
شهداء وجرحى في قصف للمرتزقة على 
قرية العرسوم بالتعزية

ستشهد ٣مواطنين واصيب ٤ آخرين 
ُ
ا

ـــان فـــي قــصــف عــشــوائــي  ـــرأت بــيــنــهــم ام
بــالــدبــابــات والــمــدفــعــيــة شــنــه مرتزقة 
العدوان السعودي على مناطق آهلة وقرى 

في محافظة تعز.
وقال مصدر محلي: إن مسلحي مرتزقة 
ــعــاء-  ــعــدوان الــســعــودي قصفوا -األرب ال
بــقــذائــف الــدبــابــات قــريــة الــعــرســوم في 
مديرية التعزية ما أدى إلــى استشهاد 

٣ مواطنين واصابة ثالثة بينهم امرأة 
إصاباتهم حرجة.

كما شــن مرتزقة الــعــدوان السعودي 
ئيًا بالمدفعية استهدف  قصفًا عشوا
الــقــرى السكنية الــواقــعــة فــي االطـــراف 
الشمالية لمدينة تعز وســوق الــرمــادة 
في عصيفرة.. ما أسفر عن إصابة امرأة 
وإلحاق أضرار كبيرة في العديد من منازل 

المواطنين.

من جرائم العدوان 19األربعاء:  العدد:  
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الهدف الوحيد للعدوان السعودي في اليمن

< يصــر العدوان الســعودي ومرتزقتــه في كل يوم على ارتكاب مجزرة جديدة بحق المدنيين في اليمن وإضافة أشــالء الضحايا إلى قائمة ســجالته اإلرهابية وحربه الجائرة 
المستمرة ألكثر من عامين..

العشــرات مــن األبرياء ســقطوا خالل األيــام الماضية وهم في منازلهم، أو في طريقهم إليها أو في أعراســهم أو اســواقهم وحقولهم.. وأينما كانــوا يتربص بهم موت 
د.. الطائرات وقصف القنابل والصواريخ وعن سبق اصرار وتعمُّ

«الميثاق» تقدم للرأي العام الداخلي والخارجي جانبًا من األهداف اليومية آللة الحرب السعودية في اليمن.

١٣ شهيدًا وجريحًا في قصف على مقبنة تعز

استشهاد ٨ مواطنين بينهم امرأتان
 بقصف على منزل وسوق بالجوف

قام مرتزقة العدو السعودي- األربعاء- وفي سياق االستهداف الوحشي للمواطنين والمساكن، بقصف منزل 
مواطن بمديرية المتون محافظة الجوف بالصواريخ.

وأوضح مصدر محلي أن مرتزقة العدوان استهدفوا بصواريخ الكاتيوشا منزل المواطن هادي قائد بمنطقة 
الفرشاء بمديرية المتون ما أسفر عن استشهاد امرأتين وإصابة ١٥ آخرين بجروح.

وكان مرتزقة العدو قد قاموا يوم- الثالثاء الماضي- بقصف سوق االثنين في محافظة الجوف بالمدفعية 
بشكل حاقد ما اسفر عن استشهاد ستة مواطنين.

ــعــدوان الــســعــودي باستهداف  قــام طــيــران ال
مزرعة المرحوم اللواء محمد عبدالله صالح في 
باجل محافظة الــحــديــدة بــعــّدة غـــارات جوية 
مستخدمًا فيها الصواريخ والقنابل المحّرمة دوليًا، 
في إطار عدوانه البربري الغاشم المستمر على 

بالدنا -أرضًا وإنسانًا- منذ مايقارب العامين. 
ويأتي هــذا االستهداف ليكشف إصـــرارًا على 
تدمير كل المقدرات والممتلكات العامة والخاصة 
في بالدنا، واإلمعان في قتل األبرياء من األطفال 
والنساء والشباب والشيوخ والعجزة، وتدمير 
البنى التحتية للشعب اليمني، بما فيها المصانع 
والــمــزارع الخاصة، وأن هــذه األساليب الغادرة 
ليست دليل قوة، وإنما تعبير عن عجز وضعف 

فاضحين.
وكــان العدوان قد استهدف المزرعة نفسها 
قبل عّدة أشهر بعّدة غارات جوية وأحدث فيها 

دمارًا واسعًا للمباني والمعدات، إلى جانب إحراق 
أشجار المزرعة، تعبيرًا عن الحقد الدفين لنظام 
آل سعود الذي يعتبر حقد (جمل) وليس حقد 
رجــال، ألن الرجال يواجهون وجهًا لوجه ســواًء 
بالسالح أو باستخدام الخناجر والسيوف، وليس 
بالغدر واستغالل ما يمتلكه هذا النظام الرجعي 
الكهنوتي األرعن والعنصري من طيران مقاتل 
اكة ومــدمــرة ضــد شعبنا  وصــواريــخ وقنابل فتَّ
اليمني الــذي تربطه بالشعب السعودي أواصر 
الجوار والدين والمصير، غير أن عجز نظام آل 
سعود عن مواجهة اليمنيين، وفي مقدمتهم 
رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون من 
رجال القبائل الشرفاء الذين مّرغوا أنوف قوات 
ومرتزقة آل سعود في الرمال وألحقوا بهم الهزائم 
النكراء ولقنوهم الدروس القاسية التي ال يمكن أن 
ينسوها، جعلهم يلجأون إلى أساليب الغدر والقتل 

التي ستنقلب عليهم.

العدوان السعودي يقصف مزرعة اللواء محمد عبدالله صالح في باجل 

٨ شهداء وجرحى في غارة لطيران العدوان
 على سوق في مران بصعدة

ال يكاد يمضي يوم أو ساعة إّال وطيران العدوان 
السعودي اإلمــاراتــي يرتكب جريمة بحق األطفال 
والنساء والشيوخ في اليمن في تأكيد واضــح على 
النزعة الفاشية للعدو السعودي، ففي يوم الثالثاء شن 
طيران العدوان السعودي اإلماراتي غارة استهدفت 
سوقًا فــي مديرية حــيــدان محافظة صــعــدة، وقد 

اسفرت عن استشهاد واصابة ثمانية مواطنين.

وأوضــــح مــصــدر مــحــلــي أن الـــغـــارة استهدفت 
المتسوقين في منطقة مران بمديرية حيدان وأدت 
إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة اثنين بجروح 

بليغة.
ولم يكتِف العدوان بذلك بل لقد ظلت الطائرات 

تحلق وتحول دون اسعاف المصابين.

استهداف العدوان لألعراس
 في الجوف وصنعاء

يــزداد تحالف العدوان وحشية وبشاعة يومًا بعد يوم، حيث وجد في الصمت العربي 
واإلسالمي والدولي إشارة خضراء الستمرار ارتكاب جرائمه بحق األبرياء من أبناء الشعب 
اليمني، بشكل يكشف عن همجية هذا العدو الحاقد، السيما عندما يستهدف األعراس في 

القرى والمدن اليمنية.
فقد قام طيران العدوان السعودي اإلماراتي -األربعاء الماضي- بشن غارة على عرس في 
إحدى قرى مديرية اليتمة في محافظة الجوف، ارتكب خاللها جريمة مروعة أسفرت عن 

استشهاد واصابة ١٨ شخصًا أغلبهم من األطفال والنساء.
وفي مساء يوم الجمعة استهدف طيران العدوان السعودي اإلماراتي أيضًا عرسًا في جنوب 
العاصمة صنعاء بمنطقة السواد بعدة غارات، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى.. 

وذلك ضمن استهدافه األحياء المجاورة لمستشفى ٤٨ .
«الميثاق» أن صاروخًا استهدف منزل العريس. وأكدت مصادر مطلعة لـ

الهدف الوحيد للعدوان السعودي في اليمن

ـل المدنيين
ْ

ت
َ

 ق

استمرارًا لمسلسل الجرائم التي ترتكبها 
الطائرات والــبــوارج الحربية التابعة لتحالف 
العدوان السعودي بحق المدنيين من الرجال 
والنساء واألطفال في محافظة تعز  استشهد٨ 
مواطنين وأصيب ٥ آخرين بقصف صاروخي 
ــوارج الحربية التابعة للعدوان  ــب مــن قبل ال
استهدف منازل مواطنين في مديرية مقبنة.. 
وأفاد مصدر أمني وسكان محليون بأن البوارج 
الحربية المعادية قصفت من مناطق تمركزها 
جــنــوب البحر األحــمــر مــســاء األثنين الماضي 
قرية المويجر في مديرية مقنبة، مستهدفة 
منزلي المواطنين (شباط حفيظ وعبدالحكيم 
محافظ حفيظ) ما أدى إلى تدميرهما بالكامل 
واستشهاد ٨ وإصابة٥ من أسرهما بينهم نساء 

وأطفال
وهم 

:الشهداء 
١- شباط حفيظ 
٢- محمد شباط

٣-  أبرار شباط
٤- سحر عبده علي

٥- عبدالحليم محافظ حفيظ 
٦- غصون محافظ حفيظ

٧-  أشجان عقالن
٨-  أشجان محمد غالب.

الجرحى :
١ والدة عبدالرحيم محمد عبدالرحيم

٢-  كريمة محمد عبدالرحيم
٣- زوجة أكرم الغزالي

٤- أكرم الغزالي 
٥- ابنة عبدالرحمن أكرم

وأكدت مصادر مقربة من الضحايا أن عمة 
الشهيد شباط حفيظ  والتي تقيم في مدينة 
الحديدة، أصيبت بأزمة قلبية إثر تلقيها خبر 
استشهاد أفــراد من أسرتها، وتوفيت على 

الفور.

١١ شهيدًا وجريحًا بغارة على منزل مواطن في نهم
< يرتكب العدوان السعودي اإلماراتي جرائم حرب يومية في مديرية نهم، حيث يواصل قصف 
القرى والمنازل واألسواق والمدارس ووسائل النقل، مستهدفًا أبناء نهم األبطال بعد أن عجز مرتزقته 
عن تحقيق أي تقدم أمام أبطال الجيش واللجان الشعبية، لذا يتعمد العدوان ارتكاب جرائم بحق 
العزل من األطفال والنساء إلطفاء نيران حقده، مستخدمًا أسلحة محرمة دوليًا ومن ذلك قنابل 

عنقودية.. 
ففي يوم الجمعة الماضية استهدف طيران العدوان السعودي بقنبلة عنقودية منزل مواطن في 
منطقة ضبوعة بمديرية نهم ما أدى الى استشهاد امرأة وطفلين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات بليغة 

كحصيلة أولية، هذا فيما تضررت عشرات المنازل وممتلكات المواطنين جراء القصف.


