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10االثنين: 

همجية العدوان ومرتزقته مستمرة
«الميثاق» ترصد جرائمهم لألسبوع الخامس عشر

تســتمر جرائم العدوان الســعودي ومرتزقته بحق الشــعب اليمني في ظل صمت دولي مطبق عاجز عن انهاء المعاناة جراء العدوان ورفع الحصار وإعادة  
الســالم لليمن.. لالســبوع الخامس عشــر مما أســمته األمم المتحدة وقفًا إلطالق النار في اليمن، ونيران العدوان الســعودي وميليشــياته ال تتوقف عن 

استهداف البشر والحجر والشجر في مختلف مناطق اليمن..
«الميثاق» رصدت جرائم العدوان لأليام السبعة الماضية.. فإلى الحصيلة:

اليوم الرابع بعد المائة

اليوم الخامس بعد المائة

اليوم السادس بعد المائة

اليوم العاشر بعد المائةاليوم التاسع بعد المائة

اليوم الثامن بعد المائة اليوم السابع بعد المائة

حجة :
ــران الـــعـــدوان  ــطــي - تــحــلــيــق مــكــثــف ل

السعودي في سماء المحافظة
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين 

على معسكر ٢٥ ميكا في مديرية عبس
تعز :

ــمــرتــزقــة الـــعـــدوان  - قــصــف مــكــثــف ل
السعودي بمختلف أنواع األسلحة على قرى 
الــصــراري وســط تحليق مكثف للطيران 

الحربي في سماء المحافظة
- مرتزقة العدوان السعودي استهدفوا 
في قصفهم المدفعي مسجدًا ومنازل ثالثة 
مواطنين في قرى الصراري المحاصرة في 

مديرية صبر الموادم

- مرتزقة العدوان السعودي يستحدثون 
مواقع تمترس في حصان والهويبة والقطع 
وضهره ويشنون هجومًا على الحيار في 

قرى الصراري
- غارة لطيران العدوان السعودي على 

منطقة العمري بمديرية ذوباب
- استشهاد مواطن إثــر تواصل قصف 
ــعــدوان الــســعــودي على قرية  مــرتــزقــة ال

الصراري المحاصرة
- مرتزقة العدوان السعودي يستهدفون 

بالقناصة منازل المواطنين في قرى ذلبرح
- طــيــران الــعــدوان الحربي والتجسسي 
السعودي يحلق في سماء المحافظة بشكل 

مكثف

- أكثر من ١٣٠ قذيفة سقطت فوق 
منطقة الثعيب بقرية الصراري المحاصرة 

في محاولة لتهجير ابناء القرية
مأرب :

- غارة لطيران العدوان السعودي على 
سوق صرواح

- طــيــران الــعــدوان الحربي والتجسسي 
السعودي يحلق في سماء المحافظة بشكل 

مكثف
صعدة :

- طيران العدوان السعودي يشن غارة 
على منخفض الهضبة بالبقع

- غارتان لطيران العدوان السعودي على 
منطقة الطلحة بمديرية كتاف

- طيران العدوان السعودي يشن غارتين 
على مديرية الظاهر

الجوف :
- مرتزقة العدوان السعودي يستهدفون 

مديرية الغيل بمختلف أنواع األسلحة
- طــيــران الــعــدوان الحربي والتجسسي 
السعودي يحلق في سماء المحافظة بشكل 

مكثف
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين 

على مديرية خب والشعف
صنعاء:

- مرتزقة العدوان السعودي يستهدفون 
ــحــول ومــســورة بالقصف  مناطق ملح وال

الصاروخي والمدفعي

تعز:
- مرتزقة العدوان السعودي نظموا ١٢ محاولة اقتحام لقرية 

الصراري المحاصرة
- مرتزقة العدوان السعودي يعاودون قصف المجمع التربوي 
ومنازل المواطنين في قرية الصراري المحاصرة بمختلف األسلحة

- مرتزقة العدوان السعودي يحرقون مسجد العالم جمال الدين 
في الصراري

- عملية تهجير من قبل المرتزقة ألهالي قرية الصراري بعد 
حصار مطبق وقصف مدفعي مكثف 

- مرتزقة العدوان السعودي يقدمون على إحراق منازل في قرى 
الصراري بعد اقتحامها تحت القصف

- طيران العدوان السعودي يشن غارة على منطقة كهبوب 
- مرتزقة الــعــدوان السعودي يقدمون على خطف نحو ٤٥ 
من أبناء قرى الصراري ويقتادونهم إلى جهة غير معلومة كما 

يحتجزون النساء واألطفال في مدرسة بحصبان
الجوف: 

- مرتزقة العدوان السعودي يقصفون مديرية الغيل بمختلف 
أنواع األسلحة

لحج: 
- شهيدان في غارة لطيران العدوان السعودي على مدرسة 

الشريجة

عمران: 
- غارتان لطيران العدوان السعودي على معسكر العمالقة في 

حرف سفيان
صعدة: 

- الــعــدوان السعودي يشن ٣ غــارات على منطقة الخراشب 
بمديرية كتاف

- تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء مديرية منبه
صنعاء:

- استشهاد ٤ مواطنين و إصابة ١٣ آخرين إثر انفجار قنبلتين 
ألقاهما أحد العناصر اإلرهابية في وسط مسجد في بني بهلول 

بمديرية خوالن الطيال

صنعاء:
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على منطقة يام

تعز :
- مرتزقة العدوان السعودي يستهدفون منطقة الشبكة في مديرية الوازعية 

بالقصف المدفعي
- مرتزقة العدوان السعودي ينهبون حلي النساء ومحتويات منازل المواطنين 

في قرية الصراري
- مرتزقة العدوان السعودي يستهدفون بالرشاشات منطقة القشوبة 

بمديرية الوازعية
حجة :

- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية كحالن عفار
- غارتان لطيران العدوان السعودي على مدينة حرض

صعدة :
- طيران العدوان السعودي يشن ٣ غارات على منطقة بركان بمديرية رازح

- غارتان لطيران العدوان السعودي على منطقة مران
- غارتان لطيران العدوان السعودي على معسكر الشرطة وسط المدينة
- طيران العدوان السعودي يشن ٤ غارات على جبل الهضبة بمديرية كتاف

- تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء المحافظة
- قصف صــاروخــي سعودي على مناطق متفرقة بمديرية رازح 

الحدودية
- طيران العدوان السعودي يشن غارة على منطقة الباحة في مديرية 

باقم الحدودية
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية الظاهر

مأرب :
- غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية صرواح

- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على منطقة هيالن في مديرية صرواح
- سقوط ٧ ما بين قتيل وجريح بانفجار عبوة ناسفة وسط إحدى األسواق 

في المدينة

صنعاء:
- قصف مدفعي لمرتزقة الــعــدوان السعودي على مناطق 

متفرقة في نهم
- قصف صاروخي من قبل مرتزقة العدوان السعودي على 

مناطق مبدعة وريمان وبني بارق ومسورة
الجوف :

- طيران العدوان السعودي يشن غارة على مديرية المتون
- طيران العدوان السعودي يستهدف مسجدًا بغارتين في 

مديرية خب والشعف
- قنص امرأة من قبل مرتزقة العدوان السعودي في مديرية 

المتون
- قصف لمرتزقة العدوان السعودي بمختلف أنواع األسلحة 

على مناطق متفرقة بمديرية الغيل

حجة :
ــعــدوان الــســعــودي يشن غـــارة على مــنــزل أحد  - طــيــران ال

المواطنين بمديرية كشر واستشهاد ٥ مواطنين
مأرب :

- مرتزقة العدوان السعودي يعاودون استهداف مناطق الحزم 
ووادي سريم بمديرية حريب القراميش بالمدفعية

صعدة :
- غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الباحة بمديرية 

باقم
تعز :

- مرتزقة العدوان السعودي يفجرون قبة الشيخ عبدالهادي 
السودي بالمدينة القديمة بعد نبش قبره

صنعاء:
- مرتزقة الــعــدوان السعودي 
يقصفون بــاألســلــحــة المختلفة 
مناطق متفرقة في مديرية نهم

ــعــدوان  السعودي  - طــيــران ال
يشن غارتين على منطقة يام 

بمديرية نهم
مأرب: 

ــعــدوان السعودي  - طــيــران ال
يشن ثالث غــارات على مديرية 

صرواح
صعدة:

- تحليق مكثف لطيران العدوان 
السعودي في سماء المحافظة

- مقاتالت العدوان السعودي 
تشن عــدة غـــارات على مناطق 
ــان بــمــديــريــة رازح ومـــران  ــرك ب
ــاقــم  ـــاحـــة فــــي مـــديـــريـــة ب ـــب وال
الحدودية ووسط المدينة وجبل 
الهضبة بمديرية كتاف ومديرية 

الظاهر
-  قــصــف صـــاروخـــي لــلــقــوات 
السعودية على مناطق متفرقة 

بمديرية رازح الحدودية .
الجوف: 

ـــعـــدوان  - غـــــارة لـــطـــيـــران ال
السعودي على مديرية المصلوب

- قــصــف مــدفــعــي مـــن قبل 
المرتزقة على مديرية الغيل

تعز:
-  مرتزقة العدوان السعودي 
يقصفون بــاألســلــحــة المختلفة  
مــنــطــقــة الــشــبــكــة فـــي مــديــريــة 

الوازعية 
حجة: 

- قصف مدفعي سعودي على 
منفذ حرض بالتزامن مع تحليق 

مكثف لطيران العدوان
ــعــدوان السعودي  - طــيــران ال
يشن عــدة غـــارات على منطقة 
الخذالي بمديرية كحالن عفار 

ومدينة حرض 

صنعاء :
- قــصــف صـــاروخـــي 
ـــل مـــرتـــزقـــة  ـــب مـــــن ق
العدوان السعودي على 
مناطق مبدعة وريمان 
ــي بــــارق ومــســورة  ــن وب

بالمديرية
صعدة :

- غـــــــارة لـــطـــيـــران 
العدوان السعودي على 
منزل أحــد المواطنين 
فـــي مــنــطــقــة شــــوذان 

بمديرية منبه
- شهيد وجريح في 
غارة لطيران العدوان 
ــقــرب  ــال الـــســـعـــودي ب
مــن المجمع الحكومي 

بمديرية قطابر
- طـــيـــران الـــعـــدوان 
الــســعــودي يشن ثالث 
غــارات على المالحيط 

بمديرية الظاهر
ـــــــرح مــــواطــــن  - ج
فـــي قــصــف صـــاروخـــي 
ســعــودي على منطقة 
ــتــابــعــة  الـــنـــعـــاوشـــة ال

لمديرية الظاهر
- طـــيـــران الـــعـــدوان 
السعودي يعاود قصف 
ــمــالحــيــط  مــنــطــقــة ال

بغارتين
- طـــيـــران الـــعـــدوان 
السعودي يشن غارتين 

على مديرية شدا
- طـــيـــران الـــعـــدوان 
الــســعــودي يشن غــارة 
على آل حمادي في باقم
- طـــيـــران الـــعـــدوان 
السعودي يلقي قنبلة 
عنقودية على منطقة 
رشاحة بمديرية كتاف

- طـــيـــران الـــعـــدوان 
الــســعــودي يشن غــارة 
عــلــى مــنــطــقــة الــبــقــع 

بمديرية كتاف
الجوف :

ــعــدوان  - مــرتــزقــة ال
السعودي يستهدفون 
بالقصف المدفعي منزل 
عــضــو لــجــنــة التهدئة 
الشيخ عبدالله منيف 

في مديرية المتون

صعدة: 
- ٣غـــارات لطيران الــعــدوان 

السعودي على معسكر كهالن
ـــعـــدوان  - غـــــارة لـــطـــيـــران ال
السعودي على منطقة المليل 

بمديرية كتاف
الجوف :

-  ٥ غــارات الطيران العدوان 
ــاطــق في  ــن ــى م ــل ـــســـعـــودي ع ال
مــديــريــة خــب والــشــعــف اثنتان 
منها استهدفتا منزلين شرق 

المديرية 
 صنعاء :

ــجــان يــصــدان  ــل -  الــجــيــش وال
محاولة تسلل باتجاه المنصاع 
ونحرين شرق المجاوحة في  نهم 

 مأرب : 
- الــطــيــران الــســعــودي ُيحلق 
بكثافة في أجواء مديريتي صرواح 

ووادي عبيدة واألشراف 
ــلــجــان  - وحـــــدات الــجــيــش وال
الشعبية  ُيفشالن تسلًال للمرتزقة 
على تبة النظارة المطلة على  

كوفل تحت غطاء مدفعي 

تسع محافظات يمنية على ُبعد خطوة من إعالن المجاعة

قالت منظمة رعاية األطفال العالمية إن تسع محافظات يمنية في حالة الطوارئ وعلى بعد خطوة واحدة من 
إعالن "المجاعة" بما في ذلك محافظتا تعز والحديدة. وأوضحت المنظمة- في بيان صحفي- أن األزمة اإلنسانية في 
اليمن تزداد سوءًا يومًا بعد آخر، وأشارت إلى أن أكثر من ١٤ مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء، وأن واحد من 
كل ثالثة أطفال يمنيين دون سن الخامسة، ما يقرب من ١٫٣ مليون، يعانون من سوء التغذية الحاد. وأظهرت صور 
جمعتها المنظمة أطفاًال تتراوح أعمارهم بين ثالثة أشهر إلى سنة يصارعون لالستمرار في الحياة في وحدات العناية 
المركزة في مستشفى السبعين في العاصمة صنعاء. وقال المدير القطري لمنظمة رعاية االطفال في اليمن إدوارد 
سانتياغو: "إننا نشعر بقلق شديد إزاء دوامة سوء التغذية بين حديثي الوالدة واألطفال ، في كل يوم المزيد والمزيد 
من األسر تواجه خطرًا متزايدًا لإلصابة بسوء التغذية الحاد بسبب نقص اإلمدادات واالرتفاع السريع لألسعار وتزايد 

معدل الفقر". وأضاف: "حتى وإن استطاعت األسر اليمنية إيصال أطفالها بوضع حرج إلى المستشفيات التي مازالت 
تعمل ، فإن الطاقة الكهربائية غير مستقرة وكذلك الوقود الالزم لتشغيل المولدات االحتياطية نادر، وهذا يعني أن 
المعدات المنقذة للحياة ال تعمل دائما بشكل صحيح". وتابع: "أزمة الغذاء الكارثية في اليمن تتجه نحو األسوأ بشكل 
واضح، وكما رأينا مرات عدة من قبل فإن حديثي الوالدة واألطفال هم الذين يعانون من آثار هذه األزمة بشكل أكبر".

وذكر البيان أن مخزونات الغذاء والوقود ما تزال منخفضة بشكل خطير جراء الحصار المفروض على اليمن والصراع.. 
مشيرا إلى أن تكلفة الغذاء ارتفعت بنسبة ٦٠٪ أكثر مما كانت عليه قبل بدء الصراع في مارس ٢٠١٥م، باإلضافة 
ات أن أكثر من ٢٫٧  الى ارتفاع بنسبة ٧٦٪ في تكلفه غاز الطبخ المنزلي. وبحسب البيان: "كشفت أحدث اإلحصاء
مليون من السكان قد نزحوا بسبب الصراع، مما يعني فقدانهم مصادر رزقهم ووظائفهم، وحتى عندما يجد الناس 

الغذاء فإن كثيرًا منهم ال يستطيع تحمل تكاليف شرائه وبالتالي فإن أسرهم تعاني من الجوع".
وذكرت المنظمة في بيانها أن ثلث األطفال في اليمن ممن هم في سن الدراسة ال يحصلون على التعليم نتيجة 
تدمير أو إغالق أكثر من ١٦٠٠ مدرسة. وقال مدير المنظمة في اليمن: "ترك األثر النفسي الذي سببه الصراع آثارًا 
مدمرة على األطفال وظهرت العديد من األعراض المرتبطة بالضغط والصدمات النفسية بما في ذلك القلق وفقدان 

الثقة بالنفس وعدم القدرة على التركيز".
وأكد البيان أن المنظمة تدعم عشرات اآلالف من االطفال من خالل المساحات الصديقة لألطفال وتمنحهم الفرصة 
للعب والتعلم وتمضية بعض الوقت مع أصدقائهم في مكان آمن، ولفت إلى أن شفاء األطفال يتطلب بيئة آمنة توفر 

لهم حياة بدون مخاوف يومية على حياتهم.

مليون طفل يعانون ١٫٣ 
ارتفاع في كلفة الغذاء ٦٠٪ من سوء التغذية الحاد

ارتفاع في كلفة ٧٦٪ بسبب العدوان السعودي
مليون نزحوا من ديارهم ٢٫٧ الغاز المنزلي

وفقدوا مصادر رزقهم


