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19االثنين: 

مجازر مرّوعة للفاشية السعودية

١٨ شهيدًا وجريحًا في مجزرتين مروعتين 
للعدوان بمران وسوق العقيق بكتاف

يتعرض ابناء اليمن عامة 
لحرب ابادة من قبل العدوان 
السعودي، فمنذ قرابة عامين 
ــنــظــام الــوهــابــي  لــم يــشــبــع ال
الفاشي ساديته بسفك دماء 
ــاء  ــن عـــشـــرات اآلالف مـــن اب
ــل تجده  الــشــعــب الــيــمــنــي، ب
بــوحــشــيــة وهــمــجــيــة يحرق 
محافظة صعدة بمن فيها وال 
يمر يوم إّال ويرتكب العدوان 

فيها جرائم مروعة.
ـــــد قبل  فــفــي يــــوم األح
ــمــاضــي ارتـــكـــب طــيــران  ال
ـــجـــزرة بحق  ــــعــــدوان م ال
مواطنين ابرياء في منطقة 
مــــران بــمــديــريــة حــيــدان 
مــحــافــظــة صــعــدة، حيث 
تــم اســتــهــداف سيارتين 
لــمــواطــنــيــن بـــصـــواريـــخ 
ـــــدوان مــــا أدى الـــى  ـــــع ال
استشهاد عشرة اشخاص 

واصابة آخر حالته حرجة.
كما قــام طــيــران الــعــدوان 
السعودي يشن ثالث غارات 
ــيــوم عــلــى ســوق  فــي نــفــس ال
ــة كــتــاف  ــري ــمــدي الــعــقــيــق ب
محافظة صعدة ما أدى الى 
اســتــشــهــاد واصـــابـــة سبعة 

مواطنين.

استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 
آخرين في غارة للعدوان بالوازعية

استشهاد وإصابة ٦ مواطنين في غارة 
استهدفت شاحنتهم في طريق بيحان

ستشهد خمسة مواطنين 
ُ
ا

وأصيب آخرون في حصيلة أولية 
ــعــدوان  الســتــهــداف طــيــران ال
السعودي األمريكي سيارة على 
الطريق العام بمديرية الوازعية 

بتعز.
وقال مصدر محلي: إن طيران 
ـــعـــدوان اســتــهــدف -الــســبــت  ال
الماضي- سيارة كــان يستقلها 

١٤ مواطنًا في منطقة األحيوق 
بالمديرية ما أدى إلى استشهاد 
خمسة منهم على األقــل ، تم 
العثور على جثثهم ، وإصابة 
آخرين. وأوضح المصدر أن جثث 
الضحايا تفحمت كما تناثرت 
أشالء بعض الجثث جراء الغارة 
التي أدت إلــى تدمير السيارة 

بالكامل.

تــواصــل الفاشية السعودية ارتكاب 
جرائمها بحق المدنيين اليمنيين بصورة 
يومية في انتهاك فاضح للقوانين الدولية 
واصــــرار عــلــى اســتــمــرار إبــــادة الشعب 

اليمني..
ففي يوم األربعاء الماضي قام طيران 

العدوان السعودي بشن غارة على شاحنة 
مواطن نوع «دينا» في عقبة القندع في 
الطريق العام بمديرية بيحان محافظة 
شبوة.. وقد أسفرت هذه الجريمة عن 
استشهاد واصــابــة ستة مواطنين دون 

ذنب!

طيران العدوان يقصف قرية الكراشة وجسر 
القصبة في المحويت

حــالــة هيستيرية يعيشها تحالف 
ــعــدوان ومرتزقته بسبب الهزائم  ال
الــمــتــكــررة الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا في 
مختلف جبهات الــمــواجــهــة على يد 
أبـــطـــال الــجــيــش والــلــجــان الشعبية 

ومتطوعي ابناء القبائل.
وإزاء ذلــك يــقــوم طــيــران الــعــدوان 
ـــي بــاالنــتــقــام من  ـــارات ــســعــودي االم ال

المواطنين العزل والبنى التحتية.
جع ابناء المحويت 

ُ
ففي يوم الثالثاء ف

وكل أبناء اليمن بتلك الجريمة المروعة 
التي ارتكبها الــعــدوان بقصفه جسر 
القصبة وقرية الكراشة في مديرية 
بني سعد بمحافظة المحويت بسلسلة 
غارات أسفرت عن استشهاد مواطنين 
واصابة آخرين، ونفوق عدد من المواشي 
واالغــنــام.. وأكــدت مصادر محلية أن 
أحد الضحايا مواطن كان ذاهبًا لرعي 
أغنامه ومواشيه وال عالقة له باألعمال 
العسكرية وأظــهــرت قــنــاة «اليمن 
اليوم» مأساة ألســره فقدت كل شيء 

في عدوان همجي حاقد.
والتــــزال الــمــأســاة حــاضــرة بتدمير 
العدوان جسر القصبة وتضرر العديد 
من منازل المواطنين القريبة من الجسر 
ــكــراشــة بــأضــرار فــادحــة  فــي قــريــة ال
واصابة األهالي اضافة الى انقطاع حركة 
السير بخط الحديدة -صنعاء، فقد 
تسبب ضرب الجسر الى عرقلة حركة 
المسافرين من الحديدة الى العاصمة 
صنعاء والعكس.. وكذلك تضرر مصالح 

المواطنين.

قَصف بشكل هيستيري وسقوط شهداء وجرحى
ُ
مستشفى ٤٨ واألحياء السكنية بجنوب العاصمة ت

تعرضت مديرية سنحان واالحياء السكنية في 
جنوب العاصمة صنعاء وتحديدًا السواد وجــوار 
مستشفى ٤٨ لعشرات الغارات التي شنها طيران 
ــي االثنين والثالثاء  ــارات ــعــدوان الــســعــودي االم ال
واالربعاء الماضي حيث أدى ذلك القصف الهمجي 
الذي استخدم فيه طيران العدوان صواريخ شديدة 
االنفجار الى نزوح مئات األسر من منازلها وخصوصًا 
التي تعرضت منازلهم الى تطاير شظايا صواريخ 

العدوان.
وأكدت مصادر محلية تعرض عشرات المواطنين 
بينهم أطفال ونساء إلصابات مختلفة كما سقط 

عدد من الشهداء.
وأوضــحــت المصادر أن مستشفى ٤٨ تعرض 

ــمــنــازل والــمــحــالت  ألضــــرار كــبــيــرة اضــافــة الـــى ال
التجارية والــســيــارات.. واعتبرت المصادر ذلك 
القصف الهمجي يعكس حقد الــعــدو السعودي 
على الشعب اليمني وإصراره على استهداف البنى 
التحتية والممتلكات العامة والخاصة وقتل االبرياء 

دون اكتراث.
ــم المتحدة  وحملت المصادر مجلس األمــن واألم
مسئولية استمرار السعودية واالمارات في ارتكاب 
مثل هذه الجرائم المروعة. مشيرة الى أن هذا القصف 
الهمجي تزامن مع تواجد المبعوث الدولي الى اليمن 
اسماعيل ولد الشيخ يوم االثنين في العاصمة صنعاء.. 
فــي تأكيٍد أن الــعــدوان السعودي ال يحترم األمــم 

المتحدة وال المبعوث األممي الى اليمن.

تواصل السعودية شن حرب إبادة ضد الشعب اليمني على مدى عامين دون ان يتحرك الضمير العربي واإلسالمي والعالمي لوقف هذا  
العدوان الهمجي الفاشي الذي يزداد توحشًا يومًا بعد يوم.. فخالل األسبوع الماضي هناك عشرات الجرائم التي ارتكبتها السعودية 
واإلمارات بحق الشــعب اليمني من خالل شــن قصف يســتهدف المدن والقرى والمدارس والجســور والممتلكات العامة والخاصة وســيارات 

المسافرين والمزارع والموانئ، واألسواق والمستشفيات وغيرها والتي تندرج من ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي..
ونشير هنا إلى بعض هذه الجرائم الظهار بشاعة ووحشية العدوان رغم أن هناك جرائم أرتكبها العدوان في تعز وصرواح وكرش والحديدة 
ونهم وشبوة والجوف وحجة، حيث يالحظ أن هناك استهدافًا مركزًا لقصف منازل المواطنين والطرق واألسواق والمستشفيات والمدارس.. 
ومن ذلك شن العدوان غارات على منطقة عيسى في حجة، وكذلك استهداف الطريق العام الرابط بين حجة وعمران في منطقة شرس، اضافة 
إلى شــن غارات على منطقة الصليف وكذلك اســتهداف منازل ومزارع المواطنين في المخدرة بصرواح وعدد من مديريات الجوف، اضافة إلى 

مديرية نهم وكذلك استهداف قرية هجر كحالن ومنطقة السليم بمديرية عسيالن بشبوة ملحقًا اضرارًا كبيرة بمنازل المواطنين..
غير أن االبشــع في تلك الجرائم هو إلقاء طيران العدوان قنابل عنقودية على قرية الزهيرة وحارة الســويس بمدينة المخا.. وكذلك قصف 

المناطق القريبة في سلسلة جبال العمري بأكثر من ٤ قنابل فوسفورية..
«الميثاق» تنشر بعضًا من جرائم العدوان بحق المدنيين:

استشهاد جميع أفراد أسرة المشولي
ستشهد سبعة مواطنين 

ُ
ا

على األقــل وُجــرح آخــرون في 
ثـــالث غــــارات شنها طــيــران 
العدوان السعودي -الجمعة- 
على قرى سكنية في مديريتي 
الــوازعــيــة والمخا بمحافظة 

تعز.
وأوضــــــــح مــــصــــدر مــحــلــي 
ــاء  ــب ــة األن ــوكــال بــالــمــحــافــظــة ل
الــيــمــنــيــة (ســبــأ) أن طــيــران 
الــــــعــــــدوان شـــــن غـــارتـــيـــن 
استهدفتا منزًال في منطقة 
يختل بمديرية المخا ما أدى 
إلى تدميره واستشهاد أربع 

نساء وإصابة آخرين.
وارتــكــب العدو السعودي 
مــذبــحــة مــروعــة -الجمعة- 

حيث أبــاد أفــراد أســرة كاملة 
في مديرية الوازعية بتعز.. 
وذكـــرت مــصــادر محلية أن 
ــعــدوان شــن غــارة  طــيــران ال
ثالثة على مديرية الوازعية 
استهدفت مــنــزل المواطن 
عبده محمد المشولي ما أدى 
ــى استشهاد جميع أفــراد  إل

أسرته.
ـــمـــصـــدر إلـــــى أن  ـــفـــت ال ول
متطوعين من أبناء المنطقة 
هرعوا للمنزل الذي استهدفته 
غــارة الــعــدوان، وتمكنوا من 
انتشال جثث امرأتين وطفل، 
فيما ال تــزال جهود انتشال 
الــضــحــايــا مـــن تــحــت أنــقــاض 

المنزل مستمرة.

استشهاد وإصابة ١٧ مواطنًا في مناطق متفرقة بالمخا 

ستشهد ٧ مواطنين بينهم ٤ نساء، وأصيب 
ُ
ا

أكثر من ١٠ آخرين جراء غارات طيران العدوان 
السعودي على مناطق متفرقة في مديرية المخا 

محافظة تعز.
ستشهدوا 

ُ
وأوضح مصدر محلي أن ثمانية مواطنين ا

وأصيبوا في غارات شنها طيران العدوان السعودي 
على منازل المواطنين في منطقة العسلة بمديرية 
ستشهدت ٤ نساء وأصــيــب عــدد من 

ُ
المخا، كما ا

المواطنين جراء غارتين لطيران العدوان استهدفتا 
منزًال في منطقة يختل بمديرية المخا أيضًا.


