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العـدوان ومـرتـزقتــه يـــــــــــواصلون وقف إطالق النار
أكـــدوا عـــدم جــديتهــم فــــــــــــــــــــــــــــــــي االلتزام بالعهود والمواثيق

 حيث أكد مصدر عسكري استمرار العدوان السعودي 
ومرتزقته في خرق وقف إطالق النار في العاصمة صنعاء 

وعدد من المحافظات والمديريات. 
وأوضح المصدر أنه تم تسجيل أكثر من ٣٩ خرقًا لوقف 
إطالق النار من قبل تحالف العدوان ومرتزقته في العاصمة 
صنعاء ومحافظات صنعاء وتعز ومــأرب والجوف وشبوة 

وحجة خالل اليوم األول من إعالن وقف إطالق النار..
وأشـــار المصدر إلــى أنــه تــم تسجيل خــروقــات فــي أمانة 
العاصمة تمثلت في تحليق للطيران واستمراره في التحليق 
باإلضافة إلــى تحليق لطيران االستطالع األمريكي على 
مديريات الغيل والشعف والمصلوب بالجوف، واستمرار 
الضرب باألسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع الجيش 
واللجان الشعبية في وادي أبير، وضرب بجميع األسلحة على 

مواقع الجيش واللجان الشعبية في الغيل . 
ــى أنــه تــم تسجيل ١٢ خرقًا فــي مديرية نهم  ولفت إل
بمحافظة صنعاء تضمنت قصفًا باألسلحة الثقيلة من جبل 
الشبكة، وقصفًا مدفعيًا من جبل المساورة على مواقع 
الجيش واللجان وكذا قصف صاروخي من الجهة الشمالية 
لجبل المساورة وقصف مدفعي من مواقع المرتزقة في نهم 

على الرمادة. 
وذكر المصدر أن العدوان ومرتزقته قاموا بخرق الهدنة 
من خالل صاروخ كاتيوشا على الجهة الغربية للجبل األسود 
فــي الفرضة إضــافــة إلــى قصف بمختلف األسلحة الثقيلة 
والمتوسطة من جبل الشبكة إلى جبل الحور، وتباب أم الركب، 
إلى جانب قصف مدفعي إلى بران، والرمادي منطقة مسورة، 
وقصف صاروخي من مواقع المرتزقة في الفرضة على قرية 

الرمادي. 
ن المصدر أن العدوان ومرتزقته قصفوا بصواريخ  وبيَّ

كاتيوشا الجهة الجنوبية لجبل الحول بالمديرية . 
وفي محافظة البيضاء خرق العدوان ومرتزقته وقف إطالق 
النار من خالل القصف باألسلحة الخفيفة والمتوسطة مديرية 

ذي ناعم. 
ووفــقــًا للمصدر فــإن خــروقــات الــعــدوان ومرتزقته في 
محافظة تعز شملت إطالق نار باألسلحة الثقيلة والمتوسطة 
على جبل الجرة بتعز وثعبات وإطالق نار بقناصة ٥٠ على 
مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجهة الشرقية لجبل 

الشبكة وتمشيط ومحاولة زحف في جبل الجرة. 
كما أقدم طيران العدوان في خرق واضح للهدنة على قصف 
منطقة صالة في تعز وتحليق في سماء البرح والوازعية وجبل 
حبشي وتحليق طائرة أباتشي على المقاطرة ومدينة التربة. 
فيما تمثلت خروقات العدو لوقف إطالق النار في محافظة 
مأرب بمحاولة زحف في جهة جبل الهلول باتجاه جبل هيالن 
وكذا زحف من جهة الهلول باتجاه االشقري في هيالن بمأرب، 
في حين أقدم العدو على الضرب بالرشاشات والمدفعية على 
مواقع الجيش واللجان في عسيالن والسليم والمعطوف في 

شبوة، كما حلقت طائرات العدوان على محافظة حجة.
كما واصل طيران العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف 
إطالق النار لليوم الثاني على التوالي من إعالنه، في العاصمة 

صنعاء ومختلف محافظات الجمهورية .
ــعــدوان ومرتزقته واصــلــوا خرق  وأوضـــح المصدر أن ال
وقف إطالق النار .. حيث قام المرتزقة في عصيفرة بتعز 

بتمشيط بأسلحة متوسطة وخفيفة مع تحليق 
للطيران، كما أطلق المرتزقة النار من جنوب 
جبل الشبكة بالوازعية على مواقع الجيش 

واللجان الشعبية.
وفي منطقة بير باشا بتعز أطلق المرتزقة 
النار بشكل شبه مستمر على منطقة الدفاع 
الــجــوي، فــي حين حلق طــيــران الــعــدوان مع 
فتح حاجز الصوت فوق هجدة والضباب وما 
جاورها، واستمر العدوان ومرتزقته في إطالق 
النار من برح أم الفيج على جبل الدامغة، كما 
أطلقت مدرعة النار جنوب مدينة ذوبــاب 
أسفل السلسلة الجبلية جنوب قرية الحريقية 

إلى مواقع الجيش واللجان.
وشهدت سماء مدينة تعز تحليقًا مكثفًا 
ــجــنــد، وجــرت  لــلــطــيــران وكــــذا منطقة ال
اشتباكات في الدمغة وثعبات بمدينة تعز 
بالسالح المتوسط وحــول القصر بالسالح 
المتوسط والخفيف إضافة إلى ضرب مكثف 

حول القصر.
وحلق طيران العدوان في أجواء منطقة الجحملية، ووقعت 
اشتباكات متقطعة في الجحملية وضرب من جهة العدو، 
فيما أطلق المرتزقة النار في صبر الموادم من سالح متوسط 

في دار مزعل على تبة الرخام .
وتــواصــلــت الــخــروقــات بمحافظة تعز حيث قــام العدو 
بتمشيط منطقة كالبة وشــارع االربعين، وكــذا تمشيط 
منطقة الديم والدمغة إلى الجحملية وأطلق المرتزقة النار 
من قرية الحريقة باتجاه السلسلة الجبلية للعمري، كما حلق 

طيران العدوان فوق ساحل الخوخة باتجاه تعز.
وقام العدو في منطقة الجرة بتمشيط جبل الجرة وجبل 
وعش بالمدرعة من اتجاه البعرارة والمجمع القضائي، كما 
ط العدو منطقة الجحملية بالسالح المتوسط وأطلقوا 

َّ
مش

النار بشكل مكثف على مواقع الجيش واللجان الشعبية في 
صالة وإطالق نار من مواقع 
ــى مــواقــع الجيش  الــعــدو إل

واللجان في ثعبات.
كـــمـــا شـــهـــدت مــنــطــقــة 
عصيفرة إطــالق النار من 
ــمــرتــزقــة مـــن تبة  قــبــل ال
الوكيل إلى التبة السوداء، 
فـــي حــيــن حــلــق طــيــران 
االســــتــــطــــالع فــــي ســمــاء 
العمري وذوباب، إلى جانب 
تحرك مدرعتين من باب 
المندب إلى القرية الجنوبية 
لــمــديــنــة ذوبــــــاب، وحــلــق 
طيران العدو االستطالعي 
ـــي ســـمـــاء مــديــنــة تعز  ف
والمطار القديم والدفاع 

الجوي .
واســتــمــر الــمــرتــزقــة في 
إطــالق الــنــار فــي الوازعية 
مــن جــهــة جــنــوب الشبكة 
على طقم للجيش واللجان 
الشعبية فــي الخط شمال 
الشبكة ومن أم الفيج على 
قــريــة الــشــقــيــراء، وضــرب 
بــــمــــدرعــــة مــــن الـــقـــريـــة 
ــاب  الجنوبية لمدينة ذوب

على مدينة ذوباب.
وفي محافظة حجة حلق 
ـــعـــدوان بشكل  طـــيـــران ال

مكثف في سماء مديريتي عبس وبكيل المير، وكذا تحليق 
في سماء حرض .

وفي مأرب أطلق المرتزقة النار بشكل متقطع باتجاه آل 

بيعه بــصــرواح، كما قام 
المرتزقة بإطالق النار من 
عربة بي ام بي في المخدرة 
وهيالن بجميع األسلحة، 
كما ضرب العدو بقذيفة 
هاون من كوفل إلى وادي 
الربيعة وإطـــالق نــار في 
صـــــرواح مـــن خــلــف جبل 
اتيس وكــذا اطــالق النار 
من تبة زيد العاقل باتجاه 
مــواقــع الــجــيــش والــلــجــان 

بصرواح.
واســـتـــهـــدف مــرتــزقــة 
الــغــزو واالحــتــالل مواقع 
الجيش واللجان في هيالن 
ــحــة  ــاألســل والـــمـــشـــجـــح ب
الــمــخــتــلــفــة، فــيــمــا حلق 
ــتــجــســســي  الــــطــــيــــران ال
للعدوان في سماء محافظة 

مأرب.
وفي محافظة الضالع أطلق العدو النار من موقع القهرة 
إلى التهامي بدمت جبهة مريس، كما قام العدو بإطالق النار 
من موقع القهرة إلى شعب القلع العرفاف، وجرت تحركات 

وتجمع للمرتزقة في دمت ما بين عدنة المشام مريس والرمة 
أسفل الشعب ذي تحت موقع الصانب، كما استمر إطالق النار 
من القهرة إلى العرفاف ومن البطرة إلى نقطة يعيس بدمت، 

في حين استمر تحليق طيران العدوان في سماء الضالع .
وفي البيضاء حلق طيران االستطالع في سماء رداع وقيفة، 
كما قام المرتزقة بضرب مكثف باألسلحة الخفيفة والثقيلة 
من الجماجم والشبكة ومن الطماحي باتجاه موقع المثلث 
وحيد الظروة والديزل وأطلق المرتزقة قذائف هاون إلى 

مواقع الجيش واللجان في الزوب برداع.
وفي مديرية ذي ناعم بالبيضاء أطلق العدو النار من أمام 
الهناجر باتجاه البركات، وتم إطالق نار من مواقع القصيب 
إلى مواقع كيدان في الزاهر، وكذا إطالق بمديرية ذي ناعم 
من جهة الخرابة إلى مواقع البركات، باإلضافة الى إطالق 
نار من كساد باتجاه مواقع كيدان والقنص من موقع الغول 

باتجاه الديزل.
وفي محافظة لحج تواصلت خروقات العدو ومرتزقته حيث 
حلق طيران العدوان على كرش والقبيطة وحيفان وأطلق 
المرتزقة النار في حيفان من منطقة بني علي، كما استهدفوا 

عددًا من المواقع بكرش.
وفي نهم بمحافظة صنعاء أطلق المرتزقة صاروخ كاتيوشا 
ط المرتزقة من عربة بي إم 

َّ
من الفرضة إلى بني بارق، كما مش

بي من رأس نقيل قرود باتجاه ملح وقناصة من النقيل ومن 
خلف التباب الحمر إلى ملح وكذا تحليق للطيران فوق أجواء 

كعادتهم في كل هدنة يســتغل قــادة العدوان ومرتزقتهم وعمالؤهم التــزام القوى الوطنية بوقف  
اطــالق النــار ليقوموا بمحاوالتهم المتكــررة للزحف بأكثر من جبهة والتقدم على األرض مســنودين 

بالطيران والقصف الصاروخي.
وسيجد المتببع لما قام به العدوان منذ أن اعلن وقف اطالق النار في الـ١٠ من الشهر الجاري، مئات الخروقات 
التي التدل سوى على النوايا المبيتة لقادة العدوان وعلى رأسهم نظام آل سعود الستغالل وقف اطالق النار 
لمزيد من المحاوالت لتحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه في األيام الملتهبة وما تكبدوه من خسائر في األرواح 

والعتاد من قبل قوات الجيش واللجان الذين يسطرون أروع مالحم الدفاع عن الوطن ضد الغزاة والخونة..
«الميثاق» رصدت خروقات العدوان لوقف اطالق النار في المساحة التالية..

اليــــــوم الســــادس لوقـــف اطــــــــــــــــــــــــــالق النار من طرف واحد

استمرار في التحليق.. وفتح حاجـــز الصــــــــــــــــــــــــوت.. وقصف مكثف على المحافظات
لليوم الــســادس على التوالي يواصل العدوان 
أعماله القتالية وخرقه لوقف اطالق النار التي 
يرفض االلتزام بها حيث شن طيران العدوان 
الــســعــودي السبت غـــارة على منطقة طخية 

بمديرية باقم بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن غارة طيران 
العدوان استهدفت عزلة أكبر بمنطقة طخية 

محدثة دمارًا في ممتلكات المواطنين.
الى ذلك أكد مصدر بمحافظة صعدة أن طيران 
الــعــدوان يحلق باستمرار في سماء المحافظة 

ويفتح حاجز الصوت في أغلب طلعاته..
ُيذكر أن محافظة صعدة بكافة مديرياتها 
شــهــدت قصفًا هيستيريًا لــطــيــران الــعــدوان 
ومدافعه وراجمات صواريخه مستهدفا منازل 
المواطنين والممتلكات العامة والبنية التحتية 

خالل الفترة الماضية.

وفي محافظة الجوف استشهد مواطن وأصيب 
سبعة آخــريــن فــي قصف صــاروخــي لمرتزقة 
العدوان السعودي األمريكي على سوق االثنين 

بمديرية المتون بمحافظة الجوف.
وذكــر مصدر عسكري  أن مرتزقة العدوان 
السعودي استهدفوا -السبت- ســوق االثنين 
بصواريخ الكاتيوشا في خرق واضح التفاق وقف 

إطالق النار.
وفي محافظة صنعاء وأوضح مصدر عسكري أن 
مرتزقة العدوان واصلوا الخروقات بمحاولة التقدم 
باتجاه منطقة نهم منذ فجر السبت، والزحف على 

سلسة الحمرة وشمال ملح وجبل حريم بنهم.
وأشار المصدر إلى أن المرتزقة قصفوا بصواريخ 
الكاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في 

الفرضة.
ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته بمحافظة 


