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استغلها لمزيد من جـــــــــــــــــــــــــــــرائم الحرب واإلبادة

ترصد خروقات العـدوان السعودي للهـدنة
وقال المراقبون: ما يقوم به آل سعود في حرض من محاوالت للزحف باتجاه حجة وما يقوم به مرتزقة 
اإلصالح من خروقات في محافظتي مأرب والجوف خالل الفترة المحددة كهدنة، يؤكد بما اليدع مجاًال 
للتحليل أنها خطوات هزيلة لحفظ ماء الوجه والقول بأننا النزال هنا وقادرون على التقدم في الميدان.. 
متجاهلين- حسب المراقبين- انعكاسات ذلك سلبًا عليهم أمام المجتمع الدولي الذي يراقب باهتمام 

مشاورات جنيف وما يعتورها من عراقيل وكذلك ما ستؤول إليه في ظل ذلك..

وكان ناطق القوات المسلحة العميد شرف لقمان قد أشار إلى مئات الخروقات لوقف اطالق النار ارتكبها 
العدوان السعودي ومرتزقته جوًا وبرًا وبحرًا في تصعيد خطير على مختلف المناطق..

وقال لقمان: العدوان السعودي يواصل خرقه وقف إطالق النار من خالل استمرار غارات طيرانه على 
مختلف المحافظات، كما يواصل مرتزقته اعتداءاتهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية..

«الميثاق» ترصد خروقات العدوان ومرتزقته للهدنة في المساحة التالية:

اليوم الـ٦ اليوم الـ٤

في اليوم األخير من عمر الهدنة التي دعت إليها األمم المتحدة 
وحددتها بأسبوع ابتداًء من ظهر الثالثاء الماضي، تأكد للجميع في 
الداخل اليمني وعلى مستوى العالم أن الهدنة لم تكن سوى «حلم» أو 
«كذبة» أو «وهم»، حيث أكد نظام آل سعود الذي يقود عدوانًا غاشمًا 
على اليمن بخروقاته للهدنة أنه ال يأبه ألحد ما دامت خزائنه مليانة..

حيث واصل طيرانه شن غاراته على مناطق متفرقة من مديريتي 
خوالن وبني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن غارتين 
على قريتي حالل وريشان في منطقة المصنعة، وغارة على مصنع 
السواري للجلود في منطقة مسيب في بني مطر ما أدى الى توقف 

المصنع عن العمل.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف منطقة العرقوب 

بخوالن بغارة مخلفًا اضرارًا في االراضي الزراعية.
كما شن غارة استهدفت برج االتصاالت في منطقة بيغان بمديرية 

الطيال مما ادى إلى تدميره وخروجه عن العمل.

كما استهدف بغارة جوية معسكر الصيانة في منطقة الحصبة 
بأمانة العاصمة إضافة إلى عدة غارات على منطقة ضالع همدان..

باالضافة الى غارة جوية على مديرية مناخة.
كما شن سلسلة غارات على مدينة المخا بمحافظة تعز استهدفت 
منزل المواطن خالد فضل العزيبي.. وفي محافظة صعدة شن غارة 
على أحد منازل المواطنين خلفت ٥ شهيدات و٤ أطفال وإصابة 

آخرين..
كما استهدف طيران العدوان بأكثر من أربع غارات مسجدًا ومحطة 

بترول بمنطقة باجل- محافظة الحديدة..
وفي محافظة الجوف دارت معارك شرسة وضعت حدًا لخروقات 
مرتزقة الرياض للهدنة التي تواصل محاوالتها الزحف في أكثر من 

جبهة وسط تحليق مكثف لطيران العدوان المساند للمرتزقة..
وذات الحال واصــل الــعــدوان ومرتزقته خروقاتهم للهدنة في 

محافظة مأرب في أكثر من جبهة..

ورغم ضغط وفدي المؤتمر الشعبي 
ــمــشــاورات  ــلــه فــي ال ــعــام وأنــصــار ال ال
إللـــزام األمــم المتحدة قــوى الــعــدوان 
ومرتزقتهم بتطبيق اإلعــالن األممي 
لوقف إطالق النار إال أن العدوان الغاشم 
ظل مواصًال عنترياته الوحشية، غير 

آبٍه لما يجري في جنيف..
حــيــث كــثــف مــن خــروقــاتــه لــإلعــالن 
واستمر في ارتكاب مجازره وجرائمه، 
ففي محافظة صعدة ارتكب في اليوم 
الرابع جريمة بشعة باستهداف طيرانه 
منزل المواطن عبدالله المطري في 
منطقة كنى بمديرية الصفراء ما أدى الى 
استشهاد عدد من أفراد أسرته، وفي 
الوقت الذي حاول المواطنون اسعاف 
المصابين وانتشال الضحايا من تحت 
األنــقــاض عــاود الطيران غــاراتــه على 
المنزل ، األمر الذي أدى الى ارتفاع عدد 
الشهداء الى ٢٣ شهيدًا و٥ جرحى.. 
كما قصف العدوان عددًا من المناطق 
بــمــديــريــة رازح وغــمــر بــالــصــواريــخ 
المدفعية..كما اخــتــرق الــهــدنــة في 
محافظة تعز بشن طيرانه سلسلة 
مــن الـــغـــارات اســتــهــدفــت جــبــل العال 
بالحوبان ومبنى المجلس المحلي القديم 
بالمخا اضافة الى استهداف منزل أحد 

المواطنين في المخا.
ـــوف اســتــغــل  ـــج ــــي مــحــافــظــة ال وف
العدوان التزام الطرف اآلخر بالهدنة 

ودفع بمرتزقته للزحف تجاه مديرية الحزم مركز المحافظة، 
مستخدمة كافة األسلحة الثقيلة والمتوسطة، مسنودة بغطاء 
جوي كثيف.وهو الحال في محافظة مأرب التي واصل طيران 
الــعــدوان السعودي تحليقه المساند لزحف المرتزقة باتجاه 

معسكر الــمــاس، كما استمر الــعــدوان الهمجي في عملياته 
العدوانية على محافظة حجة محاوًال الزحف باتجاه ميدي ومنفذ 
الطوال تحت غطاء جوي بطائرات األباتشي والمقاتالت الحربية 
االخرى. اضافة الى استمرار تحليق طيرانه في أجواء العاصمة 

صنعاء..

والجمعة، تصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف 
للقوات السعودية المسنودة بقوات عربية وأجنبية، باتجاه شرق 
منفذ الطوال وغربه وباتجاه قوات األمن الخاصة "األمن المركزي 

سابقًا".
وأشارت إلى أن "الزحف تركز - أيضًا - باتجاه تبة البلبلة أو ما 
يطلق عليها "الدغاشية" الواقعة شرق جمرك منفذ الطوال، 
 إلى أن القوات اليمنية تصّدت لزحف القوات الموالية 

ً
منّوهة

للرياض منذ صباح  السبت وحتى الساعة الـ١١ والنصف ظهرًا".
وعن الضحايا، ذكرت المصادر، أن نحو ٢٠ قتيًال من القوات 
الموالية للسعودية سقطوا خالل التصدي للزحف، وجرح عدد 
كبير منهم، وتم إحراق دبابة إبرامز، فضًال عن إعطاب عدد 

من اآلليات العسكرية األخرى التابعة للسلطات السعودية".
ولفت إلى أن "الطيران الحربي والمروحي شارك في عملية 
الزحف، حيث تركز القصف الجوي والمدفعي على مدينة حرض 
والمناطق المحيطة بها، فيما تركز القصف من البوارج على 

مناطق ميدي".
وصّعدت السعودية محاوالتها للتقدم في منطقة الطوال - 
حرض، منذ بدء حوارات سويسرا بين األطراف اليمنية، تحت 
غطاء جوي غير مسبوق، وقصف صاروخي ومدفعي هو األعنف 
على مناطق الشريط الحدودي.. لم ينجح كل ذلك، حيث تصدت 
قوات الجيش واللجان لكل محاوالت الزحف وكبدتهم خسائر 

فادحة..

كسر أكثر من أحـــــــــــــــــــــــد عشـر زحـفًا للقوات السعودية

اليوم الــ ٥
اليوم الخامس إلعالن األمم المتحدة بدء تنفيذ إعالن وقف إطالق النار 
في اليمن، شهد مزيدًا من خروقات تحالف العدوان بقيادة السعودية في 
محافظات عدة. حيث شن طيران العدوان السعودي سلسلة من الغارات 
المجنونة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة استهدفت منازل مواطنين، 
فقد دمر منزل أحد المواطنين بمنطقة آل الصيفي بمديرية سحار، كما شن 
طيران العدوان في محافظة حجة أربع غارات على مديرية حرض في محاولة 
يائسة إلسناد المرتزقة ليتمكنوا من السيطرة على منفذ الطوال بالمديرية. 
أما محافظة تعز فقد شن الطيران المعادي سلسلة من الغارات على شارع 
األربعين ومحالت تجارية في المطار القديم وميناء المخا وكذلك جبل عال 

في الحوبان والوازعية وغارتين بطائرة بدون طيار على معسكر العمري.

أما في العاصمة صنعاء فقد شن العدوان أربع غارات استهدفت منطقة 
ضالع بمديرية همدان ما أدى الى إحداث أضرار في األراضي الزراعية وسط 

تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء العاصمة.
محافظة ذمــار هي األخــرى شهدت اختراقًا سافرًا للهدنة حيث شنت 
مقاتالت العدوان غارة على منطقة مرام في مديرية ميفعة عنس راح 

ضحيتها ثالثة شهداء وإصابة ثالثة آخرين..
وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارة استهدفت أحد منازل 

المواطنين بمديرية الخوخة..
أمــا محافظة الــجــوف فقد شهدت تــواصــًال لخروقات طــيــران الــعــدوان 

ومرتزقته على األرض.


