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19االثنين: 

تواصل آلة الحرب  الســعودية شــن غاراتها ضد األبرياء من الشــعب اليمني على مدى عامين دون ان يتحرك الضمير العربي واإلســالمي والعالمي لوقف هذا العدوان  
الهمجي الفاشي الذي يزداد توحشًا يومًا بعد يوم.. 

فخالل األســبوع الماضي هناك عشــرات الجرائم التي ارتكبتها الســعودية واإلمارات بحق الشــعب اليمني من خالل شــن قصف يســتهدف المدن والقرى والمدارس والجسور 
والممتلكات العامة والخاصة وغيرها والتي تندرج من ضمن جرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي..

ونشــير هنا إلى بعض هذه الجرائم الظهار بشــاعة ووحشــية 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.. «الميثاق» تنشر بعضًا من جرائم العدوان بحق المدنيين:

ال مكان آمن في اليمن فغارات طائرات 
ــازل  ــمــن الــــعــــدوان الـــســـعـــودي تــطــال ال
والـــمـــدارس والمستشفيات وســيــارات 
المسافرين وصاالت االفراح والعزاء.. هكذا 
تتوالى مذابح العدوان السعودي والتي 
تطال األطفال والنساء والشيوخ في عموم 
محافظات الجمهورية يومًا بعد آخر.. ال 
مكان آمن أمام الشعب اليمني إلخفاء فلذات 

أكباده من الموت.
اليمن أصبحت كلها منطقة عسكرية 
مفتوحة لطيران العدوان السعودي.. الذي 

لم يعد يلتزم بقوانين الحرب.
الماضي أباد الطيران السعودي  األربعاء
ــاقــم  ــهــا فــــي مـــديـــريـــة ب ــكــامــل أســــــرة ب

محافظة صعدة حيث استهدف منزل 
احـــد الــمــواطــنــيــن والــمــكــتــض بــاالطــفــال 
والــنــســاء.. منزل ال يمكن أن يقدم على 
قصفه إّال مــجــرم حــرب ال أحــد فــي هذا 
العالم المتوحش يوقف جنونه.. انتهت 
«بطوالت» آل سعود بقتل ٣ أطفال وجرح 

أربع نساء معظمهن اصاباتهن بليغة.
خسرت أسرة يمنية فلذات أكبادها 
بشكل يؤكد أن الــعــدوان يستهدف 
إبــادة أطفال اليمن، السيما والجميع 
يالحظ أن طيران العدوان السعودي 
يستهدف المنازل عنوة في إصــرار 
على إبــادة أجيال المستقبل في ظل 

صمت دولي مريب!!

المجازر متواصلة في صعدة
يعيش ابناء محافظة صعدة مأساة ال مثيل لها 
في التاريخ جراء استمرار جرائم حرب اإلبادة التي 
يتعرضون لها بشكل يومي من قبل تحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية ضد اليمن، ففي الجمعة 
الماضية استشهد ٤ مواطنين بغارة شنها طيران 
الــعــدوان السعودي الغاشم استهدفت سيارة 

مواطن في مديرية حيدان بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بصعدة أن طيران العدوان 
استهدف بغارة سيارة مواطن في منطقة ذويب 
بمديرية حيدان ما أدى إلى استشهاد ٤ مواطنين 

كانوا على متنها.
وكالعادة تعود طائرات العدوان الى مرابضها 
وال أحد يتحرك في هذا العالم إلدانة مثل هذه 
الجرائم بحق اإلنسانية.. أما القتلة فهم يدركون 
أنهم سيفلتون من العقاب لهذا يتمادون في 

القتل.

وفد أممي يزور الجسور التي دمرها العدوان

مع تزايد جرائم استهداف طيران العدوان 
للطرق والجسور بشكل سافر وخصوصًا تلك 
الجسور الــتــي تــربــط بين الــطــرق الــمــؤديــة الى 
العاصمة صنعاء، قام وفد من برنامج الغذاء العالمي 
-الثالثاء- بزيارة الجسور التي تعرضت للقصف 
والتدمير من قبل طيران العدوان وتحديدًا في 
محافظة المحويت، بهدف تقييم األضــرار في 
ــدادات األغذية  هذه الجسور وضمان وصــول ام

التي يقدمها برنامج األغذية للمواطنين.

ــذكــر أن الـــوفـــد تـــرأســـه السيد  ــال ــر ب ــجــدي ال
فرانشيسكو منسق برنامج الغذاء العالمي وضم 
عددًا من المهندسين في صندوق صيانة الطرق، 
حيث اطلعوا على مــا أحــدثــه طــيــران الــعــدوان 
من أضــرار وتدمير للجسور بــدءًا بجسر مقسم 
باألهجر، اضافة الى الدمار الذي لحق بجسر في 
مديرية الرجم، وكذلك جسر رحمة بمديرية جبل 
المحويت وغيرها من الجسور التي تعرضت مؤخرًا 

للتدمير.

استشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف 
معدات شركة مقاوالت بالمشرافة -وصاب

استهدف طيران العدوان السعودي 
-الـــثـــالثـــاء الـــمـــاضـــي- بــثــالث غــــارات 
منطقة مــشــرافــة بــمــديــريــة وصــاب 
السافل محافظة ذمار، معدات شركة 
مقاوالت تعمل بمشروع طريق ذمار 
-الحسينية. القصف الهمجي أدى الى 
استشهاد مواطن واصابة آخرين بجروح 
بليغة، اضافة الى تدمير معدات شركة 

المقاوالت بشكل كامل.
ويكشف هذا القصف الهمجي أنه لم يعد 
هناك شيء محرم على طيران العدوان، وأن 
كــل شــيء فــي اليمن أصــبــح مباحًا مــن دمــاء 

المدنيين الى الممتلكات العامة والخاصة.

تدمير المجمع التربوي بمديرية المراشي بالجوف

لم يكتِف العدوان السعودي بتدمير أكثر من ٥٠٠٠ مدرسة منذ قرابة عامين، وأكثر من 
٥٥٪ من المستشفيات والمراكز الصحية والجسور والطرق والمنازل والمزارع، بل نجده أصبح 

يستهدف المجمعات التربوية بالقصف لتدميرها.
ففي مساء الثالثاء الماضي قام طيران العدوان السعودي بشن غارتين على مبنى مجمع مكتب 

التربية والتعليم في مديرية المراشي بمحافظة الجوف ما أدى الى تدميره بالكامل.
الجدير بالذكر أن المبنى يعتبر من المنشآت المدنية التي يجرم القانون الدولي قصفها، وقد 
أثارت الجريمة سخط وغضب أبناء المديرية الذين سارعوا على الفور لاللتحاق بجبهات القتال 

لمواجهة هذا العدوان الهمجي الذي يمثل خطرًا على الحياة بشكل عام.

استشهاد امرأة وإصابة طفليها في قرية الحور بالصلو -تعز
ستشهدت امــرأة واصيب اثنان من أطفالها في 

ُ
ا

قرية الحور بمديرية الصلو بتعز الثالثاء الماضي، 
اء تعرض منزلهم لقصف مدفعي من قبل  وذلك جرَّ

مرتزقة العدوان السعودي.
وتكشف هــذه الجريمة الــوجــه القبيح للعدوان 
ومرتزقته والذين يمارسون جميعًا حرب إبادة ضد 

ابناء الشعب اليمني طوال عامين.
وتأتي مثل هذه الجرائم نتيجة لصمت المجتمع 
الدولي والمنظمات الحقوقية التي تتجاهل جرائم 
الــعــدوان ومرتزقته نظير أمــوال تتقاضاها وعلى 
حــســاب الـــدم اليمني والــمــواثــيــق والقيم الدولية 

السامية.

ذهبت التحذيرات الدولية أدراج الرياح، وهاجمت الوحوش الوهابية 
وداعــش والجنجاويد وجماعة االخـــوان واالشتراكي وغيرهم من 
المرتزقة الذين استقدمتهم السعودية واإلمارات من مختلف أنحاء 
العالم. منذ بداية العدوان على اليمن ومدينة المخا تدفع الثمن غاليًا.. 
عشرات المذابح تعرض لها المواطنون في قصف جوي وبحري غادر.. 
مدينة قرر الغزاة ومرتزقتهم أن يحتلوها ويبيدوا سكانها بحثًا عن 

انتصار مزعوم يتباهون به في وسائل اإلعالم.
آالف األسر وآالف الضحايا تعرضوا لجرائم حرب وهم في منازلهم.. 
وطوال أشهر والمخا تتعرض آلالف القذائف من البحر والجو والبر 

بشكل هيستيري.
فعلتها القوات اإلماراتية وانتقمت من مدينة سكانها يبحثون عن 
لقمة عيش يسدون بها رمقهم.. أبشع الجرائم لم تتوقف منذ قرابة 

شهر بحق األبرياء.. دماء.. دموع.. حرائق.. دمار.. قصف همجي طال 
كل شيء.. حقد وكراهية صبها الغزاة والمرتزقة على المخا.. بينما 
اكتفت األمم المتحدة بالحديث انها جهزت بطانيات ووجبات لعشرات 

اآلالف من النازحين من المدينة والقرى المجاورة لها.
سلمت رقبة مدينة بسكانها لسكاكين داعش الذين رضعوا من حليب 
اإلرهاب اإلماراتي.. لم تكن أبشع الجرائم التي ارتكبت منذ يوم الثالثاء 
الماضي حيث وصلت فرق الموت الى مشارف المدينة وتشاركها قوات 
العدوان الجوية والتي شرعت بقصف سوق المخا المركزية بشكل 
هيستيري وحولت كل من فيها الى جثث متفحمة.. لم تتوقف المأساة 
الى هنا.. بل إن الفاشيست المدعومين من االمارات احرقوا كل المحالت 
التجارية والقوارب ودمروا بشكل وحشي المنازل والسيارات والمركبات 
في االحياء الشمالية والجنوبية والغربية للمدنية.. هذه الوحشية طالت 

ايضًا العديد  من القرى المجاورة لمدينة المخا.
جثث نساء وأطفال وشيوخ وعجزة مضرجة بالدماء وملقاة بالشوارع..
الكل فر من الهمج الذين استباحوا مدينة لم يعتِد سكانها على جزر 

االمارات حتى تنتقم منهم بهذه الوحشية..
وازداد الوضع رعبًا بدخول القتلة هذه المدينة حيث تعرض 
العشرات من الشباب للقتل واالعدامات بدم بارد في شوارعها.. 
اضافة الى ذلك تعرضت المدينة لعمليات نهب ومداهمات غير 
مسبوقة، الناجون من سكانها يطالبون مجلس حقوق االنسان 
التابع لألمم المتحدة بإرسال لجان تحقيق ميدانية لالطالع 
على جرائم االبادة الجماعية التي ترتكبها قوات العدوان بحق 
المدنيين في مدينة المخا والقرى المنتشرة على الشريط الساحلي 

الغربي.

مناشدة مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق بجرائم العدوان في المخا

وصف!!
ُ
مذابح ال تتوقف ومآٍس ال ت

العدوان يرتكب مجزرة مروعة بالمخا
١٠ شهداء من أسرة واحدة ضحايا مذبحة مروعة جراء غارة شنها 
طيران العدوان -السبت- استهدفت منزل مواطن قرب المدينة السكنية 
بمدينة المخا. الغارة دمرت المنزل تدميرًا كامًال واستشهد داخله ١٠ 

أشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء.
وبحسب مصدر محلي فــإن الــعــدوان السعودي شن سلسلة غــارات 

هيستيرية على مناطق متفرقة على مديرية المخا.

ال شيء آمن في اليمن!!

إبادة أسرة بكاملها بينهم ٣ أطفال في باقم بصعدة


