كم هي الجرائم والمجازر التي ارتبكها 
المناطــق والمحافظات  فــي مختلــف 

اليمنية.
أيام االســبوع الماضي امتألت بأخبار 
العــدوان ومــا ارتكبــه بحــق  جنــون 
االبرياء المدنيين من االطفال والسناء 
والشــيوخ وغيرهــم في صنعــاء وتعز 
وحجة ومأرب والجوف وشــبوة والحج 

والبيضاء وأمانة العاصمة.
جرائم حــرب وإبادة اســتبق تحالف 
العدوان بقيادة السعودية الهدنة أو 

وقف الحرب.
«الميثــاق» وثقــت جرائــم العدوان 
خــالل اســبوع وفقــًا لما تيــح لها من 
معلومات صادرة عــن قيادات محلية 

وأمنية في المحافظات:

شن طيران العدوان السعودي 
االثنين الماضي خمس غارات على 
مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة 
أن الــــطــــيــــران الــــمــــعــــادي شــن 
ثـــالث غــــارات عــلــى جــبــل هيالن 
االستراتيجي وغارتين على وادي 

صرواح.
كـــمـــا شــــن طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي األربــعــاء ثــالث غــارات 

على مناطق متفرقة بمديرية 
صرواح بمأرب.

ــمــصــدر أن طــيــران  وأوضـــــح ال
الــعــدوان شن غارتين على جبل 
هيالن االستراتيجي، وغــارة على 
منطقة المشجح شرقي صــرواح 

دون وقوع ضحايا.
كما واصــل يوم الجمعة غاراته 
على مناطق متفرقة من مديرية 

صرواح.

الطيران السعودي تضرر منازل ومنشآت في غارات لطيران العدوان على مناطق في تعز
يستهدف منازل المواطنين 

في الغيل بالجوف

شن طيران العدوان السعودي األربعاء الماضي خمس 
غــارات على مديرية الغيل بالجوف مستهدفًا منازل 

المواطنين.
وأوضــح مصدر محلي أن الطيران المعادي استهدف 
منزل المواطن عبدالله النمس بغارة ملحقًا أضرارًا كبيرة 
بالمنزل، ودمر طيران العدوان السعودي منزل المواطن 

السياني.
كما شن طيران العدوان ثالث غارات على وادي أيبر 

والخط العام.


