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19االثنين: 

< تواصل السعودية ارتكاب جرائم حرب إبادة بحق العزل من أبناء الشعب اليمني الذي تحصد طائراتها وصواريخها أرواحهم ليل نهار بكل وحشية. 
ونرصد بعضًا من المذابح التي ارتكبها آل سعود بحق األطفال والنساء والطالب والمدنيين في األسواق والمدارس والمصانع وفي منازلهم بدون حق.

وتتخذ السعودية من وراء الصمت الدولي المريب والتواطؤ األممي الفاضح فرصة لشن حرب إبادة ضد أبناء الشعب اليمني الذين يتعرضون لحرب وحشية كهذه منذ ما يزيد عن العام والنصف..
فمنذ أن انقضت مشــاورات الكويت بين الوفد الوطني ووفد الرياض دون أن تحقق تقدمًا في مســار حل األزمة اليمنية بســبب تعنت وفد الرياض كثفت الســعودية من غاراتها الفاشية التي لم 

تستثِن األطفال وال المتسوقين وال الطالب في قاعات االمتحانات وال مصانع أغذية األطفال وال الطرق وال غير ذلك.
 «الميثاق» ترصد أبشع الجرائم التي ارتكبتها السعودية بحق اليمنيين خالل االسبوع الماضي.

مذبحة مصنع العاقل تهز الضمير اإلنساني

٣٠ مدنيًا ضحايا قصف سوق «مديد» وقرية العذري بنهم

شهد مصنع العاقل في شمال العاصمة صنعاء- 
صباح يوم الثالثاء- مذبحة مروعة هزت الضمير 
العالمي، حيث أقدمت طائرات العدو السعودي 
على قصف مصنع «بطاطس نعمان» الخاص 
بــاالطــفــال والــقــريــب مــن مركز الصيانة بعدة 
صواريخ وحولته وَمْن فيه الى جثث متفحمة.. 

عشرات العمال من النساء والرجال احترقوا.. وتناثرت أشالء البقية في الجوار بشكل 
مرعب.

نساء خرجن من منازلهن وهن معظم العامالت 
في المصنع أحرقهن صــاروخ الحقد والوحشية 

السعودية كن الغالبية.
المعلومات ذكرت أن ضحايا مذبحة الثالثاء في 
مصنع العاقل بلغت ١٦ شهيدًا وجرح عشرة 
آخــريــن.. وكــان مواطنون قد ُهــرعــوا الــى مكان 
الجريمة السعودية إلنقاذ العمال، ولألسف كانت الصدمة كبيرة حيث إن الجميع تفحم 

وتحولت آالت المصنع الى أشبه بخردة، ولم يستطيعوا انتشال سوى ست جثث.

ارتفع عدد شهداء وجرحى 
غارات العدوان السعودي على 
سوق شعبية «مديد» ومنازل 
المواطنين بقرية العذري في 
مديرية نهم إلى ٣٠ شهيدًا 
وجــريــحــًا فـــي حــصــيــلــة غير 

نهائية.
وأوضــــــح مـــصـــدر مــحــلــي أن 
بعض الجثث تفحمت ولم يتم 
الوصول إليها نتيجة انفجارات 
في مخرن لبيع اسطوانات الغاز 

المنزلي.
ـــشـــهـــداء  ــــاء بـــعـــض ال أســــم

والجرحى:
* الشهداء:

١- فارس ضيف الله البهلولي
٢- مناع ضيف الله البهلولي
٣- علي ضيف الله البهلولي

٤- أيمن ضيف الله البهلولي
٥- واثق منصور البهلولي
٦- أحمد حميد البهلولي

٧- علي مقبل حمدة
٨- عمار علي ناصر العقر

٩- فيصل الشجري
١٠- جــمــال أحــمــد سعيد 

العقر
١١- زاهد علي سعيد العقر

* الجرحى:
١٢- عــرفــات أحــمــد صالح 

العقر
١٣- سليم علي علي العقر

١٤- خالد يحيى صالح العقر
١٥- عــلــي يــحــيــى عبدالله 

العقر
١٦- يحيى سعيد العقر
١٧- بدر أحمد الشجرى

 و٦ رجال وامرأة بصاروخ 
ً
استشهاد ٢٠ طفال

على مدرسة تحفيظ قرآن بصعدة
< فــي صباح السبت وبينما كــان عــدد من 
األطفال يتلقون تعليمهم في إحدى مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم في منطقة جمعة بني 
فاضل بمديرية حيدان -محافظة صعدة- 
لم يكترث أحــد ألصــوات الطائرات الحربية 
د على قصفها  السعودية ألن الجميع قد تعوَّ
للقرى والمنازل والــطــرق، لكن لم يكن أحد 
يتوقع أن تقصف أطفاًال غادروا منازلهم خالل 

م القرآن الكريم.
ُّ
عطلة الصيف لتعل

ة ظلوا  ــراء أطفال في عمر الــزهــور وبكل ب
يتابعون مدرسهم ويـــرددون معه األحــرف 
ــى واآليـــات القرآنية.. وفجأة جــاء صوت  األول
طائرة الفاشية الوهابية ليحول تلك الطفولة 
البريئة الى أشالء ممزقة بذلك الصاروخ الذي 
د الوهابيون أن يبيدوا به حتى أطفال  تعمَّ

جمعة بني فاضل..
كل شيء في المدرسة ُدمر وتناثرت أجساد 
األطفال في كل مكان.. ٢٦ طالبًا ورجًال وامرأة 
ستشهدوا وُجرحوا جراء تلك الغارة الفاشية.

ُ
ا

هذا فيما أكد مصدر محلي أن إصابات األطفال 
حرجة جدًا وعدد الشهداء مرشح للتزايد..

ـــــذي أكــد  ــي ال ــمــحــل ــحــســب الـــمـــصـــدر ال وب
«الميثاق» أن طيران العدوان السعودي لم  لـ
يكتِف بارتكاب المجزرة البشعة بحق األطفال 
في مدرسة تحفيظ للقرآن الكريم، فإنه واصل 
التحليق وقصف الطرق في إصرار على جريمة 
القتل واإلبادة وعدم تمكين اآلباء من إسعاف 
األطفال الجرحى الى المستشفيات أو الوحدات 

الصحية القريبة.

٢٣ شهيدًا وجريحًا في مذبحة سعودية بالمتون

< شجع الصمت الدولي وتواطؤ األمم المتحدة السعودية على ارتكاب 
جرائم حرب متواصلة بحق المدنيين اليمنيين الذين يعيشون في منازلهم 

والتي تبعد عن حدود السعودية مئات الكيلومترات.
بعد ظهر يوم الجمعة كان أبناء مديرية المتون في سوق االثنين على 
موعد مع فاجعة هزت الضمير الوطني وعرش الرحمن بقيام الطائرات 

السعودية بشن سلسلة غارات على منازل المواطنين ومحطة وقود في 
مديرية المتون- محافظة الجوف.

لم يكن األطفال والنساء وال الرجال في متاريس قتالية وإنما في منازلهم 
وهي منازل عادية وليس هناك معسكرات وال صواريخ باليستية.. مثلهم 
مثل عّمال محطة الوقود الذين يعيلون أسرهم من خالل هذا العمل الذي 

يعد مصدرًا وحيدًا لهم.
 وبرغم ذلك فقد أصر آل سعود على إشباع ساديتهم ودمويتهم 
وحركوا طائراتهم الرتكاب مذبحة بحق مواطنين أبرياء وعزل وداخل 
منازلهم.. حيث شنت الطائرات السعودية عــدة غــارات على منازل 
المواطنين، أدت في حصيلة أولية الى استشهاد وجرح ثالثة وعشرين 

ستشهدوا على الفور منهم امرأة، هذا فيما إصابة 
ُ
مواطنًا بينهم تسعة ا

اآلخرين خطيرة.
ُهرع الناس إلنقاذ ما يمكن إنقاذه غير أن طيران العدو السعودي ظل 
يحلق فوق رؤوس أبناء المتون في إصرار على االستمرار في جرائم القتل 

ومحاولة تركيع أبناء محافظة- الجوف كما يتوهم النظام السعودي.

السعودية ترتكب جرائم إبادة بحق الشعب اليمني


