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8االثنين: 

جرائم يندى لها جبين اإلنسانية

يواص��ل طيران العدوان الس��عودي الظالم ارتكابه أبش��ع الجرائم بح��ق المدنيين االبرياء في اليم��ن دون رادع من دول العالم 
ومنظمات االنسانية التي تقصف متفرجة على همجية تحالف العدوان العسكري 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 .

23 مدنيًا استشهدوا في الغارات السعودية على تعز

يواصل طيران العدوان السعودي الظالم ارتكابه أبشع 
الجرائم بحق المدنيين االبرياء في اليمن دون رادع من 
دول العالم ومنظمات االنسانية التي تقصف متفرجة 
على همجية تحالف العدوان العسكري على بالدنا وهو 
يمارس مجازر اإلبادة الجماعية وبأحدث األسلحة بما 

فيها المحرمة دوليًا.
»الميثاق« تقدم حصيلة ضحايا أسبوع من الغارات 

الهيستيرية على مختلف مناطق اليمن..
حصيلة مؤلمة من الخسائر والضحايا خلفها طيران 
ال��ع��دوان السعودي في صفوف المدنيين االبرياء 
بمحافظة تعز خ��الل ي��وم��ي األث��ن��ي��ن والخميس 
الماضيين وادت إلى استشهاد )23( مواطنًا وجرح 
العشرات .. ففي يوم االثنين 3 يوليو استشهد 
)15( طفاًل وامرأة من أسرة واحدة جراء غارة شنها 

طيران العدوان السعودي على منزل أحد المواطنين بمنطقة 
يختل بمديرية المخا.

وأوضح نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز أن طيران 
العدوان استهدف بغارة منزل المواطن عبده الجلي من قرية 
الحلبية بعزلة الزهاري بمديرية المخا ما أدى إلى استشهاد 

سبعة أطفال وثمان نساء من افراد أسرته.
وف��ي منطقة البرح بمديرية مقبنة ارتفعت حصيلة 
ضحايا جريمة العدوان السعودي التي ارتكبها الخميس 

إلى 8 شهداء .
وأوضح مصد محلي أن طيران العدوان استهدف بأربع 
غارات منطقة البرح كما شن غارة خامسة على مديرية 

الوازعية .
وأضاف المصدر: ان مرتزقة العدوان  بالوازعية قاموا 
باالعتداء على منازل المواطنين ما أدى إلى إصابة امرأة.

إصابة 3 مدنيين بقصف مدفعي 
للمرتزقة على منزل بالجوف

أصيب ثالثة مواطنين بينهم طفل- الثالثاء- في 
قصف مدفعي لمرتزقة ال��ع��دوان السعودي على 

منزلهم في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.
وأوضح مصدر محلي لوكالة األنباء اليمنية )سبأ( 
أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف المدفعية 
منزل المواطن حسين مبارك غرزة في قرية مالحا 
بالمديرية ما أدى إلى إصابة ثالثة من أفراد األسرة 

بينهم طفل.

10 جرحى جراء غارات العدوان الهيستيرية 
على الحيمة الخارجية

ق�����ال م����ص����در ط��ب��ي 
ب���م���دي���ري���ة ال��ح��ي��م��ة 
ال��خ��ارج��ي��ة بمحافظة 
ص���ن���ع���اء إن ع���ش���رة 
م���واط���ن���ي���ن أص���ي���ب���وا 
ب���ج���روح ب��ل��ي��غ��ة ج���راء 
غارات طيران العدوان 
السعودي الهيستيرية 

على المديرية.
وأك����د م��دي��ر مكتب 
ال���ص���ح���ة ب��ال��م��دي��ري��ة 
الدكتور محمد األشول 
لوكالة األن��ب��اء اليمنية 
)س���ب���أ( إص���اب���ة ع��ش��رة 
مواطنين بجروح بليغة 
إث����ر غ������ارات ط��ي��ران 
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان على 
وادي سهام بالمديرية.
ل����دك����ت����ور  ا ن  ودا
األش���ول إم��ع��ان طيران 
العدوان السعودي في 
استهداف المواطنين 
وممتلكاتهم .. داعيًا 
األمم المتحدة إلى وضع 

حد للعدوان.
وكان طيران العدوان 
ال��س��ع��ودي األم��ري��ك��ي 
ش���ن 13 غ�����ارة على 
وادي سهام منذ صباح 

األربعاء الماضي.

مساوى: العدوان دّمر محطة التحلية وحرم 
70% من أبناء كمران من مياه الشرب 

اوضح الشيخ/ محمد مساوى شيخ جزيرة كمران أن 
العدوان السعودي الغاشم تسبب في حرمان ابناء جزيرة 

كمران من 70% من احتياجات مياه الشرب.
وقال في تصريح ل�«الميثاق« بأن العدوان استهدف 
الخزان الحاجز لمياه األمطار والذي يمد سكان الجزيرة 
بالمياه الصالحة للشرب من 6-7 اشهر بثالث غارات 
مما تسبب في تدميره إضافة الى قيام طيران العدوان 
بتدمير محطة التحلية الوحيدة في الجزيرة والتي تقوم 
بمد سكان الجزيرة ب�300 متر مكعب من المياه يوميًا 

واستهدافها باربع غارات.
واشار الشيخ مساوى إلى أن االيطاليين لم يستهدفوا 
محطة تحلية المياه في الحرب العالمية الثانية بالرغم 
من انها كانت واضحة امامهم ولم تكن قد وجدت بعد 

قوانين تمنع استهداف المنشآت المدنية.

وقال : إن السلطان العثماني عبدالحميد الثاني اهدى 
الجزيرة محطة تحلية مياه بخارية ظلت تعمل الى عام 
1967م ولم تستهدف من قبل الفرقاء في الحرب 
العالمية الثانية، بينما العدوان السعودي استهدف 
المصدر الوحيد للمياه في الجزيرة المتمثل بخزان 
حصاد مياه االمطار الذي تقدر سعته ب���«10« آالف 
كيلو متر مكعب من المياه وكذا تدمير محطة التحلية 

الوحيدة في الجزيرة.
مؤكدًا أن سكان الجزيرة الذين يبلغ تعدادهم قرابة 
ال�40 الف نسمة كانوا يعتمدون على الخزان والمحطة 
وانهم بعد تدميرها من قبل طيران العدوان السعودي 
سيضطرون الى قطع مسافات طويلة الحضار مياه 
الشرب من آبار تبعد اكثر من سبعة كيلو مترات عن 

الجزيرة مما سيزيد من معاناتهم.
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