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ضحايا مجزرتي العدوان السعودي بتعز والحديدة

يواص��ل طيران العدوان الس��عودي الظالم ارتكابه أبش��ع الجرائ��م بحق المدنيين االبرياء في اليم��ن دون رادع من دول
العالم ومنظمات االنس��انية التي تقصف متفرجة على همجية تحالف العدوان العس��كري على بالدنا وهو يمارس مجازر
اإلبادة الجماعية وبأحدث األسلحة بما فيها المحرمة دوليًا.
الميثاق تقدم حصيلة ضحايا أسبوع من الغارات الهستيرية على مختلف مناطق اليمن .
في إطار جرائم االبادة الجماعية التي يرتكبها
تحالف العدوان السعودي بحق الشعب اليمني
استشهد  22وأصيب  6بينهم نساء وأطفال
في مديرية موزع بمحافظة تعز بغارات طيران
العدوان الثالثاء الماضي.
وبحسب مصدر محلي بمديرية موزع فإن طيران
العدوان السعودي شن عدة غارات على مناطق
متفرقة بالمديرية مستهدفًا بـ 3منها ثالث أسر
نازحة في قرية العطيرة بمنطقة الهاملي شمال
غرب معسكر خالد بن الوليد نتج عنها استشهاد
 19شخصًا بينهم  7ن��س��اء جميعهم م��ن آل
البريق ..فيما استشهد  3وأصيب  6بغارة أخرى
على محل أحد المواطنين قرب جسر الهاملي بذات
المنطقة في المديرية.
وحصلت «الميثاق» على أسماء 15من شهداء
مجزرة طيران العدوان بحق األسر النازحة وهم

( :مروان سعيد علي البريق -عصام سعيد علي
البريق-مراد سعيد علي البريق-محمد سعيد
علي البريق -أحمد قائد جوم البريق -علي جوم
البريق -مرتضى علي سالم البريق-جواد هاشم
قايد ج��وم البريق-جليلة عبده محمد البريق
فتحية سعيد علي البريق -تقوى سعيد عليالبريق -سونيا سعيد علي البريق-نورية سعيد
علي البريق -ماطرة علي الجوم البريق-فاطن
مقبل علي البريق).
ّ
ُ
إضافة الى أربعة شهداء تفحمت جثثهم بشكل
كامل.
وفي محافظة الحديدة ارتكب طيران العدوان
السعودي مجزرة جديدة -مساء الجمعة -بحق
المدنيين األبرياء مستهدفًا قوارب الصيادين في
ساحل الخوخة بمحافظة الحديدة.
وأوض���ح مصدر أمني بمحافظة ال��ح��دي��دة أن

طيران العدوان الغاشم استهدف بغارة إجرامية
زورق��ًا للصيادين في ساحل الخوخة ،ما أدى إلى
استشهاد  8صيادين وإصابة وفقدان آخرين في
حصيلة أولية.
وحصلت «الميثاق» على أسماء ضحايا مجزرة
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ق��ب��ال��ة س��واح��ل ال��خ��وخ��ة..
والشهداء هم :هيثم يحيى عبدالرحمن ،قرزوع
محمد عبدالله فرتوت ،علي محمد ديلي ،فتحي
عسيلوا ،حمود سليمان جعمان ،جوهر سليمان
جعمان ،عزالدين علي ع��واس��ي ..والمصابون:
إبراهيم علي جعمان ،شعيب سليمان جعمان..
ودان المصدر استمرار تحالف العدوان السعودي
ف��ي اس��ت��ه��داف ال��ص��ي��ادي��ن اليمنيين ..داع��ي��ًا
المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل
مسئولياتهم األخالقية في وقف العدوان على
اليمن ووقف استهداف الصيادين.

المؤتمر يدين بشدة جريمة العدوان بحق النازحين بمديرية موزع بتعز
على حكومة اإلنقاذ رصد وتوثيق جرائم العدوان وتقديمها للمحاكم الدولية
دان مصدر مسؤول في المؤتمر
الشعبي العام بشدة المذبحة
التي ارتكبها ط��ي��ران تحالف ال��ع��دوان
الذي تقوده السعودية باستهداف منازل
ألسر نازحة من المخا وذوباب بمديرية
م��وزع بمحافظة تعز
األرب��ع��اء -والتي ادتال��ى استشهاد وإصابة
أك���ث���ر م����ن ع��ش��ري��ن
مدنيًا.
واك����د ال��م��ص��در ان
ه��ذه الجريمة ليست بجديدة على
هذا العدوان الذي يواصل قتل وازهاق
ارواح اليمنيين ً للعام ا ل��ث��ا ل��ث على
التوالي ،مستغال الصمت والتواطؤ
الدولي المخزي تجاه ما يرتكبه من
جرائم ح��رب وقتل ممنهج يعكس
مدى الحقد الدفين ضد الشعب اليمني.
ودع���ا ال��م��ص��در ح��ك��وم��ة االن��ق��اذ ال��وط��ن��ي والمنظمات
الحقوقية ال���ى رص���د وت��وث��ي��ق ه��ذه
الجرائم لتقديمها الى المحاكم الدولية
ل��م��ح��اس��ب��ة مرتكبيها م��ن ق��ي��ادات
العدوان ومرتزقتهم الذين يقدمون
المعلومات الخاصة بمنازل ومساكن
المواطنين للعدوان باعتبارهم مجرمي
حرب ،مؤك ًدًا على ًان محاكمتهم ستتم
حتمًا عاجال او اجال.
ك��م��ا دع����ا ال��م��ص��در ال��م��ن��ظ��م��ات

الدولية الحقوقية وكل المدافعين
ع��ن ح��ق��وق االن��س��ان ف��ي العالم الى
تحمل مسؤوليتهم وكشف بشاعة
ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي
من جرائم بحق اليمنيين للرأي العام
ال���دول���ي خ��اص��ة في
ظ��ل عجز وتواطؤ
االم��م المتحدة مع
العدوان وتغاضيها
المستمر والمتكرر
ازاء ا ل������ع������دوان
وجرائمه ضد الشعب اليمني.
وشدد المصدر على ان هذه الجريمة
وغيرها من الجرائم اليومية التي يرتكبها
طيران تحالف العدوان لن تزيد الشعب
اليمني اال ص�لاب��ة وت��م��اس��ك��ًا وص��م��ودًا
دفاعًا عن االرض والعرض والكرامة في
مواجهة العدوان الغاشم وغطرسته وصلفه.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي
ال���ع���ام م��م��ث��ل��ة ب��ال��زع��ي��م علي
ع���ب���دال���ل���ه ص����ال����ح -رئ���ي���س
ال��ج��م��ه��وري��ة االس��ب��ق رئيس
المؤتمر الشعبي العام -الحارة
الس��ر الشهداء ال��ذي��ن سقطوا
ج���راء قصف ط��ي��ران ال��ع��دوان
لمنازلهم ف��ي مديرية م��وزع
بمحافظة ت��ع��ز ..وتمنياته
للمصابين بالشفاء العاجل.

جرائم العدوان
تزيد الشعب
اليمني تماسكًا
وصمودًا في
مواجهته

