
وفي محافظة الحديدة تحول عزاء 
أقامته إحــدى األســر بــحــارة الهنود 
وسط المدينة القديمة الى معرض 
لجثث الموتى والجرحى جــراء قصف 
ــعــدوان الــســعــودي للحي  ــرات ال طــائ
السكني مساء األربــعــاء الماضي ٢١ 

سبتمبر.
وذكـــرت مــصــادر طبية أن ضحايا 
المجزرة التي ارتكبتها السعودية 
بحق مواطنين ابرياء بلغ ١٤٠ شهيدًا 
وجريحًا بينهم نساء وأطفال.. مشيرة 
إلــى أن من بين الضحايا أســرة كاملة 
مكونة من خمسة أشخاص.. إضافة إلى 
شقيق وزير سابق وأحد الذين عينهم 
الفار هادي من فنادق الرياض كعضو 
فيما يسمى الهيئة االداريـــة للبنك 

المركزي..
وقـــال مــصــدر محلي إن كثيرًا من 
ــازل تـــضـــررت بــشــكــل كــبــيــر..  ــن ــم ال
كون المنطقة تحوي منازل قديمة 
ومهترئة اضافة إلى كثافة سكانية 

عالية في المنطقة..
واستنكر المصدر إصـــرار تحالف 
الــعــدوان على اســتــهــداف المواقع 
المدنية والمناطق السكنية وارتكاب 
المجازر المروعة بحق المواطنين 
وتدمير المنشآت العامة والخاصة 
في مخالفة لكل القوانين واألعــراف 

والقانون الدولي اإلنساني.
مــن جانبهم طالب أبــنــاء محافظة 
الحديدة األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية بإجراء تحقيق عاجل في هذه 
الجريمة النكراء التي ارتكبها العدوان 
الــســعــودي الغاشم بحق المدنيين 

األبرياء..

مجازر العدوان العدد:  
(١٨٢٥)
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19االثنين: 

ثورة ٢٦ سبتمبر أخرجت شعبنا من الظلمات إلى النور ضد 
الفقر والجهل والتخلف والطائفية والمناطقية والعنصرية

الزعيم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر

هل للضمير اإلنساني مكان في العالم؟

ال نهاية للجرائم والمجازر الدموية التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد أبناء الشعب اليمني.. 
 وال حدود لوحشية النظام السعودي المتوغل في القتل والتدمير نظرًا الستمرار الصمت الدولي وتجاهله المتعمد لمعاناة المدنيين في اليمن وبصورة 

تؤكد أن الضمير اإلنساني لم يعد له مكان في ضمير العالم العاجز عن قول كلمة حق وفعل صحيح يوقف عطش آل سعود وحلفائهم للدماء ومشاهد الدمار.
األيام الماضية يشهد التاريخ بأن آلة الحرب ظلت خاللها تتربص بحياة المدنيين وترسلهم الى خانة الموت بأجساد متفحمة وممزقة الى أشالء.

المئات منهم بينهم نساء وأطفال سقطوا ضحايا قصف الطائرات في صنعاء والحديدة والجوف وصعدة..
 رصدت «الميثاق» حكاية مأساتهم وبطوالت المجرمين والمعتدين على أرواحهم.. 

وهاهي تضعها أمام الرأي العام الخارجي متسائلة: هل هناك من عرف الموت والخوف والجراح أكثر من أهل اليمن؟!

١٠٠ شهيد وجريح في أرحب

ارتفع عدد ضحايا غارات طيران العدوان 
السعودي األمريكي على مديرية أرحــب 
بمحافظة صنعاء إلى أكثر من ١٠٠ شهيد 

وجريح.
وأوضـــــح أمــيــن عـــام الــمــجــلــس المحلي 
بالمديرية عبدالعالم أبو نشطان أن طيران 
العدوان شن أكثر من ٢٢غــارة على حفار 
بمنطقة بيت سعدان بالمديرية- يوم السبت 
١٠ سبتمبر- ما أدى إلى استشهاد وإصابة 
أكــثــر مــن ١٠٠ مــواطــن إصــابــات أغلبهم 

بليغة.
وأكـــد أن الــطــيــران الــمــعــادي استهدف 
سيارات اإلسعاف والمسعفين ما أدى إلى 

ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.
وحسب وكالة االنباء اليمنية (سبأ) فقد 
دان أمين عام المجلس المحلي إمعان طيران 
العدوان السعودي في استهداف المواطنين 
بصورة وحشية يندى لها جبين اإلنسانية .. 
محمًال المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانية 
مسؤولية الجرائم والمجازر التي يرتكبها 

تحالف العدوان بحق أبناء الشعب اليمني.
وناشد كافة أحرار وشرفاء العالم التدخل 
لوضع حد لجرائم ومــجــازر الــعــدوان الذي 

يستهدف اليمن أرضًا وإنسانًا.

١٤٠ شهيدًا وجريحًا ضحايا مذبحة السعودية بحق أبناء الحديدة سقوط ١٥ مدنيًا من أسرة واحدة 
بغارة سعودية على خوالن

ستشهد وُجرح ١٥ مواطنًا جراء غارة شنها طيران العدوان 
ُ
ا

السعودي -الجمعة الماضية ١٦ سبتمبر- على مديرية خوالن 
بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني أن الطيران المعادي استهدف سيارة 
أحد المواطنين بمنطقة الوتدة.. ما أدى إلى استشهاد وإصابة 

أكثر من ١٥ مواطنًا كحصيلة أولية.
ودان المصدر استمرار طيران العدوان منذ ١٨ شهرًا في 
استهداف المواطنين من النساء واألطفال في ظل الصمت 
المعيب لألمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء ما يرتكبه تحالف 

العدوان من مجازر بحق أبناء الشعب اليمني.

 و٣ نساء
ً
مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدةالجوف .. استشهاد ١٢ طفال

ستشهد ١٢ طفًال وثــالث نساء في استهداف طيران 
ُ
ا

العدوان السعودي سيارتهم في مديرية المطمة بمحافظة 
الجوف.

وأوضح مصدر محلي أن طيران العدوان شن- الثالثاء ٢٠ 
سبتمبر- غارة على سيارة المواطن أحمد السراع أبونعير 
في مزرعة بمديرية المطمة مما أدى إلى استشهاد ١٢ طفًال 

وثالث نساء وإصابة شخص آخر.
وحسب وكــالــة االنــبــاء اليمنية (ســبــأ) فقد دان المصدر 
االستهداف المتعمد والمباشر لألطفال والنساء من قبل 
طيران الــعــدوان السعودي في هــذه الجريمة التي تضاف 
لجرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانية التي يرتكبها العدوان 

بحق الشعب اليمني.

ارتفعت حصيلة ضحايا غارات طيران العدوان السعودي على منطقة 
المهاذر بمديرية سحار بمحافظة صعدة إلى ١٢ شهيدًا باإلضافة 

إلى عدد من الجرحى.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن سبع غارات على منطقة 
المهاذر بمديرية سحار- االثنين الماضي ١٢ سبتمبر- ما أدى إلى 

استشهاد ١٢ مواطنًا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين بجروح.
وأشــار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة 
المتجرف، وغارتين على وادي ليه بمديرية الظاهر، واستهدف بغارة 
منطقة الصوح بمديرية كتاف، وشن غــارة على منطقة الحصامة 

بمديرية شداء خلفت دمارًا كبيرًا بمنازل وممتلكات المواطنين.

 نجيب شجاع الدين


