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

نهم، وكذا ضرب بقذائف مدفعية من خلف المشجع باتجاه 
قرية الحول، وكذا ضرب بمدفع بي ١٠ من رأس المشجع 

باتجاه جبل الحول .
وفيما حلق الطيران المعادي في سماء محافظة إب، استمر 
تحليق طيران العدوان فوق سماء محافظة ذمار، كما حلق 

الطيران على مديرية عنس.
وفــي صنعاء واصــل طــيــران الــعــدوان السعودي تحليقه 
بكثافة فــي سماء العاصمة.. وفــي صعدة واصــل طيران 
العدوان تحليقه في سماء المحافظة، وفي محافظة صنعاء 
واصل طيران العدوان تحليقه المكثف في الحيمة الداخلية 

والظفير وبني مطر.
وشهدت محافظة شبوة عددًا من الخروقات حيث اطلق 
العدو النار وقــذائــف الــهــاون من اتجاه الجبل المعطوف 
بعسيالن، وكذا اطالق النار تجاه الشبكة وحيد ابن عقيل 
بعسيالن، وأطلق المرتزقة النار من موقع القصيب إلى موقع 

كيدان.
وفي محافظة الجوف استمر تحليق الطيران المعادي فوق 
مديرية الغيل، كما نفذ المرتزقة زحفًا من شرق اليتمة من 
جهة الرملة في الخب والشعف، كما قصفت بدبابة من شمال 
الردمية من جوار بيت المحورن من جهة مزوية على مزارع 
الفيض، وأطلق العدو النار من جهة وادي إيبر باتجاه الشعب 

جنوب العظبة في الغيل.
وتواصلت خروقات طيران العدوان لوقف اطالق النار من 
خالل التحليق في سماء مديرية الرجم ومحافظة المحويت، 
كما استمر تحليق طيران الــعــدوان في سماء محافظات 

الحديدة وعمران وصعدة.
أما اليوم الثالث لوقف إطالق النار فقد أكد المصدر استمرار 
طيران العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف اطالق النار 

في عدد من المحافظات.
وأوضـــح أن محافظة تعز شهدت اســتــمــرارًا لخروقات 
العدوان ومرتزقته، حيث قام المرتزقة بالمسراخ واألقروض 
بقصف مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل الرضعة 
بمديرية سامع بقذائف الهاون، كما واصل مرتزقة العدوان 

اطالق النار على مواقع للجيش واللجان في مدينة ذوباب.
وتواصلت خروقات العدو ومرتزقته بمحافظة تعز حيث 
استهدفوا في البعرارة مواقع الجيش واللجان وفي الجرة 
بالرشاشات، وواصــل طيران الــعــدوان التحليق في سماء 

مديرية ذوباب.
كما شهدت محافظة البيضاء استمرارًا للخروقات حيث 
قصف مرتزقة العدوان السعودي في موقع الشبكة بالزاهر 
مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجماجم بالرشاشات، كما 
استهدف المرتزقة في تبة الحصم مواقع الجيش واللجان في 
رداع، وعاود مرتزقة العدوان اطالق النيران باتجاه مواقع 

الجيش واللجان.
محافظتا مأرب والجوف كغيرهما من المحافظات تواصلت 
فيهما خروقات العدو ومرتزقته، حيث قام مرتزقة العدوان 
في مأرب بإطالق النار على مواقع الجيش واللجان الشعبية في 
صرواح، وفي محافظة الجوف قام مرتزقة العدوان بالمزوية 

باستهداف مواقع الجيش واللجان بالمتون.
وفي الضالع استهدف مرتزقة العدوان في موقع يعيس 
بمريس مواقع الجيش واللجان في التبة الحمراء باألسلحة 
الخفيفة والمتوسطة، وواصل مرتزقة العدو خروقاتهم من 
خالل التحشيد وإطالق النار على مواقع الجيش واللجان في 

الصانب بمديرية دمت.

واســتــمــرارًا للخروقات عــاود 
ــســعــودي  طـــيـــران الــــعــــدوان ال
خروقاته بالتحليق في سماء عدد 
مــن الــمــحــافــظــات، حيث واصــل 
طيران العدوان خروقاته لوقف 
اطــالق النار بالتحليق في سماء 
مدينة الحوطة بمحافظة لحج 
وفــي سماء محافظة المحويت، 
وواصل طيران العدوان التحليق 

في سماء محافظة تعز.
ــعــدوان  ــران ال كــمــا واصـــل طــي
السعودي ومرتزقته خرق وقف 
اطالق النار لليوم الرابع وسجلت 
عشرات الخروقات في عدد من 

المحافظات.
وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان بمحافظة تعز قصفوا 
مواقع للجيش واللجان الشعبية في السلسلة الجبلية بمديرية 
ذوباب بقذائف الهاون، كما استهدف المرتزقة في االقروض 
مــواقــع الجيش واللجان بعزلة الخلل فــي مديرية خدير 
باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، واطلقوا النيران على مواقع 

للجيش واللجان في منطقة الديم .

واستهدف مرتزقة العدوان 
بتعز مواقع الجيش واللجان 
فــي منطقة كــالبــة باالسلحة 
المتوسطة، كما عاود طيران 
العدوان السعودي التحليق في 

سماء المدينة.
كما شهدت محافظة شبوة 
ــات وقــف  ــخــروق اســـتـــمـــرارًا ل
اطــالق النار حيث استهدف 
ــواقــع  ــــعــــدوان م مـــرتـــزقـــة ال
الــجــيــش والــلــجــان الشعبية 
ــحــان، وقــصــف  ــي ــمــديــريــة ب ب
ــع  ــواق ــــعــــدوان م مـــرتـــزقـــة ال
الجيش واللجان في الصفراء 
وعسيالن بالمدرعات وصواريخ الكاتيوشا واألسلحة الخفيفة 

والمتوسطة.
وأشار المصدر إلى أن محافظة لحج شهدت خروقات حيث 
قام مرتزقة العدوان في تبة الجريبة والنكاع بقصف مواقع 
الجيش واللجان الشعبية في الكسارة والحويمي بكرش 

باألسلحة الخفيفة.
وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان بمحافظة البيضاء اطلقوا 

النار على مواقع الجيش واللجان في المناسح، وقصفوا مواقع 
الجيش واللجان في جبل زكريا بالرشاشات.

كما قامت بوارج العدوان بإطالق النيران على الصيادين في 
إحدى الجزر بمحافظة الحديدة .

وأشار المصدر إلى أن طيران االستطالع التابع للعدوان 
السعودي واصل التحليق في سماء محافظة الحديدة.

كما نجا أعضاء اللجنة المحلية لمراقبة وقف إطالق النار 
بمحافظة الجوف من غارتين لطيران العدوان السعودي.

وأوضــح المصدر أن طيران العدوان استهدف اللجنة المحلية 
لمراقبة وقف إطالق النار بالجوف بغارتين أثناء قيامها بالمهام 

المكلفة بها في إيقاف إطالق النار بالمحافظة .
وأشار المصدر إلى أن هذا االستهداف للجنة المحلية من قبل 
طيران العدوان يؤكد وبما ال يدع مجاًال للشك عدم جديته 
في إيقاف إطالق النار وسعيه إلى عرقلة أي جهود تصب في 

هذا الجانب .
كما عاود تحالف العدوان السعودي ومرتزقته خروقاتهم 

لوقف إطالق النار في محافظة مأرب.
وذكــر المصدر أن مرتزقة الــعــدوان واصــلــوا الخروقات 

واستهدفوا باألسلحة الرشاشة وادي ملح غرب مأرب.
وأشــار المصدر إلى أن طيران العدوان عــاود خرق وقف 

إطالق النار وحلق بكثافة في سماء محافظة مأرب .
كما واصــل طيران الــعــدوان السعودي ومرتزقته خرق 
اتفاق وقف إطالق النار في محافظات صنعاء وتعز وشبوة 
والحديدة ولحج والضالع ومارب والجوف وعمران وصعدة 

خالل اليوم الخامس.
وحسب المصدر العسكري فــإن طيران الــعــدوان واصل 
خرق وقف إطالق النار ويحلق بكثافة في سماء محافظات 
صنعاء ومأرب والجوف وذمار.. مشيرًا إلى أن مرتزقة العدوان 
السعودي قاموا بقصف مواقع الجيش واللجان الشعبية في 
بــران ووادي ملح مديرية نهم محافظة صنعاء بصواريخ 

الكاتيوشا ورشاشات عيار ٢٣ .
ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان في محافظة مأرب 
واصلوا خروقات وقف إطالق النار وقصفوا مواقع الجيش 
واللجان  بالمشجح برشاشات عيار ٢٣ و ٥٠ ، كما استهدفوا 
باألسلحة الرشاشة وادي ملح غرب مأرب ، وبالمدفعية مواقع 

الجيش واللجان في مديرية صرواح.
وذكر المصدر أن خروقات العدوان في محافظة الجوف 
تضمنت قيام طيران العدوان بعدة غــارات مكثفة على 
مديرية المتون ، كما حــاول مرتزقة العدوان عدة مرات 
التقدم باتجاه مديرية المتون تحت قصف مكثف وتحليق 

الطيران إّال أن الجيش واللجان يتصدون لهم .
وحسب المصدر فقد سقط جرحى بينهم نساء إثر غارة 
استهدفت منزل أحد المواطنين في مديرية المتون ، فيما 
واصل مرتزقة العدوان استهداف مواقع الجيش واللجان 
الشعبية في الغيل والمتون والمشرب معيمرة باألسلحة 
الخفيفة والمتوسطة والدبابات .. وواصل طيران العدوان 
السعودي الخروقات باستمراره بالتحليق في سماء مديرية 

خب والشعف بالمحافظة .
كما شهدت محافظة تعز استمرار خــروقــات مرتزقة 
العدوان حيث استهدفوا باألسلحة الرشاشة مواقع الجيش 
واللجان جنوب شــرق مــدارس العمري في ذوبــاب وجبل 
ووادي المدرب والمعسكر القديم بذوباب .. كما استهدف 
المرتزقة مواقع الجيش واللجان في السلسلة الجبلية بمديرية 
ذوباب بالرشاشات عيار ٥٠ و ١٢٫٧ وفي الجره برشاش 
عيار ١٢٫٧، كما قام المرتزقة باستهداف مواقع الجيش 

واللجان في كالبة بالقناصات .
ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان واصــل الخروقات 
وينزل أسلحة لمرتزقته في منطقة صينة ويحلق في سماء 

مديرية ذوباب .
وفي محافظة شبوة استهدف مرتزقة العدوان السعودي 
مواقع الجيش واللجان الشعبية في الساق برشاش 
عيار ٢٣ ، كما استهدفوا منازل المواطنين في 

نقوب عسيالن بصواريخ الكاتيوشا .
ــعــدوان  ـــى أن مــرتــزقــة ال وأشــــار الــمــصــدر إل
السعودي خرقوا وقف إطــالق النار في الضالع 
حيث استهدفوا مواقع الجيش واللجان في موقع 
يعيس برشاش عــيــار١٢٫٧، وفــي العرفاف 
والتهامي برشاشات عيار ١٢٫٧ و ٢٣، كما 
خرق مرتزقة العدوان في محافظة لحج اتفاق 
وقف إطــالق النار باستهداف مواقع الجيش 

واللجان في مديرية كرش.
وأفـــاد المصدر أن طــيــران الــعــدوان واصــل 
التحليق في سماء الحديدة ، فيما قامت بوارج 
العدوان بإطالق النيران على الصيادين في 
إحدى الجزر بالمحافظة .. كما واصل طيران 
العدوان خروقاته في صعدة ومران وحجة من 

خالل التحليق المكثف في سمائها..

اليــــــوم الســــادس لوقـــف اطــــــــــــــــــــــــــالق النار من طرف واحد

استمرار في التحليق.. وفتح حاجـــز الصــــــــــــــــــــــــوت.. وقصف مكثف على المحافظات
ــار.. وبحسب مصدر  ــن تعز خــرق وقــف اطـــالق ال
عسكري فإن إن مرتزقة العدوان استهدفوا مواقع 
الجيش واللجان الشعبية في مديرية ذباب وجبل 

الشبكة بمديرية الوازعية.
وأشار إلى أن مرتزقة العدوان قصفوا أيضًا مواقع 
الجيش واللجان الشعبية في وادي الضباب بمدرعة 

(بي ام بي).
وبين المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا مواقع 
الجيش واللجان بالمدينة غرب المصانع وجبل هام 

باألسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وشهدت البيضاء وشبوة لليوم السادس استمرار 

خروقات العدوان السعودي األمريكي للهدنة.
وأوضـــح مصدر عسكري أن مرتزقة الــعــدوان 
قصفوا -السبت- مواقع الجيش واللجان بمنطقة 

الوهبية بين مأرب والبيضاء.
وأشار إلى أن مرتزقة العدوان عاودوا قصف مواقع 

الجيش واللجان في الزاهر باألسلحة المتوسطة.
كما قصفوا مناطق متفرقة بمديرية عسيالن 

محافظة شبوة.
الى ذلك ذكر مصدر عسكري أن طيران العدوان 
شن غارتين على رأس جبل الخيرة بمديرية عيال 

جبل يزيد بمحافظة عمران.
وأشــار إلــى أن طيران الــعــدوان استمر في خرق 
إعــالن وقــف إطــالق النار بشن غــارة على منطقة 
هيالن وغارة أخرى استهدفت منازل المواطنين 

بمديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان واصل التحليق 
في سماء محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة 

وتعز ونهم بمحافظة صنعاء.
وأشار الى أن طيران العدوان فتح حاجز الصوت 
خالل تحليقه في سماء مديريات الشرفين بمحافظة 

حجة. 


