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10االثنين: 

٥٠٠ يوم من القتل والدمار
«الميثاق» تواصل رصد جرائم العدوان السعودي ومرتزقته

ألكثر من ٥٠٠ يوم وتحالف العدوان الســعودي ومرتزقته مســتمرون في تدمير مقدرات اليمن أرضًا وإنســانًا وعلى مرأى ومســمع المجتمع الدولي والعالم الذي  
لألسف الشديد لم يحرك ساكنًا إليقاف الجرائم التي يندى لها الجبين.. وبالرغم من ادانات منظمات حقوقية وقانونية ضد االنتهاكات التي يمارسها العدوان إال 
أنه يواصل عنجهيته وغطرسته ويمارس أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني وبناه التحتية ومقدراته االقتصادية والخدمية مستخدمًا كافة أنواع األسلحة المحرمة دوليًا 

على مدى عام ونصف المجازر التي  اعتبرتها الكثير من تلك المنظمات الحقوقية جرائم حرب ضد االنسانية..
«الميثاق ترصد بعضًا من تلك الجرائم لألسبوع السادس عشر مما أسمته األمم المتحدة وقفًا إلطالق النار في اليمن..

اليوم الثاني عشر بعد المائةاليوم الحادي عشر بعد المائة

اليوم الرابع عشر بعد المائة

اليوم الخامس عشر بعد المائة

اليوم السابع عشر بعد المائةاليوم السادس عشر بعد المائة

صعدة :
- قصف صاروخي سعودي على منطقة الحفوز التابعة 

لمديرية حيدان
- غارتان لطيران العدوان السعودي على سوق الباحة 

بمنطقة مندبة في مديرية باقم

صنعاء :
- غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الجميمة 

بمديرية بني حشيش
- قصف مدفعي من قبل المرتزقة على مناطق متفرقة 

بمديرية نهم

تعز :
- غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة كهبوب

حجة :
- غارتان لطيران العدوان السعودي على فج حرض

مأرب :
- المرتزقة يعاودون قصف منطقة الحزم ووادي ُسريم 

بمديرية حريب القراميش بشكل هيستيري
- غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة صرواح

الجوف :
- غــارة لطيران الــعــدوان السعودي على مديرية 

الغيل

أبين :
- ٥ شهداء وجرحى من أسرة واحدة 
في غــارة لطيران الــعــدوان السعودي 
على منزل المواطن عبدالله حنين بقرية 

آل شميل مديرية الوضيع

 صعدة :
ــعــدوان الــســعــودي يشن  - طــيــران ال

غارتين على معسكر كهالن
- غارتان لطيران العدوان السعودي 
على منطقة مـــران بمديرية حيدان 

ومنطقة مندبة بمديرية باقم
- ٣ غارات لطيران العدوان السعودي 

على اللواء ١٣١ بمديرية كتاف
- تدمير شبكة االتصاالت في مديرية 
ـــ٣ غـــارات لــطــيــران الــعــدوان  كــتــاف ب

السعودي 
- غارتان لطيران العدوان السعودي 

على منطقة القطعة بمديرية كتاف
- قصف صاروخي سعودي يستهدف 

مديرية باقم
- سقوط أربع قذائف من قبل الجيش 
الــســعــودي على قطيع مــن المواشي 
بمنطقة النعاشوة التابعة لمديرية 

حيدان

مأرب :
ــعــدوان الــســعــودي يشن  - طــيــران ال

غارتين على سوق صرواح

شبوة :
- غــارة لطيران الــعــدوان السعودي 

على مديرية بيحان

الجوف :
- غارتان لطيران العدوان السعودي 
على منزل أحد المواطنين في مديرية 

الغيل

حجة :
- غــارة لطيران الــعــدوان السعودي 

على منطقة المزرق بمديرية حرض
- طيران الــعــدوان السعودي يعاود 
قصف منطقة المزرق بمديرية حرض 

بغارة ثانية

تعز :
ــعــدوان الــســعــودي يشن  - طــيــران ال

غارة على مديرية حيفان

صنعاء:
- قــصــف مــدفــعــي مــن قــبــل الــمــرتــزقــة على 

منطقتي الحول وبني بارق بمديرية نهم 
- تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء 

مديرية نهم
- قصف صاروخي ومدفعي لمرتزقة العدوان 
السعودي على مناطق متفرقة في مديرية نهم 
- طيران العدوان السعودي يشن غارة على 

منطقة المجاوحة بمديرية نهم 
- قصف مدفعي من قبل المرتزقة على منطقة 
المنارة واستهدفوا بالصواريخ والمدافع مناطق 

ملح وبني بارق والحول وحريب بمديرية نهم

حجة: 
- غـــارة لــطــيــران الـــعـــدوان الــســعــودي على 

مديرية عبس
- طيران العدوان السعودي يشن ٤ غارات 

على مديرية حرض
- تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء 

المحافظة
- طيران العدوان السعودي يشن غارة على 

منطقة الكرس بمديرية حيران

مارب: 
- ٤ غــارات لطيران العدوان السعودي على 
منطقة هيالن وغارة على وادي الربيعة مديرية 

صرواح

- ٧ قتلى في اشتباكات مسلحة إثر خالف بين 
مرتزقة العدوان وقبائل من عبيدة في مفرق 

حريب صافر
- تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء 

المحافظة

صعدة: 
- طيران العدوان السعودي يشن ٦ غارات 

على معسكر كهالن 
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على 
البقع وغارة على منطقة مندبة في مديرية باقم

- طيران العدوان السعودي يدمر بغارة جوية 
منزل أحد المواطنين في مديرية شدا

- غارتان لطيران العدوان تستهدف الطريق 
العام بمنطقة العشاش بمديرية كتاف

- طيران العدوان السعودي يشن ٦غارات على 
معسكر اللواء ١٣١ في كتاف والتحليق مستمر
- غــارتــان لطيران الــعــدوان السعودي على 

منطقتي العشاش والعصايد بمديرية كتاف
- غــارتــان لطيران الــعــدوان السعودي على 

منطقة السعين بمديرية كتاف
- غــارتــان لطيران الــعــدوان السعودي على 

منطقة الصوح بمديرية كتاف
- غارة لطيران العدوان السعودي على طلعة 

الفرع بمديرية كتاف
- تحليق مكثف لطيران العدوان السعودي في 
سماء مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة

الجوف:
- قصف مدفعي  وصاروخي من قبل المرتزقة 

على مديريتي المتون والغيل 
- تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء 

المحافظة
- ٣ غــارات لطيران العدوان السعودي على 

مديرية الغيل 
- طيران العدوان السعودي يلقي قنابل ضوئية 

في سماء مديرية الغيل
- طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على 
منطقتي الخنجر وصبرين في خب والشعف بالمحافظة

- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على 
منازل المواطنين بقرية الغيل خلفت أضــرارًا 

كبيرة في المنازل.

تعز: 
- مرتزقة الــعــدوان السعودي يستهدفون 
بالمدفعية منطقة القشوبة بمديرية الوازعية

- تحليق لطيران التجسس السعودي في أجواء 
محافظة تعز

شبوة: 
- مرتزقة الــعــدوان السعودي يستهدفون 

منطقة حيد بن عقيل بالقصف المدفعي 

الضالع: 
- مرتزقة الــعــدوان السعودي يستهدفون 

باألسلحة الثقيلة جبل ناصة بمنطقة مريس.

صنعاء:
ــعــدوان  - قــصــف صـــاروخـــي ومــدفــعــي لــمــرتــزقــة ال

السعودي على مناطق متفرقة في مديرية نهم   
- مرتزقة العدوان السعودي يعاودون استهداف 

مناطق متفرقة في مديرية نهم بالقصف المدفعي 

صعدة:
- استشهاد ٣ مواطنين بينهم طفل وإصابة طفلين 
آخرين في الغارة التي استهدفت سيارة تقل أسرة 

المواطن سالم القرادي بمديرية باقم 
- غارة لطيران العدوان السعودي على رشاحه في 

البقع
- طيران العدوان السعودي يعاود استهداف رشاحه 

في البقع بغارتين
- غارة لطيران العدوان السعودي على سوق الباحة 

في مديرية باقم

الجوف:
-  تدمير آلية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي أثناء 
محاولتها التسلل باتجاه مديرية الغيل ومصرع طاقمها 
- ٨ غارات لطيران العدوان السعودي على مديرية 

الغيل 
- زحف مكثف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه 

مديرية الغيل بمحافظة الجوف 
- مقتل وجرح العشرات من المرتزقة وتدمير آليات 

تابعة لهم خالل انكسار زحفهم على مديرية الغيل
- طيران العدوان يشن غارة على تجمع للمرتزقة 

جنوب مديرية الغيل
- غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية خب 

والشعف
- طيران العدوان السعودي يستهدف الجامع الكبير 

في مديرية الغيل ويدمره بالكامل
- مصرع مبارك العبادي أحد قيادات المرتزقة وإصابة 

القيادي أمين الوائلي خالل زحف على مديرية الغيل 
 - غارتان لطيران العدوان السعودي على مديرية 

المصلوب والتحليق مستمر
ــعــدوان  - قــصــف صـــاروخـــي ومــدفــعــي لــمــرتــزقــة ال

السعودي على مديريات الغيل والمتون والمصلوب 

الحديدة:
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على المعهد 

التقني في مديرية الخوخة 
- طيران الــعــدوان السعودي يشن غــارة على أحد 

الفنادق في  مديرية الخوخة 

مارب: 
- مرتزقة العدوان السعودي يعاودون استهداف عدد 

من المناطق في مديرية حريب القراميش
تعز:

- ٣ غارات لطيران العدوان السعودي على منطقة 

العمري ومدينة ذوباب
- قصف مدفعي مــن قبل المرتزقة على منطقة 

القشوبة في مديرية الوازعية 

لحج: 
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مدارس 

كهبوب في مديرية المضاربة 

حجة:
- طيران العدوان السعودي يشن غارتين على مديرية 

مستبأ

عمران: 
- طــيــران الــعــدوان السعودي يشن ٣ غـــارات على 

منطقة المرحة.
- طيران العدوان السعودي يعاود شن ثالث غارات 

أخرى على منطقة المرحة.

صنعاء:
- مرتزقة العدوان السعودي 
يــســتــهــدفــون مــنــطــقــتــي ملح 
وبني بارق بالقصف الصاروخي 

والمدفعي
- قــصــف مــدفــعــي مـــن قبل 
المرتزقة على منطقة المنارة 

بمديرية نهم
ــران الـــعـــدوان  ــطــي - غــــارة ل
السعودي على منطقة المجاوحة 

بنهم
- قصف صاروخي ومدفعي من 
قبل مرتزقة العدوان السعودي 
على منطقتي الــحــول وحريب 

نهم
صعدة :

- ٥ غــارات لطيران العدوان 
السعودي على وادي الثعبان 

بمديرية باقم
- طــيــران االســتــطــالع التابع 
لـــلـــعـــدوان الـــســـعـــودي يحلق 
فــي ســمــاء عـــدد مــن المناطق 

الحدودية

مأرب :
- طيران الــعــدوان السعودي 
يــشــن غــارتــيــن عــلــى مديرية 

صرواح
الجوف :

-  طيران العدوان السعودي 
ــيــن عــلــى منطقة  يــشــن غــارت

الخنجر في خب والشعف
- غــارتــان لــطــيــران الــعــدوان 
السعودي على منطقة صبرين 

بمديرية خب والشعف
- إصـــابـــة طــفــل فـــي الــــرأس 
برصاص قناصة مرتزقة العدوان 
الــســعــودي فــي منطقة مالحا 

بمديرية المصلوب.
- قصف مدفعي وصــاروخــي 
من قبل المرتزقة على مديريتي 

المتون والغيل.
الضالع :

-  مرتزقة العدوان السعودي 
يقصفون بالدبابة جبل ناصة 

بمنطقة مريس

اليوم الثالث عشر بعد المائة

ست منظمات دولية تخاطب األمم المتحدة:

التحالف السعودي المسئول األكبر عن قتل وإصابة األطفال في اليمن
قالت ست وكاالت ومنظمات إغاثية دولية في رسالة مشتركة موجهة إلى األمم المتحدة- االثنين 
١ أغسطس ٢٠١٦م: إن قوات التحالف التي تقودها السعودية، المسؤولة الكبيرة عن مقتل 

وإصابة األطفال في اليمن نتيجة للضربات الجوية في البالد.
وبحسب الرسالة التي تناقلتها وكاالت األنباء الدولية، فإنه وفقًا لبيانات األمم المتحدة، فإن حوالى 
تلوا وجرحوا في اليمن في عام ٢٠١٥م، حيث إن ٦٠٪ من هذه اإلصابات 

ُ
«٢٫٠٠٠» طفل ق

بسبب الضربات الجوية لقوات التحالف.
والوكاالت والمنظمات الدولية الموقعة على الرسالة، هي: منظمة العمل ضد الجوع، منظمة "كير" 
الدولية، منظمة "انترسوس" الدولية اإلغاثية، المجلس النرويجي لالجئين، ومنظمة أوكسفام، 

ومنظمة أنقذوا األطفال.
وقال المدير القطري لمنظمة "انقذوا األطفال في اليمن" إدوارد سانتياغو: "لقد واجه األطفال 

في اليمن فظائع ال يمكن تصورها في األشهر الـ١٥ الماضية.. جميع أطراف النزاع في اليمن 
هي المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد األطفال، ولكن بأدلة األمم المتحدة الخاصة، 
فإن العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية هي المسؤولة عن كمية كبيرة من هذه 

المعاناة".
ودعت المنظمات، أيضًا، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى اتخاذ "خطوات ملموسة لوضع حد 

لالنتهاكات الجسيمة ضد األطفال".
ومن المقرر أن يقدم بان كي مون، إلى مجلس األمن الدولي، في وقت الحق من الشهر الجاري، 
تقريره الذي يتضمن االنتهاكات بحق األطفال في اليمن، والذي كان بموجبه قد أضاف السعودية 
ها إلى القائمة السوداء، قبل أن يتراجع تحت الضغوط ويعلق القرار بصدد المراجعة مع  وحلفاء

الرياض قبل تقديم التقرير رسميًا إلى مجلس األمن.. وقال بان، حينها: إن التعليق "مؤقت".

الجوف :
ــران الـــعـــدوان  ــطــي ــــارة ل - غ
الــســعــودي عــلــى مــديــريــة خب 

والشعف
- طيران الــعــدوان السعودي 
يشن ٣ غـــارات على مديرية 

المتون
- قصف صــاروخــي ومدفعي 
مــن قبل المرتزقة على منازل 

المواطنين في مديرية المتون
- قصف مدفعي وصــاروخــي 
للمرتزقة على مديريات المتون 

والغيل والمصلوب

صنعاء:
- طيران الــعــدوان السعودي 
يــشــن ١٧ غـــارة عــلــى مناطق 

متفرقة في مديرية نهم

تعز :
ــران الـــعـــدوان  ــطــي ــــارة ل - غ

السعودي على منطقة كهبوب
ــران الـــعـــدوان  ــطــي ــــارة ل - غ

السعودي على مديرية المخا

- قصف مدفعي وصــاروخــي 
من قبل المرتزقة على مناطق 
الــحــمــراء والــقــشــوبــة بمديرية 

الوازعية
- قــصــف مــدفــعــي مـــن قبل 
المرتزقة على منطقة غراب في 

مديرية الوازعية

صعدة :
- طيران الــعــدوان السعودي 
يشن غــارة على منطقة الباحة 

في مديرية باقم
ــران الـــعـــدوان  ــطــي ــــارة ل - غ
السعودي على منطقة مندبة 

بمديرية باقم
- طيران الــعــدوان السعودي 
يشن غارة على منطقة األزقول 

بمديرية سحار
ــران الـــعـــدوان  ــطــي ــــارة ل - غ
ــة عديل  ــســعــودي عــلــى عــزل ال

بمديرية سحار

حجة :
- طيران الــعــدوان السعودي 
يشن غارتين على مديرية مستبأ

صنعاء:
- ٥ غــــــارات لــطــيــران 
الـــعـــدوان الــســعــودي على 
منطقة المجاوحة بمديرية 

نهم
- غارة لطيران العدوان 
ــســعــودي عــلــى منطقة  ال

المنارة بمديرية نهم 
- غارة لطيران العدوان 
الـــســـعـــودي عـــلـــى قــريــة 

مبدعة بمديرية نهم
- غارتان لطيران العدوان 
السعودي على منطقة بني 

فرج بمديرية نهم 
- قصف مدفعي لمرتزقة 
الـــعـــدوان الــســعــودي على 
وادي لصف عزلة الحنشات 

بـ نهم 

صعدة:
- ٥ غــــــارات لــطــيــران 
الـــعـــدوان الــســعــودي على 
مــنــطــقــة آل عـــمـــار  في 

مديرية الصفراء
ـــــان لـــطـــيـــران  - غـــــارت
الـــعـــدوان الــســعــودي على 
لمليل بمديرية  منطقة ا

كتاف
-غارتان لطيران العدوان 
ـــي منطقة  ـــســـعـــودي ف ال

األزقول بمديرية سحار
- طــــيــــران الــــعــــدوان 
الــــســــعــــودي يــســتــهــدف 
المجمع الحكومي بمديرية 

الصفراء ويدمره كليًا.

تعز: 
ــران  ــطــي -١٥ غــــــارة ل
الـــعـــدوان الــســعــودي على 

مديرية ذوباب
- طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي يشن ٣ غارات 
على جبل النار في مديرية 

المخا
ـــشـــهـــاد امــــــرأة  - اســـت
بــرصــاص عنصر للقاعدة 
أطلق النار على حافلة في 

مديرية التربة
- طــــيــــران الــــعــــدوان 
الــســعــودي يشن غارتين 
ــعــمــري  عــلــى مــــــدارس ال

بمديرية ذوباب
- ١٥ غـــــارة لــطــيــران 
الـــعـــدوان الــســعــودي على 

مديرية ذوباب

حجة:
-  ٧ غـــــارات لــطــيــران 
الـــعـــدوان الــســعــودي على 

مديرية حــرض وجــمــارك 
الطوال

- غــــارتــــان لــطــيــران 
الـــــعـــــدوان الـــســـعـــودي 
ـــــدوار  ــى مــنــطــقــة ال عــل
اســتــهــدفــتــا مــســجــدًا 

بمديرية مستبأ.

الجوف: 
- طــــيــــران الــــعــــدوان 
السعودي يشن غارة على 
منطقة صبرين بمديرية 

خب والشعف
- الــطــيــران الــســعــودي 
ــف في 

ّ
ُيــحــلــق بشكل مــكــث

أجواء المحافظة.


