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ال ُم َت َح ِّد ْث
مــا حققــه املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة
مــن تغيــر إجيــايب وغــر مســبوق يف اإلعــام
العســكري عــزز مــن حضــور وتأثــر الرســالة
اإلعالميــة للقــوات املســلحة التــي أصبحــت
تتصــدر اخلطــاب الوطنــي وحتتــل مكانــة مهمــة
يف التنــاوالت اليوميــة داخليــ ًا وخارجيــ ًا.
وال أبالــغ هنــا عنــد القــول أن العميــد حييــى
رسيــع قاســم مل يعــد ظاهــرة حمليــة مؤطــرة
يف اجلغرافيــا الوطنيــة بــل جتــاوز ذلــك بكثــر
ليصبــح أحــد أهــم املصــادر لوســائل اإلعــام
العامليــة بحكــم مــا فرضتــه العســكرية اليمنيــة
مــن حتــوالت ميدانيــة ومتغــرات اســتثنائية يف
مســارات املعركــة مــع قــوى العــدوان.
لســنا هنــا بصــدد تقييــم جتربــة عــام كــون
ذلــك يقــع عــى عاتــق املتخصصــن واملهتمــن
والباحثــن إال أننــا وبــكل ســعادة نؤكــد أن
مــا حتقــق مقارنــة بــا ســبق ُيعــد إنجــاز ًا مهــ ًا
يضــاف إىل رصيــد املؤسســة العســكرية التــي
تضطلــع اليــوم بمهامهــا الدفاعيــة وتــؤدي

عميد  /عبداهلل بن عامر *

نائب مدير دائرة التوجيه لإلعالم
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العميد حييى رسيع قاسم
مل يعد ظاهرة حملية مؤطرة
يف اجلغرافيا الوطنية بل
جتاوز ذلك بكثري ليصبح
أحد أهم املصادر لوسائل
اإلعالم العاملية بحكم ما
فرضته العسكرية اليمنية
من حتوالت ميدانية
ومتغريات استثنائية
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واجبهــا الدينــي والوطنــي عــى أكمــل وجــه يف ظــل
ظــروف العــدوان واحلصــار.
مــن هــذا الواقــع ويف ظلــه أثبــت املتحــدث الرســمي
للقــوات املســلحة وهــو يرتجــم تطلعــات القيــادة
ويســتجيب ملتطلبــات املرحلــة أن اإلعــام العســكري
بمفهومــه الشــامل أمــام مرحلــة جديــدة تقــوم عــى
إعــادة صياغــة العالقــة بــن املؤسســة العســكرية وأفراد
الشــعب الــويف ناهيــك عــن العمليــات اإلعالميــة
اخلاصــة ضمــن أجنــدة املتحــدث الرســمي والــذي
أبــدع يف تقديمهــا بــكل كفــاءة واقتــدار ويف إطــار
مرتكــزات الرســالة اإلعالميــة للقــوات املســلحة التــي
تصنــع اليــوم تارخي ـ ًا جديــد ًا مــن البطولــة والتضحيــة.
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أثبت املتحدث الرسمي
للقوات املسلحة وهو
يرتجم تطلعات القيادة
ويستجيب ملتطلبات
املرحلة أن اإلعالم
العسكري بمفهومة
الشامل أمام مرحلة
جديدة تقوم عىل إعادة
صياغة العالقة بني
املؤسسة العسكرية وأفراد
الشعب الويف
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عــام كامــل شــهدنا مجيعــ ًا مواقــف قواتنــا املســلحة
عــى لســان متحدثهــا الرســمي الــذي حقــق حضــور ًا
غــر عاديــ ًا خــال فــرة وجيــزة ونجــح يف تقديــم
موقــف اليمــن الصامــد يف وجــه العــدوان بــكل ثقــة
ومســؤولية ناهيــك عــن مــا يتمتــع بــه مــن كاريزمــا
جعلتــه حمــل إهتــام الكثــر مــن املتابعــن.
وملــن دواعــي الفخــر واإلعتــزاز أن نكــون مــع
املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة منــذ اللحظــة
األوىل التــي شــهدت دفــع عجلــة إعــام القــوات
املســلحة نحــو مواكبــة التطــورات ليصبــح أكثــر قــدرة
عــى التأثــر يف ظــل فــوىض اإلعــام املفتــوح بضوابــط
وحمــددات أثبتــت فاعليتهــا يف تقديــم الفعل العســكري
بالطريقــة املناســبة.
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ولعــي أتذكــر هنــا اللحظــات األوىل التــي دخــل فيهــا
إعــام القــوات املســلحة مرحلتــه اجلديــدة والــدور
األســايس يف هــذا التغيــر اإلجيــايب يكــون للســيد القائد
عبدامللــك احلوثــي الــذي وضــع لنــا اخلطــوط العريضة
وعــى ضوئهــا مضينــا نحــو التنفيــذ يتقدمنــا املتحــدث
يف مهمــة وطنيــة ومســؤولية عظيمــة يتــرف اجلميــع
بأدائهــا ومحلهــا نظــر ًا لالعتبــارات الدينيــة والوطنيــة
واإلنســانية واألخالقيــة والتارخييــة التــي تفــرض
علينــا رضورة مواجهــة املعتديــن والدفــاع عــن شــعبنا
وأرضنــا بــكل الوســائل املتاحــة.
وال خيفــى عــى أحــد حجــم التحــول والتغيــر عــى
صعيــد األداء اإلعالمــي ملنظومتنــا اإلعالميــة الوطنيــة
بعــد تدشــن املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة
ألنشــطته مــن مؤمتــرات وبيانــات األمــر الــذي دعــم
املوقــف اإلعالمــي وســاهم يف تعزيــز معنويــات
اليمنيــن وتعزيــز متاســكهم ووحدهتــم وباملقابــل
شــهدنا انكســارات معنويــة واهنيــارات نفســية يف
صفــوف العــدو بفضــل تظافــر اجلهــود بــدء ًا مــن
اإلعــام احلــريب إىل املعلومــات إىل املتحــدث ومنــه إىل
كافــة أدوات املنظومــة اإلعالميــة الوطنيــة.
وال يمكــن إغفــال التفاعــل الكبــر واملتابعــة املســتمرة
لــأخ رئيــس املجلــس الســيايس القائــد األعــى للقوات
املســلحة مهــدي املشــاط وكافــة أعضــاء املجلــس
ومباركــة هــذا التحــول والتغيــر إضافــة إىل دور بــارز
اضطلــع بــه وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص
العاطفــي املهتــم دومــ ًا باإلعــام العســكري ودائــرة
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ال خيفى عىل أحد حجم
التحول والتغيري عىل
صعيد األداء اإلعالمي
ملنظومتنا اإلعالمية
الوطنية بعد تدشني
املتحدث الرسمي
للقوات املسلحة ألنشطته
من مؤمترات وبيانات
األمر الذي دعم املوقف
اإلعالمي وساهم يف
تعزيز معنويات اليمنيني
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كتاب (املتحدث) توثيق
لعام كامل من العمل
واجلهد قدم فيه املتحدث
الرسمي البيانات
العسكرية واملؤمترات
الصحفية الدورية
واالستثنائية وكذلك
اإلجيازات الصحفية
والترصحيات
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التوجيــه املعنــوي وإىل جانبــه رئيــس هيئــة األركان
العامــة اللــواء حممــد عبدالكريــم الغــاري فاجلميــع
ســاند ودعــم اإلعــام العســكري يف تنفيــذ التوجيهــات
وحتقيــق التحــول املنشــود.
ويف النهايــة  ..فــإن كتــاب (املتحــدث) توثيــق لعــام
كامــل مــن العمــل واجلهــد قــدم فيــه املتحــدث
الرســمي البيانــات العســكرية واملؤمتــرات الصحفيــة
الدوريــة واالســتثنائية وكذلــك اإلجيــازات الصحفيــة
والترصحيــات وكان لــه أنشــطة أخــرى مجيعهــا تتضمــن
أرقــام ومعلومــات كان البــد مــن توثيقهــا للتاريــخ أوالً
وكذلــك لتصبــح مرجعــ ًا لكافــة الباحثــن واملهتمــن
ولعــل هــذا هــو الســبب الرئيــس الــذي دفعنــا إىل
هــذا اإلصــدار املهــم الــذي يوثــق مرحلــة مهمــة مــن
تارخينــا العســكري املتضمــن مواقــف القــوات املســلحة
وانتصاراهتــا وبطوالهتــا وتضحياهتــا ويضــع اجلميــع
أمــام خالصــة متكاملــة لعــام كامــل مــن النشــاط
والعمــل واجلهــد الــذي مل يقتــر عــى العاصمــة
صنعــاء بــل إمتــدت حتــركات املتحــدث إىل خمتلــف
املحافظــات واجلبهــات.
أمــا عــن أصــداء مؤمتــرات وترصحيــات املتحــدث
فــا يمكــن حرصهــا يف كتــاب واحــد نظــر ًا للتــداول
الواســع وبمختلــف لغــات العــامل ويف كل الوســائل
املرئيــة واملســموعة واالليكرتونيــة واملقــروءة لــكل مــا
يصــدر عــن املتحــدث ال ســيام يف العمليــات العســكرية
النوعيــة والكــرى.

A

أختتــم هــذه املقدمــة بتوجيــه الشــكر لــكل الزمــاء
األعــزاء يف جلنــة املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة
التــي أتــرف برئاســتها وكذلــك لكافــة منتســبي دائــرة
التوجيــه املعنــوي الذيــن بذلــوا الكثــر مــن اجلهــود
يف ســبيل نجــاح العمــل اإلعالمــي لــوزارة الدفــاع
خــال هــذه املرحلــة التارخييــة وعــى رأســه نشــاطات
املتحــدث الرســمي وهــي كذلــك لكافــة اإلعالميــن
بمختلــف وســائل اإلعــام املتفاعلــن دومــ ًا مــع كل
ترصحيــات املتحــدث ومؤمتراتــه الصحفيــة.
ويف األخــر نســأل مــن اهلل لبلدنــا وشــعبنا النــر يف
هــذه املعركــة املصرييــة وكل التحيــة لقيادتنــا املباركــة
عــى ثقتهــا املســتمرة وهــي كذلــك للمتحــدث
الرســمي للقــوات املســلحة الــذي يمتلــك مــن العــزم
واإلرادة مــا جيعلــه أكثــر قــدرة عــى حتقيــق املزيــد مــن
النجاحــات خــال املرحلــة املقبلــة.
التحيــة لــكل املجاهديــن األبطــال يف خمتلــف اجلبهــات
ولــكل األحــرار مــن أبنــاء شــعبنا العزيــز الصامــد
املجاهــد والرمحــة للشــهداء والشــفاء للجرحــى
واحلريــة لــأرسى وليحيــا اليمــن عزيــز ًا كريـ ًا مســتق ً
ال
بــكل أبنائــه األحــرار.
* رئيس جلنة املتحدث الرسمي للقوات املسلحة
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كل التحية لقيادتنا املباركة
عىل ثقتها املستمرة
وهي كذلك للمتحدث
الرسمي للقوات املسلحة
الذي يمتلك من العزم
واإلرادة ما جيعله أكثر
قدرة عىل حتقيق املزيد من
النجاحات خالل املرحلة
املقبلة.
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قيادة اجليش واللجان الشعبية ُتسلم
الصليب األحمر واليونيسيف ()31
ً
طفال ممن جندهم العدوان
2018/8/19م
ســلمت قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة واألجهزة
األمنيــة ملمثــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومنظمة اليونيســيف
( )31حدثـ ًا مــن صغــار الســن الذين حتفــظ عليهــم اجليــش واللجان
ٍ
زجــت هبــم
الشــعبية يف عــدد مــن اجلبهــات والنقــاط األمنيــة بعــد أن ّ
قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي ومرتزقتهــم إىل جبهــات القتــال
وذلــك إلعادهتــم إىل أرسهم.
وخــال املؤمتــر الصحفــي الــذي ُعقــد يف مقــر وزارة حقــوق اإلنســان بصنعــاء
بحضــور عــدد مــن قيــادات وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة واألجهــزة
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األمنيــة وممثلــن عــن الصليــب األمحــر ومنظمــة اليونيســيف واملنظــات احلقوقيــة
واإلنســانية ألقــى مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بيــان قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة فيــا يــي نصــه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ـرج قيــادة اجليــش واألمــن واللجــان الشــعبية اليــو َم عــن ( )31حدثـ ًا مــن صغــار
تفـ ُ
ٍ
الســن الذيــن حتفــظ عليهــم اجليــش واللجــان الشــعبية يف عــدد مــن اجلبهــات
والنقــاط األمنيــة بعــدَ أن زجــت هبــم قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي
ٍ
األرس يف املعــارك والبعــض
ومرتزقتــه يف جبهــات القتــال ووقــع البعــض منهــم يف
اآلخــر عنــد العبــور يف النقــاط األمنيــة دون وثائــق أو أقــارب بمعيتهــم.
ـي األطفــال خــال فــرة التحفــظ بالعنايــة والرعايــة التامــة ،وتــم إبعادهم
وقــد حظـ َ
عــن أي أماكــن خطــر ،كــا ُأخــذت إفاداهتــم بإرادهتم.

ٍ
عــدد مــن األطفــال ،أن عمليــات
وكشــفت املعلومــات االســتخباراتية وإفــادات
تغريـ ٍ
ـر وخــداع يســتخدمها العــدوان وأدواتــه مــن املرتزقــة والعمــاء عــى األطفــال
وذوهيــم ،يف عــدد مــن حمافظــات اجلمهوريــة ،باإلهيــام أهنــم ســينقلون للعمــل يف
مــزارع القــات ،وخاصــة يف قعطبــة ومريــس الواقعتــن يف الضالــع وكذلــك يف عـ ٍ
ـدد
مــن مديريــات حمافظــة تعــز ،وبعــد جتميــع األطفــال ،يتــم الـ ّـز ُج هبــم يف معســكرات
تدريــب رسيعــة ال تتعــدى عــرة أيــام إىل أســبوعني ُينقلــون بعدهــا إىل اخلطــوط
األماميــة يف اجلبهــات والنقــاط العســكرية عــى الطــرق املســتهدفة يف العمليــات
العســكرية.

كــا كشــفت املعلومــات عــن اســتخدام املــدارس كمعســكرات تدريــب عســكري
لألطفــال ،كــا هــو حاصـ ٌـل يف مدرســة نعمــة رســام بمدينــة تعــز ،والتــي يتــم جتنيــد
األطفــال فيهــا لصالــح مــا يســمى اللــواء  22ميــكا.
وتؤكــد املعلومــات االســتخباراتية وإفــادات بعــض األطفــال ،أن أكثــر املحافظــات
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املســتهدفة يف عمليــات جتنيــد األطفــال ،هــي( :احلديــدة وريمــة وتعــز واملحويــت)
وأن التغريــر يتــم باإلهيــام بفــرص العمــل يف مــزارع القــات أو منــح رواتــب
وإكراميــات ،يف صــورة مــن صــور اســتغالل األزمــة االقتصاديــة املفتعلــة مــن قبــل
العــدوان باحلصــار املــايل والبنكــي عــى اليمــن والشــعب اليمنــي وإيقــاف رصف
الرواتــب منــذ أكثــر مــن عامــن يف مؤامــرة أمريكيــة مشــهودة ،هدفهــا تركيــع
الشــعب اليمنــي والعبــث بــه كــا هــو حاصــل يف هــذه القضيــة التــي توضــح
أهــداف إيقــاف الرواتــب واحلصــار املــايل والبنكــي املفــروض عــى اليمــن وتدمــر
مــوارده املاليــة واالقتصاديــة منـ ُ
ـذ بدايــة العــدوان.
وتؤكــد قيــادة اجليــش واللجــان الشــعبية أهنــا تتعامــل مــع املوضــوع بأمهيــة
وبحساســية بالغــة نتيجــة الوضــع احلســاس لألطفــال الذيــن يســتهدفهم العــدوان
بطائراتــه األمريكيــة والذخائــر األمريكيــة والربيطانيــة املوجهــة والدقيقــة بالقتــل
املبــارش كــا حصــل يف قصــف طــاب ضحيــان بمحافظــة صعــدة والــذي راح
ضحيتــه أكثــر مــن ( )50طفــ ً
وجــرح مــا يزيــد عــن  70آخريــن.
ا ُ
فيــا تكشــف هــذه الواقعــة اجلديــدة اســتهداف ًا مــن
نــو ٍع آخــر طاملــا روج العــدوان وإعالمــه الــكاذب
أن اجليــش واللجــان الشــعبية هــم مــن يقومــون
بتجنيــد األطفــال فيــا توضــح هــذه الصــورة أن
العــدوان ومرتزقتــه ال جينــدون األطفــال وحســب
بــل وخيدعوهنــم وأرسهــم باإلهيــام أهنــم يف بيئــات
عمــل آمنـ ٍ
ـة فيــا يتــم الــزج هبــم يف معــارك كبــرة
وهــم دون الســن القانونيــة ودون تدريــب أو معرفــة
أو قــدرة عــى املواجهــة.
وقيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان
واألجهــزة األمنيــة إذ تعلــن اليــوم تســليم هــؤالء
ر اللجنــة الدوليــة للصليــب
األطفــال لذوهيــم عــ َ

,,

كشفت املعلومات
االستخباراتية وإفادات
ٍ
عدد من األطفال ،أن
ٍ
تغرير وخداع
عمليات
يستخدمها العدوان
وأدواته من املرتزقة
والعمالء عىل األطفال
وذوهيم ،يف عدد من
حمافظات اجلمهورية،
باإلهيام أهنم سينقلون
للعمل يف مزارع القات
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األمحــر ومنظمــة اليونيســيف لتؤكــد جمــدد ًا أمهيــة الوقــوف أمــام إجــرام العــدوان
وخاصــة بحــق األطفــال الذيــن أصبــح اســتهدافهم متنوع ـ ًا وبأســاليب ومــررات
أكثــر تنوعــ ًا وال ختــدم الســام واالســتقرار أو تؤســس لبيئــات آمنــة ومســتقرة
حــارض ًا ومســتقبالً.
املجــد لليمــن ..اخللــود للشــهداء ..الشــفاء للجرحــى ..احلريــة لــأرسى ..النــر
لشــعبنا احلــر األيب ومقاتلينــا األبطــال.
ويف ختــام املؤمتــر عــر ممثــل منظمــة اليونيســيف عــن ترحيبــه وســعادته هبــذه اخلطوة
اإلجيابيــة مــن قبــل اجليــش واللجان الشــعبية.
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استكمال إجراءات تسليم قيادة دائرة التوجيه
املعنوي للمدير اجلديد العميد يحيى سريع
2018/8/20م
جــرى بصنعــاء اســتكامل إجــراءات تســليم قيــادة دائــرة التوجيــه
املعنــوي للقــوات املســلحة ملديــر الدائــرة اخللــف العميــد حييــى رسيع
قاســم مــن املديــر الســلف العميــد حييــى املهــدي.
وخــال احلفــل ألقــى رئيــس جلنــة اإلرشاف عــى دور االســتالم والتســليم مديــر
دائــرة التقاعــد العســكري العميــد عبــداهلل الكبــودي كلمــة أشــار فيهــا إىل أمهيــة
وفاعليــة دور التوجيــه املعنــوي خــال هــذه املرحلــة اهلامــة واحلساســة والتــي
تتطلــب تفاعــا مــن قبــل اجلميــع مــن أجــل إنجــاز املهــام واالرتقــاء بمســتويات
العمــل املعنــوي.
وأشــاد العميــد الكبــودي بقيــادة التوجيــه املعنــوي وكافــة منتســبي الدائــرة الذيــن
عملــوا بــكل إرادة وعزيمــة وثبتــوا وصمــدوا يف وجــه العــدوان واليزالون يشــكلون
جبهــة قويــة يف مواجهتــه حتــى حتقيــق النــر.
وعــر رئيــس جلنــة االســتالم والتســليم عــن معــاين الشــكر والعرفــان ملديــر الدائــرة
الســلف عــى جهــوده الوطنيــة املخلصــة والتــي عملــت فيهــا دائــرة التوجيــه
املعنــوي حتــت قيادتــه هبمــة ومســؤولية وكفــاءة عاليــة.
فيــا ألقــى مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى رسيــع كلمــة أكــد فيهــا
أنــه ســيعمل ومعــه مجيــع كــوادر التوجيــه املعنــوي بــروح وطنيــة وفعالــة لالرتقــاء
بمســتوى أداء العمــل اإلعالمــي واملعنــوي بمختلــف جوانبــه.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن العمــل جــار وفــق رؤيــة ومنهجيــة واضحــة للعمــل
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املعنــوي اجلــاد والفاعــل وبــا تتطلبــه املرحلــة مــن إحــداث نقلــة نوعيــة يف االعــام
العســكري والتوجيــه املعنــوي عــى مســتوى الدائــرة وخمتلــف هيئاهتــا يف القــوى
واملناطــق والوحــدات.
ونــوه إىل أنــه أمــام حتــد قــوي وملــس مــن اجلميــع التفاعــل واإلرادة القويــة وســيبذل
قصــارى جهــوده مــن أجــل تطويــر وحتديــث التوجيــه املعنــوي ورفــع كفــاءة
وقــدرات منتســبيه يف كافــة اجلوانــب التخصصيــة وفــق خطــوات عمليــة وفاعلــة.
وعــر العميــد رسيــع يف ختــام كلمتــه عــن الشــكر والتقديــر لقيــادة الدائــرة الســلف
عــى جهــوده الوطنيــة املخلصــة خــال املرحلــة الســابقة.
مــن جهتــه بــارك العميــد املهــدي للعميــد حييــى رسيــع ثقــة القيــادة بــه وتعيينــه
مديــر ًا للدائــرة  ..مؤكــد ًا أن املرحلــة تتطلــب مزيــد ًا مــن التفاعــل وتضافــر اجلهــود
كل مــن موقعــه ويف إطــار وحــدود مســؤولياته يف مواجهــة املعتديــن والغــزاة
باعتبارهــا مســؤولية وأمانــة يف أعنــاق اجلميــع.
حــر الفعاليــة األســتاذ يوســف العيــاين ومديــر املتحــف احلــريب العميــد الركــن
عابــد الثــور ومستشــار مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى العاقــل وأعضاء
جلنــة اإلرشاف عــى دور االســتالم والتســليم.
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مدير التوجيه املعنوي يؤكد إستمرار
قوى العدوان واملرتزقة يف التغرير
باألطفال والزج بهم إلى محارق املوت
2018/9/27م
أكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد
حييــى رسيــع قاســم أن قــوى العــدوان ومرتزقتهــم مســتمرون يف
إســتدراج األطفــال صغــار الســن وخداعهــم وإهيامهــم وإغرائهــم
باحلصــول عــى فــرص عمــل ومرتبــات والــزج هبــم إىل اخلطــوط
األماميــة للمعــارك وحمــارق املــوت دون مراعــاة للرشائــع والقوانــن
واألعــراف اإلنســانية واألخالقيــة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أنــه ومــن منطلــق املســؤولية
الدينيــة والوطنيــة واإلنســانية فإننــا يف قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان
نتعامــل مــع أولئــك األطفــال مــن صغــار الســن بــروح املســؤولية باعتبارهــم
ضحايــا التغريــر وال عالقــة هلــم بالقتــال حيــث يتــم التحفــظ عليهــم يف أماكــن
آمنــة ومناســبة وحياطــون بــكل الرعايــة واالهتــام ويتــم توضيــح احلقائــق هلــم
أهنــم وقعــوا ضحايــا أســاليب العــدوان واملرتزقــة الذيــن أغروهــم وحاولــوا الدفــع
هبــم إىل حمــارق املــوت لــوال أهنــم وقعــوا يف أيــدي
اجليــش واللجــان الذيــن حافظــوا عليهــم إلعادهتــم
إىل أرسهــم وأهاليهــم.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أنــه تــم ســابقا تســليم
عــدد مــن أولئــك األطفــال الذيــن تــم أرس بعضهــم
يف اجلبهــات وبعضهــم تــم التحفــظ عليهــم مــن قبل
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية واألجهــزة األمنية
بعــد توقيفهــم يف عــدد مــن النقــاط العســكرية

,,

إننا يف قيادة وزارة الدفاع
ورئاسة هيئة األركان
نتعامل مع أولئك
األطفال من صغار السن
بروح املسؤولية باعتبارهم
ضحايا التغرير
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واألمنيــة أثنــاء توجههــم لاللتحــاق بالعــدوان واملرتزقة وجــرى تســليمهم وإعادهتم
ألرسهــم عــر الصليــب األمحــر ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة اليونيســيف التــي
باركــت وأشــادت هبــذه اخلطــوة مــن قبــل اجليــش واللجــان.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن مــا يامرســه العــدوان ومرتزقتــه مــن تضليــل إعالمــي
واهتامــات بتجنيــد األطفــال مــن قبــل اجليــش واللجــان مــا هــو إال حمــاوالت
للتغطيــة عــى انتهاكاهتــم املتواصلــة للقانــون الــدويل اإلنســاين وللتســر عــى
جرائمهــم البشــعة التــي يرتكبوهنــا بحــق األطفــال صغــار الســن الذيــن تــم جتنيــد
اآلالف منهــم والدفــع هبــم إىل حمــارق املــوت واهلــاك خاصــة وأن بعــض أولئــك
األطفــال وقعــوا يف أيــدي اجليــش واللجــان ،وأثنــاء التحفــظ عليهــم أفــادوا
باعرتافــات حــول عمليــات االســتدراج والتغريــر واخلــداع التــي تعرضــوا هلــا مــن
قبــل الغــزاة واملرتزقــة وهــو مــا تؤكــده تقاريــر املنظــات اإلنســانية واحلقوقيــة.
وأكــد مديــر التوجيــه املعنــوي عــى االلتــزام بمبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين
هبــذا اخلصــوص حممــ ً
ا قــوى العــدوان ومرتزقتهــم املســؤولية الكاملــة عــن
مواصلــة انتهاكاهتــم للقانــون الــدويل اإلنســاين والتغريــر واخلــداع والــزج باألطفــال
يف املعــارك.
ودعــا كافــة املواطنــن إىل رضورة احلفــاظ عــى أطفاهلــم وعدم الســاح باســتدراجهم
وخداعهــم مــن قبــل العــدوان واملرتزقــة حتــت أي مــرر قبــل أن يعضــوا أصابــع
النــدم.
واختتــم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي ترصحيــه بالتأكيــد عــى املوقــف القــوي
واحلــازم يف مواجهــة العــدوان والغــزاة واملرتزقــة وكشــف وفضــح جرائمهــم
وانتهاكاهتــم املتواصلــة بحــق شــعبنا وخاصــة األطفــال الذيــن يتــم خداعهــم
واســتدراجهم وأن أبطــال اجليــش واللجــان ســيواصلون تصدهيــم للعــدوان بشــتى
األســاليب حتــى حتقيــق النــر ولــن جينــي املعتــدون ســوى اخلــزي والعــار ولعنــة
التاريــخ واألجيــال.
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العميد يحيى سريع يستقبل أبو قاصف
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يف حفل إيقاد شعلة ثورة  ٢١سبتمبر
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يف حفل إيقاد شعلة ثورة  ٢٦سبتمبر
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رئيس املجلس السياسي األعلى يستقبل املتحدث الرسمي للقوات املسلحة
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العميد سريع :انتصارات نوعية ألبطال
اجليش واللجان الشعبية يف جيزان
2018/10/8م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن
تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى عــدد مــن املواقــع والقــرى يف جبهــة
جيــزان.
واســتعرض العميــد رسيــع تفاصيــل العمليــة النوعيــة يف بيــان للقــوات املســلحة
فيــا يــي نصــه:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ِ
ِ
ٍ
اجليــش
امليامــن منتســبِي
وبعزيمــة األبطــال
بفضــل مــ َن اهللِ ســبحا َن ُه وتعــإىل
َ
اســتطالعية دقيقــةٍ
ٍ
وبعــد عمليــةٍ
ِ
ِ
ِ
جبهــة جيــزانِ،
ِ
املرابطــن يف
واللجــان الشــعب َّية
َ
ٍ
ٍ
ِ
خاص ـ ٌة م ـ ْن حتقيــق انتصــارات نوعيــة يو َمنَــا هــذا
ـت وحـ ٌ
لقواتِنَــا مت َّكنَـ ْ
ـدات قتاليــة َّ
ـوات املسـ ِ
ـث س ـي َطر أبطــال القـ ِ
ـوات العــدو الســعودي ومرتزقتِـ ِ
ِضــدَّ قـ ِ
ـه حيـ ُ
ـلحة
ِّ
ِّ
ْ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
والرقعــة وقريــة
برجــي ( )c. m. b
واللجــان الشــعب َّية يف عمليــة هجوم َّيــة عــى َ
ِ
ِ
ِ
ِ
العــدو.
ومدرعــات
آليــات
ــروا وأحر ُقــوا عــدد ًا مــن
ِّ
قنبــورة وقريــة الق ِّي َمــة ود َّم ُ
رة عــى عـ ٍ
ـاوس مـن الســي َط ِ
ـدد مـ َن املواقـ ِع والقــرى ،منهــا
َ
َكـ َـا مت َّكـ َن أبطالنَــا األشـ ِ ُ
ِ
ِ
الضبــر ِة والعمــدَ ِ
ِ
اجليــش
وعتــاد
أســلحة
ان واغتنمــوا عــدد ًا كبــر ًا مــ َن
َْ
قريتَــا ُ َ ْ َ
ـر م ـن قــواتِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ـعودي ومرتزقتــه،
السـ
ْ
ـر ِع وإصابــة عــدد كبـ ٍ َ
ِّ
وأدت العملي ـ ُة إىل مـ َ
ِ
ِ
ـوي امل َك َّثــف.
ـم اإلســناد اجلـ ِّ
العـ ِّ
ـدو ُر ْغـ َ

,,

تأيت هذ ،العملية متزامنة
مع الذكرى الثانية جلريمة
الصالة الكربى التي
ارتكبها العدوان وسقط
خالهلا مئات الشهداء
واجلرحى.
ِ
وزارة الدفا ِع
تؤكدُ قياد ُة
ِ
ورئاس ُة هيئة األركان
ِ
العامة إستمرار أبطال
ِ
ِ
ِ
الشعبية
واللجان
اجليش
ِ
ِ
يف مواجهة العدوان حتى
حتقيق النرص
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ـوات العــدو السـ ِ
ـدة لقـ ِ
ـاوالت عـ ٍ
ٍ
ـتعادة
وبعــدَ حمـ
ِّ
عليهــا
َــم اقتحا ُمهــا والســيطر ُة َ
املواقــ ِع التــي ت َّ
ِ
ِ
إالَّ َّ
َ
نيــت
مجيــع
أن
تلــك املحــاوالت البائســة ُم ْ
َ
ِ
ِ
ِ
خســائر
بالفشــل الذريــ ِع وأ َّد ْت إىل مضاعفــة
ِ
ِ
واملاديــة.
البرشيــة
العــدو
ّ

ـذه العمليـ ِ
كــا أس ـ َق َط ْت قوا ُتنَــا الباســل ُة ِف هـ ِ
ـة
َ
ـرات اســتطالعيةٍ
ـاث طائـ ٍ
ِ
ِ
اهلجوميــة النوعيــة ثـ َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
ـدو يف منطقــة وادي جــارة بجيـ َ
ـزان.
تابعــة للعـ ِّ
وتــأيت هــذ ،العمليــة متزامنــة مــع الذكــرى
الثانيــة جلريمــة الصالــة الكــرى التــي ارتكبهــا
العــدوان وســقط خالهلــا مئــات الشــهداء
واجلرحــى.
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هــذا ويواصــل أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية حتقيــق االنتصــارات يف كافــة
اجلبهــات بالــذات يف جبهــات الســاحل الغــريب.
ـة األركان العامـ ِ
وزارة الدفــا ِع ورئاسـ ُة هيئـ ِ
ِ
ـة إســتمرار أبطــال اجليـ ِ
ـش
وتؤكــدُ قيــاد ُة
ِ
ِ
ِ
واللجـ ِ
ـان الشــعبية يف مواجهــة العــدوان حتــى حتقيــق النــر.

ِ
ِ
صــادر ِ
املسـلحـة
القـوات
عـن
ٌ
صنعاء 1صفر 1440هـ،
املوافق -8أكتوبر2018-م
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يف بيان للقوات املسلحة ..العميد سريع يدعو
املغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني
2018/10/10م
صــدر عــن القــوات املســلحة اليــوم بيــان ألقــاه املتحــدث الرســمي
باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع دعــا فيــه الذيــن ال
يزالــون يقفــون يف صــف املعتديــن والغــزاة إىل العــودة إىل جــادة
الصــواب واالســتفادة مــن قــرار العفــو العــام باعتبــاره فرصــة
تارخييــة مفتوحــة أمامهــم ملراجعــة أنفســهم وتصحيــح مواقفهــم
اخلاطئــة فيــا يــي نصــه-:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل القائل «واعتصموا بحبل اهلل مجيعا والتفرقوا» صدق اهلل العظيم

ترمجــة لقــرار العفــو العــام الــذي أعلنــه رئيــس املجلــس الســيايس األعــى األســتاذ
مهــدي املشــاط تدعــو قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة مــن غــرر
هبــم العــدوان وال يزالــون يقفــون يف صــف املعتديــن والغــزاة إىل العــودة إىل جــادة
الصــواب واالســتفادة مــن قــرار العفــو العــام باعتبــاره فرصــة تارخييــة مفتوحــة
أمامهــم ملراجعــة أنفســهم وتصحيــح مواقفهــم اخلاطئــة والعــودة إىل صــف الوطــن
ليعمــل مجيــع أبنــاء الوطــن حتــت رايــة واحــدة ويقفــون صف ـ ًا واحــد ًا يف مواجهــة
العــدوان والغــزاة واالقتصــاص جلرائــم العــدوان ولدمــاء األبريــاء مــن األطفــال
والنســاء والشــيوخ التــي ســفكها األعــداء يف كل حمافظــة وقريــة عــى إمتــداد أرايض
اجلمهوريــة اليمنيــة.
إننــا ومــن منطلــق حرصنــا وواجبنــا الدينــي والوطنــي واألخالقــي نكــرر دعوتنــا
إلخواننــا املغــرر هبــم أن يفيقــوا مــن ســباهتم فلقــد انكشــفت كافــة أهــداف العدوان
واتضحــت مشــاريعهم االحتالليــة والتوســعية التــي مل تعــد خافيــة عــى أحــد فــا
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يراهنــوا عــى األعــداء ألن كل رهاناهتــم ومشــاريعهم ستســقط الحمالــة وســرحلون
مــن أراضينــا عـ ّـا قريــب وهــم مقهوريــن أذالء صاغريــن بفضــل عزائــم وتضحيات
الرجــال األوفيــاء الرافضــن للــذل واخلنــوع.

هاهــي فرصــة أخــرة مــن قــرار العفو العــام تصدرهــا القيــادة السياســية والعســكرية
العليــا إلتاحــة الفرصــة أمــام مــن تبقــى مــن املغــرر هبــم ملراجعــة أنفســهم ومواقفهم
قبل فــوات األوان.

ولقــد تلقــت وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان وال زالــت تتلقــى اتصــاالت
كثــرة عــى مــدار ســاعة مــن املغــرر هبــم ،وهلــذا تــم ختصيــص الرقــم املجــاين 176
مــن كافــة شــبكات االتصــاالت املحليــة واهلاتــف النقــال للتواصــل جمانــا وســيتم
ترتيــب أوضــاع العائديــن مــن املغــرر هبــم وتســهيل مرورهــم يف كافــة النقــاط
واملنافــذ وضــان وصوهلــم بأمــان وســامة.
وتؤكــد قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة أن الوطــن يتســع جلميــع
أبنائــه وســيتم فتــح صفحــة جديــدة وســيكون للعائديــن مــن املغــرر هبــم األمــان
الكامــل يف العــودة إىل قراهــم ومناطقهــم ونيــل رشف الدفــاع عــن وطنهم وشــعبهم
وســترصف كافــة مســتحقاهتم.
أمــا مــن ســيرصون عــى مواصلــة الســر يف درب الفجــور واخليانــة للوطــن
والشــعب واالرمتــاء يف أحضــان املعتديــن فنؤكــد هلــم أن ســواعد أبطــال اجليــش
واللجــان قابضــة عــى الزنــاد وســتظل هلــم باملرصــاد وليــس هنــاك مــن مصــر
للخونــة والغــزاة إال القتــل والتنكيــل.
كــم نؤكــد أن قضيتنــا يف مواجهــة املعتديــن قضيــة وطنيــة عادلــة وجهادنــا هــو احلــق
وأن بشــائر النــر باتــت تلــوح يف اآلفــق وإن اهلل لنــارص عبــاده املؤمنــن.

ِ
ِ
صــادر ِ
املسـلحـة اليمنية
القـوات
عـن
ٌ
صنعاء  3صفر 1440هـ
املوافق -10أكتوبر2018-م
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العميد سريع :عمليات هجومية واسعة
من عدة محاور واجتاهات على مواقع
العدو جنوب كيلو 16بالساحل الغربي
2018/10/22
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــات
هجوميــة واســعة مــن عــدة حمــاور واجتاهــات عــى مواقــع العــدو
جنــوب كيلــو 16بالســاحل الغــريب انتهــت بالســيطرة الكاملــة
عــى مواقعــه ودحــره منهــا وأن العمليــات خلفــت عــدد ًا كبــر ًا مــن
القتــى واجلرحــى يف صفــوف العــدو وتدمــر أكثــر مــن  14آليــة
و 9مدرعــات عســكرية واغتنــام عتــاد عســكري كبــر مــن ذخائــر
وأســلحة متوســطة.
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وأشــار إىل أن العمليــات الواســعة بــدأت بتمشــيط وقصــف مدفعــي وصاروخــي
مكثــف بصواريــخ زلــزال 1اســتهدف مواقــع وجتمعــات الغــزاة واملرتزقــة خملفــ ًا
خســائر يف األرواح والعتــاد.
وقــال« :نفــذت وحــدة اهلندســة عمليــة تســلل نوعيــة أطلقــت عليهــا عمليــة الوفــاء
لشــهداء اهلندســة تــم فيهــا زراعــة ألغــام ومتفجــرات ضخمــة وســط جماميــع العــدو
وآلياهتــم مــا أدى إىل مقتــل وإصابــة عــدد كبــر مــن أفــراد العــدو وتدمــر عــدد مــن
آلياتــه ومدرعاتــه أفقدتــه توازنــه».
وأضــاف« أعقــب عمليــة الوفــاء لشــهداء اهلندســة والعمليــات املدفعيــة
والصاروخيــة هجــوم واســع للجيــش واللجــان الشــعبية مــن ثالثــة مســارات
بتوقيــت موحــد أربــك الغــزاة واملرتزقــة وســط اهنيــارات لقواهتــم».
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا يف املســار
األول هجومــ ًا رشقيــ ًا وغربيــ ًا وشــالي ًا بإجتــاه مواقــع العــدو يف ثالجــة املخــايف
ومــا جاورهــا مــن مواقــع حميطــة هبــا ومتكنــوا مــن
الســيطرة الكاملــة عــى مواقــع العــدو يف هذا املســار
بعــد إشــتباكات عنيفــة مــع الغــزاة واملرتزقــة.
مؤكــد ًا تدمــر وإحــراق وإعطــاب أعــداد كبــرة
مــن اآلليــات العســكرية املتنوعــة واغتنــام عتــاد
عســكري ومــرع وإصابــة عــدد كبــر مــن جماميــع
العــدو فيــا الذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار خملفــن
وراءهــم جثــث قتالهــم.
وأضــاف « يف املســار الثــاين شــن اجليــش واللجــان
الشــعبية هجومــ ًا واســع ًا عــى مواقــع العــدو
املنتــرة رشق وغــرب أحــواش البقــر واملواقــع
املجــاورة هلــا ومتكنــوا مــن الســيطرة عــى مواقــع
واســعة للعــدو وطردهــم منهــا».

,,

العمليات الواسعة
بدأت بتمشيط وقصف
مدفعي وصاروخي
مكثف بصواريخ زلزال1
استهدف مواقع وجتمعات
الغزاة واملرتزقة خملف ًا
خسائر يف األرواح
والعتاد.
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وأكــد املتحــدث الرســمي متكــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية مــن إحــراق
عــدد مــن املدرعــات واألطقــم كانــت حتمــل معــدالت دوشــكا ولقــي عــدد كبــر
مــن املرتزقــة مرصعهــم وأصيــب آخــرون.
ويف املســار الثالــث قــال« :إن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية هامجــوا حتصينــات
وثكنــات عســكرية للعــدو يف قريــة املســناء ومــا جاورهــا ومتكنــوا مــن الســيطرة
الكاملــة عــى مواقعهــم وطردهــم منهــا بعــد اشــتباكات عنيفــة بمختلــف أنــواع
األســلحة تكبــد فيهــا العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد حيــث تــم إحــراق
عــدد مــن األطقــم واملدرعــات العســكرية التابعــة للعــدو».
مؤكــد ًا أن العمليــات اهلجوميــة الواســعة واملباغتــة مــن عــدة حمــاور أحدثــت حالــة
مــن اهللــع والتخبــط يف صفــوف الغــزاة واملرتزقــة إثــر فقــدان مجيــع مواقعهــم
جنــوب كيلــو.16
وقــال« :شــاركت يف العمليــات وحــدات متخصصــة يف اجليــش واللجــان الشــعبية
مــا دفــع العــدو للتمشــيط اهلســتريي بمختلــف أنــواع الطــران احلــريب باســتخدام
ذخائــر وقنابــل عنقوديــة كــا اســتهدف طــران العــدوان جماميــع كبــرة مــن
مرتزقتــه».
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حفل تكرمي واستالم وتسليم بني الناطق
الرسمي للقوات املسلحة السلف واملتحدث
الرسمي باسم القوات املسلحة اخللف
2018/10/25م
أشــاد نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي محــود
املوشــكي باجلهــود الوطنيــة اجلبــارة التــي بذهلــا العميــد الركــن رشف
غالــب لقــان خــال عملــه ناطق ـ ًا رســمي ًا للقــوات املســلحة خــال
الفــرة املاضيــة.
وخــال حضــوره احلفــل التكريمــي وإجــراء دور االســتالم والتســليم بــن
الناطــق الرســمي للقــوات املســلحة الســلف العميــد الركــن رشف غالــب لقــان
واملتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة اخللــف مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي
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العميــد حييــى رسيــع قاســم الــذي جــرى اليــوم بصنعــاء بحضــور رئيــس هيئــة
االســتخبارات اللــواء عبــداهلل حييــى احلاكــم أشــار اللــواء املوشــكي إىل أن العميــد
لقــان عمــل خــال أربــع ســنوات مــن العــدوان بــكل مهــة وعزيمــة وقــدم دور ًا
وطنيــ ًا رياديــ ًا يف مواجهــة إعــام العــدوان واملرتزقــة.
وقــال نائــب رئيــس األركان« :هــذا احلفــل التكريمــي هــو عرفــان وتقديــر ملــا قدمــه
العميــد لقــان خــال ظــروف عصيبــة وفــرة مــن أصعــب الفــرات وهــو دور
ينبغــي أن يقتــدي بــه اآلخــرون».
وأضــاف «هــا نحــن اليــوم نكــرم الناطــق الرســمي لقواتنــا املســلحة باألوســمة
وبالشــكل الــذي يليــق بــه وبــا قدمــه مــن جهــود وطنيــة مرشفــة يف الوقــت الــذي
رأى العــامل كيــف كــرم فيــه العــدوان ناطقــه عســري بالســجن وتقديمــه كمجــرم،،
وألقــى املتحــدث الرســمي اخللــف العميــد حييــى رسيــع كلمــة أكــد خالهلــا أنــه
ســنميض بنفــس الوتــرة يف مواجهــة إعــام العــدوان وفــق رؤيــة جديــدة تعــزز
مــن ثبــات وصمــود املقاتلــن يف اجلبهــات وكشــف
زيــف إعــام العــدوان وتضليلــه.

,,

سنميض بنفس الوترية يف
مواجهة إعالم العدوان
وفق رؤية جديدة تعزز من
ثبات وصمود املقاتلني يف
اجلبهات وكشف زيف
إعالم العدوان وتضليله.
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وأشــار إىل أنــه ســيكون يف مســتوى املســؤولية التــي
أنيطــت بــه وأن اجلميــع ســيعملون حتــت قيادتــه
كفريــق عمــل واحــد مــن أجــل إحــداث نقلــة
نوعيــة يف عمــل املتحــدث الرســمي وبــا يواكــب
طبيعــة األعــال القتاليــة امليدانيــة.
وأشــاد العميــد رسيــع بجهــود العميــد لقــان
ومــا أســهم بــه مــن أدوار جبــارة يف فضــح إعــام
العــدوان وتضليلــه عــززت مــن قيــم الثبــات
والصمــود خــال مواجهــة العــدوان عــى مــدى
أربــع ســنوات.
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مــن جهتــه عــر العميــد رشف لقــان عــن شــكره وتقديــره لقيــادة وزارة الدفــاع عىل
هــذا احلفــل التكريمــي ..مشــر ًا إىل أن املرحلــة تتطلــب العمــل هبمــة وعزيمــة وأن
يســتنهض اجلميــع قدراهتــم يف مواجهــة العــدوان وآلتــه اإلعالميــة.
وبــارك العميــد لقــان للمتحــدث اخللــف ثقــة القيــادة السياســية والعســكرية..
مؤكــد ًا العمــل جنبــا إىل جنــب مــن أجــل االرتقــاء بالعمــل اإلعالمــي للمتحــدث
الرســمي.
ويف هنايــة احلفــل تــم تكريــم العميــد لقــان بــدرع القــوات املســلحة ودرع دائــرة
التوجيــه املعنــوي عرفان ـ ًا بــأدواره وعطاءاتــه الوطنيــة التــي قدمهــا خــال الفــرة
الســابقة.
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العميد سريع يستعرض يف مؤمتر
صحفي جرائم العدوان خالل أسبوع
2018/10/28
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
أن حمافظــات احلديــدة غرب ـ ًا وصعــدة وحجــة شــاالً وكــذا عمــران
وصنعــاء تعرضــت لغــارات مكثفــة خــال أيــام املاضيــة أدت إىل
استشــهاد وجــرح العــرات مــن املواطنــن.
وقــال يف مؤمتــر صحفــي عقــده بصنعــاء« :إن الغــارات عــى حمافظــة احلديــدة
خــال األســبوع املــايض أدت إىل وقــوع مــا ال يقــل عــن  50مــا بــن شــهيد وجريــح
وأن معظــم الضحايــا استشــهدوا يف اجلريمــة التــي ارتكبهــا العــدوان يف ســوق
اخلــروات يف مديريــة بيــت الفقيــه».
موضح ـ ًا أن ثالثــة مــن املواطنــن بينهــم طفــل استشــهدوا بمدينــة احلديــدة جــراء
الغــارات املســتمرة عــى املدينــة فيــا استشــهد طفــل بقصــف للمرتزقــة عــى مديريــة
التحيتــا.
وأضــاف «اســتهدفت غــارات العــدوان أيضــا حمافظــة صعــدة وحتديــد ًا مديريتــي
شــدا وباقــم حيــث تعرضــت مديريــة شــدا خــال اليومــن املاضيــن لقصــف
مدفعــي اســتهدف قــرى املواطنــن ومنازهلــم وأدى إىل جــرح املواطــن مالــك
إســاعيل إبراهيــم».
وأردف قائــا« :حمافظــة حجــة هــي األخــرى تعرضــت لغــارات شــبه يوميــة كان
آخرهــا اســتهداف شــاحنة تابعــة ألحــد املواطنــن حمملــة باخلــروات بمديريــة
عبــس ،كــا أن منطقــة حــرف ســفيان بعمــران تعرضــت لسلســلة مــن الغــارات
باإلضافــة إىل اســتهداف غــارات العــدوان ملنطقــة مهــدان بمحافظــة صنعــاء».
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مشــر ًا إىل ان الغــارات الشــبه يوميــة التــي اســتهدفت حمافظتــي صعــدة واحلديــدة
طالــت الطرقــات العامــة ومنــازل املواطنــن وأدت إىل حــدوث أرضار وخســائر
ماديــة وبرشيــة ،وبحســب مــا ُيرصــد فــإن هنــاك مــا بــن  30إىل  50غــارة
اســتهدفت أريــاف احلديــدة ومديريــات صعــدة مــا أدى إىل ارتفــاع عــدد الضحايــا
يف املحافظتــن.
وقــال« :هنــاك جهــات خمتصــة بتوثيــق جرائــم العــدوان واألرضار املاديــة واملعنويــة
النامجــة عنــه وســيتم تزويــد وســائل اإلعالم هبــا خــال املؤمتــرات الصحفيــة القادمة
مــن خــال إحصائيــة شــاملة».
وحــول املوقــف القتــايل والعمليــايت أكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية يلقنــون الغــزاة واملرتزقــة هزائــم نكــراء يف كافــة اجلبهــات وعــى امتــداد
مــرح العمليــات القتاليــة.
مؤكــد ًا أنــه بصمــود وثبــات شــعبنا ومقاتلينــا متكنــا مــن حتقيــق التفــوق القتــايل
والســيطرة امليدانيــة لصالــح قواتنــا يف الكثــر مــن املحــاور فمقاتلونــا ينفــذون
عمليــات قتاليــة نوعيــة بمرونــة واحرتافيــة عاليــة.
وأشــار إىل أن القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية
نفــذت خــال األســبوع املــايض أكثــر مــن 30
عمليــة هجوميــة أدت إىل وقــوع خســائر يف صفــوف
العــدو وتدمــر عــدد كبــر مــن مدرعاتــه وآلياتــه
كــا أن الدفــاع اجلــوي متكــن مــن إســقاط 3
طائــرات اســتطالعية للعــدو.
مشــيد ًا باحلضــور الفاعــل للقــوة الصاروخيــة
والطــران املســر مــن خــال العمليــات املشــركة
ضــد جتمعــات ومقــرات العــدو العســكرية يف
خمتلــف املحــاور ومــرح العمليــات القتاليــة.

,,

أبطال اجليش واللجان
الشعبية يلقنون الغزاة
واملرتزقة هزائم نكراء يف
كافة اجلبهات وعىل امتداد
مرسح العمليات القتالية.
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ويف جبهــات احلــدود أكــد العميــد رسيــع أن  5جنــود ســعوديني يف عســر لقــوا
مصارعهــم بعمليــات قنــص عقــب تنفيــذ عمليــة هجوميــة عــى أحــد املواقــع
التابعــة جليــش العــدو الــذي تكبــد خســائر برشيــة يف تلــك العمليــة.
وقــال «بلــغ إمجــايل خســائر العــدو يف جبهــات احلــدود خــال أســبوع جــراء
عمليــات القنــص 13ضابطــ ًا وجنديــ ًا ســعودي ًا».
مؤكــد ًا ســيطرة أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية عــى عــدد مــن القــرى واملواقــع
بجيــزان إثــر عمليــة هجوميــة أدت إىل مــرع وإصابــة العــرات مــن الضبــاط
واجلنــود الســعوديني يف الوقــت الــذي نفــذت فيــه القــوة الصاروخيــة عمليــة
اســتهداف لتجمعــات العــدو واملرتزقــة يف اخلوبــة ودمــرت جرافــة عســكرية رشق
جبــل الــدود.
وأضــاف «تــم بحمــد اهلل إســقاط طائــرة جتسســية بــوادي جــاره وشــهدت جبهــات
نجــران عمليــات عســكرية هجوميــة أدت إىل تدمــر ثــاث آليــات تابعــة جليــش
العــدو».
مؤكــد ًا أن النظــام الســعودي يعــرف بــن احلــن واآلخــر بمــرع عــدد مــن جنــوده
يف املواجهــات احلدوديــة وهــو أقــل بكثــر مــن العــدد احلقيقــي للقتــى واجلرحــى
مــن جنــود العــدو وخســائره املاديــة.
وقــال« :فشــلت قــوات العــدو يف اســتعادة وضعهــا القتــايل جنــوب كيلــو16
رغــم تعزيــزات جديــدة وإســناد بحــري وجــوي وتســويق إعالمــي النتصــارات
ومهيــة حيــث كانــت قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية يف حالــة تأهــب واســتعداد
مســتخدمة تكتيــكات قتاليــة وعمليــات اســتباقية خاطفــة أدت إىل شــل حركــة
العــدو وأفقدتــه التــوازن».
وأضــاف «كانــت آخــر العمليــات العســكرية للجيــش واللجان الشــعبية يف الســاحل
الغــريب تدمــر ثــاث آليــات تابعــة للغــزاة بمديريــة التحيتــا بعمليــات متفرقــة كــا
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أن عمليــة هجوميــة يف التحيتــا أدت إىل تدمــر آليــة ومــرع مــن كان عــى متنهــا
وأخــرى تــم اســتهدافها بصــاروخ موجــه أدى لتدمريهــا».
وأردف قائــا« :أدت عمليــة هجوميــة بمديريــة حيــس جنــوب احلديــدة لتدمــر
عــدد مــن اآلليــات واملدرعــات كــا نفــذ اجليــش واللجــان الشــعبية عمليــة هجوميــة
واســعة عــى مواقــع قــوات العــدو بمنطقــة اجلــاح حققــت إصابــات مبــارشة».
مؤكــد ًا أن الكثــر مــن مقاتــي العــدو الفاريــن مــن هــول املعــارك قتلــوا عــى يــد
قناصــة تابعــة للعــدوان نصبــت يف اخلطــوط اخللفيــة للقيــام هبــذه املهمــة خاصــة بعد
ازديــاد أعــداد الفاريــن مــن املعركــة.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن تفاقــم الــراع واخلــاف بــن أدوات العــدوان
يف الســاحل الغــريب أدى إىل مــرع وإصابــة العــرات يف صفوفهــم مــن ذلــك مــا
حــدث بمنطقــة املخــا.
جمــدد ًا الدعــوة للمغــرر هبــم مراجعــة مواقفهــم والعــودة إىل الصــف الوطنــي خاصة
بعــد أن اتضحــت خمططــات العــدوان وانكشــفت أطامعــه يف احتــال اليمــن وهنــب
خرياته.
وأكــد العميــد رسيــع اإلســتمرار يف تطويــر خمتلــف أنــواع األســلحة الدفاعيــة
القــادرة عــى التصــدي وردع العــدوان وهــو مــا جتــى يــوم أمــس بإزاحــة القــوة
الصاروخيــة الســتار عــن إنتــاج صاروخــي جديــد يمتلــك مواصفــات عاليــة مــن
حيــث الدقــة يف إصابــة اهلــدف والرسعــة والقــوة التدمرييــة.
وبخصــوص الصــاروخ بــدر  p 1باليســتي قصــر املــدى قــال “ أنــه تــم تطويــره
عــن الصــاروخ بــدر 1يعمــل بالوقــود الصلــب ودقــة اإلصابــة  3أمتــار ومــداه يزيــد
عــى  130كيلومــر وطولــه ســتة أمتــار والرسعــة  4ونــص مــاخ ورسعــة الوصــول
 5مــاخ”.
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مؤكــد ًا أن الصــاروخ مل يدخــل اخلدمــة إال بعــد إجــراء جتــارب ثبــت نجاحهــا يف
امليــدان كــا أن العمليــة الصاروخيــة اليــوم جــاءت بعــد رصــد اســتخباري ملركــز
جتمــع القــوات الغازيــة مــن اجلنســية الســودانية يف الســاحل الغــريب والتــي حققــت
أهدافهــا بدقــة.
وأضــاف “الصــاروخ الذكــي “بــدر “ p 1يعــد مــن مفاخــر الصناعــة العســكرية
اليمنيــة بمواصفــات نوعيــة وقــدرة عــى إصابــة اهلــدف بدقــة وجــاءت عمليــة
التصنيــع والتطويــر بخــرات يمنيــة بنســبة .”%100
وقــال“ :ال غرابــة يف أن يشــكك العــدوان يف قــدرات اليمنيــن كونــه خــال العقــود
املاضيــة حــاول إبعــاد اليمــن واليمنيــن عــن أي جهــود لالعتــاد عــى الــذات
وتطويــر القــدرات الدفاعيــة يف املجــاالت األخــرى”.
وأشــاد العميــد رسيــع بمواقــف الشــعب اليمنــي املســاند والداعــم للقــوات
املســلحة بكافــة تشــكيالهتا ويف مقدمتهــا القــوة الصاروخيــة والتــي أثبتــت قدرهتــا
عــى حتقيــق الــردع االســراتيجي.
مؤكــد ًا أن املرحلــة القادمــة ستشــهد إنتــاج املزيــد مــن املنظومــات الصاروخيــة
وغريهــا مــن األســلحة ترمجــة لتوجيهــات الرئيــس الشــهيد صالــح الصــاد الــذي
أعلــن أن عــام 2018م هــو عــام باليســتي بامتيــاز.
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العميد سريع يرحب باملعارض
السعودي دخيل القحطاني
2018/11/1م
رحــب املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع قاســم بــكل معــارض للنظــام الســعودي وكل مــن يتعــرض
للظلــم مــن أبنــاء اململكــة ويرغــب يف اللجــوء إىل اجلمهوريــة اليمنيــة.
وقــال العميــد رسيــع يف ترصيــح خــاص لـ«26ســبتمرب نــت» :نرحــب بــاألخ
املعــارض يف بــاد احلرمــن الرشيفــن رئيــس حركــة حتريــر جزيــرة العــرب دخيــل
بــن نــارص القحطــاين يف اجلمهوريــة اليمنيــة ونؤكــد أن أي نشــاط لــه كذلــك مرحب
بــه يف بالدنــا يف إطــار القوانــن املعمــول هبــا.
وقــال العميــد رسيــع :إن نشــاط كافــة األخــوة مــن معــاريض النظــام الســعودي
مرحــب بــه وبالدنــا مفتوحــة لــكل مــن يتعــرض للظلــم يف بــاد احلرمــن الرشيفني.
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العميد سريع :العدو جترع هزمية
نكراء خالل الـ 48ساعة املاضية
2018/11/3م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
قاســم أن كل حمــاوالت العــدو بالتســلل واخــراق دفاعــات قواتنــا يف
الســاحل الغــريب كــرت وبــاءت بالفشــل رغــم التغطيــة واالســناد
البحــري واجلــوي وســقط املئــات مــن مقاتليــه قتــى وجرحــى فضـ ً
ا
عــن تدمــر عــدد كبــر مــن آلياتــه وعتــاده العســكري.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن  113مــن الغــزاة واملرتزقــة
لقــوا مصارعهــم فيــا أصيــب  156آخــرون بينهــم قيــادات كــا تــم تدمــر 69
مدرعــة وآليــة عســكرية خمتلفــة خــال املواجهــة
وإفشــال زحوفــات العــدو عــى جبهتــي كيلــو 16
واملطــار بالســاحل الغــريب خــال الـــ 48ســاعة
حصيلة يوم أمس كانت
املاضيــة.

,,

 70قتي ً
ال من الغزاة
واملرتزقة و 101مصاب
وتدمري  67آلية ومدرعة
يف اجتاه كيلو  16يف حني
سقط  12قتي ً
ال و 15
مصاب ًا من الغزاة واملرتزقة
وتدمري ثالث مدرعات
وآلية يف اجتاه املطار يف
حني تكبد العدو اليوم 31
قتي ً
ال منهم  8سودانيني
و 40مصاب ًا وتدمري 14
آلية ومدرعة
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وأشــار إىل أن العــدو حــاول الزحــف بقــوام
ثالثــة ألويــة عســكرية باإلضافــة ملجاميــع املرتــزق
طــارق عفــاش منــذ صبــاح يــوم أمــس حتــى
اليــوم عــى حموريــن األول باجتــاه كيلــو  16مــن
اجتاهــن والثــاين مــن غــرب مطــار احلديــدة إال أن
مقاتلينــا األبطــال كانــوا هلــم باملرصــاد وأفشــلوا كل
حماوالتــه املســنودة بغطــاء جــوي كبــر مــن خمتلــف
أنــواع الطائــرات وكبــدوه خســائر كبــرة.
وأوضــح أن حصيلــة يــوم أمــس كانــت  70قتي ـ ً
ا
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مــن الغــزاة واملرتزقــة و 101مصــاب وتدمــر  67آليــة ومدرعــة يف اجتــاه كيلــو
 16يف حــن ســقط  12قتيــ ً
ا و  15مصابــ ًا مــن الغــزاة واملرتزقــة وتدمــر ثــاث
مدرعــات وآليــة يف اجتــاه املطــار يف حــن تكبــد العــدو اليــوم  31قتيــ ً
ا منهــم 8
ســودانيني و 40مصابــ ًا وتدمــر  14آليــة ومدرعــة.
وأكــد ان هــذه االحصائيــات مــن قتــى العــدو وآلياتــه هي أوليــة وأن اجلثــث وصلت
املستشــفى اجلمهــوري بعــدن حيــث هنــاك العــرات مــن اجلثــث واملصابــن يف
مستشــفيات املخــا واخلوخــة ويف أرض املعركــة مل تنتشــل بعــد.
ونــوه إىل أن املئــات مــن مقاتــي العــدو فــروا مــن هــول املعــارك وأن املعلومــات
تؤكــد فــرار أكثــر مــن  250مــن مقاتليهــم باجتــاه اخلوخــة.
وأشــاد املتحــدث الرســمي بصمــود ويقظــة أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ومــا
يســطرونه مــن مالحــم بطوليــة يف مواجهــة العــدوان ومرتزقتــه.
وح ّيــا العميــد رسيــع الــدور الوطنــي ألبنــاء هتامــة ومواقفهــم الشــجاعة واملســاندة
ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية وهــو دور سيســجله التاريــخ ألبنــاء هتامــة يف
أنصــع صفحاتــه.
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العميد سريع :قواتنا تدحر الغزاة
واملعتدين يف الساحل الغربي
2018/11/4م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع قاســم أنــه وبفضــل مــن اهلل وبصمــود واستبســال وشــجاعة
املقاتلــن مــن أبنــاء القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية الصامديــن
يف جبهــات الســاحل الغــريب تــم التصــدي وكــر زحوفــات العــدو
ومرتزقتــه التــي تواصلــت باجتــاه كيلــو  16وباجتــاه غــرب مطــار
احلديــدة واملســنودة بغطــاء جــوي كثيــف.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن قــوات العــدو منيــت خــال
الـــ 24ســاعة املاضيــة هبزائــم نكــراء وتكبــدت
خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد حيــث ســقط
 215مــن مقاتليــه بــن قتيــل ومصــاب بينهــم
تم تدمري وإعطاب 20
قيــادات منهــا  35جثــة وصلــت إىل أبــن و 30جثــة
مدرعة وآلية عسكرية
وصلــت إىل مستشــفيات املخــا يف حــن تــم نقــل
متنوعة من بينها مدرعات
 150مــا بــن قتيــل ومصــاب مــن مستشــفيات
ذات منظومات حديثة
املخــا واخلوخــة إىل مستشــفيات عــدن.
تستخدمها القيادات

,,

امليدانية.

تم مفاجأة العدو املهاجم
بعمليات عسكرية
نوعية ناجحة دفاعية
وهجومية وخاطفة تم
خالهلا استهداف جتمعات
وحتركات قواته وآلياته
نفذهتا وحدات متخصصة
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ونــوه إىل أنــه تــم تدمــر واعطــاب  20مدرعــة
وآليــة عســكرية متنوعــة مــن بينهــا مدرعــات ذات
منظومــات حديثــة تســتخدمها القيــادات امليدانيــة.
وأوضــح العميــد رسيــع أنــه تــم مفاجــأة العــدو
املهاجــم بعمليــات عســكرية نوعيــة ناجحــة
دفاعيــة وهجوميــة وخاطفــة تــم خالهلــا اســتهداف
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جتمعــات وحتــركات قواتــه وآلياتــه نفذهتــا وحــدات متخصصــة مــن قواتنــا املســلحة
باحرتافيــة عاليــة بإســناد ســاح املدفعيــة والصواريــخ.
وأكــد أن العــرات مــن قــوات العــدو وقعــوا يف رشاك حقــل ألغــام باجتــاه كيلــو 16
وتطايرت أشــاؤهم.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مــا يــروج لــه العــدو يف وســائل إعالمــه مــن
انتصــارات ومهيــة مــا هــو إال تضليــل إعالمــي ســبق وأن اســتخدمه العــدوان وثبت
فشــله يف التغطيــة عــى اهلزائــم واخلســائر الفادحــة التــي منيــت هبــا قواتــه وحماولــة
اهلــروب مــن احلقائــق الصادمــة يف امليــدان والتــي كشــفها واليــزال اإلعــام احلــريب
للجيــش واللجــان.
ونــوه إىل ان مقاتــي العــدو يعيشــون حالــة إهنيــار نفــي ومعنــوي بعــد أن بــاءت
كل حماوالهتــم بالفشــل وتكبدهــم خلســائر فادحــة وفــرار املئــات منهــم مــن ميــدان
املعــارك.
وح ّيــا املتحــدث الرســمي الصمــود األســطوري ألبطــال اجليــش واللجــان ومعهــم
أبنــاء هتامــة األحــرار عــى ثباهتــم وصمودهــم ويقظتهــم العاليــة ومــا جيرتحونــه مــن
مالحــم بطوليــة يف مواجهــة املعتديــن والغــزاة ومرتزقتهــم.
وجــدد العميــد رسيــع يف ختــام ترصحيــه الدعــوة لألخــوة يف اجلنــوب مــن مشــايخ
وعقــاء وقيــادات وطنيــة عــدم االســتجابة لدعــوات التغريــر التــي يســتخدمها
العــدوان ومرتزقتــه للــزج بأبنائهــم إىل حمــارق املــوت ومعــارك خــارسة.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يحيي
صمود واستبسال املقاتلني يف كافة اجلبهات
2018/11/5م
ح ّيــا املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع صمــود واستبســال املقاتلــن األبطــال بالقــوات املســلحة
واللجــان الشــعبية ومــا يبدونــه مــن شــجاعة وصالبــة يف مواجهــة
العــدوان والغــزاة واملرتزقــة كــروا هبــا وأفشــلوا كل حماوالهتــم
بالتســلل والزحــف نحــو املواقــع العســكرية.
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خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة معــارك رشســة حيــث حــاول العــدو مهامجتهــا مــن 3
مســارات تــم إفشــاهلا ومل يســتطع العــدو إحــراز أي تســلل.
وأكــد أن أبطالنــا امليامــن كبــدوا العــدو املهاجــم يف كيلــو  16خســائر كبــرة حيــث
لقــي  30منهــم مرصعهــم وأصيــب  50آخــرون بينهــم قيــادات كــا تــم تدمــر 13
مدرعــة وآليــة عســكرية.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن حــاالت االرتبــاك والتناقــض الواضــح التــي ظهــر
هبــا إعــام العــدوان هــي انعــكاس جــي للوضــع امليــداين املنهــار لقواتــه وهنــاك
حــاالت فــرار كبــرة لقــوات العــدوان واملرتزقــة وأن العــدو نصــب نقاطـ ًا يف منطقــة
النخيلــة بالدرهيمــي لتفتيــش وجتريــد الفاريــن مــن مقاتليــه مــن أســلحتهم.
وأوضــح العميــد رسيــع أن التصعيــد العســكري العــدواين والرتويــج النتصــارات
ومهيــة ســواء يف الســاحل الغــريب أو يف أيــة جبهــة أخــرى لــن حيســن مــن املوقــف
املهــزوز لقــوى العــدوان.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن كــر قــوى العــدوان ومرتزقتهــم ســيظل هدفــا
اســراتيجيا لقواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية وأن مقاتلينــا يف أتــم اجلاهزيــة
القتاليــة واملعنويــة حتــى حتقيــق النــر.
وحــذر املتحــدث الرســمي قــوى العــدوان ومرتزقتهــم مــن مغبــة االســتمرار يف
الوهــم بإمكانيــة إحــراز أي تقــدم أو نجــاح ميــداين حيفــظ مــاء الوجــه لدهيــم ألهنــم
بذلــك يســوقون جحافلهــم إىل حمــارق املــوت واهلــاك احلتمــي.
وعــر يف ختــام ترصحيــه عــن الشــكر والتقديــر ألبنــاء هتامــة عــى مواقفهــم الوطنيــة
املســاندة ألبطــال اجليــش واللجــان ..مؤكــد ًا أن تلــك املواقــف الشــجاعة ســتبقى
تارخي ـ ًا مرشف ـ ًا ســتتذكره األجيــال بــكل معــاين الفخــر واالعتــزاز.
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العميد سريع :مصرع وأسر عدد من
قادة األلوية والكتائب يف أكبر عملية
استدراج للعدو يف جبهة ناطع
2018/11/5م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مــرع وأرس عــدد مــن قــادة األلويــة والكتائــب وإصابــة
العــرات مــن املرتزقــة وذلــك يف عمليــة عســكرية نوعيــة نفذهــا
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف جبهــة ناطــع بالبيضــاء.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية نفــذوا عمليــة اســتدراج نوعيــة لقــوات العــدو وحمارصهتــا واالنقضــاض
عليهــا مــن كافــة االجتاهــات حيــث لقــي العــرات مــن قــوات العــدو مرصعهــم
بينهــم ركــن االســتخبارات فيــا يســمى اللــواء  19مشــاة العقيــد أمحــد العيــايش
وقائــد الكتيبــة الرابعــة فيــا يســمى اللــواء 153مشــاة العقيــد املرتــزق حســن ديــان
ونجــل القيــادي املرتــزق مفــرح بحيبــح.
ونــوه إىل أن أكثــر مــن  30جثــ ًة الزالــت يف أرض املعركــة وأن  50مصابــ ًا مــن
املرتزقــة وصلــوا إىل مستشــفى بيحــان كــا تــم أرس عــدد مــن املرتزقــة وتدمــر عــدد
كبــر مــن اآلليــات واألطقــم العســكرية واغتنــام  6آليــات وعتــاد عســكري متنــوع
خــال العمليــة.
وأوضــح أن املقاتلــن األبطــال متكنــوا بعــون اهلل خــال هــذه العمليــة النوعيــة مــن
تنفيــذ هجــوم معاكــس وتطهــر املواقــع التــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا خــال
اليومــن املاضيــة بمســافة  6كليــو مــرات.
وأكد أنه سيتم الكشف عن القيادات التي لقيت مرصعها الحقا.
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وثمــن العميــد رسيــع الــدور البطــويل ألبنــاء ناطــع بالبيضــاء ووقوفهــم إىل جانــب
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف مواجهــة الغــزاة واملرتزقــة.
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العميد سريع :مصرع وإصابة املئات من قوات
العدو بينهم قادة كتائب ومرتزقة سودانيني
2018/11/6م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع قاســم أن زحوفــات وحمــاوالت التســلل املســتمرة لقــوات
العــدو خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة مــن أربعــة مســارات باجتــاه
كيلــو  16كــرت بفضــل اهلل عــى يــد أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية الذيــن أفشــلوا تلــك الزحوفــات وكبــدوا الغــزاة واملرتزقــة
خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن أكثــر مــن  200مــن
مقاتــي العــدو بينهــم قــادة كتائــب قتلــوا واصيبــوا
منهــم قائــد الكتيبــة الثالثــة فيــا يســمى اللــواء
الثالــث حــراس اجلمهوريــة العقيــد املرتــزق
أكثر من  200من مقاتيل
عبــداهلل الرعينــي وقائــد كتيبــة أخــرى هــو العقيــد
العدو بينهم قادة كتائب
املرتــزق عبــداهلل الشــيعاين وأن  28جثــة وصلــت إىل
قتلوا واصيبوا منهم قائد
مستشــفى اخلوخــة ..مؤكــد ًا أن ثالثــة جماميــع مــن
الكتيبة الثالثة فيام يسمى
قــوات العــدو وقعــت يف رشاك حقــل ألغــام باجتــاه
اللواء الثالث حراس
كيلــو  16وســقطوا بــن قتيــل ومصاب .وأوضــح
اجلمهورية العقيد املرتزق
املتحــدث الرســمي أنــه مــن ضمــن قتــى العــدو
عبداهلل الرعيني وقائد
ً
ً
 25مرتزقــا ســودانيا وأن هنــاك عــرات اجلثــث
كتيبة أخرى هو العقيد
املرتزق عبداهلل الشيعاين
مــن قــوات العــدو التــزال يف أرض املعركــة مل يتــم
وأن  28جثة وصلت إىل
انتشــاهلا بســبب رشاســة املواجهــة.
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مستشفى اخلوخة
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وأكــد أنــه تــم أرس جمموعــة مــن مرتزقــة العــدو
وتدمــر أكثــر مــن  19مدرعــة وآليــة عســكرية
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متنوعــة للعــدو عــى أيــدي أبطــال اجليــش واللجــان منهــا مدرعتــان يف التحيتــا.
ونــوه إىل أن الطــران املســر وســاح املدفعيــة نفــذا عمليــات عســكرية مشــركة
اســتهدفت جتمعــات ومواقــع العــدو بشــكل دقيــق إضافــة إىل تنفيــذ عمليــات
عســكرية نوعيــة مــن قبــل وحــدات اهلندســة اســتهدفت حتــركات قــوات وآليــات
العــدو وتــم تدمــر عــدد مــن اآلليــات كــا ســقط العــرات مــن قــوات العــدو بــن
قتيــل ومصــاب.
وأوضــح العميــد رسيــع أن العــدو حــاول يائســا إســناد قواتــه عــى األرض مــن
خــال تكثيــف غاراتــه اجلويــة بشــكل هســتريي إىل جانــب الرتويــج اإلعالمــي
النتصــار ومهــي عــى األرض إال أن كل حماوالتــه بــاءت بالفشــل.
وأشــار إىل أن العــدو اســتهدف مطاحــن البحــر األمحــر بعــرات الغــارات اجلويــة
ودمرهــا بالكامــل يف حتــد رصيــح للمجتمــع الــدويل ولكافــة االتفاقيــات والقوانــن
الدوليــة التــي جتــرم اســتهداف األعيــان املدنيــة بــأي شــكل مــن األشــكال.
وأكــد العميــد رسيــع أن قــوات العــدو تعيــش حالــة نفســية ومعنويــة منهــارة وأن
قيــادات املرتزقــة ومقاتليهــم يتبادلــون االهتامــات باخليانــة وهنــاك حــاالت فــرار
كبــرة مــن قواهتــم.
ونــوه املتحــدث الرســمي إىل أن العــدو حــاول الزحــف باجتــاه شــال ميــدي مــن
ثالثــة اجتاهــات لليــوم الثالــث علــی التــوايل إال أن حماوالتــه كلهــا فشــلت بعــون
اهلل وبفضــل يقظــة وصمــود مقاتلينــا األبطــال حيــث لقــي أكثــر مــن  30مرتزق ـ ًا
مــن قــوات العــدو مرصعهــم بينهــم قياديــون وأصيــب العــرات منهــم إىل جانــب
تدمــر وإعطــاب  11مدرعــة وآليــة عســكرية واغتنــام عــدد مــن األســلحة اخلفيفــة
واملتوســطة.
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بيان للقوات املسلحة حول العملية
البطولية ألبطال اجليش واللجان
الشعبية يف الساحل الغربي
2018/11/8م
ألقــى املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بيانــ ًا عــن القــوات املســلحة تنــاول فيــه تفاصيــل العمليــة
البطوليــة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف الســاحل الغــريب فيــا
يــي نــص البيــان-:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـوط إمـ ِ
ـعبية يف قطـ ِع خطـ ِ
ـان الشـ ِ
ـش واللجـ ِ
ـوات اجليـ ِ
بفضـ ِ
ـداد
ـل اهللِ تعــإىل نجحــت قـ ُ
ـة مسـ ٍ
ـاحل الغــريب مــن أربعـ ِ
ِ
ـدو بالسـ ِ
ـارات وعــى النحــو اآليت:
قــوات العـ ِّ

ـة يف مديريـ ِ
ـة اجلب ِليـ ِ
ِ
ِ
ـة التحيتــا ،حيــث تــم التقــد ُم والســيطر ُة
ـار األول :يف منطقـ َ َ ّ
ُ
املسـ ُ
ِ
ِ
ِ
عــى مواق ـ ِع العـ ِ
ـدو وصــوالً إىل اخلــط الرئيــس واملواق ـ ِع املحيطــة بــه وهــو مــا أدى
إىل قط ـ ِع اخلـ ِ
ـط بشـ ٍ
ـكل كامــل.

ـاز ِة حيــث تــم بحمـ ِ
املســار الثــاين :يف ِمنطقـ ِ
ـد اهللِ التقــد ُم والســيطر ُة عــى مواقـ ِع
ـة الفـ َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
اخلونــة والعمــاء مــن مرتزقــة ال ُعــدوان وقطـ ِع اخلــط بشــكل كامــل وأدت العمليـ ُة
ِ
ِ
ِ
إىل هـ ِ
ِ
األرواح والعتــاد.
ـائر فادحــة يف
ـروب قــادة املرتزقــة بعــد تك ُبدهــم خسـ َ

املســار الثالــث :يف منطقـ ِ
ـفل حيــث تــم التقــد ُم والســيطر ُة بفضـ ِ
ـاح األسـ ِ
ـة اجلـ ِ
ـل اهللِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تعــإىل عــى كافــة مواقـ ِع العــدو وقطـ ِع خــط االمــداد بشـ ٍ
ـكل كامــل.

ٍ
مدينــة التحيتــا حيــث ِ
ِ
عــدد مــن مواقــ ِع
متــت الســيطر ُة عــى
املســار الرابــع  :يف
ُ
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ِ
ِ
وحمــارصة مــا تبقــى مــن قواتــه يف تلــك املِنطقــة.
العــدو

ـداد الربيـ ِ
ـوط اإلمـ ِ
ـة خطـ ِ
ـات اهلجوميـ ُة إىل قطـ ِع كافـ ِ
وقــد ِ
ـة األمـ ُـر الــذي
أدت العمليـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مرتزقتــه مــن
إســناد
العــدوان يف
طــران
وفشــل
العــدو
قــوات
إربــاك
تســبب يف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اخلونــة والعمــاء لفــك احلصــار عنهــم لتلجــأ إىل إخــاء اجلرحــى والقتــى عــر
ـرات اجلثـ ِ
املِروحيـ ِ
ِ
ـات فيــا ال تـ ُ
أرض املعركــة.
ـث يف
ـزال عـ
ُ

ـر  17آليــة وسـ ِ
ِ
ـات اهلجومي ـ ُة لقواتِنــا إىل تدمـ ِ
ـقوط مــا ال يقـ ُـل عــن
وأدت العمليـ ُ
ـل ومصـ ٍ
 150مــا بــن قتيـ ٍ
ـاب.

ـة عــى امتـ ِ
ـات النوعيـ ِ
ـذ العمليـ ِ
ـان الشـ ِ
ـش واللجـ ِ
ـوات اجليـ ِ
ـعبية تنفيـ َ
ـداد
وتواصـ ُـل قـ ُ
منــذ بــدءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خســائر قــوات
مــرح العمليــات القتاليــة ،و بلغــت
العــدو البرشيــة ُ َ
ُ
ٍ
ِ
ِ
ـل ومصـ ٍ
التصعيــد العسـ ِ
ـكري األخــر أكثــر مــن ألــف مــا بــن قتيـ ٍ
ـاب بينهــم قــادة..
ِ
ِ
ِ
وجتــاوز عــد ُد املدرعــات واآلليــات املدمــرة  150مدرع ـ ًة وآليــة.

ـلحة تدعــو كافـ َة املرتزقـ ِ
ـوات املسـ ِ
وعليــه فــإن القيــاد َة العامـ َة للقـ ِ
ـة واملغـ ِ
ـرر هبــم يف
ـرات الصـ ِ
ـداءات مكـ ِ
ِ
ِ
جبهـ ِ
ـات السـ ِ
ـاحل الغـ ِ
ـوت ،التــي تطلقهــا
ـتجابة لنـ
ـريب إىل االسـ
ـاط املحـ ِ
ـهم عـر النقـ ِ
قواتُنــا وتســلي ِم أنفسـ ِ
ـددة يف تلــك النــداءات.
َ

ـان الشـ ِ
ـوات املسـ ِ
وحتيــي القيــاد ُة العام ـ ُة للقـ ِ
ـش واللجـ ِ
ـلحة أبطــال اجليـ ِ
ـعبية وأبنــا َء
ـزو ،وعــى اإلسـ ِ
دورهــم يف التصــدي لقـ ِ
ـة احلديـ ِ
حمافظـ ِ
ـوات الغـ ِ
ـدة عــى ِ
ـناد الشـ ِ
ـعبي
ـف جبهـ ِ
ـتمر للمجاهديــن األبطــال يف خمتلـ ِ
املسـ ِ
ـريب ،وتشــيدُ بـ ِ
ـات السـ ِ
ـاحل الغـ ِ
ـكل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أبنــاء
الرشفــاء مــن
بكافــة
يــب
الدينــي
الواجــب
مــن لبــى نــدا َء
والوطنــيُ ،
وت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يتحقــق
االلتحــاق بجبهــات العــزة والكرامــة حتــى
اليمنــي العظيــ ِم إىل
شــعبِنا
َ
ـر لشــعبِنا العزيـ ِ
ـز ووطنِنــا العظيــم.
النـ ُ

ِ
ِ
املسلحة اليمنية
القوات
صادر عن
ٌ
صنعاء  30صفر 1440هـ
املوافق  8نوفمرب 2018م
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد
أن قوات العدوان تكبدت خالل الـ 48ساعة
املاضية خسائر فادحة يف العتاد واألرواح
2018/11/10م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن قــوات العــدو تكبــدت خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة
خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد وذلــك يف عمليــات هجوميــة
للجيــش واللجــان الشــعبية بجبهــات الســاحل الغــريب.
وأشــار املتحــدث الرســمي يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن خســائر
العــدو البرشيــة بلغــت 180مــا بــن قتيــل ومصــاب بينهــم  10قــادة كتائــب و3
قــادة رسايــا  ..موضحــ ًا أن املعلومــات االســتخباراتية تؤكــد وصــول عــرات
اجلثــث إىل املراكــز الطبيــة يف املخــا ناهيــك عــن املصابــن.
وقــال العميــد رسيــع أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية دمــرت  21آليــة ومدرعة
وهــو مــا يرفــع عــدد املدرعــات واآلليــات املدمــرة خــال أيــام املاضيــة إىل أكثــر
مــن 171مدرعــة وآليــة عــى طــول مــرح العمليــات القتاليــة يف الســاحل الغــريب.
وكشــف املتحــدث الرســمي عــن عمليــة عســكرية نوعيــة للجيــش واللجــان
الشــعبية يف منطقــة كيلــو  16أو مــا أصبــح يعــرف بمثلــث املــوت حيــث تــم
اســتدراج قــوات العــدو إىل حقــل ألغــام يف منطقــة مفتوحــة األمــر الــذي أدى إىل
مــرع العــرات مــن قــوات العــدو وفــرار مــن تبقــى.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن قــوات العــدو حاولــت التقــدم باجتــاه املطــار وكذلــك
باجتــاه شــال الكيلــو  16إال أهنــا انكــرت بعــد تصــدي قــوات اجليــش واللجــان
الشــعبية هلــا ..مشــر ًا إىل أن العــدوان جلــأ إىل تكثيــف غاراتــه اجلويــة يف حماولــة منــه
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لفتــح خطــوط اإلمــداد مــن املناطــق اجلنوبيــة ملحافظــة احلديــدة إضافــة إىل شــنه
عــرات الغــارات عــى املناطــق الرشقيــة واجلنوبيــة ملدينــة احلديــدة.
وأوضــح أن العــدوان دفــع بتعزيــزات مــن املرتزقــة وذلــك لفتــح خــط اإلمــداد
جنــوب منطقــة اجلبليــة واســتمرت املواجهــات  17ســاعة تكبــدت فيهــا قــوات
العــدوان خســائر يف العتــاد واألرواح وفــرار كتيبــة كاملــة مــن مينــاء احليمــة نتيجــة
اخلســائر الكبــرة.
وأكــد العميــد رسيــع أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذت عمليتــن
هجوميتــن يف جبهــة حيــس جنــوب حمافظــة احلديــدة وكذلــك عمليــة أخــرى رشق
مطــار احلديــدة أســفرت عــن وقــوع قتــى ومصابــن مــن قــوات العــدو كــا تــم
تدمــر عــدد مــن اآلليــات واملدرعــات التابعــة للعــدو.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد
أن قوات العدو يف جبهات الساحل تعيش
حالة ذعر وانهيار نفسي ومعنوي كبير
2018/11/11م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ادعــاءات إعــام العــدو عــن انتصــارات ومهيــة حتققهــا
قواتــه يف جبهــات الســاحل الغــريب وغريهــا مــن اجلبهــات مــا هــو
إال تضليــل إعالمــي ومغالطــات دأب العــدو عــى ممارســتها للتغطيــة
عــى فشــل قواتــه يف إحــراز أي تقــدم ميــداين ومــا تتكبــده قواتــه مــن
خســائر متتاليــة يف األرواح والعتــاد.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن العــدو حــاول الزحــف
عــى جبهتــي كيلــو  16وغــرب مطــار احلديــدة بشــكل متواصــل إال أن قواتــه منيــت
هبزيمــة نكــراء حيــث لقــي  40مــن مقاتليــه مرصعهــم بينهــم قيــادات فيــا أصيــب
أكثــر مــن  60مــن مقاتليــه كــا تــم تدمــر  11مدرعــة وآليــة خمتلفــة للعــدو وأن
مقاتلينــا األبطــال اغتنمــوا أطق ـ ًا وكميــة مــن األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن الطــران املســر باالشــراك مــع ســاح املدفعيــة نفــذا
اليــوم عمليــة عســكرية مشــركة اســتهدفت جتمعــات قــوات العــدو يف منطقــة
العقــد جنــوب كيلــو .16
وأوضــح أن مقاتــي اجليــش واللجــان نفــذوا عمليــة هجوميــة خاطفــة عــى قــوات
العــدو يف منطقــة اجلبليــة بالتحيتــا كــا أفشــل مقاتلونــا حماولــة تســلل لقــوات العــدو
رشق حيــس وكبــدوه خســائر يف األرواح والعتــاد.
ونــوه إىل أن طــران العــدو حــاول إســناد قواتــه بعــرات الغــارات اجلويــة وطــران
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االباتــي لكــن قواتــه فشــلت يف حتقيــق أي تقــدم ميــداين وأن طــران العــدو قصــف
مرتزقتــه غــرب املطــار وســقط العــرات منهــم بــن قتيــل ومصــاب.
وأوضــح العميــد رسيــع أن العــدو جلــأ إىل إخــراج جثــث قتــاه واملصابــن مــن
قواتــه عــر البحــر إىل مستشــفيات اخلوخــة واملخــا واملستشــفيات امليدانيــة وأن
كافــة مستشــفيات عــدن واملخــا واخلوخــة تعــاين مــن ازدحــام شــديد باملصابــن
مــن قــوات العــدو وأن العــدو أعلــن حالــة الطــوارئ يف كافــة املستشــفيات ووجــه
تعليــات لكافــة وحداتــه للتــرع بالــدم للمصابــن مــن قواتــه والذيــن هــم باملئــات
إصابــة غالبيتهــم خطــرة.
وأشــار إىل أن قــوات العــدو تعيــش حالــة ذعــر واهنيــار نفــي ومعنــوي كبــر وأن
املعلومــات تؤكــد أن هنــاك حالــة رفــض كبــرة مــن قبــل مقاتــي العــدو الذيــن
رفضــوا اإلســتمرار يف املعركــة التــي وصفوهــا باخلــارسة وأن حــاالت الفــرار مــن
ميــدان املعــارك مســتمرة وأن املعلومــات تؤكــد فــرار عــرات املرتزقــة مــن أبنــاء
الضالــع اليــوم.
وح ّيــا العميــد رسيــع الصمــود األســطوري ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
الذيــن يرســمون بشــجاعتهم لوحــات مــن البطولــة والفــداء دفاعــا عــن الوطــن
ومواجهــة العــدوان ومرتزقتــه ..كــا أشــاد بــدور أبنــاء هتامــة الرافضــن للــذل
واخلنــوع ومواقفهــم الوطنيــة يف مواجهــة العــدوان.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
يستعرض يف مؤمتر صحفي األوضاع يف
اجلبهات خالل العشرة أيام املاضية
2018/11/13م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا مــن تنفيــذ
عمليــات عســكرية ناجحــة ومؤثــرة ضــد جتمعــات وحتــركات
وخطــوط إمــدادات العــدو يف كافــة اجلبهــات حيــث اســتطاعوا
تطهــر عــدد مــن املواقــع التــي كان العــدو قــد تســلل إليهــا كــا
أفشــلوا حمــاوالت عــدة للتســلل وصــدوا هجــات عديــدة للعــدو
عــى مواقــع قواتنــا يف كافــة اجلبهــات.
وقــال العميــد حييــى رسيــع يف مؤمتــر صحفــي بصنعــاء« :إن خســائر العــدو ومرتزقته
منــذ مطلــع شــهر نوفمــر اجلــاري وحتــى اليــوم بلغــت  876قتيـ ً
ا و 2150مصابـ ًا
وتدمــر  318مدرعــة وآليــة عســكرية متنوعــة وتفجــر مخســة خمازن ســاح.
وفيــا يتصــل بجبهــة الســاحل الغــريب أوضــح العميــد رسيــع أن التصعيــد غــر
املســبوق للعــدوان يف جبهــة الســاحل الغــريب واجلبهــات األخــرى قابلــه حتــرك
شــعبي واســع لدعــم ورفــد اجلبهــات باملقاتلــن.
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وقــال «:خطــوط قواتنــا الدفاعيــة قويــة ومتامســكة ومقاتلونــا يمســكون بزمــام
التفــوق العســكري امليــداين لصاحلهــم حيــث نفــذت وحــدات متخصصة وبأســلحة
نوعيــة وتكتيــكات عســكرية  35عمليــة هجوميــة أربكــت العــدو وأفقدتــه
القــدرة عــى التــوازن منهــا عمليــات مشــركة لســاح اجلــو املســر مــع املدفعيــة
والصواريــخ الباليســتية واســتدراج جماميــع العــدو إىل حقــول ألغــام وقطــع خطــوط
إمــداد وإفشــال حمــاوالت تســلل وهجــات مباغتــة».
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وأضــاف « لقــد ســقط يف هــذه اجلبهــة أكثــر مــن  1224مرتزقــا بــن رصيــع
ومصــاب بينهــم  20مــن القيــادات و 33مرتزقــ ًا ســوداني ًا وتدمــر  183مدرعــة
وآليــة عســكرية خمتلفــة بينهــا مدرعــات ذات منظومــات متطــورة وحديثــة».
واســتعرض املتحــدث للقــوات املســلحة مشــاهد للعمليــات التــي نفذهتــا قــوات
اجليــش واللجــان الشــعبية ومشــاهد أخــرى الســتدراج جماميــع مــن املرتزقــة إىل
حقــل ألغــام يف الســاحل الغــريب مؤكــد ًا معظــم العمليــات النوعيــة لقواتنــا موثقــة
بعدســة اإلعــام احلــريب.
وأكــد أن قــوات العــدو مــا تــزال يف حالــة حصــار جــراء نجــاح قواتنــا يف قطــع
خطــوط االمــداد مــن أربعــة مســارات حيــث فشــل العــدوان يف فتحهــا رغــم
قصفــه البحــري وغاراتــه اجلويــة املكثفــة واعتــاده عــى إخــاء قتــاه ومصابيــه
باملروحيــات مــن أرض املعركــة.
وقــال« :لقــد وقعــت قــوات اخلونــة واملرتزقــة بــن فكــي كامشــة وليــس أمامهــم
اال االستســام كــا أن أعــدادا مــن مقاتــي العــدو ومرتزقتــه يفــرون مــن ســاحات
املعــارك».
ومحــل املتحــدث الرســمي النظــام اإلمــارايت مســؤولية املعركــة يف الســاحل الغــريب
كونــه لــه أطــاع خاصــة يف تلــك املنطقــة ويعمــل ضمــن األجنــدة األمريكيــة
والصهيونيــة ويســتخدم املرتزقــة لتوســيع دائــرة ســيطرته.
وأشــار إىل أن اســتهداف مينــاء احلديــدة يفضــح شــعارات العــدوان ويؤكــد أهدافــه
وأطامعــه وقــال «:نحــن أمــام احتــال واجلميــع يعلــم أن مصــر كل حمتــل ألي بلــد
هــو الرحيــل واملغــادرة فــا بالنــا لــو كان األمــر يتعلــق ببلــد مقــرة الغــزاة».
وبالنســبة جلبهــات احلــدود قــال العميــد حييــى رسيــع« :لقــد تــم تطهــر موقــع
املحروقــات بــرأس تويلــق يف جبهــة جيــزان وإســقاط طائــرة اســتطالع يف جبــل
الــدود كــا شــن مقاتلونــا األبطــال يف جبهــة عســر هجــات نوعيــة عــى مواقــع
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العــدو يف أرتــاب عســر وأرتــاب املخابــئ وأفشــلوا حمــاوالت تســلل يف جمــازة ،ويف
جبهــة نجــران هامجــت قواتنــا مواقــع العــدو ومرتزقتــه يف مربــع شــجع وموقــع بــن
الطلعــة والشــبكة وصــدوا هجومــا للعــدو باجتــاه جبــل انــار وآخــر باجتــاه غــرب
وعــوع ودمــروا  5آليــات واســتهدف طــران العــدوان مرتزقتــه يف نجــران بغــارة
جويــة ســقط عــى إثرهــا  20مرتزق ـ ًا بــن قتيــل ومصــاب».
واســتعرض العميــد حييــى رسيــع النجاحــات التــي حققهــا أبطــال اجليــش واللجــان
يف جبهــات حجــة وتعــز واجلــوف والبيضــاء وحلــج والضالــع وصعــدة حيــث تــم
تطهــر عــدد مــن املواقــع التــي كان العــدو ومرتزقتــه قــد تســللوا إليهــا كــا أفشــل
مقاتلونــا عــدة هجــات وزحوفــات وحمــاوالت تســلل للعــدو ومرتزقتــه.
وأشــار إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان كبــدو العــدو ومرتزقتــه خســائر فادحــة
حيــث ســقط عــرات القتــى واملصابــن منهــم يف هــذه اجلبهــات.

,,

إعالم العدوان جييد
الكذب والتضليل إلخفاء
احلقائق يف امليدان و قوات
العدو واملرتزقة تكبدت
خسائر فادحة وتعيش
حالة رعب واهنيار
معنوي ونفيس وهناك
حالة رفض كبرية من قبل
مرتزقة العدو لالستمرار
يف املعركة التي وصفوها
باخلارسة.
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وأكــد أن إعــام العــدوان جييــد الكــذب والتضليــل
إلخفــاء احلقائــق يف امليــدان وأن قــوات العــدو
واملرتزقــة تكبــدت خســائر فادحــة وتعيــش حالــة
رعــب واهنيــار معنــوي ونفــي وهنــاك حالــة
رفــض كبــرة مــن قبــل مرتزقــة العــدو لالســتمرار
يف املعركــة التــي وصفوهــا باخلــارسة.
وأوضــح أن قــوات العــدوان مــن العمــاء واخلونــة
وجماميــع املرتزقــة وقعــت يف رشاك وهــي اآلن بــن
فكــي كامشــة وليــس أمامهــا إال االستســام فبعــد
تكبدهــا خســائر فادحــة تعيــش حالــة رعــب واهنيار
معنــوي ونفــي وتؤكــد املعلومــات االســتخباراتية
أن عــدد ًا مــن مقاتــي العــدو ومرتزقتــه يفــرون مــن
ســاحات املعــارك حيــث مل يعــد بإمكاهنــم حتمــل
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مزيــد مــن اخلســائر واعتــروا املعركــة خــارسة وحمرقــة ألبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة.
وقــال« :حقائــق الواقــع كشــفت زيــف إعــام العــدوان وتضليلــه وتأكــد للعــامل أنــه
إعــام متخــم باألكاذيب».
وأشــاد بالــدور البطــويل وروح املســؤولية للقيــادات العســكرية امليدانيــة يف اجليــش
واللجــان الشــعبية الذيــن يتصــدرون الصفــوف األماميــة وخطــوط التــاس املبــارش
مــع العــدو ويقــودون املعــارك بــكل شــجاعة وإقــدام.
كــا ح ّيــا املتحــدث الرســمي بواســل قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية الذيــن
يرســمون بصمودهــم وشــجاعتهم مالحــم بطوليــة يف مواجهــة قــوى العــدوان
ومرتزقتهــم عــى امتــداد مــرح العمليــات.
وكــرر العميــد رسيــع يف ختــام املؤمتــر الصحفــي الدعــوة للمغــرر هبــم ممــن يقفــون
يف صــف العــدوان للعــودة إىل الصــف الوطنــي باعتبارهــم ضحايــا حــرب إعالميــة
ونفســية تديرهــا عقــول أمريكيــة وهيوديــة ،مؤكــد ًا هلــم أن هنــاك إجــراءات تــم
اختاذهــا لتســهيل عودهتــم عــر النقــاط أو بالرتاجــع ضمــن تكتيــك عســكري
وتســليم أنفســهم إلخواهنــم يف اجليــش واللجــان وســيتم تأمينهــم ومحايتهــم.
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املتحدث الرسمي باسم للقوات املسلحة
يؤكد إستمرار قوى العدوان ومرتزقتهم يف
سفك املزيد من الدماء وارتكاب املجازر
2018/11/15م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن قــوى العــدوان ومرتزقتهــم مســتمرون يف ســفك املزيــد
مــن الدمــاء وارتــكاب املجــازر بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن طــران العــدوان شــن اليــوم
عــدد ًا مــن الغــارات حيــث اســتهدف بثــاث غــارات بــاص يف املراوعــة باحلديــدة
أدت إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وجــرح اثنــن إضافــة إىل  4غــارات شــنها طــران
العــدوان باجتــاه مصنــع كمــران واليــزال التحليــق
مســتمر ًا.

,,

مرتزقة العدوان حاولوا
الزحف والتقدم باجتاه
كيلو  16وباجتاه رشق
حيس حيث تصدى أبطال
القوات املسلحة واللجان
الشعبية هلم وكبدوهم
خسائر يف األرواح
والعتاد.

ونــوه إىل أن مدفعيــة العــدوان اســتهدفت عــدد ًا مــن
األحيــاء الســكنية يف مدينــة احلديــدة جــرح عــى
إثرهــا  6أطفــال.
وأوضــح أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا الزحــف
والتقــدم باجتــاه كيلــو  16وباجتــاه رشق حيــس
حيــث تصــدى أبطــال القــوات املســلحة واللجــان
الشــعبية هلــم وكبدوهــم خســائر يف األرواح
والعتــاد.
وأكــد العميــد رسيــع أن إســتمرار حتالــف العــدوان
ومرتزقتــه يف حماوالهتــم إلحــداث أي تقــدم عــى
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األرض بعكــس مــا يــروج لــه يف وســائل إعالمــه مــن أن هنــاك هتدئــة يــأيت يف إطــار
خــداع الــرأي العــام وإهيــام الشــعب اليمنــي واحلــد مــن التحــرك الشــعبي لرفــد
اجلبهــات.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن العــدوان يســعى مــن وراء الرتويــج إىل أن هنــاك
هتدئــة إىل كســب الوقــت وإعــادة ترتيــب أوضــاع قواتــه املنهــارة نفســي ًا ومعنوي ـ ًا
خاصــة بعــد الرضبــات املوجعــة التــي تلقاهــا خــال أيــام املاضيــة والتــي تكبــدت
فيهــا قواتــه خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية يف أتــم اجلاهزية
قتالي ـ ًا ومعنوي ـ ًا ملواصلــة مهامهــم القتاليــة ولــن ينخدعــوا أو تنطــي عليهــم مثــل
هــذه األســاليب لقــوى العــدوان.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد
إفشال زحف ومحاولة تسلل للعدو باجتاه حيران
2018/11/18م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع قاســم أن مقاتلينــا األبطــال مــن اجليــش واللجــان متكنــوا
بفضــل اهلل ويقظتهــم العاليــة مــن إفشــال زحــف وحماولــة تســلل
ملرتزقــة العــدو يف جبهــة حــران بحجــة وتكبيــد العــدو خســائر
كبــرة يف األرواح والعتــاد.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن العــدو حــاول الزحــف خالل
األربــع والعرشيــن ســاعة املاضيــة عــى حــران بحجــة مــن ثالثــة مســارات وبقــوام
ثالثــة ألويــة عســكرية حتــت غطــاء جــوي مكثــف مــن طــران العــدوان.
وأشــار إىل أن مقاتــي اجليــش واللجــان أفشــلوا حمــاوالت الزحــف كــا نفــذوا عملية
إســتدراج ناجحــة ملجاميــع مــن املرتزقــة وآليــات عســكرية للعــدو إىل حقــول ألغــام
ولقــي العــرات مرصعهــم وأصيــب آخــرون إضافــة إىل تدمــر عــدد مــن اآلليات.
وأكــد أن أكثــر مــن  200مــن الغــزاة واملرتزقــة قتلــوا وأصيبــوا بينهــم قيــادات
حيــث لقــي القيــادي املرتــزق الشــيخ قيــس تيهــان مرصعــه وأصيــب العميــد
املرتــزق حممــد ســامل اخلــوالين بإصابــات بليغــة وكذلــك إصابــة مــا يســمى مســاعد
قائــد املنطقــة العســكرية اخلامســة للتوجيــه املعنــوي كــا تــم خــال عمليــة كــر
الزحــف تدمــر أكثــر مــن  15مدرعــة وآليــة عســكرية خمتلفــة.
وح ّيــا املتحــدث الرســمي الصمــود األســطوري ألبطــال اجليــش واللجــان يف كافــة
اجلبهــات ويقظتهــم العاليــة يف مواجهــة العــدوان ..مشــيد ًا بــدور أبنــاء وقبائــل
حمافظــة حجــة ووقوفهــم إىل جانــب إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية يف
مواجهــة قــوى العــدوان واملرتزقــة.
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العميد سريع :إفشال زحفني للمرتزقة
يف جبهتي قانية وناطع بالبيضاء
2018/11/27م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف جبهتــي ناطــع وقانيــة
بالبيضــاء كــروا زحفــن ملرتزقــة العــدوان مــن عــدة مســارات
وكبــدوا العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا
التقــدم يف جبهتــي ناطــع وقانيــة بالبيضــاء بزحوفــات كبــرة مســنودة بتمهيــد
مدفعــي وصاروخــي وبغطــاء جــوي كثيــف إال أن املقاتلــن األبطــال مــن اجليــش
واللجــان الشــعبية كــروا تلــك الزحوفــات التــي اســتمرت منــذ الصبــاح الباكــر
حتــى املغــرب.
وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدو حاولــوا الزحــف باجتــاه ناطــع مــن ثالثــة مســارات
هــي البيــاض وعشــار ووادي فضحــة وتــم التصــدي هلــم حيــث لقــي العــرات
منهــم مرصعهــم منهــم القيــادي املرتــزق رئيــس أركان مــا يســمى اللواء  153مشــاة
العميــد املرتــزق عبــد القــادر شــوعان وقائــد الكتيبــة الثانيــة فيــا يســمى اللــواء
 173العقيــد املرتــزق حممــود املصعبــي وقائــد فرقــة األلغــام فيــا يســمى اللــواء
 153مشــاة القيــادي املرتــزق عبدالقــادر العقيــي كــا أصيــب عــرات املرتزقــة.
وأوضــح أن الزحــف الثــاين كان باجتــاه قانيــة مــن ثالثــة مســارات هــي اليســبيل
شــعب أيب طالــب وحــوران وشــعب املصيــاد حيــث لقــي أكثــر مــن  15مرتزقــا
مرصعهــم وأصيــب  17آخــرون بينهــم قيــادات.
وأكــد العميــد رسيــع أن مدفعيــة اجليــش اســتهدفت جتمعــات املرتزقــة يف الكمــب

71

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

والكريبــات كــا تــم اســتدراج جماميــع أخــرى مــن املرتزقــة إىل حقــل ألغــام
يف البيــاض وســقط العــرات مــن املرتزقــة بــن رصيــع ومصــاب وأن أبطالنــا
حيــارصون جماميــع مــن املرتزقــة يف شــعب املصيــاد وشــعب أيب طالــب.
ونــوه إىل أن مقاتلينــا متكنــوا بفضــل اهلل مــن تطهــر معســكر تابــع ملــا يســمى القاعدة
يف منطقــة الضحاكــي بالبيضــاء كان يســتخدم لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة وإقــاق
للســكينة العامــة وأن مقاتلينــا أحكمــوا الســيطرة عليــه بعــد قتــل العــرات مــن
اإلرهابيــن وتدمــر  5آليــات.
وأشــاد العميــد رسيــع بالــدور الوطنــي ألبنــاء البيضــاء ومواقفهــم الشــجاعة
واملســاندة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية.
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وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه
املعنوي مهام الدائرة ومتطلبات تعزيز
العمل املعنوي واإلعالم العسكري
2018/11/28م
ناقــش وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص العاطفــي مــع مديــر
دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة
العميــد حييــى رسيــع مجلــة مــن املهــام املتعلقــة بالدائــرة وبــا يعــزز
مــن أدائهــا ملهامهــا ودورهــا الفاعــل خــال هــذه املرحلــة اهلامــة
واحلساســة مــن العــدوان.
واســتعرض اللقــاء احتياجــات ومتطلبــات تعزيــز وتفعيــل جوانــب العمــل املعنــوي
واإلعــام العســكري وبــا يتناســب مــع ظــروف املرحلــة ويعــزز مــن ثبــات
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وصمــود املقاتلــن األبطــال يف كافــة اجلبهــات التــي تشــهد تصعيــد ًا خطــر ًا مــن
قبــل قــوى العــدوان.
وأكــد وزيــر الدفــاع أن دائــرة التوجيــه املعنــوي هلــا أولويــة وحتظــى باهتــام خــاص
مــن قبــل القيــادة السياســية والعســكرية العليــا وبــا يتــواءم مــع مهامهــا وواجباهتا..
مشــدد ًا عــى رضورة التنســيق مــع وزارة اإلعــام يف رســم سياســة إعالميــة وطنيــة
تلبــي متطلبــات املرحلــة.
وأشــاد الوزيــر بــا حققتــه دائــرة التوجيــه املعنــوي مــن نجاحــات ملموســة خــال
الفــرة األخــرة والتــي أظهــرت الدائــرة بمظهــر الئــق ومــرف عكــس رؤيــة
القيــادة اجلديــدة للدائــرة وتطلعهــا نحــو تطويــر وتفعيــل جوانــب العمــل املعنــوي
واإلعالمــي للقــوات املســلحة.
مــن جهتــه قــدم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي رشح ـ ًا مفص ـ ً
ا عــن طبيعــة املهــام
التــي تنفذهــا الدائــرة بكافــة قطاعاهتــا وشــعبها وكوادرهــا املتخصصــة ومــا تــم
إنجــازه بتفاعــل اجلميــع وعملهــم كفريــق عمــل واحــد.
وأكــد العميــد رسيــع أن دائــرة التوجيــه املعنــوي ستشــهد خــال املرحلــة القادمــة
نقــات نوعيــة يف كافــة جوانــب العمــل املعنــوي.
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العميد سريع :حجب بث قناة املسيرة
الفضائية هزمية إعالمية لقوى العدوان
2018/11/28م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن إقــدام العــدوان عــى حجــب بــث قنــاة املســرة الفضائيــة
يضــاف إىل رصيــد جرائــم العــدوان للتعتيــم عــى نقــل مــا يقرتفــه
مــن جرائــم بشــعة يف اليمــن عــى مــدى أربعــة أعــوام وتعرضــه
هلزائــم ميدانيــة وإعالميــة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن حجــب بــث القنــاة يمثــل
انتهــاك ًا صارخــ ًا لقانــون الصحافــة وحريــة اإلعــام ويــأيت يف إطــار حماوالهتــم
اليائســة إلســكات صــوت احلقيقــة وإخفــاء جرائمهــم البشــعة التــي يرتكبوهنــا
بحــق شــعبنا اليمنــي.
وقــال« :قنــاة املســرة الفضائيــة مثلــت صــوت الشــعب اليمنــي يف نقــل اجلرائــم
التــي يرتكبهــا العــدوان إىل العــامل احلــر».
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن هــذا اإلجــراء يــأيت يف إطــار عــزم العــدوان عــى
التصعيــد وارتــكاب مزيــد مــن املجــازر البشــعة بحــق األبريــاء مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن الصــوت احلــر لــن خيفــت عــن إيصــال الرســالة
اإلعالميــة املعــرة عــن إرادة الشــعب اليمنــي ونضاالتــه وكفاحــه املســلح ضــد
الغــزاة واملحتلــن عــر كافــة وســائل اإلعــام الوطنــي.
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يف حفل تخرج مندوبي الدراسات يف املناطق والقوى والتشكيالت العسكرية
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يف املؤمتر الصحفي الذي عقد بتاريخ  ١٣نوفمبر
يف حفل قادة الكتائب

يف حفل قادة الكتائب
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خالل تشييع عدد من الشهداء
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يف اجتماع مع عدد من القادة العسكريني السياسيني
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العميد سريع :دول العدوان لم
تستجب لدعوات وقف العدوان
2018/12/3م
أكــد املتحــدث باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن دول
حتالــف العــدوان مل تســتجب لدعــوات وقــف العدوان ووقــف إطالق
النــار حيــث واصلــت ارتــكاب املزيــد مــن اجلرائــم واالعتــداءات
بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي وانتهــاك الســيادة الوطنيــة.
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وقــال العميــد رسيــع يف مؤمتــر صحــايف يف حمافظــة صعــدة« :خــال العــرة أيــام
املاضيــة شــن طــران العــدوان أكثــر مــن  350غــارة تركــز معظمهــا عــى حمافظتــي
صعــدة واحلديــدة إضافــة إىل القصــف الصاروخــي واملدفعــي يف حمافظــة احلديــدة
والــذي أدى إىل ســقوط عــرات الشــهداء واجلرحــى مــن املدنيــن وتدمــر عــدد
مــن املنــازل وخاصــة يف األحيــاء الرشقيــة واجلنوبيــة للمدينــة وكذلــك اســتهداف
القــرى والتجمعــات الســكانية يف الدرهيمــي وكيلــو .»16
وأضــاف العميــد رسيــع «لقــد ركــز العــدوان غاراتــه وقصفــه املدفعــي والصاروخي
عــى اخلــط الرابــط بــن صنعــاء واحلديــدة وحتديــد ًا عنــد منطقــة كيلــو  16واجلميــع
يعلــم أن هــذه املنطقــة فيهــا خمــازن املــواد الغذائيــة ومصانــع جتاريــة ومنشــآت
صحيــة ومدنيــة وأدى اســتهداف العــدوان لتلــك املنطقــة احليويــة إىل أرضار كبــرة
يف املصانــع واملخــازن ناهيــك عــن توقــف املصانــع عــن العمــل وتعرضهــا للنهــب
مــن قبــل مرتزقــة العــدوان».

,,

ركز العدوان غاراته
وقصفه املدفعي
والصاروخي عىل اخلط
الرابط بني صنعاء
واحلديدة وحتديد ًا عند
منطقة كيلو  16واجلميع
يعلم أن هذه املنطقة فيها
خمازن املواد الغذائية
ومصانع جتارية ومنشآت
صحية ومدنية
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وأشــار إىل أن هنــاك جلانــا متخصصــة تقــوم بحــر
األرضار وســنعلن عــن حجــم تلــك األرضار
عنــد صــدور التقريــر مــن اجلهــات املختصــة أمــا
يف صعــدة فمعظــم ضحايــا الغــارات العدوانيــة
والقصــف مــن النســاء واألطفــال ومنهــا امــرأة
مســنة يف رازح استشــهدت بإحــدى تلــك الغــارات
األربعــاء املــايض وكذلــك طفلــة.
وقــال املتحــدث باســم القــوات املســلحة « إن
طــران العــدوان ال يــزال يســتهدف حيــاة املواطنــن
األبريــاء بإلقــاء عــرات القنابــل العنقوديــة
واملحرمــة دوليــ ًا عــى حمافظتــي صعــدة وحجــة
حيــث ألقيــت العــرات مــن هــذه القنابــل عــى
القــرى واملــزارع والطرقــات واجلســور واملراكــز
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الصحيــة واملســاجد واألســواق وحتــى خميــات النازحــن مل تســلم مــن القنابــل
العنقوديــة فهــي شــاهدة عــى وحشــية اإلجــرام الســعودي واألمريكــي وتشــكل
هــذه القنابــل خطــر ًا عــى حيــاة األطفــال حيــث أن معظــم ضحايــا هــذه القنابــل
هــم مــن األطفــال» ،وعــرض املتحــدث باســم القــوات املســلحة عينــة مــن تلــك
القنابــل املحرمــة دوليــ ًا.
وقــال« :لدينــا احصائيــات شــاملة عــن اســتخدام القنابــل العنقوديــة وكافــة
األســلحة املحرمــة دوليــ ًا حيــث تســببت هــذه القنابــل يف استشــهاد وجــرح
2789شــخص ًا منهــم  1124شــهيد ًا و 1665جرحيــ ًا وبلــغ عــدد الشــهداء مــن
ا وعــدد اجلرحــى 148طفـ ً
األطفــال جــراء هــذه القنابــل 74طفـ ً
ا البعــض منهــم
ال يــزال يتلقــى العــاج وهنــاك أطفــال يعانــون مــن اعاقــات دائمــة كــا استشــهدت
 26امــرأة وجرحــت  51يف خمتلــف مناطــق حمافظــة صعــدة».
ودعــا العميــد رسيــع كافــة وســائل اإلعــام إىل الوصــول إىل أرس الضحايــا مــن
الشــهداء واجلرحــى لتســليط الضــوء أكثــر عــى ضحايــا احلــرب األمريكيــة التــي
تُشــن عــى شــعبنا املظلــوم.
وأكــد املتحــدث باســم القــوات املســلحة أن معظــم القنابــل التــي يســتخدمها
العــدوان أمريكيــة الصنــع وهــذا مــا يؤكــد وقــوف اإلدارة االمريكيــة خلــف
العــدوان عــى بالدنــا وتتحمــل كامــل املســؤولية عــن قتــل اليمنيــن وتدمــر البنيــة
التحتيــة وكذلــك اســتمرار احلصــار وهنــاك قنابــل حمرمــة مــن دول أخــرى ومجيــع
تلــك الــدول تتحمــل املســؤولية عــن املشــاركة يف قتــل اليمنيــن.
وأشــاد العميــد رسيــع بموقــف عــدد مــن الــدول التــي قــررت أخــر ًا إيقــاف بيــع
األســلحة إىل دول العــدوان.
مشــر ًا إىل أن عــى بقيــة الــدول اختــاذ نفــس املوقــف حتــى ال تكــون رشيكــة يف
قتــل أطفــال اليمــن كــون دعمهــم لتحالــف العــدوان يتنــاىف مــع القانــون الــدويل
اإلنســاين.

85

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

وتابــع قائــا« :إذا كان العــامل يضــج اليــوم مــن أجــل قتــل أحــد األشــخاص فــا
هــو موقفــه مــن اســتمرار قتــل شــعب بأكملــه ومــن اســتمرار حــرب اإلبــادة التــي
يتعــرض هلــا أبنــاء اليمــن منــذ مــا يقــارب األربــع ســنوات».
وشــدد عــى أن اجلرائــم املرتكبــة بحــق شــعبنا الصابــر املجاهــد والصمــت العاملــي
ازاءهــا وصمــة عــار يف جبــن اإلنســانية.
وتطــرق العميــد رسيــع يف املؤمتــر الصحفــي إىل املوقــف القتــايل خــال العــرة
وبــن أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية تصــدت ألكثــر مــن
أيــام املاضيــة َّ
 50حماولــة هجوميــة لقــوات العــدو يف حمــاور وجبهــات احلــدود معظــم تلــك
املحــاوالت اســتهدفت مديريــة باقــم قبالــة عســر وكذلــك رازح قبالــة جيــزان،
رافــق املحــاوالت اهلجوميــة قصــف جــوي مكثــف ملروحيــات األباتــي والطــران
احلــريب وتكبــدت قــوات العــدو خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد.

,,

جبهات احلدود تؤكد
حقيقة املقاتل اليمني
الذي واجه ويواجه
أعتى أنواع األسلحة
ضارب ًا املثل يف الشجاعة
واالقدام والتضحية من
أجل بلده وشعبه ..الفت ًا
إىل أن العدوان حياول من
خالل التضليل االعالمي
التشويش عىل طبيعة
وخارطة املواجهات يف
اجلبهة احلدودية.
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ونــوه أن جبهــات احلــدود تؤكــد حقيقــة املقاتــل
اليمنــي الــذي واجــه ويواجــه أعتــى أنــواع األســلحة
ضاربـ ًا املثــل يف الشــجاعة واإلقــدام والتضحيــة مــن
أجــل بلــده وشــعبه ..الفت ـ ًا إىل أن العــدوان حيــاول
مــن خــال التضليــل اإلعالمــي التشــويش عــى
طبيعــة وخارطــة املواجهــات يف اجلبهــة احلدوديــة.
وجــدد التأكيــد أن قواتنــا ال تــزال ثابتــة وصامــدة
يف مواقعهــا املتقدمــة بعســر وجيــزان ونجــران وأن
حمــاوالت العــدوان حتقيــق بعــض االخرتاقــات
فشــلت واملوقــف القتــايل يف كافــة اجلبهــات لصالــح
قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية حيــث تســيطر
عــى مرتفعــات اســراتيجية يف جيــزان ومواقــع هلــا
أمهيــة مــن الناحيــة العســكرية يف كل مــن عســر
ونجــران.
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وأوضــح أنــه يف ظــل حديــث العــدوان عــن الســام كان هنــاك أكثــر مــن 90
حماولــة تســلل وتقــدم يف بقيــة اجلبهــات منهــا  11حماولــة يف الســاحل الغــريب
توزعــت عــى اجلبليــة وحيــس وكيلــو 16والدرهيمــي وبلغــت خســائر العــدو يف
تلــك املحــاوالت  35آليــة ومدرعــة إضافــة إىل مــرع وإصابــة أكثــر مــن 206
معظمهــم مــن املرتزقــة.
ويف حجــة قــال العميــد رسيــع :تــم التصــدي ألكثــر مــن  22حماولــة هجوميــة منهــا
 13حماولــة باجتــاه جبــل النــار يف حــرض ومــا جــاوره و 9حمــاوالت عــى حــران
ومفــرق عاهــم ،ويف حلــج وتعــز تــم التصــدي ألكثــر مــن  25حماولــة تســلل
وهجــوم لقــوات العــدو  6منهــا باجتــاه كــرش و 6باجتــاه الكدحــة و 7باجتــاه القبيطــة
و ٦يف حيفــان ،أمــا يف البيضــاء فتــم التصــدي ألكثــر مــن  15حماولــة هجوميــة يف
مناطــق متفرقــة باجتــاه قانيــة وناطــع وذي ناعــم ،ويف اجلــوف تــم التصــدي لـــثالث
حمــاوالت يف خــب والشــعف.
ورد ًا عــى التصعيــد العســكري املســتمر مــن قبــل العــدوان قــال العميــد رسيــع:
«نفــذت قواتنــا بنجــاح  20عمليــة هجوميــة يف جبهــات احلــدود وقبالــة باقــم ورازح
واملالحيــط ،ونفــذت قواتنــا 56عمليــة إغــارة واقتحــام يف بقيــة اجلبهــات منهــا 15
عمليــة هجوميــة يف الســاحل الغــريب يف كيلــو  16ويف حيــس والدرهيمــي واجلبليــة
واجلــاح والتحيتــا ،و16عمليــة هجوميــة يف كــرش والقبيطــة بلحــج والكدحــة
ومحــر والضبــاب».
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العميد سريع :العدو يصعد من عملياته يف الوقت
الذي يتحرك فيه الوفد الوطني ملشاورات السويد
2018/ 12/ 4م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مقاتلينــا األبطــال كــرو اخــال األربــع والعرشيــن ســاعة
املاضيــة عــدة زحوفــات وهجــات وحمــاوالت تســلل لقــوات العــدو
ومرتزقتــه مســنودة مــن املدفعيــة والصواريــخ وبغطــاء جــوي كبــر.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن العــدو شــن أكثــر مــن ٥٠
غــارة جويــة عــى مناطــق متفرقــة منهــا  25غــارة عــى جبهــة هنــم يف أقــل مــن
 10ســاعات ،كــا صعــد مــن هجامتــه وزحوفاتــه يف جبهــات احلــدود قبالــة باقــم
والبقــع ورازح يف الوقــت الــذي كانــت طائــرة
األمــم املتحــدة تســتعد لنقــل الوفــد الوطنــي إىل
مشــاورات الســويد.

,,

العدو شن أكثر من ٥٠
غارة جوية عىل مناطق
متفرقة منها  25غارة
عىل جبهة هنم يف أقل من
 10ساعات ،كام صعد
من هجامته وزحوفاته يف
جبهات احلدود قبالة باقم
والبقع ورازح يف الوقت
الذي كانت طائرة األمم
املتحدة تستعد لنقل الوفد
الوطني إىل مشاورات
السويد
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ونــوه إىل أن العــدو حــاول الزحــف باجتــاه مواقــع
قواتنــا يف جبهــة هنــم حيــث هاجــم مواقــع مقاتلينــا
يف القــرن وعيــاش وبعــض املواقــع املجــاورة إال أن
مقاتلينــا كانــوا متيقظــن واســتطاعوا صــد هجــوم
العــدو وكبــدوه خســائر كبــرة.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن العــدو وكــا هــو
ديدنــه قبــل انطــاق أيــة جولــة مــن املشــاورات
حيــاول تكثيــف غــارات طريانــه والتصعيــد عــى
األرض وهــو موقــف يؤكــد عــدم رغبتــه وجديتــه
يف حتقيــق أي نجــاح جلهــود الســام يف اليمــن.
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وأوضــح املتحــدث الرســمي أن حمــاوالت العــدو ومرتزقتــه حتقيــق تقــدم عــى
األرض كــرت بفضــل اهلل ويقظــة مقاتلينــا األبطــال الذيــن كبــدوا العــدو ومرتزقته
خســائر فادحــة حيــث ســقط العــرات منهــم قتــى ومصابــن وان عــرات اجلثــث
التــزال مرميــة يف مناطــق االشــتباك مل يســتطع العــدو انتشــاهلا.
وح ّيــا العميــد رسيــع الــدور البطــويل ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
وصمودهــم ويقظتهــم القتاليــة العاليــة عــى امتــداد املــرح العمليــايت والذيــن
خيطــون بســواعدهم القويــة تارخيــا مرشقــا وانتصــارات يامنيــة يتــرف هبــا كل
اليمنيــن وسيســجلها التاريــخ يف أنصــع صفحاتــه.
وأشــار إىل أن مــا يــروج لــه العــدوان ومرتزقتــه عــر وســائل اعالمهــم حــول نيتــه
يف حتقيــق الســام وإيقــاف العــدوان جمــرد تضليــل إعالمــي كــون العــدوان اعتــاد
الغــدر والتصعيــد وحماولــة إحــداث أي تقــدم مــع قــرب كل جولــة مشــاورات.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن املقاتلــن ومــن خلفهــم شــعبنا اليمنــي يف أتــم اجلاهزية
ملواجهــة أي تصعيــد للعــدوان وأن قواتنــا جاهــزة لــكل االحتامالت.
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العميد سريع :طيران العدو يكثف من
غاراته ومرتزقته يصعدون يف عدد من
اجلبهات قبل يوم من انطالق املشاورات
2018/12/5م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن طــران العــدوان كثــف مــن غاراتــه اجلويــة فيــا صعــد
مرتزقتــه مــن عملياهتــم العســكرية يف عــدد مــن اجلبهــات يف الوقــت
الــذي وصــل فيــه الوفــد الوطنــي إىل العاصمــة الســويدية ســتوكهومل
وقبــل يــوم واحــد عــى بــدء املشــاورات».
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن طــران العــدوان شــن
خــال االثنتــي عــرة ســاعة املاضيــة أكثــر مــن  60غــارة جويــة منهــا  26غــارة
عــى جبهــة هنــم و 9غــارات عــى الدرهيمــي باحلديــدة أحلقــت أرضارا باملمتلــكات
العامــة واخلاصــة وأدت إىل استشــهاد وجــرح العديــد مــن املواطنــن.
وأشــار إىل أن العــدو صعــد مــن عملياتــه يف الســاحل الغــريب حيــث حــاول مرتزقــة
العــدو الزحــف باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الدرهيمــي مــن عــدة مســارات حيــث
اســتمر مخــس ســاعات وتــم بفضــل اهلل إفشــال الزحــف وقتــل وإصابــة أكثــر مــن
 55مرتزق ـ ًا بينهــم مرتزقــة ســودانيون فيــا الذ العــرات مــن املرتزقــة بالفــرار.
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ويف جبهــة هنــم قــال املتحــدث الرســمي« :إن العــدو حــاول الزحــف منــذ الصبــاح
الباكــر حتــى الظهــر باجتــاه مواقــع قواتنــا مــن ثالثــة مســارات :األول باجتــاه يــام
والضبوعــة والعظيمــة والســلطة والبــارك ،والثــاين باجتــاه التبــة الســوداء واألنصــب
والقــرن ،والثالــث باجتــاه تبــاب عيــاش حيــث تصــدى هلــم مقاتلونــا وأفشــلوا
زحوفاهتــم وســقط العــرات مــن مرتزقــة العــدوان قتــى بينهــم قائــد كتيبــة
فيــا يســمى لــواء الشــدادي العقيــد املرتــزق خالــد عــي القردعــي كــا أصيــب
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العــرات ومنهــم رئيــس عمليــات مــا يســمى لــواء الشــدادي العقيــد املرتــزق
عــادل القردعــي».
وأكــد أن العــدو حــاول إســناد قواتــه بعــرات الغــارات مــع قصــف مدفعــي
وصاروخــي كثيــف لكــن دون جــدوى وأن جماميــع مــن املرتزقــة التــزال حمــارصة
يف الفرضــة وأن مستشــفيات مــأرب واملستشــفيات امليدانيــة يف هنــم مكتظــة بجثــث
القتــى واملصابــن.
ولفــت املتحــدث الرســمي إىل أن زحوفــات املرتزقــة باجتــاه مواقعنــا يف جبهــة قانيــة
بالبيضــاء فشــلت عــى يــد األبطــال مــن اجليــش واللجــان وتكبــد مرتزقــة العــدو
خســائر كبــرة حيــث ســقط العــرات مــن املرتزقــة بــن قتيــل ومصــاب يف حــن
الذ مــن تبقــى بالفــرار ليقصفهــم طــران العــدوان أثنــاء فرارهــم يف منطقــة احلمــة
الســوداء وســقط العــرات قتــى ومصابــن نتيجــة القصــف منهــم قائــد كتيبــة املــدد
العقيــد املرتــزق ســامل احلــداد.
وأكــد أن قواتنــا متكنــت بعــون اهلل مــن التصــدي لعــدد مــن زحوفــات العــدو باجتــاه
دمــت بمحافظــة الضالــع وتــم تكبيــد العــدو خســائر فادحــة حيــث ســقط  ١٢قتيـ ً
ا
وأصيــب  ٢٠آخــرون مــن املرتزقــة ومتــت اســتعادة املواقــع التــي كان العــدو قــد
تقــدم فيهــا وذلــك يف عمليــات عســكرية نوعيــة.
وأوضــح العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا الزحــف يف جبهــة املالحيــط
قبالــة جيــزان حيــث تــم التصــدي هلــم وإفشــال زحوفاهتــم وســقط عــرات القتــى
واملصابــن مــن املرتزقــة.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مقاتلينــا األبطــال مــن اجليــش واللجــان الشــعبية
جاهــزون ملواجهــة أي تصعيــد للعــدوان ..حممـ ً
ا قــوى العــدوان املســؤولية الكاملة
عــن التصعيــد العســكري وإعاقــة وعرقلــة جهــود املجتمــع الــدويل إليقــاف
العــدوان وإحــال الســام يف اليمــن.
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العميد سريع :استمرار العدوان ومرتزقته يف
التصعيد مع أول يوم من املشاورات يؤكد عدم
رغبته يف إيقاف العدوان وإجناح املشاورات
2018/12/6م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد
حييــى رسيــع أن طــران العــدوان اليــزال مســتمرا يف شــن غاراتــه
واســتهداف املدنيــن يف الوقــت الــذي يســتمر فيــه مرتزقتــه يف
التصعيــد يف هنــم ودمــت والســاحل الغــريب وقبالــة نجــران.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» :إن اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه يف
التصعيــد يــأيت بالتزامــن مــع انطــاق اليــوم األول مــن املشــاورات مــا يؤكــد عــدم
رغبــة العــدوان يف إحــال الســام وهتيئــة املناخــات
املالئمــة إلنجــاح املشــاورات».

,,

طريان العدوان شن ٢٨
غارة استهدفت األحياء
السكنية واملمتلكات
العامة واخلاصة منها
 10غارات عىل هنم و٤
غارات عىل باقم وغارتان
قبالة نجران و 12غارة يف
الساحل الغريب و 7عىل
الصليف وجبل امللح و3
عىل التحيتا وغارتني عىل
الدرهيمي»
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وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن
 ٢٨غــارة اســتهدفت األحيــاء الســكنية واملمتلــكات
العامــة واخلاصــة منهــا  10غــارات عــى هنــم و٤
غــارات عــى باقــم وغارتــان قبالــة نجــران و 12غــارة
يف الســاحل الغــريب و 7عــى الصليــف وجبــل امللــح
و 3عــى التحيتــا وغارتــن عــى الدرهيمــي».
منوهــ ًا إىل أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا قصفهــم
املدفعــي والصاروخــي عــى عــدد مــن األحيــاء
الســكنية يف التحيتــا والدرهيمــي وحــي  7يوليــو
باحلديــدة مــا أدى إىل استشــهاد وجــرح عــدد مــن
املواطنــن منهــم ثــاث نســاء استشــهدن يف التحيتــا
كام تــم تدمــر عــدد مــن املنــازل وممتلــكات املواطنني.

ديسمبر ٢٠١٨ /

ويف جبهــة هنــم أوضــح املتحــدث الرســمي أن حمــاوالت الزحــف ملرتزقــة العــدوان
اســتمرت لليــوم الثــاين عــى التــوايل باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الســلطاء والعظيمــة
والضبوعــة والقــرن واملواقــع املجــاورة حيــث أفشــل أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية زحوفاهتــم وســقط عــرات القتــى واملصابــن مــن املرتزقــة.
الفتــ ًا إىل أن مقاتلينــا األبطــال يف موقــع الســلطاء بنهــم نفــذوا عمليــة عســكرية
نوعيــة تــم خالهلــا اســتدراج عــدد مــن املرتزقــة إىل حقــل ألغــام حيــث لقــي اجلميــع
مرصعهــم.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن العــدو حــاول الزحــف باجتــاه مواقعنــا يف الصــوح قبالة
نجــران منــذ الصبــاح الباكــر وتــم بفضــل اهلل إفشــال الزحــف وتدمــر مدرعتــن
وســقوط قتــى وجرحــى يف صفــوف العــدو.
وأضــاف «أن مقاتلينــا كــروا زحوفــات مماثلــة للمرتزقــة يف جبهــة دمــت بالضالــع
مــن ثالثــة مســارات :األول باجتــاه خــارم والداعــي والثــاين باجتــاه املــزارع واحلقــب
والثالــث باجتــاه ثعيــل وســقط  28قتيـ ً
ا وأصيــب  64مــن املرتزقــة بينهــم قائــد مــا
يســمى باحلــزام األمنــي بالضالــع القيــادي املرتــزق فهــان عبيــد طالــب وتــم تدمــر
آليــة ومدرعــة».
وأكــد املتحــدث أن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية جاهــزون للــرد عــى
أي تصعيــد للعــدو ومرتزقتــه يف كافــة اجلبهــات.
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العميد سريع :غارات العدوان متواصلة
ومرتزقته مستمرون يف التصعيد
2018/12/7م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال الســاعات املاضيــة  19غــارة
جويــة بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف وزحوفــات
وتعزيــزات للمرتزقــة يف عــدد مــن اجلبهــات وذلــك مــع اليــوم الثــاين
مــن أعــال املشــاورات يف الســويد.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن طــران العــدوان اســتهدف
مناطــق رازح وباقــم واملالحيــط بصعــدة بـــ  13غــارة كــا شــن  4غــارات عــى
مناطــق قبالــة نجــران وغارتــن عــى منطقــة هنــم
نتــج عنهــا استشــهاد وجــرح عــدد مــن املواطنــن
وتدمــر ممتلــكات عامــة وخاصــة.

,,

املعلومات تؤكد أن
عرشات اجلثث من قتىل
املرتزقة و 25مصاب ًا
وصلت إىل مستشفيات
مأرب وأن عرشات
اجلثث ال تزال مرمية يف
املناطق التي حاول العدو
الزحف إليها بنهم

94

وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مرتزقــة العــدوان
كثفــوا مــن قصفهــم املدفعــي والصاروخــي عــى
األحيــاء الســكنية يف الدرهيمــي والتحيتــا وعــدد
مــن األحيــاء الســكنية بمدينــة احلديــدة أحلقــت
أرضارا بمنــازل وممتلــكات املواطنــن.
وقــال العميــد رسيــع« :إن مرتزقــة العــدوان
واصلــوا زحوفاهتــم باجتــاه مواقــع قواتنــا يف جبهــة
هنــم مــن مســارين املســار األول باجتــاه تبــة صمــود
شــال القــرن وباجتــاه تبــاب احلــول والســلطاء
والعظيمــة والبــارك واملســار الثــاين باجتــاه الضبوعــة
يرافقهــا قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف».

ديسمبر ٢٠١٨ /

مؤكــد ًا أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا تلــك الزحوفــات وكبــدوا العــدو خســائر كبــرة
حيــث لقــي العــرات مــن املرتزقــة مرصعهــم وجــرح آخــرون ،كــا تــم تدمــر 7
مدرعــات للمرتزقــة بعبــوات ناســفة وقتــل وجــرح مــن كان عــى متنهــا.
وأضــاف «أن املعلومــات تؤكــد أن عــرات اجلثــث مــن قتــى املرتزقــة و 25مصابـ ًا
وصلــت إىل مستشــفيات مــأرب وأن عــرات اجلثــث ال تــزال مرميــة يف املناطــق
التــي حــاول العــدو الزحــف إليهــا بنهــم».
ويف جبهــة قانيــة بالبيضــاء لفــت املتحــدث الرســمي إىل أن مرتزقــة العــدو حاولــوا
التســلل باجتــاه تبتــي مطهــر والزبــري وتــم إفشــال التســلل وأن  14مرتزق ـ ًا قتلــوا
وأصيبــوا أثنــاء دخوهلــم يف حقــل ألغــام.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا زحفــ ًا ملرتزقــة العــدوان
عــى جبــل الصافيــة باملالحيــط وســقط عــدد مــن املرتزقــة قتــى وجرحــى ،ومتكــن
املجاهــدون بفضــل اهلل مــن إســقاط طائــرة اســتطالع.
وأكــد أن تصعيــد وتعزيــزات العــدوان ومرتزقتــه ستفشــل بفضــل اهلل ويقظــة
وصمــود واستبســال أبطالنــا امليامــن مــن اجليــش واللجــان الشــعبية ومــن خلفهــم
شــعبنا اليمنــي الصامــد.
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العميد سريع :غارات مكثفة وتصعيد غير مسبوق
للعدوان واملرتزقة مع سير أعمال املشاورات
2018/ 12/ 8م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن اســتمرار طــران العــدوان يف شــن الغــارات والتصعيــد
غــر املســبوق للمرتزقــة يف اجلبهــات بالتزامــن مــع ســر أعــال
املشــاورات يؤكــد عــدم جديــة العــدوان ومرتزقتــه يف حتقيــق الســام
وإنجــاح جهــود األمــم املتحــدة الراميــة إليقــاف العــدوان وإنجــاح
املشــاورات.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن طــران العــدو شــن  25غــارة
جويــة منهــا  10غــارات عــى باقــم وكتــاف
واملالحيــط بصعــدة و 8غــارات عــى هنــم بصنعــاء
و 7غــارات عــى مناطــق يف الســاحل الغــريب
طريان العدو شن 25
بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف
غارة جوية منها 10
اســتهدف األحيــاء الســكنية يف مدينــة احلديــدة
غارات عىل باقم وكتاف
والدرهيمــي والتحيتــا حيــث ســقط شــهداء
واملالحيط بصعدة و8
وجرحــى مــن املواطنــن وتــرر عــدد مــن منازهلم
غارات عىل هنم بصنعاء
وممتلكاهتــم.
و 7غارات عىل مناطق

,,

يف الساحل الغريب
بالتزامن مع قصف
مدفعي وصاروخي
كثيف استهدف األحياء
السكنية يف مدينة احلديدة
والدرهيمي والتحيتا
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وقــال العميــد رسيــع« :مرتزقــة العــدوان قامــوا
بالزحــف عــى مواقــع قواتنــا يف نجــران مــن أربعــة
مســارات األول باجتــاه الشــبكة والثــاين باجتــاه
الصــوح والثالــث باجتــاه املخــروق والرابــع باجتــاه
الرشفــة مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي وإســناد
مــن طــران االباتــي».

ديسمبر ٢٠١٨ /

وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان أفشــلوا زحفــن للعــدو
باجتــاه جبــل قيــس بــرازح ورشق جبــل الــدود قبالــة جيــزان وزحــف ثالــث باجتــاه
موقعــي املجــر و حمديــدة بباقــم.
منوهـ ًا إىل أن مقاتلينــا تصــدوا لتلــك الزحوفــات ولقــي عــرات املرتزقــة مرصعهم
وجــرح آخــرون ،كــا متكــن أبطــال اجليــش واللجــان مــن تدمــر عــر مدرعــات
للعــدو أثنــاء حماولــة تســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا يف نجــران.
ويف تعــز لفــت العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا أحبطــوا حماولتــي تســلل للمرتزقــة
باجتــاه جبــل الســن يف الكدحــة وقريــة الكدمــة يف مقبنــة ،كــا أفشــلوا زحف ـ ًا آخــر
للمرتزقــة باجتــاه مواقعنــا يف ذابــة بامويــة.
وأضــاف «مرتزقــة العــدو حاولــوا التســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا يف جبــل ثعيــل
بدمــت حيــث تصــدى هلــم مقاتلونــا وتــم تدمــر آليــة للمرتزقــة وســقط قتــى
وجرحــى منهــم».
ويف جبهــة هنــم أوضــح املتحــدث الرســمي أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
أحبطــوا عــدة حمــاوالت تســلل للمرتزقــة وكبدوهــم خســائر يف األرواح والعتــاد.
وأشــار إىل أن العــدو دفــع بتعزيــزات مــن مرتزقتــه مــن مــارب باجتــاه هنم ما يكشــف
نواياهــم لتنفيــذ خمططــات قادمــة للتصعيــد وحماولــة اســتغالل املشــاورات لتحقيــق
أي تقــدم عــى األرض.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا مــن اجليــش واللجــان جاهــزون للــرد والتصــدي أليــة زحوفات
أو حمــاوالت تســلل للعــدو ومرتزقتــه عــى امتــداد مــرح العمليــات القتالية.
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العميد سريع  :العدو ومرتزقته يتجهون
نحو التصعيد بعيد ًا عن خيارات السالم
2018/ 12/ 9م
أمــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدو ومرتزقتــه يتجهــون نحــو التصعيــد بعيــدا عــن
مشــاورات الســام حيــث شــن طــران العــدوان  15غــارة عــى
هنــم والســاحل الغــريب وصعــدة بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي
وصاروخــي وتعزيــزات مــن املرتزقــة إىل عــدد مــن اجلبهــات.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :مرتزقــة العــدوان يف هنــم
بمحافظــة صنعــاء زحفــوا اليــوم منــذ الصبــاح الباكــر باجتــاه مواقــع قواتنــا يف
التبــاب الســود بالضبوعــة كــا قامــوا بمحاولــة
تســلل باجتــاه التبــاب الســود بيــام يســاندهم قصــف
مدفعــي وصاروخــي كثيــف حيــث تصــدى هلــم
مرتزقة العدو نفذوا خالل
مقاتلونــا ولقــي العــرات مــن املرتزقــة مرصعهــم
الستة أيام املاضية 13
وجــرح آخريــن».

,,

حماولة زحف فاشلة عىل
مواقعنا يف مديرية هنم
وتكبد املرتزقة خسائر
فادحة و املعلومات تؤكد
أن  455قتي ً
ال ومصاب ًا
من املرتزقة استقبلتهم
مستشفيات مأرب
واملستشفيات امليدانية
يف هنم
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وأوضــح العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدو نفــذوا
خــال الســتة أيــام املاضيــة  13حماولــة زحــف
فاشــلة عــى مواقعنــا يف مديريــة هنــم وتكبــد
املرتزقــة خســائر فادحــة وأن املعلومــات تؤكــد
أن  455قتيــ ً
ا ومصابــ ًا مــن املرتزقــة اســتقبلتهم
مستشــفيات مــأرب واملستشــفيات امليدانيــة يف هنــم
فيــا ال تــزال عــرات اجلثــث مرميــة يف ميــدان
املواجهــات مل يســتطيعوا انتشــاهلا أثنــاء فرارهــم.
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وأكــد املتحــدث الرســمي أن العــدو حــاول إســناد زحوفــات مرتزقتــه حيــث تــم
إطــاق صواريــخ عنقوديــة حمرمــة مــن مــأرب باجتــاه هنــم.
ويف جبهــة قانيــة بالبيضــاء أشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا األبطــال أفشــلوا
زحفــا للمرتزقــة اســتمر منــذ الصبــاح حتــى ظهــر اليــوم مــن ثالثــة مســارات األول
واحلمــة والثالــث باجتــاه شــبكة
باجتــاه شــعب طالــب والثــاين باجتــاه رتــب الزبــري
ّ
حــوران وســقط أكثــر مــن  25مرتزقـ ًا بــن قتيــل وجريــح ليحــاول املرتزقــة الزحف
مــرة أخــرى بعــد الظهــر حيــث تــم التصــدي هلــم وتكبيدهــم خســائر كبــرة.
ولفــت املتحــدث الرســمي إىل أن مرتزقــة العــدو شــنوا منــذ الصبــاح زحفــن باجتــاه
مواقــع قواتنــا يف صعــدة األول باجتــاه جبــال حديــد واملواقــع املجــاورة يف باقــم
والثــاين باجتــاه األزهــور بــرازح حيــث أفشــل أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
زحوفاهتــم وكبدوهــم خســائر يف األرواح والعتــاد.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن حمــاوالت العــدو للدفــع بتعزيــزات كبــرة باجتــاه علــب
وحــران والســاحل الغــريب ورازح وباقــم ودمــت تكشــف نيتهــم يف التصعيــد
وحماولــة حتقيــق أي تقــدم ميــداين خــال اليومــن القادمــن خاصــة بعــد انكســار
وفشــل كل زحوفاهتــم وتكبدهــم خلســائر فادحــة خــال أيــام املاضيــة.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا جاهــزون ملواجهــة أي تصعيــد حمتمــل وأن مــا عجــز العــدو
عــن حتقيقــه خــال أربــع ســنوات لــن يكــون ســهال أو ممكنــا حتقيقــه أمــام صمــود
واستبســال مقاتلينــا وشــعبنا اليمنــي العظيــم.
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العميد سريع :طيران العدوان يستهدف
املدنيني بـ  52غارة ومرتزقته مستمرون يف
زحوفاتهم خالل الـ 48ساعة املاضية
2018/12/11م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة 52
غــارة بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف للمرتزقــة
عــى املناطــق واألحيــاء الســكنية.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن طــران العــدوان شــن 27
غــارة منهــا  10غــارات عــى نجــران و4عــى صعــدة و4عــى احلديــدة و 4عــى هنــم
و 3عــى حــران بمحافظــة حجــة».

,,
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طريان العدوان شن 27
غارة منها  10غارات
عىل نجران و4عىل
صعدة و4عىل احلديدة
و 4عىل هنم و 3عىل
حريان بمحافظة حجة
فيام شن  25غارة منها 5
عىل هنم و 13عىل كتاف
ونجران و 4عىل البقع
و 3عىل رصواح أدت إىل
سقوط عدد من الشهداء
واجلرحى وأحلقت
أرضار ًا كبرية يف ممتلكات
املواطنني

فيــا شــن  25غــارة منهــا  5عــى هنــم و 13عــى
كتــاف ونجــران و 4عــى البقــع و 3عــى رصواح
أدت إىل ســقوط عــدد مــن الشــهداء واجلرحــى
وأحلقــت أرضار ًا كبــرة يف ممتلــكات املواطنــن.
وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحف ـ ًا باجتــاه
مواقــع قواتنــا يف الســلطاء واحليــادرة والبــارك
والســائلة يف هنــم حيــث تصــدى هلــم مقاتلونــا
األبطــال وســقط أكثــر مــن  41مرتزق ـ ًا بــن قتيــل
ومصــاب.
وأضــاف «أن أبطــال اجليــش واللجــان أفشــلوا
زحفــن للمرتزقــة باجتــاه تبــة العمــود رشق القــرن

ديسمبر ٢٠١٨ /

وتبــة الضبوعــة بنهــم كــا صــدوا زحفـ ًا للمرتزقــة باجتــاه جبــل الشــبكة باملالحيــط
وآخــر يف رشــاحة الغربيــة بالبقــع وكبــدوا املرتزقــة خســائر يف األرواح والعتــاد».
ويف جبهــة نجــران لفــت املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا كــروا زحفــن للعــدو
مســنودين بقصــف صاروخــي ومدفعــي وغطــاء جــوي مــن طــران األباتــي باجتــاه
مواقعنــا يف نجــد الفــارس وقهــرة أقــرد والصــوح حيــث تكبــد العــدو خســائر كبــرة
وأن عــرات اجلثــث ال تــزال مرميــة يف الشــعاب مل يتمكــن العــدو مــن انتشــاهلا.
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان يف جبــل حبــي بتعــز تصــدوا
ملحــاوالت تســلل ملرتزقــة العــدوان حيــث لقــي  12مرتزقــ ًا مرصعهــم منهــم
القيــادي املرتــزق يوســف البحــري.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن كافــة تعزيــزات وحتشــيدات العــدو يف الســاحل
الغــريب وحــران وهنــم ودمــت ستفشــل بفضــل اهلل ويقظــة أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية املرابطــن يف كافــة اجلبهــات هبمــة وعزيمــة وروح معنويــة عاليــة.
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العميد سريع 20 :غارة لطيران العدوان وكسر
زحوفات للمرتزقة يف عدد من اجلبهات
2018/ 12/ 12م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان يواصــل غاراتــه يف اســتهداف املناطــق
املدنيــة وممتلــكات املواطنــن حيــث شــن خــال الـــ 24ســاعة املاضية
 20غــارة مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي للمرتزقــة عــى األحيــاء
الســكنية يف مدينــة احلديــدة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن طــران العــدوان شــن 4
غــارات عــى البقــع و 4غــارات عــى منطقــة هنــم وغارتــن عــى احليمــة اخلارجيــة
بمحافظــة صنعــاء وغــارة عــى صعــدة و 4غــارات
قبالــة نجــران ،يف حــن شــن  5غــارات عــى عــدة
حمافظــات».

,,
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مقاتلونا تصدوا ألربعة
زحوفات للمرتزقة باجتاه
مواقع قواتنا يف البقع
استمرت منذ الصباح
حتى الظهر ليعاود املرتزقة
حماوالهتم بالزحف من
بعد الظهر حتى املساء
بمساندة قصف مدفعي
وصاروخي وغطاء جوي
مكثف لطائرات االباتيش
والطريان احلريب حيث
تكبد املرتزقة خسائر كبرية
وسقط العرشات منهم
قتىل ومصابني

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا تصــدوا
ألربعــة زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف
البقــع اســتمرت منــذ الصبــاح حتــى الظهــر ليعــاود
املرتزقــة حماوالهتــم بالزحــف مــن بعــد الظهــر
حتــى املســاء بمســاندة قصــف مدفعــي وصاروخــي
وغطــاء جــوي مكثــف لطائــرات االباتــي
والطــران احلــريب حيــث تكبــد املرتزقــة خســائر
كبــرة وســقط العــرات منهــم قتــى ومصابــن.
الفتــ ًا إىل أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا التســلل
باجتــاه مواقعنــا يف الدرهيمــي بالســاحل الغــريب
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حيــث أفشــل أبطــال اجليــش واللجــان حماولــة التســلل وســقط منهــم عــدد بــن
قتيــل وجريــح وتــم أرس أحدهــم.
ونــوه املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا أفشــلوا حماولــة تســلل أخــرى للمرتزقــة
عــى جبــل قيــس بــرازح وســقط عــدد مــن املرتزقــة قتــى ومصابــن.
وأشــاد العميــد رسيــع بيقظــة وصمــود مقاتلينــا مــن اجليــش واللجــان الشــعبية
الذيــن يواجهــون العــدوان ومرتزقتــه بــكل شــجاعة وشــدة بــأس.
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العميد سريع :مع اختتام مشاورات
السويد ..العدوان يصعد من غاراته
وزحوفاته وتعزيزاته يف اجلبهات
2018/ 12/ 13م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن طــران العــدوان صعــد مــن غاراتــه وزحوفــات
وتعزيــزات مرتزقتــه يف اجلبهــات مــع اختتــام جولــة املشــاورات يف
الســويد».
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن طــران العــدوان شــن خالل
األربــع والعرشيــن ســاعة املاضيــة  18غــارة جويــة منهــا غارتــان عــى الدرهيمــي
وغارتــان عــى الفــازة بالســاحل الغــريب وغارتــان
عــى هنــم و 3غــارات عــى رصواح وغارتــان عــى
البقــع وغــارة عــى موقــع قبالة نجــران إضافــة إىل 6
أبطال اجليش واللجان
غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف الســاحل وهنــم مــع
صدوا زحف ًا شنه مرتزقة
قصــف مدفعــي وصاروخــي مكثــف وزحوفــات
العدوان منذ الصباح
للمرتزقــة باجتــاه مواقعنــا يف هنــم وذي ناعــم وباقــم
واستمر لساعات باجتاه
ورازح.
مواقع قواتنا يف باقم كام

,,

أفشلوا حماولة تسلل
ملرتزقة العدوان باجتاه
تبة يفعان بذي ناعم
يف البيضاء ولقي عدد
من املرتزقة مرصعهم
وأصيب آخرون
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وأضــاف العميــد رسيــع «أن مرتزقــة العــدوان
شــنوا زحفــ ًا باجتــاه مواقعنــا يف الســلطاء بنهــم
اســتمر لســاعات حيــث أفشــل أبطــال اجليــش
واللجــان الزحــف وكبــدوا املرتزقــة خســائر يف
األرواح والعتــاد».
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن املعلومــات
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االســتخباراتية تؤكــد ســقوط  51قتيـ ً
ا و 194مصابـ ًا مــن قــوات القيــادي املرتــزق
هاشــم األمحــر قائــد مــا يســمى املنطقــة العســكرية السادســة خــال الزحوفــات
والتصعيــد األخــر يف هنــم منــذ انطــاق املشــاورات.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا األبطــال أفشــلوا حماولــة تســلل للعــدو باجتــاه مواقــع قواتنــا
يف جبــل تويلــق االســراتيجي قبالــة جيــزان كــا نفــذوا عمليــة عســكرية نوعيــة
باســتدراج جماميــع مــن املرتزقــة إىل حقــل ألغــام ســقط خالهلــا  30مرتزقــ ًا بــن
قتيــل ومصــاب.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا زحف ـ ًا شــنه مرتزقــة
العــدوان منــذ الصبــاح واســتمر لســاعات باجتــاه مواقــع قواتنــا يف باقــم كــا أفشــلوا
حماولــة تســلل ملرتزقــة العــدوان باجتــاه تبــة يفعــان بــذي ناعــم يف البيضــاء ولقــي
عــدد مــن املرتزقــة مرصعهــم وأصيــب آخــرون.
وأكــد أن تعزيــزات مرتزقــة العــدوان إىل هنــم ورازح وباقــم والســاحل الغــريب
متواصلــة مــا يؤكــد اســتمرارهم يف التصعيــد وعــدم اجلديــة يف حتقيــق الســام.
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العميد سريع 21 :غارة للعدوان وقصف
كثيف للمرتزقة خالل الساعات
األولى من اختتام املشاورات
2018/ 12/ 14م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال األربــع والعرشيــن ســاعة
األوىل مــن اختتــام مشــاورات الســويد  21غــارة جويــة بالتزامــن
مــع قصــف مدفعــي كثيــف وحمــاوالت تســلل للمرتزقــة خاصــة يف
جبهــات الســاحل الغــريب.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» «:إن طــران العــدوان شــن 21
غــارة جويــة منهــا  10غــارات عــى حمافظــة احلديدة
توزعــت كالتــايل :غارتــان عــى الفــازة وغارتــان
عــى اجلــاح و 3غــارات عــى الدرهيمــي وغارتــان
مرتزقة العدوان قصفوا
عــى التحيتــا وغــارة عــى شــارع اخلمســن بمدينــة
باملدفعية وبشكل عشوائي
احلديــدة و 4غــارات عــى البقــع و 4غــارات قبالــة
عددا من األحياء السكنية
نجــران وغارتــان عــى هنــم وغــارة عــى احليمــة
بمدينة احلديدة بأكثر من
اخلارجيــة».
 100قذيفة كام استهدفوا

,,

أحيا ًء سكنية يف الدرهيمي
بـ 5قذائف منها قذيفتان
أطلقتا من مدفعية املرتزقة
يف الطائف باجتاه رشق
الكوعي و 3قذائف هاون
غرب الشجن
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وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدوان قصفــوا باملدفعيــة
وبشــكل عشــوائي عــددا مــن األحيــاء الســكنية
بمدينــة احلديــدة بأكثــر مــن  100قذيفــة كــا
اســتهدفوا أحيــا ًء ســكنية يف الدرهيمــي بـــ 5قذائــف
منهــا قذيفتــان أطلقتــا مــن مدفعيــة املرتزقــة يف
الطائــف باجتــاه رشق الكوعــي و 3قذائــف هــاون
غــرب الشــجن.
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وأضــاف :أن مدفعيــة مرتزقــة العــدوان قصفــت منــذ الصبــاح حتــى الظهــر مدينــة
الصالــح باحلديــدة بأكثــر مــن  15قذيفــة مدفعيــة.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مقاتلينــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة مســنودة
بغطــاء نــاري وقصــف كثيــف مــن خمتلــف االجتاهــات باجتــاه الدرهيمــي.
مؤكــد ًا حــرص القــوات املســلحة عــى هتيئــة األجــواء املالئمــة إلنجــاح جهــود
إحــال الســام وإهنــاء معانــاة اليمنيــن يف الوقــت الــذي تبقــى فيــه جاهــزة لكافــة
اخليــارات والــرد عــى أيــة خروقــات للعــدو ومرتزقتــه.
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العميد سريع :طيران العدوان يواصل شن
غاراته وخرق التهدئة يف احلديدة
2018/ 12/ 15م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اســتمرار طــران العــدوان يف اســتهداف املناطــق واألحيــاء
الســكنية حيــث شــن خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة  38غــارة جويــة
منهــا  12غــارة عــى احلديــدة يف خــرق واضــح التفــاق التهدئــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن طــران العــدوان شــن 3
غــارات عــى كيلــو  16و 3غــارات عــى الصليــف و 5غــارات عــى بيــت الفقيــه
وغــارة عــى اخلوبــة باحلديــدة استشــهد عــى إثرهــا مخســة مواطنــون ،كــا شــن 3
غــارات اســتهدفت منطقــة بنــي رشعــب يف بــاد
الطعــام بريمــة أدت إىل استشــهاد امــرأة ونفــوق
أعــداد مــن املاشــية و 5غــارات قبالــة نجــران
املرتزقة قصفوا بأكثر من
وغارتــن عــى شــدا ورازح بصعــدة و 3غــارات
 80قذيفة مدفعية مناطق
عــى عبــس وحــرض وحــران بحجــة و 5غــارات
يف كيلو  16وشارع
عــى هنــم وغــارة عــى ملحــان باملحويــت و7
 50و 7يوليو واألحياء
غــارات عــى باقــم بصعــدة».
املجاورة بمدينة احلديدة،

,,

كام قصفوا بأكثر من 50
قذيفة مدفعية مناطق
متفرقة يف مديرية التحيتا

وأشــار إىل أن طــران العــدوان ألقــى قنابــل
عنقوديــة عــى مراعــي ومــزارع املواطنــن يف عزلــة
املجاملــة بمديريــة بيــت الفقيــه باحلديــدة.
وأضــاف العميــد رسيــع «أن املرتزقــة قصفــوا بأكثــر
مــن  80قذيفــة مدفعيــة مناطــق يف كيلو  16وشــارع
 50و 7يوليــو واألحيــاء املجــاورة بمدينــة احلديــدة،
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كــا قصفــوا بأكثــر مــن  50قذيفــة مدفعيــة مناطــق متفرقــة يف مديريــة التحيتــا».
موضحـ ًا أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا التســلل بالتزامــن مع قصــف كثيــف باملدفعية
والصواريــخ عــى مدينــة الدرهيمــي مــن عــدة اجتاهــات منــذ الصبــاح كــا حاولــوا
التســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا جنــوب اجلــاح األســفل حيــث أفشــل أبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية حماولــة التســلل وســقط عــدد مــن املرتزقــة قتــى ومصابــن.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان ألقــى قنبلــة صوتيــة فــوق بنــي
احلــادي بمديريــة بنــي ســعد باملحويــت.
منوهـ ًا إىل أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحفــا باجتــاه مواقعنــا يف الشــبكة بنجــران منــذ
الصبــاح الباكــر اســتمر لســاعات حيــث كــر مقاتلونــا الزحــف وكبــدوا العــدو
خســائر يف األرواح والعتــاد وأن العــدو قصــف باملدفعيــة والصواريــخ وبشــكل
كثيــف املناطــق اآلهلــة بالســكان يف رازح احلدوديــة مــا أدى إىل نفــوق أعــداد مــن
املــوايش وتــرر بيــوت ومــزارع املواطنــن.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا مــن اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا
زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه القــرن والعظيمــة والضبوعــة والبــارك والســلطاء
واحليــادرة بنهــم.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية يدركــون
طبيعــة مهامهــم والــدور املنــوط هبــم يف الــرد بقــوة عــى أيــة حمــاوالت وزحوفــات
للعــدو ومرتزقتــه يف الوقــت الــذي نحــرص فيــه عــى هتيئــة األجــواء إلنجــاح
جهــود إحــال الســام وإهنــاء احلــرب.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
يستعرض يف مؤمتر صحفي تصعيد العدوان
٢٠١٨/١٢/١٦
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إنــه بعــد اختتــام مشــاورات الســويد بإعــان التهدئــة يف
حمافظــة احلديــدة مل يلتــزم حتالــف العــدوان بــا تــم اإلعــان عنــه».
وأوضــح يف مؤمتــر صحفــي عقــده بصنعــاء أن طــران العــدوان شــن يف اليــوم األول
بعــد املشــاورات اجلمعــة 14ديســمرب 21غــارة منهــا 10غــارات اســتهدفت مناطــق
الفــازة والتحيتــا والدرهيمــي ومدينــة احلديــدة وشــن 38غــارة منهــا  12غــارة عــى
مدينــة احلديــدة وكيلــو  16الــذي أصبــح يعــرف بمثلــث املــوت وغــارات عــى
الصليــف وبيــت الفقيــه استشــهد عــى إثرهــا  5مواطنــن يف خــرق واضــح التفــاق
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التهدئة.
وأضــاف العميــد رسيــع «ألقــى طــران العــدوان قنابــل عنقوديــة عــى مراعــي
ومــزارع املواطنــن يف بيــت الفقيــه وتعرضــت أحيــاء املدينــة لقصــف مدفعــي
عشــوائي مــن قبــل املرتزقــة وكذلــك مدينــة الصالــح ،وهنــاك حماولــة تســلل
مســنودة بغطــاء نــاري وقصــف مدفعــي يف الدرهيمــي ،كــا حــاول املرتزقــة التســلل
بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي مكثــف يف الدرهيمــي».
وقــال« :ســبق وأن أكدنــا حــرص القــوات املســلحة اليمنيــة عــى هتيئــة األجــواء
املناســبة للتهدئــة إال أن العــدوان اســتمر يف شــن الغــارات اجلويــة والقصــف،
ونؤكــد أن قواتنــا لــن تــردد يف الــرد عــى أيــة اعتــداءات».
واســتعرض رسيــع يف املؤمتــر الصحفــي اعتــداءات وجرائــم العــدوان منــذ اليــوم
األول النطــاق املشــاورات يف الســويد قائــا« :شــن طــران العــدوان ( )236غــارة
جويــة عــى مناطــق متفرقــة أثنــاء مشــاورات الســويد منهــا يــوم اخلميــس 6ديســمرب
28غــارة معظمهــا عــى هنــم وصعــدة واحلديــدة ،ويــوم اجلمعــة  7ديســمرب 19غارة
منهــا 13غــارة عــى رازح وباقــم واملالحيــط بصعــدة ويــوم الســبت  8ديســمرب 25
غــارة ويــوم االحــد  9ديســمرب 15غــارة ويــوم اإلثنــن  10ديســمرب 27غــارة ويــوم
الثالثــاء 11ديســمرب 30غــارة ويــوم األربعــاء 12ديســمرب 15غــارة ويــوم اخلميــس
13ديســمرب 18غــارة وبعــد اختتــام املشــاورات يــوم اجلمعــة 14ديســمرب 21غــارة
وكذلــك 38غــارة خــال اليومــن املاضيــن ومــا تبقــى شــنها طــران العــدوان
الســعودي األمريكــي خــال الســاعات املاضيــة».
وأكــد العميــد رسيــع أن الغــارات عــى عــدد مــن املحافظــات أدت إىل استشــهاد 23
شــخص ًا منهــم  5رجــال و7نســاء و5أطفــال ،أمــا اجلرحــى فقــد بلغــوا 40جرحي ـ ًا
منهــم  18مــن الرجــال و10نســاء و12طفـ ً
ا وتــررت جــراء اســتمرار العــدوان
خــال أيــام املشــاورات  569منشــأة منهــا 62منــزالً تعرضــت للتدمــر و507
منشــآت تعرضــت ألرضار خمتلفــة ،كــا تــرر  65حمــ ً
ا جتاريــ ًا ،واســتهدف
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العــدوان خــال نفــس الفــرة  46مزرعــة منهــا  23مزرعــة يف حمافظــة احلديــدة
ونفــوق  17رأس مــن املاشــية.
وأضــاف «حتــى املســاجد ودور العبــادة تعرضــت هــي األخــرى لالعتــداء فهنــاك
 8مســاجد تــررت منهــا 6يف احلديــدة ومســجد يف هنــم ومســجد يف رازح وتــم
اســتهداف منشــأتني حكوميتــن يف احلديــدة ومدرســة واحــدة».
وبــن العميــد رسيــع أن األرقــام والبيانــات املذكــورة تؤكــد عــدم توافــر اإلرادة
لــدى العــدوان لتحقيــق الســام واســتمراره يف االعتــداء عــى املــدن والقــرى اليمنية
وعــدم انصياعــه لدعــوات الســام ورضبــه عــرض احلائــط باجلهــود املبذولــة مــن
قبــل األمــم املتحــدة للتوصــل إىل وقــف شــامل لألعــال القتاليــة خاصــة يف حمافظــة
احلديدة.
وقــال « إن العــدوان يســتخف بــكل الدعــوات لوقــف جرائمــه بحــق الشــعب
اليمنــي كــا اســتخف مــن قبــل بدمــاء اليمنيــن وبمعاناهتــم وقواتنــا أمــام هــذا
التعنــت وأمــام إســتمرار التصعيــد العســكري ال خيــار أمامهــا ســوى الــرد املناســب
لــكل عمليــة تصعيــد بحســب مــا تقتضيــه الظــروف ومــا تفرضــه طبيعــة املواجهة».
وخلــص رسيــع التصعيــد العســكري للعــدو خــال أيــام املشــاورات ويف خمتلــف
اجلبهــات واملحــاور القتاليــة بقولــه « :اســتمر القصــف املدفعــي الــذي اســتهدف
منــازل املواطنــن يف التحيتــا والدرهيمــي وكذلــك األحيــاء يف مدينــة احلديــدة طــوال
أيــام املشــاورات حيــث كانــت هــذه املناطــق تتعــرض لقصــف يومــي وهنــاك حماولة
تســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الدرهيمــي».
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وقــال «أمــا يف هنــم فقــد صعــد العــدوان عســكري ًا يف جبهــة هنــم بـــأكثر مــن
27حماولــة هجوميــة وعــدد مــن حمــاوالت التســلل ومعظــم تلــك املحــاوالت
اســتهدفت مواقــع قواتنــا يف الســلطاء والعظيمــة والضبوعــة والقــرن وامتــدت
املحــاوالت لتشــمل مواقــع قواتنــا يف احليــادرة والبــارك والســائلة ورافــق تلــك
املحــاوالت قصــف مدفعــي وصاروخــي مكثــف إضافــة إىل غــارات الطــران
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احلــريب ومروحيــات األباتــي».
وأضــاف « يف يــوم األحــد املوافــق 9ديســمرب اســتخدم العــدوان الصواريــخ
العنقوديــة املحرمــة دوليــ ًا يف منطقــة هنــم ودفــع العــدوان بتعزيــزات جديــدة إىل
منطقــة هنــم مــع إســتمرار املحــاوالت اهلجوميــة عــى مواقــع قواتنــا رشق القــرن
وتبــة الضبوعــة».
ويف نجــران قــال العميــد رسيــع« :حاولــت قــوات العــدوان التقــدم باجتــاه مواقــع
قواتنــا يف الصــوح قبالــة نجــران وكذلــك حماولــة هجوميــة أخــرى مــن أربعــة
مســارات األول باجتــاه الشــبكة والثــاين باجتــاه الصــوح والثالــث باجتــاه املخــروق
والرابــع باجتــاه الرشفــة مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي واســناد مــن طــران
االباتــي عــى مواقــع قواتنــا يف نجــد الفــارس وقهــرة اقــرد والصــوح بنجــران».
ويف تعــز أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة أن اجلبهــات شــهدت
حمــاوالت تســلل وقصفــا اســتهدف قواتنــا يف ماويــه وكذلــك باجتــاه مواقــع قواتنــا
يف جبــل الســن بالكدحــة وقريــة الكدمــة يف مقبنــة وحماولــة تســلل يف جبــل حبــي
ويف البيضــاء صعــد العــدوان مــن عملياتــه العســكرية خــال أيــام املشــاورات
حمــاوالً إحــراز أي تقــدم ميــداين فكانــت احلصيلــة حماولــة تســلل يف ذي ناعــم
وحماولــة هجوميــة اســتمرت عــدة ســاعات مــن ثالثــة مســارات يف قانيــة ثــم بعــد
انكســار املحاولــة تــم الدفــع بتعزيــزات لتكــرار املحاولــة مــن جديــد.
ويف بقيــة اجلبهــات قــال العميــد رسيــع« :هنــاك ثــاث حمــاوالت هجوميــة وحماولــة
تســلل يف دمــت بالضالــع وحماولــة هجوميــة باجتــاه جبــل الشــبكة باملالحيــط وأربــع
حمــاوالت هجوميــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف البقــع بمشــاركة األباتــي والطــران
احلــريب وحماولــة تســلل يف رشــاحة الغربيــة بالبقــع وثــاث حمــاوالت عــى جبــل
قيــس بــرازح ورشق جبــل الــدود بجيــزان وحماولــة هجوميــة عــى مواقــع قواتنــا يف
جبــل تويلــق االســراتيجي أعقبهــا حماولــة هجوميــة باجتــاه املجــر يف باقــم».
وأضــاف «خــال أيــام املشــاورات رصــدت قواتنــا تعزيــزات مســتمرة لقــوات
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العــدو يف جبهــات هنــم والســاحل الغــريب إضافــة إىل جبهــات نجــران وجيــزان
ورد ًا عــى تلــك العمليــات التصعيديــة اكتفــت قواتنــا بالدفــاع واســتهداف قــوات
العــدو باألســلحة املناســبة ملنــع تقدمهــا وكان أمــام قواتنــا فــرص مناســبة للتقــدم
باهلجــات املضــادة إال أن التوجيهــات كانــت تقــي باالكتفــاء بالدفــاع والتصــدي
حرصــ ًا عــى انجــاح املشــاورات وتلقــت قــوات العــدو خســائر برشيــة كبــرة
يف منطقــة هنــم وســبق أن أعلنــا عــن املئــات مــا بــن قتيــل ومصــاب جــراء دفــع
العــدوان بمرتزقتــه إىل حمــارق حقيقيــة».
ولفــت إىل أن حمــاوالت االخــراق مــن قبــل قــوات العــدو مجيعهــا فشــلت يف حتقيــق
أهدافهــا حيــث تــم تدمــر 11مدرعــة وآليــة ونفــذت قواتنــا بعــد إدارة العمليــات
الدفاعيــة بنجــاح مــن التحــول إىل اهلجــوم 6عمليــات يف هنــم وكانــت اخلســائر
البرشيــة  700مــا بــن قتيــل ومصــاب مــن املرتزقــة منهــم 150قتيـ ً
ا و194مصابـ ًا
ممــا يســمى اللــواء .141
وقــال« :لدينــا أســاء عــدد كبــر مــن القتــى ،ومــن ضمــن الــرد تــم إطــاق
صاروخــن مــن طــراز بــدر يب  1و4صواريــخ مــن طــراز زلــزال عــى جتمعــات
املرتزقــة وتعزيزاهتــم يف هنــم».
وأضــاف «إن ســاح اجلــو شــارك أيض ـ ًا بأربــع رضبــات مبــارشة حققــت أهدافهــا
منهــا رضبــة اســتهدفت غرفــة عمليــات نقيــل الفرضــة ،ونجحــت قواتنــا يف إدارة
عمليــات دفاعيــة أفشــلت حمــاوالت العــدو وأحدثــت يف صفــوف قواتــه خســائر
كبــرة بالتزامــن مــع إدارة أعــال قتــال تعطيليــة».
مؤكــد ًا أنــه بعــد صــد العــدو وحــره وتثبيتــه قامــت قواتنــا بتوجيــه هجــات
مضــادة يف ثغــرات االخــراق واســتعادة األوضــاع إىل مــا كانــت عليــه.
وشــدد العميــد رسيــع يف املؤمتــر الصحفــي عــى أن قواتنــا متتلــك قــدرة عــى هتيئــة
الظــروف املناســبة للتحــول للهجــوم.
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وقــال« :بقــدر حــرص قيادتنــا عــى الســام هنــاك يقظــة وتأهــب واســتعداد عــى
خمتلــف حمــاور وجبهــات القتــال واســتخبارات اجليــش واللجــان الشــعبية تؤكــد
اســتمرار العــدو يف حشــد قواتــه واســتقدام تعزيــزات إىل اجلبهــات ســيام يف الســاحل
الغريب».
واعتــر املتحــدث الرســمي أن أيــة حمــاوالت هجوميــة أو تصعيــد عســكري ســيقابل
باملثــل ولــن نــردد يف الدفــاع عــن شــعبنا وأرضنــا.
وقــال« :رســالتنا بدعــم جهــود الســام نابعــة مــن املســؤولية الدينيــة والوطنيــة
واألخالقيــة وحرصــ ًا عــى اليمنيــن بمــن فيهــم املرتزقــة وكل مــن يعمــل يف
صفــوف العــدو فعليهــم االنتقــال مــن موقــع اخليانــة والعاملــة إىل حيــث جيــب أن
يكــون كافــة أبنــاء اليمــن للدفــاع عــن الوطــن أمــام املخططــات االســتعامرية».
وأكــد أن وطننــا يتعــرض لعــدوان هجمــي وملخطــط تآمــري واضــح يســتدعي مــن
كافــة اليمنيــن توحيــد صفوفهــم ودعــم قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية وأن
اليمــن ســيبقى مقــرة لــكل غــاز ولــكل حمتــل ونمتلــك مرشوعيــة الدفــاع عــن
أرضنــا وحــق التصــدي لــكل األطــاع األجنبيــة يف بالدنــا.
وقــال« :إن الدعــوة الســعودية لتأســيس حتالــف يضــم دول البحــر األمحــر وخليــج
عــدن ال يمكــن فصلهــا عــن ســياقها التارخيــي وهدفهــا األمريكــي املتمثــل يف
الســيطرة عــى البحــر األمحــر وبــاب املنــدب وخليــج عــدن والتحكــم بمصــر
الشــعوب وثرواهتــا وتربيــر التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوين واملعركــة يف الســاحل
الغــريب جــزء مــن حماولــة اخضــاع اليمــن ليصبــح مســتلب اإلرادة يف بســط نفــوذه
عــى أراضيــه ومياهــه اإلقليميــة».
وأضــاف «هــي معركــة مســتمرة مل تتوقــف بالتآمــر اخلارجــي عــى مــروع
الزعيمــن إبراهيــم احلمــدي وســامل ربيــع عــي اهلــادف إىل التحــرر مــن اهليمنــة
اخلارجيــة ومتكــن اليمنيــن مــن بنــاء دولتهــم املســتقلة انطالقـ ًا مــن حقيقــة املوقــع
االســراتيجي وحقائــق ثــروة األرض والبــر وواحديــة التاريخ واملصري املشــرك».
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وقــال العميــد رسيــع« :لإلمــارايت نقــول ..اليمــن دولــة بحريــة ..حقيقــة جغرافيــة..
فلــن يتحــول إىل دولــة حبيســة طــال الزمــن أم قــر فلقــد اســتمر النضــال اليمنــي
ضــد االحتــال احلبــي املدعــوم مــن رومــا للســاحل الغــريب ألكثــر مــن ثالثــة
قــرون وهــي رســالة أن أي احتــال مصــره الرحيــل وأي غــزو مصــره اهلزيمــة
وأي أطــاع مصريهــا الفشــل فشــعبنا شــعب التحــدي وشــعب اإلبــاء وشــعب
الكرامــة وشــعب ال يقبــل بالــذل ومــن يشــكك يف هــذه احلقيقــة عليــه أن يعــود إىل
تاريــخ اليمــن واليمنيــن».
وأكــد أن حمطــات الســام فــرص ملعرفــة حقيقــة نوايــا العــدو فــإن كان يؤمــن
بالســام فســنصل إليــه وإن كان يتخــذ مــن هــذه املحطــات فرصــا لتحقيــق أهدافــه
فلــن يصــل إىل أيــة نتيجــة ســوى املزيــد مــن اخلســائر يف صفــوف قواتــه واســتنزاف
ألموالــه ناهيــك عــن تداعيــات عدوانــه عــى وضعــه الســيايس واالجتامعــي
واألخالقــي ويف هنايــة االمــر نحــن ندافــع عــن بلدنــا وهــذا حــق وواجــب مقدس..
وســيدرك العــامل هــذه احلقيقــة عاج ـ ً
ا أم آج ـاً.
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العميد سريع :حتالف العدوان السعودي مستمر
يف انتهاك الهدنة يف محافظة احلديدة
2018/12/16م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن حتالــف العــدوان الســعودي مســتمر يف انتهــاك اهلدنــة يف
حمافظــة احلديــدة حيــث شــن  12غــارة خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة
باإلضافــة إىل  26غــارة عــى مناطــق متفرقــة.
وقــال العميــد حييــى رسيــع يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن طــران
العــدوان شــن  3غــارات عــى كيلــو  16و 3غــارات عــى الصليــف و 5غــارات
عــى بيــت الفقيــه باحلديــدة وغــارة عــى اخلوبــة ..مشــر ًا إىل ســقوط مخســة شــهداء
وعــدد مــن اجلرحــى».
كــا شــن  3غــارات اســتهدفت منطقــة بنــي رشعــب يف بــاد الطعــام بريمــة وأدت
إىل استشــهاد امــرأة ونفــوق أعــداد مــن املاشــية و 5غــارات قبالــة نجــران وغارتــن
عــى شــدا ورازح بصعــدة و 3غــارات عــى عبــس وحــرض وحــران بحجــة و5
غــارات عــى هنــم وغــارة عــى ملحــان باملحويــت و 7غــارات عــى باقــم بصعــدة.
وأضــاف «أن طــران العــدوان ألقــى قنابــل عنقوديــة عــى مراعــي ومــزارع املواطنني
يف عزلــة املجاملــة بمديريــة بيــت الفقيــه باحلديــدة وقنابــل صوتيــة يف بنــي ســعد
باملحويــت».
وقــال العميــد رسيــع« :إن املرتزقــة قصفــوا بأكثــر مــن  80قذيفــة مدفعيــة مناطــق يف
كيلــو  ١٦وشــارع  ٥٠و ٧يوليــو واألحيــاء املجــاورة بمدينــة احلديــدة ،كــا قصفــوا
بأكثــر مــن  50قذيفــة مدفعيــة مناطــق متفرقــة يف مديريــة التحيتــا».
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مؤكــد ًا أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا التســلل بالتزامــن مــع قصــف كثيــف باملدفعيــة
والصواريــخ عــى مدينــة الدرهيمــي مــن عــدة اجتاهــات وجنــوب اجلــاح األســفل.
ويف نجــران أكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا زحفـ ًا
نفــذه مرتزقــة العــدوان باجتــاه موقــع الشــبكة وتزامــن مــع قصــف مدفعــي ســعودي
مكثــف عــى املناطــق اآلهلــة بالســكان يف رازح احلدوديــة أدى إىل نفــوق أعــداد مــن
املــوايش وتــرر بيــوت ومــزارع املواطنــن.
مشــر ًا إىل كــر زحــوف للمرتزقــة باجتــاه القــرن والعظيمــة والضبوعــة والبــارك
والســلطاء واحليــادرة بنهــم.
وأكــد املتحــدث الرســمي للجيــش أن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية
يدركــون طبيعــة مهامهــم والــدور املنــوط هبــم يف الــرد بقــوة عــى أيــة حمــاوالت
وزحــوف للعــدو ومرتزقتــه يف الوقــت الــذي نحــرص عــى هتيئــة األجــواء إلنجــاح
جهــود إحــال الســام وإهنــاء احلــرب.
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العميد سريع 79 :غارة للعدوان و 10زحوفات
للمرتزقة مع اقتراب سريان وقف إطالق النار
2018/ 12/ 17م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن  ٧٩غــارة جويــة فيــا نفــذ املرتزقــة
أكثــر مــن  10زحوفــات وحمــاوالت تســلل عــى مواقــع قواتنــا
بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي عــى أحيــاء مدينــة
احلديــدة خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة مــع اقــراب موعــد رسيــان
اهلدنــة ووقــف إطــاق النــار يف احلديــدة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ”“ :إن طــران العــدوان شــن غارتــن
يف قانيــة بالبيضــاء و 8غــارات قبالــة جيــزان و 4غــارات عــى حــرض وميــدي
واملــزرق بحجــة و 11غــارة قبالــة نجــران و 9غــارات عــى البقــع و 14غــارة عــى
اجلــوف و 8غــارات عــى حمافظــة احلديــدة و 8غــارات عــى هنــم وغارتــن عــى
ضــوران آنــس و 7غــارات عــى رازح وغــارة عــى شــدا و 4غــارات عــى كتــاف
بصعــدة وغــارة عــى رصواح بمــأرب».
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مدفعيــة ودبابــات املرتزقــة اســتهدفت األحيــاء
واملناطــق الســكنية يف احلديــدة بأكثــر مــن  58قذيفــة منهــا  9قذائــف عــى منطقــة
 7يوليــو و ١٢قذيفــة عــى مناطــق متفرقــة رشقــي املدينــة و 4قذائــف عــى حيــس
و 17قذيفــة يف كيلــو  16باجتــاه الزعفــران وحمــل الشــيخ ومصنــع نانــا مــا أدى إىل
نشــوب حريــق كبــر كــا ســقطت  5قذائــف هــاون عــى منطقــة االحتــاد و 5قذائــف
عــى اجلــاح األســفل وقذيفتــان عــى قريــة مغــاري يف حيــس و 3قذائــف هــاون عــى
شــال اجلــاح وقذيفــة رابعــة عــى قلــب اجلــاح.
وأضــاف “أن املرتزقــة أطلقــوا  15صــاروخ كاتيوشــا مــن جنــوب كمــران باجتــاه
شــال الزعفــران وقريــة حمــل بيــت الشــيخ بكيلــو .”16
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وأكــد العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحفـ ًا عــى مواقــع قواتنــا يف احلــول
بنهــم بالتزامــن مــع قصــف كثيــف بمختلــف األســلحة مــن اجتــاه الســلطاء والبــارك
والســوائل ملحاولــة إخــراج العــرات مــن اجلثــث واجلرحــى الذيــن ســقطوا يــوم
أمــس وتــم بحمــد اهلل إفشــال الزحــف وســقط عــرات القتــى واملصابــن مــن
املرتزقــة كــا تــم إحــراق مدرعــة للمرتزقــة بصــاروخ موجــه.
وأضــاف أن مقاتلينــا يف هنــم نفــذوا عمليــة اســتدراج ناجحــة ملجموعــة مــن املرتزقة
إىل حقــل ألغــام وتناثــرت جثثهم أشــاء.
ويف قبالــة نجــران أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن العــدو شــن  4زحوفــات
للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الرشــاحة الغربيــة ونجــد الفــارس وجبــال أنــار
حيــث تصــدى هلــم أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية وســقط العــرات منهــم قتــى
ومصابــن كــا دمــر مقاتلونــا يف عمليــات نوعيــة  ٣آليــات للعــدو ولقــي مــن كان
عــى متنهــن مرصعهــم.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا أفشــلوا زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه آل رسة وحمديــدة وآل مغــرم
وآل احلامقــي بباقــم وســقط العــرات منهــم قتــى ومصابــن كــا تــم تدمــر مدرعــة
للعــدو.
ويف قبالــة جيــزان قــال املتحــدث الرســمي“ :إنــه وبفضــل اهلل أفشــل مقاتلونــا
عمليــة تســلل للعــدو عــى جبــل احلطيمــي بــوادي جــارة كــا أفشــلوا زحفـ ًا مكثفـ ًا
للمرتزقــة عــى مواقــع قواتنــا رشق حــران وســقط العــرات مــن املرتزقــة قتــى
ومصابــن كــا تــم قنــص  ٣٠مرتزقــ ًا وتدمــر  ٣أطقــم و ٣عربــات مدرعــة مــن
نــوع أشــكوش”.
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العميد سريع :قواتنا املسلحة ملتزمة
بوقف إطالق النار يف احلديدة رغم
خروقات العدوان ومرتزقته
2018/ 12/ 18م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية ملتزمــون
بوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة يف الوقــت الــذي خيــرق العــدوان
ومرتزقتــه اتفــاق التهدئــة مســتغلني تأخــر وصــول اللجنــة املكلفــة
مــن األمــم املتحــدة بــاإلرشاف عــى وقــف إطــاق النــار.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن طــران العــدوان احلــريب
واالســتطالعي حيلــق يف ســاء احلديــدة بشــكل مكثــف بالتزامــن مــع قصــف املرتزقة
لعــدد مــن األحيــاء واملناطــق الســكنية باحلديــدة بأكثــر مــن  38قذيفــة مدفعيــة و14
صاروخـ ًا وقصــف باألســلحة املتوســطة وحتصينــات وحفريــات تقــوم هبــا جرافــات
املرتزقــة».
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن املرتزقــة اســتهدفوا مدينــة الشــعب بصاروخــن
موجهــن كــا قصفــوا بصــاروخ كورنيــت شــارع اخلمســن وصــاروخ كورنيــت
آخــر باجتــاه فنــدق االحتــاد بالتزامــن مــع قيــام اجلرافــات ببنــاء حتصينــات ومتــارس
وحفريــات قبالــة مدينــة الشــعب مــع قصــف كثيــف باألســلحة املتوســطة باجتــاه
شــارع اخلمســن.
وأضــاف «أن مرتزقــة العــدوان أطلقــوا  10صواريــخ و9قذائــف مدفعيــة منهــا
 7قذائــف هــاون وقصــف باألســلحة املتوســطة باجتــاه الزعفــران وقذيفــة هــاون
ســقطت رشق الواحــة وأخــرى ســقطت يف مدينــة الشــعب كــا قصفــت مدفعيــة
املرتزقــة باجلريبــة بـــ  18قذيفــة منطقــة كيلــو .»16
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وأشــار العميــد رسيــع إىل أن املرتزقــة أطلقــوا  9قذائــف باجتــاه اجلــاح األســفل
كــا نفــذوا حماولــة تســلل رشق حيــس ..مؤكــد ًا أن املرتزقــة دفعــوا بتعزيــزات مــن
اخلوخــة باجتــاه املنظــر وكيلــو .16
وأوضــح العميــد رسيــع أن طــران العــدوان شــن  26غــارة جويــة عــى مناطــق
خمتلفــة خــال الـــ  24ســاعة املاضيــة حيــث شــن  5غــارات عــى البقــع و 7غــارات
قبالــة نجــران و 6غــارات عــى هنــم و 3غــارات عــى رصواح وغارتــن عــى حــرض
و 3غــارات يف مناطــق متفرقــة يف احلــدود.
ويف جبهــة هنــم أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا صــدوا هجومـ ًا للمرتزقــة
عــى مواقعنــا يف تبــة الصمــود وأرتــاب شــامخ
ونفــذ مقاتلونــا كمينــ ًا حمكــ ًا للمرتزقــة وســقط
العــرات منهــم قتــى ومصابــن ،كــا أفشــل أبطــال
املرتزقة أطلقوا  9قذائف
اجليــش واللجــان هجوم ـ ًا للمرتزقــة باجتــاه احلــول
باجتاه اجلاح األسفل كام
والســلطاء.
نفذوا حماولة تسلل رشق

,,

حيس ..ودفعوا بتعزيزات
من اخلوخة باجتاه املنظر
طريان العدوان شن 26
غارة جوية عىل مناطق
خمتلفة خالل الـ 24
ساعة املاضية حيث شن
 5غارات عىل البقع
و 7غارات قبالة نجران
و 6غارات عىل هنم و3
غارات عىل رصواح
وغارتني عىل حرض و3
غارات يف مناطق متفرقة
يف احلدود
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وأضــاف «أن مقاتلينــا صــدوا هجومــ ًا للمرتزقــة
باجتــاه الظهــرة األجــارش يف اجلــوف مســنود ًا بغطــاء
جــوي مــن الطــران احلــريب واألباتــي وكبدوهــم
خســائر فادحــة».
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية أفشــلوا هجوم ـ ًا للمرتزقــة باجتــاه رشــاحة
بالبقــع اســتمر أربــع ســاعات ،كــا أفشــلوا هجومـ ًا
آخــر باجتــاه املحجــر قبالــة عســر اســتمر منــذ
الصبــاح حتــى الظهــر وســقط عــرات املرتزقــة
قتــى ومصابــن وتــم تدمــر  ٣مدرعــات.
مشــر ًا إىل انكســار هجومــن للمرتزقــة باجتــاه
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جنــوب ورشق جبــل النــار يف حــرض وتكبــد املرتزقــة خســائر فادحــة.
وشــدد عــى أمهيــة أن تضطلــع األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل بــدور فاعــل يف
إنفــاذ االتفــاق وإحــال الســام وإيقــاف العــدوان وإهنــاء معانــاة اليمنيــن.
حمم ـ ً
ا قــوى العــدوان واملرتزقــة املســؤولية الكاملــة عــن أي خــرق التفــاق وقــف
إطــاق النــار باحلديــدة ومــا قــد يرتتــب عليــه مــن نتائــج وضحايــا ..مؤكــد ًا يف ذات
الوقــت االلتــزام بإعــان وقــف إطــاق النــار واالســتمرار يف إبــاغ جلنــة التنســيق
املشــركة بــا حيــدث مــن خروقــات.
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قيادة وزارة الدفاع ترحب ببدء سريان
وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة
2018/12/18م
رحبــت قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة ببــدء
رسيــان وقــف إطــاق النــار بمحافظــة احلديــدة.
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع يف ترصيــح
لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» التــزام اجليــش واللجــان الشــعبية بــا تــم التوصــل
إليــه يف مشــاورات الســويد بشــأن وقــف إطــاق النــار يف حمافظــة احلديــدة.
وأشــار إىل أن قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة تأمــل أن يكــون
اتفــاق وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة مقدمــة لوقــف شــامل يف عمــوم الوطــن
وإحــال الســام ورفــع املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي.
وهبــذا الصــدد جتــدد القــوات املســلحة ترحيبهــا بكافــة اجلهــود املبذولــة لتحقيــق
هــذا اهلــدف وحتيــي أبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم الذيــن يقفــون بــكل شــموخ
وعــزة دعــا للجيــش واللجــان الشــعبية يف معركــة التصــدي للعــدوان.
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العميد سريع :استهداف مطار صنعاء إعاقة
جلهود األمم املتحدة واملجتمع الدولي واألصوات
احلرة يف العالم الداعية لفتح املطار
2018/12/19م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن اســتهداف العــدوان ملطــار صنعــاء الــدويل اليــوم جريمــة
تضــاف إىل سلســلة اجلرائــم البشــعة التــي يرتكبهــا حتالــف العــدوان
وحصــاره املطبــق عــى شــعبنا اليمنــي.
وقــال« :لقــد حــاول العــدوان تربيــر اســتهدافه ملطــار صنعــاء بحجــج وذرائــع
واهيــة ال أســاس هلــا مــن الصحــة مــا يعكــس نوايــاه احلقيقيــة يف إعاقــة جهــود
األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل واألصــوات احلــرة يف العــامل الداعيــة لفتــح مطــار
صنعــاء أمــام شــعبنا كمطلــب إنســاين وأخالقــي».
وأشــار إىل انــه يف الوقــت الــذي ندعــوا األمــم املتحــدة لتحمــل مســؤوليتها يف
إيقــاف العــدوان وإهنــاء معانــاة اليمنيــن نحمــل قــوى العــدوان ويف املقدمــة
النظامــان الســعودي واإلمــارايت ومــن خلفهــم األمريكــي املســؤولية الكاملــة عــن
كافــة اجلرائــم بحــق شــعبنا اليمنــي جــراء اســتمرار العــدوان.
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العميد سريع :مرتزقة العدوان يواصلون
خرقهم التفاق وقف إطالق النار
باحلديدة والطيران يشن  28غارة
2018/ 12/ 19م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان يواصلــون لليــوم الثــاين عــى التــوايل
خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار باحلديــدة والقصــف املدفعــي
والصاروخــي وباألســلحة املتوســطة عــى األحيــاء الســكنية.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن الطــران احلــريب
واالســتطالعي واألباتــي ال يــزال حيلــق بكثافــة يف ســاء احلديــدة فيــا تقــوم
اجلرافــات باســتحداث حتصينــات ومتــارس وخنــادق يف داللــة واضحــة عــى نيتهــم
بالتصعيــد وعــدم االلتــزام باتفــاق وقــف إطــاق النــار.
وقــال العميــد رسيــع« :إن مرتزقــة العــدوان قصفــوا مدينــة الشــعب بـــ 6قذائــف
هــاون مــن مواقعهــم يف رشق املدينــة ،كــا قصفــوا بـــ 3قذائــف هــاون أخــرى حميــط
فلــل الطياريــن وبقذيفــة هــاون باجتــاه املطاحــن مــع قصــف مكثــف باجتــاه حميــط
فنــدق االحتــاد وإطــاق نــار كثيــف مــن أســلحة متوســطة وخفيفــة بشــكل متقطــع
مــن جنــوب رشق مدينــة الشــعب ورشق الفلــة ،كــا قصفــوا باملدفعيــة وباألســلحة
املتوســطة مدينــة الدرهيمــي».
مشــر ًا إىل أن املرتزقــة قصفــوا بـــ 9صواريــخ كاتيوشــا وباملدفعيــة وخمتلف األســلحة
املتوســطة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف اجلبليــة كــا قامــوا بتحريــك آليــات وعربــات يف
عــدة اجتاهــات.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن املرتزقــة يكثفــون اســتحداث التحصينــات
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واملتــارس» ..موكــد ًا أنــه تــم رصــد جرافتــن للمرتزقــة تقومــان ببنــاء حتصينــات
رشق مدينــة الشــعب وجرافــة أخــرى يف اجلريبــة ،كــا تــم رصــد خــروج طقمــن
مــن رشق مدينــة الشــعب إىل غــرب العقــد ودخــول جرافــة مــن غــرب العقــد إىل
رشق مدينــة الشــعب.
وأوضــح املتحــدث أن تعزيــزات للمرتزقــة حتركــت باجتــاه مدينــة احلديــدة حيــث
حتــرك  120مرتزقــا مــن اخلوخــة باجتــاه املنظــر وأن كتيبتــن مــن املرتزقــة تتبعــان مــا
يســمى اللــواء الثــاين نخبــة هتاميــة أهنــت تدريبهــا يف قاعــدة عصــب وجيــري اآلن
الرتتيــب لنقلهــا إىل جبهــة الســاحل الغــريب خــال الـــ 48ســاعة القادمــة.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن  28غــارة منهــا  6غــارات عــى
مطــار صنعــاء الــدويل و3غــارات يف رازح وغارتــان يف املــزرق و 4غــارات عــى
رصواح وغارتــان عــى هنــم وغارتــان عــى حــران و 7غــارات عــى باقــم وغارتــان
قبالــة نجــران.
وحــول التصعيــد يف بقيــة اجلبهــات أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا أفشــلوا
بفضــل اهلل حماولــة تســلل للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا شــال القــرن يف هنــم
وحماولــة تســلل أخــرى باجتــاه جبــل النــار بحــرض.
وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا املســلحة ملتزمــة بقــرار وقــف إطــاق النــار يف
احلديــدة وتتحــى بأعــى درجــات ضبــط النفــس رغــم اســتمرار وتصاعــد وتــرة
خروقــات العــدوان ومرتزقتــه والتــي يتــم رصدهــا وإبــاغ جلنــة التنســيق املشــركة
هبــا أوال بــأول.
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي ذوي
شهداء الدائرة «اجلالب واملجش والزبيري»
2018/12/19م
التقــى مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بــذوي شــهداء التوجيــه املعنــوي الشــهيد توفيــق أمحــد عــي
اجلــاب والشــهيد مهيــوب غالــب صالــح صغــر املجــش والشــهيد
عبدالرمحــن الزبــري والذيــن استشــهدوا يف مياديــن العــزة والكرامــة
وهــم يــؤدون واجبهــم الدينــي والوطنــي املقــدس دفاعـ ًا عــن الوطــن
وســيادته ومواجهــة الغــزاة واملرتزقــة يف الســاحل الغــريب.
وخــال اللقــاء أشــاد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي بــاألدوار واملواقــف البطوليــة
التــي اجرتحهــا الشــهداء الثالثــة يف مياديــن الــرف والبطولــة يف املجــال املعنــوي
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واإلعــام العســكري حتــى ارتقــوا إىل رهبــم شــهداء ..مشــر ًا إىل أن الشــهداء
الثالثــة كانــوا نموذجــ ًا يف العمــل املعنــوي امليــداين ورســموا لوحــة يف الشــجاعة
والفــداء يف مواجهــة الغــزاة ومرتزقتهــم وهــو دور يبعــث الفخــر واالعتــزاز لقيــادة
ومنتســبي الدائــرة وألرسهــم.
وأكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي أن القيــادة تــويل أرس الشــهداء جــل الرعايــة
واالهتــام وســيبقى الوفــاء هلــم عهــد ًا عــى رقــاب اجلميــع.
مــن جهتهــم عــر ذوو الشــهداء عــن خالــص شــكرهم وامتناهنــم للقيــادة السياســية
والعســكرية العليــا ولقيــادة الدائــرة عــى اهتاممهم بــأرس الشــهداء ورعايتهــم الدائمة
هلــم ..مؤكديــن أهنــم ســيقدمون الشــهيد تلــو الشــهيد مــن أجــل االنتصــار للوطــن
والشــعب ودفاعـ ًا عــن قيــم احلريــة والكرامــة واالســتقالل.
ويف هنايــة اللقــاء كــرم مديــر دائــرة التوجيــه ذوي الشــهداء بــدرع الدائــرة وهدايــا
رمزيــة.
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العميد سريع :املرتزقة يواصلون خروقاتهم
يف احلديدة بإطالق من  48قذيفة و13
صاروخ ًا بالتزامن مع شن  39غارة
2018/ 12/ 20م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان مســتمرون يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق
النــار باحلديــدة لليــوم الثالــث عــى التــوايل حيــث قصفــوا بأكثــر
مــن  13صاروخ ـ ًا موجه ـ ًا و 48قذيفــة مدفعيــة عــدد ًا مــن األحيــاء
واملناطــق يف مدينــة احلديــدة بالتزامــن مــع حتليــق كثيــف للطــران
احلــريب واألباتــي يف ســاء املدينــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنية«ســبأ»«:إن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت 15
قذيفــة هــاون ســقطت مــا بــن الواحــة واالحتــاد و 9قذائــف مدفعيــة و 4قذائــف
هــاون إىل حميــط مدينــة الشــعب وقذيفتــي هــاون مــن مواقعهــم يف اجلريبــة باجتــاه
الزعفــران وقذيفــة مدفعيــة مــن مصنــع احلاشــدي إىل حميــط جولــة الســفينة وقذيفــة
أخــرى مــن خمطــط كمــران إىل قريــة الزعفــران و 10قذائــف هــاون باجتــاه شــارع
اخلمســن وجولــة األقرعــي و 6قذائــف هــاون باجتــاه ٧يوليــو».
وأضــاف “أن املرتزقــة أطلقــوا  13صاروخـ ًا موجهـ ًا منهــا صــاروخ مــن املستشــفى
إىل غــرب شــارع اخلمســن و 4صواريــخ إىل حميــط االحتــاد وصــاروخ باجتــاه فنــدق
الواحــة وصاروخــان باجتــاه فنــدق الرفاهيــة و 5صواريــخ باجتــاه شــارع اخلمســن “.
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وبخصــوص االســتحداثات قــال العميــد رسيــع“ :إنــه تــم ليلــة أمــس رصــد
جرافــات تقــوم باســتحداثات رشق وشــال مدينــة الشــعب وجرافــة أخــرى جنــوب
اجلريبــة”.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن  3٩غــارة جويــة عــى مناطــق
خمتلفــة خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة منهــا  5غــارات عــى رصواح بمــأرب
و4غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 12غــارة عــى حــرض وحــران واملــزرق
ومســتبأ بمحافظــة حجــة و4غــارات عــى البقــع وغارتــان عــى قحــزة وغــارة عــى
رازح وغــارة يف املالحيــط وغارتــان عــى املطــار بمحافظــة صعــدة و 8غــارات قبالــة
نجــران كــا اســتهدف طــران العــدوان مرتزقتــه يف رصواح بغــارة جويــة.
وحــول تصعيــد مرتزقــة العــدوان يف بقيــة اجلبهــات أشــار املتحــدث الرســمي إىل
أن مقاتلينــا صــدوا زحفـ ًا للمرتزقــة اســتمر منــذ الصبــاح الباكــر حتــى الظهــر مــن
مســارين باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الســلطاء والبــارك والصافــح وتبــة الصمــود كــا
أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة مــن مســارين باجتــاه تبــة حــرب وتبــة التويتــي يف
هنــم وســقط عــرات املرتزقــة قتــى ومصابــن أكثرهــم ممــا يســمى لــواء الشــدادي
ولــواء األمانــة وكتيبــة االحتيــاط.
وأوضــح أن جمموعــة مــن املرتزقــة ال يزالــون حمارصيــن يف مناطــق االشــتباك
حــول العظيمــة والبــارك يف هنــم وأن عــرات اجلثــث واملصابــن ال تــزال مرميــة
يف الشــعاب تركهــا املرتزقــة ومل يســتطيعوا انتشــاهلا بســبب نــران القناصــة كــا تــم
أرس أحــد املرتزقــة.
وأكــد أن قواتنــا املســلحة ســتبقى ملتزمــة بوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة مهــا
بلغــت اســتفزازات وخروقــات العــدوان واملرتزقــة.
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بيان هام للقوات املسلحة حول
االنتصارات يف صرواح
2018/12/21م
ألقــى املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بيانــ ًا باســم القــوات املســلحة حــول االنتصــارات النوعيــة
التــي ســطرها أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف رصواح فيــا يــي
نــص البيــان
بسم اهلل الرمحن الرحيم

«ومن اعتدى عليكم فاعتدوا ِ
ِ
عليه ِ
ِ
بمثل ما اعتدى عليكم»
القائل:
احلمدُ هللِ

,,

ِ
السيطرة
تطهري وإحكا ُم
ُ
السلسة اجلبليةِ
ِ
عىل
ِ
ِ
والتباب
الواسعة واملواق ِع
العدو ومرتزق ُت ُه
التي كان
ُّ
قد تقدموا فيها وسيطروا
َ
خالل عا َمي 2016
عليها
ٍ
و2017م بمساحة تُقدّ ُر
بأكثر من  34كيلو مرت
مربع.
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ِ
والقائــل« :إن تنــروا اهلل ينرصكــم ويثبــت
أقدا َمكــم» صــدق اهللُ العظيــم

ِ
ِ
ِ
ِ
جبهــة
ومرتزقتــه يف
ــدوان
تصعيــد ال ُع
ردا عــى
ِ
ِ
ِ
ِ
صــوصَ ،
اجليــش
نفــذ أبطــال
نــم عــى وجــه اخلُ
ـان الشـ ِ
ـعبية بعـ ٍ
واللجـ ِ
ـون م ـ َن اهللِ عملي ـ ًة عســكري ًة
هجومي ـ ًة نوعي ـ ًة ناجح ـ ًة ضــدَّ مرتزقـ ِ
ِ
ـدوان يف
ـة ال ُعـ
ِ
مديريــة ِصواح.

ـة تطهــر وإحــكام السـ ِ
ـال العمليـ ِ
تــم خـ َ
ـيطرة عــى
ُ
ُ
ِ
ِ
السلسـ ِ
ـة اجلبليــة الواســعة واملواق ـ ِع والتبـ ِ
ـاب التــي
ـدو ومرتزق ُت ـ ُه قــد تقدمــوا فيهــا وســيطروا
كان العـ ُّ
خــال عامــي  2016و2017م بمســاحةٍ
عليهــا
َ َ
تُقــدّ ُر بأكثــر مــن  34كيلــو مــر مربــع.
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ـة عسـ ٍ
ـن باحرتافيـ ٍ
هــذه العملي ـ ُة التــي ن َ
ـكرية عاليــة ،متــت بعــدَ
َفذهــا أبطالنــا امليامـ ُ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ـأرب الرشفــاء.
عمليــة اســتخباراتية واســتطالعية دقيقــة ،وتعــاون أبنــاء مـ َ

ِ
ٍ
ٍ
ـم التحـ ُ
َ
ـدو مــن
ـرك
وقــد ســارت وفـ َ
ـوب مواق ـ ِع العـ ِّ
خاللــا صـ َ
ـق ُخطــة حمكمــة تـ َّ
أربعـ ِ
ـة مســارات.

ِ
ِ
ُ
العــدو
باغــت جماهدونــا
حيــث
جبــل هيــان
اجتــاه
املســار األول ..مــن
َ
َّ
ُ
ِ
ومتـ ِ
ـت الســيطر ُة عــى موق َعــي زيــد العاقــل والعلــم االســراتيجيني املط َّلــنِ
عــى مدينـ ِ
ـة مــأرب.

ِ
وأحكــم مقاتلونــا الســيطر َة
باجتــاه احلامجــرة واالشــقري
املســار الثــاين..
َ
ُ
ٍ
ِ
ُ
ُ
ـاب املحيط ـة هبــا
عــى عــدد مــن التبــاب واملواق ـ ِع منهــا تب ـة القــايض والتبـ ُ
ِ
سلســلة أتيــاس االســراتيجية.
وصــوال إىل
ٍ
وتبــاب
مناطــق
أحكــم فيــه جماهدونــا الســيطر َة عــى
املســار الثالــث..
َ
َ
ُ
ـاب املحيط ـ ُة
أبرزهــا مر َت َف َعــات  23وتبــة  b.m.bوتب ـ ُة مغربــة بــرط والتبـ ُ
هبــا.

املســار الرابــع ..باجتـ ِ
ـاه الزغــن وانطلــق جماهدونــا األبطــال يف هــذا املسـ ِ
ـار
ِ
ِ
ٍ
ٍ
الســفينة والراصــد
ومتــت الســيطر ُة عــى تبتــي
اجتاهــات،
ثالثــة
مــن
ِ
ِ
ِ
بالكامــل وصــوالً إىل تبــة اطهــف.
وحميطهــا

ِ
ِ
ِ
وأرس أكثــر مــن 153
واصابــة
قتــل
وقــد أســفرت هــذه العمليــ ُة الواســع ُة عــن
ُ
أصيــب
القيــادي جلبهــة رصواح ،الــذي
املرتــزق
أبرزهــم
مرتزقــ ًا بينَهــم قــادةُ ،
َ
ُّ
ِ
ٍ
ٍ
جماميــع كبــر ٌة مــن املرتزقــة َ ِ
ُ
حماصيــن حتــى اآلن.
التــزال
بليغــة فيــا
بإصابــات
ٌ

ـات منهــا مخس ـ ُة أطقــم حممل ـ ٌة باملرتزقـ ِ
ـدد مــن اآلليـ ِ
كــا تــم تدمــر وإعطــاب عـ ٍ
ـة،
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
ـرح ّ
كل مــن كان عــى متنهــا.
تــم
وجـ َ
ـروب و ُقتـ َـل ُ
ـم اهلـ َ
تدمريهــا أثنــا َء حماولتهـ ُ
ُ
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ـة اهلجوميـ ِ
ـال العمليـ ِ
ـان الشـ ِ
ـش واللجـ ِ
ـم أبطــال اجليـ ِ
ـعبية خـ َ
ـة أســلح ًة وعتــاد ًا
واغتنـ َ
عســكري ًا كبري ًا.

ـة غــدت مســاح ُة  %90مــن مديريـ ِ
ـكرية النوعيـ ِ
ـة العسـ ِ
وهبــذه العمليـ ِ
ٍ
رصواح حتــت
ـة
ِ
ـس الغـ ِ
ـان الشـ ِ
سـ ِ
ـش واللجـ ِ
ِ
تطهريهــا مــن دنـ ِ
ـيطرة أبطــال اجليـ ِ
واملرتزقة
ـزاة
ـعبية بعــد
ِ
الذيــن ُأصيبــوا بالذعـ ِ
ـرار مــن تبقـ ِ
ـي منهــم.
ـر واالربــاك وفـ َ

ِ
ِ
ـع مــن املغـ ِ
وتدعــو القيــاد ُة العامـ ُة للجيـ ِ
ـرر هبــم الذيــن
ـش واللجــان الشــعبية املجاميـ َ
ِ
حتارصهــم قواتُنــا إىل تســلي ِم ِ
ـش واللجـ ِ
إلخوانــم يف اجليـ ِ
ـان
أنفســهم وأســلحتِهم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
الشــعبية وســيكون هلــم األمــان الكامــل يف العــودة ألرسهــم ،مــا مل فليتحملــوا
ِ
ـم املحتــوم.
نتيج ـ َة عنادهــم وقدَ ِرهـ ُ

ِ
َ
األحــرار الرافضــن ُ
َ
للــذ ِّل
مــأرب
حمافظــة
وقبائــل
ومشــايخ
كــا حتيــي أبنــا َء
َ
َ
ِ
ِ
واخلنــو ِع والذيــن أ َبــوا إال أن يكو ُنــوا مــع وطنهــم وشــعبِهم ضــد ال ُعــدوان وهــو
ُ
التاريــخ هلــم يف أنصــ ِع صفحاتِــه.
موقــف ُيســجل ُه
ٌ

ِ
ِ
صادر ِ
املسلحة اليمنية
القوات
عن
ٌ
صنعاء  14ربيع آخر 1440هـ
املوافق  21ديسمرب 2018م
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العميد سريع 223 :خرق ًا للمرتزقة منذ إعالن
اتفاق وقف إطالق النار باحلديدة وتصعيد
يف خروقاتهم مع وصول جلنة األمم املتحدة
2018/ 12/ 22م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه صعــدوا مــن خروقاهتــم مــع وصــول
جلنــة األمــم املتحــدة فيــا بلغــت خروقاهتــم منــذ إعــان اتفــاق
وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة االثنــن املــايض  223خرقــ ًا.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن اخلروقــات تنوعــت بــن
إطــاق  51صاروخــ ًا و 155قذيفــة مدفعيــة خمتلفــة وقصــف كثيــف باألســلحة
املتوســطة واخلفيفــة عــى األحيــاء الســكنية وعــدة حمــاوالت تســلل إىل مواقــع
قواتنــا وحتــركات وتعزيــزات واســتحداثات وحتصينــات تزامنــت مــع حتليــق مكثف
لطــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي واألباتــي يف ســاء احلديــدة.
وحــول اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه يف خروقاهتــم خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة
قــال املتحــدث الرســمي «أن الطــران احلــريب واالســتطالعي واألباتــي واصــل
حتليقــه املكثــف فــوق مدينــة احلديــدة مــع حتليــق للطــران االســتطالعي يف اجــواء
باجــل واملراوعــة والقطيــع والتحيتــا والدرهيمــي».
وأضــاف «أن املرتزقــة أطلقــوا  15صاروخــ ًا منهــا  10صواريــخ موجهــة باجتــاه
شــارع اخلمســن وجنوبــه ورشق االحتــاد وصاروخــن باجتــاه كيلــو  16وصاروخــي
كورنيــت باجتــاه جنــوب اهلندســة أحدمهــا عــى املســعفني وصــاروخ موجــه باجتــاه
شــارع صنعــاء».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن  59قذيفــة مدفعيــة وهــاون أطلقتهــا مدفعيــة املرتزقــة
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عــى عــدد مــن املناطــق واألحيــاء منهــا  17قذيفــة يف حميــط شــارع اخلمســن و9
قذائــف هــاون باجتــاه الشــجن يف الدرهيمــي و 12قذيفــة هــاون عــى رشق الواحــة
وجهــة االحتــاد ومدينــة الشــعب و 8قذائــف كمنــدوز حــول اجلامــع خلــف الكليــة
وقذيفــة هــاون باجتــاه شــارع صنعــاء وقذيفــة هــاون باجتــاه الزعفــران و 4قذائــف
هــاون باجتــاه حمــل الشــيخ و4قذائــف هــاون باجتــاه رشق حيــس و 3قذائــف هــاون
باجتــاه رشق مصنــع احلاشــدي.
موضح ـ ًا أن املرتزقــة أطلقــوا نريان ـ ًا كثيفــة مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة باجتــاه
مواقــع قواتنــا رشق مدينــة الشــعب ويف شــارع اخلمســن وجنوبــه وباجتــاه قريــة
حمــل الشــيخ ومــا حوهلــا وباجتــاه رشق العقــد ورشق وشــال مدينــة الشــعب وباجتــاه
كيلــو  16وباجتــاه رشق الدرهيمــي ورشق حيــس
ومــن املستشــفى ومــن خلــف عــارة اخلامــري ومن
مصنــع احلاشــدي ورشق العقــد كــا تــم نصــب
طريان العدوان شن خالل
قناصــة خلــف مستشــفى  22مايــو.

,,

الـ 48ساعة املاضية
 42غارة جوية منها 8
غارات عىل هنم بمحافظة
صنعاء و 7غارات عىل
البقع و 4غارات عىل
كتاف وغارتان عىل رازح
و 6غارات عىل باقم
و 5غارات قبالة نجران
وغارتان عىل املدينة
بمحافظة صعدة وغارة
عىل املهاشمة وغارة عىل
املتون وغارتان عىل برط
العنان باجلوف و 4غارات
عىل رصواح بامرب
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وبخصــوص االســتحداثات قــال املتحــدث
الرســمي «:تــم رصــد جرافــات للمرتزقــة تقــوم
باســتحداث حتصينات شــال رشق شــارع اخلمســن
ورشق مدينــة الشــعب وغــرب العقــد وحــول
هناجــر احلاشــدي وجرافــات أخــرى حتركــت مــن
رشق الصالــح باجتــاه العقــد».
مشــر ًا إىل أن قواتنــا رصــدت حتــركات ليليــة
وتعزيــزات للمرتزقــة مــن الدرهيمــي إىل املنظــر
وإىل شــارع اخلمســن وكيلــو  16وحتــركات أطقــم
ومدرعــات وعربــات مــن غــرب العقــد باجتــاه
ثالجــة املخــايف واخلــط الرئيــي ورشق املطاحــن
وتعزيــزات اخــرى إىل مصنــع احلاشــدي ومدرعات
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وأطقــم وجرافــات حتركــت مــن رشق وجنــوب رشق مدينــة الشــعب إىل غــرب
العقــد وباجتــاه الغــرايس.
وأوضــح العميــد رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة 42
غــارة جويــة منهــا  8غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 7غــارات عــى البقــع
و 4غــارات عــى كتــاف وغارتــان عــى رازح و 6غــارات عــى باقــم و 5غــارات
قبالــة نجــران وغارتــان عــى املدينــة بمحافظــة صعــدة وغــارة عــى املهاشــمة وغــارة
عــى املتــون وغارتــان عــى بــرط العنــان باجلــوف و 4غــارات عــى رصواح بــارب.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة إىل تبــاب ابــو حاتــم وســد بنــي
بــارق وأمــام تبــة البــارك ولقــي عــرات املرتزقــة مرصعهــم.

137

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

العميد سريع 47 :خرق ًا للمرتزقة بالتزامن
مع وصول الفريق األممي إلى احلديدة
2018/ 12/ 23م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق
النــار باحلديــدة مســتغلني التــزام قواتنــا املســلحة بضبــط النفــس
وعــدم الــرد عــى خروقاهتــم املتتاليــة».
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” إىل أن املرتزقــة ارتكبــوا  47خرقـ ًا
خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة بالتزامــن مــع وصــول الفريــق األممــي إىل احلديــدة مــع
حتليــق الطــران احلــريب واالســتطالعي يف أجــواء املدينــة وطــران األباتــي فــوق
الدرهيمــي.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت  27قذيفــة متنوعــة
باجتــاه املناطــق الســكنية ومواقــع قواتنــا منهــا  15قذيفــة هــاون أطلقــت إىل أطــراف
مدينــة الشــعب وقذيفتــا هــاون باجتــاه شــال شــارع اخلمســن وأمــام الكليــة و10
قذائــف باجتــاه منتجــع الواحــة ومــا جاورهــا».
مؤكــد ًا أن املرتزقــة رضبــوا بمختلــف األســلحة املتوســطة باجتــاه جنــوب رشق
العقــد وباجتــاه شــارع اخلمســن وفنــدق القمــة ومدينــة الشــعب وكيلــو  16وســيتي
مكــس وجامــع الفضــي.
وأوضــح أن قواتنــا رصــدت جرافــات املرتزقــة وهــي تقــوم ببنــاء حتصينــات
واســتحداثات رشق وجنــوب مدينــة الشــعب وباجتــاه العقــد والغــرايس كــا
رصــدت تعزيــزات وحتــركات ليليــة للمرتزقــة مــن رشق منظــر إىل جهــة الغــرايس
وأحــواش األبقــار ومــن غــرب العقــد إىل املطاحــن ومــن الصحــراء باجتــاه املطاحــن
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وحتــركات مماثلــة رشق مدينــة احلديــدة ورشق مدينــة الشــعب وباجتــاه مدرســة
اجلريبــة بكيلــو .16
وحــول غــارات العــدوان يف بقيــة اجلبهــات أشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران
العــدوان شــن  29غــارة جويــة منهــا  5غــارات عــى املتــون وغــارة عــى الغيــل
بمحافظــة اجلــوف و 7غــارات قبالــة نجــران و 6غــارات عــى صعــدة و 9غــارات
عــى رصواح بمحافظــة مــأرب وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء  ..مشــر ًا إىل أن
طــران العــدوان اســتهدف بغــارة مرتزقتــه يف وادي الضيــق باجلــوف.
وأوضــح العميــد رسيــع أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا اليــوم زحفــن للمرتزقــة عــى
مواقــع قواتنــا أحدمهــا يف الصــوح قبالــة نجــران والثــاين باجتــاه الصافيــة باملالحيــط،
كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة جنــوب جبــل الشــبكة قبالــة جيــزان وتكبــد
املرتزقــة خســائر يف األرواح والعتــاد.
وقــال “ :مرتزقــة العــدوان شــنوا اليــوم زحف ـ ًا كبــر ًا باجتــاه تبــة الســفينة بــرواح
يف حماولــة الســتعادهتا حيــث تصــدى أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية للزحــف
وســقط عــرات القتــى واملصابــن مــن املرتزقــة”.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا املســلحة ال تــزال ملتزمــة بوقــف إطــاق النــار
باحلديــدة عــى الرغــم مــن اخلروقــات املســتمرة واألعــال االســتفزازية للمرتزقــة
وأن كل تلــك اخلروقــات تــم رصدهــا وتوثيقهــا وســتقدم للفريــق األممــي.
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العميد سريع 17 :خرق ًا للمرتزقة يف
احلديدة مع تواجد الفريق األممي
2018/ 12/ 24م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن قواتنــا ملتزمــة بوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة يف حــن
واصــل العــدوان ومرتزقتــه خروقاهتــم بـــ 17خرقـ ًا يف الوقــت الــذي
يتواجــد فيــه الفريــق األممــي باحلديــدة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» « :مرتزقــة العــدوان قصفــوا بـــ8
قذائــف هــاون األحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنــا يف الواحــة ومــا حوهلــا مــع إطــاق
نــار بشــكل متقطــع مــن خمتلــف األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة مــن مواقعهــم يف
22مايــو ويف رشق مدينــة الشــعب باجتــاه مدينــة الشــعب ومــن املصنــع خلــف
العقــد ومــن احلــوش جنــوب خــط كيلــو  16باجتــاه كيلــو .»16
وأوضــح أن قواتنــا رصــدت حتــركات للمرتزقــة يف الصحــراء رشق مدينــة احلديــدة
باجتــاه جنــوب رشق املدينــة  ..منوهـ ًا إىل أن خروقــات املرتزقــة تزامنــت مــع حتليــق
متقطــع للطــران احلــريب واالســتطالعي يف أجــواء املدينــة.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن  25غــارة خــال الـــ 24ســاعة
املاضيــة منهــا غــارة عــى البقــع وغارتــان قبالــة نجــران و 11غــارة عــى باقــم
بمحافظــة صعــدة و 7غــارات قبالــة جيــزان وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء
وغارتــان عــى حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة وغــارة عــى املالجــم يف حمافظــة
البيضــاء.
موضحــ ًا أن مدفعيــة مرتزقــة العــدوان قصفــت بقذيفتــن مقاتلــن تابعــن هلــم
يف مدرســة املقاطعــة بحــران يف حجــة كــا اســتهدفت ســيارات اإلســعاف التــي
هرعــت إىل املــكان بقذيفتــن أخرتــن.
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العميد سريع 31 :خرق ًا للمرتزقة يف
احلديدة وزحوفات يف عدد من اجلبهات
خالل ال  24ساعة املاضية
2018/ 12/ 25م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار
يف احلديــدة وتركــزت اخلروقــات يف اجتــاه املديريــات البعيــدة عــن
تواجــد فريــق وجلــان املراقبــة كحيــس والدرهيمــي ومنطقــة كيلــو
.16
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت 9
قذائــف منهــا قذيفتــا مدفعيــة أطلقــت مــن غــرب هناجــر احلاشــدي إىل رشق
اهلناجــر وقذيفــة هــاون باجتــاه شــارع صنعــاء و 4قذائــف هــاون عــى وســط
وشــال اجلــاح األعــى وقذيفتــا هــاون مــن الكوعــي بالدرهيمــي فيــا واصــل طــران
العــدوان االســتطالعي حتليقــه بشــكل متقطــع فــوق املدينــة والصليــف وجزيــرة
كمــران واللحيــة».
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أنــه تــم رصــد إطــاق نــار مــن حميــط 22مايــو باجتــاه
شــارع اخلمســن وإطــاق نــار باجتــاه العقــد ومــن الكوعــي باجتــاه الدرهيمــي
كــا تــم رصــد إطــاق نــار مــن خمتلــف املعــدالت اخلفيفــة واملتوســطة مــن ســطح
مدرســة اجلريبــة باجتــاه غــرب الزعفــران ومــن كمــران إىل قريــة الــرف ومــن
أطــراف شــارع صنعــاء والــرف إىل قريــة حمــل الشــيخ ومــن شــال وجنــوب
وغــرب هناجــر احلاشــدي إىل رشق اهلناجــر وإىل غــرب معســكر كيلــو  16ومــن
جنــوب غــرب جامــع الفاضــي إىل رشقــه.
وأضــاف «أن قواتنــا رصــدت جرافــة تقــوم باســتحداثات جنــوب غــرب اجلريبــة
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وأخــرى جنــوب رشق مدرســة اجلريبــة وجرافــة ثالثــة جنــوب قريــة اجلريبــة بكيلــو
 16وجرافتــن األوىل داخــل هناجــر احلاشــدي والثانيــة شــال اهلناجــر».
موضحـ ًا أنــه تــم رصــد حتــرك  7مدرعــات للمرتزقــة إىل املنصــة وحتــركات آلليــات
بــن احلــن واآلخــر رشق مدينــة الشــعب وحتــركات ليليــة للعــدو جنــوب قريــة
الشــعب غــرب حيــس ورصــد مرتزقــة يقومــون ببنــاء حتصينــات يف حميــط مدينــة
الشــعب إىل جانــب حتــركات أطقــم بــن جنــوب رشق مدينــة الشــعب ورشقهــا.
وأكــد أن مقاتلينــا أفشــلوا حماولــة تســلل ملرتزقــه العــدوان عــى جنــوب قريــة
الشــعب غــرب حيــس.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن اليــوم  28غــارة منهــا  11غــارة
عــى رصواح بمحافظــة مــأرب و 4غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان
عــى خــب والشــعف وغارتــان عــى الغيــل بمحافظــة اجلــوف و 4غــارات عــى
املالحيــط وغارتــان عــى املــزرق و 3غــارات قبالــة نجــران يف حمافظــة صعــدة.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا كــروا زحفــ ًا للمرتزقــة باجتــاه نجــد الفــارس قبالــة نجــران
وزحفــ ًا آخــر يف الربوعــة ،كــا أفشــلوا زحفــن للمرتزقــة باجتــاه تبــاب البــارك
والعظيمــة وتبــة الصمــود يف هنــم وزحفــن آخريــن للمرتزقــة باجتــاه تبتــي ذيــأن
واملنظــرة وبنــي عــي يف املفاليــس بحيفــان حمافظــة تعــز ولقــي عــرات املرتزقــة
مرصعهــم وجــرح آخــرون بينهــم القيــادي املنافــق مثنــى العطــري كــا تــم إعطــاب
مدرعــة بعبــوة ناســفة.
ونــوه إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحف ـ ًا للمرتزقــة يف رصواح
حاولــوا خاللــه اســتعادة املواقــع التــي ســيطر عليهــا مقاتلونــا وتكبيــد املرتزقــة
خســائر كبــرة.
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العميد سريع 69 :خرق ًا للمرتزقة يف
احلديدة خالل  24ساعة و 23غارة
وزحوفات على عدد من املواقع
2018/12/26م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خــرق وقــف إطــاق النــار
باحلديــدة حيــث ارتكبــوا  69خرق ـ ًا خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» «إن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت 42
قذيفــة فيــا اســتهدف املرتزقــة باألســلحة املتوســطة واخلفيفــة عــدد ًا مــن املناطــق
واألحيــاء الســكنية «.
موضح ـ ًا أن اثنــن مــن املرتزقــة يســتقلون دراجــة ناريــة أطلقــوا صاروخ ـ ًا موجه ـ ًا
يف قريــة بنــي مغــازي غــرب مديريــة حيــس استشــهد عــى إثــره املواطــن حممــد
عبــده حســاين وابنــه.
مشــر ًا إىل أنــه تــم رصــد جرافــة تقــوم باســتحداثات شــال رشق مدينــة الشــعب
كــا رصــدت قواتنــا حتــركات ألطقــم ومدرعــات وآليــات.
وحــول غــارات العــدوان خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة قــال املتحــدث الرســمي:
إن طــران العــدوان شــن  23غــارة منهــا غارتــان عــى رصواح بمــأرب و 5غــارات
عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى حــرض بحجــة و 7غــارات عــى خــب
والشــعف باجلــوف و3غــارات عــى املالحيــط و 3غــارات قبالــة نجــران وغــارة
عــى باقــم بصعــدة.
وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا عــدة زحوفــات باجتــاه مواقــع قواتنــا حيــث
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نفــذوا زحف ـ ًا باجتــاه مواقــع قواتنــا يف وادي األســطر وشــعب الوجــف باملهاشــمة
بمحافظــة اجلــوف وزحفــ ًا آخــر مســنودا بقصــف مدفعــي وصاروخــي ومــن
خمتلــف األســلحة املتوســطة باجتــاه احلامجــرة واألشــقري بــرواح وزحفــ ًا ثالثــ ًا
باجتــاه جنــوب قريــة الشــليلة بحــرض وزحفـ ًا رابعـ ًا باجتــاه موقــع املختبــي وموقــع
شــاطر بالبيضــاء وزحفــ ًا آخــر باجتــاه تبــة الصيــاد باملالحيــط كــا نفــذ املرتزقــة
حماولــة تســلل باجتــاه تبــة الصمــود والبــارك يف هنــم.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا وأفشــلوا زحوفــات وحمــاوالت
تســلل املرتزقــة وكبدوهــم خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد.
ويف جبهــات احلــدود أوضــح املتحــدث الرســمي أن أبطالنــا امليامــن تصــدوا
لعمليتــن هجوميتــن للعــدو األوىل باجتــاه تبــة رمــدان قبالــة عســر واألخــرى
باجتــاه تبــة أبــو ســياف بالربوعــة إىل جانــب زحــف للعــدو باجتــاه أنــار بنجــران
ولقــي العــرات مــن قــوات العــدو مرصعهــم وأصيــب آخــرون كــا دمــر مقاتلونــا
عــدة آليــات ومدرعــات للعــدو منهــا طقمــن حمملــن باملرتزقــة تــم تدمريمهــا قبالــة
عســر ولقــي مجيــع مــن كان عليهــا مرصعهــم.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا ملتزمــة بوقــف إطــاق النــار ورصــد وإبــاغ
الفريــق املشــرك بخروقــات املرتزقــة أوال بــأول.
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سالح اجلو املسير يستهدف جتمع ًا
كبير ًا للمرتزقة يف معسكر باجلوف
2018/12/26م
نفــذ ســاح اجلــو املســر هجومـ ًا جويـ ًا عــى جتمــع كبــر للمرتزقــة
يف معســكر الســويقاء باجلــوف.
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن ســاح
اجلــو املســر اســتهدف جتمعــات كبــرة ملرتزقــة العــدوان يف معســكر الســويقاء
بمنطقــة اليتمــة يف اجلــوف بينــا كانــوا جيهــزون وحيــرون لعمليــات جديــدة
وتصعيــد جديــد باملحافظــة.
وأكــد متحــدث القــوات املســلحة مــرع وإصابــة العــرات يف صفــوف املرتزقــة
وانتشــار حالــة مــن الذعــر واخلــوف الشــديد يف أوســاط العــدو.
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العميد سريع 64 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة
و 27غارة وزحف ًا يف بقية اجلبهات خالل  24ساعة
2018/12/27م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خــرق وقــف إطــاق النــار
يف احلديــدة حيــث ارتكبــوا  64خرق ـ ًا خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة
بالتزامــن مــع اســتمرار حتليــق طــران االســتطالع عــى املدينــة وفوق
الصليــف وكمــران والعــرج».
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن مدفعيــة املرتزقــة قصفــت
بـــ 51قذيفــة يف الوقــت الــذي أطلــق فيــه املرتزقــة النــار مــن خمتلــف األســلحة
اخلفيفــة واملتوســطة عــى املناطــق الســكنية ومواقــع قواتنــا.
موضحـ ًا أن قواتنــا رصــدت حتــركات ليليــة جنــوب ورشق الكوعــي ويف الصحــراء
بالدرهيمــي وحماولــة تســلل للمرتزقــة باجتــاه ســيتي ماكــس يف شــارع صنعــاء ســبقه
متشــيط مكثــف صاروخــي ومدفعــي.
وحــول غــارات العــدوان أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن 27
غــارة منهــا  7غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف و 8غــارات قبالــة نجــران و4
غــارات عــى املالحيــط وغارتــان عــى البقــع وغــارة عــى باقــم بصعــدة وغــارة عــى
هنــم بمحافظــة صنعــاء و 4غــارات عــى حــرض وميــدي بحجــة.
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  5زحوفــات
للمرتزقــة منهــا زحــف للمرتزقــة باجتــاه ردمــان يف باقــم بصعــدة وزحــف عــى
مواقــع قواتنــا يف رصواح بمــأرب وزحــف عــى رشــاحة الرشقيــة يف البقــع وزحــف
عــى شــال جبــل أنــار وتبــة التصويــر بنجــران وزحــف باجتــاه مواقــع قواتنــا يف
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حــرض وتكبــد املرتزقــة خســائر ماديــة وبرشيــة كبــرة.
ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه يف بقيــة اجلبهــات أشــار املتحــدث إىل أن
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عــدة عمليــات عســكرية نوعيــة منهــا
عمليــة اســتدراج ناجحــة للمرتزقــة يف صربيــن بخــب والشــعف باجلــوف وعمليــة
نوعيــة أخــرى باجتــاه تبــة العمــدان يف الضبــاب بتعــز وعمليــة هجوميــة باجتــاه
مواقــع املرتزقــة يف تبــة رضــوان وتبــه  14وعمليــة إغــارة باجتــاه القــرن يف هنــم إىل
جانــب تنفيــذ  3عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف أرتــاب عســر بقانيــة يف
البيضــاء والثانيــة عــى مواقــع املرتزقــة يف قريــة اللخافيــف غــريب الفــرع بنجــران
والثالثــة باجتــاه مواقــع العــدو يف جمــازة.
وأكــد أن التــزام اجليــش واللجــان الشــعبية بوقــف إطــاق النــار يعكــس االلتــزام
بالقــرارات األمميــة واالتفاقــات املوقعــة يف حــن يؤكــد اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه
يف خروقاهتــم عــدم جديتهــم والتزامهــم بالقــرارات األمميــة واتفــاق اســتوكهومل..
حممـ ً
ا العــدوان ومرتزقتــه املســؤولية الكاملــة والنتائــج املرتتبــة عــن اســتمرارهم يف
خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار باحلديــدة.
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العميد سريع :مصرع العشرات بينهم
قيادات يف عملية عسكرية نوعية
للجيش واللجان بصبرين يف اجلوف
2018/12/27م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا اليــوم عمليــة عســكرية
ناجحــة يف صربيــن بخــب والشــعف باجلــوف تــم خالهلــا اســتدراج
جماميــع كبــرة مــن املرتزقــة وقتــل وجــرح العــرات بينهــم قيــادات
وتدمــر عــدد كبــر مــن اآلليــات واملدرعــات.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» «إنــه وبعــد عمليــة اســتخباراتية
واســتطالعية دقيقــة نفــذ مقاتلونــا األبطــال عمليــة اســتدراج نوعيــة ناجحــة
للمرتزقــة الذيــن حاولــوا الزحــف باجتــاه مواقــع قواتنــا يف العــرم وأســطر بصربيــن
يف خــب والشــعف باجلــوف».
وأضــاف « أن عمليــة االســتدراج للمرتزقــة متــت وفــق خطــة حمكمــة حيــث تــم
اســتدراج املرتزقــة عــر طريــق صحــراوي وأن جمموعــة منهــم وقعــوا يف رشاك
حقــل ألغــام وقتــل وأصيــب أكثــر مــن  25منهــم ودمــرت كل آلياهتــم وعرباهتــم».
موضحـ ًا أن املجموعــة األخــرى تــم اســتهدافها يف أعــال كامئــن نوعيــة تــم خالهلــا
تدمــر عــر آليــات وقتــل وإصابــة عــدد مــن املرتزقــة.
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وأكــد املتحــدث الرســمي أن مــن بــن القتــى خــال العمليــة قيــادات عســكرية مــن
الصــف القيــادي األول منهــم قائــد عمليــة الزحــف رئيــس أركان مــا يســمى حمــور
اجلــوف العميــد املرتــزق جماهــد الغليــي والقيــادي العســكري الكويتــي العقيــد
املرتــزق صــاح اهلاجــري املكنــى أبــو شــايف والــذي يعمــل لصالــح االســتخبارات
الســعودية وعــدد مــن قــادة الكتائــب.

ديسمبر ٢٠١٨ /

وأوضــح أن طــران العــدوان حــاول إنقــاذ مرتزقتــه بعــدد مــن الغــارات وبمشــاركة
طــران األباتــي لكــن دون جــدوى وأن عــرات اجلثــث ال تــزال مرميــة يف
الصحــراء.
وأشــاد العميــد رسيــع بــاألدوار واملواقــف البطوليــة ألبنــاء حمافظــة اجلــوف الرافضة
للعــدوان ومســاندهتم إلخواهنــم يف اجليــش واللجــان دفاعــا عــن الوطن وســيادته.
كــا ح ّيــا أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف كافــة اجلبهــات الذيــن يســطرون
ببطوالهتــم وتضحياهتــم مالحــم وطنيــة وانتصــارات ســيخلدها التاريــخ وتتذكرهــا
األجيــال بــكل فخــر واعتــزاز.
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وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه
املعنوي خطط العام اجلديد ويشيد بأداء الدائرة
2018/12/27م
أكــد وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص العاطفــي أن دائــرة
التوجيــه املعنــوي متثــل نموذج ـ ًا ويف طليعــة الدوائــر العســكرية مــن
حيــث تنفيــذ املهــام بفاعليــة ومتيــز انعكــس عــى الواقــع القتــايل يف
كافــة مياديــن املواجهــة ضــد العــدوان الغاشــم.
وأشــار خــال زيارتــه لدائــرة التوجيــه املعنــوي ومعــه رئيــس هيئــة االســناد
اللوجيســتي اللــواء صالــح مســفر الشــاعر إىل أن منتســبي الدائــرة أثبتــوا مقــدر ًة
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عاليــة عــى مواجهــة التحديــات والعمــل يف أحلــك الظــروف وأن أداء شــعب
وقطاعــات الدائــرة شــهدت يف الفــرة األخــرة نقلــة نوعيــة يف ظــل القيــادة احلاليــة.
موضحـ ًا أن الدائــرة حتظــى باهتــام خــاص مــن قبــل القيــادة السياســية والعســكرية
العليــا ألمهيــة عملهــا خــال املرحلــة الراهنــة وبــا يضمــن النجــاح وحتقيــق
األهــداف املنشــودة.
وناقــش الوزيــر العاطفــي مــع مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى رسيــع
خطــط وبرامــج العمــل املعنــوي واإلعــام العســكري واحلــريب للعــام القتــايل
والتدريبــي 2019م واملتضمنــة الــرؤى والتصــورات لتفعيــل العمــل واالرتقــاء
بمســتوى األداء بــا يواكــب متطلبــات العمــل ويعــزز مــن ثبــات وصمــود شــعبنا
ومقاتلينــا يف مواجهــة العــدوان.
وعــر مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي عــن خالــص شــكره وامتنانــه لقيــادة وزارة
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة عــى اهتاممهــم بالدائــرة ومســاندهتا يف إنجــاح
مهامهــا.
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يف حوار أجرته معه جريدة «األخبار» اللبنانية
يحيى سريع :خالل احلرب الباردة
اجتهت اليمن بقيادة الشهيد احلمدي
للخروج من الهيمنة الشرقية والغربية
إال أن السعودية سارعت باغتياله
2019 /12/27
أجــرت صحيفــة األخبــار اللبنانيــة حــوار ًا صحفيـ ًا مــع مديــر دائــرة
التوجيــه املعنــوي رئيــس حتريــر صحيفــة «26ســبتمرب» املتحــدث
الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع ونرشتــه يف عددهــا
الصــادر اخلميــس املــايض تنــاول يف مضامينــه مجلــة مــن القضايــا
اهلامــة منهــا نقــل العنــارص التكفرييــة مــن ســوريا إىل اليمــن وعمليــة
التهدئــة وإعــادة االنتشــار يف احلديــدة وغريهــا مــن القضايــا ..إىل
نــص احلــوار:
حاوره :رشيد احلداد
كيف تصفون وضع التهدئة يف احلديدة؟
حتــى اللحظــة ،هنــاك خروقــات مســتمرة مــن قبــل العــدوان ومــع وصــول جلنــة
التنســيق التابعــة لألمــم املتحــدة تقــل اخلروقــات يومـ ًا بعــد آخــر ،إال أننــا مــا زلنــا
نؤكــد رضورة االلتــزام الكامــل بوقــف إطــاق النــار ..مــا زلنــا حريصــن عــى
إحــال الســام وإنجــاح اتفــاق التهدئــة ،إال يف حالــة رفــض الطــرف اآلخــر.
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جلنــة تنســيق إعــادة االنتشــار» املعنيــة بتنفيــذ اتفــاق احلديــدة ،مــا هــي املهــام املوكلــة
إليهــا بالتحديد؟
اللجنــة ســتتوىل مهــام تتع ّلــق بتنفيــذ مــا ورد يف اتفــاق الســويد يف شــأن إعــادة
ـيتم االتفــاق عــى آليــة حمــدّ دة إلعــادة االنتشــار بــا يضمــن اســتمرار
االنتشــار ،وسـ ّ
املمــرات اإلنســانية والتجاريــة والطرقــات مــن احلديــدة إىل املحافظــات األخــرى.
بعــد حت ّقــق عمليــة إعــادة االنتشــارَ ،مــن هــي القــوى األمنيــة التــي سـ ّ
ـتتول تأمــن
املدينة؟
االتفــاق يف هــذا اجلانــب واضــح وال يقبــل املزيــد مــن التفســر والتأويــل الســلطة
ّ
ســتتول إدارة املدينــة ،والقــوى األمنيــة يف
املحليــة يف حمافظــة احلديــدة هــي َمــن
املحافظــة مســتمرة يف عملهــا وســتواصل ذلــك.
يف حــال نجــاح اتفــاق احلديــدة ،هــل سيشــكل ذلــك خطــوة أوىل عــى طريــق وقــف
إطــاق نار شــامل؟
نعتقــد أن نجــاح اتفــاق احلديــدة ســيؤدي إىل تفامهــات جديــة باجتــاه وقــف شــامل
إلطــاق النــار يف مجيــع اجلبهــات ،فاحلــرب ُفرضــت علينــا ،وكان مــن الواجــب
علينــا الدفــاع عــن بلدنــا ،وسنســتمر يف ذلــك حتــى يتوقــف العــدوان ،وهــذا
توجــه اجلميــع نحــو الســام ،ووضــع أســس مشــركة
بالتأكيــد ســيتح ّقق مــع ّ
ملرحلــة انتقاليــة يتــم التوافــق عليهــا.
كيف تصفون الوضع احلايل يف بقية اجلبهات ،وخصوص ًا يف مأرب؟
بقيــة اجلبهــات مل تشــملها اتفاقيــة الســويد ،وكنــا نأمــل بذلــك ،غــر أن العــدوان
حيــاول منــذ أربــع ســنوات حتقيــق تقــدم ،وهلــذا نجــده يرفــض احلديــث عــن وقــف
إطــاق النــار ،ونعتقــد أنــه ســيصل يف هنايــة املطــاف إىل القبــول بوقــف إطــاق
النــار ،فقواتنــا يف أوضــاع دفاعيــة إجيابيــة ،ومــن حــن آلخر تنفــذ عمليــات هجومية
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مدروســة ودقيقــة وفــق خطــط مســبقة ..يف حمــور جبهــة رصواح ،حققنــا بفضــل
اهلل إنجــاز ًا عســكري ًا مه ـ ًا يف غضــون  48ســاعة ،وذلــك بتطهــر  %90مــن إمجــايل
مســاحة مديريــة رصواح ،وبالتــايل أصبحــت قواتنــا عــى مشــارف مدينــة مــأرب،
عــززت مواقعهــا بالســيطرة عــى عــدد مــن املرتفعــات املطلــة عــى املدينــة
وقــد ّ
وال بــد مــن االشــارة هنــا إىل أن العــدوان قبــل عــدة أشــهر ،وبحســب معلومــات
اســتخباراتية ،حــاول الدفــع بالعــرات ممــا يســمى «القاعــدة» و«داعــش» إىل جبهــة
رصواح ،بعــد أن أخفــق يف التقــدم خــال الســنوات املاضيــة.
مــاذا عــن جبهــة احلــدود ومــا وراءهــا؟ وهــل ثمــة ربــط بــن الرتتيبــات املنتظــرة
عــى هــذه اجلبهــة وبــن ملــف الصواريــخ الباليســتية؟
املعــارك يف احلــدود مســتمرة ومل تتوقــف ،فالعــدو يدفــع باملزيــد مــن املرتزقــة ،منهــم
عــى ســبيل املثــال أكثــر مــن  10آالف جنــدي ســوداين وصلــوا مؤخــر ًا إىل جبهــات
احلــدود وجبهــات الســاحل الغــريب .ورغــم التصعيــد يف جبهــات احلــدود ،إال أن
قواتنــا ال تــزال يف مواقعهــا املتقدمــة يف جيــزان ونجــران وعســر ..وجبهــات احلدود
ال ترتبــط بملــف معــن ،بــل ترتبــط ببقيــة اجلبهــات ،وبطبيعــة املواجهــة العســكرية
مــع العــدوان ،وبالتأكيــد ّ
كل مــا حي ّقــق هدفنــا يف وقــف العــدوان ســيكون ضمــن
ـم تفعيلهــا مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف ،والقيــادة هــي َمــن
املســارات التــي قــد يتـ ّ
حتــدّ د ذلك.
مبــادرة وقــف إطــاق الصواريــخ الباليســتية والطائــرات املســرة مقابــل وقــف
الغــارات ،هــل ال تــزال ســارية؟ ومــا مــدى التــزام الطــرف اآلخــر هبــا؟
اســتجبنا للكثــر مــن املبــادرات منــذ اليــوم األول للعــدوان ،إال أننــا وجدنــا أنفســنا
أمــام عــدو متغطــرس ،وهــو مــا فــرض علينــا الكثــر مــن التحديــات التــي متكّنــا
بعــون اهلل مــن جتاوزهــا ،وح ّققنــا قفــزات نوعيــة يف جمــال تطويــر الصواريــخ
الباليســتية وكذلــك ســاح اجلــو املســر وهلــذا يمكــن القــول إن وضعنــا العســكري
اليــوم أفضــل بكثــر ممــا كان عليــه بدايــة العــدوان ،فلدينــا اليــوم أســلحة يمكــن
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اعتبارهــا ضمــن قــوة الــردع التــي أجــرت العــدوان عــى حماولــة الدخــول يف
تفامهــات حمــدودة ،بعــد أن كان يظــن أن قوتــه وأموالــه ونفــوذه ســتضمن لــه حتقيــق
كافــة أهدافــه ..اخليــار الوحيــد الــذي كان يتخذه العــدوان ،وهــو اخليار العســكري،
مل يعــد هــو اخليــار الوحيــد ،بــل أصبــح اليــوم جمــر ًا عــى دراســة خيــارات أخــرى،
ونعتقــد أن اخلــروج مــن اليمــن اليــوم أفضــل بكثــر مــن املعانــدة واملكابــرة.
أعلنتــم أخــر ًا حتريــر معســكر يف حمافظــة البيضــاء مــن ســيطرة «داعــش» ،مــا أمهيــة
تلــك العملية؟
نجحــت قواتنــا يف حتريــر أخطــر معســكر للعنــارص التكفرييــة ،فمنــه كانــت تنطلــق
العمليــات التفجرييــة ،وكان املعســكر حيظــى بدعــم غــر عــادي مــن ِق َبــل الســعودية
واإلمــارات ،وفيــه يتــم تدريــب املئــات مــن العنــارص واســتقطاب عنــارص جديــدة،
ويضــم كذلــك أســلحة متنوعــة ونحــن نواجــه هــذه العنــارص يف جبهتــن بالبيضــاء،
ولدينــا معلومــات تؤكــد انتشــار مثــل هــذه العنــارص يف مناطــق خمتلفــة بمحافظــات
مــأرب والبيضــاء وشــبوة وحرضمــوت وعــدن وتعــز ،ويعتمــد عليهــا العــدوان
بشــكل كبــر يف تنفيــذ خمططاتــه.
مــا حقيقــة قيــام «التحالــف» باســتجالب عنــارص إرهابيــة مــن ســوريا للقتــال يف
صعدة؟
لدينــا معلومــات اســتخباراتية تؤكــد أن قوى العــدوان تســتعني بالعنــارص التكفريية،
ـهل وصــول العــرات مــن تلــك العنــارص إىل عــدن وإىل حمافظــات جنوبيــة
وتسـ ّ
قبــل انتقاهلــا إىل اجلبهــات ،ومعظمهــا يتــم اســتدعاؤها مــن ســوريا .فقبــل أيــام،
وصلــت طائــرة تقـ ّـل العــرات مــن العنــارص التكفرييــة إىل مطــار ســيئون قادمــة
ـيتم نقــل هــؤالء إىل احلــدود الســعودية،
مــن دولــة عربيــة ،وبحســب معلوماتنــا سـ ّ
ـم الدفــع باملئــات مــن هــذه العنــارص إىل اجلبهــات ،ومنهــا جبهــة كتــاف
وســبق أن تـ ّ
يف صعــدة ،وقــد تــم االتفــاق مــع مــا يســمى «داعــش» و«القاعــدة» عــى تســليمهام
ـون دوالر مقابــل التك ّفــل بجبهــة كتــاف ،وبالفعــل تــم تســليم ربــع املبلــغ.
مليـ َ

155

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

يف ضوء نتائج مشاورات السويد ،هل أنتم متفائلون بنهاية قريبة للعدوان؟
نحــن واثقــون بالنــر ..ســوا ًء باملســار العســكري أو بالســيايس نعــم أمامنــا مراحل
عــدة للوصــول إىل مــا يريــده الشــعب ،إال أننــا وكــا نؤمــن بالتضحيــة واجلهــاد
والصــر والصمــود ،نؤمــن كذلــك بإثبــات حســن النيــة يف ســبيل حتقيــق الســام،
وبتقديــم كل مــا يمكــن تقديمــه مــن تســهيالت ومقرتحــات ،واختــاذ مــا يلــزم مــن
خطــوات مــن أجــل الدخــول يف اتفــاق شــامل وكامــل ،بمســارات سياســية وأمنيــة
وعســكرية متزامنة.
أعلــن يف الســعودية أخــر ًا عــن تكتــل للــدول املطلــة عــى خليــج عــدن والبحــر
األمحــر ،هــل تــرون يف هــذا اإلعــان هتديــد ًا ملســتقبل اليمــن؟
مثــل هــذه املشــاريع أمريكيــة ،تارخينــا املعــارص يؤكــد ذلــك ،فمــع الــراع بــن
املعســكرين أثنــاء احلــرب البــاردة ،خــرج مــا يشــبه هــذه الدعــوة مــن الســعودية
وحينهــا اجتهــت اليمــن بقيــادة إبراهيــم احلمــدي نحــو اخلــروج مــن اهليمنــة
الرشقيــة والغربيــة ،إال أن الســعودية ســارعت إىل وأد هــذا املــروع االســتقاليل
باغتيــال الرئيــس احلمــدي ،بعدمــا كان قــد تــرأس مؤمتــر تعــز الرباعــي ألمــن
البحــر األمحــر ،ودعــا إىل إبعــاد البحــر األمحــر عــن الرصاعــات الدوليــة ومعركــة
اليــوم ال يمكــن فصلهــا عــن الــراع املســتمر منــذ عقــود ،وهلــذا يمكــن القــول:
إن هــذا اإلعــان مشــبوه وحيمــل يف طياتــه مؤامــرة جديــدة تســتهدف اليمــن وحقــه
يف الســيادة عــى مياهــه اإلقليميــة ..إال أننــا لــن ّ
نظــل مكتــويف األيــدي أمــام أي
خطــر يتهــدّ د مياهنــا اإلقليميــة وســبق أن حــاول العــدوان حتويــل البحــر األمحــر إىل
ســاحة معركــة ،لكنــه تل ّقــى رضبــات موجعــة مل يكــن يتو ّقعهــا وبفضــل اهلل قدراتنــا
البحريــة عاليــة ،ويف حــال فكــر العــدو يف أن يعتــدي عــى مياهنــا اإلقليميــة ،فلدينــا
مــن املفاجــآت مــا ليــس يف احلســبان.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :طيران
العدوان يشن غارتني على احلديدة ومرتزقته
يرتكبون  158خرق ًا خالل الـ 24ساعة
2018/12/28م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان اســتهدف بغارتــن مناطــق يف احلديــدة
بالتزامــن مــع ارتــكاب مرتزقتــه  158خرقــ ًا خــال الـــ 24ســاعة
املاضيــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ”“ :إن طــران العــدوان شــن غارتــن
عــى احلديــدة الغــارة األوىل اســتهدفت حميــط قريــة القبيــع عــى خــط اجلــاح
احلســينية بيــت الفقيــه والغــارة األخــرى للطــران االســتطالعي املســلح اســتهدفت
حميــط كليــة اهلندســة مــع حتليــق شــبه مســتمر للطــران االســتطالعي يف أجــواء
احلديــدة”.
وأضــاف “أن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت  123قذيفــة ،كــا أطلقــوا صــاروخ كورنيــت
مــن الغــرايس باجتــاه شــارع صنعــاء والواحــة”.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مرتزقــة العــدوان أطلقــوا النــار مــن خمتلــف األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة ونــران قناصاهتــم عــى األحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنــا.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن قواتنــا رصــدت جرافــة تقــوم باســتحداثات يف
الصحــراء رشق مدينــة الشــعب حــول املزرعــة كــا رصــدت حتشــيدات وتعزيــزات
للمرتزقــة وحتــركات أطقــم وعربــات ومدرعــات.
مؤكــد ًا أنــه تــم رصــد حتــركات باجتــاه الدرهيمــي والــدوار واملنظــر واخلمســن
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والغــرايس وحتــركات أخــرى رشق وشــال رشق مدينــة الشــعب ويف تبــة الدفــاع
وحتــرك أفــراد رشق وجنــوب مدينــة الشــعب.
وقــال« :إن طــران العــدوان شــن غارتــن عــى احلديــدة و 27غــارة عــى بقيــة
املحافظــات منهــا  9غــارات قبالــة نجــران و 5غــارات عــى املالحيــط و 3غــارات
عــى صعــدة و3غــارات عــى حــرض بحجــة وغارتــان عــى خــب والشــعف
باجلــوف و 5غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء».
وأكــد العميــد رسيــع أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا  4زحوفــات للمرتزقــة األول
باجتــاه جبــل النــار بحــرض مــن مســارين مســنود بتمهيــد مدفعــي وصاروخــي
كثيــف والثــاين باجتــاه أســطر باملهاشــمة يف اجلــوف مســنود بغطــاء جــوي مــن طريان
العــدوان والزحــف الثالــث باجتــاه رشــاحة يف البقــع بصعــدة والرابــع باجتــاه تبــاب
غــزة والعصيــدة وحيــدر يف هنــم وأن املرتزقــة تكبــدوا خســائر يف األرواح والعتــاد.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :يف حني
بدأت قواتنا تنفيذ املرحلة األولى من االتفاق
املرتزقة يرتكبون  53خرق ًا يف احلديدة
2018/12/29م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــوا  53خرقــ ًا لوقــف إطــاق
النــار باحلديــدة خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة يف الوقــت الــذي بــدات
فيــه قواتنــا تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن إعــادة االنتشــار تنفيــذا التفــاق
اســتوكهومل.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنية “ســبأ” إىل أن الطريان احلريب واالســتطالعي
كثــف مــن حتليقــه فــوق الدرهيمــي واجلــاح والفــازة واجلبليــة والتحيتــا واللحيــة
واخلوبــة مــع حتليــق مســتمر لطــران االســتطالع فــوق مدينــة احلديــدة.
وقــال العميــد رسيــع «:مدفعيــة املرتزقــة قصفــت املناطــق الســكنية ومواقــع قواتنــا
بـــ 28قذيفــة منهــا قذيفــة هــاون أطلقــت عــى احللــة غــرب املثلــث بحيــس أدت إىل
استشــهاد املواطــن -راعــي أغنــام -حممــود حممــد حييــى حريــي وجــرح شــقيقته”.
موضحــ ًا أن مرتزقــة العــدوان أطلقــوا النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة
واخلفيفــة عــى األحيــاء الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا.
وأضــاف املتحــدث الرســمي إىل أن قواتنــا رصــدت مرتزقــة يقومــون بالتحصــن
واحلفــر واســتحداث متــارس جديــدة يف معســكر الدفــاع اجلــوي وجرافــة تقــوم
باســتحداثات حــول مدرســة اجلريبــة بكيلــو  ،16كــا تــم رصــد حتــركات لثالثــة
أطقــم يف املنصــة وحتــركات إىل معســكر الدفــاع اجلــوي وحتــركات ليليــة عــى ســطح
مدرســة اجلرابيــة وجنوهبــا وشــاهلا.
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وحــول غــارات العــدوان أشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن 36
غــارة عــى عــدد مــن املحافظــات منهــا غارتــان عــى حمافظــة ذمــار و 11غــارة عــى
حــرض وميــدي وحــران بمحافظــة حجــة و 6غــارات عــى باقــم و 4غــارات عــى
البقــع و 3غــارات عــى كتــاف وغارتــان عــى رازح وغارتــان عــى املالحيــط و6
غــارات عــى األزقــول بمحافظــة صعــدة.
وأوضــح أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا بعــون اهلل زحوفــات للمرتزقــة منهــا زحــف
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف اهلضبــة قبالــة نجــران وزحــف آخــر باجتــاه املحجــر يف باقــم
وزحــف ثالــث مســنود بتمهيــد مدفعــي وصاروخــي كثيــف باجتــاه جبــل احلصنــن
والقــرى والتبــاب املجــاورة لــه بحــرض إضافــة إىل افشــال زحــف رابــع باجتــاه تبــة
بــركان واحــد بحــرض.
مؤكــد ًا أن املرتزقــة تكبــدوا عــرات القتــى كــا تــم تدمــر  6أطقــم وثــاث عربات
تدمــر ًا كليــ ًا يف احلصنــن وأن الطــران احلــريب اســتهدف مرتزقتــه يف احلصنــن
بحــرض وســقط العــرات منهــم قتــى ومصابــن.
ورد ًا عــى تصعيــد املرتزقــة يف اجلبهــات قــال العميــد رسيــع“ :إن أبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــات هجوميــة نوعيــة عــى مواقــع العــدو ومرتزقتــه
منهــا عمليــة هجوميــة نوعيــة عــى جبــل الصافيــة باملالحيــط وأخــرى عــى العوجاء
بحــرض وتــم خــال العمليتــن تطهــر املوقعــن وإحــكام الســيطرة عليهــا”.
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا قامــوا بعمليتــن ناجحتــن األوىل تــم خالهلــا اإلغــارة عــى مواقع
العــدو يف جبــل فاطــم بــرواح مســنودة باملدفعيــة اســتمرت لســاعات والثانيــة تــم
خالهلــا اســتهداف جتمعــات وحتــركات العــدو يف قريــة احلــول وخلــف الســلطاء يف
هنــم بعــدد مــن القذائــف وتــم قتــل وإصابــة عــدد مــن املرتزقــة كــا قتــل  5مرتزقــة
وجــرح آخريــن حــول تبــة البــارك يف كمــن حمكــم.
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وح ّيــا املتحــدث الرســمي املقاتلــن عــى التزامهــم بوقــف إطــاق النــار والتفاعــل
مــع الفريــق األممــي إلحــال األمــن والســام يف احلديــدة.
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العميد سريع :قواتنا تبدأ إجراءات املرحلة
األولى من إعادة االنتشار باحلديدة
2018/12/29م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
وبنــاء عــى مــا نــص عليــه اتفــاق اســتوكهومل وتنفيــذ ًا
رسيــع أنــه
ً
لتوجيهــات القيــادة فقــد بــدأت قواتنــا منــذ ليلــة أمــس تنفيــذ
املرحلــة األوىل مــن إعــادة االنتشــار مــن مينــاء احلديــدة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إننــا ننتظــر مــن جلنــة املراقبــة
األمميــة إلــزام الطــرف اآلخــر بتنفيــذ التزاماتــه املنصــوص عليهــا يف املرحلــة األوىل
مــن اتفــاق اســتوكهومل وهــي االنســحاب مــن اجلهــة الرشقيــة للمدينــة وبقيــة
األجــزاء احلرجــة حســب نــص االتفــاق».
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العميد سريع :رغم تواجد الفريق األممي
واللجان املشتركة املرتزقة مياطلون التنفيذ
ويرتكبون  31خرق ًا خالل  24ساعة
2018/12/ 30م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن العــدوان ومرتزقتــه يامطلــون يف تنفيــذ االتفــاق
ويواصلــون خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بأكثــر مــن
 31خرقـ ًا خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة رغــم تواجــد الفريــق األممــي
واللجــان املشــركة».
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا زحف ًا
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف اجتــاه امليــرة يف اجلــاح األســفل يف حــن قصفــت مدفعيــة
املرتزقــة بـــ 9قذائــف منهــا  7قذائــف هــاون األحيــاء الســكنية يف الدرهيمــي وقذيفــة
هــاون باجتــاه مدينــة الشــعب وقذيفــة هــاون أخــرى عــى قريــة الطفســة جنــوب
اجلراحــي أدت إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن هــم حممــد أمحــد صالــح قطــي وولــداه
أمحــد وحممــد وكذلــك املواطــن حممــد زعبــة عشــاش يف الوقــت الــذي واصــل
طــران العــدوان حتليقــه بكثافــة فــوق مدينــة احلديــدة مــع حتليــق لطريان االســتطالع
والطــران احلــريب فــوق الدرهيمــي وطــران األباتــي عــى أجــواء الفــازة.
وقــال العميــد رسيــع «:املرتزقــة أطلقــوا النــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة إىل
داخــل مدينــة الشــعب مــن شــاهلا ورشقهــا ومــن شــال وجنــوب األمنيــة والكوعي
واخلباتيــة باجتــاه الدرهيمــي يف حــن أطلــق قناصــة املرتزقــة نــران قناصاهتــم مــن22
مايــو باجتــاه االحتــاد”.
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وأضــاف قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداثات رشق مدينــة
الشــعب إىل جانــب رصــد حتــركات مدرعتــن و 12طقــ ًا منهــا  4أطقــم حتمــل
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أفــراد ًا وطقــم حيمــل معــدل ودينتــان و 9ســيارات هيلوكــس مــن الغــرايس إىل
إخــوان ثابــت وخــروج طقــم وســياريت هيلوكــس ودينــة نفــط وقاطــرة مــن إخــوان
ثابــت إىل اهلناجــر كــا تــم رصــد حتــرك أطقــم حمملــة أفــراد شــال رشق و جنــوب
رشق مدينــة الشــعب».
وأوضــح العميــد رسيــع أن طــران العــدوان شــن  16غــارة جويــة عــى باقــي
املحافظــات منهــا غــارة عــى صربيــن بمحافظــة اجلــوف وغارتــان عــى حــران
بمحافظــة حجــة وغارتــان عــى كتــاف و 5غــارات عــى باقــم و 3غــارات عــى
رازح وغارتــان عــى املدينــة بمحافظــة صعــدة وغــارة عــى حمافظــة عمــران.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا األبطــال كــروا وأفشــلوا  4زحوفــات
ملرتزقــة العــدوان يف حــرض بحجــة منهــا زحــف مســنود بغطــاء جــوي ومدفعــي
باجتــاه اهلضبــة اســتمر 7ســاعات وزحفــان آخــران عــى جبــال اهليجــة واحلصنــن
وزحــف رابــع عــى حــران.
مؤكــد ًا أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر كبــرة حيــث ســقط العــرات قتــى ومصابــن،
كــا تــم تدمــر  8آليــات متنوعــة وأن جمموعــة مــن املرتزقــة ال تــزال حمــارصة يف
جبــال احلصنــن رشق احلواثلــة.
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــ ًا
للمرتزقــة اســتمر 6ســاعات عــى رمــدان واملحجــر بباقــم وزحفـ ًا آخــر عــى جبــل
النــار واهلضبــة بكتــاف بصعــدة كــا صــدوا زحفــ ًا للمرتزقــة عــى مربــع ســلبة
باجلــوف ومتكــن مقاتلونــا بعــون اهلل مــن تدمــر آليــة حمملــة باملرتزقــة وإحــراق
أخــرى يف مربــع اخلليفــن إىل جانــب إحــراق مدرعــة يف املهاشــمة بصــاروخ موجــه.
ورد ًا عــى زحوفــات وتصعيــد مرتزقــة العــدوان أكــد املتحــدث الرســمي أن مقاتلينا
مــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة هجوميــة مباغتــة عــى مواقــع
املرتزقــة يف رازح متكنــوا خالهلــا مــن تطهــر تبتــي ثابــت والــرج وإحــكام الســيطرة
عليهــا وقتــل وأصيــب العــرات مــن املرتزقــة.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد
مؤمتر ًا صحفي ًا استعرض فيه خروقات العدوان
واملرتزقة يف احلديدة وإحصائية عام من العدوان
2018/12/31م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفيـ ًا اســتعرض فيــه إحصائيــة بخروقــات
العــدوان ومرتزقتــه التفــاق وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة منــذ
إعالنــه وجرائــم العــدوان وإحصائيــة بعمليــات اجليــش واللجــان
خــال العــام 2018م.
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وأشــار إىل ان خروقــات العــدو يف احلديــدة بلغــت  801خــرق توزعــت بــن إطالق
 52صاروخ ـ ًا و 451قذيفــة و 116عمليــة إطــاق النــار مــن األســلحة املتوســطة
واخلفيفــة يف أوقــات خمتلفــة و 29عمليــة اســتحداث و 74عمليــة تعزيــز وحتــرك و4
حمــاوالت هجوميــة وتســلل و 75خرقـ ًا لطــران العــدو.
موضحـ ًا أن خروقــات العــدوان املتواصلــة تؤكــد عــدم جديــة العــدوان يف االلتــزام
باتفــاق وقــف إطــاق النــار وأن هنــاك أطرافــ ًا ال تريــد للعــدوان أن يتوقــف
وتبحــث عــن أيــة وســيلة مــن أجــل إفشــال اتفــاق وقــف إطــاق النــار.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن شــعبنا اليمنــي العظيــم وقواتنــا املســلحة متمســكون
بتنفيــذ مــا تــم التوصــل إليــه كمقدمــة للوصــول إىل الســام الشــامل واملــرف
والعــادل.
وقــال« :اتفــاق وقــف إطــاق النــار حمــل اختبــار حتــى يــدرك اجلميــع مــن هيمــه
رفــع معانــاة الشــعب اليمنــي ومــن يســعى اليــوم الســتمرار هــذه املعانــاة بمحاولــة
افشــال االتفــاق حتقيقـ ًا ملصالــح شــخصية وتنفيــذ ًا ملخططــات العــدو» ..مؤكــد ًا أن
شــعبنا الــذي صمــد يف احلــرب ســيصمد يف الســام.
واســتعرض العميــد رسيــع ملخــص اعتــداءات العــدوان خــال العــام 2018م

ديسمبر ٢٠١٨ /

والــذي تعرضــت بالدنــا خاللــه ألكثــر مــن  52249اعتــداء منهــا  15353غــارة
جويــة اســتهدفت خمتلــف املناطــق اليمنيــة بمتوســط 50غــارة جويــة كل يــوم ومــن
هــذه الغــارات  244غــارة بقنابــل عنقوديــة.
وأشــار إىل أن إمجــايل القصــف الصاروخــي مــن البــوارج احلربيــة بلــغ 494
صاروخــ ًا إىل جانــب  36034قصفــ ًا مدفعيــ ًا وصاروخيــ ًا مــن الــر.
وقــال« :قواتنــا تصــدت خــال العــام اكثــر مــن 1101عمليــة هجوميــة وزحوفــات
للعــدو ومرتزقتــه كــا افشــلت أكثــر مــن  83حماولــة تســلل».
مؤكــد ًا أن خســائر قــوى العــدوان مــن الطــران متثــل يف إســقاط  42طائــرة حربيــة
مقاتلــة واســتطالعية جتسســية.
وأضــاف «يف املقابــل نفــذت قواتنــا أكثــر مــن  689عمليــة هجوميــة عــى مواقــع
العــدو ومرتزقتــه وأن ســاح اجلــو املســر نفــذ  38عمليــة هجوميــة منهــا 28
عمليــة اســتهدفت قــوات العــدوان واملرتزقــة يف الداخــل و 10عمليــات اســتهدفت
منشــآت عســكرية يف الســعودية واالمــارات».
وأوضــح العميــد رسيــع أن قواتنــا نفــذت عــرات العمليــات املشــركة بنجــاح
كبــر منهــا عمليتــان مشــركتان لســاح اجلــو املســر مــع القــوة الصاروخيــة وعملية
مشــركة لســاح اجلــو املســر مــع القــوة الصاروخيــة ووحــدة املدفعيــة وعــدة
عمليــات مشــركة لســاح اجلــو املســر ووحــدة املدفعيــة.
مؤكــد ًا أنــه بعــون اهلل نفــذت القــوة الصاروخيــة أكثــر مــن 100عمليــة بأكثــر مــن
131صاروخـ ًا باليســتي ًا أطلقــت منفــردة وعــى دفعــات منهــا  33صاروخـ ًا أطلقت
عــى قــوات العــدوان ومرتزقتهــم بالداخــل و 98صاروخ ـ ًا أطلقــت عــى قــوات
العــدوان ومرتزقتهــم يف دول العــدوان -الســعودية واإلمــارات.
واســتعرض العميــد رسيــع عمليــات وحــدة ضــد الــدروع التــي متثلــت يف
اســتهداف  310آليــات متنوعــة حتمــل عتــاد ًا عســكري ًا ومرتزقــة و 280مدرعــة
و 250اســتهداف جتمعــات أفــراد وحتصينــات وكذلــك جتمــع آليــات ومروحيــة
أباتــي و 91اســتهداف أســلحة ثقيلــة ومتوســطة.
وبخصــوص عمليــات القــوات البحريــة أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن القــوات
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البحريــة نفــذت 6عمليــات بحريــة منهــا اســتهداف ســفينة حربيــة إماراتيــة
بصاروخــن بحريــن أمــام ســواحل احلديــدة بتاريــخ 2018/6/13م واســتهداف
رصيــف مينــاء املخــا بتاريــخ 2018/7/22م واســتهداف الفرقاطــة الدمــام
الســعودية أمــام ســواحل احلديــدة بتاريــخ 2018/7/24م واســتهداف زورق
حــريب إمــارايت أمــام ســاحل الدرهيمــي بتاريــخ 2018/7/25م واســتهداف
رصيــف زوارق حــرس احلــدود بميناء جيــزان بتاريــخ 2018/9/29م واســتهداف
زورق حــريب أمــام ســاحل ميــدي أدى إىل تدمــره بالكامــل ومقتــل مخســة مرتزقــة
كانــوا عليــه بتاريــخ 2018/10/9م.
وأكــد أن عمليــات وحــدة املدفعيــة األرضيــة بلغــت  10911حتــى شــهر نوفمــر
كــا أســهمت وحــدة املدفعيــة يف التصــدي هلجــات العــدو والتمشــيط أثنــاء اهلجــوم
فيــا بلغــت عمليــات وحــدة اهلندســة 1320عمليــة تــم خالهلــا تدمــر  1618آليــة
معظمهــا كانــت حتمــل مرتزقــة أثنــاء اســتهدافها و 1053اســتهداف جماميــع وأفراد.
وأوضــح أن عمليــات وحــدة القناصــة بلغــت  7148عمليــة يف خمتلــف حمــاور
وجبهــات القتــال منهــا قنــص  292جنديــ ًا وضابطــ ًا ســعودي ًا يف جبهــات عســر
ونجــران وجيــزان و 48مرتزق ـ ًا ســوداني ًا يف جبهــات خمتلفــة ،فيــا كانــت احلصيلــة
األكــر مــن نصيــب املرتزقــة املحليــن الذيــن بلغــوا  6633مرتزقـ ًا بينهــم قيــادات،
كــا نجحــت وحــدة القناصــة يف إعطــاب  14آليــة وتنفيــذ 10عمليــات قنــص
واســتهدفت  92آليــة عســكرية و9عمليــات أدت إىل إحــراق أطقــم وآليــات وقنــص
معــدات إضافــة إىل إعطــاب 51ســاح ًا معــدالً.
وقــال املتحــدث الرســمي« :قواتنــا للعــام الرابــع تقاتــل تشــكيالت عســكرية خمتلفة
ومتعــددة اجلنســيات ففــي احلــدود نقاتــل اجليــش الســعودي وقــوات متعــددة
اجلنســيات عربيــة وأجنبيــة إضافــة إىل املرتزقــة ويف بقيــة اجلبهــات تقاتــل قواتنــا
عــرات اآلالف مــن املرتزقــة األجانــب واملحليــن إىل جانــب أن هنــاك مــا يســمى
القاعــدة وداعــش ومجيــع هــذه التســميات تتلقــى الدعــم مــن قبــل العــدوان الــذي
رعــى عمليــات اســتخباراتية رسيــة لنقــل املئــات مــن العنــارص التكفرييــة مــن
ســوريه إىل اليمــن عــن طريــق بلــد عــريب».
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موضحــ ًا أن شــعبنا اليمنــي يــدرك حجــم املؤامــرة عليــه وهــو مــا جيعلــه أكثــر
أرصار ًا عــى الصمــود يف وجــه العــدوان وأكثــر حتدي ـ ًا يف التمســك بثوابتــه وقيمــه
وأكثــر ارتباطــ ًا هبويتــه وتارخيــه وأن أبــرز إنجــازات العــام  2018هــو اســتمرار
الصمــود ومتاســك اجلبهــة الداخليــة عــى مجيــع األصعــدة ناهيــك عــن النجاحــات
يف جمــال التصنيــع العســكري.
وأكــد أن قواتنــا املســلحة لدهيــا خمــزون مناســب مــن خمتلــف منظومــات الصواريــخ
الباليســتية وجيــري العمــل عــى تعزيــز القــدرة الصاروخيــة بمخــزون اســراتيجي
قــادر عــى تغيــر مســار املعركــة مســتقب ً
ال وأن ســاح اجلــو املســر لــه حضــور
فاعــل يف املعركــة واملرحلــة القادمــة ستشــهد مفاجــآت عــى هــذا الصعيــد.
وأضــاف «ينبغــي عــى أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة والرشقيــة أن يعــودوا إىل تاريــخ
اآلبــاء واألجــداد الذيــن ســطروا بدمائهــم مالحــم االنتصــار وهــم يقاومــون الغــزاة
واالســتعامر ونثــق أن اجليــل احلــايل لــن يكــون أقــل شــجاعة ووطنيــة وقــدرة وإبــاء
مــن األجيــال الســابقة».
وخاطــب املتحــدث الرســمي املرتزقــة بالقــول« :انظــروا كيــف كان مصــر كل مــن
مــد يــد العــون لألجنبــي وللمحتــل وللغــازي ضــد أبنــاء جلدتــه وضــد وطنــه
كيــف حتــدث عنهــم التاريــخ رغــم أهنــم كانــوا حياولــون إضفــاء الطابــع الوطنــي
عــى أعامهلــم كــا تفعلــون اليــوم لكــن يف النهايــة كان للتاريــخ الكلمــة األخــرة
بشــأنكم».
مؤكــد ًا أن مبــادرة القائــد األعــى للقــوات املســلحة الرئيــس مهــدي املشــاط ال تــزال
متثــل فرصــة أمــام كل مــن ال يــزال يشــعر باالنتــاء إىل هــذا الوطــن وإىل هذا الشــعب
وإىل هــذا التاريــخ أن عليــه العــودة إىل جــادة الصــواب فــا جيتمــع أن تكــون يمنيـ ًا
ويف نفــس الوقــت تدعــم أعــداء اليمــن.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة:
أكثر من  ١٩١خرق ًا للعدوان ومرتزقته يف
احلديدة خالل الـ 48ساعة املاضية
2019/1/ 1م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه مســتمرون يف خــرق وقــف إطــاق
النــار يف احلديــدة حيــث صعــدوا مــن خروقاهتــم خــال الـ 48ســاعة
املاضيــة بارتكاهبــم أكثــر مــن  ١٩١خرقــ ًا.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” إىل أن الطــران احلــريب شــن غارتني
عــى منطقتــي الســويق واملغــرس بمديريــة التحيتــا بالتزامــن مــع حتليــق للطــران
احلــريب واالســتطالعي فــوق مدينــة احلديــدة والدرهيمــي واملنصوريــة وبيــت الفقيــه
واحلســينية وزبيــد واجلراحــي والســخنة والفــازة وحيــس والتحيتــا.
وقــال املتحــدث الرســمي «:مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت أكثــر مــن  ١٠٥قذائــف يف
حــن نفــذ املرتزقــة حماولتــي تســلل فاشــلة األوىل باجتــاه جنــوب قريــة بيــت مغــاري
غــرب حيــس والثانيــة باجتــاه امليــرة يف اجلــاح األســفل ،كــا أطلقــوا عــدة قنابــل
باجتــاه شــال املطــار”.
وأضــاف “ املرتزقــة أطلقــوا النــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة مســتهدفني
األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا”.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باالســتحداث
شــال رشق مدينــة الشــعب وجرافــة أخــرى يف شــال اخلــزان األبيــض جنــوب
رشق حيــس وجرافــة ثالثــة جنــوب غــرب العقــد ،كــا رصــدت حتــركات أطقــم
وآليــات وحتــركات ليليــة للمرتزقــة.
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وحــول غــارات العــدوان أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن
 37غــارة منهــا  9غــارات عــى كتــاف و 10غــارات عــى باقــم وغــارة عــى البقــع
و 3غــارات عــى رازح بصعــدة وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى
رصواح بــارب و5غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف و 4غــارات عــى القفلــة
بعمــران وغارتــان عــى حــران وحــرض بحجــة.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن مقاتلينــا مــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
أفشــلوا عــدة حمــاوالت تســلل للمرتزقــة جنــوب مفــرق مقبنــة بتعــز وباجتــاه الربــاح
يف هنــم ورشــاحة الغربيــة بالبقــع وعــى مواقــع بــرط بــرواح وعــى تبــة العصيــدة
والتبــاب املجــاورة هلــا يف هنــم.
مؤكــد ًا أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا عــدة زحوفــات للمرتزقــة عــى
مواقــع قواتنــا يف املحجــر بباقــم والشــبكة واهلضبــة ونجــد الفــارس قبالــة نجــران
وباجتــاه تبــاب صفيــة واحلصــن بالبيضــاء وزحوفــات اخــرى عــى تبــة العظيمــة ومــا
جاورهــا يف هنــم وعــى ســلبة وصربيــن باجلــوف وعــى كــرس الوهــاب والغــارب
بمثلــث عاهــم بحجــة وعــى رشــاحة الرشقيــة والغربيــة بالبقــع وعــى تبــة العلــم
بالربوعــة حيــث ســقط عــرات املرتزقــة بــن قتيــل وجريــح كــا تــم إحــراق
وتدمــر عــرات اآلليــات واملدرعــات.
ورد ًا عــى تصعيــد املرتزقــة أكــد العميــد رسيــع أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا عمليــة
هجوميــة عــى مواقــع العــدو يف رشــاحة الغربيــة بالبقــع وعمليــة أخــرى عــى رشق
جبــل النــار بحــرض كــا نفــذوا عمليــة إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف القــرن بنهــم
وتــم قتــل وجــرح عــدد مــن املرتزقــة.
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العميد سريع :العدوان ومرتزقته يحاولون
االلتفاف على نص بنود اتفاق السويد
ويرتكبون  81خرق ًا خالل  48ساعة
2019/1/ 3م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أنــه ورغــم أن قواتنــا نفــذت االتفــاق وبــدأت إعــادة االنتشــار
حيــاول العــدوان ومرتزقتــه التملــص وااللتفــاف عــى نــص بنــود
اتفــاق الســويد حيــث ارتكبــوا خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة 81
خرقــ ًا التفــاق وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ”“ :إن املرتزقــة قصفــوا بـــ 47قذيفــة
مدفعيــة األحيــاء الســكنية ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا ،كــا واصلــوا إطــاق
النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة”.
موضح ـ ًا أن الطــران احلــريب واالســتطالعي واصــل حتليقــه بشــكل مكثــف فــوق
اجلبليــة والتحيتــا فيــا حلــق طــران االســتطالع فــوق كيلــو  16واحلــايل واحلــوك
وطــران األباتــي فــوق أجــواء اجلــاح والتحيتــا.
وأضــاف املتحــدث الرســمي “أن قواتنــا رصــدت جرافــة تقــوم باســتحداثات
وحتصينــات يف مثلــث مقبنــة بحيــس وحتــركات أطقــم وآليــات للمرتزقــة”.
مشــر ًا إىل أن طــران العــدوان شــن  41غــارة منهــا  3غــارات عــى ســنحان
بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى البقــع و 7غــارات عــى كتــاف وغــارة عــى باقــم
و 4غــارات عــى املالحيــط و 4غــارات عــى رازح بمحافظــة صعــدة و 5غــارات
عــى حــرض وميــدي و 8غــارات عــى املدافــن بمحافظــة حجــة و4غــارات عــى
رصواح بمحافظــة مــأرب و 3غــارات عــى الرشفــة وقبالــة نجــران.
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وقــال العميــد رسيــع“ :إن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحوفــات
للمرتزقــة منهــا زحفــان باجتــاه تبتــي القناصــن والع َلــم يف الربوعــة و 4زحوفــات
باجتــاه حمديــدة وعــى اللخافيــف وعــى نجــد الفــارس قبالــة نجــران وزحــف آخــر
عــى مواقــع الــروق والقــايض يف رصواح وزحفــان مــن اجتــاه احلصــن يف باقــم
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف آل رسة مســنودان بتمهيــد مدفعــي وغطــاء جــوي وزحفــان
عــى جبــل العطــب وعــى جبــل الشــبكة باملدافــن قبالــة جيــزان مــن ثالثــة مســارات
وزحــف عــى جبــل الصافيــة وتبــة عنــوان باملالحيــط ،كــا أفشــلوا حمــاوالت تســلل
للمرتزقــة األوىل باجتــاه جبــل رحنــاق يف مقبنــة بتعــز وباجتــاه غــرب أبــواب احلديــد
يف باقــم وعــى غــرب الربوعــة وعــى مواقــع قواتنــا مــا بــن الشــبكة والطلعــة وعــى
جنــوب تويلــق قبالــة جيــزان”.
مؤكــد ًا أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد ومل يفلحــوا يف حتقيــق
أي تقــدم.
ورد ًا عــى تصعيــد مرتزقــة العــدوان أكــد املتحــدث الرســمي أن أبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية نفــذوا عــدة عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع املرتزقــة يف
معســكر خالــد ويف عصيفــرة والدفــاع اجلــوي والقحيفــة بتعــز ويف شــبكة صبــاح
يف ذي ناعــم بالبيضــاء وعمليــة أخــرى يف إحــدى الســوائل مابــن البــارك وتبــة
القــدم يف احلــول بنهــم ،كــا نفــذوا عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف تبــة
تــراب ورشق القــرن يف هنــم ويف تبتــي الســفينة واحلمــراء والتبــاب املجــاورة هلــا
باجلريبــات يف ناطــع بالبيضــاء.
وأضــاف العميــد رسيــع “أن أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية نفــذوا
عمليتــن هجوميتــن عــى مواقــع املرتزقــة يف املالحيــط ورشق جبــل النــار باجتــاه
التبــاب احلمــر والتبــاب الســود وتبــة رامــي بحــرض وتــم بحمــد اهلل الســيطرة عــى
التبــاب وعــى جبــل الرضيبــة باملالحيــط وســقط عــدد مــن القتــى واملصابــن مــن
املرتزقــة ،كــا تــم تدمــر آليــات ومدرعــات واغتنــام أســلحة وعتــاد عســكري كبري،
كــا أســقط مقاتلونــا طائــرة اســتطالع مســرة للعــدوان يف املالحيــط”.
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وأكــد املتحــدث الرســمي أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية ملتزمــون بضبــط
النفــس ووقــف إطــاق النــار باحلديــدة وعــدم الــرد عــى خروقــات العــدوان
واملرتزقــة املتواصلــة حرصــا منهــم عــى هتيئــة األجــواء أمــام الفريــق األممــي
واللجــان املشــركة لتنفيــذ اتفــاق اســتوكهومل وتفويــت أيــة فرصــة أمــام العــدوان
ومرتزقتــه.
حممــ ً
ا العــدوان واملرتزقــة مســؤولية االســتمرار يف اخلروقــات وعرقلــة عمــل
الفريــق األممــي واللجــان املشــركة لتثبيــت األمــن واالســتقرار يف احلديــدة باعتبــاره
مقدمــة إليقــاف العــدوان وإحــال الســام العــادل واملــرف لليمنيــن.
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وزير الدفاع يزور دائرة التوجيه
املعنوي ويطلع على مستوى األداء
2019/1/3م
زار وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص العاطفــي دائــرة
التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة والتقــى مــع قيــادة الدائــرة
وناقــش معهــا ســر تنفيــذ مهــام وخطــط وبرامــج الدائــرة للعــام
اجلديــد 2019م ومــا تضمنتــه مــن رؤى وتصــورات لتفعيــل العمــل
واالرتقــاء بمســتوى األداء يف كافــة اجلوانــب التوجيهيــة واإلعالميــة
والثقافيــة والفنيــة.
وطــاف وزيــر الدفــاع يف عــدد مــن القطاعــات والشــعب واإلدارات التخصصيــة
واســتمع مــن املختصــن إىل إيضاحــات حــول طبيعــة وســر تنفيــذ خمتلــف الشــعب
والقطاعــات واإلدارات ملهامهــا.
وأشــاد الوزيــر خــال الزيــارة بمســتوى أداء دائــرة التوجيــه املعنــوي وروح اإلبــداع
لــدى منتســبيها وإرصارهــم عــى حتقيــق النجــاح وجتــاوز الصعوبــات والتحديــات.
وأكــد أن قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان ســتقدم للدائــرة خمتلف أشــكال
الدعــم وبــا يســاهم يف إحــداث نقلــة نوعيــة يف العمــل التوجيهــي واإلعالمــي
والفنــي والعمــل عــى تعزيــز وتنميــة القــدرات واملهــارات ملنتســبي وكــوادر الدائــرة
وترمجــة رؤيــة القيــادة اجلديــدة للدائــرة.
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العميد سريع :يف تأكيد لتنصلهم والتفافهم
على االتفاق خروقات العدوان ومرتزقته يف
احلديدة تتجاوز  214خرق ًا خالل  24ساعة
2019/1/ 4م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق
النــار باحلديــدة خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة بارتكاهبــم  214خرقـ ًا
بالتزامــن مــع حتليــق مكثــف لطــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي
يف أجــواء مدينــة احلديــدة وخمتلــف مديرياهتــا.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت 172
قذيفــة باجتــاه األحيــاء الســكنية ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا ،كــا واصلــوا
إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة.
وقــال املتحــدث الرســمي« :إن الطــران االســتطالعي حلــق بشــكل متواصــل
فــوق أجــواء املينــاء واحلــوك والدرهيمــي وكيلــو  16والتحيتــا وجزيــرة كمــران
والصليــف والكثيــب والضحــي والكــدن واملراوعــة وباجــل واملنصوريــة والســخنة
وبيــت الفقيــه واحلســينية واللحيــة والقنــاوص مــع حتليــق للطــران احلــريب بشــكل
متقطــع يف أجــواء املدينــة وفــوق التحيتــا وحيــس واجلبليــة والفــازة واجلــاح».
موضحــ ًا أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم بتحصينــات يف حيــس إىل
جانــب رصــد حتــركات وتعزيــزات للمرتزقــة مــن اخلوخــة باجتــاه حيــس وحتــركات
أفــراد وأطقــم يف عــدد مــن املناطــق.
وأضــاف «أن طــران العــدوان شــن  33غــارة منهــا غارة عــى املالحيــط و10غارات
عــى باقــم و13غــارة عــى البقــع وكتــاف بصعــدة و 4غــارات عــى حــرض وميــدي
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بمحافظــة حجــة و4غــارات مــن طــران اســتطالع مســلح عــى بــرط وغــارة عــى
حــام بمحافظــة اجلوف».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا عــدة
زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا منهــا زحــف باجتــاه جبــل الصافيــة
باملالحيــط وزحفــان باجتــاه رشــاحة الرشقيــة ورشــاحة الغربيــة يف البقــع وزحــف
آخــر باجتــاه املــزارع واملحجــر وآل رسة وحمديــدة يف باقــم كــا أفشــلوا حماولتــي
تســلل للمرتزقــة باجتــاه جبــل الســن بحمــر يف تعــز وعــى تبــة العصيــدة يف هنــم.
مؤكــد ًا أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر ولقــي العــرات منهــم مرصعهــم وأصيــب
آخــرون ومل يفلحــوا يف حتقيــق أي تقــدم.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا بنجــاح عــدة
عمليــات نوعيــة عــى مواقــع املرتزقــة يف قانيــة بالبيضــاء ويف دار الكاذيــة بالقحيفــة
يف تعــز ويف حــران بحجــة كــا نفــذوا ثــاث عمليــات هجوميــة ناجحــة منهــا
عمليــة عــى رشــاحة الغربيــة بالبقــع وأخــرى عــى جبــل الرصخــة يف املــزرق قبالــة
جيــزان وعمليــة هجوميــة ثالثــة باجتــاه خــط الوازعيــة مقابــل موقــع القــرن بتعــز.
وأكــد أن مقاتلينــا متكنــوا بعــون اهلل مــن التقــدم والســيطرة عــى عــدة تبــاب يف
رشــاحة الغربيــة وتطهــر جبــل الرصخــة وســقط عــرات املرتزقــة قتــى ومصابــن،
كــا تــم إحــراق طقــم ومدرعــة يف الوازعيــة.
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العميد سريع :يف استغالل واضح لألداء
الضعيف لرئيس الفريق األممي  ..املرتزقة
يصعدون من خروقاتهم باحلديدة
بارتكاب  373خرق ُا خالل  48ساعة
2019/1/ 6م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
أن العــدوان ومرتزقتــه حياولــون التنصــل مــن التزاماهتــم واســتغالل
األداء الضعيــف لرئيــس الفريــق األممــي لتصعيــد خروقاهتــم لوقــف
إطــاق النــار باحلديــدة حيــث ارتكبــوا  373خرق ـ ًا خــال الـــ48
ســاعة املاضيــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن مدفعيــة مرتزقــة العــدوان
أطلقــت  287قذيفــة عــى األحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنــا ،كــا أطلقــوا 12
صــاروخ كاتيوشــا مــن اجلريبــة إىل الزعفــران ونفــذوا حماولــة تســلل مــن شــال
قريــة مغــاري باجتــاه مواقــع قواتنــا يف حيــس.
وأوضــح العميــد رسيــع أن املرتزقــة واصلــوا إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن قواتنــا رصــدت تعزيــزات للمرتزقــة إىل الدرهيمــي
وحتــركات مــن الــدوار الكبــر باجتــاه قريــة منظــر وحتــرك أطقــم وعربــات وآليــات
خمتلفة » .
مشــر ًا إىل أن طــران العــدوان شــن  33غــارة منهــا غارتــان عــى البقــع و 5غــارات
عــى كتــاف و8غــارات عــى باقــم وغــارة عــى رازح وغــارة عــى كهــان و3
غــارات قبالــة نجــران وغارتــان قبالــة جيــزان و 3غــارات منهــا غــارة لالســتطالع
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عــى اجلــوف وغارتــان عــى هنــم و 6غــارات عــى حــرض وحــران ســقط عــى
إثرهــا  5مواطنــن و 3شــهداء وجرحيــن.
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا ثالثــة زحوفــات
للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف املثلــث بحــرض والعصيــدة ومــا حوهلــا بنهــم
ورشــاحة الغربيــة بالبقــع كــا تصــدوا لعمليــة هجوميــة للمرتزقــة باجتــاه مواقــع
قواتنــا جنــوب تبــة العلــم وجنــوب رشق الباحــة ومفــرق خــايل بالربوعــة ،وأن
مقاتلينــا كبــدوا املرتزقــة خســائر فادحــة حيــث ســقط أكثــر مــن  30مرتزق ـ ًا بــن
قتيـ ٍ
ـل ومصــاب فيــا ال تــزال جمموعــة منهــم حمارصيــن يف الســائلة بنهــم.
ورد ًا عــى تصعيــد مرتزقــة العــدوان أشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتــي اجليــش
واللجــان الشــعبية نفــذوا عــدة عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة منهــا
عمليــة هجوميــة عــى جبــل اخلوارضيــن بحــرض وعمليــة هجوميــة أخــرى باجتــاه
آل احلامقــي قبالــة نجــران ،كــا نفــذوا عمليــات نوعيــة عــى مواقــع املرتزقــة يف تبــة
مســتحدث باملالحيــط ويف الســوايل والســلطاء واحلــول يف هنــم ويف قانيــة وناطــع
بالبيضــاء وعمليــة نوعيــة بصــاروخ باليســتي عــى معســكر خالــد غــرب مدينــة تعــز
وعمليتــي إغــارة عــى جبــل أيبــاد قبالــة نجــران وعــى تبــة الشــيكي بحريــب هنــم.
مؤكــد ًا أنــه وبفضــل مــن اهلل تــم تكبيــد املرتزقــة خســائر يف األرواح والعتــاد وتــم
تطهــر تبتــي مرشــد والشــهيد بالبيضــاء وجبــل اخلوارضيــن بحــرض واملــزارع
الرشقيــة آلل احلامقــي قبالــة نجــران.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة263 :
خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة خالل  24ساعة
2019/1/ 7م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع ان العــدوأن ومرتزقتــه واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق
النــار يف احلديــدة حيــث ارتكبــوا  263خرق ـ ًا خــال الـــ 24ســاعة
املاضيــة.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن املرتزقــة أطلقــوا  215قذيفة
مدفعيــة و 12صاروخـ ًا باجتــاه مــزارع املواطنــن واألحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنا.
وأوضــح العميــد رسيــع أن املرتزقــة واصلــوا إطــاق النــار بشــكل مكثــف مــن
خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة يف حــن رصــدت قواتنــا حتــركات أفــراد
وأطقــم للمرتزقــة بالتزامــن مــع حتليــق مكثــف للطــران احلــريب واالســتطالعي
فــوق ســاء مدينــة احلديــدة واملديريــات.
وقــال املتحــدث الرســمي « إن طــران العــدوان شــن  29غــارة منهــا  3غــارات عــى
كتــاف وغــارة عــى اخلليفــن و 3غــارات عــى باقــم وغــارة عــى كهــان بمحافظــة
صعــدة وغارتــان عــى هنــم و 6غــارات عــى جربــان بســنحان وغــارة عــى بنــي
هبلــول بمحافظــة صنعــاء و10غــارات عــى حــرض بحجــة وغــارة عــى بــرط
وغــارة أخــرى لطــران االســتطالع عــى اجلــوف اســتهدف فيهــا مرتزقتــه وســقط
منهــم عــرات القتــى واملصابــن «.
وأكــد أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا عــدة زحوفــات للمرتزقــة
عــى مواقــع قواتنــا يف رتــب الزبــري بقانيــة يف البيضــاء وعــى رشق القاهــرة وبــر
احلمــدي يف األجــارش باجلــوف وعــى العظيمــة بنهــم وعــى شــال مثلــث عاهــم
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بحجــة وعــى موقــع احلصمــي بدمــت وباجتــاه خدشــة وكولــة الزقــري بالقطــاع
الغــريب بالضالــع.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا عمليــة هجوميــة
عــى مواقــع املرتزقــة يف العصيــدة بنهــم تــم خالهلــا تطهــر تبــة البــي  10وعــدد
مــن اخلنــادق حوهلــا ،كــا نفــذوا عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف احللــو
باملصلــوب وعــى موقــع الطلعــة خلــف عــرف بباقــم وعــى مواقــع املرتزقــة يف
تبــاب وثبــات يف حريــب هنــم إىل جانــب تنفيــذ عمليــات نوعيــة اســتهدفت املرتزقــة
خلــف رتــب عســر وخــدار العرجــا يف قانيــة بالبيضــاء ويف أســطر بجبهــة خــب
الشــعف باجلــوف».
مؤكــد ًا ســقوط عــرات املرتزقــة قتــى ومصابــن منهــم  5مرتزقــة ســقطوا بنــران
القناصــة يف وثبــات بحريــب هنــم ومرتــزق آخــر تــم قنصــه يف محــر بتعــز إىل جانــب
إحــراق طقــم حيمــل معــدل  23بصــاروخ موجــه يف أســطر بجبهــة خــب الشــعف
وتفجــر طقمــن أحدمهــا حيمــل معــدل  23وإعطــاب شــيول وعربــة بعبــوات
ناســفة شــال رشق مثلــث عاهــم إىل جانــب إعطــاب مدرعــة حتمــل معــدل دوشــكا
يف مثلــث مقبنــة بتعــز.
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي بوالد
وأقارب الشهيد العقيد أحمد محمد احلمزي
2019/1/7م
التقــى مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد
حييــى رسيــع بوالــد وأقــارب الشــهيد العقيــد أمحــد مهــدي حســن
احلمــزي ركــن التوجيــه املعنــوي باملنطقــة العســكرية السادســة الــذي
ارتقــى إىل ربــه شــهيد ًا يف مياديــن العــزة والكرامــة دفاعـ ًا عــن الوطــن
ومواجهــة جحافــل الغــزاة ومرتزقتهــم يف جبهــة الســاحل الغــريب.
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وخــال اللقــاء أشــاد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي بــاألدوار البطوليــة واملواقــف
الشــجاعة التــي أبداهــا الشــهيد ورفــاق دربــه يف مواجهــة املعتديــن واملرتزقــة
منترصيــن لــإرادة الوطنيــة وعــزة وكرامــة واســتقالل شــعبنا اليمنــي.
وأوضــح العميــد رسيــع أن الشــهداء هــم األكــرم منــا مجيعــ ًا وقــد كرمهــم اهلل
بالشــهادة وهــذا أعظــم تكريــم ..مؤكــد ًا املــي عــى نفــس الــدرب الــذي خطــه
الشــهداء بدمائهــم الزكيــة حتــى حتقيــق النــر.
مــن جهتهــم أكــد والــد وأقــارب الشــهيد اعتزازهــم أن اهلل كرمهــم هبــذا الوســام
ونيــل ولدهــم الشــهادة يف ســبيل اهلل والوطــن وأهنــم ســيقدمون الشــهيد تلــو
الشــهيد مــن أجــل الوطــن وقضيــة الشــعب العادلــة.
ويف هناية اللقاء كرم مدير دائرة التوجيه املعنوي والد الشهيد بدرع الدائرة.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
يستعرض يف مؤمتر صحفي خروقات العدوان
ومرتزقته خالل السبعة أيام من العام اجلديد
2019/1/8م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة اليمنيــة العميــد
حييــى رسيــع بصنعــاء مؤمتــر ًا صحافيــ ًا اســتعرض فيــه جممــل
اخلروقــات التــي ارتكبهــا العــدوان ومرتزقتــه منــذ إعــان وقــف
إطــاق النــار.
وقــال« :شــهدنا خــال أيــام املاضيــة تصعيــد ًا عســكري ًا غــر متوقــع مــن قبــل
العــدوان واملرتزقــة يف خمتلــف اجلبهــات حيــث اســتمرت خروقــات العــدوان يف
حمافظــة احلديــدة».
وأضــاف « كل ذلــك يؤكــد عــدم جديــة العــدوان يف تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه
برعايــة األمــم املتحــدة ،أمــا مــن جانبنــا فقــد نفذنــا مــا علينــا مــن التزامــات
بخصــوص إعــادة االنتشــار وكذلــك التــزام قواتنــا بوقــف إطــاق النــار رغــم
اخلروقــات املتكــررة واليوميــة».
وأكــد العميــد رسيــع أن العــدوان ال يريــد الســام وأن اتفــاق وقــف إطــاق النــار
يف احلديــدة جتربــة أثبتــت مســتوى اســتهتار العــدو بالتفامهــات واالتفاقيــات ورضبه
عــرض احلائــط بــكل مــا يتــم التوصــل إليــه.
وتابــع «لقــد أكــدت أيــام املاضيــة جلميــع اليمنيــن وألبنــاء احلديــدة خاصــة أن
احلــرص عــى حتقيــق الســام مــن جانبنــا مل يــؤد إال للمزيــد مــن التصعيــد مــن
قبــل العــدو فالعــدو لــه خمطــط عــدواين تآمــري يســتهدف اليمــن أرض ـ ًا وإنســانا،
وبالتــايل فهــو يســعى مــن خــال جــوالت احلــوار ومراحــل التهدئــة إىل تأكيــد
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توجهــه العــدواين وحماوالتــه إفشــال أيــة جهــود حتقــق الســام للجميــع».
وأوضــح العميــد رسيــع أن إمجــايل خروقــات العــدوان ومرتزقتــه التفــاق وقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار حتــى مســاء أمــس بلغت
1924خرقــ ًا تنوعــت بــن إطــاق  79صاروخــ ًا متنوعــ ًا وإطــاق 1276قذيفــة
مدفعيــة و 215خرق ـ ًا مــن خــال إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة
واخلفيفــة و 35خرق ـ ًا مــن خــال قيامهــم باســتحداثات خمتلفــة و 183خرق ـ ًا مــن
خــال القيــام بتحــركات وتعزيــزات و 7خروقــات مــن خــال قيامهــم بزحــف
و6حمــاوالت تســلل و122خرقـ ًا بقيــام الطــران بشــن غارتــن ومواصلــة التحليــق
للطــران احلــريب واالســتطالعي واالســتطالع املســلح واألباتــي فــوق أجــواء
احلديــدة.
وأشــار إىل أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه خــال الـــ 7أيــام مــن العــام اجلديــد
بلغــت 1122خرقــ ًا منهــا  47خرقــ ًا مــن قبــل الطــران و 3خروقــات بقيــام
املرتزقــة بمحــاوالت تســلل و 109خروقــات بإطــاق املرتزقــة للنــار مــن األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة و 5خروقــات بقيــام املرتزقــة باســتحداثات.
وعــرض املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة مقاطــع فيديــو وصــور ًا جويــة
لالســتهداف اليومــي مــن قبــل العــدو ومرتزقتــه ملنــازل املواطنــن ومزارعهــم
والدمــار الــذي حلــق هبــا يف عــدد مــن املناطــق بمحافظــة احلديــدة بمختلــف أنــواع
القذائــف واألســلحة ،وتطــرق إىل الشــهداء واجلرحــى الذيــن ســقطوا مــن املواطنني
هبــذا االســتهداف ،كــا اســتعرض صــور ًا جويــة الســتحداثات العــدوان واملرتزقــة.
وفيــا يتصــل بغــارات طــران العــدوان قــال العميــد رسيــع« :إن غــارات طــران
العــدوان خــال الســبعة أيــام املاضيــة بلغــت  162غــارة منهــا  39غــارة عــى
كتــاف والبقــع و 28غــارة عــى باقــم و 7غــارات عــى رازح وغارتــان عــى كهــان
بمحافظــة صعــدة و 5غــارات عــى هنــم و 6غــارات عــى رصواح و3غــارات عــى
خــب والشــعف و 11غــارة عــى بــرط وحــام واخلليفــن بمحافظــة اجلــوف و4
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غــارات عــى القفلــة و 31غــارة عــى حــران وحــرض وميــدي واملالحيــط و8
غــارات عــى املدافــن و10غــارات عــى ســنحان وبنــي هبلــول و 6غــارات قبالــة
نجــران وغارتــان قبالــة جيــزان».
وبالنســبة للمحــاوالت اهلجوميــة للعــدو وحمــاوالت التســلل خــال الســبعة أيــام
املاضيــة قــال العميــد رسيــع« :بلغــت املحــاوالت اهلجوميــة  38حماولــة و 12حماولــة
تســلل».
وتطــرق املتحــدث باســم القــوات املســلحة إىل العمليــات التــي نفذهتــا قواتنــا
خــال الســبعة أيــام املاضيــة قائــا« :إن قواتنــا نفــذت  73عمليــة خــال الســبعة
أيــام املاضيــة منهــا  40عمليــة صــد وإفشــال زحوفــات وحمــاوالت تســلل و10
عمليــات هجوميــة و 8عمليــات إغــارة و 15عمليــة نوعيــة يف خمتلــف اجلبهــات».
وقــال العميــد رسيــع« :مــن املؤســف أن نشــهد خــال فــرات التهدئــة اســتمرار ًا
للحصــار والعــدوان عــى شــعبنا اليمنــي فهنــاك تصعيــد كبــر كــا أرشنــا يف الكثــر
مــن اجلبهــات القتاليــة وقواتنــا تواجــه التصعيــد بالتصعيــد ولدينــا خيــارات عــدة
غــر أن حرصنــا عــى الســام أولويــة تفــرض علينــا إتاحــة املزيــد مــن الوقــت أمــام
اجلهــود املبذولــة وحتــى يــدرك شــعبنا اليمنــي حقيقــة املخطــط الــذي يســتهدفه».
الفت ـ ًا إىل أن هنــاك تضلي ـ ً
ا إعالمي ـ ًا كبــر ًا ال يــزال العــدوان يعتمــد عليــه يف نــر
أخبــاره الدعائيــة.
وقــال« :إن أبنــاء الشــعب اليمنــي أكثــر إرصار ًا عــى التمســك بحقهــم املــروع
يف الدفــاع عــن أرضهــم وعــن أنفســهم ومــن ضمــن احلقــوق املكفولــة لشــعبنا
اســتخدام الوســائل املناســبة ملقاومــة الغــزو األجنبــي ورفــض االحتــال والقــوات
املســلحة تواصــل العمــل مــن أجــل تطويــر القــدرة الدفاعيــة ،وكــا أرشنــا يف
مؤمتــرات ســابقة فــإن منظومــات صاروخيــة جديــدة ســتدخل املعركــة وجــاري
العمــل عــى تطويــر أســلحة أخــرى».
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :يف حتد
واضح للقرارات األممية ..العدوان ومرتزقته
يرتكبون  276خرق ًا يف احلديدة خالل  48ساعة
2019/1/ 9م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن العــدوان ومرتزقتــه مســتمرون يف حتــدي قــرارات األمــم
املتحــدة وعــدم االلتــزام باالتفاقيــات املوقعــة يف الســويد حيــث
ارتكبــوا خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة أكثــر مــن 276خرقـ ًا لوقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة».
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن املرتزقــة أطلقــوا 164
قذيفــة مدفعيــة و 44صــاروخ كاتيوشــا باجتــاه منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع
قواتنــا يف احلديــدة.
وأضــاف العميــد رسيــع « أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا هجومــا باجتــاه جنــوب غــرب
املحجــر جنــوب حيــس فيــا واصلــوا إطــاق النــار بشــكل مكثــف مــن خمتلــف
األســلحة املتوســطة واخلفيفــة».
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن قواتنــا رصــدت حتــركات أفــراد وأطقــم للمرتزقــة
بالتزامــن مــع اســتمرار طــران االســتطالع حتليقــه فــوق كيلــو  16والتحيتــا واجلبلية
وحيــس وفــوق ســاء مدينــة احلديــدة.
ولفــت إىل أن طــران العــدوان شــن  61غــارة منهــا  5غــارات عــى باقــم و 3غارات
عــى كتــاف و 9غــارات قبالــة نجــران و 5غــارات عــى رازح و 4غــارات عــى جمــز
و 7غــارات عــى مناطــق متفرقــة بصعــدة و 11غــارة عــى البقــع وغــارة عــى الغيــل
و 6غــارات عــى هنــم و 6غــارات عــى حــرض وغــارة عــى جبــل العــوف وغــارة
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عــى مفــرق الوازعيــة وغارتــان عــى الضوحيــة يف الــرح بتعــز.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليش واللجــان الشــعبية كرسوا عــدة زحوفات
للمرتزقــة منهــا زحــف واســع مــن عــدة مســارات ومســنود بكثافــة نارية مــن خمتلف
األســلحة عــى مواقــع قواتنــا يف جبــل حصمــي وجبــل احلرقــات بدمــت يف الضالــع
وزحــف آخــر عــى مربــع احلــاد قبالــة نجــران وزحــف عــى املهــور باألجــارش يف
اجلــوف بمســاندة الطــران احلــريب وزحــف عــى باقــم مــن غــرب الغــرة ورشق آل
احلامقــي بباقــم وزحــف عــى رشــاحة الغربيــة بالبقــع وزحفــان آخــران للمرتزقــة
عــى جبــل عومــي يف دمــت بالضالــع وعــى تبــة الشــهيد يف قانيــة كــا أفشــلوا
حماولــة تســلل للمرتزقــة عــى تبــة الشــهيد يف قانيــة.
ويف إطــار الــرد عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه قــال املتحــدث الرســمي« :إن
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  5عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة
منهــا عمليــة هجوميــة عــى األمهــور بالظهــرة يف اجلــوف وعمليــة هجوميــة أخــرى
عــى رشق جبــل النــار باجتــاه التبــة احلمــراء وتبــة رامــي بحــرض وعمليــة هجوميــة
مضــادة عــى رشــاحة الغربيــة وعمليــة هجوميــة عــى جنــوب القاهــرة يف األجــارش
باجلــوف وعمليــة هجوميــة عــى عــدة تبــاب يف مربــع احلــاد قبالــة نجــران».
موضح ـ ًا أن قواتنــا نفــذت عــدة عمليــات نوعيــة يف أســطر بخــب والشــعف ويف
صحــراء األجــارش باجلــوف ويف رقابــة مــراش قبالــة نجــران وأمــام تبــة الشــهيد
بقانيــة يف البيضــاء وعمليتــن يف هنــم إىل جانــب إطــاق صــاروخ نــوع بــدر يب
عــى جتمعــات املرتزقــة يف ميــدي ،كــا تــم تنفيــذ عمليتــن نوعيتــن مشــركتني
بــن ســاح اجلــو املســر واملدفعيــة اســتهدفتا جتمعــات للعــدو وعــدد ًا مــن األطقــم
واألفــراد والدشــم بخلــف العــر يف قانيــة بالبيضــاء وعمليتــي إغــارة باجتــاه التبــاب
الســود بحــرض وعــى القذمــول باألجــارش يف اجلــوف.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مقاتلينــا كبــدوا املرتزقــة خســائر فادحــة يف األرواح
والعتــاد حيــث تــم قنــص جنديــن يف مربــع صربيــن و 8قتــى و20مصابــ ًا مــن
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املرتزقــة يف البقــع وقنــص جنــدي ســعودي يف موقــع مشــعل وتــم قنــص جنديــن
مرتزقــن قبالــة جبــل قيــس وتفجــر عبوتــن ناســفتني باملرتزقــة يف ناطــع وإحــراق
طقــم حيمــل معــدالً عيــار23يف موقــع العمــود رشق جحفــان باملــزرق وإعطــاب
معــدل قبالــة جبــل قيــس وإحــراق آليــة بقذائــف املدفعيــة رشق الــدود بجيــزان
وإحــراق آليــة يف املالحيــط وتفجــر آليــة حمملــة بمرتزقــة العــدوان يف صحــراء
األجــارش باجلــوف ومــرع مــن عليهــا إىل جانــب إعطــاب طقــم للمرتزقــة ومقتــل
طاقمــه شــال صحــراء ميــدي ،كــا تــم اغتنــام مدرعتــن يف باقــم واغتنــام أســلحة
وعتــاد عســكري يف رشق جبــل النــار.
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العميد سريع :مصرع وأصابة العشرات
من القيادات العليا للمرتزقة يف عملية
نوعية للطيران املسير بلحج
2019/1/ 10م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــرات مــن القيــادات العليــا ملرتزقــة العــدوان ســقطوا
بــن قتيـ ٍ
ـل ومصــاب باســتهدافهم يف عمليــة عســكرية نوعيــة للطريان
املســر اليــوم بالعنــد يف حمافظــة حلــج.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إنــه ورد ًا عــى اســتمرار طــران
العــدوان يف شــن غاراتــه اجلويــة واســتهداف املواطنــن األبريــاء وعــى تصعيــد
مرتزقــة العــدوان يف خمتلــف اجلبهــات وبعــد عمليــة اســتخباراتية تــم رصــد جتمــع
لعــدد مــن القيــادات العليــا ملرتزقــة العــدوان يف قاعــدة العنــد العســكرية وتــم
اســتهدافهم مــن قبــل القــوات اجلويــة وســاح اجلــو املســر بطائــرة مســرة نــوع
قاصــف  2kوهــي طائــرة جديــدة دخلــت اخلدمــة وتــم اختبارهــا ســابقا وتنفجــر
مــن أعــى إىل أســفل بمســافة  20مــر ًا وبشــكل متشــظ ولدهيــا القــدرة عــى محــل
ـة كبـ ٍ
كميـ ٍ
ـرة مــن املــواد املتفجــرة وســيتم عــرض خصائصهــا وفيديوهــات عنهــا
وعــن جتارهبــا الســابقة فيــا بعــد”.
وأضــاف العميــد رسيــع “ أن العــرات مــن القيــادات العليــا للمرتزقــة ســقطوا
قتــى ومصابــن وتــم نقلهــم عــر مروحيــات االخــاء الطبــي إىل املستشــفى األملــاين
بعــدن وســيتم اإلعــان عنهــم الحقــا”.
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موضحــ ًا أن املرتزقــة يعيشــون حالــة مــن اهللــع والرعــب جــراء هــذه العمليــة
النوعيــة وأن قيــادات املرتزقــة مل تعــد يف مأمــن بعــد اليــوم طاملــا اســتمرت يف تعنتهــا
وارصارهــا عــى اإلســتمرار يف وقوفهــا بصــف قــوى العــدوان.
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وأكــد املتحــدث الرســمي أن هــذه العمليــة النوعيــة هــي بمثابــة تدشــن للعــام
القتــايل اجلديــد 2019م والــذي ســيكون عــام االنتصــارات والعمليــات النوعيــة
مــامل جتنــح قــوى العــدوان ومرتزقتهــم إىل الســام ويكفــوا عــن عدواهنــم ضــد
وطننــا وشــعبنا.
واختتــم العميــد رسيــع ترصحيــه بالتأكيــد أن القــادم ســيكون أشــد إيالمــ ًا ولــن
جينــي الغــزاة ومرتزقتهــم ســوى اخلــزي والعــار واهلزائــم النكــراء عــى أيــادي
أبطالنــا امليامــن.
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العميد سريع :العدوان ومرتزقته يرتكبون
 89خرق ًا جديد ًا يف احلديدة
2019/1/ 11م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه يف خروقاهتــم املكثفــة لوقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة يعكــس مــدى اســتهتارهم بالقــرارات
األمميــة وعــدم جديتهــم يف تنفيــذ مــا التزمــوا بــه يف اتفــاق الســويد
حيــث ارتكبــوا خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  89خرق ـ ًا يف احلديــدة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» «:إن املرتزقــة واصلــوا قصفهــم
املدفعــي والصاروخــي عــى األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن وعــى
مواقــع قواتنــا حيــث أطلقــوا  60قذيفــة مدفعيــة إىل جانــب إطــاق صــاروخ موجــه
اســتهدف منــزل املواطــن ماهــر عبــداهلل حمفــوظ يف الدرهيمــي ممــا أدى إىل احرتاقــه
بالكامــل”.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن املرتزقــة قامــوا بمحاولــة تســلل شــال غــرب قريــة
مغــازي غــرب حيــس كــا واصلــوا إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة
واخلفيفــة باجتــاه جنــوب ورشق وغــرب التحيتــا ومــن مثلــث مقبنــة باجتــاه جنــوب
رشق حيــس ومــن حــول كليــة اهلندســة إىل شــارع اخلمســن ومــن العــارة رشق
اجلامــع باجتــاه كيلــو .16
موضحـ ًا أن الطــران االســتطالعي واحلــريب واالســتطالعي املســلح للعــدو واصــل
حتليقــه يف أجــواء مدينــة احلديــدة وحيــس وجزيــرة كمــران والصليــف والعــرج
واللحيــة والتحيتــا فيــا حلــق الطــران االســتطالعي فــوق الفــازة والدرهيمــي
واجلبليــة واللحيــة وطــران األباتــي فــوق اجلبليــة.
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وأضــاف املتحــدث الرســمي “أن قواتنــا رصــدت تعزيــزات وحتــركات مكثفــة
ملدرعــات وعــرات األطقــم للمرتزقــة منهــا أطقــم حتمــل معــدالت وأخــرى
حتمــل أفــراد ًا.
ونــوه إىل أن طــران العــدوان شــن  55غــارة منهــا  6غــارات عــى باقــم و 21غــارة
عــى كتــاف و 6غــارات عــى البقــع بصعــدة و4غــارات عــى رصواح بمــأرب و9
غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 4غــارات عــى حــرض و 3غــارات عــى
حــران بحجــة وغارتــان عــى بــرط باجلــوف.
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا عــدة
زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف رشــاحة الغربيــة بالبقــع ،ويف ســلبة
بخــب والشــعف وباجتــاه تبــة ســيان ومــا جاورهــا غــرب مثلــث عاهــم وعــى قبالــة
الســديس وعــى نجــد الفــارس قبالــة نجــران إضافــة إىل زحــف واســع للمرتزقــة
مــن أربعــة مســارات عــى تبتــي العظيمــة والعصيــدة يف هنــم.
وأضــاف “أن قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية ردت عــى تصعيــد العــدوان
ومرتزقتــه بعــدة عمليــات حيــث نفــذت القــوات اجلويــة ســاح اجلــو املســر
عمليتــن هجوميتــن بطائرتــن نــوع قاصــف k2اســتهدفتا جتمعــات لقيــادات عليــا
للمرتزقــة يف قاعــدة العنــد بلحــج وجتمعــات للجيــش الســعودي يف عســر بينهــم
قيــادات”.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليتــن هجوميتــن عــى تبــة
ســيان بحــرض وعــى الباحــة بالربوعــة تــم خالهلــا الســيطرة عــى تبــة أبــو شــهيد
بالربوعــة وتبــة ســيان بحــرض والتــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا.
وأشــار إىل أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا ثــاث عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة
يف قريــة تبيشــعة بتعــز ويف موقــع الغرفــة باملصلــوب ويف جممــع املتــون باجلــوف كــا
نفــذوا  7عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع وجتمعــات املرتزقــة غــرب مثلــث
عاهــم بحجــة ويف تبيشــعة بتعــز ويف نجــد الفــارس بنجــران ويف خلــف جبــل العــر
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يف قانيــة بالبيضــاء وباجتــاه موقــع مشــعل بجيــزان ويف العظيمــة والعصيــدة بنهــم ويف
أســطر باجلــوف.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد
حيــث لقــي العــرات مــن قيــادات املرتزقــة مرصعهــم وجــرح آخــرون يف العنــد
كــا قتــل  7مرتزقــة وجــرح  11آخــرون يف قانيــة بالبيضــاء يف حــن تــم قنــص 6
مرتزقــة يف الشــعبة مــا بــن عبيــدان وغضــب يف هنــم ومرتــزق آخــر يف تبــة اخلديــد
يف ابعــر بتعــز و 2مرتزقــة يف أســطر باجلــوف كــا ســقط أكثــر مــن  35مرتزق ـ ًا بــن
قتيــل وجريــح يف العظيمــة والعصيــدة بنهــم التــزال جثــث العــرات منهــم مرميــة
يف الشــعاب.
موضحـ ًا أن مقاتلينــا وبعــون مــن اهلل متكنــوا مــن إعطــاب دبابــة ومدرعــة يف احلــول
بنهــم وإعطــاب جرافــة وآليتــن يف موقــع مشــعل بجيــزان إىل جانــب إحــراق ٣
آليــات قبالــة موقــع الســديس وإحــراق  3آليــات أخــرى يف نجــد الفــارس بنجــران
ومــرع مــن عليهــا.
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العميد سريع 170 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة
و 20غارة على عدد من احملافظات خالل  24ساعة
2019/1/ 12م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة
 170خرقـ ًا لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة فيــا شــن الطــران 20
غــارة عــى عــدد مــن املحافظــات بالتزامــن مــع زحوفــات وحماوالت
تســلل للمرتزقــة.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن املرتزقــة قصفــوا عــدد ًا مــن
األحيــاء الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا بـــ 101قذيفــة و40
صاروخــ ًا.
وقــال العميــد رسيــع« :إن املرتزقــة واصلــوا إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة عــى املبــاين واألحيــاء الســكنية ومــزارع املواطنــن».
مشــر ًا إىل أن قواتنــا رصــدت جرافــة تســتحدث موقعــ ًا يف رشق كليــة اهلندســة
و 3جرافــات يف حيــس كــا رصــدت تعزيــزات يف حيــس وحتــركات أطقــم حمملــة
بأفــراد وأخــرى بمعــدالت مــن جنــوب رشق إىل شــال رشق مدينــة الشــعب وإىل
البيــت خلــف الياجــور ومــن جنــوب رشق إىل اخلديــد ومــن اخلديــد إىل جنــوب
رشق مدينــة الشــعب وحتــرك طقــم مــن العــارة املدمــرة إىل  22مايــو.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن  20غــارة منهــا 7غــارات عــى
كتــاف و 6غــارات عــى باقــم وغارتــان عــى رازح و 3غــارات عــى حــرض
وغارتــان عــى هنــم.
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وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا 3
زحوفــات للمرتزقــة عــى االثلــة بالضالــع وباجتــاه تبــة ســيان غــرب مثلــث عاهــم
بحــرض وعــى رشــاحة بالبقــع كــا أفشــلوا حماولتــي تســلل يف ذي ناعــم بالبيضــاء
وعــى جنــوب قمبــورة يف وادي جــارة بجيــزان.
ولفــت إىل أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا عمليــة هجوميــة عــى مواقــع العــدو يف تبتــي
الـــ 14ورضــوان بيــام يف هنــم كــا نفــذوا  5عمليــات نوعيــة باجتــاه مواقــع وجتمعات
املرتزقــة يف وادي جــارة بجيــزان وبــن البــارك والعصيــدة بنهــم والكدحــة يف تعــز
ويف مثلــث عاهــم بحــرض ويف ذي ناعــم بالبيضــاء إىل جانــب تنفيــذ  4عمليــات
إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف احلصنــن بحــرض وجبــل غللــم يف دمــت بالضالــع
وتبــة ربيــع يف املربــع الرشقــي يف الربوعــة ويف عبيــدان وعيــده الغربيــة وخلــف عيده
اآلر يب جــي بحريــب هنــم.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مرتزقــة العــدوان تكبــدوا خســائر يف األرواح والعتــاد
حيــث ســقط  4قتــى وعــرات اجلرحــى يف مثلــث عاهــم بحــرض وقنــص أحــد
املرتزقــة يف تبــة اخلــزان بالكدحــة يف تعــز ،كــا ســقط عــرات املرتزقــة بــن قتيــل
ومصــاب بانفجــار عبــوة ناســفة أثنــاء حماولــة تســلل أمــام موقــع القناصــن يف ذي
ناعــم بالبيضــاء إىل جانــب تدمــر أربــع مدرعــات للمرتزقــة خلــف البــارك بنهــم
وإعطــاب طقــم يف الربوعــة.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد
مؤمتر ًا صحافي ًا استعرض خالله آخر املستجدات
2019/1/13م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفي ـ ًا اســتعرض خاللــه آخــر التطــورات
يف اجلبهــات وخروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة خــال
اخلمســة أيــام املاضيــة.
وأشــار إىل أن القيــادة السياســية كانــت حريصــة عــى أن يشــمل اتفــاق التهدئــة
ووقــف إطــاق النــار مجيــع اجلبهــات إال أن قــوى العــدوان رفضــت ذلــك وأن
العــدو مســتمر يف تصعيــده العســكري بمختلــف اجلبهــات القتاليــة ،األمــر الــذي
فــرض عــى قواتنــا الــرد وكذلــك التعامــل املناســب مــع كل حمــاوالت اهلجــوم
والتســلل.
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وأوضــح العميــد رسيــع أن عمليــات الــرد تضمنــت مــا نفــذه ســاح اجلــو املســر
مــن عمليــات نوعيــة اســتهدفت مقــرات وجتمعــات العــدو يف قاعــدة العنــد وكذلك
يف عســر وجيــزان.
وقــال« :مــا حــدث يف قاعــدة العنــد يــأيت يف إطــار الــرد عــى اســتمرار العــدوان
واحلصــار وإذا توقــف العــدوان ســتتوقف قواتنــا عــن تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات
املرشوعــة لشــعبنا املظلــوم الصابــر الصامــد».
وأضــاف « أكدنــا لشــعبنا مــرار ًا وتكــرار ًا أن الســام أولويــة وأننــا مــع خيار الســام
وأن قواتنــا يف موقــف دفاعــي منــذ اللحظــة األوىل للعــدوان الغاشــم وهــو مــا دفــع
بالرشفــاء مــن أبنــاء اليمــن العزيــز إىل جبهــات القتــال دفاعـ ًا عــن األرض والعــرض
ورفض ـ ًا لالحتــال والغزو».
ونــوه إىل أن التصنيــع احلــريب اليمنــي بعــون اهلل تعــإىل وبتوفيقه ثــم بفضــل الكفاءات
واخلــرات واإلرادة اليمنيــة الصلبــة حقــق قفــزات نوعيــة يف جمــال صناعــة الطــران
ا ملسري .
مشــر ًا إىل أنــه ســبق وأن تــم اإلعــان عــن منظومــات متعــددة مــن ســاح اجلــو
املســر واليــوم يتــم الكشــف عــن املزيــد اســتمرار ًا ملــا أعلنــه الشــهيد الرئيــس
صالــح الصــاد مــن أن العــام املــايض كان عامــ ًا باليســتي ًا وقــد كان كذلــك.
وأردف املتحــدث الرســمي قائـاً« :اليــوم تؤكــد قيــادة اجليــش واللجان الشــعبية أن
العــام احلــايل ســيكون عــام ســاح اجلــو املســر وعــام اإلرادة اليمنيــة وعــام االعتامد
عــى الــذات وعــام اخلــرات والكفــاءات والقــدرات يف جمــال التصنيــع احلــريب».
وخــال املؤمتــر تــم عــرض مشــاهد لعمليــات جتريبيــة ملنظومــات جديدة من ســاح
اجلــو املســر صناعــة يمنيــة بنســبة  %100وهــي طائــرة متشــظية صنعــت بطريقــة
ال تســتطيع أنظمــة الــرادار التقاطهــا ورصدهــا وكذلــك املنظومــات االعرتاضيــة
وتنفجــر عــى ارتفــاع مــا بــن  10إىل 20مــر ًا ويبلــغ املــدى املؤثــر القاتــل للطائــرة
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80مــر ًا يف  30بشــكل بيضــاوي مــدى نصــف قاتــل 150مــر ًا يف50مــر ًا.
وأكــد أن الطائــرة مــن الصناعــات اليمنيــة احلديثــة وخضعــت لعــدة جتــارب ولــدى
قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية خمــزون اســراتيجي منهــا ،كــا يوجــد جيــل ثــان
وثالــث مــن نفــس النــوع ســيتم الكشــف عنهــا خــال املرحلــة القادمــة ..موضحـ ًا
أن لــدى اجليــش واللجــان منظومــات جديــدة مــن ســاح اجلــو املســر ســيتم
اإلعــان عنهــا خــال املرحلــة القادمــة منهــا طائــرات مســرة قــادرة عــى اخــراق
التحصينــات ..مؤكــد ًا أنــه أصبــح لدينــا قــدرة عــى إنتــاج طائــرة مســرة كل يــوم
وأن هنــاك صواريــخ حديثــة تــم اختبارهــا وســيتم الكشــف عنهــا الحق ـ ًا.
كــا تــم عــرض مشــاهد وثقــت بالصــوت والصــورة لطائــرة مســرة نــوع قاصــف
يف عمليــة اخلوبــة ..مؤكــد ًا أنــه عــا قريــب ســيكون املخــزون االســراتيجي كافي ـ ًا
ٍ
جبهــة قتاليــة
إلدارة وتنفيــذ أكثــر مــن عمليــة لســاح اجلــو املســر يف أكثــر مــن
بنفــس الوقــت وأن اليمــن جتــاوز الكثــر مــن الــدول املصنعــة للطائــرات بــدون
طيــار يف املنطقــة.
وعــرض املتحــدث الرســمي إحصائيــة للخروقــات يف احلديــدة خــال اخلمســة
أيــام املاضيــة حيــث ارتكــب العــدوان ومرتزقتــه خــال اخلمســة أيــام املاضيــة 536
خرقـ ًا توزعــت بــن إطــاق  325قذيفــة مدفعيــة و 85صاروخـ ًا و 65إطــاق نــار
مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة والقيــام باســتحداثني وحماولتــي تســلل و38
حالــة حتــرك وتعزيــزات للمرتزقــة و 18حتليق ـ ًا للطــران.
وأشــار إىل أن القذائــف توزعــت بــن  141قذيفــة و 79صاروخــ ًا عــى كيلــو16
و 67قذيفــة عــى حيــس و 65قذيفــة عــى التحيتــا و 12قذيفــة وصاروخــ ًا عــى
الدرهيمــي و 38قذيفــة و 5صواريــخ عــى مدينــة احلديــدة.
ونــوه إىل أن إمجــايل خروقــات العــدوان يف احلديــدة منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار
يف  18ديســمرب املنــرم  2459خرق ـ ًا منهــا إطــاق  1765قذيف ـ ًة وصاروخ ـ ًا وأن
أحيــاء يف مدينــة احلديــدة تتعــرض لقصــف مدفعــي يومــي مــن قبــل املرتزقــة وعــى
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مــرأى ومســمع مــن اللجــان التابعــة لألمــم املتحــدة.
وأردف قائ ـ ً
ا «قواتنــا ملتزمــة باالتفــاق وهــذا االلتــزام نابــع مــن إيامننــا بــرورة
رفــع املعانــاة عــن شــعبنا ومل نقــف يومــ ًا أمــام مســار الســام وكنــا ســباقني إىل
ٍ
ٍ
واحــد إال أن العــدو مل يذعــن
جانــب
إعــان وقــف العمليــات العســكرية مــن
لصــوت الســام».
وبخصــوص غــارات الطــران أكــد العميــد رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال
اخلمســة أيــام املاضيــة  136غــارة منهــا  92غــارة عــى صعــدة و 17غــارة عــى
حمافظــة صنعــاء و16غــارة عــى حمافظــة حجــة و 4غــارات عــى حمافظــة مــأرب و4
غــارات عــى حمافظــة تعــز و 3غــارات عــى حمافظــة اجلــوف.
وقــال« :إن العــدوان مســتمر يف التصعيــد العســكري بمختلــف اجلبهــات وذلــك
مــن خــال املحــاوالت اهلجوميــة املتكــررة وحمــاوالت التســلل حيــث بلــغ إمجــايل
املحــاوالت اهلجوميــة خــال اخلمســة أيــام املاضيــة  16حماولــة و 5حمــاوالت
تســلل».
واختتــم املتحــدث الرســمي مؤمتــره الصحفــي بالتأكيــد عــى أن العمليــات التــي
نفذهتــا قواتنــا يف إطــار الــرد بلغــت خالل اخلمســة أيــام املاضيــة  41عملي ًة عســكري ًة
خمتلفــة منهــا  12عمليــة هجوميــة بينهــا عمليتــان هجوميتــان لســاح اجلــو املســر
وعمليتــان هجوميتــان مشــركتان للطــران املســر وســاح املدفعيــة إىل جانــب 9
عمليــات إغــارة و 20عمليــة نوعيــة أخــرى.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة:
املرتزقة يرتكبون أكثر من  437خرق ًا
يف احلديدة خالل  72ساعة
2019/1/ 15م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم التفــاق وقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة بشــكل هســتريي وارتكبــوا خــال الـــ72
ســاعة املاضيــة أكثــر مــن  437خرقــ ًا.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت
 327قذيفــة إىل جانــب إطــاق صاروخــن موجهــن ».
وأضــاف العميــد رسيــع «أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا زحفــ ًا اســتمر  6ســاعات
مســنود ًا بقصـ ٍ
ـف مدفعــي وصاروخــي وغطــاء جــوي باجتــاه اجلــاح األســفل كــا
نفــذوا حماولــة تســلل باجتــاه قريــة الــرف يف حــن واصلــوا إطــاق النــار مــن
خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة باجتــاه منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع
قواتنــا».
موضح ـ ًا أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداث حتصينــات أمــام
العــارة املدمــرة وجرافــة أخــرى تقــوم بالتحصــن يف شــال قريــة مغــاري بحيــس
وحتــركات للمرتزقــة وحتــرك أطقــم يف عــدة مناطــق بالتزامــن مــع حتليــق شــبه
مســتمر للطــران االســتطالعي واحلــريب يف ســاء احلديــدة واملديريــات.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن  63غــارة منهــا  5غــارات
عــى رصواح و 4غــارات عــى هنــم و 12غــارة عــى باقــم و6غــارات عــى البقــع
و 5غــارات عــى البيضــاء و 3غــارات عــى كتــاف و 26غــارة عــى حــرض وميــدي
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وغارتــان عــى املــزرق.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا  9زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه مواقــع
قواتنــا يف تبــة مرشــد بقانيــة والعصيــدة بنهــم وجبــال اخلوارضيــن بحــرض وباجتــاه
أرتــاب الزبــري وتبــة الشــهيد بقانيــة وجبــل احلريــوة بدمــت وتبــة الصيــاد بالصافية
يف املالحيــط ورشــاحة الغربيــة بالبقــع وباجتــاه تبــة ابوســياف بالربوعــة إىل جانــب
إفشــال حماولتــي تســلل باجتــاه وادي أســطر مــن وداي الــر بخــب والشــعف باجتــاه
غــرب الغــرة بباقــم.
وأضــاف أن مقاتلينــا نفــذوا  6عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقة منهــا عمليتان
يف حــران وعمليــة يف رشــاحة بالبقــع وعمليــة شــال مثلــث عاهــم وعمليــة عــى
تبــة رضــوان بيــام وعمليــة باجتــاه خــط الوازعيــة بتعــز ،كــا نفــذوا 5عمليــات
نوعيــة عــى مواقــع العــدو يف الزرقــة باملصلــوب وجبــل نعشــاو بجيــزان ويف خــب
والشــعف ورشق جممــع املتــون ويف صربيــن باجلــوف ويف حــران ،يف حــن تــم تنفيــذ
عمليــة نوعيــة للطــران املســر ووحــدة املدفعيــة اســتهدفت مركــز عوجبــة بمديريــة
منبــه بصعــدة وســقوط قتــى وجرحــى وهــروب اجليــش الســعودي وإحــراق
طقمــن وعمليــة مشــركة للقــوة الصاروخيــة وســاح اجلــو املســر اســتهدفت
جتمعــات للمرتزقــة يف معســكر ســقام بنجــران.
مشــر ًا إىل أن مقاتلينــا نفــذوا أربــع عمليــات إغــارة عــى جبــل الصافيــة باملالحيــط
وعــى تبــة اخلشــمني مقابــل الربوعــة وباجتــاه عشــار بناطــع وباجتــاه دمــت.
وأكــد أن مرتزقــة العــدوان تكبــدوا خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد حيــث
ســقط  6قتــى و 10جرحــى بينهــم قيــادات يف حــران وقنــص ٥جنــود ســعوديني
قبالــة جبــل  m b cإىل جانــب قنــص 2مرتزقــة يف أســطر و 4يف جبهــة دمــت و2
آخريــن يف رتــب عبــداهلل ومرتــزق يف رتــب عبداإللــه بقانيــة ومرتــزق يف األربعــن
بتعــز ،كــا تــم إحــراق طقــم ومدرع ـ ًة يف الوازعيــة بتعــز.
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العميد سريع :رغم املساعي األممية لعقد
جولة مشاورات جديدة ..املرتزقة يرتكبون 209
خروقات يف احلديدة خالل الـ 48ساعة املاضية
2019/1/ 17م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خــرق وقــف إطــاق النــار يف
احلديــدة وقصــف منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا بـــ209
خروقــات خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة».
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا
بـــ 128قذيفــة األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا يف
حــن واصــل الطــران احلــريب واالســتطالعي حتليقــه بشــكل متقطــع فــوق مدينــة
احلديــدة وحيــس.
وأكــد أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة
واخلفيفــة كــا رصــدت قواتنــا جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداثات خلــف البيــت
الياجــور رشق مدينــة الشــعب وحتــركات أطقــم وأفــراد شــال رشق مدينــة الشــعب
ويف اخلديــد واملزرعــة.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن  53غــارة منهــا  5غــارات
عــى باقــم و 9غــارات عــى البقــع وغــارة عــى شــدا وغــارة عــى رازح وغــارة عــى
كتــاف بصعــدة و 10غــارات عــى حــرض وحــران بحجــة و 10غــارات عــى هنــم
بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى أســطر بخــب والشــعف باجلــوف وثــاين غــارات
عــى رصواح بمــأرب و 4غــارات عــى تعــز وغارتــان عــى عمــران ،يف حــن
اســتهدف طــران العــدوان مرتزقتــه يف جبــل دوة يف هنــم بغــارة جويــة.
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ونــوه العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  8زحوفــات
للمرتزقــة عــى تبــة الصيــاد وقريــة الصافيــة باملالحيــط وعــى مثلــث عاهــم بحــرض
وعــى رشــاحة بالبقــع وعــى الطلعــة بنجــران وعــى أســطر بخــب والشــعف وعــى
جنــوب الشــبكة بجيــزان وزحفــن يف العصيــدة والعظيمة يف هنم مســنودين بتمشــيط
مدفعــي مكثــف ،كــا أفشــلوا حماولــة تســلل يف مربــع احلــاد بتعــز.
موضحـ ًا أن أبطالنــا امليامــن يف اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة هجوميــة يف
أبعــر بتعــز و 5عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف البقــع ويف الغرفــة والزرقــة
باملصلــوب ويف تبــاب صفــر احلنايــا بحــام يف اجلــوف ويف اجلســيمة بالبيضــاء ويف تبــة
الشــيكي بحريــب هنــم ،كــا نفــذوا  10عمليــات نوعيــة يف مثلــث عاهــم بحجــة ويف
ذي ناعــم بالبيضــاء ويف مربــع احلــاد بنجــران ويف عاكفــة ويف الصــوح ويف صحــراء
األجــارش قبالــة نجــران ويف الســوايل بنهــم ويف اخلليفــن واســطر بخــب والشــعف
ويف ظهــر احلــار بدمــت.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر كبــرة منهــا مقتــل أحــد
قيــادات املرتزقــة يف البقــع ومــرع قائــد كتيبــة اهلندســة يف صحــراء األجــارش قبالــة
نجــران وســقوط  12قتي ـ ً
ا ومصاب ـ ًا يف أبعــر بتعــز إىل جانــب قنــص  28مرتزق ـ ًا يف
جبهــات احلــدود و 4مرتزقــة يف اجلــوف و 44مرتزق ـ ًا يف هنــم ورصواح و 8مرتزقــة
يف البيضــاء و 6مرتزقــة يف دمــت و 8مرتزقــة يف تعــز وســقوط  30مــن املرتزقــة مــا
بــن قتيـ ٍ
ـل ومصــاب يف الســوايل بنهــم ومــرع وإصابــة أكثــر مــن  50مرتزقـ ًا بينهم
قيــادات يف مثلــث عاهــم بحجــة ،كــا تــم إحــراق طقــم حيمــل معــدالً غــرب يفعــان
يف ذي ناعــم بالبيضــاء ومقتــل وجــرح مــن عليــه وتدمــر آليــة حمملــة باملرتزقــة يف
اخلليفــن بخــب والشــعف يف اجلــوف ومــرع مــن عليهــا إىل جانــب إعطــاب
مدرعــة بعبــوة ناســفة حــول احليــادرة يف هنــم وإحــراق طقــم حيمــل رشاشــ ًا يف
ظهــر احلــار بدمــت.
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العميد سريع 7 :شهداء بغارتني للعدو
على مواقع قواتنا شمال احلديدة
2019 /1/ 17
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إنــه ويف انتهــاك خطــر نفــذ العــدو غارتــن جويتــن
مــن طائــرة بــدون طيــار اســتهدفت أحــد مواقــع قواتنــا شــال
احلديــدة وراح ضحيتهــا  7شــهداء يف انتهــاك هيــدد بالفعــل اتفــاق
اســتوكهومل».
ودعــا العميــد رسيــع األمــم املتحــدة ورعــاة اتفــاق اســتوكهومل إىل إدانــة هــذه
اخلطــوة اإلجراميــة والدفــع نحــو إجــراءات عمليــة ملحاســبة اآلمريــن واملنفذيــن
هلــذه العمليــة.
وأكــد أن التعامــل البــارد مــع خروقــات العــدو قــد شــجعته إىل درجــة معــاودة
القصــف اجلــوي يف أكثــر مــن مــكان يف احلديــدة ،األمــر الــذي جيعــل مــن الصمــت
األممــي بعــد مــا حــدث اليــوم أمــرا مســتغرب ًا وال نجــد لــه أي تفســر إال أن يكــون
املجتمــع الــدويل قــد أعفــى الطــرف اآلخــر مــن التزاماتــه فهــذه مســألة أخــرى.
مشــدد ًا عــى األمــم املتحــدة أن تكــون واضحــة يف هــذه املســألة حتــى ال تكــون قيــد ًا
عــى حقنــا يف الــرد.

207

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

العميد سريع 168 :خرق ًا جديد ًا
للمرتزقة يف احلديدة
2019/1/ 19م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
أن مرتزقــة العــدوان ال يلتزمــون بــأي اتفــاق ويواصلــون ارتــكاب
اخلروقــات لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بشــكل هســتريي
مضيفــن  168خرق ـ ًا خــال  48ســاعة إىل رصيــد خروقاهتــم التــي
جتــاوزت منــذ بدايــة وقــف إطــاق النــار  3273خرق ـ ًا.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» :إن طــران العــدوان واصــل حتليقــه
فــوق مدينــة احلديــدة والدرهيمــي وحيــس فيــا واصــل مرتزقــة العــدوان قصفهــم
املكثــف عــى األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا بأكثــر
مــن  82قذيفــة و 3صواريــخ كاتيوشــا عــى قريــة حمــل الشــيخ.
مشــر ًا إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا حماولــة تســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا رشق
حيــس يف حــن واصلــوا إطــاق النــار بشــكل مكثــف مــن خمتلــف األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة مــن مواقعهــم شــال رشق مدينــة الشــعب باجتــاه مدينــة
الشــعب ومــن مصنــع يــاين باجتــاه ســيتي ماكــس ومــن  22مايــو باجتــاه االحتــاد
والقمــة وحــارة الضبيــاين ومــن خمطــط كمــران واجلريبــة باجتــاه الزعفــران ومــن
شــال الكوعــي واخلباتيــة باجتــاه الشــجن مــع متشــيط مكثــف باجتــاه املطــار احلــريب.
وأضــاف «أن قواتنــا رصــدت تعزيــزات للمرتزقــة مــن املخــا باجتــاه قريــة املســناء
ومدينــة الشــعب وشــارع التســعني وباجتــاه الدرهيمي وجنــوب ورشق مطــار احلديدة
كــا تــم رصــد حتــركات مكثفــة ألطقــم وأفــراد مــن املرتزقــة مــا بــن الغــرايس و22
مايــو ويف تبــة الدفــاع اجلــوي ومــا بــن املنصــة واملنتــزه وشــارع اخلمســن».
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وأوضــح املتحــدث الرســمي أن طــران العــدوان شــن  32غــارة منهــا  7غــارات
عــى الوازعيــة بتعــز و 9غــارات عــى باقــم و 7غــارات عــى البقــع وغارة عــى مران
وغــارة عــى رازح وغــارة عــى شــدا بصعــدة وغــارة عــى هنــم وغــارة عــى ســفيان
بعمــران وغــارة عــى حــرض بحجــة و 3غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف.
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  5زحوفــات
ملرتزقــة العــدوان باجتــاه مواقــع قواتنــا يف أســطر بخــب والشــعف وتبــة الصيــاد
باملالحيــط وتبتــي صقــر الصقــور والعلــم بالكدحــة يف تعــز وتبــة العصيــدة يف هنــم
كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة عــى تبــة داوود بالربوعــة.
وأضــاف» أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  4عمليــات هجوميــة منهــا
عمليــة هجوميــة معاكســة باجتــاه ســائلة تبــة داوود بالربوعــة وعمليــة هجوميــة عــى
عيــد الغربيــة يف هنــم وعمليــة هجوميــة بطائــرة قاصــف  2عــى جتمــع لقيــادات
املرتزقــة يف معســكر الســويقاء بخــب والشــعف وعمليــة هجوميــة أخــرى بطائــرة
قاصــف  2عــى جتمعــات للجيــش الســعودي يف عســر ،كــا نفــذوا  4عمليــات
نوعيــة يف صربيــن ويف أســطر باجلــوف ويف الفريضــة وجبــل الشــبكة قبالــة جيــزان
ويف رقابــة املنــارة قبالــة نجــران».
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مقاتلينــا كبــدوا مرتزقــة العــدوان عــرات القتــى
واملصابــن ،كــا دمــروا عــدد ًا مــن اآلليــات واملدرعــات للمرتزقــة وكبدوهــم
خســائر برشيــة فادحــة منهــا قنــص  2مرتزقــة يف الفريضــة و 3آخريــن يف جبــل
الشــبكة والعمــود قبالــة جيــزان و 4قتــى مــن خــراء األلغــام يف أســطر باجلــوف،
كــا ســقط  55قتيــ ً
ا ومصابــ ًا مــن املرتزقــة يف هنــم.
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مدير دائرة التوجيه املعنوي وعدد من
القيادات يزورون ضريح الشهيد الرئيس
الصماد وروضة الشهداء باجلراف واملطار
2019/1/19م
زار مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي -املتحــدث الرســمي باســم
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع ومعــه عــدد مــن القيــادات
العســكرية بصنعــاء رضيــح الشــهيد الرئيــس صالــح عــي الصــاد
ورفاقــه مــن الشــهداء ،كــا زاروا روضــة الشــهداء األبــرار يف
اجلــراف واملطــار.
وخــال الزيــارة تــم قــراءة الفاحتــة عــى روح الشــهيد الرئيــس الصــاد وأرواح
الشــهداء األبــرار.
وأشــاد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي باملواقــف واملالحــم الوطنيــة التــي ســطرها
الشــهداء األبــرار يف خمتلــف مياديــن العــزة والبطولــة والفــداء وهــم يــذودون عــن
الوطــن وســيادته ويواجهــون بــكل شــجاعة وبطولــة جحافــل الغــزاة ومرتزقتهــم.
وأشــار إىل أن زيــارات أرضحــة الشــهداء هــي أقــل واجــب يمكــن تقديمــه عرفانـ ًا
وتقديــر ًا بتضحيــات الشــهداء الذيــن جــادوا بدمائهــم وأرواحهــم الطاهــرة مــن
أجــل وطنهــم وشــعبهم وكانــوا الســباقني يف نيــل رشف الشــهادة يف ســبيل اهلل
والوطــن.
وأكــد العميــد رسيــع والقيــادات العســكرية الســر عــى نفــس الــدرب الــذي خطــه
الشــهداء بدمائهــم حتــى حتقيــق النــر املــؤزر.
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العميد سريع :يف تأكيد حتديهم للقرارات
األممية ..املرتزقة يرتكبون  306خروقات
يف احلديدة خالل  48ساعة
2019/1/ 21م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع :إن مرتزقــة العــدوان ماضــون يف حتدهيــم للقــرارات األمميــة
والتنصــل مــن التزاماهتــم التــي وقعــوا عليهــا يف الســويد حيــث
ارتكبــوا  306خروقــات خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت
 159قذيفــة مســتهدف ًة األحيــاء ومــزارع ومنــازل املواطنــن ،كــا أطلقــوا 20
صــاروخ كاتيوشــا عــى رشق الفــازة و 17قنبلــة مقذوفــة عــى القمــة وكلية اهلندســة
والعــارة البيضــاء.
وأضــاف العميــد رسيــع «أن طــران العــدوان االســتطالعي والتجســي واصــل
حتليقــه فــوق مدينــة احلديــدة والدرهيمــي وحيــس يف الوقــت الــذي واصــل فيــه
مرتزقــة العــدوان قصفهــم املكثــف بمختلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة باجتــاه
منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا».
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موضح ـ ًا أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداث حتصينــات شــال
حيــس وجرافــة أخــرى حــول الغــرايس ،كــا تــم رصــد مرتزقــة يقومــون ببنــاء
حتصينــات شــال مدرســة خولــة بحيــس وحــول الفلــة يف حــن رصــدت قواتنــا
تعزيــزات وحتــركات أفــراد وآليــات وأطقــم ومدرعــات للمرتزقــة بشــكل مكثــف
بــن العقــد ومدينــة الشــعب والصحــراء واملطاحــن والغــرايس و 22مايــو والفلــة
وشــال هناجــر احلاشــدي وحتــركات أخــرى يف شــارع اخلمســن ويف تبــة الدفــاع
وباجتــاه منظــر.
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ونــوه املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن  56غــارة منهــا غارتــان عــى
خــط الكدحــة بتعــز و 9غــارات عــى حــرض وميــدي و 27غــارة عــى صنعــاء و18
غــارة عــى صعــدة.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا زحفــن ملرتزقــة العــدوان عــى
تبــة أبــو شــهيد بالربوعــة وعــى أســطر بخــب والشــعف يف اجلــوف.
وأضــاف العميــد رسيــع «أن مقاتلينــا نفــذوا  4عمليــات هجوميــة عــى مواقــع
املرتزقــة منهــا عمليــة هجوميــة عــى الــوادي يف نجــد الفــارس وعمليــة أخــرى قبالــة
الســديس بنجــران متكنــوا خالهلــا مــن الســيطرة عــى تبــة ادم يف نجــد الفــارس
واحــد املواقــع قبالــة الســديس وعمليتــان هجوميتــان عــى جبــل جحفــات وجبــل
النــار باملــزرق تــم خالهلــا الســيطرة عــى عــدد مــن التبــاب جنــوب قريــة شــليلة».
مشــر ًا إىل أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا  7عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف
التبــة الرمليــة باألجــارش يف البقــع وعــى تبــة القناصــن بالربوعــة وتبــة الســايل
بقانيــة ومربــع القعيــف بالظهــرة يف اجلــوف وعــى الســان باملصلــوب وعــى مربــع
شــجع قبالــة نجــران وتنفيــذ ثــاين عمليــات نوعيــة يف املهاشــمة وأســطر والغيــل
واخلليفــن بخــب والشــعف يف اجلــوف وعــى معســكر خالــد بتعــز بصــاروخ زلــزال
 2ويف مثلــث عاهــم بحــرض ويف قبالــة جيــزان».
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مرتزقــة العــدوان تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح
والعتــاد حيــث تــم قنــص  6مرتزقــة يف أســطر بخــب والشــعف و 5مرتزقــة آخريــن
حــول القــرن يف هنــم فيــا لقــي القيــادي فيــا يســمى باللــواء  101مشــاة املرتــزق
عبدالبــاري صالــح مرصعــه يف الغيــل باجلــوف ،كــا تــم تدمــر آليــة يف املهاشــمة
وآليــة أخــرى يف القعيــف وتدمــر طقمــن يف اخلليفــن بخــب والشــعف باجلــوف.
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العميد سريع :قواتنا تخترق العدو
بعمليات استخباراتية ناجحة
2019/1/22م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــرات مــن مرتزقــة العــدوان لقــوا مرصعهــم وأصيــب
آخــرون بينهــم قيــادات ،كــا تــم تدمــر  7آليــات للمرتزقــة يف
عمليــات اســتخباراتية نفذهــا مقاتلونــا جنــوب حــران بحجــة.
وأشــار إىل أنــه وبنــا ًء عــى معلومــات اســتخباراتية دقيقــة متكــن مقاتلونــا يف اجليــش
واللجــان الشــعبية بعــون اهلل مــن اخــراق خطــوط العــدو وتدمــر جتمعــات لقياداته
وأفــراده وآلياته.
وقــال العميــد رسيــع«:إن هــذه العمليــات الناجحــة بقــدر مــا حققــت أهدافهــا
بنجــاح كبــر فقــد أحدثــت رعبــ ًا وإربــاك ًا يف صفــوف مقاتــي العــدو».
موضحـ ًا أن العمليــة رســالة قويــة مفادهــا أن جتمعــات وحتــركات العــدو مل تعــد بعد
اليــوم بعيــدة عــن أنظــار مقاتلينــا حيــث يتــم رصــد كافــة حتركاهتــم وخططهــم..
والقــادم أعظــم.
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مجلس الشورى يستمع يف جلسته األولى
إلى إحاطة مدير دائرة التوجيه املعنوي
2019/1/22م
اســتمع جملــس الشــورى يف جلســته األوىل مــن دورة االنعقــاد
األوىل للعــام 2019م إىل إحاطــة مــن مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي
املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
حــول أهــم التطــورات واملســتجدات يف اجلبهــات والبطــوالت
التــي يســطرها اجليــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف جبهــات العــزة
والكرامــة ملواجهــة العــدوان.
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ويف اجللســة التــي رأســها عضــو املجلــس الســيايس األعــى ســلطان الســامعي
والقائــم بأعــال رئيــس جملــس الشــورى حممــد حســن العيــدروس ووزيــر الدولــة
لشــؤون جملــي النــواب والشــورى الدكتــور عــي أبــو حليقــة ثمــن عضــو املجلــس
الســيايس األعــى الســامعي جهــود دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة
والوقــوف أمــام اآللــة الدعائيــة واإلعالميــة لتحالــف العــدوان.
ونــوه بنشــاط جملــس الشــورى خــال هــذه املرحلــة االســتثنائية التــي يمــر هبــا
الوطــن  ..مؤكــد ًا أن املجلــس الســيايس األعــى ســيكون خــر داعــم ومســاند
ملجلــس الشــورى يف أنشــطته وفعالياتــه يف خمتلــف املجــاالت.
وأكــد أمهيــة حتمــل اجلميــع للمســؤولية يف مواجهــة األنشــطة غــر األخالقيــة التــي
تــدار مــن قبــل أجهــزة اســتخبارات العــدو وتســتهدف األمــن والســلم االجتامعــي
مــن خــال جتنيــد خاليــا لنــر الرذيلــة يف أوســاط املجتمــع مــا يتطلــب املزيــد مــن
التحــرك عــى كافــة املســتويات الرســمية والشــعبية وتعزيــز األمــن واالســتقرار
والوقــوف بحــزم والتصــدي لــكل املؤامــرات اخلارجيــة.
فيــا أعــرب القائــم بأعــال رئيــس جملــس الشــورى عــن تقديــره ملــا تقــوم بــه دائــرة
التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة مــن أدوار يف عكــس مــا تشــهده اجلبهــات مــن
انتصــارات ومالحــم بطوليــة جيرتحهــا أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية دفاعــا عــن
الوطــن وأمنــه واســتقراره.
ونــوه بــا حققتــه دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة ومــا شــهدته أنشــطتها
مــن نقلــة نوعيــة يف خمتلــف جمــاالت العمــل املعنــوي واإلعالمــي والعســكري
والرتبــوي والثقــايف اإلرشــادي والتنويــري.
وأشــاد العيــدروس بــا حققتــه دائــرة التصنيــع العســكري من إنجــازات اســتطاعت
مــن خالهلــا كــر معادلــة القــوة والتــي شــكلت مفاجــأة لتحالــف العــدوان
وأدواتــه.
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وكان مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أحــاط
أعضــاء جملــس الشــورى بــرح مفصــل مدعــم باإلحصائيــات ألهــم األحــداث
يف اجلبهــات خــال العــام املــايض 2018م والتطــورات العســكرية والعملياتيــة يف
مجيــع اجلبهــات.
وتطــرق إىل البطــوالت التــي مــا يــزال أبطــال اجليــش واألمــن واللجــان الشــعبية
يســطروهنا يف معركــة التصــدي للعــدوان والــذود عــن الوطــن ..مؤكــد ًا أن مرتزقــة
العــدوان وأدواتــه ماضــون يف حتدهيــم للقــرارات األمميــة بخروقاهتــم املســتمرة
والتنصــل مــن التزاماهتــم التــي وق ًعــوا عليهــا يف الســويد.
ولفــت إىل أن التصعيــد العســكري غــر املســبوق للعــدوان يف اجلبهــات مــا يــزال
يصطــدم بصخــرة صمــود وثبــات واستبســال اجليــش واللجــان الشــعبية.
وأكــد العميــد رسيــع أن التصنيــع العســكري للطائــرات املســرة والصواريــخ قــد
شــكل رد ًا قوي ـ ًا ورادع ـ ًا ملامرســة وعنجهيــة العــدوان ..الفت ـ ًا إىل أن أيــام القادمــة
ستشــهد الكشــف عــن املزيــد مــن الصناعــات احلربيــة املتنوعــة.
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العميد سريع :العدوان ومرتزقته ال يريدون
السالم لليمنيني وارتكبوا  289خرق ًا
جديد ًا يف احلديدة خالل  24ساعة
2019/1/ 23م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه ال يريــدون الســام لليمنيــن وال
يرغبــون يف تنفيــذ وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة كبــادرة حلســن
نواياهــم ورغبتهــم يف وقــف العــدوان وأن مواصلتهــم خلــرق وقــف
إطــاق النــار باحلديــدة عــى الرغــم مــن وجــود الفريــق األممــي
واللجــان املشــركة يؤكــد نواياهــم يف اســتمرار العــدوان وإطالــة
أمــد احلــرب واحلصــار عــى شــعبنا.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــوا
خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  289خرق ـ ًا يف احلديــدة توزعــت بــن إطــاق 191
قذيفــة مدفعيــة و 28صاروخ ـ ًا و 52خرق ـ ًا بإطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة
املتوســطة والثقيلــة باجتــاه منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا ،كــا نفــذ
املرتزقــة حماولتــي تســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا مــن اجتــاه املزرعــة شــال هناجــر
احلاشــدي ويف غــرب حيــس يف الوقــت الــذي واصــل فيــه طــران العــدوان حتليقــه
فــوق مدينــة احلديــدة والدرهيمــي وحيــس والتحيتــا واجلبليــة.
مشــر ًا إىل أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم ببنــاء حتصينات واســتحداثات
يف شــال خــط اخلوخــة بحيــس ،كــا رصــدت حتــركات أطقــم وعربــات ومدرعــات
وســيارات للمرتزقــة بــن اخلمســن والغــرايس والكســارة ويف حميــط مدينــة الشــعب
وجنــوب غــرب حيــس وحتــركات ليليــة مكثفــة مــا بــن الــدوار الكبــر واخلمســن
واملنظر.
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وقــال املتحــدث الرســمي أن طــران العــدوان شــن  44غــارة منهــا  4غــارات
إحداهــا مــن طــران االســتطالع املســلح عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 24غــارة
عــى صعــدة و 13غــارة -أغلبهــا عنقوديــة -عــى قــاع احلقــل بذمــار وغارتــان عــى
حــرض بحجــة وغــارة عــى رصواح بمــأرب.
مضيفـ ًا :أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا زحفـ ًا مكثفـ ًا للمرتزقــة باجتــاه
رشــاحة الرشقيــة بالبقــع ،كــا نفــذوا عمليــة هجوميــة معاكســة مــن رشــاحة الغربيــة
تــم خالهلــا االلتفــاف عــى العــدو وحمارصتــه يف رشــاحة الرشقيــة بعــد قطــع طــرق
إمداداتــه وعمليــة هجوميــة أخــرى نفذهــا أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية جنوب
رشق جبــل النــار باملــزرق مــن مســارين تــم خالهلــا تطهــر واســتعادة التبــاب التــي
كان املرتزقــة قــد تقدمــوا فيهــا خــال اليومــن املاضيــن بعــد معركــة حاســمة وبعــد
قطــع خطــوط إمــدادات العــدو يف جبــل احلصنــن والتــزال كتيبــة بكاملهــا حمــارصة
مــع قائدهــا إىل جانــب تنفيــذ ســاح اجلــو املســر هجومـ ًا عــى معســكر للمرتزقــة
يف علــب.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليتــي
إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف هضبــة مجيــل بقانيــة يف البيضــاء وعــى جبــل احلصنني
باملــزرق ،كــا نفــذوا  6عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع وحتــركات وخطــوط
إمــداد العــدو قبالــة جيــزان ويف تبــة الصيــاد بالصافيــة وغــرب الشــبكة يف املالحيــط
ويف األجــارش بالبقــع ويف قريــة الصفــة بالصلــو ويف مفــرق الوازعيــة بتعــز.
مؤكــد ًا أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر فادحــة منهــا قنــص  2مــن املرتزقــة يف جبــل
موبايــل و 9قتــى مــن املرتزقــة قبالــة الشــبكة باملالحيــط وقنــص  3مرتزقــة يف
الطلعــة ،كــا تــم تدمــر  3آليــات يف البقــع وقبالــة جيــزان واملالحيــط وإحــراق
طقمــن يف رشق الــدود وأســيف الرشقــي بنهــم.
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العميد سريع :العدوان ومرتزقته يصرون
على موقفهم يف التنصل من اتفاق السويد
ومواصلة خروقاتهم يف احلديدة
2019/1/ 25م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع :إن العــدوان ومرتزقتــه يــرون عــى موقفهــم يف عــدم الوفــاء
بــا التزمــوا بــه يف اتفــاق الســويد وحماولــة التنصــل مــن االتفــاق وأن
مواصلتهــم خلروقاهتــم املكثفــة يف احلديــدة والتصعيــد غــر املســبوق
يف باقــي اجلبهــات بــات مكشــوف ًا ودليــ ً
ا عــى عــدم رغبتهــم يف
وقــف إطــاق النــار وإحــال الســام يف اليمــن.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أنــه عــى الرغــم مــن التــزام
قواتنــا بوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة يواصــل العــدوان ومرتزقتــه ارتــكاب
اخلروقــات بشــكل مســتمر حيــث ارتكبــوا خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  158خرق ًا
يف احلديــدة منهــا إطــاق  101قذيفــة مدفعيــة و 15صاروخ ـ ًا و 31عمليــة خــرق
بإطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة والثقيلــة باجتــاه منــازل ومــزارع
املواطنــن ومواقــع قواتنــا تركــزت أغلبهــا باجتــاه الزعفــران وحمــل الشــيخ والكوعي
والشــجن واالحتــاد والقمــة والواحــة.
وأضــاف العميــد رسيــع أنــه تــم رصــد مرتزقــة يقومــون ببنــاء حتصينــات
واســتحداثات عنــد الفلــة ورصــد تعزيــزات وحتــركات للمرتزقــة مــا بــن العقــد
ومدينة الشــعب وشــال احلاشــدي ومــا بــن  22مايو والشــبكة والغــرايس وحتركات
أطقــم وســيارات ومدرعــات مــا بــن الغــرايس والعــارة املدمــرة والكســارة يف
الوقــت الــذي واصــل فيــه طــران العــدوان االســتطالعي والتجســي حتليقــه يف
أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
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وأكــد املتحــدث الرســمي أن مدفعيــة مرتزقــة العــدوان قصفــت إحــدى صوامــع
مطاحــن البحــر األمحــر مــا أدى إىل اشــتعال النــران فيهــا يف عمــل جبــان ينــم عــن
مــدى احلقــد وعــدم مباالهتــم بقــوت املواطنــن.
وبخصــوص غــارات العــدوان أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان
شــن  31غــارة منهــا  5غــارات عــى حــرض بحجــة وغــارة عــى هنــم وغــارة عــى
األزهــور بــرازح و3غــارات عــى املالحيــط و9غــارات عــى كتــاف وغــارة عــى
البقــع و 11غــارة عــى باقــم واجلعملــة بصعــدة.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة عــى
مواقــع قواتنــا يف تبــة ثابــت بــرازح ،كــا نفــذوا  4عمليــات هجوميــة منهــا عمليــة
هجوميــة عــى العويــد وموقــع بــاس يف محــر بتعــز وعمليــة هجوميــة يف اخلليفــن
بخــب والشــعف يف اجلــوف وعمليــة هجوميــة يف البقــع تــم خالهلــا تطهــر ثالثــة
مواقــع كان العــدو قــد تقــدم فيهــا خــال أيــام املاضيــة إىل جانــب تنفيــذ الطــران
املســر لعمليــة هجوميــة اســتهدفت جتمعــات للجيــش الســعودي يف عســر.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية نفــذوا عملية
عســكرية هجوميــة واســعة تــم خالهلــا مهامجــة مواقــع وجتمعــات مرتزقــة العــدوان
جنــوب جبــل النــار باملــزرق بشــكل مفاجــئ أحدثــت إربــاك ًا كبــر ًا بينهــم وأحكــم
مقاتلونــا بعــون اهلل الســيطرة عــى املواقــع والتبــاب التــي كان يســيطر عليهــا املرتزقــة
شــال جمريبــة وصــوالً إىل تبــاب جنــوب تبــة اخلــزان ،كــا تكبــد املرتزقــة خــال
العمليــة العــرات مــن القتــى واجلرحــى وتدمــر عــدد مــن اآلليــات والعربــات
ومــا زالــت العديــد مــن جثــث القتــى واجلرحــى حمارصيــن مل يســتطع العــدو
إخراجهــم بســبب اإلربــاك وحالــة االهنيــار الكبــر بــن صفــوف مقاتليــه.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة إغــارة
عــى مواقــع املرتزقــة يف مفــرق الوازعيــة بتعــز و 5عمليــات نوعيــة اســتهدفت
مواقــع وجتمعــات وحتــركات املرتزقــة يف صحــراء األجــارش بالبقــع ويف اجلحمليــة
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بتعــز ويف قبالــة رازح ويف البقــع بصعــدة ويف اخلليفــن باجلــوف.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن أبطــال قواتنــا املســلحة كبــدوا مرتزقــة العــدوان
خســائر كبــرة وســقط العــرات قتــى ومصابــن ومــن هــذه العمليــات قنــص
اثنــن مــن املرتزقــة يف اجلحمليــة بتعــز ومرتــزق آخــر يف رازح وثالثــة مرتزقــة قبالــة
الســديس بنجــران و 3مرتزقــة يف الطلعــة بالبقــع.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة:
تطهير  15موقع ًا باجتاه جنوب جبل النار
ومصرع وإصابة العشرات من املرتزقة
2019/1/25م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بفضــل اهلل مــن
تطهــر  15موقع ـ ًا جنــوب جبــل النــار بحــرض يف عمليــة هجوميــة
نوعيــة.
وأشــار إىل أن العمليــة تــم تنفيذهــا بعــد اســتكامل كافــة املعلومــات االســتخباراتية
حيــث انطلــق مقاتلــو اجليــش واللجــان صــوب مواقــع مرتزقــة العــدوان وتــم
مباغتتهــم يف مواقعهــم حيــث لقــي خــال العمليــة  19مــن املرتزقــة مرصعهــم
بينهــم  7قيــادات كــا أصيــب أكثــر مــن  30مرتزقـ ًا بينهــم قيــادات وتــم نقــل بعــض
اجلثــث واملصابــن إىل مستشــفى صامطــة فيــا التــزال عــرات اجلثــث واملصابــن
مرميــة مل يســتطيعوا إخراجهــا.
وأوضــح أن العمليــة أســفرت عــن تطهــر  15موقعــ ًا بعــد طــرد املرتزقــة منهــا
جنــوب جبــل النــار وأن هنــاك حالــة إربــاك بــن املرتزقــة وحــاالت فــرار وهــروب
مجاعــي ملقاتليهــم مــن مواقعهــم.
مؤكــد ًا أن هــذه العمليــة النوعيــة متثــل رســال ًة لقــوى العــدوان ومرتزقتهــم مفادهــا
أن قواتنــا املســلحة دشــنت مرحلــة جديــدة مــن املواجهــة مــع العــدوان وانتقلــت
بالفعــل مــن الدفــاع إىل اهلجــوم ونعدهــم بقــادم مزلــزل بقــوة اهلل.
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العميد سريع :املرتزقة يستغلون
التزام قواتنا بضبط النفس ويرتكبون
 184خرق ًا خالل  48ساعة
2019/1/ 27م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع :إن العــدوان ومرتزقتــه يســتغلون التــزام قواتنــا بضبــط
النفــس ووقــف إطــاق النــار وعــدم الــرد عــى خروقاهتــم املســتمرة
يف احلديــدة الرتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحــق املواطنــن يف حماوالت
يائســة للتنصــل مــن التزاماهتــم باتفــاق الســويد.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا
خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  184خرقـ ًا لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة تنوعــت
بــن إطــاق  119قذيفــة و 4صواريــخ كاتيوشــا و 44عمليــة إطــاق للنار ومتشــيط
مكثــف مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة باجتــاه األحيــاء الســكنية ومــزارع
ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا وقيامهــم باســتحداثات وتعزيــزات وحتــركات يف
الوقــت الــذي واصــل فيــه الطــران االســتطالعي والتجســي حتليقــه فــوق مدينــة
احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وأضــاف العميــد رسيــع « أن خروقــات العــدوان واملرتزقــة كفيلــة بإلــزام رئيــس
الفريــق األممــي بإعالهنــم طرفـ ًا معرقـ ً
ا لالتفــاق وحتميلهــم املســؤولية الكاملــة عــن
عــدم التزامهــم بقــرار وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة».
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وأشــار إىل أنــه يف الوقــت الــذي كثــف فيــه العــدوان ومرتزقتــه مــن خروقاهتــم
باحلديــدة شــن طــران العــدوان  36غــارة منهــا  6غــارات عــى العمشــية بعمــران
و 5غــارات عــى حــرض بحجــة وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى
اجلــوف و 22غــارة عــى حمافظــة صعــدة.
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موضحــ ًا أن غــارات طــران العــدوان تزامنــت مــع تنفيــذ مرتزقتــه ألربعــة
زحوفــات عــى مواقــع قواتنــا يف البقــع وتبــة أبــو شــهيد بالربوعــة ونجــد الفــارس
ومربــع شــجع غــرب نجــران إىل جانــب تنفيــذ املرتزقــة لثــاث حمــاوالت تســلل
باجتــاه مواقعنــا يف خزانــات العلــم وقريــة الرفصــة بالصلــو يف تعــز وتبــة القناصــن
بالســاقية والتبــة الســوداء بحــام يف اجلــوف.
ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه أكــد العميــد رسيــع أن مقاتــي اجليــش
واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــات هجوميــة ناجحــة اســتهدفت مواقــع مرتزقــة
العــدوان منهــا عمليــة هجوميــة عــى مربــع الطلعــة قبالــة نجــران تــم خالهلــا
اســتعادة عــدة مواقــع وعمليــة هجوميــة أخــرى عــى جبــل احلصنــن بحــرض
وعمليــة هجوميــة ثالثــة يف باقــم تــم خالهلــا إحــكام الســيطرة عــى تبــة بــركان٩
ومواقــع أخــرى جمــاورة وعمليــة هجوميــة رابعــة يف رشــاحة بالبقــع تــم خالهلــا
تطهــر موقعــن كان العــدو قــد تقــدم فيهــا ،كــا شــن الطــران املســر هجومــ ًا
بطائــرة مســرة اســتهدفت جتمعــات للجيــش الســعودي واملرتزقــة يف عســر.
وأضــاف «أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا ثــاث عمليــات إغــارة
اســتهدفت مواقــع املرتزقــة يف جنــوب شــليلة باملــزرق ويف الزرقــة باملصلــوب ويف
اخلليفــن بخــب والشــعف يف اجلــوف ،كــا نفــذوا أربــع عمليــات نوعيــة اســتهدفت
مواقــع وجتمعــات وخطــوط إمــداد العــدو يف اجلحمليــة بتعــز ويف مربــع شــجع
غــرب نجــران ويف صحــراء األجــارش بالبقــع» ..مؤكــد ًا أن مقاتلينــا األبطــال كبــدوا
مرتزقــة العــدوان خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد.
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ً
قتيال ومصاب ًا من
العميد سريع68 :
قوى العدوان قبالة جيزان
2019 /1/ 29م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــعمقتــلوإصابــةالعــراتمــنقــوىالعــدوانقبالــةجيــزان.
وقــال« :إن  68مــن قــوى العــدوان بينهــم قيــادات ســقطوا بــن قتيــل ومصــاب
خــال تصــدي أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية لزحــف كبــر قبالــة جيــزان باجتــاه
رازح والــذي حتــرك فيــه العــدو مــن عــدة مســارات إال أنــه منــي بخســائر فادحــة»..
موضحـ ًا أن معظــم القتــى واجلرحــى ممــا يســمى باللــواء الســادس حــرس حــدود.
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سقوط شهيد من فريق نزع األلغام باستهدافه
من مرتزقة العدوان أثناء تواجد الفريق األممي
2019/1/29م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع استشــهاد أحــد أعضــاء فريــق نــزع األلغــام يف احلديــدة جــراء
إصابتــه يف جنــوب غــرب كيلــو  16أثنــاء تواجــد ضبــاط الفريــق
األممــي وضبــاط االرتبــاط يف املــكان لفتــح الطريــق مــن كيلــو 13
باجتــاه مطاحــن البحــر األمحــر.
وأوضــح أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة
بشــكل مكثــف بمختلــف القذائــف واألســلحة املتوســطة واخلفيفــة رغــم حتــركات
ضبــاط الفريــق األممــي وضبــاط االرتبــاط يف اللجنــة املشــركة ومعهــم فريــق نــزع
األلغــام لفتــح الطريــق ممــا أدى إىل إصابــة عضــو فريــق نــزع األلغــام املســاعد
مهنــدس حممــد فــؤاد حممــد العــذري بإصابـ ٍ
ـة بليغــة حيث تــم إســعافه إىل املستشــفى
لكنــه فــارق احليــاة متأثــر ًا بإصابتــه.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن خروقــات مرتزقــة العــدوان املتواصلــة تكشــف حقيقــة
نواياهــم وعــدم جديتهــم يف تنفيــذ التزاماهتــم التــي وقعــوا عليهــا يف الســويد
واســتخفافهم الكبــر بالفريــق األممــي الــذي كان متواجــد ًا يف املــكان لــإرشاف
عــى فتــح الطريــق.
ودعــا املتحــدث الرســمي األمــم املتحــدة والفريــق األممــي إىل حتمــل مســؤوليتهم
إزاء اخلروقــات املســتمرة للعــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة ..مطالبـ ًا املبعــوث األممــي
ورئيــس فريــق املراقبــن بإدانــة تلــك اخلروقــات وإعــان الطــرف اآلخــر باعتبــاره
طرف ـ ًا معرق ـ ً
ا لالتفــاق.
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العميد سريع :خروقات وتصعيد العدوان
ومرتزقته يف احلديدة كفيلة بنسف اتفاق
السويد وعلى األمم املتحدة حتمل مسؤوليتها
2019/1/30م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن  15غــارة عــى حمافظــة احلديــدة
يف تصعيــد غــر مســبوق منهــا  9غــارات عــى منطقــة املرابيــت
رشق اجلراحــي وغــارة عــى مفــرق الصليــف وغــارة عــى الكــدن
و 4غــارات عــى املعشــور بالســخنة يف احلديــدة ،يف الوقــت الــذي
واصــل فيــه مرتزقــة العــدوان خروقاهتــم املكثفــة يف احلديــدة رغــم
التــزام قواتنــا بضبــط النفــس وعــدم الــرد عــى تلــك اخلروقــات.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه
املتواصلــة يف احلديــدة بقــدر مــا تعــد حتدي ـ ًا ســافر ًا للقــرارات األمميــة فإهنــا كفيلــة
بنســف اتفــاق الســويد وإفشــال اجلهــود األمميــة لوقــف العــدوان وإحــال الســام
يف اليمــن».
ومحــل العميــد رسيــع العــدوان ومرتزقتــه املســؤولية الكاملــة عــن تلــك اخلروقــات
والتصعيــد اخلطــر ومــا ســيرتتب عــى ذلــك مــن تداعيــات ..مؤكــد ًا أن قواتنــا
التــزال تلتــزم بأعــى درجــات ضبــط النفــس واحــرام القــرارات األمميــة ومــا تــم
االلتــزام بــه يف الســويد.
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احلديــدة ارتكــب املرتزقــة  248خرق ـ ًا خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة تنوعــت بــن
إطــاق  149قذيفــة و 12صاروخــ ًا و 56إطــاق نــار مــن القناصــة واألســلحة
اخلفيفــة واملتوســطة عــى مــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا إىل جانــب
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قيــام مرتزقــة العــدوان بعمليــات اســتحداثات وحتصينــات وتعزيــزات وحتــركات
يف الوقــت الــذي واصــل طــران العــدوان االســتطالعي والتجســي حتليقــه بشــكل
متقطــع فــوق مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وأضــاف العميــد رسيــع « أن طــران العــدوان شــن -إضافــ ًة إىل اخلمســة عــرة
غــارة يف احلديــدة 67 -غــارة عــى عــدد مــن املحافظــات منهــا  26غــارة عــى
صعــدة وغارتــان عــى حــام باجلــوف وغــارة عــى رصواح بمــأرب وغــارة عــى
هنــم بمحافظــة صنعــاء وغــارة عــى بكيــل املــر وغــارة عــى مســتبأ و 10غــارات
عــى كــر و 9غــارات عــى حــرض بمحافظــة حجــة وغــارة عــى قبالــة نجــران و7
غــارات عــى حمافظــة ذمــار و 7غــارات عــى حمافظــة ريمــة وغــارة عــى بنــي ســعد
باملحويــت».
مؤكــد ًا استشــهاد وجــرح عــدد مــن املواطنــن منهــم الطفــل معــايل حييــى ســعد
البطنــة بغــارة اســتهدفت وادي كالبــة بريمــة وجــرح املواطــن عبــده عــي حســن
املــرك يف غــارة اســتهدفت قريــة الغاويــة بريمــة ،كــا أدت الغــارات إىل نفــوق
أعــداد مــن املــوايش بعزلــة العســاكرة يف ريمــة.
وأوضــح أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا  4زحوفــات ملرتزقــة العــدوان باجتــاه مواقــع
قواتنــا يف جنــوب تبــة اخلــزان باملــزرق والقــد وآل صــوار واألزهــور بــرازح وجبــل
قيــس قبالــة جيــزان.
ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتــي
اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  4عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة منهــا
عمليــة هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة يف نجــد الفــارس بنجــران تــم خالهلــا
اســتعادة جبــل اهليــج الــذي كان العــدو قــد تقــدم فيــه خــال اليومــن املاضيــن
وعمليــة هجوميــة أخــرى عــى جنــوب القــرن بنهــم وعمليــة هجوميــة عــى غــرب
العــرة بباقــم كــا نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــة هجوميــة اســتهدفت جتمعــات
للعــدو يف الربوعــة بعســر.
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وأضــاف أن أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية نفــذوا  9عمليــات إغــارة
عــى مواقــع املرتزقــة يف معســكر الســان وقيــزان باملصلــوب وعــى الضوحيــة
والرصفــة والرشــح ومثلــث الوازعيــة يف تعــز وعــى أرتــاب عســر يف قانيــة وعــى
كعــواش بــذي ناعــم يف البيضــاء وبــن الفريضــة ومشــعل قبالــة جيــزان وعــى
رشق احلســكول بــرازح وعــى تبــة الســلطان بالصــوح قبالــة جيــزان ،كــا نفــذوا
 10عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع وحتــركات وجتمعــات وخطــوط إمــدادات
العــدو يف مثلــث الوازعيــة ويف الشــقب بتعــز ويف شــال رشق جبــل الوقــار ويف قبالــة
الســديس ويف الرشفــة وغــرب جمــازة قبالــة نجــران ويف رشق جبــل الــدود بجيــزان
ويف القعيــف ويف ســلبة باجلــوف.
وأكــد العميــد رسيــع أن مقاتلينــا كبــدوا العــدو ومرتزقتــه خســائر يف األرواح والعتاد
حيــث لقــي أكثــر مــن  20مرتزقـ ًا مرصعهــم وأصيــب  49آخــرون يف مربــع شــجع
قبالــة نجــران كــا تــم قنــص اثنــن مــن املرتزقــة يف صحــراء البقــع وثالثــة آخريــن
بــن الفريضــة ومشــعل وقنــص ثالثــة مرتزقــة يف احلســكول بــرازح كــا ســقط أكثــر
مــن  68مرتزق ـ ًا بــن قتيــل ومصــاب يف األزهــور بــرازح يف حــن تــم تدمــر آليــة
وإحــراق طقــم للمرتزقــة يف املالحيــط وإعطــاب طقــم آخــر يف رازح وطقــم حممــل
باملرتزقــة رشق مثلــث عاهــم.
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العميد سريع :يستعرض يف مؤمتر
صحفي إحصائيات شهر يناير
201/2/2م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفي ـ ًا اســتعرض فيــه خروقــات العــدوان
يف احلديــدة وتصعيــد العــدوان يف كافــة اجلبهــات خــال شــهر ينايــر
2019م.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة خــال
شــهر ينايــر بلغــت  3819خرقــ ًا توزعــت بــن إطــاق  222صاروخــ ًا و2512
قذيفــة وأكثــر مــن  680خرقــ ًا باألســلحة املتوســطة واخلفيفــة ،فيــا بلغــت
االســتحداثات  22اســتحداث ًا والتعزيــزات والتحــركات  286تعزيــز ًا وحتــرك ًا،
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كــا بلغــت املحــاوالت اهلجوميــة  9حمــاوالت و 106خروقــات بالطــران احلــريب
واالســتطالعي.
وأضــاف «أن إمجــايل خروقــات العــدوان منــذ بــدء رسيــان وقــف إطــاق النــار
بلغــت 4621خرقــ ًا».
واســتعرض املتحــدث مقاطــع فيديــو لغــارات لطــران العــدوان الســعودي
األمريكــي يف رشق التحيتــا  ..مشــر ًا إىل أن مــا حيــدث يف احلديــدة ليــس جمــرد
خروقــات لوقــف إطــاق النــار بــل تصعيــد ًا عســكري ًا خطــر ًا وتنفيــذ الغــارات
اجلويــة وكذلــك العــدد الكبــر للخروقــات اليوميــة يؤكــد ذلــك.
وأوضــح أن املعلومــات االســتخباراتية تؤكــد اســتمرار العــدوان يف اســتقدام
التعزيــزات إىل املخــا وأن هنــاك خطــة لتوزيــع تلــك التعزيــزات عــى مناطــق
جنــوب احلديــدة وأن قواتنــا تقــوم برصــد مســتمر لتحــركات العــدو عــى امتــداد
الســاحل الغــريب.
وقــال« :هنــاك اعتــداءات مســتمرة عــى منــازل املواطنــن منهــا اعتــداء طــال منــزل
مواطــن يف منطقــة  7يوليــو وكذلــك اعتــداءات طالــت أكثــر مــن منطقــة جنــوب
ورشق احلديــدة».
مؤكــد ًا أن اخلروقــات والتصعيــد العســكري اخلطــر أدى إىل وقــوع شــهداء وجرحى
يف صفــوف املدنيــن وإىل أرضار طالــت ممتلــكات املواطنني.
وأضــاف «أن مهمــة قواتنــا محايــة املدنيــن مــن االعتــداءات والتصــدي ألي تصعيــد
ٍ
ـؤولية
عســكري بالوســائل املناســبة ومــن حقنــا الــرد باملثــل وأن قواتنــا أمــام مسـ
وطنيــة حتتــم عليهــا تنفيــذ واجبهــا الوطنــي والدينــي وإفشــال أيــة خمططــات معاديــة
يف احلديــدة والســاحل الغــريب».
وخاطــب العميــد رسيــع العــدو قائــاً « :كــا فشــلتم يف املــايض ستفشــلون يف
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املســتقبل وأبنــاء هتامــة واحلديــدة ومعهــم كل أبنــاء اليمــن ســيقفون باملرصــاد لــكل
املؤامــرات».
وأكــد أن قواتنــا أثبتــت التزامهــا الكامــل باتفــاق وقــف إطــاق النــار وأن تنفيــذ
اتفــاق الســويد ال حيتــاج إىل مزيــد مــن املراقبــن بقــدر احلاجــة إىل إرغــام العــدو عىل
اخلضــوع الكامــل لصــوت الســام وتوفــر اإلرادة واجلديــة لتحقيــق الســام بغــض
النظــر عــن تغيــر مــن يقــع عــى عاتقهــم تنفيــذ هــذه اإلرادة.
وأردف قائــاً« :الكثــر مــن اخلروقــات حدثــت أثنــاء تواجــد الفريــق األممــي
الــذي اطلــع بنفســه عــى مــا حيــدث ومــن املخجــل عــدم حتديــد الطــرف املتســبب
يف تأجيــل تنفيــذ االتفــاق واســتمرار التعامــل مــع الطــرف اآلخــر دون حتميلــه
مســؤولية مــا حيــدث هيــدد تنفيــذ اتفــاق الســويد».
موضحــ ًا أن إمجــايل غــارات طــران العــدوان عــى خمتلــف حمافظــات اجلمهوريــة
خــال شــهر ينايــر بلــغ  719غــارة منهــا  357غــارة عــى صعــدة و 142غــارة
عــى حمافظــة حجــة و 54غــارة عــى حمافظــة صنعــاء وغــارات أخــرى اســتهدفت
حمافظــات اجلــوف والعاصمــة وذمــار ومــارب وتعــز واحلديــدة وعمــران وريمــة.
وأكــد أن الغــارات أدت إىل استشــهاد  88مواطن ـ ًا منهــم  22طف ـ ً
ا و 8نســاء و58
ا كــا أدت إىل جــرح  117مواطن ـ ًا منهــم  31طف ـ ً
رج ـ ً
ا و 16امــرأة و 70رج ـاً.
وأوضــح أن اســتهداف األطفــال ال يتوقــف ،عــى ســبيل املثــال أصيــب طفــان
بقصــف املرتزقــة عــى اجلبليــة بالتحيتــا حمافظــة احلديــدة ويف نفــس اليــوم استشــهد
طفــان يف قصــف اســتهدف منطقــة رازح بصعــدة.
وقــال املتحــدث الرســمي« :إن كل هــذا اإلجــرام بحــق الطفولــة يكشــف زيــف
مــا يســمى باملجتمــع الــدويل ودعــاة مــا يســمى بحقــوق االنســان ..متســائالً :أيــن
حقــوق هــؤالء األطفــال وهــل ال يــزال التصــدي للعــدوان والدفــاع عــن بلدنــا
وأطفالنــا مــن آلــة القتــل الوحشــية غــر مــروع يف نظــر البعــض».
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وأضــاف «هــذه الغــارات عــى العاصمــة واملحافظــات لــن تــؤدي إال للمزيــد مــن
الصمــود يف اجلبهــات وســتنعكس عــى املوقــف العســكري العــام وســرى العــدو
منــا املزيــد مــن العمليــات النوعيــة كــا أن اســتمرار نزيــف الــدم اليمنــي يؤكــد
رضورة الصمــود يف وجــه العــدوان».
ولفــت إىل أن النظــام الســعودي ومعــه نظــام أبوظبــي يســتندان إىل الدعــم األمريكي
والغــريب عمومـ ًا أمــا شــعبنا فيســتند إىل اهلل ونســتمد منــه العــون يف الصــر والصمود
حتــى النــر  ..داعيـ ًا الشــعوب العربيــة واإلســامية إىل حتمــل مســؤولياهتا الدينيــة
والقوميــة واإلنســانية جتــاه مــا ترتكبــه أنظمــة العاملــة واخليانــة بحــق شــعب العروبــة
واإلســام شــعب اإليــان واحلكمة.
وأضــاف «أنــه وبعــد  4ســنوات مــن العــدوان باتــت احلقائــق أكثــر وضوحــ ًا
للجميــع ومــررات العــدوان ســقطت وانتهــت وأن التضليــل اإلعالمــي للعــدوان
أصبــح اليــوم ضعيــف التأثــر فاحلقائــق أكــر مــن أن حترفهــا القنــوات أو أن تزيفهــا
الــوكاالت».
وبخصــوص األوضــاع يف بقيــة اجلبهــات أشــار العميــد رسيــع إىل أن العــدو نفــذ
خــال شــهر ينايــر يف خمتلــف اجلبهــات أكثــر مــن  118عمليــة عســكرية منهــا 90
حماولــة هجوميــة و 28حماولــة تســلل.
وأكــد أن قــوات العــدوان وحتديــد ًا املرتزقــة تكبــدوا خســائر كبــرة خــال تلــك
املحــاوالت اهلجوميــة حيــث تصــدت قواتنــا وببســالة لكافــة العمليــات العســكرية
التصعيديــة للعــدو بــل وكانــت مســتعدة هلــا جيــد ًا.
وأوضــح أن قواتنــا اختــذت الدفــاع اإلجيــايب ومتكنــت مــن توجيــه رضبــات مبــارشة
لتجمعــات العــدو وحققــت أهدافهــا بنجــاح يف معظــم العمليــات الدفاعيــة وأن
املوقــف النفــي للمرتزقــة يكشــف طبيعــة عالقتهــم بقادهتــم مــن دول العــدوان
الذيــن يدفعــون هبــم إىل حمــارق حقيقيــة.
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وأردف قائ ـاً« :معلوماتنــا االســتخباراتية تؤكــد أن وعي ـ ًا بــدأ يتشــكل يف صفــوف
املرتزقــة يف بعــض اجلبهــات بعــد تعرضهــم لإلهانــة مــن قبــل ضبــاط العــدوان
إضافــة إىل رسقــة املقابــل املــادي الرتزاقهــم وخيانتهــم لوطنهــم».
وأكــد العميــد رسيــع أنــه ورد ًا عــى التصعيــد املســتمر مــن قبــل العــدوان نفــذت
قواتنــا عــى امتــداد مــرح العمليــات القتاليــة خــال شــهر ينايــر أكثــر مــن 197
عمليــة منهــا  55عمليــة هجوميــة شــارك فيهــا ســاح اجلــو املســر بـــ 12عمليــة إىل
جانــب  50عمليــة إغــارة فيــا بلــغ إمجــايل العمليــات النوعيــة  92عمليــة نوعيــة.
وأشــار إىل أن عمليــات اهلندســة خــال شــهر ينايــر بلغــت  146عمليــة فيــا نفــذت
وحــدة القناصــة  1695عمليــة أدت إىل مــرع  57جندي ـ ًا وضابط ـ ًا ســعودي ًا و17
مرتزق ـ ًا ســوداني ًا وإعطــاب  15آليــة و 23ســاح و 3معــدات عســكرية وقنــص 4
قناصــن.
موضح ـ ًا أن وحــدة ضــد الــدروع نفــذت عــرات العمليــات أدت إىل تدمــر 70
مدرعــة و 8دبابــات منهــا  4دبابــات يب ام يب يف جبهــات احلــدود و 13آليــة و4
جرافــات عســكرية واســتهداف  56جتمعــ ًا وحتصينــ ًا وتدمــر  22مــن األســلحة
املختلفــة.
وأكــد أن قواتنــا اعتمــدت عــى اهلجــوم املضــاد يف الوقــت املناســب ومتكنــت مــن
إحلــاق اخلســائر الفادحــة يف صفــوف العــدو وأن قــدرة قواتنــا عــى االنتقــال الرسيــع
مــن الدفــاع إىل اهلجــوم أربــك قــوات العــدو وأضعــف مــن مســتوى عملياهتــا
العســكرية اهلجوميــة.
واســتعرض املتحــدث عمليــات ســاح اجلو املســر منهــا عمليــات نفذت بمشــاركة
ســاح املدفعيــة وقــد اســتهدفت هــذه العمليــات معســكرات ومنشــآت العــدو
العســكرية وحققــت أهدافهــا بنجــاح.
الفت ـ ًا إىل أن ســاح اجلــو املســر حقــق خــال فــرة وجيــزة نجاحــات مهمــة عــى
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صعيــد املعركــة امليدانيــة وســاهم يف افشــال الكثــر مــن خمططــات العــدو مــن خــال
الرضبــات االســتباقية.
وأشــار إىل أن قواتنــا نجحــت عــى امتــداد مــرح العمليــات القتاليــة كالقــوة
الصاروخيــة التــي نفــذت عــدة عمليــات اســتهدفت مــن خالهلــا جتمعــات
ومعســكرات للعــدوان يف اجلبهــات احلدوديــة ويف جبهــات داخليــة.
مؤكــد ًا أن املرحلــة القادمــة ستشــهد عمليــات نوعيــة مل تنفــذ مــن قبــل وســتمثل
حتــوالً مهـ ًا ودقيقـ ًا يف تاريــخ املعركــة مــع العــدو وأن اســتقدام املزيــد مــن املرتزقــة
األجانــب ســيام مــن دول إفريقيــة لــن يضيــف شــيئ ًا إىل قــوة العــدو ســوى املزيــد
مــن اخلســائر واملزيــد مــن االنتكاســات إن شــاء اهلل.
وخاطــب العميــد رسيــع النظــام الســعودي بالقــول« :مــا فشــلت يف حتقيقــه خــال
األربــع الســنوات املاضيــة لــن تنجــح يف حتقيقــه خــال الســنوات القادمــة فاليمــن
اليــوم أكثــر قــدرة عــى التمســك بثوابتــه وأكثــر تطلع ـ ًا لالســتقالل واحلريــة ومــا
دمــاء الشــهداء إال دليــل عــى حجــم التضحيــة».
كــا خاطــب نظــام أبوظبــي بالقــول« :اعلــم أنــك تواجــه شــعب ًا ال يعــرف االنكســار
مهــا بلغــت بــه املعانــاة ومهــا طــال أمــد العــدوان ومهــا اســتخدم مــن وســائل
وأســاليب فهــو شــعب الصمــود وشــعب اإلرادة والعزيمــة».
مؤكــد ًا يف ختــام املؤمتــر الصحفــي أن دفاعنــا عــن بلدنــا عــى رأس ثوابتنــا الدينيــة
والوطنيــة وكلنــا ثقــة بنــر اهلل تعــإىل كوننــا أصحــاب األرض ومــا حتالــف العدوان
إال غــزاة أجانــب هلــم أطــاع يف بالدنــا وســيكون مصريهــم مصــر مــن ســبقوهم
مــن الغــزاة حتــى وإن كان هلــم عمــاء وخونــة وأن مــن يســخر مــن أبنــاء الشــعب
اليمنــي ويقلــل مــن قدراهتــم يف الصناعــة العســكرية ســيأيت اليــوم الــذي يــدرك
فيــه حقيقــة هــذا الشــعب األيب الصامــد الــذي يصنــع اليــوم ملحمــ ًة أســطوري ًة
ســيخلدها التاريــخ يف أنصــع صفحاتــه.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :أكثر من
 367خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة خالل أربعة أيام
2019/2/ 4م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق
النــار يف احلديــدة مســتهدفني األحيــاء الســكنية ومــزارع ومنــازل
املواطنــن ومواقــع قواتنــا حيــث ارتكبــوا أكثــر مــن 367خرقــ ًا
خــال األربعــة أيــام املاضيــة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن خروقــات العــدوان واملرتزقــة
توزعــت بــن إطــاق  16صاروخــ ًا و 216قذيفــة و 91عمليــة إطــاق نــار مــن
األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و 34عمليــة تعزيــزات وحتــركات.
مشــر ًا إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا زحفـ ًا مكثفـ ًا باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الشــجن
وحماولــة تســلل أخــرى باجتــاه شــال رشق بيــوت اخلباتيــة بالدرهيمــي ،كــا قامــوا
بعمليــة اســتحداثات وحتصينــات يف الوقــت الــذي واصــل فيــه طــران العــدوان
احلــريب واالســتطالعي خرقــه وحتليقــه بشــكل متقطــع فــوق أجــواء مدينــة احلديــدة
وعــدد مــن املديريــات.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن  85غــارة منهــا  10غــارات عــى
حــرض وحــران وغارتــان عــى كــر وغــارة عــى مســتبأ وغارتــان عــى املــزرق
بمحافظــة حجــة و 12غــارة عــى باقــم و 14غــارة عــى كتــاف وثــاث غــارات
عــى املالحيــط و 8غــارات عــي بنــي معــاذ وغــارة عــى حيــدان بمحافظــة صعــدة
و 3غــارات عــى حــي ســعوان بأمانــة العاصمــة وغــارة عــى رصواح بمحافظــة
مــأرب و11غــارة عــى هنــم وغــارة عــى بنــي حشــيش بمحافظــة صنعــاء وغــارة
عــى الوازعيــة بمحافظــة تعــز و 5غــارات عــى حمافظــة عمــران و 5غــارات عــى
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املــرايش بمحافظــة البيضــاء وغارتــان عــى حــام باجلــوف و 3غــارات عــى وادي
جــارة قبالــة جيــزان.
وقــال «صــد مقاتلــو اجليــش واللجــان الشــعبية  6زحوفــات للمرتزقــة عــى مواقــع
قواتنــا يف الشــجن بالدرهيمــي يف احلديــدة وعــى تبــة غضــب بحــام يف اجلــوف وعــى
نجــد الفــارس والصــوح قبالــة نجــران وعــى األقــروض وعــى تبــة احلنــايش وقريــة
الكدمــة بالقحيفــة يف تعــز كــا أفشــلوا  5حمــاوالت تســلل للمرتزقــة باجتــاه شــال
رشق اخلباتيــة باحلديــدة وباجتــاه تبــة عصــب بحــام يف اجلــوف وعــى مربــع شــجع
قبالــة نجــران وعــى عنــرة بحــام يف اجلــوف وحماولــة تســلل لعنــارص القاعــدة يف
ســائلة احلاجــب بقيفــة يف البيضــاء».
وأكــد املتحــدث الرســمي أنــه ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه نفــذ أبطــال
اجليــش واللجــان الشــعبية  6عمليــات هجوميــة ناجحــة باجتــاه مواقــع العــدو منهــا
عمليــة هجوميــة يف وادي جــارة قبالــة جيــزان تــم خالهلــا الســيطرة عــى بــرج رقعــة
والتبــاب املجــاورة وقريــة قمبــورة ورشق قريــة القيمــة وعمليــة هجوميــة عكســية
يف األقــروض بتعــز متكــن خالهلــا مقاتلونــا مــن تطهــر جبــل الرضعــة وتبــة الــويل
والتبــاب املجــاورة وعمليتــان هجوميتــان يف املــزرق بحــرض تــم خالهلــا تطهــر
التبــة احلمــراء وتبــة نــواف جنــوب تبــة اخلــزان وعمليــة هجوميــة عــى الضوحيــة
ومفــرق الوازعيــة بتعــز ،كــا نفــذ ســاح اجلــو املســر وســاح املدفعيــة عمليــة
هجوميــة اســتهدفت جتمعــات للمرتزقــة يف قانيــة بالبيضــاء.
مشــر ًا إىل أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا  8عمليــات إغــارة عــى مواقــع مرتزقــة
العــدوان يف الغرفــة وحزمــة احللــو باملصلــوب ويف بــر ســيالن باملتــون يف اجلوف ويف
جبــل العقمــة ومفــرق الوازعيــة بتعــز ويف تبــة شــهر بدمــت يف الضالــع ويف نقطــة
الرشطــة بجبــل النــار باملــزرق ويف رشــاحة الغربيــة بالبقــع.
وأضــاف « أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  15عمليــة نوعيــة ناجحــة
اســتهدفوا خالهلــا مواقــع وجتمعــات وحتــركات وخطــوط إمــدادات العــدو جنــوب
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احلــزم ويف صفــر احلنايــا ويف مرتفعــات القاهــرة وطيبــة االســم ويف اخلليفــن ويف
صربيــن باجلــوف ويف مربــع األزهــور بــرازح وقبالــة جبل قيــس ويف وادي جــارة ويف
موقــع االم يب يس وقبالــة اخلوبــة ورشق الــدود ويف مربــع مشــعل قبالــة جيــزان ويف
مثلــث العشــة ويف موقــع الوقــار بالــوادي قبالــة نجــران ويف كالبــة ويف اجلحمليــة
بمدينــة تعــز».
وأكــد العميــد رسيــع أن العــدو ومرتزقتــه تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد
حيــث ســقط أكثــر مــن  46مرتزقـ ًا بــن قتيــل ومصــاب يف حمــور رازح وقبالــة جبــل
قيــس يف عمليــات نوعيــة للجيــش واللجــان ،كــا تــم قنــص ثالثــة مرتزقــة يف أســطر
باجلــوف وقنــص ثالثــة رشق جبــل الــدود وثالثــة آخريــن يف مربــع شــجع وقنــص
مرتــزق آخــر يف جبــل جحفــان بجيــزان ،كــا متكــن مقاتلونــا بفضــل اهلل من إســقاط
طائــرة اســتطالع يف وادي جــارة قبالــة جيــزان وإعطــاب معدلــن متوســطني يف
األزهــور بــرازح وإعطــاب طقمــن يف أرتــاب عســر بقانيــة وإعطــاب طقــم حممــل
باملرتزقــة يف صفــر احلنايــا باجلــوف وتدمــر طقــم آخــر يف مفــرق الوازعيــة إىل جانب
تدمــر آليــة يف الصــوح وأربــع آليــات أخــرى يف خــب والشــعف.
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العميد سريع 172 :خرق ًا للعدوان ومرتزقته
يف احلديدة و 14عملية للجيش واللجان
يف بقية اجلبهات خالل  48ساعة
2019/2/ 6م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع إن العــدوان ومرتزقتــه يواصلــون تعنتهــم وعــدم التزامهــم
بوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة متجاهلــن القــرارات األمميــة
وجهــود املجتمــع الــدويل إلحــال الســام يف اليمــن.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــوا
خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  172خرقـ ًا لوقــف إطــاق نــار يف احلديدة مســتهدفني
األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا ،توزعــت بــن إطــاق
 71قذيفــة و 69عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و23
عمليــة تعزيــزات وحتــركات إىل جانــب قيامهــم بمحاولــة تســلل عــى جنــوب
غــرب قريــة الشــعب غــرب حيــس يف حــن واصــل طــران العــدوان احلــريب
واالســتطالعي خرقــه وحتليقــه فــوق أجــواء مدينــة احلديــدة واملديريــات.
وأوضــح العميــد رسيــع أن طــران العــدوان واصــل اســتهدافه لعــدد مــن
املحافظــات بـــ 30غــارة حيــث شــن غارتــن عــى املالحيــط و 3غــارات عــى كتاف
والصــوح وغارتــن عــى باقــم وغارتــن عــى رازح بمحافظــة صعــدة و 9غــارات
عــى حــرض وغارتــن عــى املــزرق بحجــة وغارتــن عــى حــام و 4غــارات عــى
خــب والشــعف و 3غــارات عــى املتــون بمحافظــة اجلــوف وغــارة عــى رصواح
بمحافظــة مــأرب.
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ملرتزقــة العــدوان باجتــاه غــرب حيــس وباجتــاه احلصنــن باملــزرق وباجتــاه اجلبــل
األمحــر يف حــام باجلــوف.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى
تصعيــد العــدوان بتنفيــذ  4عمليــات هجوميــة و 4عمليــات إغــارة و 6عمليــات
نوعيــة بنجــاح اســتهدفوا خالهلــا مواقــع وجتمعــات العــدو وحتركاتــه وخطــوط
إمداداتــه وكبــدوه خســائر يف األرواح والعتــاد».
موضح ـ ًا أن العمليــات اهلجوميــة ألبطــال اجليــش واللجــان اســتهدفت العــدو يف
تبــاب املخابــئ بقانيــة يف البيضــاء مــن ثالثــة مســارات تــم فيهــا تطهــر التبــاب مــن
املرتزقــة وإحــكام الســيطرة عليهــا فيــا اســتهدفوا مواقــع املرتزقــة يف جبــل احلصنــن
وحوثلــة والتبــاب املجــاورة للحصنــن يف حــرض بعمليــة هجوميــة واســعة
اســتطاعت خالهلــا قواتنــا تطهــر مســاحة واســعة تقــدر بحــوإىل  6كيلومــرات
والســيطرة عليهــا».
وقــال« :حــاول طــران العــدوان احلــريب إســناد مرتزقتــه لكــن دون جــدوى كــا
اســتهدف مقاتلونــا مواقــع العــدو يف القــرن بنهــم بعمليــة هجوميــة ثالثــة ومواقــع
العــدو باجتــاه الربوعــة بعمليــة هجوميــة رابعــة تــم خالهلــا تطهــر تبــاب العلــم
وعــدد مــن التبــاب األخــرى وإحــكام الســيطرة عليهــا مــن قبــل أبطــال اجليــش
واللجــان».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا األبطــال اســتهدفوا مواقــع املرتزقــة يف العريش
رشق مفــرق الوازعيــة بتعــز ويف تبــة القرحــة بناطــع يف البيضــاء ويف تبــة احللــو
والغرفــة البيضــاء ويف معســكر الســان باملصلــوب بأربــع عمليــات إغــارة ،كــا
اســتهدفوا مواقــع وحتــركات العــدو يف األجــارش بالبقــع ويف مقبنــة بتعــز ويف موقــع
حمجوبــة قبالــة نجــران ويف أســطر ويف وادي شــواق بالغيــل ويف الزرقــة باملصلــوب
يف اجلــوف بســت عمليــات نوعيــة ناجحــة.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن  58مرتزقـ ًا لقــوا مرصعهــم يف عمليــات قنــص ألبطال
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اجليــش واللجــان الشــعبية منهــم  31مرتزقـ ًا يف جبهــات احلــدود و 17مرتزقـ ًا يف هنم
ورصواح و 6مرتزقــة يف دمــت بالضالــع وثالثــة مرتزقــة يف الغيــل باجلــوف ومرتــزق
آخــر يف البيضــاء ،كــا قتــل ثالثــة مرتزقــة وأصيــب اثنــان آخــران يف مقبنــة بتعــز يف
حــن اســتطاع مقاتلونــا بعــون اهلل تدمــر مخســة أطقــم حمملــة باملرتزقــة منهــا طقــم
يف األجــارش بالبقــع وطقــم يف املخابــئ بقانيــة وطقــم يف املــزرق بحــرض وطقــم يف
حمجوبــة قبالــة نجــران وطقــم يف أســطر باجلــوف.
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العميد سريع :تطهير عدد كبير
من املواقع جنوب جبل النار
2019 /2/7م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع تطهــر عــدد كبــر مــن املواقــع جنــوب جبــل النــار بمحافظــة
حجــة.
وقــال العميــد رسيــع« :اســتكامال للعمليــات الكبــرة والنوعيــة ألبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية رشق جبــل النــار قبالــة جيــزان تــم بفضــل اهلل اليــوم تطهــر عــدد
كبــر مــن املواقــع جنــوب جبــل النــار بحجــة».
مؤكــد ًا أنــه ســقط خــال هــذه العمليــات عــرات القتــى واجلرحــى مــن املرتزقــة
بينهــم قيــادات أبرزهــم أركان حــرب مــا يســمى بـ«اللــواء أول خاصــة» العقيــد
املرتــزق املدعــو أمحــد أبوهــادي.
وأضــاف «تــم اغتنــام عتــاد عســكري كبــر وفــرار مجاعــي للمرتزقــة بعــد قتــل
قياداهتــم وســط انتشــار حالــة مــن الذعــر واخلــوف يف أوســاطهم».
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العميد سريع  :تأمني عشرين موقع ًا وقرية
يف عملية عسكرية واسعة قبالة جيزان
2019/2/8م
متكــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية بفضــل اهلل مــن تطهــر
وتأمــن  20موقع ـ ًا وقري ـ ًة رشق جبــل النــار قبالــة جيــزان يف عمليــة
عســكرية واســعة ومباغتــة للعــدو.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع“ :إن
العمليــة اهلجوميــة بــدأت فجــر ًا حســب اخلطــة مــن مســارين األول مــن اجتــاه قريــة
الشــليلة اســتطاع خالهلــا مقاتلونــا تأمــن أكثــر مــن  10مواقــع إضافــة إىل قريــة
الشــليلة وتبــة اخلــزان االســراتيجية”.
وأضــاف “فيــا انطلــق املســار اآلخــر مــن اجتــاه التبــاب الســود رشق جبــل النــار
وتــم مــن خاللــه تأمــن أكثــر مــن  8مواقــع منهــا تبــة رامــي والتبــة احلمــراء
وسلســلة التبــاب الســود”.
مؤكــد ًا أن العمليــة أســفرت عــن مــرع وإصابــة العــرات مــن املرتزقــة فض ـ ً
ا
عــن حالــة الذعــر واخلــوف بــن صفوفهــم ليلــوذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار رغــم
حمــاوالت طــران العــدوان إســناد مرتزقتــه بغطــاء جــوي كثيــف لكــن دون جدوى.
وأشــار إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان اغتنمــوا خــال العمليــة كميــات كبــرة مــن
األســلحة.
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العميد سريع :يف عمل هستيري ..أكثر
من  574خرق ًا جديدا للعدوان ومرتزقته
يف احلديدة خالل  72ساعة
2019/2/9م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان يواصلــون خروقاهتــم املكثفــة لوقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة حيــث اســتهدفوا األحيــاء الســكنية
ومــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا بأكثــر مــن  574خرق ـ ًا
خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» :إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه
خــال الـــ 72ســاعة تنوعت بــن إطــاق مرتزقــة العــدوان لـــ 17صاروخـ ًا و364
قذيفــة و 157عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و21
عمليــة تعزيــز وحتــرك للمرتزقــة رصدهتــا قواتنــا إىل جانــب رصــد قيامهــم بعمليتــي
اســتحداث وحتصينــات يف حيــس يف الوقــت الــذي ارتكــب فيــه طــران العــدوان
احلــريب واالســتطالعي  13خرقــ ًا بتحليقــه فــوق مدينــة احلديــدة وعــدد مــن
املديريــات.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه لعــدد مــن
املحافظــات وشــن  59غــارة منهــا  7غــارات عــى باقــم و13غــارة عــى كتــاف
وغارتــان عــى املالحيــط و4غــارات عــى البقــع بمحافظــة صعــدة و 8غــارات
عــى هنــم و 11غــارة عــى حــرض و 6غــارات عــى كــر و 3غــارات عــى املــزرق
بمحافظــة حجــة وغــارة عــى بــرط و 4غــارات عــى خــب والشــعف بمحافظــة
اجلــوف.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفـ ًا ملرتزقــة العــدوان باجتــاه

247

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

مواقــع قواتنــا يف موقــع الطلعــة بالبقــع ،كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة باجتــاه
حومــرة يف حلــج.
وأضــاف «أن مقاتلينــا األبطــال ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ  5عمليــات
هجوميــة عــى مواقــع مرتزقــة العــدوان منهــا عمليــة هجوميــة باجتــاه التبــة الصفــراء
بمفــرق الوازعيــة بتعــز وعمليــة هجوميــة باجتــاه جبــل قشــعان بســلبة يف خــب
والشــعف متكنــوا خالهلــا مــن تطهــر تبــة  12يف رأس جبــل قشــعان وإحــكام
الســيطرة عليهــا وعمليــة هجوميــة باجتــاه رشق جبــل النــار بحــرض اســتطاعوا
مــن خالهلــا بعــون اهلل تطهــر  20موقعــا وقريــة وعمليــة هجوميــة باجتــاه وقــز
باملصلــوب يف اجلــوف وعمليــة هجوميــة باجتــاه نقطــة الرشطــة بحــرض متكنــوا
خالهلــا مــن إحــكام الســيطرة عــى النقطــة.
وأوضــح أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا ثــاث عمليــات إغــارة
اســتهدفت مواقــع وجتمعــات مرتزقــة العــدوان يف مربعــي الشــبكة والرشفــة قبالــة
جيــزان ويف الصــوح قبالــة نجــران ويف القرحــا ومنطقــة الســاحة بناطــع يف البيضــاء
كــا نفــذوا  6عمليــات نوعيــة ناجحــة اســتهدفت مواقــع وجتمعــات وحتــركات
مرتزقــة العــدوان يف جبــل الرضيبــة قبالــة جيــزان ويف األجــارش ويف أســطر ويف
املصلــوب باجلــوف ويف قبالــة الســديس ويف الصــوح قبالــة نجــران.
وأكــد العميــد رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه تكبــدوا خســائر يف األرواح والعتــاد
حيــث تــم قنــص أكثــر مــن  52جنديـ ًا منهــم ثالثــة جنــود ســعوديون يف بــرج رقعــة
واثنــان يف التبــة احلمــراء وقنــص  5مرتزقــة رشق الــدود قبالــة جيــزان وثالثــة يف
اجلــوف و 5مرتزقــة آخريــن يف صحــراء البقــع و 25مرتزقــ ًا يف هنــم ومــأرب و9
يف البيضــاء ،كــا تــم تدمــر مدرعــة حمملــة باملرتزقــة يف األجــارش وتدمــر آليتــن
يف صحــراء اليتمــة واخلليفــن إىل جانــب إحــراق آليتــن وطقــم يف الصــوح قبالــة
نجــران وطقــم آخــر حممــل باملرتزقــة يف جبــل الرضيبــة قبالــة جيــزان يف حــن متكــن
مقاتلونــا بفضــل اهلل مــن إســقاط طائــريت اســتطالع مســرة للعــدوان يف وادي جــارة
قبالــة جيــزان ويف املدافــن باملالحيــط.
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العميد سريع 267 :خرق ًا جديد ًا للعدوان
واملرتزقة يف احلديدة خالل  48ساعة
2019/2/ 11م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه ال يريــدون وقــف العــدوان وحتقيــق
الســام لليمنيــن حيــث تؤكــد خروقاهتــم املكثفــة لوقــف إطــاق
النــار يف احلديــدة رغبتهــم يف إطالــة أمــد احلــرب وخلــق مزيــد مــن
املعانــاة واحلصــار لشــعبنا اليمنــي.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن طــران العــدوان واصــل
خرقــه وحتليقــه يف أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات بســبعة خروقــات
يف الوقــت الــذي ارتكــب مرتزقــة العــدوان  ٢٦٠خرقـ ًا جديــد ًا يف احلديــدة خــال
الـــ 48ســاعة املاضيــة مســتهدفني منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا توزعت
بــن إطــاق صــاروخ و 127قذيفــة و108عمليــات إطــاق نــار مــن األســلحة
املتوســطة و21عمليــة تعزيــزات وحتــركات وعمليتــي اســتحداثات وحماولــة تســلل
للمرتزقــة.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن  53غــارة منهــا ثــاث غــارات
عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى حريــب القراميــش وغارتــان عــى
رصواح بمــأرب و 11غــارة عــى حــرض و 5غــارات عــى كــر بحجــة و 6غــارات
عــى اجلــوف و 4غــارات عــى ذمــار وغــارة عــى ســفيان بعمــران و 6غــارات عــى
املالحيــط و 4غــارات عــى باقــم وغارتــان عــى رازح وغــارة عــى كتــاف بصعــدة
و 6غــارات قبالــة نجــران.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدو  4زحوفــات ملرتزقــة العــدوان
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف شــعب مــدرك والســليلة يف ســلبة باجلــوف وعــى مربــع
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شــجع وقبالــة نجــران وباجتــاه املالحيــط كــا أفشــلوا حماولتــي تســلل للمرتزقــة
عــى غــرب مصنــع احلاشــدي باحلديــدة وعــى بيــت اليزيــدي يف دمــت يف الضالــع.
وقــال املتحــدث الرســمي« :إنــه ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه نفــذ أبطــال
اجليــش واللجــان الشــعبية عمليــة هجوميــة عــى مواقــع مرتزقــة العدوان يف رشــاحة
الغربيــة والتبــاب املجــاورة هلــا يف البقــع وعمليــة هجوميــة أخــرى عــى الربوعــة تــم
خالهلــا تطهــر تبــاب العلــم وأبــو شــهيد وأبــو هجــوم وإحــكام الســيطرة عليهــا،
كــا نفــذوا عمليــة إغــارة عــى مواقــع مرتزقــة العــدوان يف الضبــاب بتعــز تــم خالهلا
الســيطرة عــى تبــة الطربــال».
وأضــاف العميــد رسيــع «أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  8عمليــات
نوعيــة اســتهدفوا فيهــا مواقــع وجتمعــات وخطــوط إمــداد العــدو يف تبيشــعة ويف
حيفــان بتعــز ويف الســليلة يف خــب والشــعف باجلــوف ويف تبــة كاضــم بــرازح
ويف رشق نجــد الفــارس وجنــوب الوقــار ويف الصــوح قبالــة نجــران ويف صحــراء
األجــارش بالبقــع».
وأكــد أن مرتزقــة العــدوان تكبــدوا خســائر يف األرواح والعتــاد حيــث لقــي 6
مرتزقــة مرصعهــم يف ســلبة باجلــوف ،كــا تــم تدمــر طقمــن للمرتزقــة يف حيفــان
بتعــز وتدمــر آليــة يف األجــارش.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :العدوان
ومرتزقته يستغلون التزام قواتنا والصمت األممي
ويرتكبون  297خرق ًا جديد ًا يف احلديدة
2019/2/ 13م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع استشــهاد ثامنيــة وإصابــة ســبعة آخريــن مــن الصياديــن
يف جزيــرة بضيــع باحلديــدة جــراء اســتهدافهم مــن قبــل طــران
العــدوان الغاشــم بغــارة جويــة.
موضحـ ًا أن العــدوان ومرتزقتــه متــادوا يف اســتغالهلم اللتــزام قواتنــا بضبــط النفــس
ووقــف إطــاق النــار يف احلديــدة والصمــت األممــي أمــام خروقاهتــم املتواصلــة
وجرائمهــم البشــعة بحــق املواطنــن األبريــاء.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن العــدوان ومرتزقتــه واصلــوا
خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بارتــكاب  297خرق ـ ًا خــال الـــ48
ســاعة املاضيــة يف تأكيــد رصيــح لتحدهيــم للقــرارات األمميــة وجلهــود املجتمــع
الــدويل إلحــال الســام يف اليمــن.
وقــال العميــد رسيــع« :إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة تنوعــت بــن
إطــاق بــوارج العــدوان ألربعــة صواريــخ عــى رشق اجلبليــة وإطــاق مدفعيــة
املرتزقــة ل  157قذيفــة و 106خــروق بإطــاق املرتزقــة النــار مــن األســلحة
املتوســطة و 18خرق ـ ًا بقيامهــم بتعزيــزات وحتصينــات إىل جانــب قيامهــم بعمليــة
اســتحداثات وحتصينــات يف حيــس».
موضحـ ًا أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا حماولتــي تســلل يف الفــازة ويف مثلــث اخلوخــة
يف حــن ارتكــب طــران العــدوان  9خروقــات بشــنه غــارة عــى جزيــرة بضيــع
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ومواصلــة حتليقــه فــوق مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وأكــد أن قواتنــا بقــدر مــا حتــرم التزاماهتــا فــإن صربهــا لــن يطــول إذا اســتمرت
جرائــم وخروقــات العــدوان ومرتزقتــه وســيكون هلــا موقــف حــازم إزاءهــا..
داعيــ ًا مبعــوث األمــم املتحــدة ورئيــس فريــق املراقبــن إىل حتمــل مســؤوليتهم يف
إدانــة ووقــف جرائــم وخروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة وإعالهنــم كطرف
معرقــل لالتفــاق.
ومحــل العميــد رسيــع قــوى العــدوان واملرتزقــة املســؤولية املرتتبــة عــى اســتمرارهم
يف عدواهنــم وجرائمهــم بحــق أبنــاء شــعبنا.
وأضــاف املتحــدث الرســمي أن طــران العــدوان واصــل ارتــكاب مزيــد مــن
اجلرائــم بحــق املواطنــن بشــنه  49غــارة منهــا غــارة عــى احلديــدة و 7غــارات
عــى قــاع احلقــل بذمــار و 8غــارات عــى حــرض و 6غــارات عــى كــر وثــاث
غــارات عــى بكيــل املــر بمحافظــة حجــة وغارتــان عــى هنــم وغارتــان عــى بنــي
مطــر بمحافظــة صنعــاء وثــاث غــارات عــى رصواح بمــأرب و 4غــارات قبالــة
نجــران وغــارة عــى كتــاف و 5غــارات عــى باقــم وغــارة عــى شــدا و 6غــارات
عــى البقــع بمحافظــة صعــدة.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  7زحوفــات ملرتزقــة العــدوان
عــى مواقــع قواتنــا يف أســطر ويف الســليلة باجلــوف ويف التبــة القصــرة ويف املــدورة
بحومــرة يف حلــج ويف مواقــع شــهاب  5بباقــم ويف رشــاحة الغربيــة بالبقــع يف صعــدة
ويف مربــع شــجع قبالــة نجــران ،كــا أفشــلوا أربــع حمــاوالت تســلل للمرتزقــة
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الفــازة ومثلــث اخلوخــة بحيــس يف احلديــدة ويف اجلبــل
األمحــر باجلــوف ويف عصيفــرة بتعــز.
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وعمليــة هجوميــة عــى تبــة ســلطان بنجــران يف حــن نفــذ ســاح اجلــو املســر
وســاح املدفعيــة عمليــة مشــركة اســتهدفت جتمعــات العــدو قبالــة جبــل قيــس
قبالــة جيــزان.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا عمليتــي إغــارة عــى
مواقــع املرتزقــة يف الصــوح قبالــة نجــران ويف مواقــع صبــاح بــذي ناعــم يف البيضــاء،
كــا نفــذوا  6عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع وحتــركات وجتمعــات وخطــوط
إمــداد العــدو يف األجــارش ويف الســليلة ويف اجلبــل األمحــر باجلــوف ويف ميــدي
بحجــة ويف جبــل قيــس قبالــة جيــزان ويف الشــقب بتعــز».
مؤكــد ًا أن العــدو ومرتزقتــه تكبــدوا خســائر يف األرواح والعتــاد حيــث تــم قنــص
 71مرتزقـ ًا منهــم ثالثــة قبالــة جيــزان و 12قبالــة عســر و 42يف هنــم ورصواح و11
يف تعــز والبيضــاء وثالثــة يف اجلــوف ،كــا تــم تدمــر آليــة يف األجــارش ومــرع مــن
كان عــى متنهــا إىل جانــب إعطــاب طقــم يف وادي جــارة بجيــزان.
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العميد سريع :حتصينات وتعزيزات
املرتزقة تؤكد نواياهم الرتكاب مزيد من
اجلرائم بحق املواطنني ..ويرتكبون 508
خروقات يف احلديدة خالل  72ساعة
2019/2/ 16م
يواصــل حتالــف العــدوان ومرتزقتــه خروقاهتــم املكثفــة لوقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة حيــث ارتكبــوا خــال الـــ 72ســاعة املاضية
أكثــر مــن  508خروقــات جديــدة فيــا شــن طــران العــدوان 64
غــارة جويــة عــى عــدد مــن املحافظــات.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع يف
ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي
واصــل حتليقــه فــوق أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات مرتكبــا 16
خرقـ ًا يف الوقــت الــذي اســتهدف فيــه مرتزقــة العــدوان األحيــاء الســكنية ومــزارع
ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا يف احلديــدة بـــ 51صاروخـ ًا و 256قذيفــة و139
عمليــة إطــاق للنــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة.
مشــر ًا إىل أن قواتنــا رصــدت  8عمليــات اســتحداثات وحتصينــات للمرتزقــة إىل
جانــب قيامهــم بمحاولــة تســلل و 37عمليــة دفــع بتعزيــزات وحتــركات ملقاتليهــم
وعتادهــم العســكري مــا يؤكــد نواياهــم يف ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحــق
املواطنــن وعــدم جديتهــم يف تنفيــذ القــرار األممــي وإحــال الســام يف اليمــن.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن غارتــن عــى قانيــة بالبيضــاء
وغــارة عــى قــاع احلقــل بذمــار وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 15غــارة عــى
القفلــة بمحافظــة عمــران وغــارة عــى املــزرق و 13غــارة عــى كــر وغارتــن عــى
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بكيــل املــر بحجــة و 5غــارات عــى البقــع وغارتــن عــى الظاهــر و 3غــارات عــى
باقــم و 17غــارة قبالــة نجــران وغارتــن عــى خــب والشــعف يف اجلــوف وغارتــن
عــى قانيــة بالبيضــاء.
وقــال املتحــدث الرســمي« :إنــه يف الوقــت الــذي كثــف فيــه مرتزقــة العــدوان مــن
خروقاهتــم باحلديــدة تصــدى مقاتلــو اجليــش واللجــان الشــعبية لـــ 11زحفـ ًا نفذهــا
املرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف رشــاحة الغربيــة والرشقيــة ويف موقعــي هيــان
وهــواش بالبقــع ويف أســطر باجلــوف ويف باقــم بصعــدة ويف مربــع شــجع قبالــة
نجــران ويف تبــة توفيــق بمجــازة ويف التبــاب املجــاورة جلبــل أبــو رصخــة باملدافــن
بحجــة وعــى جبــل القاممــة باملالحيــط وعــى رشق جحفــان باملــزرق وعــى الربوعــة
كــا أفشــلوا أربــع حمــاوالت تســلل للمرتزقــة عــى مواقــع قواتنــا يف أســطر باجلــوف
ويف قبالــة الربوعــة ويف تبــة حممــود بمجــازة».
موضحـ ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ  4عمليــات
هجوميــة منهــا عمليــة هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة يف موقــع هيــان بالبقــع
وعمليــة هجوميــة عــى جبــل القاممــة باملالحيــط تــم خالهلــا تطهــر واســتعادة
اجلبــل وعمليــة هجوميــة يف املدافــن بحجــة تــم خالهلــا اســتعادة املواقــع التــي كان
العــدو قــد تقــدم فيهــا جنــوب جبــل أبــو رصخــة وعمليــة هجوميــة عــى رشــاحة
الرشقيــة والغربيــة تــم خالهلــا تطهــر عــدد مــن املواقــع وتكبيــد العــدو خســائر
كبــرة يف األرواح والعتــاد.
وأضــاف «أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا  6عمليــات إغــارة عــى مواقــع العــدو يف
تبــة  14باجلرشــب ويف الزرقــة باملصلــوب يف اجلــوف ويف احلصــن بباقــم يف صعــدة
ويف التبــة الســوداء بكــرش يف حلــج ويف بيــت اليزيــدي بدمــت يف الضالــع ويف نجــد
الفــارس قبالــة نجــران كــا نفــذوا  5عمليــات نوعيــة ناجحــة اســتهدفت مواقــع
وجتمعــات وخطــوط إمــدادات العــدو يف موقــع الفقاســة بالوازعيــة يف تعــز ويف
اخلليفــن باجلــوف ويف تبــة الغنــم بــرازح ويف احلشــا بالضالــع ويف جبــل أبــو رصخــة
املدافــن».
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وأكــد العميــد رسيــع أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن
قنــص أكثــر مــن  64مرتزقــ ًا منهــم  5يف اجلــوف و 19يف جبهــات احلــدود و27
يف هنــم ومــأرب و 5يف الضالــع و 4يف تعــز واثنــان يف حلــج ومرتــزق يف البيضــاء،
كــا متكنــوا مــن تدمــر عــرات اآلليــات واملدرعــات للمرتزقــة منهــا آليــة حمملــة
باملرتزقــة تــم تدمريهــا يف اخلليفــن باجلــوف وإعطــاب طقمــن يف تبــة الغنــم بــرازح
ويف احلشــا بالضالــع.
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العميد سريع :فيما قواتنا ملتزمة
باالتفاق ..تعزيزات مكثفة للمرتزقة
و 231خرق ًا خالل  48ساعة
2019/2/ 18م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه حياولــون االلتفــاف عــى القــرارات
األمميــة والتنصــل مــن التزاماهتــم يف اتفــاق الســويد حيــث كثفــوا
مــن خروقاهتــم بالتزامــن مــع زيــارة املبعــوث األممــي واحلديــث عــن
خطــوات وإجــراءات عمليــة لتنفيــذ املرحلــة األوىل مــن خطــة إعــادة
االنتشــار يف احلديــدة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن املعلومــات االســتخباراتية
تؤكــد قيــام مرتزقــة العــدوان بعمليــات تعزيــز مكثفــة لقواهتــم ومزيــد مــن
التحصينــات واخلنــادق مــا يؤكــد نواياهــم املبيتــة لتنفيــذ عمليــات هجوميــة
وارتــكاب مزيــد مــن اخلروقــات واجلرائــم بحــق املواطنــن يف احلديــدة.
وحــذر العميــد رسيــع قــوى العــدوان ومرتزقتهــم مــن مغبــة اســتمرارهم يف
اخلروقــات وخطــورة إقدامهــم عــى أيــة خطــوة أو عمــل غــر حمســوب العواقــب..
حممــ ً
ا إياهــم املســؤولية الكاملــة عــن خروقاهتــم وجرائمهــم املســتمرة وأيــة
خطــوات للعــدوان ومرتزقتــه قــد هتــدد بإفشــال اتفــاق الســويد.
وقــال املتحــدث الرســمي« :إن قواتنــا ملتزمــة باالتفــاق وجاهــزة لتنفيــذ خطــة
إعــادة االنتشــار وهــي يف نفــس الوقــت جاهــزة للتعامــل مــع املوقــف وفقــا ملــا
يقتضيــه الواقــع امليــداين ..داعيـ ًا املبعــوث األممــي ورئيــس فريــق املراقبــن إىل حتمــل
مســؤولياهتم يف تنفيــذ االتفــاق ووقــف خروقــات وجرائــم العــدوان ومرتزقتــه
بحــق املواطنــن األبريــاء.
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وأشــار العميــد رسيــع إىل أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة خــال الـ48
ســاعة املاضيــة بلغــت  231خرق ـ ًا توزعــت بــن إطــاق 125قذيفــة و66عمليــة
إطــاق نــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة باجتــاه املــزارع واملنــازل واألحيــاء
الســكنية ومواقــع قواتنــا إىل جانــب قيامهــم بعمليــة اســتحداث وحتصينــات و27
عمليــة تعزيــزات لقواهتــم يف الوقــت الــذي ارتكــب فيــه طــران العــدوان احلــريب
واالســتطالعي  12خرقــ ًا بمواصلــة حتليقــه املكثــف يف أجــواء مدينــة احلديــدة
وعــدد مــن املديريــات.
الفتـ ًا إىل أن طــران العــدوان شــن  32غــارة مســتهدف ًا املمتلــكات العامــة واخلاصــة
يف عــدد مــن املحافظــات منهــا  7غــارات عــى مديريــة هنــم وغارتــان عــى حــرض
و 3غــارات عــى كــر بحجــة و 3غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف و8
غــارات عــى باقــم و 3غــارات عــى البقــع و 5غــارات عــى قبالــة نجــران بصعــدة
وغــارة عــى ناطــع بالبيضــاء.
وأضــاف «أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية أفشــلوا ثــاث حمــاوالت تســلل
ملرتزقــة العــدوان عــى مواقــع قواتنــا يف عصيفــرة بتعــز ويف مربــع احلــاد قبالــة
نجــران ويف أســطر باجلــوف».
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد
العــدوان بتنفيــذ  15عمليــة عســكرية منهــا ثــاث عمليــات هجوميــة اســتهدفت
مواقــع مرتزقــة العــدوان يف أرتــاب أبــو عبــداهلل ويف شــعب طالــب بقانيــة يف
البيضــاء ويف جنــوب رشق جبــل النــار بحــرض متكنــوا خالهلــا مــن تطهــر مواقــع
الكــرس بحــرض وإحــكام الســيطرة عليــه وتنفيــذ ثــاث عمليــات إغــارة عــى
مواقــع العــدو يف رشق جممــع املتــون باجلــوف ويف هضبــة مجيــل بقيفــة يف البيضــاء
ويف تبــة اجليــش باألزهــور يف رازح قبالــة جيــزان.
مشــر ًا إىل تنفيــذ أبطــال اجليــش لـــ 9عمليــات نوعيــة باجتــاه مواقــع وجتمعــات
وخطــوط إمــدادات العــدو يف الزاهــر بالبيضــاء ويف عصيفــرة ويف بــر باشــا بتعــز
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ويف جنــوب جممــع املتــون ويف تبــة القناصــن بالســاقية يف املصلــوب باجلــوف ويف
رشق القذاميــل باألجــارش ويف خلــف موقــع الوقــار بالــوادي قبالــة نجــران ويف
منبــه ويف الصافيــة قبالــة جيــزان.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا متكنــت بفضــل اهلل مــن قتــل وإصابــة العــرات
مــن جنــود ومرتزقــة العــدوان وتدمــر وإعطــاب  11آليــة عســكرية متنوعــة منهــا
آليــة ســعودية يف منبــه قبالــة جيــزان وطقــم وجرافــة خلــف الوقــار وطقــم حممــل
باملرتزقــة رشق القذاميــل باألجــارش قبالــة نجــران وطقــم يف الزاهــر وثالثــة أطقــم
يف قانيــة بالبيضــاء وطقــم يف الكــرس باملــزرق قبالــة جيــزان وطقــم جنــوب جممــع
املتــون باجلــوف.
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العميد سريع :فيما قواتنا جاهزة لتنفيذ
املرحلة األولى من إعادة االنتشار ..العدوان
ومرتزقته يرفضون التنفيذ ويرتكبون
 219خرق ًا يف احلديدة خالل  48ساعة
2019/2/ 20م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إنــه يف الوقــت الــذي أكدنــا فيــه جاهزيــة قواتنــا لتنفيــذ
املرحلــة األوىل مــن إعــادة االنتشــار يف احلديــدة يرفــض العــدوان
ومرتزقتــه تنفيــذ االتفــاق وارتــكاب مزيــد مــن اخلروقــات
واســتهداف األحيــاء الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع
قواتنــا».
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــوا
خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  219خرق ـ ًا منهــا إطــاق  115قذيفــة و 84إطــاق
نــار مــن األســلحة املتوســطة و 3عمليــات اســتحداث وحتصينــات و 8عمليــات
تعزيــزات وحتــركات ،فيــا ارتكــب طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي
والتجســي تســعة خروقــات بتحليقــه يف أجــواء احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وأضــاف العميــد رسيــع أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيــد مــن
اجلرائــم واســتهداف املمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات وشــن
16غــارة منهــا غــارة عــى هنــم وغــارة عــى بيــت دهــرة بمحافظــة صنعــاء وغارتــان
عــى كــر وغــارة عــى أفلــح الشــام و 3غــارات عــى حــرض بحجــة وغارتــان
عــى قاعــدة الديلمــي بأمانــة العاصمــة وغارتــان عــى رازح وغارتــان عــى كتــاف
وغــارة عــى مهــدان وغــارة عــى باقــم بصعــدة.
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الفت ـ ًا إىل أن مقاتلينــا األبطــال كــروا زحف ـ ًا ملرتزقــة العــدوان باجتــاه شــعب بــرط
بــرواح كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة يف االزهــور بــرازح.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  14عمليــة
عســكرية باجتــاه مواقــع العــدو منهــا ثــاث عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة
منهــا عمليــة يف أســطر باجلــوف تــم خالهلــا تطهــر تبــة حــول الســليلة وعمليــة
أخــرى يف رشق مثلــث عاهــم بحجــة وعمليــة ثالثــة يف احلشــا بالضالــع متكنــوا
خالهلــا مــن تطهــر تبــة أبــو الكــرم وإحــكام الســيطرة عليهــا إىل جانــب ثــاث
عمليــات إغــارة اســتهدفت املرتزقــة يف الضوحيــة يف الوازعيــة بتعــز ويف اللخافيــف
ويف مربــع الشــبكة قبالــة نجــران ،كــا نفــذوا ثــان عمليــات نوعيــة اســتهدفت
مواقــع وجتمعــات وحتــركات مرتزقــة العــدوان يف املهاشــمة ويف اخلليفــن باجلــوف
ويف الضوحيــة بالوازعيــة يف تعــز ويف الوقــار ويف نجــد الفــارس قبالــة نجــران ويف
جبــل الرضيبــة ويف جبــل أبــو عــي ويف الصافيــة باملالحيــط قبالــة جيــزان.
وأكــد العميــد رسيــع مــرع وإصابــة  24مرتزقــ ًا منهــم ثالثــة قتــى يف رازح و5
مرتزقــة تــم قنصهــم يف اجلــوف -ثالثــة يف أســطر واثنــان يف اخلليفــن -و 6قتــى
يف احلشــا بالضالــع واثنــان قتــى و 8مصابــن يف رشق مثلــث عاهــم بحجــة ،كــا
تــم تدمــر وإعطــاب  8آليــات وعتــاد عســكري متنــوع منهــا دينــة حمملــة بالذخــرة
تــم تدمريهــا يف املهاشــمة وآليــة وشــيول تــم تدمريمهــا يف اخلليفــن باجلــوف و4
معــدالت تــم إعطاهبــا يف االزهــور ويف جبــل الرضيبــة ويف موقــع الوقــار ويف نجــد
الفــارس قبالــة نجــران إىل جانــب تدمــر طقــم للمرتزقــة يف الصافيــة باملالحيــط.
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العميد سريع :استهداف املرتزقة مبنطقة
فضحة بالبيضاء بعملية عسكرية استباقية
2019 /2/22م
أعلــن املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا أمــس عمليــة
اســتخباراتية عســكرية خاطفــة اســتهدفوا فيهــا مواقــع وجتمعــات
مرتزقــة العــدوان يف منطقــة فضحــة باجلريبــات يف حمافظــة البيضــاء.
وقــال العميــد رسيــع يف ترصيــح لـ«26ســبتمرب نــت»« :بنــا ًء عــى معلومــات
اســتخباراتية تؤكــد أن مرتزقــة العــدوان خيططــون وجيهــزون لتنفيــذ عمليــات
هجوميــة ضــد مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية ،وبعــد عمليــات رصد واســتطالع
دقيــق قــام أبطــال اجليــش واللجــان ليــل أمــس بتنفيــذ عمليــة عســكرية اســتباقية
تــم خالهلــا مهامجــة مواقــع وجتمعــات املرتزقــة يف منطقــة فضحــة بعمليــة نفذهتــا
وحــدات خاصــة ».
وأضــاف « لقــد نفــذت العمليــة االســتباقية بشــكل دقيــق وخاطــف جــرى خالهلــا
مفاجــأة العــدو وإحــداث حالــة إربــاك كبــرة وخــوف وهلــع بــن صفوفهــم ليفــر
عــدد كبــر منهــم هاربــن مــن مواقعهــم».
مشــر ًا إىل أن عــرات املرتزقــة لقــوا مرصعهــم خــال العمليــة منهــم قيــادات
أبرزهــم قائــد جبهــة فضحــة وجــرح العــرات ،كــا تــم تدمــر عــدد مــن اآلليــات
العســكرية املتنوعــة للمرتزقــة.
وقــال « طــران العــدوان حلــق بشــكل مكثــف يف حمــاوالت إلســناد مرتزقتــه لكــن
دون جــدوى يف حــن عــاد مقاتلــو اجليــش واللجــان بعــد تنفيــذ العمليــة اخلاطفــة
بفضــل اهلل إىل مواقعهــم ســاملني دون أيــة خســائر».
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وأكــد العميــد رسيــع أن هــذه العمليــة بقــدر مــا أفشــلت خمططــات املرتزقــة يف
تنفيــذ عمليــات هجوميــة فإهنــا مقدمــة لعمليــات نعــد خالهلــا العــدوان ومرتزقتــه
بــا مل يتوقعــوه.
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العميد سريع 842 :خرق ًا جديد ًا يف
احلديدة وتصعيد للمرتزقة و 20عملية
لقواتنا يف باقي اجلبهات خالل  72ساعة
2019/2/ 23م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن التــزام قواتنــا بالقــرارات األمميــة ووقــف إطــاق النــار
وخطــة إعــادة االنتشــار يف احلديــدة هــو جانــب أخالقــي قبــل أن
يكــون مســؤولية وطنيــة والتــزام أمــام املجتمــع الــدويل وأن قواتنــا
حريصــة عــى تنفيــذ خطــة إعــادة االنتشــار مهــا حــاول العــدوان
ومرتزقتــه التلكــؤ واملامطلــة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا
خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة  842خرقـ ًا يف احلديــدة تنوعــت بــن اســتهداف منازل
ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا بـــ 496قذيفــة و249عمليــة إطــاق نــار مــن
خمتلــف األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة و64عمليــة تعزيــزات وحتــركات و 9عمليات
اســتحداثات وحتصينــات و 24حتليــق لطــران العــدوان االســتطالعي والتجســي
يف أجــواء مدينــة احلديــدة والصليــف والدرهيمــي وحيــس والتحيتــا واجلــاح.
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مشــر ًا إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه االجرامــي للممتلــكات
العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات وشــن  55غــارة جويــة منهــا  9غــارات
عــى باقــم و 12غــارة عــى البقــع وغــارة عــى شــدا و 7غــارات عــى قبالــة نجــران
بصعــدة و 13غــارة عــى كــر و5غــارات عــى حــرض وغــارة يف منطقــة الرحبــة
بقــارة يف حجــة اســتهدفت منــزيل املواطنــن حممــد زيــد الضاعنــي وعبــداهلل حســن
الضاعنــي وســقط خالهلــا شــهداء وجرحــى مــن النســاء واألطفــال وغارتــان عــى
هنــم وغــارة عــى جربــان بســنحان وغــارة عــى بــاد الــروس بمحافظــة صنعــاء و3
غــارات عــى قانيــة والوهابيــة بالبيضــاء.
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وقــال العميــد رسيــع «:إن مرتزقــة العــدوان صعــدوا مــن حماوالهتــم اهلجوميــة
والتســلل إىل مواقــع قواتنــا حيــث تصــدى مقاتلــو اجليــش واللجــان الشــعبية لـــ8
زحوفــات للمرتزقــة منهــا  4زحوفــات عــى البقــع و 4زحوفــات أخــرى عــى تبتــي
القــايض والــروق بــرواح وعــى جبــل مجانــة بعاهــم يف حجــة وباجتــاه ســوق
الطاحــون وموقــع احلصــن وتبــة أبــو الكــرم باحلشــا يف الضالــع وعــى الرفصــة
واحلصابــر بالصلــو يف تعــز ،كــا أفشــلوا حماولــة تســلل يف جمــازة قبالــة جيــزان».
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ 21
عمليــة عســكرية متنوعــة اســتهدفوا خالهلــا مواقــع وجتمعــات وحتــركات وخطــوط
امــداد العــدو منهــا ســت عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة يف جبــل مجانــة
بعاهــم ويف فضحــة باجلريبــات ويف رقابــة عــذق بناطــع بمحافظــة البيضــاء ويف
ســوق الطاحــون وموقــع احلصــن وتبــة أبوالكــرم باحلشــا يف الضالــع ويف الرفصــة
واحلصابــر بالصلــو يف تعــز ويف الكذابــة والســوايل بنهــم.
وأضــاف أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا ثــاث عمليــات إغــارة باجتــاه مواقــع العــدو
يف التبــة الصفــراء بمفــرق الوازعيــة يف تعــز ويف موقــع الغرفــة باملصلــوب يف اجلــوف
ويف عبيــدان وأطــراف عيــدة الغربيــة بنهــم إىل جانــب تنفيــذ  12عمليــة نوعيــة
عــى مواقــع املرتزقــة يف القذاميــل باألجــارش ورشــاحة يف البقــع ويف تبــة الصاحلــن
بالشــقب ويف محــر ويف الوازعيــة ويف القــر اجلمهــوري بتعــز ويف تبــة الشــيكي
بنهــم ويف موقــع القــذان بحريــب هنــم ويف اخلليفــن يف اجلــوف ويف موقع احلســكول
ويف رشق جحفــان قبالــة جيــزان ويف الــوادي قبالــة نجــران.
وأكــد املتحــدث الرســمي ان مقاتلينــا األبطــال متكنــوا بعــون اهلل مــن اســتعادة
املواقــع التــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا يف احلشــا بالضالــع ويف الصلــو بتعــز خــال
اليومــن املاضيــن ،كــا تــم تطهــر تبــة الكذابــة ومواقــع أخــرى حتــت الــدوة يف هنــم
وإحــكام الســيطرة عليهــا.
موضحـ ًا أن عــرات املرتزقــة قتلــوا واصيبوا منهــم  4قتــى و 5مصابــن يف القذاميل
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بحريــب هنــم كــا تــم تدمــر أكثــر مــن  15آليــة خمتلفــة للمرتزقــة منهــا مخــس آليات
تــم تدمريهــا يف القذاميــل باألجــارش ويف خــب والشــعف ويف الــوادي قبالــة نجــران
ويف رشق جحفــان ويف احلســكول قبالــة جيــزان إىل جانــب تدمــر وإعطــاب عــدد
مــن األطقــم منهــا طقــم حممــل باملرتزقــة يف رشــاحة بالبقــع وطقــان يف اخلليفــن
باجلــوف.
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ً
قتيال وعشرات اجلرحى
العميد سريع55 :
من املرتزقة بالضربة الصاروخية يف البقع
2019/2/24م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن  55مــن مرتزقــة العــدوان قتلــوا وســقط العــرات جرحــى
بالرضبــة الصاروخيــة الباليســتية التــي اســتهدفتهم يف معســكر
بمديريــة البقــع قبالــة نجــران.
وقــال العميــد رسيــع يف ترصيــح ملوقــع «26ســبتمربنت»« :إن أكثــر مــن  20ســيارة
إســعاف هرعــت باجتــاه نجــران حتمــل قتــى وجرحــى املرتزقــة الذيــن ســقطوا
جــراء هــذه الرضبــة املســددة بصــاروخ بــدر  p1الباليســتي يف البقــع عــى جتمــع
كبــر لقــوى العــدوان حيــث كانــوا يعــدون لزحوفــات كبــرة باجتــاه البقــع».
مشــر ًا إىل أن الرضبــة الصاروخيــة أحدثــت حالــة إربــاك كبــرة يف صفوفهــم وكان
هنــاك حتليــق مكثــف للطــران احلــريب واألباتــي واالســتطالعي للعــدوان فــوق
املعســكر املســتهدف.
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العميد سريع :رغم التزام قواتنا بتنفيذ
املرحلة األولى من خطة إعادة االنتشار..
اليزال العدوان ومرتزقته مياطلون
ويرتكبون  283خرق ًا خالل  72ساعة
2019/2/ 26م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
أن قواتنــا ملتزمــة بتنفيــذ القــرارات األمميــة وبخطــة إعــادة االنتشــار
ووقــف إطــاق النــار يف احلديــدة وأن الــرد املــروع والــرادع ســيظل
خيــار ًا وارد ًا إذا اســتمر العــدوان ومرتزقتــه يف صلفهــم وتعنتهــم عــن
تنفيــذ االتفــاق.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» « :ندعــو األمــم املتحــدة ومبعوثهــا
اخلــاص ورئيــس فريــق املراقبــن الدوليــن الختــاذ موقــف صــارم وجــاد إزاء تعنــت
ومماطلــة العــدوان ومرتزقتــه وعــدم التزامهــم بتنفيــذ االتفــاق واســتمرارهم يف
خــرق وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة ووقــف العــدوان واجلرائــم التــي يرتكبهــا
يومي ـ ًا بحــق شــعبنا أمــام مــرأى ومســمع العــامل».
وأوضــح العميــد رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه ليســت لدهيــم رغبــة يف تنفيــذ
االتفــاق ووقــف احلــرب وإهنــاء معانــاة شــعبنا وأن مماطلتهــم وحماوالهتــم االلتفــاف
عــى بنــود االتفــاق واســتمرارهم يف خروقاهتــم املكثفــة وارتــكاب مزيد مــن اجلرائم
البشــعة بحــق شــعبنا كفيلــة بإعالهنــم طرفـ ًا غــر ملتــزم بالقــرارات األمميــة ومعيــق
جلهــود املجتمــع الــدويل يف وقــف العــدوان وإحــال الســام يف اليمــن.
وأضــاف «رغــم أننــا قدمنــا الكثــر مــن التنــازالت وبدأنــا بتنفيــذ املرحلــة األوىل
مــن إعــادة االنتشــار يف احلديــدة إال أن العــدوان ومرتزقتــه أعاقــوا وماطلــوا ومل
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يلتزمــوا بتنفيــذ االتفــاق واســتمروا يف خروقاهتــم خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة
مرتكبــن  283خرقــ ًا مســتهدفني األحيــاء الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــن
ومواقــع قواتنــا يف عمــل عبثــي جبــان جيســد مــدى احلقــد والتجــرد مــن القيــم
اإلنســانية واألخالقيــة وعــدم مباالهتــم بالقــرارات األمميــة.
مشــر ًا إىل أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه توزعــت بــن إطــاق  128قذيفــة
و 111عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و 19عمليــة
تعزيــزات وحتــركات لقواهتــم ومقاتليهــم و 9عمليــات اســتحداث وحتصــن ،كــا
قــام مرتزقــة العــدوان بأربــع حمــاوالت تســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا يف حيــس يف
الوقــت الــذي ارتكــب فيــه طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي  12خرقــ ًا
بتحليقــه يف أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
ولفــت املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيــد
مــن اجلرائــم واســتهداف األحيــاء الســكنية واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد
مــن املحافظــات بـــ 49غــارة حيــث شــن  3غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و7
عــى حــرض و 8غــارات عــى كــر بحجــة و 3غــارات عــى قانيــة بالبيضــاء و7
غــارات عــى كتــاف و 13غــارة عــى باقــم وغارتــن عــى البقــع و 3غــارات عــى
املالحيــط بصعــدة و 3غــارات قبالــة نجــران.
وأشــار إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا  8زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه مواقــع
قواتنــا يف ســوق الطاحــون باحلشــا يف الضالــع ويف الرشفــة ومربــع احلــاد قبالــة
نجــران ويف الطلعــة وقــراض بالبقــع ويف الربعــة والقذاميــل باألجــارش ،كــا أفشــلوا
حماولتــي تســلل ملرتزقــة العــدوان عــى مواقعنــا يف نوبــة صابــر باملصلــوب يف اجلــوف
ويف تبــة قاممــة يف وادي جــارة قبالــة جيــزان.
وأكــد العميــد رسيــع أنــه ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه نفــذ أبطــال قواتنــا
 11عمليــة عســكرية منهــا عمليتــان هجوميتــان وعمليــة إغــارة و 8عمليــات نوعيــة
اســتهدفوا خالهلــا مواقــع وجتمعــات ونقــاط وخطــوط إمــدادات وحتــركات املرتزقة
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حمققــن إصابــات مبــارشة بــن صفوفهــم.
منوه ـ ًا إىل أن العمليــات اهلجوميــة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية اســتهدفت
مرتزقــة العــدوان يف رشق املركــوزة بناطــع ويف تبتــي ســياف ورشق عــرف بمجــازة
تــم خالهلــا تطهــر تبــة الســكريم والســيطرة عليهــا فيــا اســتهدفت عمليــات
اإلغــارة العــدو يف التبــاب أمــام تبــة الشــهيد بقانيــة يف البيضــاء.
وأوضــح أن العمليــات النوعيــة لقواتنــا اســتهدفت مواقــع املرتزقــة وحتركاهتــم
وآلياهتــم يف األجــارش ويف موقــع بجــل ويف رشق مثلــث عاهــم ويف منبــه ويف رشق
الــدود واخلوبــة قبالــة جيــزان ويف جبــل احلنكــة بالــوادي قبالــة نجــران ويف رشــاحة
الرشقيــة بالبقــع ويف صربيــن باجلــوف.
مؤكــد ًا ســقوط العــرات مــن مرتزقــة العــدوان قتــى ومصابــن منهــم  9مرتزقــة
تــم قنصهــم رشق الــدود واخلوبــة ،كــا لقــي العميــد الركــن الســعودي ســلامن
العســري قائــد فرقــة التخطيــط االلكــروين اخلــاص مرصعــه يف اســتهداف وحــدة
املدفعيــة لآلليــة التــي يســتقلها يف حدبــة الســديس بنجــران.
وأضــاف املتحــدث الرســمي « أن أبطــال اجليــش واللجــان متكنــوا بفضــل اهلل مــن
تدمــر وإعطــاب  21مدرعــ ًة وآليــ ًة وطقــ ًا للمرتزقــة منهــا  6آليــات يف قــراض
بالبقــع وآليــة يف رشق صربيــن وآليــة يف منبــه وآليــة يف بجــل قبالــة جيــزان وآليــة
يف حدبــة الســديس قبالــة نجــران وآليتــان يف األجــارش إىل جانــب تدمــر مدرعتــن
يف تبــة الشــهيد بقانيــة وعربــة يب إم يب غــرب الغــرة بباقــم و 6أطقــم يف األجــارش
ورشــاحة الرشقيــة وجبــل احلنكــة قبالــة نجــران.
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العميد سريع :قواتنا بدأت التنفيذ
والعدوان ومرتزقته مياطلون ويرتكبون
 644خرق ًا جديد ًا خالل  48ساعة
2019/2/ 28م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أنــه يف الوقــت الــذي بــدأت فيــه قواتنــا بتنفيــذ املرحلــة األوىل
مــن خطــة إعــادة االنتشــار يف احلديــدة يواصــل حتالــف العــدوان
ومرتزقتــه مماطلتهــم يف تنفيــذ االتفــاق وتكثيــف خروقاهتــم يف
اســتهداف منــازل ومــزارع املواطنــن واالحيــاء الســكنية ومواقــع
قواتنــا التــي بلغــت  644خرقــ ًا خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة.
موضحـ ًا يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن خروقــات العــدوان ومرتزقته
توزعــت مــا بــن إطــاق  29صاروخ ـ ًا و 387قذيفــة و 198عمليــة إطــاق نــار
مــن األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة و 12عمليــة تعزيــزات وحتــركات وقيامهــم
بمحاولتــي تســلل وعمليتــي اســتحداث وحتصــن لقواهتــم يف حــن ارتكــب طــران
العــدوان احلــريب واالســتطالعي  14خرقــ ًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء مدينــة
احلديــدة واملديريــات.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان واصــل ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم
واســتهداف املدنيــن واملمتلــكات العامــة واخلاصــة بـــ 43غــارة يف عــدد مــن
املحافظــات حيــث شــن  8غــارات عــى كــر و 3غــارات عــى حــرض وغــارة
عــى املــزرق بحجــة و 6غــارات عــى البقــع و 9غــارات عــى باقــم و 4غــارات
عــى كتــاف وغــارة عــى جمــز وغــارة عــى شــدا وغــارة عــى املالحيــط بصعــدة و5
غــارات قبالــة نجــران و 4غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء.
وأضــاف أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا زحفــن ملرتزقــة العــدوان باجتــاه مواقع
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قواتنــا يف تبــة العلــم بالربوعــة ويف الطلعــة بالبقــع كــا أفشــلوا ثــاث حمــاوالت
تســلل للمرتزقــة يف حيــس ويف حريــب القراميــش.
موضح ـ ًا أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا عمليتــن هجوميتــن عــى مواقــع وجتمعــات
مرتزقــة العــدوان منهــا عمليــة باجتــاه قــراض بباقــم وعمليــة أخــرى يف قانيــة
بالبيضــاء تــم خالهلــا تطهــر أرتــاب عســر وتبــة عبــداهلل والســيطرة عليهــا ،كــا
نفــذوا أربــع عمليــات إغــارة عــى مواقــع العــدو يف اللخافيــف قبالــة نجــران ويف
رشق صربيــن باجلــوف ويف املجاوحــة بنهــم وباجتــاه البيــت األصفــر والتبــة الصفراء
بمفــرق الوازعيــة يف تعــز إىل جانــب تنفيــذ عمليــة نوعيــة يف صربيــن باجلــوف.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية كبــدوا مرتزقــة
العــدوان خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.
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العميد سريع :العدو يرتكب  4400خرق
ويشن  535غارة خالل فبراير املنصرم
2019/3/2م
اســتعرض املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع حصــاد جرائــم وخروقــات العــدوان ومرتزقتــه واالنتصــارات
التــي حققهــا اجليــش واللجــان الشــعبية يف خمتلــف اجلبهــات خــال
فربايــر 2019م.
وأكــد العميــد رسيــع يف مؤمتــر صحفــي اليــوم أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف
حمافظــة احلديــدة بلغــت  4400خــرق خــال شــهر فربايــر املنــرم لرتتفــع حصيلــة
اخلروقــات منــذ بــدء رسيــان وقــف إطــاق النــار يف ديســمرب 2018م إىل 9025
خرقـ ًا.
وأشــار إىل أن املعلومــات االســتخباراتية لقــوات اجليــش تؤكد اســتمرار العــدوان يف
حشــد املزيــد مــن القــوات إىل اخلطــوط األماميــة يف جنــوب احلديــدة باإلضافــة إىل
وصــول عــدد مــن املدرعــات واآلليــات إىل مينــاء املخــا خــال اليومــن املاضيــن
بعــد أن كانــت دفعــات مــن املرتزقــة وصلــت إىل نفــس املينــاء واســتدعاء مرتزقــة
حمليــن.
واعتــر العميــد رسيــع تلــك التحــركات مــؤرش ًا عــى نوايــا العــدوان بعــدم التزامــه
بتنفيــذ اتفــاق الســويد  ..مؤكــد ًا أن قيــادة اجليــش واللجــان الشــعبية ورغــم تأكيدها
عــى الســام تــدرس اخليــارات املناســبة للتعامــل مــع أيــة مســتجدات عســكرية
قــد تطــرأ عــى مــرح العمليــات القتاليــة يف الســاحل الغــريب وأن خيــارات الــرد
ســتتجاوز مــرح العمليــات القتاليــة يف الســاحل الغــريب وســيجد العــدو نفســه
أمــام وضــع ومفاجــآت جديــدة.
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وأوضــح العميــد رسيــع أن غــارات طــران العــدوان خــال فربايــر بلغــت 535
غــارة منهــا  245غــارة عــى حمافظــة صعــدة و 152غــارة عــى حمافظــة حجــة
وبقيــة الغــارات توزعــت عــى حمافظــات صنعــاء وذمــار والبيضــاء وتعــز واحلديــدة
ومــأرب وعمــران.
ولفــت إىل أن جرائــم غــارات طــران العــدو أدت إىل استشــهاد وجــرح  100مــن
األطفــال والنســاء والشــيوخ وتدمــر عــدد مــن منــازل ومــزارع املواطنــن والطــرق
العامــة.
وأكــد أن اجلهــات احلقوقيــة ترصــد جرائــم العــدوان وســيأيت اليــوم الــذي
ستحاســب فيــه دول العــدوان الســعودي اإلمــارايت عــى جرائمهــا التــي ترتكبهــا
بحــق الشــعب اليمنــي مــن األطفــال والنســاء.
وقــال« :العــدو ومرتزقتــه يعيشــون اليــوم يف حالــة اهنــزام ووضــع نفــي ومعنــوي
يسء بعــد تكبدهــم خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد خــال حماوالهتــم اهلجوميــة
الفاشــلة عــى مواقــع قواتنــا عــى طــول امتــداد وحمــاور القتــال والتــي بلغــت أكثــر
مــن  49حماولــة هجوميــة و 33حماولــة تســلل كٌــرت مجيعهــا مــن قبــل اجليــش
واللجــان الشــعبية».
وتطــرق العميــد رسيــع إىل األســاليب التــي اســتخدمها العــدو الســعودي خــال
األشــهر املاضيــة يف اســتقطاب أعــداد مــن املغــرر هبــم واملرتزقــة مــن خــال اإلغراء
أحيانـ ًا والرتهيــب أحيانـ ًا أخــرى للــزج هبــم يف جبهــات القتــال ضــد أبنــاء شــعبهم.
وذكــر أن قــوات اجليــش اســتقبلت بجبهــات احلــدود عــدد ًا مــن املرتزقــة واملغــرر
هبــم الذيــن ســلموا أنفســهم هرب ـ ًا مــن التعذيــب اجلســدي واإلهانــات املتكــررة
والتحقــر والتعنيــف مــن قبــل العــدوان الســعودي ومرتزقتــه.
وجــدد الدعــوة للمغــرر هبــم العــودة إىل جــادة الصــواب وتــرك مواقــع وصفــوف
العــدو واالنخــراط يف الصــف الوطنــي إىل جانــب إخواهنــم.

276

مارس ٢٠١٩ /

وأكــد العميــد رسيــع اســتمرار وقــوف قــوات اجليــش يف الدفــاع عــن الســيادة
الوطنيــة ضــد قــوى العــدوان ومرتزقتــه ولــن تتخــى عــن املهــام املنوطــة هبــا يف
التصــدي للغــزاة واملحتلــن حتــى حتريــر كل شــر دنســه الغــزاة واملحتلــون.
ورد ًا عــى جرائــم العــدو ومرتزقتــه بــن العميــد رسيــع أن اجليــش واللجــان
الشــعبية نفــذوا  163عمليــة نوعيــة ضــد العــدو ومرتزقتــه يف جبهــات الداخــل ومــا
وراء احلــدود فيــا بلغــت عمليــات وحــدة اهلندســة  165عمليــة حققــت نجاح ـ ًا
يف إصابــة أهــداف حيويــة وهامــة للعــدو ومرتزقتــه وكبدهتــم خســائر يف األرواح
والعتــاد.
ويف جبهــة عســر أشــار العميــد رسيــع إىل أن العــدو شــن أكثــر مــن  100غــارة عــى
مواقــع اجليــش يف حــن تصــدى اجليــش ألكثــر مــن  21حماولــة هجوميــة وأحلــق
هزائــم نكــراء بالعــدو ..مبين ـ ًا أن قــوات اجليــش نفــذت 14عمليــة هجوميــة و52
عمليــة قنــص وتدمــر  29آليــة.
وذكــر أن وحــدة القناصــة نفــذت خــال فربايــر  1434عمليــة أدت إىل مــرع
العديــد مــن جنــود العــدو الســعودي واملرتزقــة بينهــم  40جندي ـ ًا ســعودي ًا واثنــان
مرتزقــة حيمــان اجلنســية الســودانية ..مشــر ًا إىل أن وحــدة ضــد الــدروع نفــذت
175عمليــة دمــرت العــرات مــن املدرعــات واآلليــات واســتهدفت حتصينــات
وجتمعــات العــدو ومرتزقتــه.
وأكــد متحــدث القــوات املســلحة أن ســاح اجلــو املســر نفــذ مخــس عمليــات
ناجحــة عــى مواقــع العــدو ،كــا اســتهدفت القــوة الصاروخيــة معســكر ًا للعــدوان
يف البقــع بصــاروخ بــدر.1
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العميد سريع :مصرع وجرح  110من الغزاة
واملرتزقة بضربة باليستية يف ميدي
2019 /3/3م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مــرع وإصابــة  110مــن الغــزاة واملرتزقــة يف ميــدي قبالــة
جيــزان بعــد اســتهداف جتمعــات كبــرة هلــم بصــاروخ باليســتي
مناســب حيــث كان حيــر العــدو لزحوفــات كبــرة باجتــاه حــران
وحرض.
وقــال« :لقــد كانــت الرضبــة مســددة بدقــة وشــوهدت عــرات الســيارات تنقــل
القتــى واجلرحــى مــن الغــزاة واملرتزقــة باجتــاه جيــزان وســط حتليــق مكثــف
للطــران عــى اختــاف أنواعــه» ..مؤكــد ًا أن الرضبــة أصابــت قــوى العــدوان
بالرعــب الشــديد وســببت حالــة إربــاك كبــرة يف صفوفهــم.
وأشــار إىل أن املعلومــات تفيــد أن مستشــفيات جيــزان اكتظــت بالقتــى واجلرحــى
حيــث أن أغلــب اإلصابــات بليغــة وحرجــة جــد ًا ..موضحــ ًا أن هــذه الرضبــة
مقدمــة لرضبــات أكثــر إيالمــ ًا مــع قــادم أيــام.
وأضــاف «أن قــوى العــدوان ومرتزقتهــا مل تعــد يف مأمــن مــن صواريــخ ورضبــات
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية «.
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العميد سريع :يف محاوالت إلفشال اتفاق السويد..
العدوان ومرتزقته يرتكبون  966خرق ًا ويصعدون
يف باقي اجلبهات خالل األربعة أيام املاضية
2019/3/4م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه وعــدم التزامهــم بقــرار
وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة وتصعيدهــم غــر املســبوق يف بقيــة
اجلبهــات عمــل ممنهــج وحمــاوالت إلفشــال اتفــاق الســويد وتأكيــد
لنواياهــم احلقيقيــة ورغبتهــم يف إطالــة أمــد احلــرب العدوانيــة
واســتمرار معانــاة شــعبنا وأن ترصحياهتــم حــول حتقيــق الســام جمــرد
شــعارات وترويــج إعالمــي مضلــل.
وجــدد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» الدعــوة ملجلــس األمــن واألمــم
املتحــدة ومبعوثهــا اخلــاص لتحمــل مســؤوليتهم والضغــط عــى حتالــف العــدوان
ومرتزقتــه لعــدم التزامهــم باالتفــاق ومواصلــة خروقاهتــم واســتمرارهم يف عدواهنم
وحصارهــم اجلائــر وارتكاهبــم مزيــد ًا مــن اجلرائــم بحــق شــعبنا.
وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا  966خرقــ ًا جديــد ًا يف احلديــدة خــال
األربعــة أيــام املاضيــة واســتهدفوا األحيــاء الســكنية واملــزارع واملنــازل واملصالــح
العامــة واخلاصــة ومواقــع قواتنــا بشــكل هســتريي مــا يعكــس مــدى جتاهلهــم
وعــدم مباالهتــم بقــرارات جملــس األمــن وجهــود املجتمــع الــدويل إلحالل الســام
يف اليمــن.
وقــال العميــد رسيــع« :إن خروقــات املرتزقــة توزعــت بــن إطــاق  55صاروخ ـ ًا
و 532قذيفــة و313عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة
و44عمليــة تعزيــز وحتريــك لقواهتــم وثــاث عمليــات اســتحداث حتصينــات
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وخنــادق ومتــارس كــا ارتكــب طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي 19خرقـ ًا
بمواصلــة حتليقــه فــوق أجــواء احلديــدة».
الفتــ ًا إىل أن طــران العــدوان احلــريب شــن  64غــارة مســتهدف ًا األحيــاء الســكنية
وممتلــكات املواطنــن يف عــدد مــن املحافظــات منهــا  19غــارة عــى كتــاف و10
غــارات عــى باقــم و 11غــارة عــى رازح وغارتــان عــى البقــع وغــارة عــى
املالحيــط وغــارة عــى الظاهــر وغــارة عــى مهــدان بصعــدة و 6غــارات عــى
كــر وغارتــان عــى حــرض وغــارة عــى وادي مــور بحجــة و 7غــارات عــى هنــم
بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى الــرح وغــارة عــى محــر بمقبنــة يف تعــز.
وأضــاف «أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا  14زحفــ ًا باجتــاه مواقــع قواتنــا يف معتــق
العتــم ويف األزهــور بــرازح ويف قــراض وآل احلامقــي يف باقــم مــن ثالثــة مســارات
ويف جبــل القاممــة واملــروة ويف مفــرق ذويــب باملالحيــط ويف الضبوعــة ويف جبــل دوه
بنهــم ويف الــدود ويف مقابــل جبــل قيــس قبالــة جيــزان ويف عنبــان بالــوادي قبالــة
نجــران ويف الربوعــة مــن ثالثــة مســارات ويف قبالــة منفــذ علــب بعســر ويف الطلعــة
بالبقــع ويف احلصــن باحلشــا يف الضالــع حيــث تصــدى هلــم مقاتلــو اجليــش واللجــان
الشــعبية وأفشــلوا بفضــل اهلل زحوفاهتــم املكثفــة واملســنودة وكبدوهــم خســائر يف
األرواح والعتــاد».
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ
 8عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة منهــا عمليــة باجتــاه التبــة الصفــراء
بالوازعيــة وعمليــة أخــرى يف رشق صــر يف تعــز تــم خالهلــا إحــكام الســيطرة عــى
مدرســة وقريتــي العريــش والقحفــة وعمليــة عــى جمــازة بعســر وعمليتــان باجتــاه
تبــة رضــوان بيــام وتبتــي النهديــن واحلمــراء بالقتــب يف هنــم وثــاث عمليــات
عكســية األوىل يف األزهــور بــرازح تــم خالهلــا اســتعادة املواقــع التــي كان العــدو
قــد تقــدم فيهــا والثانيــة يف الطلعــة بالبقــع تــم خالهلــا تطهــر واســتعادة موقعــي
الطلعــة واملليــل مــن املرتزقــة والثالثــة يف املالحيــط تــم خالهلــا اســتعادة تبــة القاممــة
وإحــكام الســيطرة عليهــا.
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وأوضــح أن مقاتلينــا نفــذوا ثــاث عمليــات إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف تبــة
الطربــال والتبــاب املجــاورة رشق جبــل عــرف بمجــازة وعــى قريتــي العوجــا
واملقاطعــة بحــرض وعــى نجــد الفــارس والوقــار بالــوادي قبالــة نجــران كــا نفــذوا
ســبع عمليــات نوعيــة اســتهدفت حتــركات وجتمعــات وخطــوط إمــداد العــدو يف
الــدود قبالــة جيــزان ويف الضبــاب بتعــز ويف نامــة باملالحيــط ويف جممــع املتــون ويف
ســائلة العــريض باجلــوف ،كــا اســتهدفت القــوة الصاروخيــة حتشــيدات العــدو
يف ميــدي بصــاروخ باليســتي أثنــاء جتهيزهــم للزحــف باجتــاه مديريتــي حــران
وحــرض.
وأكــد املتحــدث الرســمي مــرع وإصابــة أكثــر مــن  198مــن الغــزاة واملرتزقــة
منهــم  37مرتزقــ ًا قتلــوا واصيبــوا أثنــاء صــد زحوفاهتــم يف املالحيــط و110
مرتزقــة قتلــوا واصيبــوا يف اســتهداف جتمعاهتــم بصــاروخ باليســتي يف ميــدي قبالــة
جيــزان وأكثــر مــن  40مرتزقـ ًا قتلــوا واصيبــوا يف كمــن حمكــم نفــذه أبطــال اجليــش
واللجــان قبالــة جيــزان ،كــا تــم قنــص مرتــزق يف جممــع املتــون باجلــوف.
وأضــاف أنــه وبعــون اهلل تــم تدمــر آليتــن حمملتــن باملرتزقــة وإســقاط طائــرة
اســتطالعية يف معتــق العتــم بــرازح وآليــة ثالثــة تــم تدمريهــا يف قبالــة جبــل قيــس
إىل جانــب تدمــر جرافتــن يف جيــزان ،كــا تــم تفجــر طقمــن األول يف الكســارة
باملالحيــط والثــاين يف الــدود قبالــة جيــزان.
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العميد سريع :مصرع وإصابة عشرات املرتزقة
وتدمير  11آلية يف صد زحف مكثف باالجاشر
2019 /3/4م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مــرع وجــرح عــرات املرتزقــة وتدمــر  11آليــة هلــم
خــال تصــدي أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية اليــوم هلجــوم
مكثــف ملرتزقــة العــدوان مســنود بتمهيــد مدفعــي وغطــاء جــوي
باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف الربعــة وصحــراء
األجــارش بمحافظــة اجلــوف.
وقــال« :بعــون اهلل متكــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية مــن إفشــال اهلجــوم
وتكبيــد املرتزقــة خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد ودبــت بــن صفوفهــم حالــة
مــن الذعــر واخلــوف كــا تــم اســتدراج جماميــع منهــم إىل كمــن نوعــي وحقــل
ألغــام لتتطايــر أجســادهم إىل أشــاء».
وأضــاف «أن هــذه العمليــة البطوليــة ألبطــال اجليــش واللجــان تؤكــد أن العــدوان
ومرتزقتــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وأن حتالــف العــدوان يقــود جحافلــه مــن
املرتزقــة واملأجوريــن إىل حمــارق املــوت واهلــاك احلتمــي».
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان باملرصــاد لــكل زحوفــات الغــزاة
ومرتزقتهــم ولــن جينــي الغــزاة واملرتزقــة ســوى اهلزائــم النكــراء.
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العميد سريع :العدوان ومرتزقته يرتكبون 304
خروقات جديدة يف احلديدة خالل  48ساعة
2019/3/6م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه املســتمرة يف احلديــدة تــأيت
يف إطــار حماوالهتــم التنصــل عــن مســؤولياهتم والتزاماهتــم التــي
نــص عليهــا اتفــاق الســويد وقــرار جملــس األمــن الــدويل ومواصلــة
ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحــق شــعبنا.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن طــران العــدوان واملرتزقــة
واصلــوا خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة خروقاهتــم واســتهداف املدنيــن ومواقــع
قواتنــا بأكثــر مــن  304خروقــات جديــدة لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة.
موضحــ ًا أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه توزعــت بــن إطــاق  21صاروخــ ًا
و 144قذيفــة و 91عمليــة إطــاق مــن األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة وقيامهــم
بـ36عمليــة تعزيــز لقواهتــم وعمليــة اســتحداث وحتصــن ،يف الوقــت الــذي ارتكب
فيــه طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي  11خرقـ ًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء
مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وأضــاف العميــد رسيــع أن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهداف املدنيــن
واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات بـــ 38غــارة حيــث شــن 5
غــارات عــى ســنحان وغارتــن عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 13غــارة عــى كتــاف
والبقــع و 8غــارات عــى باقــم و 3غــارات عــى رازح بمحافظــة صعــدة و 6غــارات
عــى كــر والقفلــة وغــارة عــى حــرض.
وأوضــح أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــن ملرتزقــة العــدوان
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عــى مواقــع قواتنــا يف مربــع الصلــو بتعــز واألجــارش قبالــة نجــران ،كــا أفشــلوا
حماولــة تســلل ملرتزقــة العــدوان باجتــاه مواقــع قواتنــا رشق جبــل جحفــان قبالــة
جيــزان.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد
العــدوان ومرتزقتــه بتنفيــذ  8عمليــات عســكرية منهــا  4هجوميــة اســتهدفوا
خالهلــا مواقــع وجتمعــات مرتزقــة العــدوان يف االزهــور بــرازح ويف الطلعــة بالبقــع
ويف جبــل قيــس قبالــة جيــزان وقبالــة منفــذ علــب بعســر وأربــع عمليــات نوعيــة
اســتهدفت حتــركات وخطــوط إمــداد العــدو قبالــة جبــل قيــس ورشق جبــل الــدود
ويف مشــعل قبالــة جيــزان ويف صحــراء األجــارش قبالــة نجــران.
الفتـ ًا إىل أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخـ ًا باليســتي ًا مــن طــراز بــدر  1عــى
جتمعــات وحتشــيدات العــدو يف صحــراء ميــدي.
وأكــد املتحــدث الرســمي مــرع وإصابــة العــرات مــن قــوات العــدو خــال
اســتدراجهم إىل حقــل ألغــام قبالــة جبــل قيــس بجيــزان وقنــص  2مرتزقــة قبالــة
منفــذ علــب وجنديــن ســعوديني يف الفرضــة ومشــعل قبالــة جيــزان ،كــا تــم تدمــر
وإعطــاب  18آليــة عســكرية متنوعــة للمرتزقــة منهــا  13آليــة يف صحــراء األجــارش
قبالــة نجــران وثــاث قبالــة منفــذ علــب وآليــة يف وادي خلــب وآليــة أخــرى رشق
جبــل الــدود قبالــة جيــزان.
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العميد سريع 678 :خرق ًا جديد ًا للعدوان
ومرتزقته يف احلديدة خالل  72ساعة
2019/3/ 9م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه يف خروقاهتــم املكثفــة
باحلديــدة وارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحــق املواطنــن اآلمنــن
تضــع األمــم املتحــدة واملبعــوث اخلــاص ورئيــس فريــق املراقبــن
أمــام مســؤولياهتم يف إعــان العــدوان طرفــ ًا معيقــ ًا ألي اتفــاق
يوقــف احلــرب وينهــي معانــاة اليمنيــن.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ»« :إن قــوى العــدوان ال تريد الســام
وال تلتــزم بالقــرارات األمميــة وتواصــل ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحق شــعبنا»..
حممـ ً
ا األمــم املتحــدة ومبعوثهــا اخلــاص املســؤولية الكاملــة عــن اســتمرار العدوان
ومرتزقتــه يف خروقاهتــم وتصعيدهــم العســكري وعــدم الضغــط عليهــم وإلزامهــم
بتنفيــذ االتفــاق والقــرار األممــي.
مطالبـ ًا بإعــان العــدوان ومرتزقتــه طرفـ ًا غــر ملتــزم وحتميلهــم املســؤولية الكاملــة
عــا يرتتــب عــى خروقاهتــم واســتمرار عدواهنــم وحصارهــم لشــعبنا.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا خــال الـــ 72ســاعة املاضية
 678خرقــ ًا مســتهدفني األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع
قواتنــا يف احلديــدة بـــ 355قذيفــة و 202عمليــة إطــاق نــار من األســلحة املتوســطة
واخلفيفــة.
الفتــ ًا إىل أن املرتزقــة نفــذوا ثــاث حمــاوالت تســلل باجتــاه مواقــع قواتنــا باجتــاه
كليــة اهلندســة بشــارع اخلمســن وعمليــة تســلل أخــرى باجتــاه مواقــع قواتنــا شــال
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حيــس يف حــن تــم رصــد  69عمليــة تعزيــزات وحتــركات للمرتزقــة و 7عمليــات
اســتحداث وحتصــن و 42عمليــة حتليــق لطــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي
فــوق مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وأضــاف «أن طــران العــدوان واصــل اســتهداف املواطنــن واملمتلــكات العامــة
واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات بـ17غــارة وشــن غارتــن عــى الصفــراء
بمحافظــة صعــدة وغارتــن عــى بــرط بمحافظــة اجلــوف و 10غــارات عــى كــر
وغــارة عــى بكيــل املــر وغــارة عــى عبــس وغــارة عــى عاهــم بمحافظــة حجــة».
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــن ملرتزقــة العــدوان باجتــاه
مواقــع قواتنــا يف الربوعــة ويف قريــة احلقــب واخلــارم والداعــي وثعيــل واملرحوبــة
بدمــت يف الضالــع كــا أفشــلوا أربــع حمــاوالت تســلل للمرتزقــة منهــا ثــاث
حمــاوالت يف احلديــدة وحماولــة رابعــة يف قريــة املركــوزة بناطــع يف البيضــاء.
وأوضــح العميــد رسيــع أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد
العــدو بتنفيــذ ثــاث عمليــات هجوميــة باجتــاه مواقــع العــدو منهــا عمليــة يف آل
احلامقــي قبالــة عســر وعمليــة يف الربعــة بصحــراء األجــارش قبالــة نجــران وعمليــة
يف املرحوبــة بدمــت يف الضالــع متكنــوا خالهلــا مــن تطهــر واســتعادة عــدد مــن
املواقــع التــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا.
مشــر ًا إىل أن مقاتلينــا نفــذوا  7عمليــات نوعيــة اســتهدفوا فيهــا حتــركات وآليــات
العــدو يف طيبــة االســم باألجــارش ويف احلــاد ويف البقــع قبالــة نجــران ويف القحيفــة
ويف مفــرق الوازعيــة بتعــز ويف املركــوزة بناطــع ويف قبالــة جبــل قيــس وموقــع
املقــران قبالــة جيــزان.
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وأكــد املتحــدث الرســمي مــرع وإصابــة عــرات املرتزقــة منهــم ســتة قتلــوا يف
مفــرق الوازعيــة وثالثــة مرتزقــة تــم قنصهــم يف البيضــاء اثنــان يف املركــوزة بناطــع
وواحــد يف ذي ناعــم يف حــن متكــن مقاتلونــا بعــون اهلل مــن إحــراق دبابــة للمرتزقــة
يف دمــت بالضالــع وتدمــر وإعطــاب  13آليــة وطقــ ًا منهــا ثــاث آليــات يف آل

مارس ٢٠١٩ /

احلامقــي قبالــة عســر وآليــة يف احلــاد وآليــة وثالثــة أطقــم يف صحــراء األجــارش
وطقــان يف البقــع قبالــة نجــران وطقــم يف مفــرق الوازعيــة بتعــز وطقــان يف احلــرة
واملقــران قبالــة جيــزان.
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العميد سريع 534 :خرق ًا جديد ًا للعدوان
ومرتزقته يف احلديدة و 61غارة وتصعيد
يف باقي اجلبهات خالل  72ساعة
2019/3/12م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه يواصلــون خروقاهتــم املكثفــة لوقــف
إطــاق النــار يف احلديــدة مرتكبــن  534خرقـ ًا خــال الـــ 72ســاعة
املاضيــة بالتزامــن مــع شــن طــران العــدوان  61غــارة وتصعيــد
للمرتزقــة يف بقيــة اجلبهــات.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن خروقــات العــدوان
ومرتزقتــه خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة توزعــت بــن اســتهداف مرتزقــة العــدوان
لألحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا بـــ 45صاروخــ ًا
و 241قذيفــة و 162عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة
و 61عمليــة تعزيــز وحتــركات ملقاتليهــم و 4عمليــات اســتحداث وحتصــن ،فيــا
ارتكــب طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي  21خرقــ ًا بمواصلــة حتليقــه يف
أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
وقــال العميــد رسيــع« :إن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه للمواطنــن
واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات وشــن  61غــارة منهــا 23
غــارة عــى كــر وغــارة عــى املدافــن بمحافظــة حجــة و 9غــارات عــى كتــاف و6
غــارات عــى البقــع و 6عــى باقــم و 6غــارات عــى رازح بمحافظــة صعــدة وغــارة
قبالــة نجــران و 4غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 3غــارات عــى بــرط
وغارتــان عــى املتــون بمحافظــة اجلــوف».
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موضحـ ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  6زحوفــات ملرتزقــة العــدوان
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باجتــاه مواقــع قواتنــا منهــا ثالثــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف باقــم قبالــة عســر وزحــف
عــى الــوادي قبالــة نجــران وزحفــان عــى اجلنايــز وعــى جبــل قيــس قبالــة جيــزان،
كــا أفشــلوا ثــاث حمــاوالت تســلل للمرتزقــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الضبــاب
بتعــز والتبــة الســوداء بنهــم ويف األزهــور قبالــة جيــزان.
وأضــاف «أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ
عمليتــن هجوميتــن اســتهدفوا خالهلــا مواقــع وجتمعــات العــدو يف الــوادي ويف
الشــبكة قبالــة نجــران كــا نفــذوا عمليتــي إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف جممــع
املتــون باجلــوف ويف احلــاد قبالــة نجــران إىل جانــب تنفيــذ  10عمليــات نوعيــة
اســتهدفوا خالهلــا حتــركات وآليــات وخطــوط إمــداد العــدو منهــا مخــس عمليــات
يف صحــراء األجــارش وغــرب الســديس وصحــراء البقــع قبالــة نجــران ومخــس
عمليــات يف جبــل قيــس قبالــة جيــزان ويف شــال العصيــدة بنهــم ويف صالــة بتعــز
ويف حوامــرة بلحــج ويف جممــع املتــون باجلــوف».
وأكــد املتحــدث الرســمي مــرع وإصابــة أكثــر مــن  147مرتزقـ ًا منهــم  137قبالــة
علــب بعســر و 7يف املتــون و 2يف الزرقــة ومرتــزق آخــر يف وادي شــواق باجلــوف،
كــا تــم تدمــر وإعطــاب  6مدرعــات للمرتزقــة  4قبالــة علــب بعســر ومدرعــة
يف باقــم قبالــة نجــران وأخــرى يف العصيــدة بنهــم إىل جانــب تدمــر  8آليــات يف
صحــراء األجــارش قبالــة نجــران و 9أطقــم تــم تدمريهــا قبالــة علــب ويف باقــم ويف
األجــارش ويف البقــع ويف جممــع املتــون وغــرب الســديس.
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العميد سريع 505 :خروقات جديدة
للعدوان ومرتزقته خالل  48ساعة
2019 /3/ 14م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن قــوى العــدوان ومرتزقتهــم يواصلــون خروقاهتــم املكثفــة
وعــدم االلتــزام بتنفيــذ املرحلــة األوىل مــن خطــة إعــادة االنتشــار يف
احلديــدة مرتكبــن  505خروقــات خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة.
ومحــل يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» العــدوان ومرتزقتــه مســؤولية
عرقلــة وإعاقــة تنفيــذ اتفــاق الســويد  ..مطالب ـ ًا األمــم املتحــدة ومبعوثهــا اخلــاص
باختــاذ موقــف حــازم جتــاه عــدم التــزام العــدوان ومرتزقتــه باالتفــاق وبقــرار جملــس
األمــن واســتمرارهم يف خروقاهتــم وتصعيدهــم العســكري وارتــكاب مزيــد مــن
املجــازر بحــق األطفــال والنســاء األبريــاء.
وحــذر العميــد رسيــع العــدوان ومرتزقتــه مــن مغبــة إســتمرارهم يف تعنتهــم
وعــدم التزامهــم بتنفيــذ االتفــاق وقــرار جملــس األمــن  ..مؤكــد ًا أن قواتنــا وبقــدر
التزامهــا باالتفــاق فــإن صربهــا وضبــط النفــس لــن يــدوم طوي ـ ً
ا وســيكون الــرد
مؤمل ـ ًا وقاســي ًا إذا اســتمر العــدوان ومرتزقتــه يف تعنتهــم وخروقاهتــم وتصعيدهــم
العســكري.
وقــال املتحــدث الرســمي« :إن العــدوان ومرتزقتــه اســتهدفوا منــازل ومــزارع
املواطنــن ومواقــع قواتنــا يف احلديــدة بـــ 10صواريــخ و 205قذائــف و202عمليــة
إطــاق للنــار مــن األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة يف الوقــت الــذي كثفــوا فيــه مــن
تعزيزاهتــم وحتــركات قواهتــم حيــث رصــدت قواتنــا قيــام املرتزقــة بـــ 59عمليــة
تعزيــز وحتريــك لقواهتــم وحماولتــي تســلل وعمليتــي اســتحداث وحتصــن ،كــا
ارتكــب طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي  25خرقــ ًا بمواصلــة حتليقــه يف
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أجــواء مدينــة احلديــدة وحيــس والدرهيمــي والتحيتــا».
وأشــار إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيــد مــن املجــازر بحــق
املواطنــن األبريــاء وتدمــر املمتلــكات العامــة واخلاصــة وشــن  47غــارة عــى عــدد
مــن املحافظــات منهــا  20غــارة عــى كتــاف و 8غــارات عــى البقــع وتســع غــارات
عــى باقــم وغارتــان عــى ســحار وغــارة عــى الظاهــر بمحافظــة صعــدة و 4غــارات
عــى ســفيان بمحافظــة عمــران وغــارة عــى العبيســة بكــر وغــارة عــى عبــس
وغــارة عــى مســتبأ بمحافظــة حجــة ،كــا شــن طــران العــدوان غــارة عــى مرتزقتــه
يف الربعــة بصحــراء األجــارش وســقط منهــم العــرات قتــى ومصابــن.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية تصــدوا لزحفــن
ملرتزقــة العــدوان عــى مواقــع قواتنــا يف الربوعــة بعســر ،كــا أفشــلوا حماولــة تســلل
للمرتزقــة يف األزهــور قبالــة جيــزان.
وأضــاف «أن مقاتلينــا األبطــال ردوا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه بعمليتــن
هجوميتــن اســتهدفوا خالهلــا مواقــع العــدو يف الربعــة بصحــراء األجــارش ويف
رشــاحة الغربيــة بالبقــع قبالــة نجــران حيــث متكنوا بفضــل اهلل مــن تطهري واســتعادة
املواقــع التــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا ،كــا نفــذوا  5عمليــات إغــارة عــى مواقــع
وجتمعــات املرتزقــة يف مربــع ســلبة باجلــوف ويف بيــت اليزيــدي بدمــت يف الضالــع
ويف تبتــي رضــوان و 14بيــام يف هنــم ويف موقــع هيــان بالبقــع ويف مشــعل قبالــة
جيــزان».
مشــر ًا إىل أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا  4عمليــات نوعيــة اســتهدفوا
خالهلــا حتــركات وآليــات وخطــوط إمــدادات العــدو يف الربعــة بصحــراء األجــارش
ويف الضبــاب بتعــز ويف رشــاحة الغربيــة بالبقــع ويف قبالــة منفــذ علــب بعســر.
وأكــد العميــد رسيــع مــرع وإصابــة عــرات املرتزقــة منهــم  7يف الــرح والضباب
بتعــز واثنــن يف الربوعــة و 20مرتزقـ ًا قتلــوا وأصيبــوا يف الربعــة باألجــارش يف غــارة
لطــران العــدوان عــى مرتزقته.
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وأضــاف « أن مقاتلينــا األبطــال متكنــوا بعــون اهلل مــن تدمــر عــرات اآلليــات
للعــدو منهــا مدرعــة تــم تدمريهــا قبالــة منفــذ علــب ،كــا تــم تدمــر وإعطــاب
آليــة و 5أطقــم حمملــة باملرتزقــة منهــا آليــة و 4أطقــم يف الربعــة بصحــراء األجــارش
وطقــم يف الــرح بتعــز».
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة
يستعرض يف مؤمتر صحفي حصاد أربعة
أعوام من املواجهة مع العدوان
2019/3/16م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــر ًا صحافيـ ًا اســتعرض فيــه حصــاد أربعــة
أعــوام مــن معركــة الصمــود يف وجــه حتالــف العــدوان.
مشــر ًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية وكل رشفــاء شــعبنا العزيــز احلــر
األيب واجهــوا والزالــوا حتالــف العــدوان الــذي ضــم عــدد ًا مــن الــدول والكيانــات
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والعصابــات التكفرييــة واملرتزقــة بقيــادة النظــام الســعودي وبمشــاركة واســعة مــن
نظــام إمــارة أبــو ظبــي وبمشــاركة  22دولــة عربيــة وأجنبيــة.
وأوضــح أن نوعيــة املشــاركة العســكرية اختلفــت مــا بــن قــوات بريــة أو طائــرات
حربيــة أو طياريــن أو قطــع حربيــة بحريــة ،وأن هنــاك أنظمــة تشــارك بشــكل غــر
معلــن ألســباب تتعلــق بوضعهــا الداخــي وتواجــد قــوات هلــا عــى األرض يؤكــد
تورطهــا يف العــدوان عــى بالدنــا.
مؤكــد ًا أن الــدور األمريكــي واضــح وهــو دور قيــادي وموجــه وأن املشــاركة
اإلرسائيليــة ال حتتــاج إىل أدلــة أكثــر ممــا حتــدث بــه قــادة العــدو اإلرسائيــي وكذلــك
وســائل إعــام العــدو خــال األربــع الســنوات.
وقــال العميــد رسيــع« :إنــه ال وجــه للمقارنــة يف اإلمكانيــات والقــدرات بــن اليمن
كدولــة وبــن حتالــف العــدوان ال يف االقتصــاد وال يف البنيــة التحتيــة وال يف القــوة
العســكرية أو حتــى النفــوذ الســيايس الــدويل».
وأضــاف «مــع ذلــك وقــف شــعبنا واليــزال يف وجــه كل هــذا التحالــف العــدواين
بإيــان ال يتزعــزع بــاهلل عــز وجــل ،واثقـ ًا بنــره وتأييــده متمســك ًا بأهدافــه ومبادئــه
متشــبث ًا بأرضــه ووطنــه ال يقبــل باالحتــال وال يــرىض بالــذل والعبوديــة وال
باخلضــوع والركــوع لغــر اهلل عــزو جــل».
وأردف قائ ـاً« :إن اهلجــوم العســكري املبــارش عــى بالدنــا وفــرض احلصــار مثــل
انتهــاك ًا صارخــ ًا للســيادة الوطنيــة وللقوانــن الدوليــة واســتفز الضمــر الوطنــي
والكرامــة اليمنيــة».
ولفــت إىل أنــه واســتنادا إىل واجباهتــا ومهامهــا فقــد تصــدت القــوات املســلحة
للهجــوم العســكري الشــامل بــا توفــر لدهيــا مــن اإلمكانيــات وأن العــدوان
العســكري وارتــكاب اجلرائــم فــرض عــى قواتنــا املســلحة -جيشـ ًا وجلانـ ًا شــعبية-
خيــارات عســكرية حمــددة.
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وأكــد املتحــدث الرســمي أن غــارات طــران العــدوان جتــاوزت خــال األربعــة
أعــوام  250ألــف غــارة جويــة وشــملت معظــم اجلغرافيــا السياســية والتارخييــة
لليمــن إضافــة إىل مناطــق يف عســر وجيــزان ونجــران وأن  180ألــف غــارة
ُرصــدت ووثقــت بشــكل دقيــق مــن قبــل اجلهــات املختصــة.
وأردف قائ ـاً «:مــا تعــرض لــه اليمــن مــن غــارات جويــة حتــى اللحظــة جيعــل
اليمــن مــن ضمــن البلــدان التــي تعرضــت ألكــر عــدد مــن الغــارات عــى طــول
تاريــخ احلــروب حيــث جتــاوز عــدد الطلعــات اجلويــة التــي نفذهــا حتالــف العــدوان
خــال األربــع ســنوات املاضيــة عــدد الطلعــات يف احلــرب العامليــة الثانيــة».
موضح ـ ًا أن مــا تعرضــت لــه حمافظــة صعــدة مــن غــارات خــال األربــع ســنوات
يتجــاوز مــا تعرضــت لــه أكثــر مــن  9مــدن أوروبيــة جمتمعــة خــال احلــرب العامليــة
الثانيــة.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن عــدد القنابــل بلغــت  5914قنبلــة عنقوديــة وفســفورية
و 2951قنبلــة ضوئيــة و 3721قنبلــة صوتيــة وعــرات مــن القنابــل الفراغيــة.
الفتـ ًا إىل أن عــدد القنابــل الصاروخيــة بلغــت أكثــر مــن  250000قنبلــة صاروخيــة
فيــا جتــاوز القصــف الصاروخــي واملدفعــي  200000قذيفــة فيــا بلــغ القصــف
البحــري مــن البــوارج والســفن احلربيــة يف البحريــن األمحــر والعــريب وخليــج عــدن
أكثــر مــن  6000صــاروخ.
وقــال« :خــال األربــع الســنوات املاضيــة ســقط عــى اليمــن أكثــر مــن نصــف
مليــون قنبلــة وقذيفــة صاروخيــة كبــرة ومتوســطة بالقصــف اجلــوي والــري
والبحــري وعــرات اآلالف مــن األطنــان مــن القنابــل والقذائــف بمختلــف
أنواعهــا ألقيــت عــى اليمــن منــذ بدايــة العــدوان».
مضيفـ ًا «أن مــن يطلــع عــى هــذه األرقــام يــدرك أننــا أمــام عــدوان بربــري شــامل
ســخر كل ترســانته العســكرية وأضــاف إليهــا كميــات إضافيــة مــن خــال عــرات
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الصفقــات مــن األســلحة الغربيــة وذلــك لقصــف وتدمــر اليمــن».
وأكــد أن اليمــن الــذي تعــرض ألكثــر مــن ربــع مليــون غــارة ونصــف مليــون
صــاروخ وقذيفــة مل ينكــر ولــن ينكــر ..مل هيــزم ..ولــن هيــزم ..مل خيضــع ..ولــن
خيضــع.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن غــارات العــدوان وقصفــه اهلمجــي الصاروخــي
واملدفعــي اجلــوي والبحــري والــري أدى إىل إزهــاق أرواح عــرات اآلالف بــن
شــهيد وجريــح منهــم النســاء واألطفــال إضافــة إىل تدمــر مــا يقــارب  700ألــف
مــن املنشــآت واملرافــق العامــة واخلاصــة مــا بــن منــزل ومنشــأة تعليميــة وصحيــة
ومصانــع ومــزارع وناقــات وجســور وطرقــات ومســاجد.
وقــال « :لقــد مثلــت القــوة الصاروخيــة ســاح ردع يف وجــه العــدوان وفرضــت
طبيعــة املعركــة مــع العــدو عــى القــوات املســلحة العمــل عــى تطويــر شــامل للقــوة
الصاروخيــة ضمــن اخليــارات االســراتيجية».
مشــر ًا إىل أن القــوة الصاروخيــة حققــت نجاحــات كبــرة وصــوالً إىل انتــاج
صواريــخ باليســتية حمليــة الصنــع بنســبة .%100
وأكــد العميــد رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت خــال األربــع ســنوات املاضية
 890صاروخـ ًا عــى  890هدفـ ًا خمتلفـ ًا داخــل أرايض اجلمهوريــة وكذلــك يف عمــق
العــدو منهــا  19صاروخــ ًا خــال العــام األول مــن العــدوان و 69صاروخــ ًا
خــال العــام الثــاين و 40صاروخ ـ ًا خــال العــام الثالــث ،كذلــك أطلقــت القــوة
الصاروخيــة و 151صاروخــ ًا خــال عــام 2018م وهــو العــام الــذي أعلنــه
الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد عــام الصواريــخ الباليســتية.
وأردف قائــاً« :القــوات املســلحة متتلــك خمزونــ ًا اســراتيجي ًا مــن الصواريــخ
الباليســتية وقــادرة عــى إطــاق عــرات الصواريــخ الباليســتية يف وقــت واحــد
عــى أكثــر مــن هــدف ولدينــا منظومــات صاروخيــة باليســتية قــادرة عــى إصابــة
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أهدافهــا بدقــة دون أن تعرتضهــا املنظومــات الدفاعيــة للعــدو».
وأضــاف «بعــون اهلل بــدأت العمليــات التجريبيــة للطائــرات بــدون طيــار خــال
العــام الثــاين مــن العــدوان واســتطاع ســاح اجلــو املســر كــر تفــوق العــدو
اجلــوي».
موضحــ ًا أنــه ومنــذ دخــول ســاح اجلــو املســر يف املعركــة نفــذ  1530عمليــة
هجوميــة واســتطالعية ،اهلجوميــة منهــا بلغــت  164عمليــة منهــا  63عمليــة خــال
2018م و 11عمليــة خــال 2019م ،فيــا بلــغ إمجــايل عــدد العمليــات املشــركة
للوحــدة مــع القــوة الصاروخيــة  5عمليــات ومــع وحــدة املدفعيــة  26عمليــة.
ولفــت إىل أن ســاح اجلــو املســر نفــذ بنجــاح كبــر أكثــر مــن  1362عمليــة
اســتطالع ورصــد ألهــداف تابعــة للعــدو منهــا قواعــد عســكرية ومنشــآت
وجتمعــات ومعســكرات وحتــركات وتعزيــزات.
مؤكــد ًا أن عمليــات التصنيــع واإلنتــاج لســاح اجلــو املســر مســتمرة وختضــع
لعمليــات تطويريــة دائمــة وتــم إنتــاج وصناعــة أجيــال متقدمــة مــن الطائــرات
اهلجوميــة وهنــاك منظومــات جديــدة ســتدخل اخلدمــة خــال املرحلــة املقبلــة.
وأضــاف «دخــول ســاح اجلــو املســر يف املعركــة عــزز مــن بنــك أهــداف القــوة
الصاروخيــة وهنــاك أكثــر مــن  300هــدف عســكري تابــع للعــدو أضيفــت إىل بنك
األهــداف ويمكــن اســتهدافها باألســلحة املناســبة حــال قــررت القيــادة ذلــك».
وأشــار إىل أنــه مــن ضمــن تلــك األهــداف مقــرات تســتخدمها قيــادات عســكرية
ســعودية وإماراتيــة وأن تلــك األهــداف املرشوعــة لقواتنــا ال يقتــر نطاقهــا عــى
األرايض اليمنيــة بــل يمتــد إىل عاصمــة النظــام الســعودي وإىل إمــارة أبــو ظبــي.
وأوضــح أن القــوات البحريــة نفــذت خــال األربــع الســنوات املاضيــة  19عمليــة
نوعيــة حمققــة إصابــات مبــارشة منهــا اســتهداف زوارق حربيــة للعــدو و 8عمليــات
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اســتهدفت ســفن حربيــة وتــم إفشــال عمليــات دعــم لوجيســتي وإنــزال متعــددة
املهــام وعمليتــان اســتهدفتا فرقاطــة الدمــام واملدينــة وعمليتــان ضــد كاســحة ألغــام
و 4عمليــات اســتهدفت رصيــف مينــاء تابــع للعــدو.
منوهــ ًا إىل أن القــوات املســلحة ســتواصل العمــل لبنــاء قــوات بحريــة وقــوات
دفــاع ســاحيل تتناســب وطبيعــة اجلغرافيــا اليمنيــة وتضطلــع بمســؤولية الدفــاع
عــن الســواحل وامليــاه اإلقليميــة واجلــزر.
وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا لــن تعــدم الوســيلة وهــي متــارس حقهــا املــروع
يف الدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة بــا يف ذلــك اســتهداف القواعــد واملنشــآت
والتجمعــات املعاديــة يف اجلــزر اليمنيــة.
وأضــاف «أن وحــدات اهلندســة وكذلــك وحــدات ضــد الــدروع نجحــت يف تنفيــذ
مــا يقــارب 9000عمليــة نوعيــة اســتهدفت مدرعــات وآليــات العــدو وأســلحته
املتوســطة والثقيلــة وجتمعــات مرتزقتــه وجنــوده وحتصيناتــه».
الفتــ ًا إىل أن هــذه العمليــات أدت إىل تدمــر وإعطــاب مــا ال يقــل عــن 7000
مدرعــة وآليــة وناقلــة جنــد ودبابــة وعربــة وجرافــة بمعــدل مــن  4إىل  5عمليــات
اســتهداف كل يــوم.
وأكــد أن املوثــق بالصــوت والصــورة لــدى اإلعــام احلــريب مــن تلــك العمليــات
يتجــاوز  5099آليــة ومدرعــة ودبابــة وناقلــة جنــد.
وأردف قائــا« :اســتطاع املقاتــل اليمنــي أن يســقط فخــر الصناعــات العســكرية
األمريكيــة والربيطانيــة مــن دبابــات اإلبرامــز واملدرعــات بمختلــف أنواعهــا
كالــراديل واشــكوش واملاكــس بــرو واالشــكوش.
وأضــاف «أنــه وبعــد توجيهــات القيــادة بتطويــر وحــدة القناصــة ورفدهــا بالدمــاء
اجلديــدة تــم تفعيــل هــذه الوحــدات النوعيــة ليبلــغ عــدد عمليــات وحــدات
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القناصــة منــذ بــدء العــدوان وحتــى مــارس اجلــاري عــى طــول مــرح العمليــات
القتاليــة  22849عمليــة منهــا  3064عمليــة لوحــدة القنــص خــال 2015م
و 4030خــال 2016م  5456خــال 2017م  7379خــال 2018م».
مشــر ًا إىل أن العمليــات األشــهر لوحــدة القناصــة كانــت عــى امتــداد جبهــات
احلــدود يف أرايض نجــران وجيــزان وعســر واملئــات مــن عمليــات القناصــة موثقــة
بعدســات اإلعــام احلــريب.
وقــال « :قواتنــا نفــذت عــى امتــداد مــرح العمليــات القتاليــة منــذ بــدء العــدوان
عــى بالدنــا  3365عمليــة هجوميــة كــا نجحــت قواتنــا يف التصــدي ألكثــر مــن
 4152حماولــة هجوميــة للعــدو وحمــاوالت تســلل».
وأضــاف « أن الدفاعــات اجلويــة نجحــت يف إســقاط  25طائــرة حربيــة و19
مروحيــة أباتــي و 240طائــرة اســتطالعية وجتسســية».
موضحـ ًا أن العمــل جــار لتعزيــز قــدرة الدفــاع اجلــوي وختضــع منظومــات دفاعيــة
عــدة لعمليــات جتريبيــة قبــل دخوهلــا املعركــة.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن العمليــات القتاليــة لقواتنــا أدت إىل مقتــل وإصابــة
أكثــر مــن  100ألــف مــن قــوات العــدو منهــم  78ألــف قتيــل ومصــاب مــن
املرتزقــة وأن النظــام الســعودي يتكتــم عــى حجــم خســائره البرشيــة يف اجلبهــات
املختلفــة منهــا يف أرايض عســر ونجــران وجيــزان.
وأشــار إىل أن أبنــاء شــعبنا العزيــز وعــى رأســهم منتســبو املؤسســة العســكرية مــن
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يصنعــون ملحمــة بطوليــة تارخييــة دفاعــ ًا عــن
الســيادة الوطنيــة والكرامــة اليمنيــة ،والقــوات املســلحة لــن تتخــى عــن تنفيــذ
مهامهــا يف حتريــر املناطــق املحتلــة وحفــظ الســيادة الوطنيــة وتأمــن حــدود البــاد
الربيــة والبحريــة واجلويــة وســتتخذ كل مــا يلــزم مــن أجــل الوصــول إىل حتقيــق
هــذا اهلــدف.
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وأوضــح أن معلوماتنــا االســتخباراتية تؤكــد وجــود نوايــا عدوانيــة ضمــن عمليــة
تصعيــد عســكري للعــدو يف احلديــدة وأن هنــاك رصــد ًا دقيق ـ ًا لتحــركات العــدو
وســتتخذ قواتنــا كافــة اإلجــراءات املطلوبــة واملناســبة.
مؤكــد ًا أن معركتنــا مصرييــة ..وقضيتنــا عادلــة ..ولــن جيــد حتالــف العــدوان مــن
أبنــاء هــذا الشــعب إال الصمــود والعزيمــة والشــجاعة واإلقــدام للتنكيــل بــكل
غــاز وكل عميــل وكل خائــن.
وخاطــب العميــد رسيــع حــكام أبوظبــي قائـاً« :رهاناتكــم ستســقط ..وخمططاتكم
ستفشــل ..وإن كانــت موانئنــا اليــوم مغلقــة بتآمركــم ..ســيأيت اليــوم الــذي تغلــق
فيــه موانئكــم ومطاراتكــم ..فوعــي شــعبنا يف الشــال واجلنــوب أكــر مــن أن تنطــي
عليــه مؤامراتكــم».
خمتتــ ًا مؤمتــره بالقــول« :مل خيضــع أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة لربيطانيــا وهــي يف
أوج قوهتــا ونفوذهــا فــا بالكــم اليــوم بحــكام إمــارة ال يتجــاوز مســاحتها مســاحة
مديريــة واحــدة يف حمافظــة يمنيــة بــل ال تســاوي مســاحتها مســاحة عزلــة أو ناحيــة
تابعــة ملديريــة واحــدة مــن مديريــات حمافظــة املهــرة».
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العميد سريع 1019 :خرق ًا جديد ًا للمرتزقة
يف احلديدة و 57غارة و 12زحف ًا ومحاولة تسلل
يف باقي اجلبهات خالل األربعة أيام املاضية
2019/3/ 18م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه واصلــوا خروقاهتــم واســتهداف
األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا يف
احلديــدة مرتكبــن  1019خرقــ ًا خــال األربعــة أيــام املاضيــة.
وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» « :إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه
توزعــت بــن إطــاق  29صاروخ ـ ًا و 432قذيفــة و 344عمليــة إطــاق نــار مــن
خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة كــا نفــذوا حماولــة تســلل باجتــاه مواقــع قواتنا
شــال حيــس».
مؤكــد ًا أن قواتنــا رصــدت  128عمليــة تعزيــز وحتــرك للمرتزقــة وعمليتــي
اســتحداث وحتصــن و 83خرقــا لطــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي
والتجســي بمواصلتــه التحليــق يف أجــواء مدينــة احلديــدة واملديريــات.
وأضــاف العميــد رسيــع « أن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه للمواطنــن
األبريــاء واملمتلــكات العامــة واخلاصــة بـــ 57غــارة يف عــدد مــن املحافظــات منهــا
11غــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 3غــارات عــى اجلــوف و 7غــارات عــى
كتــاف وغــارة عــى رازح وغــارة عــى شــدا و 5غــارات عــى املالحيــط و 8غــارات
عــى باقــم بمحافظــة صعــدة و 11غــارة عــى حــرض بمحافظــة حجــة و 4غــارات
عــى الوازعيــة بمحافظــة تعــز وغارتــان عــى رصواح بمحافظــة مــأرب وغارتــان
قبالــة نجــران وغارتــان عــى الربوعــة».
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مشــر ًا إىل أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  8زحوفــات ملرتزقــة العدوان
عــى مواقــع قواتنــا منهــا زحفــان عــى االزهــور وزحفــان عــى تبــة القاممــة وجبــل
احلطيمــي بــوادي جــارة وزحفــان عــى رشق الــدود وزحــف عــى املالحيــط قبالــة
جيــزان وزحــف عــى تبــة أبــو شــهيد بالربوعــة ،كــا أفشــلوا  4حمــاوالت تســلل
ملرتزقــة العــدوان إىل مواقعنــا يف شــال حيــس باحلديــدة ويف رشق صــر بتعــز ويف
دمــت بالضالــع ويف يــام بنهــم.
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا ثــاث عمليات
هجوميــة اســتهدفوا خالهلــا مواقــع مرتزقــة العــدوان يف الطلعــة بالبقــع ويف الغرفــة
باملصلــوب يف اجلــوف ويف وادي جــارة قبالــة جيــزان كــا نفــذوا عمليتــي إغــارة
عــى مواقــع العــدو يف تبــاب وثبــات وحــول التبــاب الســود بنهــم ويف رقابــة مــراش
بمربــع احلــاد قبالــة نجــران.
الفتــ ًا إىل تنفيــذ أبطــال قواتنــا لـــ 9عمليــات نوعيــة اســتهدفت حتــركات وعتــاد
وخطــوط إمــداد العــدو يف رشــاحة ويف البقــع ويف صحــراء األجــارش ويف مربــع
احلــاد قبالــة نجــران ويف الفريضــة ويف االزهــور قبالــة جيــزان ويف القــرن ويف
معســكر خالــد األقــرع بنهــم ويف دمــت بالضالــع.
وأكــد العميــد رسيــع ســقوط عــرات الغــزاة واملرتزقــة بــن قتيــل ومصــاب منهــم
جنــدي ســعودي تــم قنصــه يف املعشــار قبالــة جيــزان و 6جنــود ســعوديني آخريــن
قتلــوا وأصيبــوا قبالــة نجــران إىل جانــب قنــص 37مرتزقـ ًا يف هنــم و 8يف رصواح.
وأضــاف املتحــدث الرســمي «أن مقاتلينــا األبطــال متكنــوا بعــون اهلل مــن إحــراق
ثالثــة خمــازن أســلحة تابعــة ملرتزقــة العــدوان يف البقــع قبالــة نجــران إضافــة إىل
تدمــر وإعطــاب عــدد مــن اآلليــات العســكرية للمرتزقــة يف عمليــات نوعيــة منهــا
طقــان يف البقــع وطقــم آخــر يف الفريضــة بجيــزان».
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العميد سريع :ال صحة ملا ينشره العدوان
ومرتزقته حول استهداف قواتنا ملقر
ممثليهم يف اللجنة املشتركة
2019/3/ 19م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مــا ينــره العــدوان ومرتزقتــه ومــا يروجــون لــه يف وســائل
إعالمهــم حــول اســتهداف قواتنــا ملقــر ممثــي العــدوان ومرتزقتــه يف
اللجنــة املشــركة لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة كالم غــر صحيــح
ويــأيت يف إطــار التغطيــة عــى خروقاهتــم املتواصلــة وتعزيزاهتــم
ٍ
ٍ
تصعيــدي واضــح ومكشــوف ويف
إطــار
الكبــرة والتــي تــأيت يف
حماولــة للتنصــل مــن التزاماهتــم وإعاقــة تنفيــذ االتفــاق.
وقــال« :هــذا املوقــف مل يعــد خافيــ ًا حتــى عــى أعضــاء الفريــق األممــي نفســه
والذيــن حــاول العــدوان ومرتزقتــه اســتهدافهم يف مقــر إقامتهــم يف قــر االحتــاد
أكثــر مــن  10مــرات».
وأشــار إىل أن العــدوان ومرتزقتــه يواصلــون خروقاهتــم املكثفــة يف احلديــدة بشــكل
يومــي غــر مبالــن بقــرارات جملــس األمــن واجلهــود الدوليــة إلحــال الســام يف
اليمــن حيــث جتــاوزت خروقاهتــم منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة يف
 18ديســمرب 2018م أكثــر مــن  13031خرق ـ ًا.
وأضــاف «أكدنــا مــرار ًا جديتنــا والتزامنــا بتنفيــذ اتفــاق الســويد وبقــرار جملــس
األمــن الــدويل كجانــب أخالقــي وبــدأت قواتنــا تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن إعــادة
االنتشــار يف احلديــدة إال أن العــدوان ومرتزقتــه مل حيرتمــوا التزاماهتــم وحاولــوا
التنصــل منهــا وإعاقــة تنفيــذ االتفــاق».
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العميد سريع 703 :خروقات للعدوان
ومرتزقته يف احلديدة و ٥٧غارة
وثمانية زحوفات يف باقي اجلبهات
2019/3/21م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه ماضــون يف تعنتهــم وإرصارهــم عــى
إعاقــة تنفيــذ اتفــاق الســويد واالســتمرار يف اســتهداف األحيــاء
الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا وتكثيــف
تعزيــزات وحتــركات قواهتــم يف احلديــدة مرتكبــن  703خروقــات
خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أن خروقــات العــدوان
ومرتزقتــه توزعــت بــن إطــاق  5صواريــخ و 277قذيفــة و 228عمليــة إطــاق
نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و 143عمليــة تعزيــزات وحتــركات
لقواهتــم ومقاتليهــم و 3عمليــات اســتحداث وحتصــن يف الوقــت الــذي ارتكــب
فيــه طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي  47خرقـ ًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء
مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.
موضحـ ًا أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيد مــن اجلرائم واســتهداف
املواطنــن األبريــاء واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات بـــ٥٧
غــارة حيــث شــن  14غــارة عــى كتــاف و 10عــى باقــم وغارتــن عــى قمبــورة
باملالحيــط وغارتــن يف املثلــث األعــى وغــارة يف املــزرق و 6عــى رازح و 11عــى
ســحار وغــارة عــى البقــع وثــاث عــى املدينــة بمحافظــة صعــدة وغــارة عــى هنــم
بمحافظــة صنعــاء وثــاث غــارات عــى حــرض بمحافظــة حجــة وثــاث غــارات
عــى رصواح بمحافظــة مــأرب.
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ولفــت العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا  6زحوفــات ملرتزقــة
العــدوان عــى مواقــع قواتنــا منهــا زحــف يف الطلعــة وزحــف يف رشــاحة الغربيــة
بالبقــع وزحــف يف اجلامجــم يف البيضــاء وزحــف يف الربوعــة بعســر وزحفــان يف
وادي جــارة قبالــة جيــزان ،كــا أفشــلوا حماولتــي تســلل للمرتزقــة إىل مواقعنــا يف
يــام بنهــم والقعيــف باجلــوف.
مؤكــد ًا أنــه ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه نفــذ أبطــال قواتنــا  25عمليــة
عســكرية منهــا  4عمليــات هجوميــة اســتهدفت مواقــع املرتزقــة يف عيــدة الغربيــة
وعبيــدان بنهــم ويف قــرى قمبــورة والقيمــة واألساســية وبــرج رقعــة والتبــاب
املجــاورة يف وادي جــارة قبالــة جيــزان ويف الطلعــة بالبقــع إىل جانــب تنفيــذ 5
عمليــات إغــارة عــى مواقــع وجتمعــات مرتزقــة العــدوان يف نجــد الفــارس ويف
مربــع احلــاد قبالــة نجــران ويف الســان ويف قعيطــة بحــام يف باجلــوف ويف تبــة
القاممــة قبالــة جيــزان.
ونــوه إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا 16عمليــة نوعيــة اســتهدفت حتــركات
وخطــوط إمــداد العــدو وآلياتــه يف نجــد الفــارس ويف رشــاحة الغربيــة ويف صحــراء
ومجــارك البقــع ويف األجــارش ويف مربــع احلــاد قبالــة نجــران ويف وادي جــارة ويف
باقــم ويف األزهــور ويف جمــازة الغربيــة قبالــة جيــزان ويف الربوعــة بعســر ويف قانيــة
ويف ناطــع بالبيضــاء ويف حــام باجلــوف ويف الكدحــة بتعــز.
مشــر ًا إىل أن القــوة الصاروخيــة اســتهدفت املعســكر التدريبــي للمرتزقــة بجبــل
النــار ومــا يســمى لــواء العروبــة باملالحيــط بصاروخــن باليســتيني بــدر .p1
وأكــد املتحــدث الرســمي مــرع وإصابــة أكثــر مــن  53مــن الغــزاة واملرتزقــة منهم
جنديــان ســعوديان تــم قنصهــم يف مشــعل والفريضــة و 20مرتزق ـ ًا تــم قنصهــم يف
هنــم و 6يف رصواح و 3يف تبــة العمــدان بتعــز و 13مرتزقـ ًا يف اجلــوف و 7يف البيضــاء
و 2يف مربــع احلــاد قبالــة نجــران ،فيــا لقــي فريــق اهلندســة يف وادي جــارة بجيــزان
مرصعهــم يف عمليــة نوعيــة إىل جانــب ســقوط عــرات املرتزقــة قتــى ومصابــن يف
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املعســكر التدريبــي للمرتزقــة بجبــل النــار إثــر اســتهدافهم بصــاروخ باليســتي.
موضحــ ًا أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن تدمــر
وإعطــاب أكثــر مــن 17مدرعــة وآليــة وطقـ ًا للمرتزقــة منهــا مدرعــة و 5أطقــم يف
البقــع وثــاث آليــات يف الربوعــة وآليــة يف باقــم وطقــم يف االزهــور وطقــم يف قانيــة
بالبيضــاء وطقــم يف الكدحــة بتعــز وطقــم يف األجــارش وثالثــة أطقــم يف وادي جــارة
بجيــزان.
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العميد سريع :مصرع أكثر من  20عنصر ًا من
اجليش السعودي وإصابة العشرات يف عملية
عسكرية هجومية للجيش واللجان بجيزان
2019/3/ 24م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مــرع أكثــر مــن  20عنــر ًا مــن جيــش العــدو الســعودي
وإصابــة العــرات بينهــم قيــادات إىل جانــب إحــراق وتدمــر 5
آليــات واغتنــام عتــاد عســكري ســعودي كبــر يف عمليــة عســكرية
نوعيــة نفذهــا أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية اليــوم يف جيــزان.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أنــه وبعــد عمليــة رصــد دقيقــة
لتجمعــات وحتــركات جيــش العــدو الســعودي نفــذت وحــدات خاصــة مــن قواتنــا
املســلحة عمليــة عســكرية هجوميــة مــن عــدة مســارات اســتهدفت مواقــع العــدو
رشق جبــل ال « “ m b cوالصفــة وقريتــي القيمــة والصيابــة وعــدد مــن املواقــع
املجــاورة.
ولفــت إىل أن العمليــة اهلجوميــة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ســبقها إطــاق
صــاروخ زلــزال حمققـ ًا إصابــات مبــارشة.
مشــر ًا إىل أن مقاتلينــا فاجــأوا العــدو الســعودي هبــذه العمليــة النوعيــة التــي
أحدثــت حالــة مــن اإلربــاك واهللــع يف أوســاط قواتــه حيــث الذ مــن تبقــى منهــم
بالفــرار.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن عــرات اجلثــث لرصعــى العــدو الســعودي
التــزال مرميــة يف املواقــع التــي كانــوا يتواجــدون فيهــا ومل يســتطع العــدو انتشــاهلا
رغــم املســاندة الكثيفــة مــن الطــران.
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذه العمليــة العســكرية الناجحــة وثقتهــا عدســة اإلعــام
احلــريب وســتبث خــال الســاعات القادمــة.
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العميد سريع :املعركة التي يخوضها أحرار
الشعب اليمني واجليش واللجان الشعبية
معركة األمة العربية واإلسالمية
2019 /3/ 24م
أكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنوي املتحــدث الرســمي باســم القوات
املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن العــدوان الســعودي اإلمــارايت عــى
بالدنــا والــذي تدعمــه ومتولــه أمريــكا وإرسائيــل مل ولــن يســتطيع أن
حيقــق أيـ ًا مــن أهدافــه العدوانيــة ألهنــا ال تعــدو عــن كوهنــا أوهامـ ًا
رســمها يف خميلتــه.
وأوضــح خــال كلمتــه يف فعاليــة نظمهــا مستشــفى  48النموذجــي بصنعــاء
بمناســبة الذكــرى الرابعــة للصمــود يف مواجهــة العــدوان أن املعركــة التــي خيوضهــا
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أحــرار الشــعب اليمنــي واجليــش واللجــان الشــعبية ضــد العــدوان ليســت معركــة
اليمــن فحســب بــل معركــة األمــة العربيــة واإلســامية يف مواجهــة قوى االســتكبار
العاملــي بقيــادة أمريــكا.
وأشــاد العميــد رسيــع بالصمــود واملواقــف الوطنيــة ألبنــاء الشــعب ودعمهــم
ووقوفهــم إىل جانــب أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية للدفــاع عــن
الســيادة الوطنيــة ومواجهــة حتالــف العــدوان الغاشــم عــى بالدنــا  ..مشــر ًا إىل أن
الوضــع الــذي تشــهده بعــض املناطــق يف جنــوب الوطــن يف ظــل اســتمرار املحتلــن
يف الســيطرة وممارســة الظلــم واالســتبداد بحــق إخواننــا يف تلــك املناطــق يكشــف
حقيقــة العــدوان ومــا يــروج لــه مــن شــعارات زائفــة.
وقــال « :ســيكتب التاريــخ بأحــرف مــن نــور عــن املواقــف البطوليــة واالستبســال
الــذي يســطره أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية ،الذيــن يكبــدون املعتديــن
ومرتزقتهــم هزائــم نكــراء يف خمتلــف جبهــات القتــال ويف عمــق أرايض العــدو
وســتبقى املالحــم البطوليــة مصــدر فخــر واعتــزاز الشــعب اليمنــي وأجيالــه جيـ ً
ا
بعــد جيــل».
مشــيد ًا باملواقــف الوطنيــة واإلنســانية للعاملــن يف القطــاع الصحــي يف بالدنــا
ومنهــم قيــادة وكــوادر مستشــفى  48النمودجــي الذيــن يبذلــون جهــود ًا خملصــ ًة
عــى مــدار ســاعة جتــاه اجلرحــى إىل جانــب املــرىض مــن خمتلــف املحافظــات.
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يزور
اجلرحى يف مستشفى  48النموذجي
مبناسبة الذكرى الرابعة للصمود
2019/3/24م
تفقــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي  -املتحــدث الرســمي باســم
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم أحــوال اجلرحــى مــن
منتســبي القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية الذيــن يتلقــون العــاج
يف مستشــفى  48النموذجــي وذلــك بمناســبة الذكــرى الرابعــة
للصمــود يف مواجهــة العــدوان.
وخــال الزيــارة التــي رافقــه فيهــا نائــب رئيــس جامعــة  21ســبتمرب الدكتــور
مجــال الكميــم اســتمع العميــد رسيــع مــن مديــر مستشــفى  48النموذجــي العقيــد
إســاعيل الــوريف إىل إيضاحــات حــول طبيعــة اخلدمــات الطبيــة والعالجيــة التــي
تقــدم للجرحــى  ..مشــر ًا إىل أن دمــاء الشــهداء واجلرحــى وتضحياهتــم ســتظل
مصــدر فخــر واعتــزاز ألبنــاء شــعبنا اليمنــي ومصــدر إهلــام تســتمد منــه األجيــال
اليامنيــة معــاين القــوة والعــزة وشــدة البــاس.
معــر ًا عــن فخــره واعتــزازه باملواقــف والتضحيــات اجلســيمة ومــا يســطره أبطــال
اجليــش واللجــان الشــعبية مــن مالحــم بطوليــة يف مواجهــة الغــزاة املعتديــن
مســتمدين قوهتــم مــن إيامهنــم بــاهلل ومــن عدالــة قضيتهــم وقدســية الدفــاع عــن
وطنهــم وشــعبهم.
وأوضــح مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي أن الشــهداء واجلرحــى يســتحقون كل معاين
الوفــاء والعرفــان ألهنــم كانــوا الســباقني إىل مياديــن الــرف والبطولــة جمســدين
رشف انتامئهــم ووفاءهــم بال َق َســم الــذي أقســموه يف الــذود عــن وطنهــم وشــعبهم.
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مؤكــد ًا أن الذكــرى الرابعــة للصمــود تعــد رســالة قويــة للعــدوان ومرتزقتــه أن
الشــعب اليمنــي اختــار طريــق احلريــة والكرامــة ولــن تعيقــه أســاليب ووحشــية
العــدوان مهــا كانــت.
مــن جهتهــم عــر اجلرحــى عــن شــكرهم وتقديرهــم العــايل للقيــادة السياســية
والعســكرية عــى هــذه الزيــارات ..مؤكديــن اســتعدادهم لبــذل أرواحهــم رخيصــة
يف ســبيل اهلل والوطــن والشــعب.
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العميد سريع لوكالة األنباء األملانية  :لدينا
مخزون استراتيجي من الصواريخ الباليستية
2019 /3/26م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن اجلمهوريــة اليمنيــة متتلــك خمزونــ ًا اســراتيجي ًا دفاعيــ ًا
تطويرهــا بشــكل كبــر
رادع ـ ًا مــن الصواريــخ الباليتســية التــي يتــم
ُ
وقــد قطــع اليمــن شــوط ًا كَبــر ًا يف هــذا اجلانــب.
وأشــار يف مقابلــة مــع وكالــة األنبــاء األملانيــة إىل أن القــو َة الصاروخيــ َة اليمنيــة
متلــك صواريــخ يمكــن أن تصـ َـل إىل مــا بعــد الريــاض وإىل إمــارة أبــو ظبــي وأن
بنـ َ
ـك األهــداف يتوســع بشــكل مســتمر.
ُ
اجليــش واللجــان الشــعبية يــأيت ضمــن اإلجــراءات
ولفــت إىل أن مــا يقــو ُم بــه
الشــعب اليمنــي مــع الســام إذا ُوجــدت اإلراد ُة احلقيقيــ ُة
الدفاعيــة  ..مؤكــد ًا أن
َ
لذلــك ،أمــا إذا اســتمر العـ ُ
أي خيــار ســوى اخليــارات العســكرية
ـدوان فليــس أمامــه ُّ
 ..فيــا يــي نــص املقابــل:
وكالــة األنبــاء األملانيــة ( د ب ا ) :ســيادة العميــد حييــى رسيــع نوجــه إليكــم التحيــة
يف بدايــة هــذه املقابلــة:
مــا ردكــم عــى االهتامــات التــي يوجههــا الطــرف اآلخــر لكــم حــول اســتخدام
صواريــخ وأســلحة إيرانيــة الصنــع ..؟
ســمعنا هبــذا الــكالم كثــر ًا من قبــل إعــام دول حتالــف العــدوان ..هم يســتخدمون
الكثــر مــن الذرائــع واملــررات لشــن عدواهنــم عىل الشــعب اليمنــي ..هذا الشــعب
معــروف عــر التاريــخ أنــه شــعب لــه عقليــة حربيــة ..شــعب حمــارب بــكل امتيــاز
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ومــن ضمــن املهــام احلربيــة احلصــول عــى األســلحة وتطويرهــا بــل وصناعتهــا
حتــى تتحقــق األهــداف املتمثلــة يف التصــدي للعــدوان وردع املعتديــن ومحايــة
البــاد مــن األطــاع اخلارجيــة وهــذا حــق مــروع لــكل شــعب يدافــع عــن نفســه
يف أن يتخــذ كل الوســائل املمكنــة للحفــاظ عــى أرضــه وبلــده ،فعندمــا يتعــرض
بلــد مــا لتحالــف دويل عــدواين لــه أطــاع معروفــة وارتكــب املجــازر ودمــر البنيــة
التحتيــة فــإن احلديــث عــن مصــدر الســاح يصبــح أمــر ًا غــر ذي جــدوى فــا هيــم
هنــا مــن أيــن يــأت الســاح بقــدر مــا هيمنــا هــو كيــف نســتمر يف الصمــود!!؟ ثــم
إن الســاح املســتخدم مــن قبــل قواتنــا معــروف مصــادره بــا يف ذلــك الصواريــخ
التــي خضعــت للتطويــر خــال فــرة العــدوان إضافــة إىل الصناعــات احلربيــة
املعلــن عنهــا ..ومــن املســتغرب أن يــأيت العــدوان ليعيــد طــرح مثــل هــذه الذرائــع
واملــررات بعــد أربــع ســنوات مــن الصمــود وأربــع ســنوات مــن احلصــار الــري
والبحــري واجلــوي فمــن أيــن يــأيت الســاح إذا كان مــا يطرحــه صحيحــ ًا وهــو
حيــارص الــر والبحــر واجلــو؟ ...وهلــذا نؤكــد أن اليمنــي أثبــت جدارتــه يف جمــال
الصناعــات العســكرية نتيجــة مــا تفرضــه علينــا طبيعــة املعركــة.
يومــان تفصلنــا عــن ذكــرى عمليــات حتالــف العــدوان يف اليمــن ،مــا حجم اخلســائر
التــي خلفهــا ضد املدنيــن يف اليمــن  ..؟
منــذ الســاعات األوىل لشــن العــدوان تعرضــت أحيــاء شــال العاصمــة للقصــف
اجلــوي مــا أدى إىل ســقوط شــهداء وجرحــى واســتمر األمــر عــى ذلــك مــع تكثيف
الغــارات اجلويــة واليــوم هنــاك مــا ال يقــل عــن  40ألف ـ ًا مــا بــن شــهيد وجريــح
وبالتأكيــد أنكــم تابعتــم كيــف أن القصــف طــال األحيــاء الســكنية والقــرى
والتجمعــات املناســباتية للمواطنــن كقصــف الصالــة الكــرى يف أكتوبــر 2016م
وهنــاك رصــد وتوثيــق لكافــة اجلرائــم التــي طالــت املدنيــن وكذلــك البنيــة التحتيــة
وكل مــا لــه عالقــة بحيــاة اليمنيــن وهنــاك جهــات قانونيــة تتــوىل عمليــة التوثيــق
والرصــد.
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يف املؤمتــر الصحفــي ذكرتــم أن اجليــش يمتلــك ويطــور صواريــخ بالســتية طويلــة
املــدى ،مشــرين إىل أهنــا ســتصل العمــق الســعودي واإلمــارايت .
نمتلــك مرشوعيــة التصــدي للعــدوان ..قضيتنــا عادلــة فعندمــا تتعــرض البلــد
للغــزو األجنبــي وملحاولــة االحتــال فــا مرشوعيــة هنــا إال ملــن يقــاوم ويدافــع
عــن البلــد ،هــذا مــا يؤكــده التاريــخ اليمنــي ومــا يتفــق مــع املنطــق والعقــل بــل
ومــع األعــراف والقوانــن والرشائــع الســاوية فمــن حــق أي شــعب أن يدافــع
عــن نفســه ،كنــا نقــول هــذا الــكالم منــذ بدايــة العــدوان وقــد أثبتــت األشــهر
والســنوات املاضيــة صحــة هــذا ســيام بعــد أن اطلــع اجلميــع عــى املخطــط العدواين
والتآمــري عــى اليمــن واألهــداف احلقيقيــة هلــذا العــدوان الــذي حــاول وضــع
ذرائــع ومــررات واهيــة إال أنــه اصطــدم بالشــعب اليمنــي املتطلــع إىل االســتقالل
واحلريــة ،وبالتــايل فــإن مــا ُيتخــذ مــن إجــراءات عســكرية دفاعيــة يــأيت ضمــن
أهدافنــا املرشوعــة ومــن ذلــك تطويــر الصواريــخ الباليتســية وقــد قطعنــا شــوط ًا
كبــر ًا يف ذلــك ولدينــا خمــزون اســراتيجي دفاعــي رادع وهنــاك صواريــخ يمكــن
أن تصــل إىل مــا بعــد الريــاض وإىل إمــارة أبوظبــي ولدينــا بنــك أهــداف يتوســع
بشــكل مســتمر وكل مــا تقــوم بــه قواتنــا يــأيت ضمــن إجراءاهتــا الدفاعيــة وســبق
أن أكدنــا مــرار ًا أننــا مــع الســام إذا وجــدت اإلرادة احلقيقيــة لذلــك أمــا إذا اســتمر
العــدوان فليــس أمامنــا أي خيــار ســوى اخليــارات العســكرية.
هــل ســتوجهون الصواريــخ إىل الســعودية واإلمــارات يف حــال اســتمرت يف حرهبــا
وحصارهــا عــى اليمــن؟ يف حــال كانــت اإلجابــة نعــم ..هــل يمكــن اعتبــار ذلــك
هتديــد ًا هلم؟؟
صوارخينــا وكافــة أســلحتنا موجهــة ضــد مــن يعتــدي علينــا ..لــن تتوقــف القــوات
املســلحة عــن اختــاذ مــا يلــزم يف إطــار تنفيــذ مهامهــا ومســؤولياهتا الدفاعيــة
فاملعركــة مســتمرة وعندمــا تتوافــر اإلرادة احلقيقيــة لتحالــف العــدوان لتحقيــق
الســام فبالتأكيــد أن الســام بالنســبة إلينــا مبــدأ وهــدف للحفــاظ عــى أرواح
شــعبنا ومقاتلينــا وبــا يلبــي تطلعــات شــعبنا وحيفــظ الســيادة الوطنيــة والكرامــة
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اليمنيــة أمــا إذا اســتمر العــدوان فأبنــاء شــعبنا مســتمرون يف التصــدي املــروع
ملحــاوالت الغــزو واالحتــال وتاريــخ شــعبنا يشــهد عــى النضــاالت املســتمرة
يف خمتلــف املراحــل التارخييــة ضــد الغــزاة ومل تتوقــف املقاومــة اليمنيــة للغــزاة إال
برحيلهــم عــن األرض اليمنيــة وهــو مــا ســيتحقق بــإذن اهلل خــال هــذه املرحلــة.
كــم هــي حصيلــة الغــارات اجلويــة التــي شــنها التحالــف عــى اليمــن منــذ بــدء
عملياتــه العســكرية؟
تعرضــت معظــم املناطــق اليمنيــة للغــارات اجلويــة وهنــاك طلعــات جويــة قتاليــة
واســتطالعية عــى مــدار ســاعة منــذ اللحظــة التــي انطلــق فيهــا العــدوان وحتــى
يومنــا هــذا دون توقــف ولنــا أن نتخيــل كــم عــدد الطلعــات اجلويــة منــذ اليــوم
األول حتــى يومنــا هــذا ســيام يف العــام األول وبحســب مــا رصــد ووثــق فــإن إمجــايل
عــدد الغــارات اجلويــة جتــاوز ربــع مليــون غــارة وهنــاك غــارات مل توثــق أو ترصــد
ألســباب خمتلفــة ســيام خــال العــام األول الــذي كان األكــر مــن حيــث عــدد
الطلعــات اجلويــة ولدينــا أرقــام تفصيليــة عــن خمتلــف العمليــات اجلويــة لتحالــف
العــدوان وبإمــكان حتالــف العــدوان نفســه أن يكشــف للعــامل مــا نفــذه مــن عمليات
جويــة فــوق األرايض اليمنيــة ،لكننــا نــدرك أنــه لــن يتجــرأ عــى ذلــك وإذا كشــف
عــن يشء فلــن يكشــف عــن األرقــام احلقيقيــة ألن ذلــك ســيمثل إحراجـ ًا كبــر ًا لــه
أمــام شــعوب املنطقــة وأمــام العــامل ،فبعــد كل هــذه العمليــات والغــارات اهلســتريية
والطلعــات االســتطالعية التجسســية فشــل يف حتقيــق أهدافــه رغــم تفوقــه اجلــوي
والدعــم الغــريب مــن الســاح بــل واملشــاركة املبــارشة يف العمليــات العســكرية.
بالنســبة للحديــدة ،مــع عــدم نجــاح اتفــاق الســام حتــى اآلن ..هــل تتوقعــون عودة
املعــارك جمــدد ًا وهل ســتكونون عــى اســتعداد خلوض رصاع مســلح جمــدد ًا؟؟
حتدثنــا مســبق ًا أن الســام خيــار أســايس بالنســبة لنــا والقيــادة أوضحــت ذلــك يف
أكثــر مــن مناســبة وأثبتنــا جديتنــا عــر اجلانــب الســيايس يف هــذا الشــأن ويمكنكــم
االطــاع عــى تفاصيــل جوالت املشــاورات مــن جنيــف إىل الكويــت ثم يف الســويد
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مؤخــر ًا ،وبدورنــا يف اجلانــب العســكري فقــد ســارعنا إىل تنفيــذ توجيهــات القيــادة
القاضيــة بتنفيــذ مــا ورد يف اتفــاق الســويد ولــو مــن طــرف واحــد منــذ أيــام األوىل
بعــد توقيــع االتفــاق ومــا بــن فــرة وأخــرى نكشــف لوســائل اإلعــام مســتجدات
الوضــع امليــداين يف الســاحل الغــريب وحمافظــة احلديــدة ونكشــف مــا يرصــد مــن
خروقــات مســتمرة لقــوى العــدوا  ..أمــا عــن عــودة حمتملــة للمعــارك فلألســف
الشــديد أن هنــاك حتــركات وتعزيــزات لقــوى العــدوان يتــم رصدهــا تباعـ ًا وهــذه
التحــركات تــأيت ضمــن التحضــر لعمليــات عســكرية تصعيديــة األمــر الــذي
يفــرض عــى قواتنــا االســتعداد ملواجهــة أيــة احتــاالت.
ما مدى التزام قواتكم يف اتفاق وقف إطالق النار يف احلديدة ؟؟
بالتأكيــد التزمنــا بوقــف إطــاق النــار وتعاملنــا بمســؤولية مــع اتفــاق الســويد
لنثبــت لشــعبنا اليمنــي مــدى جديتنــا يف حتقيــق الســام واســتعدادنا لتقديــم مــا
أمكــن مــن جهــد ومــن صــر يف ذات الوقــت مــن أجــل إتاحــة الفرصــة إلنجــاح
االتفــاق وذلــك بتنفيــذه عــى األرض.
مــا حجــم اخلروقــات التــي ارتكبهــا الطــرف اآلخــر يف احلديــدة حتــى اليــوم منــذ
توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار؟
اخلروقــات يف تصاعــد مســتمر لدرجــة أن مصطلــح خروقــات مل يعــد يتناســب
مــع مــا حيــدث عــى األرض فالتوصيــف العســكري لبعــض العمليــات العســكرية
التصعيديــة للعــدوان هــو حمــاوالت هجوميــة األمــر الــذي جيــر قواتنــا عــى التعامل
مــع ذلــك واختــاذ اإلجــراءات الدفاعيــة املناســبة للتصــدي لتلــك املحــاوالت
اهلجوميــة ،ومــن هنــا فــإن مــؤرشات فشــل االتفــاق تــأيت مــن عــدم جديــة حتالــف
العــدوان يف تنفيــذ االتفــاق ،وقــد بلــغ إمجــايل اخلروقــات للعــدوان ومرتزقتــه يف
احلديــدة مــن  18ديســمرب 2018م حتــى  21مــارس 2019م  13734خرقــ ًا.
ما هي رسالتكم مع دخول العام اخلامس للحرب يف اليمن؟
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جمــرد مــرور أربــع ســنوات مــن العــدوان يؤكــد فشــل حتالــف العــدوان يف إخضــاع
الشــعب اليمنــي فالعمليــات العســكرية العدوانيــة كانــت بحســب مــا خطــط حتتــاج
إىل أســابيع أو ثالثــة أشــهر كأقــى حــد لتحقــق كافــة أهدافهــا إال أهنــا وبفضــل
صمــود شــعبنا فشــلت فهــذا الشــعب يرفــض الغــزاة ويرفــض الوصايــة ويرفــض
كل مــا يتنــاىف مــع عاداتــه وتقاليــده وأصالتــه فهــو متمســك بأرضــه وال يمكــن أليــة
قــوة مهــا امتلكــت مــن أســلحة ومــن نفــوذ عاملــي ومــن دعــم اســتخبارايت أن حتقق
أهدافهــا يف اليمــن ومــن مل يســتفد مــن دورس التاريــخ فعليــه أن يســتفيد ممــا حــدث
خــال األربــع الســنوات املاضيــة وأن يــدرك أن االنســحاب اليــوم ســيكون أقــل
كلفــة مــن اإلرصار عــى االســتمرار يف املعركــة فــأن حيفــظ مــا تبقــى مــن مــاء وجهــه
أفضــل مــن أن يســتمر يف املــي قدم ـ ًا خلــف املخططــات األجنبيــة كــون املســتفيد
منهــا األمريكــي واإلرسائيــي فنحــن ندافــع عــن بلدنــا وأرضنــا وبإمكان الســعودي
أن حيافــظ عــى أمــوال أبنــاء أرض احلرمــن بالتوقــف عــن شــن العــدوان وبإمــكان
قــادة أبوظبــي أن يرتاجعــوا عــن تنفيــذ املخططــات األمريكيــة واإلرسائيليــة فعندمــا
حيــدث ذلــك ســيتحقق الســام لكافــة دول املنطقــة ويف النهايــة طريقنــا واضحــة
ولدينــا مــن اخليــارات مــا يكفــي للصمــود ألكثــر مــن أربــع ســنوات أخــرى.
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العميد سريع :العدوان ومرتزقته يرتكبون 1459
خرق ًا يف احلديدة و 135غارة وزحوفات مكثفة
يف بقية اجلبهات خالل الستة أيام املاضية
2019/3/27م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان احلــريب واالســتطالعي يواصــل خروقاتــه
وحتليقــه يف أجــواء احلديــدة يف الوقــت الــذي يواصــل مرتزقــة
العــدوان قصفهــم واســتهدافهم ملنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع
قواتنــا مــا أدى إىل ســقوط شــهداء وجرحــى مــن األطفــال والنســاء
وتدمــر وتــرر عــدد مــن املنــازل واملمتلــكات العامــة واخلاصــة.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف
احلديــدة بلغــت خــال الســتة أيــام املاضيــة أكثــر مــن  1459خرق ـ ًا توزعــت بــن
إطــاق  7صواريــخ و 725قذيفــة و389عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة و 241عمليــة تعزيــز وحتريــك آللياهتــم ومقاتليهــم وقيامهــم
بتســع عمليــات اســتحداث وحتصــن و 88خرقــا لطــران العــدوان.
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مشــر ًا إىل أن الطــران احلــريب للعــدوان واصــل ارتــكاب اجلرائــم واســتهداف
املواطنــن وممتلكاهتــم يف عــدد مــن املحافظــات وشــن  135غــارة منهــا  19غــارة
عــى باقــم و 11غــارة عــى كتــاف و 3غــارات عــى شــدا و 14عــى املالحيــط و3
غــارات عــى البقــع وغــارة عــى رازح و 13غــارة قبالــة نجــران وغــارة عــى ســحار
وغــارة عــى الصفــراء بمحافظــة صعــدة و 19غــارة عــى حــرض و 11غــارة عــى
حــران وغارتــان عــى عبــس وغارتــان عــى بنــي حســن و 3غــارات عــى ميــدي
و 4غــارات عــى املــزرق بمحافظــة حجــة وغــارة عــى ضــاع مهــدان و 4غــارات
عــى بنــي حشــيش و 8غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى خــب
والشــعف بمحافظــة اجلــوف وغارتــان عــى مقبنــة بمحافظــة تعــز و 9غــارات عــى
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رصواح بمحافظــة مــارب وغارتــان عــى الضالــع.
الفتـ ًا إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا  12زحفـ ًا باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الغــرق ويف
ال الزمــاح وقــراض بباقــم ويف األزهــور بــرازح ويف جبــل عــرف قبالــة جيــزان ويف
الطلعــة بالبقــع ويف تبــة العلــم بالربوعــة ويف رشق حــران ويف املــزرق بحــرض
والشــبكة بنجــران وجبــل القاممــة باملالحيــط ،كــا نفــذوا  4حمــاوالت تســلل باجتــاه
مواقعنــا يف كالبــة ويف القحيفــة بتعــز ويف احلصــن واألزهــور بــرازح ويف جبــل قيــس
بجيــزان.
وأكــد العميــد رسيــع أن مقاتــي اجليــش واللجان الشــعبية تصــدوا لتلــك الزحوفات
وحمــاوالت التســلل ملرتزقــة العــدوان وكبدوهــم خســائر كبــرة ،كــا ردوا عــى
تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه بتنفيــذ  43عمليــة عســكرية متنوعــة ،كــا نفــذت القــوة
الصاروخيــة عمليتــن بصاروخــن باليســتيني بــدر  p1اســتهدفتا جتمعــات املرتزقــة
يف احلــزم باجلــوف وأســفل فرضــة هنــم إىل جانــب تنفيــذ الطــران املســر باالشــراك
مــع وحــدة املدفعيــة عمليــة مشــركة اســتهدفت جتمعــات املرتزقــة يف هنــم.
موضحـ ًا أن أبطالنــا امليامــن اســتهدفوا بـــ 10عمليــات عســكرية هجوميــة واســعة
عــدد ًا مــن مواقــع العــدو منهــا عمليــة يف رشق جبــل الـــ  mbcوالصفــة وقريتــي
القيمــة والصيابــة بجيــزان وثــاث عمليــات يف الربوعــة وعمليــة يف أســطر باجلــوف
وعمليــة يف املالحيــط وعمليــة واســعة يف دمــت بالضالــع وعمليــة يف الطلعــة
وعمليــة يف غــرب حمنــق صلــة بالبقــع وعمليــة يف نجــران حيــث متكــن مقاتلونــا
األبطــال مــن تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى عــدد مــن املواقــع منهــا تبتــا أبــو شــهيد
والعلــم بالربوعــة وجبــل القاممــة باملالحيــط وعــدد مــن املواقــع يف دمــت وأســطر.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا  10عمليــات
إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة وجتمعاهتــم يف رشــاحة بالبقــع ويف رقابــة مــراش ويف
تبــة عقيــل احلشــييش بنجــران ويف جبــل الصوتيــات باملدافــن قبالــة جيــزان ويف
عيــدة ويف النحريــن بنهــم ويف صربيــن باجلــوف ويف عصيفــرة بتعــز ويف جمــازة قبالــة
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نجــران ،كــا اســتهدفوا بـــ  23عمليــة نوعيــة حتــركات وخطــوط إمــداد العــدو يف
كالبــة ويف الضبــاب ويف املخــا بتعــز ويف أســطر ويف الظهــرة ويف خــب والشــعف
ويف قشــعان باجلــوف ويف وعــان بجبــل النــار بحــرض ويف جنــوب تويلــق بجيــزان
ويف الربعــة باألجــارش ويف باقــم ويف الربوعــة ويف نجــران ويف باقــم ويف املجاوحــة
بنهــم ويف الربوعــة ويف عــزاب بدمــت يف الضالــع ويف ذي ناعــم بالبيضــاء.
مؤكــد ًا مــرع وإصابــة أكثــر مــن  242مــن الغــزاة ومرتزقتهــم منهــم  25مــن
عنــارص جيــش العــدو الســعودي و 2ســودانيني ســقطوا يف جيــزان وجنــدي
ســعودي تــم قنصــه يف الرشفــة و 71مرتزق ـ ًا تــم قنصهــم يف جبهــات احلــدود و17
مرتزقـ ًا تــم قنصهــم يف هنــم وثالثــة يف رصواح وواحــد يف الربوعــة و  19مرتزقـ ًا يف
حــرض و 32مرتزقـ ًا يف البقــع ،كــا ســقط أكثــر مــن  70مرتزقـ ًا قتــى ومصابــن يف
الرضبــة الباليســتية باحلــزم يف اجلــوف ومرتــزق آخــر قتــل يف خــب والشــعف.
وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن
تدمــر وإعطــاب عــرات اآلليــات العســكرية للعــدو ومرتزقتــه منهــا  5آليــات يف
جيــزان و 3يف جبــل النــار بحــرض و 3يف باقــم وآليــة يف الطلعــة بالبقــع و 9أطقــم يف
أســطر ويف الظهــرة باجلــوف ويف الربعــة باألجــارش ويف تويلــق ويف الــوادي بنجــران
ويف املخــا بتعــز وإحــراق معــدل يف قعشــان باجلــوف ،كــا متكنــت الدفاعــات اجلويــة
مــن إســقاط طائــرة اســتطالع للعــدوان كانــت حتلــق يف أجــواء أمانــة العاصمــة.
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العميد سريع :مصرع وإصابة 192
مرتزق ًا وتدمير أكثر من  10آليات
2019/3/28م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيع مــرع وإصابــة  192مــن مرتزقــة اجليــش الســعودي
بتصــدي أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية لـــ 5زحوفــات مكثفــه
باجتــاه باقــم قبالــة عســر خــال الســاعات املاضيــة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن الزحوفــات اســتمرت أكثــر
مــن  48ســاعة وتــم تكبيــد العــدو خســائر فادحــة يف األرواح وتدمــر أكثــر مــن 10
آليات عســكرية.
وأشــار إىل أن أغلــب القتــى ممــا يســمى حمــور آزال وحمــور علــب حيــث بلــغ عــدد
اجلرحــى أكثــر مــن  100والقتــى أكثــر مــن  90مرتزقـ ًا ال تــزال جثثهــم يف الشــعاب
والوديــان.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن العــدو أصيــب باإلحبــاط بعــد فشــله الذريــع يف إحــراز
أي تقــدم ومــا تكبــده مــن خســائر فادحــة.
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العميد سريع :تأمني أكثر من  100موقع
عسكري بعملية نوعية يف جبهة الضالع
2019/3/28م
أكــدت املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع تنفيــذ عمليــة عســكرية نوعيــة يف جبهــة الضالــع أســفرت
عــن تأمـ ِ
ـن أكثــر مــن 100موقــع عســكري.
وأوضــح يف بيــان للقــوات املســلحة أن العمليــة أســفرت عــن مــرع وإصابــة أكثــر
مــن  250مــن قــوات العــدو واستســام العــرات ..فيــا يــي نــص البيــان-:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٍ
ٍ
ِ
ٍ
عســكرية نوعيــة يف جبهــة
عمليــة
تنفيــذ
بعــون مــن اهللِ تعــإىل نجحــت قواتُنــا يف
الضالــع جنوب ـ ًا أدت إىل تأمـ ِ
ـن أكثـ َـر مــن 100موقــع عســكري ووقــوع أكثــر مــن
ـل ومصـ ٍ
مائتــن ومخســن مــن قــوات العــدو مــا بــن قتيـ ٍ
ـرات
ـاب فيــا ســلم العـ
ُ
أنفســهم لقواتنــا.
ـاح كبــر خــال مائـ ٍ
وقــد تــم تنفيـ ُ
ـذ املهــام العملياتيــة بنجـ ٍ
ـة وعرشيــن ســاع ًة ووفــق
املســارات التاليــة:

املســار األول مــن حصــن حــدة باجتـ ِ
ـاه جبـ ِ
ـل ناصــة االســراتيجي  ..حيــث نجحــت
قواتُنــا يف تأمــن كامـ ِ
ـل املنطقــة والوصــول إىل اجلبــل الــذي يطــل عــى مناطــق عــدة
يف حمافظتــي الضالــع وإب وحققــت بذلــك إلتفاف ـ ًا عــى اجلبهــة املتقدمــة للعــدو يف
دمــت.
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الوصــول إىل املنطقــة املذكــورة بعــد اهنيــار خطــوط العــدو الدفاعيــة.
حل َقــب جنــوب َد ْمــت باجتــاه بيــت اليزيــدي وصــوالً إىل
املســار الثالــث مــن منطقــة ا َ
جبــل ناصــة االســراتيجي.
وهبــذا نجحــت قواتنــا يف تأمــن مناطــق تصــل مســاحتها إىل أكثــر مــن 100كيلــو
مــر مربــع يف غضــون  120ســاعة واغتنــام كميــات مــن األســلحة إضافــة إىل تدمــر
وإعطــاب عــرات اآلليــات واملدرعــات.
إن القيــاد َة العامـ َة للقــوات املســلحة حتيــي املواطنــن يف تلــك املناطــق عــى مواقفهــم
املرشفــة وتؤكــد ُم ِض ّيهــا يف تنفيــذ مهامهــا واالضطــاع بمســؤولياهتا يف تأمــن كافــة
ـراءات الكفيلـ ِ
ِ
ـة
املناطــق عــى امتــداد أرايض اجلمهوريــة اليمنيــة وســتتخذ كافـ َة اإلجـ
بتحقيـ ِ
ـق هــذا اهلــدف وتنفيــذ هــذه املســؤولية ..عــاش اليمـ ُن حــر ًا عزيــز ًا مســتقالً.
ِ
القوات املسلحة صنعاء
صادر عن
اخلميس  21رجب 1440هـ
املوافق  28مارس 2019م
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العميد سريع :مصرع وإصابة أكثر من  200مرتزق
وتدمير  16آلية و 7عربات وإحراق دبابة وأكثر
من  8أطقم للمرتزقة يف حيران أثناء عمليات
صد زحوفاتهم خالل األربعة أيام املاضية
2019/3/ 31م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مــرع واصابــة أكثــر مــن مائتــن مــن مرتزقــة العــدوان
بينهــم قيــادات عســكرية كبــرة يف حــران خــال األربعــة أيــام
املاضيــة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن أبطــال القــوات املســلحة
متكنــوا بفضــل اهلل مــن صــد وإفشــال زحوفــات مكثفــة ملرتزقــة العــدوان عــى
حــران بحجــة خــال األربعــة أيــام املاضيــة مســنودة بغطــاء جــوي وإســناد بحــري
كثيــف.
وقــال« :إن العــدو حــاول الزحــف بـــ 7ألويــة وهــي مــا يســمى بلــواء النخبــة ومــا
يســمى باللــواء  105ومــا يســمى بلــواء اخلاصــة ومــا يســمى باللــواء العــارش ومــا
يســمى باللــواء  25ميــكا ومــا يســمى باللــواء الســابع مشــاة ومــا يســمى باللــواء
 82مشــاة».
مشــر ًا إىل أن طــران العــدوان حــاول إســناد مرتزقتــه خــال الزحوفــات بشــنه أكثــر
مــن  36غــارة جويــة مــن الطــران احلــريب املقاتــل وعــدد ًا مــن غــارات الطائــرات
بــدون طيــار يف حــن شــاركت يف الزحوفــات قــوات بحريــة للعــدو مــن خــال
تنفيذهــا ألكثــر مــن ثــاث عمليــات لكــن دون جــدوى.
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مــن  8أطقــم للمرتزقــة خــال صــد الزحوفــات.
موضحــ ًا أن القــوة الصاروخيــة اســتهدفت بصــاروخ بــدر يب  1الذكــي خمزنــ ًا
لألســلحة يتبــع مــا يســمى لــواء النخبــة واســتمرت االنفجــارات الكبــرة فيــه مــدة
ســاعتني وثقتهــا عدســة اإلعــام احلــريب وســتبث الحقــا.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن قــوات العــدو تعيــش اهنيــارات نفســية كبــرة
بعــد فشــل كل حماوالهتــم وهنــاك حــاالت رفــض وتذمــر بــن صفــوف مقاتليهــم
وتبــادل لالهتامــات باخليانــة وعمليــات تصفيــة جتــري ألبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة.
مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ســيظلون درع اليمــن احلصــن
وســيلقنون الغــزاة ومرتزقتهــم دروس ـ ًا قاســي ًة ولــن جينــوا إال اهلزيمــة واخلــران.

325

ال ُم َتحَ ِّد ْث

326

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

ال ُم َت َح ِّد ْث

أبــــــــريل

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

327

ال ُم َتحَ ِّد ْث

328

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

أبريل ٢٠١٩ /

رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع
ومدير دائرة التوجيه املعنوية يلتقيان
الشيخ أحمد شليف -أحد مشايخ نهم
2019 / 4/1م
التقــى رئيــس هيئــة االســتخبارات واالســتطالع اللــواء عبــد اهلل حييى
احلاكــم ومعــه مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي
باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم بصنعــاء الشــيخ
أمحــد درهــم شــليف -أحــد مشــايخ هنــم.
ويف بدايــة اللقــاء رحــب رئيــس هيئــة االســتخبارات بالشــيخ الشــليف  ..مشــيد ًا
بمواقفــه وأدواره الوطنيــة والتــي كان آخرهــا مواقفــه الشــجاعة يف مواجهــة العدوان
الغاشــم.
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وأشــار اللــواء احلاكــم إىل أن القبليــة اليمنيــة أســهمت بــدور فاعــل ومؤثــر خــال
معركــة التصــدي للعــدوان ورفــد اجلبهــات وهــو موقــف مــرف يســجل للقبيلــة
اليمنيــة ولتارخيهــا العريــق.
وجــدد اللــواء احلاكــم الدعــوة ملــن تبقــى مــن املغــرر هبــم والذيــن يقفــون يف صــف
العــدوان للعــودة إىل الصــف الوطنــي واالســتفادة مــن قــرار العفــو العــام ..مؤكــد ًا
أن العائديــن ســيكون هلــم األمــان الكامــل وســيتم تســهيل مرورهــم عــر كافــة
النقــاط وتأمــن عودهتــم إىل قراهــم وأرسهــم.
فيــا أكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي أن وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان
العامــة تتلقــى عــى مــدار ســاعة اتصــاالت مــن مشــايخ وقيــادات وغريهــم
مــن املغــرر هبــم ممــن يرغبــون بالعــودة إىل حضــن الوطــن عــر الرقــم املجــاين
176والــذي تــم ختصيصــه للعائديــن مــن املغــرر هبــم ..موضح ـ ًا أنــه تــم جتهيــز
غرفــة متابعــة مســتمرة لتنســيق وتســهيل عودهتــم.
مــن جانبــه عــر الشــيخ الشــليف عــن شــكره وتقديــره حلفــاوة االســتقبال وعــن
اعتــزازه باملواقــف الوطنيــة الشــجاعة للقيــادة السياســية والعســكرية وكافــة أبنــاء
شــعبنا الصامــد والثابــت يف معركــة العــزة والكرامــة ومواجهــة العــدوان الغاشــم
عــى بالدنــا.
ووجــه الشــيخ الشــليف دعــوة للمغــرر هبــم أن يعــودوا إىل حضــن الوطــن الــذي
ســيظل يتســع جلميــع أبنائــه مؤكــد ًا أ ٫الرهــان عــى العــدوان عاقبتــه وخيمــة وهــي
لعنــة التاريــخ واالجيــال.
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ً
قتيال وجريح ًا من الغزاة
العميد سريع60 :
ومرتزقتهم إثر استهداف جتمعاتهم يف
حيران بحجة بصاروخ باليستي بدر 1p
2019/4/2م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع ســقوط  60قتيــ ً
ا وجرحيــ ًا مــن الغــزاة ومرتزقتهــم إثــر
اســتهداف جتمعاهتــم يــوم أمــس يف حــران بحجة بصــاروخ باليســتي
بدر . 1p
موضح ـ ًا أن العمليــة الباليســتية جــاءت بعــد رصــد مرتزقــة العــدوان بينــا كانــوا
جيهــزون للزحــف والتصعيــد باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن الرضبــة الباليســتية أصابــت العــدو بالذعــر واخلــوف
ٍ
إربــاك كبــرة يف صفوفــه ..مؤكــد ًا أنــه مل يعــد هنــاك مــكان آمــن
وســببت حالــة
لقــوى الغــزو واالحتــال ومرتزقتهــم بعــد اليــوم إن شــاء اهلل فصوارخينــا هلــم
باملرصــاد أيــن مــا كانــوا وحيــث مــا حلــوا.
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العميد سريع :طيران العدوان يشن
أربع غارات على احلديدة و 1129خرق ًا
جديد ًا للمرتزقة خالل  6أيام
2019/4/3م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان الغاشــم اســتهدف قــوارب الصياديــن يف
املنــرة وســاحل الصليــف باحلديــدة بـــ 4غــارات يف الوقــت الــذي
واصــل فيــه مرتزقــة العــدوان اســتهداف منــازل ومــزارع املواطنــن
واألحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنــا ،مرتكبــن أكثــر مــن 1129
خرق ـ ًا خــال الـــ 6أيــام املاضيــة.
وأوضــح أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه توزعــت بــن إطــاق  151صاروخ ـ ًا
و 657قذيفــة و 224عمليــة إطــاق نــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و53
عمليــة تعزيــز وحتــرك لقواهتــم ومقاتليهــم وقيامهــم بســبع عمليــات اســتحداث
وحتصــن وحماولتــي تســلل إىل مواقــع قواتنــا ،فيــا ارتكــب طــران العــدوان 35
خرقــ ًا بشــنه  4غــارات ومواصلــة حتليقــه يف أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن
املديريــات.
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ولفــت إىل أن طــران العــدوان اســتهدف املمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن
املحافظــات بـــ 110غــارات منهــا  41غــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و 12غــارة
عــى املالحيــط و 3غــارات عــى باقــم و 4غــارات عــى جمــز وغــارة عــى ســحار
وغارتــان عــى املهــاذر و 6غــارات عــى كتــاف وغارتــان عــى البقــع و 7غــارات
قبالــة نجــران بمحافظــة صعــدة و 12غــارة عــى حــرض و 5غــارات عــى حــران
و 5غــارات عــى املــزرق بمحافظــة حجــة وغارتــان عــى رصواح بمحافظــة مــارب
وغــارة عــى دمــت بمحافظــة الضالــع و 3غــارات عــى األجــارش بمحافظــة اجلــوف
و 4غــارات عــى احلديــدة.
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مؤكــد ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا  13زحفــ ًا ملرتزقــة العــدوان
عــى مواقــع قواتنــا يف تبــة العظيمــة ويف البيــايض وتبــة شــهيد صفــر بنهــم ويف
رشــاحة بالبقــع ويف صحــراء األجــارش ويف جبــل احلطيمــي وتبــة القاممــة باملالحيــط
ويف حــران ويف جبــل الرضعــة وتبــة الــويل باألقــروض يف تعــز ويف تبــة الشــوايل
وتبــة أبــو شــهيد بالربوعــة ويف الــوادي ويف الشــبكة قبالــة نجــران ،كــا افشــلوا اربــع
حمــاوالت تســلل للمرتزقــة إىل مواقــع قواتنــا منهــا حماولتــان يف احلديــدة وحماولــة يف
مريــس وحماولــة يف األزهــور بــرازح.
وأوضــح العميــد رسيــع أن مقاتــي اجليــش واللجــان ردوا عــى تصعيــد العــدوان
ومرتزقتــه بتنفيــذ  23عمليــة عســكرية منهــا  9عمليــات هجوميــة عــى مواقــع
مرتزقــة العــدوان يف األقــروض بتعــز ويف الــوادي ويف الشــبكة قبالــة نجــران
ويف آل مغــرم بباقــم ويف حــران ويف قعطبــة ويف أم صيــاد واحلمــراء بنهــم ،حيــث
متكــن مقاتلونــا بعــون اهلل مــن تطهــر جبــل الرضعــة وتبــة الــويل ومدرســة اخللــل
باألقــروض يف تعــز ورتــب الرئيــس ورتــب الديلمــي بباقــم وقريتــي اخلــادم وصبياء
بحــران وام صيــاد بنهــم ومواقــع ومســاحات واســعة يف قعطبــة بالضالــع.
مشــر ًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا  6عمليــات إغــارة عــى مواقــع مرتزقة
العــدوان يف املتــون باجلــوف ويف الســفينة وحريــب هنــم ويف مكــراس بالبيضــاء ويف
رشــاحة بالبقــع ويف تبــة ســيان بحــران ،كــا نفــذوا  7عمليــات نوعيــة اســتهدفوا
خالهلــا حتــركات وخطــوط إمــداد العــدو يف هنــم بمحافظــة صنعــاء ويف قعطبــة ويف
مريــس بالضالــع ويف حــران ويف حــرض بحجــة ويف مقبنــة بتعــز ويف الــوادي قبالــة
نجــران.
وأكــد مــرع وإصابــة مئــات املرتزقــة منهــم  215مرتزق ـ ًا يف حمــور علــب بينهــم
قــادة أبرزهــم رئيــس عمليــات مــا يســمى لــواء احلــزم القيــادي املرتــزق حممــد
الســامعي وأكثــر مــن  192مرتزقــ ًا قتلــوا واصيبــوا يف عســر وأكثــر مــن 250
مرتزقــ ًا يف الضالــع وأكثــر مــن  260مرتزقــ ًا يف حــران و 17مرتزقــ ًا يف هنــم و3
مرتزقــة يف تعــز ومرتــزق يف األزهــور.

333

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

موضحـ ًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية دمــروا بفضــل اهلل عــرات الدبابات
واآلليــات واملدرعــات واألطقــم للمرتزقــة منهــا دبابــة و ١٦آليــة ومدرعــة و12
طقـ ًا وخمــزن أســلحة يف حــران و 3دبابــات ومدرعــة و 3أطقــم يف قعطبــة ومريــس
بالضالــع و 16آليــة يف األجــارش و 4آليــات يف حــرض و 12آليــة وطقـ ًا يف الربوعــة
بعســر وآليــة يف الــوادي بنجــران وطقــان يف محــر بتعــز فيــا اغتنــم أبطــال اجليــش
واللجــان عتــاد ًا عســكري ًا كبــر ًا.
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العميد سريع :التحالف يستهدف
مرتزقته يف جزيرة السوابع
2019/4/4م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن عــدة غــارات عــى مرتزقتــه يف
جزيــرة الســوابع يف احلديــدة خملفــ ًا عــدد ًا مــن القتــى واجلرحــى يف
صفــوف املرتزقــة.
ونفــى يف بيــان لــه صحــة مــا تنــره وســائل إعــام حتالــف العــدوان ..مشــر ًا إىل أن
ســاح اجلــو املســر مل ينفــذ أي عمليــات عــى اجلزيــرة.
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن حتالــف العــدوان ينفــذ عمليــات تصفيــة لبعــض
عنــارصه وحلفائــه واهتامــه مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية مــن أجــل إثــارة
املوضــوع إعالميــ ًا واســتغالله ألهــداف سياســية.
وأكــد أن اجليــش واللجــان الشــعبية حريصــون عــى تنفيــذ اتفــاق الســويد رغــم
اخلروقــات املتكــررة مــن قبــل حتالــف العــدوان ومرتزقتــه.
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العميد سريع يستعرض يف مؤمتر صحفي
جرائم وخروقات العدوان والعمليات
العسكرية خالل شهر مارس املاضي
2019/4/4م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء املؤمتــر الصحفــي األول يف العــام اخلامــس مــن
الصمــود يف وجــه العــدوان.
ويف املؤمتــر أشــار العميــد رسيــع إىل أن قيــادة حتالــف العــدوان توقعــت أن حتقــق
أهــداف عملياهتــا العســكرية العدوانيــة خــال أســابيع مــن انطالقتهــا يف  26مــن
مــارس 2015م ثــم وضعــت ثالثــة أشــهر لتحقيــق أهــداف العــدوان.
وأكــد أن القــوات املســلحة اليمنيــة أصبحــت اليــوم يف الســنة اخلامســة مــن العــدوان
أقــوى ممــا كانــت عليــه ليلــة العــدوان وحققــت خــال األربــع ســنوات املاضيــة
إنجـ ٍ
ـازات كبــرة عــى صعيــد إعــادة البنــاء يف ظــل ظــروف احلــرب والعــدوان.
كــا أكــد أن عــرات اآلالف مــن أحــرار الشــعب اليمنــي التحقــوا باجلبهــات
ومثلهــم ضمــن االحتياطــي العــام اجلاهــز واملســتعد لتلبيــة نــداء الواجــب يف أيــة
حلظــة.
وقــال« :إن مــن أهــم اإلنجــازات أن قواتنــا متكنــت مــن حتييــد أســلحة تفــوق هبــا
العــدوان وحققــت خطــوات يف ســبيل التعامــل مــع خمتلــف الظــروف».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أنــه كلــا طــال أمــد العــدوان ازداد اليمــن قــو ًة عــى كافــة
األصعــدة ويف خمتلــف املجــاالت.
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وأضــاف «القــوات املســلحة اليمنيــة بعــد 26مــارس 2015م ليســت كــا كانــت
قبــل هــذا التاريــخ ال مــن الناحيــة التنظيميــة وال الفكريــة ،فالعســكرية اليمنيــة
اليــوم ومــن الواقــع العمــي تبنــي تارخيهــا اجلديــد ،تاريــخ اليمـ ِ
ـن الــذي جيــب أن
يكــون ،اليمــن احلــر األيب الشــامخ يمــن اجلهــاد والصــر والنــر».
وأكــد أن القــوات املســلحة ملتزمــة برتمجــة مــا ورد يف خطــاب الســيد القائــد
عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي -يــوم الصمــود الوطنــي -ســيام مــا يتعلــق بتطويــر
القــدرات العســكرية وكذلــك صياغــة اســراتيجية دفاعيــة تأخــذ يف االعتبــار العمق
اجلغــرايف كقاعــدة انطــاق نحــو حتريــر كل شــر يف الوطــن.
ولفــت إىل أن القــوات املســلحة جتــدد العهــد للشــعب اليمنــي أن تظــل يف موقــع
الدفــاع عــن الوطــن وخنــدق املواجهــة والتصــدي للعــدوان حتــى دحــر الغــزاة
وحتريــر البــاد.
واســتعرض العميــد رسيــع جرائــم العــدوان وخروقاتــه خــال مــارس املنــرم
والعمليــات العســكرية التــي نفذهتــا القــوات املســلحة اليمنيــة يف إطــار الــرد عــى
التصعيــد العــدواين.
وقــال« :إن حتالــف العــدوان اســتهدف خمتلــف املناطــق اليمنيــة واملمتلــكات اخلاصة
والعامــة واملراكــز اخلدميــة بـــ  559غــارة جويــة تركــزت معظمهــا عــى حمافظــة
صعــدة والتــي بلغــت  308غــارات كذلــك حمافظــة حجــة بـــ  132غــارة وحمافظــة
صنعــاء بـــ 73غــارة وتوزعــت بقيــة الغــارات عــى حمافظــات مــأرب واجلــوف وتعز
وعمــران والضالــع».
ولفــت متحــدث القــوات املســلحة إىل أن عــدد الغــارات العدوانيــة منــذ مطلــع
العــام اجلــاري جتــاوز 2000غــارة جويــة.
وأوضــح أن اســتمرار الغــارات واحلصــار الــري والبحــري واجلــوي ومــا ختلفــه
تلــك الغــارات مــن شــهداء وجرحــى وكــذا احلصــار مــن آثــار ونتائــج مدمــرة عــى
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اليمنيــن جعــل القــوات املســلحة ومــن موقــع املســؤولية تتخــذ إجــراءات مناســبة
للتصــدي العــدوان.
كــا أكــد أن الشــعب اليمنــي مل ولــن يقــف مكتــوف األيــدي أمــام اســتمرار آلــة
القتــل والتدمــر العدوانيــة.
وأشــار إىل أن القــوات املســلحة اليمنيــة بمختلــف وحداهتــا واصلــت تصدهيــا
ملــروع العــدوان مــن خــال العمليات العســكرية حيــث نفــذت القــوة الصاروخية
خــال مــارس  12عمليــة مجيعهــا نفــذت بصواريــخ باليســتية طــراز بــدر  1Pواحــد
واســتهدفت جتمعــات ومعســكرات ملرتزقــة العــدوان مــن ضمنهــا معســكر تدريــب
رشق جبــل النــار وجتمعــات ملــا يســمى لــواء العروبــة باخلوبــة غــرب املالحيــط.
وأكــد العميــد رسيــع عــى األمهيــة االســراتيجية التــي تكتســبها عمليــات القــوة
الصاروخيــة خــال مــارس املنــرم عــى صعيــد العمليــات القتاليــة ..مشــر ًا إىل
أهنــا نجحــت برضباهتــا االســتباقية يف إفشــال خمطــط العــدو يف جبهــات حــران
وحــرض وميــدي.
كــا اســتعرض نتائــج العمليــات الصاروخيــة خــال مــارس قائــاً« :يف الثالــث
مــن مــارس تــم اســتهداف مركــز تدريبــي شــال ميــدي عــى حــدود ا ُمل َو ّســم مــا
أدى إىل ســقوط العــرات مــا بــن قتيــل ومصاب وبعــد ذلــك بثالثــة أيــام فقــط
تــم اســتهداف جتمعــات للمرتزقــة مــع ضبــاط ســعوديني مــا أدى إىل مــرع
وإصابــة العــرات مــن املرتزقــة إضافــة إىل مــرع ضابــط ســعودي وإصابــة ثالثــة
آخريــن واســتهدفت القــوة الصاروخيــة يف العــارش مــن مــارس جتمعــات للمرتزقــة
يف غــرب حــران مــا أدى إىل احــراق خمــزن أســلحة وســقوط  24مــا بــن قتيــل
ومصــاب ويف 13مــارس أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــ ًا باليســتي ًا أصــاب
هدفــه بنجــاح عــى معســكر مســتحدث للمرتزقــة غــرب حــران واخلســائر بحســب
معلومــات اســتخباراتية كانــت ســقوط  16مــا بــن قتيــل ومصــاب وتدمــر آليتــن
فيــا ســقط يف  19مــارس 35مــن املرتزقــة مــا بــن قتيــل ومصــاب يف اســتهداف

338

أبريل ٢٠١٩ /

معســكر تدريبــي يف جبــل النــار بصــاروخ باليســتي».
وأضــاف «أن املعلومــات االســتخباراتية تؤكــد نجــاح الرضبــات االســتباقية للقــوة
الصاروخيــة يف حتقيــق أهدافهــا وأن خســائر العــدو خــال ســبعة أيــام فقــط مــن
 26مــارس حتــى  2أبريــل بلغــت يف صفــوف مرتزقتــه مــن ضباطــه وجنــوده يف
جبهــات حــران وميــدي وحــرض  295قتي ـ ً
ا و 120مصاب ـ ًا و 21مفقــود ًا».
ونفــى العميــد رسيــع مــا نــر مــن ادعــاءات لتحالــف العــدوان حــول عمليــة
عســكرية للقــوات املســلحة اليمنيــة يف منطقــة مخيــس مشــيط ..قائــاً« :ادعــاء
حتالــف العــدوان بتنفيــذ عمليــة عســكرية للقــوات املســلحة اليمنيــة يف مخيــس
مشــيط ليــس ســوى اختــاق مــررات وذرائــع مــن قبــل التحالــف لالســتمرار يف
ارتــكاب املجــازر بحــق الشــعب اليمنــي».
وأضــاف «قواتنــا تعلــن عــن عملياهتــا أوالً بــأول وأنــه ال يوجــد ضمــن بنــك
أهدافنــا احلاليــة أي أهــداف قــد يــؤدي اســتهدافها إىل وقــوع ضحايــا مدنيــن ،كــا
أن تارخينــا خــال األربــع ســنوات املاضيــة يؤكــد أننــا ال نســتهدف املدنيــن».
وجــدد العميــد رسيــع التأكيــد عــى أن أيــة جرائــم وأيــة عمليــات عســكرية
تصعيديــة للعــدو ســتقابل بالــرد باملثــل.
وقــال« :بلــغ عــدد العمليــات املنفــذة مــن قبــل وحــدة اهلندســة خــال مــارس 223
عمليــة أدت إىل تدمــر 11مدرعــة ودبابــة و 116آليــة عســكرية معظمهــا خمصصــة
لنقــل اجلنــود إضافة إىل اســتهداف جتمعــات األفــراد بـــ  87عملية»  .
وبشــأن وحــدة ضــد الــدروع قــال« :إن عــدد عمليــات الوحــدة خــال مــارس
املــايض بلغــت  154عمليــة أدت إىل تدمــر 12مدرعــة و 5جرافــات و 3دبابــات
وعربتــن يب أم يب إضافــة إىل  20آليــة حمملــة باألفــراد يف مــوازاة 112عمليــة
اســتهدفت فيهــا الوحــدة حتصينــات وجتمعــات العــدو ،ليبلــغ إمجــايل عمليــات
الوحدتــن 377عمليــة».
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وتطــرق إىل أن إمجــايل خســائر العــدو جــراء عمليــات وحــديت اهلندســة وضــد
الــدروع  4دبابــات و23مدرعــة وعربتــن يب أم يب و 138آليــة.
وقــال العميــد رسيــع« :إن إمجــايل عمليــات وحــدة القناصــة  1925عمليــة أدت
بحســب مــا رصــد إىل مــرع  48ضابط ـ ًا وجندي ـ ًا ســعودي ًا و 5مرتزقــة ســودانيني
فيــا كان العــدد األكــر بالنســبة للقتــى واملصابــن جــراء عمليــات وحــدة القناصــة
مــن املرتزقــة حيــث ســقط منهــم  1852مرتزق ـ ًا بــن قتيـ ٍ
ـل وجريــح».
وأضــاف «كــا متكنــت وحــدة القناصــة مــن اســتهداف  10آليــات حمملــة باملرتزقــة
وســتة معــدالت ومعــدات رصــد وجتســس».
وعــى صعيــد العمليــات اهلجوميــة قــال العميــد رسيــع« :إن قواتنــا نفــذت خــال
شــهر مــارس  45عمليــة هجوميــة عــى امتــداد مــرح العمليــات ،وكــذا  33عملية
إغــارة ،فيــا تصــدت قواتنــا لـــ 65حماولــة هجوميــة لقــوات العــدو و 25حماولــة
تســلل”.
ولفــت إىل أن مــن أبــرز العمليــات اهلجوميــة للقــوات املســلحة هنايــة شــهر مــارس
كانــت عمليــة حتريــر مناطــق يف حمافظــة الضالــع والتــي انطلقــت مــن ثالثــة حمــاور
هــي املحــور اهلجومــي الرشقــي واملحــور اهلجومــي الشــايل واملحــور اهلجومــي
الغــريب.
وأضــاف «بعمليــات هجوميــة واســعة ختللتهــا عمليــات التفــاف ضمــن التكتيــكات
القتاليــة املعتمــدة حســب اخلطــة نجحــت قواتنــا املســلحة يف اســتعادة مناطــق
واســعة تقــدر مســاحتها بـــ  139كيلومــر مربــع وأدت هــذه العمليــة إىل تدمــر
عــرات اآلليــات واملدرعــات ومــرع عــرات املرتزقــة ووقــوع عــدد منهــم يف
األرس».
وأفــاد العميــد رسيــع أن اخلطــة العســكرية ال تتضمــن أي عمليــات هجوميــة إضافية
يف تلــك املناطــق خــال الفــرة القادمة.
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وبخصــوص خروقــات العــدوان التفــاق وقــف إطــاق النــار أوضــح العميــد
رسيــع أن إمجــايل عــدد اخلروقــات يف مــارس  7297خرقــ ًا منهــا  323إطــاق
صواريــخ و 3568قذيفــة مدفعيــة و 834تعزيــزا وحتركا وثــاين حمــاوالت هجوميــة
و 371خرقــ ًا بالطــران إضافــة إىل  2155رضبــ ًا باألســلحة املتوســطة واخلفيفــة
و 38اســتحداثا.
وأشــار إىل أن إمجــايل عــدد اخلروقــات منــذ رسيــان اتفــاق وقــف إطــاق النــار 16
ألــف و 322خرقـ ًا توزعــت بــن إطــاق  716صاروخـ ًا و 8972قذيفــة مدفعيــة،
كــا رصــدت قــوات اجليــش  1460تعزيــز ًا وحترك ًا لقــوات العــدو و 128اســتحداث ًا
وحتصينـ ًا و 34حماولــة هجوميــة فيــا بلــغ عــدد خروقــات الطــران  683خرقـ ًا  .
وبــن العميــد رسيــع أن املعلومــات االســتخباراتية لــدى اجليــش واللجــان الشــعبية
تؤكــد اســتمرار قــوى حتالــف العــدوان ومرتزقتهــم عــى األرض يف اســتقدام املزيــد
مــن التعزيــزات ومــن ضمــن هــذه التعزيــزات مدرعــات وآليــات وصواريــخ.
وأضــاف «أن العــدد الكبــر مــن اخلروقــات جيعلنا أمــام تصعيــد مســتمر واعتداءات
املرتزقــة عــى أبنــاء احلديــدة وأمــام جرائــم حــرب ال تنــدرج ضمــن اخلروقــات أو ال
ينطبــق عليهــا وصــف اخلروقــات بــا يف ذلــك املحــاوالت اهلجوميــة عــى قواتنا».
وقــال« :إن القــوات املســلحة تؤكــد لكافــة أبنــاء الشــعب اليمنــي العزيــز أننــا
مــع الســام وحريصــون كل احلــرص عــى تنفيــذ وقــف إطــاق النــار واســتكامل
املراحــل املتبقيــة كــا تؤكــد أن خضوعنــا ملنطــق الســام ليــس ضعفـ ًا بــل مــن موقــع
القــوة كوننــا نــدرك موقــف الشــعب اليمنــي ومســتوى وعيــه وأن املخططــات
التآمريــة عــى احلديــدة لــن يكتــب هلــا النجــاح وأن أبنــاء هتامــة يتصــدرون اليــوم
اجلبهــات دفاعــ ًا عــن الوطــن ورفضــ ًا لالحتــال والغــزو».
وتطــرق إىل أن القيــادة السياســية تؤكــد اســتمرار العمــل بقــرار العفــو العــام..
مؤكــد ًا أن عــودة املغــرر هبــم أمــر مرحــب بــه.
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وقــال« :نؤكــد عــى االســتمرار يف اختــاذ كل مــا يلــزم لرتتيــب عــودة كل مــن يرغــب
وقــد تــم ترتيــب أوضــاع الكثــر ممــن عادوا فالوطــن يتســع للجميــع ومجيعنــا
كيمنيــن يــد ًا واحــد ًة يف وجــه املعتــدي والغــازي وضــد كل مــن حيــاول املســاس
بأرضنــا وســيادتنا واســتقاللنا».
واختتــم متحــدث القــوات املســلحة املؤمتــر الصحفــي بالتأكيــد عــى أن القــوات
املســلحة اليمنيــة يف موقــع املســؤولية وموقــف احلــق وهلا قضيــة وأهــداف وتطلعات
مرشوعــة وأن الدفــاع عــن البلــد واجب يقــع عــى عاتــق كل مــن ينتمــي إىل اليمــن
احلــر العزيــز.
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العميد سريع :جرمية العدوان يف
سعوان لن متر دون عقاب
2019/4/7م
أدان املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بأشــد العبــارات مــا قــام بــه طــران العــدوان اليــوم مــن
قصــف ملناطــق ســكنية بمنطقــة ســعوان بمديريــة شــعوب بالعاصمــة
صنعــاء.
وقــال يف ترصيــح صحــايف« :إن قصــف طــران العــدوان خلــف شــهداء وجرحــى
مــن الطالبــات واملدنيــن».
وأكد العميد رسيع لقوى العدوان أن مثل هذه اجلرائم لن متر دون رد.
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العميد سريع 1221 :خرق ًا للعدوان ومرتزقته
باحلديدة و 97غارة وزحف ًا يف باقي اجلبهات
2019/4/ 9م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع ســقوط عــرات املدنيــن جــراء اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه
يف خروقاهتــم واســتهداف األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع
املواطنــن باحلديــدة وغــارات الطــران والتصعيــد العســكري يف
باقــي اجلبهــات خــال أســبوع.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن خروقــات العــدوان ومرتزقته
يف احلديــدة جتــاوزت خــال أســبوع أكثــر مــن  1221خرق ـ ًا تنوعــت بــن إطــاق
 16صاروخــ ًا و 41قنبلــة و 416قذيفــة مدفعيــة و415عمليــة إطــاق نــار مــن
األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة وقيامهــم بـــ 262عمليــة تعزيــز وحتــركا لقواهتــم
ومقاتليهــم وعمليتــي اســتحداثات وحتصينــات ،فيــا ارتكــب طــران العــدوان 69
خرق ـ ًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء احلديــدة.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيــد مــن
اجلرائــم بحــق املواطنــن املدنيــن يف عــدد مــن املحافظــات حيــث شــن  97غــارة
منهــا  10غــارات عــى كتــاف وغارتــان عــى املالحيــط و 6غــارات عــى باقــم و8
غــارات عــى البقــع و 10غــارات قبالــة نجــران بمحافظــة صعــدة و 9غــارات عــى
حــرض وغــارة عــى مســتبأ و 5غــارات عــى حــران وغارتــان عــى املــزرق وغــارة
عــى ميــدي وغــارة عــى عبــس بمحافظــة حجــة و 30غــارة عــى هنــم و 4غــارات
عــى العشــاش بمحافظــة صنعــاء و 4غــارات عــى الضالــع وغــارة عــى الوهبيــة
بالبيضــاء و 3غــارات عــى أمانــة العاصمــة.
مشــر ًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا وأفشــلوا  42زحفـ ًا وحماولــة
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تســلل للمرتزقــة إىل مواقــع قواتنــا منهــا  23زحف ـ ًا وحماولــة تســلل قبالــة نجــران
وجيــزان وعســر و 3يف األقــروض والصلــو بتعــز و 10يف هنــم وزحــف وحماولتــا
تســلل يف اجلــوف وزحفــان وحماولــة تســلل يف الضالــع.
ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان قــال املتحــدث الرســمي« :إن أبطــال قواتنــا املســلحة
واللجــان الشــعبية اســتهدفوا مواقــع وجتمعــات وحتــركات وخطــوط إمــداد العــدو
بـــ 57عمليــة عســكرية منهــا  11عمليــة هجوميــة و 20عمليــة إغــارة و 26عمليــة
عســكرية نوعيــة».
مؤكــد ًا أن مقاتلينــا األبطــال متكنــوا بعــون اهلل مــن تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى
عــدد مــن املواقــع التــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا ،كــا متكنــوا مــن قنــص أكثــر من
 56مرتزقـ ًا منهــم  38مرتزقـ ًا بينهــم  3مرتزقــة ســودانيون تــم قنصهــم قبالــة جيــزان
ونجــران وعســر و 5مرتزقــة يف الشــقب بتعــز و11مرتزق ـ ًا يف هنــم و 2مرتزقــة يف
أســطر باجلــوف ،فيــا قتــل  3مرتزقــة وأصيــب  5آخــرون يف املتــون باجلــوف فيــا
لقــي قائــد فريــق اهلندســة وطاقمــه ومرافقــوه وقائــد كتيبــة الرشطــة العســكرية
ومرافقــوه مرصعهــم يف عمليــة نوعيــة للجيــش واللجــان بالبقــع.
وأضــاف العميــد رسيــع «أن مقاتــي اجليــش واللجــان متكنــوا بعــون اهلل مــن إحــراق
وإعطــاب  62مــا بــن دبابــة وعربــة وآليــة وطقــم منهــا دبابــة و 5مدرعــات وآليتــان
وثالثــة أطقــم للمرتزقــة يف هنــم ودبابــة وآليــة وطقــان يف مريــس بالضالــع وتدمــر
وإعطــاب  18آليــة و 8أطقــم قبالــة نجــران وجيــزان وعربــة وآليتــن يف حــران
واملــزرق إىل جانــب تدمــر وإعطــاب  18طقــ ًا يف البقــع واألجــارش ورصواح
ومريــس وصربيــن والشــقب».
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العميد سريع :قواتنا لم تنفذ أية عمليات
عسكرية يف حضرموت خالل الـ 24ساعة املاضية
2019/4/11م
أصــدر املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع توضيح ـ ًا هام ـ ًا وعاج ـ ً
ا حــول مــا يدعيــه حتالــف العــدوان
مــن اختــاق الذرائــع واملــررات لتنفيــذ خمططاتــه املكشــوفة ســلف ًا.
وقــال« :آخــر الذرائــع كانــت قبــل ســاعات بادعــاء إســقاط طائــرات مســرة تابعــة
لقواتنــا فــوق حرضمــوت واهلــدف مــن هــذه األكاذيــب إجيــاد مــررات للدفــع
بمزيــد مــن القــوات العســكرية إىل حمافظــة مل تشــهد أيــة مواجهــات منــذ  26مــارس
2015م».
ٍ
أرتــال عســكرية تشــمل دبابــات
وأضــاف« بالتأكيــد أن اجلميــع تابــع دخــول
ومدرعــات ومنظومــات خمتلفــة إىل ســيئون بمــرر احلاميــة واهلــدف كــا يعلــم شــعبنا
ويف مقدمتهــم أبنــاء حرضمــوت هــو االحتــال بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى
وهــذه األمــور ال حتتــاج جلهــد أو تفكــر مــن أجــل اســتنتاجها».
وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا مل تنفــذ أيــة عمليــات عســكرية يف حرضمــوت خالل
الـــ 24ســاعة املاضيــة ..مشــدد ًا عــى أن كل احتــال مصــره الــزوال وأبنــاء اليمــن
تارخيهــم يشــهد أهنــم جعلــوا مــن بالدهــم مثــا يــرب أهنــا مقــرة لــكل غــاز.
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العميد سريع :يكشف يف مؤمتر صحفي
بصنعاء عن الصاروخ الباليستي اجلديد
2019 /4/ 16م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفي ـ ًا كشــف فيــه أن القــوة الصاروخيــة
نجحــت يف صناعــة وتطويــر صــاروخ باليســتي جديــد يمثــل نســخة
مــن الصــاروخ الــرويس توشــكا وبنفــس املواصفــات.
وأوضــح أن إزاحــة الســتار عــن الصــاروخ يــأيت تزامنــ ًا مــع الذكــرى األوىل
الستشــهاد الرئيــس صالــح الصــاد وحتقيقـ ًا لوعــد الســيد القائــد عبدامللــك احلوثــي
يف امتــاك بالدنــا تقنيــات متقدمــة لتطويــر القــدرة العســكرية.
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مســتعرض ًا صــور الصــاروخ الــذي حيمــل اســم بــدر  fالــذي يعتــر ضمــن منظومــة
بــدر الصاروخيــة والتــي تضــم بــدر .p
وأكــد العميــد رسيــع أن جممــع الشــهيد أبــو عقيــل الصاروخــي قــام مؤخــر ًا بتســليم
الدفعــة األوىل مــن الصــاروخ الباليســتي اجلديــد إىل مركــز العمليــات الصاروخيــة
بعــد أن اســتكمل مركــز الدارســات املتخصــص والتابــع للقــوة الصاروخيــة عمليــة
الصناعــة والتطويــر.
وقــال « :لقــد تــم اختبــار الصــاروخ بعــدة جتــارب أجراهــا املتخصصــون حتــى
حققــوا هــذا اإلنجــاز».
واســتعرض املتحــدث الرســمي خصائــص الصــاروخ بــدر  fالباليســتي حيــث يبلــغ
مــدى الصــاروخ  160كــم وينفجــر عــى ارتفــاع 20مــر ًا وتنترش الشــظايا يف شــعاع
350مــر ًا فيــا يبلــغ عــدد الشــظايا 14ألــف شــظية.
وأضــاف «أن الصــاروخ بــدر  fدخــل اخلدمــة بعمليــات نوعيــة مل يتــم اإلعــان
عنهــا وأصــاب الصــاروخ يف مجيــع تلــك العمليــات أهدافــه بنجــاح».
وتــم خــال املؤمتــر عــرض لقطــات لعمليــات اختبــار الصــاروخ بــدر  fوإصابتــه
ألهــداف تابعــة للعــدو بدقــة عاليــة.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أنــه وبعــون اهلل العــي القديــر حققــت القــوة الصاروخيــة
يف القــوات املســلحة إنجــاز ًا مهــ ًا عــى صعيــد تطويــر القــدرات العســكرية وأن
هــذا اإلنجــاز النوعــي لقواتنــا يضــاف إىل إنجــازات أخــرى ســبق وأن تــم الكشــف
عنهــا.
مؤكــد ًا أن قواتنــا متــي قدمــ ًا يف تطويــر قدراهتــا العســكرية الدفاعيــة مــن أجــل
محايــة البــاد والتصــدي للعــدوان ودحــر الغــزاة املعتديــن.
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وقــال« :ســبق وأن أكدنــا أن دفاعنــا عــن الوطــن واجــب دينــي ووطنــي وأخالقــي
وأن شــعبنا يمتلــك مرشوعيــة التحــرك للدفــاع عــن نفســه وأرضــه فجميــع األديــان
والرشائــع واألعــراف تكفــل هــذا احلــق».
موضحــ ًا أن التضحيــات اجلســيمة لشــعبنا زادتنــا عزيمــ ًة وإرصار ًا وحتديــ ًا عــى
االســتمرار يف تعزيــز القــدرة الدفاعيــة واالســتفادة مــن العقــول الوطنيــة يف حتقيــق
ذلــك.
وأضــاف «تؤكــد القــوات املســلحة أن دمــاء الرئيــس الشــهيد صالــح الصــاد مل ولــن
تذهــب هــدر ًا وكذلــك دمــاء كل اليمنيــن مــن شــهداء وجرحــى».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد ســيظل النمــوذج
والقــدوة يف البــذل والزهــد واإلخــاص ويف اإلرادة والعزيمــة والتفــاين والصــر
ويف العطــاء والتضحيــة.
ولفــت إىل أن القــوات املســلحة تفخــر أن كبــار قادهتــا تقدمــوا الصفــوف وتصــدروا
جبهــة املواجهــة وعــى رأســهم الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد الــذي كان نموذجـ ًا
يف ميــدان العمــل وســاحة اجلهــاد وجبهــات البنــاء والصمــود والتصــدي.
وقــال« :لــن نتهــاون يف محايــة بلدنــا ولــن نفــرط يف كرامتنــا وحريتنــا وســيادتنا مهــا
كلفنــا ذلــك مــن ثمــن فالقــوات املســلحة متمســكة بثوابتهــا ومبادئهــا».
وأكــد املتحــدث الرســمي أن شــعبنا يــدرك خمططــات العــدو وأن محــات التضليــل
اإلعالمــي تنعكــس ســلب ًا عــى حتالــف العــدوان الــذي مل يــدرك بعــد حقيقــة هــذا
الشــعب ومســتوى وعيــه وحجــم إيامنــه وثقتــه بنــر اهلل.
وخاطــب حتالــف العــدوان بالقــول« :قواتنــا الصاروخيــة التــي ادعيــت يومـ ًا أنــك
متكنــت مــن تدمريهــا هــا هــي اليــوم أقــوى بكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل ســنوات».
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وأضــاف «اليــوم نتحــدث عــن صناعة يمنيــة للصواريــخ الباليســتية وعــن منظومات
خمتلفــة مــن الصواريــخ وهــا هــي قواتنــا متتلــك خمزونـ ًا اســراتيجي ًا صاروخيـ ًا وكل
يــوم تتعــزز قدراتنــا الصاروخيــة كـ ًا وكيفـ ًا».
وأشــار إىل أن اســتمرار العــدوان يعنــي اســتمرار الصناعــات العســكرية واســتمرار
التطويــر وبالتــايل اســتمرار العمليــات العســكرية الصاروخيــة لتشــمل أهدافــ ًا
جديــدة ضمــن بنــك األهــداف.
مؤكــد ًا أن قواتنــا الصاروخيــة متتلــك القــدرة الكافيــة لشــن هجــات مزدوجــة عــى
أهــداف متعــددة ويف وقــت واحــد.
واختتــم العميــد رسيــع مؤمتــره بالقــول« :القــوات املســلحة تؤكــد أن شــعبنا العظيــم
العزيــز املجاهــد الصابــر ســيخرج مــن هــذه املعركــة املصرييــة أقــوى ممــا كان
وســيخرج مــن هــذه املعركــة الوجوديــة منتــر ًا عزيــز ًا شــاخم ًا فالشــعوب املكافحــة
املناضلــة املجاهــدة تشــق طريقهــا بثقــة نحــو النــر».
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العميد سريع :أبطال اجليش واللجان يؤمنون
عسكرية نوعية
عملية
جبهة العود بالكامل بعد
ٍ
ٍ
2019/4/18م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع تطهــر وتأمــن جبهــة العــود بالكامــل بعــد عمليــة عســكرية
نوعيــة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية اســتمرت  72ســاعة.
وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنية«ســبأ»أنه وبالتزامــن مع الذكرى الســنوية
األوىل الستشــهاد الرئيــس صالــح عــي الصــاد وترمجــة لوعــد قائــد الثــورة والقيــادة
السياســية والعســكرية يف أن العــام اخلامــس ســيكون عــام احلســم والنــر هاجــم
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية مرتزقــة العــدوان يف العــود مــن ثالثــة مســارات:
املســار األول باجتــاه ســوق اخلميــس واملســار الثــاين باجتــاه اخلــط العــام الواصــل إىل
عســق واملســار الثالــث باجتــاه امليمنــة وصــوالً إىل نجــد ســنف.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن العمليــة اهلجوميــة التــي اســتمرت ثالثــة أيــام أســفرت
عــن تطهــر وتأمــن أكثــر مــن  30موقعــ ًا وأن جبهــة العــود بعــد هــذه العمليــة
الناجحــة أصبحــت مؤمنــة بالكامــل مــن مرتزقــة العــدوان وأن عــرات املرتزقــة
ســقطوا بــن قتيـ ٍ
ـل ومصــاب وأســر فيــا الذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار أمــام هــول
وشــدة بــأس مقاتلينــا األبطــال.
مؤكــد ًا أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية اغتنمــوا خــال العمليــة عتاد ًا عســكري ًا
كبــر ًا مــن خمتلــف األســلحة وأن عمليــات التطهــر مســتمرة ملــا تبقــى مــن جيــوب
املرتزقــة ومالحقــة عنــارص املرتزقــة الفاريــن.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن القــوات املســلحة تقــدر عاليـ ًا املوقــف الوطنــي املرشف
ملشــايخ وأبنــاء العــود الذيــن أبــو إال أن يكونــوا يف صــف الوطــن ووقفــوا إىل جانــب
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إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية وهــو موقــف يســجل ألبنــاء العــود األحرار.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن القــوات املســلحة تدعــو عنــارص املرتزقــة الفاريــن
الذيــن جتــري مالحقتهــم إىل تســليم أنفســهم إلخواهنــم يف اجليــش واللجــان
الشــعبية وســيكون هلــم األمــان الكامــل باعتبارهــم مغــرر هبــم وقعــوا ضحايــا
تغريــر العــدوان أمــا مــن ســيرصون عــى موقفهــم يف صــف العــدوان فعليهــم
انتظــار قدرهــم املحتــوم ونتائــج عنادهــم وإرصارهــم.
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العميد سريع :جبهاتنا تتسابق لتحقيق
االنتصارات بالتزامن مع الذكرى السنوية
األولى للشهيد الرئيس صالح الصماد
2019/4/ 18م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية حيييــون الذكرى الســنوية
األوىل الستشــهاد الرئيــس صالــح الصــاد بتحقيــق االنتصــارات
املتتاليــة يف كافــة اجلبهــات.
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنية«ســبأ» أن الـــ 72ســاعة املاضيــة كانــت
جحي ـ ًا عــى الغــزاة ومرتزقتهــم حيــث تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد
وتــم تطهــر وتأمــن عـ ٍ
ـدد مــن املواقــع مــن دنــس الغــزاة ومرتزقتهــم.
وأشــار إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا بفضــل مــن اهلل عمليــة
التفــاف ناجحــة عــى مواقــع مرتزقــة العــدوان يف ذي ناعــم بمحافظــة البيضــاء
متكنــوا خالهلــا مــن إحــكام الســيطرة الكاملــة عــى جبــل حلمــوص االســراتيجي
بالكامــل وتطهــر أكثــر مــن  20موقعــ ًا أبرزهــا مواقــع شــبكة صبــاح وشــبكة
الدرعيــا وقريــة الدرعيــا وقريــة صلــواع ومواقــع موجــه.
موضحـ ًا أنــه تــم تأمــن املنطقــة بمســاحة تقــدر بـــ 12كيلــو مــر مربــع وأن عرشات
املرتزقــة قتلــوا واصيبــوا خــال العمليــة كــا تــم اغتنــام كميــة مــن الذخائــر
واألســلحة املختلفــة.
وأكــد العميــد رسيــع أنــه وهبــذه العمليــة العســكرية النوعيــة ألبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية تــم التقــاء جبهــة ذي ناعــم بجبهــة الزاهــر.
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مشــر ًا إىل أن قيــادة القــوات املســلحة تعــر عــن شــكرها وامتناهنــا ألبنــاء ذي ناعــم
الرشفــاء بمحافظــة البيضــاء والذيــن وقفــوا موقفـ ًا مرشفـ ًا ومســاند ًا ألبطــال اجليش
واللجان الشــعبية.
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العميد سريع :تطهير وتأمني  3جبهات
استراتيجية يف الضالع مبساحة  250كيلومتر مربع
2019/4/ 19م
ألقــى املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
بصنعــاء بيانــ ًا للقــوات املســلحة أكــد فيــه أن أبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية متكنــوا مــن تطهــر وتأمــن  3جبهــات يف حمافظــة
ـة هجوميـ ٍ
الضالــع بعمليـ ٍ
ـة واســعة اســتمرت  96ســاعة ..وفيــا يــي
نــص البيــان-:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال تعإىل“ :ان تنرصوا اهلل ينرصكم ويثبت أقدامكم” صدق اهلل العظيم
بفضــل مــن اهلل تعــإىل وتزامنــا مــع الذكــرى الســنوية األوىل للشــهيد الرئيــس صالــح
الصــاد وتنفيــذا لوعــد القيــادة الثوريــة والسياســية والعســكرية العليــا متكــن أبطــال
اجليــش واللجــان الشــعبية اليــوم مــن تطهــر وتأمــن  3جبهــات اســراتيجية يف
الضالــع هــي جبهــة العــود وجبهــة اخلشــبة وجبهــة محــك بمســاحة إمجاليــة تقــدر
بـــ 250كيلــو مــر مربــع وتشــمل أكثــر مــن مائــة قريــة وعــرات املواقع العســكرية
يف عمليــة هجوميــة واســعة اســتمرت  96ســاعة إذ تــم انطــاق العمليــة مــن
معســكر الســور االســراتيجي باجتــاه مثلــث العــود حيــث تــم الســيطرة عــى املثلــث
وقطــع خطــوط إمــداد العــدو مــن قعطبــة والضالــع إىل العــود.
كذلــك انطلــق أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية مــن مثلــث العــود باجتــاه مواقــع
العــدو مــن  3مســارات هــي:
 -املســار األول :مــن مثلــث العــود باجتــاه ســوق اخلميــس واســتكامل قطــع خطــوط
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إمــدادات العــدو وتــم تأمــن ســوق اخلميــس وعــرات املواقــع والقرى.
 املســار الثــاين :مــن مثلــث العــود رشقـ ًا باجتــاه نجــد ســنف واملواقــع املحيطــة هبــاوتــم تطهــر وتأمــن أكثــر مــن  30موقعـ ًا وقريــة أبرزهــا جبــل العــود االســراتيجي
الــذي يطــل عــى عــدد مــن املناطــق كاخلشــبة والنــادرة ومناطــق ومواقــع عديــدة.
 املســار الثالــث :باجتــاه اخلشــبة وتــم تطهــر وتأمــن جبــل يبــار االســراتيجيوأكثــر مــن  25موقعــ ًا وقريــ ًة بينهــا معســكرات.
وقــد نتــج عــن هــذه العمليــة مــرع وإصابــة عــرات املرتزقــة بينهــم قيــادات ،كــا
أن هنــاك جماميــع ال تــزال حمــارصة فيــا تــم تدمــر عــدد مــن اآلليــات واألســلحة
للمرتزقــة واغتنــام عتــاد عســكري كبــر.
وخلفــت العمليــة حالــ ًة مــن اإلربــاك والذعــر بــن صفــوف املرتزقــة وتؤكــد
املعلومــات االســتخباراتية عــن حــاالت تبــادل اهتامــات باخليانــة بــن صفــوف
املرتزقــة ،وقــد القــت العمليــة ترحيبــ ًا واســع ًا مــن قبــل املواطنــن الرشفــاء.
وإذ تدعــو القيــادة العامــة للقــوات املســلحة مــن تبقــى مــن املغــرر هبــم -والذيــن
اليزالــون حمارصيــن إىل تســليم أنفســهم وســاحهم وســيكون هلــم األمــان يف
العــودة إىل قراهــم وترحــب بمــن يرغــب يف االنضــام إىل إخوانــه يف جبهــات العــزة
والكرامــة ونيــل رشف الدفــاع عــن الوطــن -فإهنــا حتيــي دور مشــايخ وأبنــاء وقبائل
الضالــع بوجــه عــام والعــود بوجــه خــاص عــى مواقفهــم الداعمــة واملســاندة
إلخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية لتأمــن وتطهــر مناطقهــم.
كــا تؤكــد القيــادة العامــة للقــوات املســلحة عزمهــا وإرصارهــا عــى تطهــر وتأمــن
كامــل أرايض اجلمهوريــة اليمنيــة حتــى آخــر شــر فيهــا.
صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء  14شعبان 1440هـ
املوافق  19ابريل 2019م
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العميد سريع :تطهير مديرية ذي ناعم بالكامل
2019/4/20م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اســتكامل تطهــر وتأمــن مديريــة ذي ناعــم بمحافظــة البيضاء
مــن العنــارص اإلرهابيــة.
وقــال العميــد رسيــع يف بيــان تلقــى موقــع «26ســبتمرب نــت» نســخة منــه« :بفضــل
اهلل وبعزائــم أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية تــم اســتكامل تطهــر وتأمــن مديريــة
ذي ناعــم بمحافظــة البيضــاء حيــث أصبحــت مؤمنــة بالكامــل مــن عنــارص مــا
تســمي داعــش والقاعــدة ومرتزقــة العــدوان بعــد عمليــة عســكرية ناجحــة».
موضحـ ًا أن هــذه العمليــة تــأيت يف إطــار العمليــات العســكرية النوعيــة التــي تدشــن
العــام اخلامــس -عــام النــر إن شــاء اهلل -والتــي تتزامــن مــع الذكــرى األوىل
الستشــهاد الرئيــس الصــاد.
وأضــاف «تــم تكبيــد األذرع االســتخباراتية لقــوى العــدوان مــن داعــش والقاعــدة
خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد وتــم اغتنــام عتــاد عســكري كبــر».
وح ّيــا العميــد رسيــع الــدور البطــويل ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية لتحقيقهــم
هــذا االنتصــار الــذي ســتلحقه انتصــارات نوعيــة.
وأشــاد بمســاندة مشــايخ وأبنــاء قبائــل ذي ناعــم الرشفــاء ووقوفهــم إىل جانــب
إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية لتطهــر وتأمــن مناطقهــم مــن عنــارص الــر
واالرهــاب ومرتزقــة العــدوان.
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العميد سريع :مصرع  9ضباط سعوديني و 45
مرتزق ًا بصاروخ بدر  Fالباليستي يف الطوال
2019/4/21م
كشــف املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع إحصائيــة أوليــة للرضبــة الباليســتية التــي اســتهدفت جتمعــات
للعــدو الســعودي ومرتزقتــه يف منطقــة الطــوال يف جيــزان ليــل أمــس.
وأكــد يف بيــان تلقــى موقــع «26ســبتمرب نــت» نســخة منــه مــرع  9ضبــاط
ســعوديني و 45مرتزقـ ًا يمنيـ ًا وجــرح العــرات بحســب اإلحصائيــات األوليــة إثــر
اســتهداف جتمعــات هلــم بصــاروخ بــدر  Fالباليســتي يف منطقــة الطــوال بجيــزان
وحــدوث حالــة إربــاك كبــرة يف صفوفهــم إثــر الرضبــة املســددة.
وقــال العميــد رسيــع« :مل يعــد هنــاك مــكان آمــن لقــوى الغــزو واالحتــال
ومرتزقتهــم بعــد اليــوم «.
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العميد سريع :تطهير وتأمني مديرية
احلشا بالكامل مبساحة إجمالية
تقدر بـ 360كيلو متر مربع
2019 /4/ 24م
ألقــى املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع بيانـ ًا للقــوات املســلحة حــول االنتصــارات النوعيــة يف جبهــة
احلشــا بالضالــع ..وفيــا يــي نــص البيــان-:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

(( ُأ ِذ َن ِ
ــون أهنــم ُظ ِل ُمــوا وإِ ّن اللّ َعــى ِ
للذيــ َن ُيقا َت ُل َ
نرصهــم َل َقديــر)) صــدق اهلل
العظيــم

ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
تطهــر
الشــعبية اليــو َم مــن
واللجــان
اجليــش
بعــون مــن اهللِ تعــإىل متكــن أبطــال
ـكرية هجوميـ ٍ
ـة عسـ ٍ
ـة الضالــع بالكامــل يف عمليـ ٍ
ـن مديري ـ َة احلشــا يف حمافظـ ِ
وتأمـ ِ
ـة
َ
ٍ
ـدر بـ360كــم مربــع.
واســعة اســتمرت  48ســاع ًة وبمســاحة إمجاليــة تقـ ُ
ـدات متخصصـ ٍ
ـل وحـ ٍ
ـة مــن اجليـ ٍ
ـذ العملي ـ َة اهلجومي ـ َة الواســع َة مــن ِقبـ ِ
تــم تنفيـ ُ
ـش
ِ
ِ
ِ
ِ
واللجـ ِ
ِ
ـان الشــعبية باجتــاه مواق ـ ِع العــدو يف مديريــة احلشــا مــن ثالثــة مســارات.
ـع
ـار األول :انطلـ َ
ـق فيــه مقاتلونــا األبطــال مــن موق ـ ِع مشــواس حيــث تــم قطـ ُ
املسـ ُ
ِ
ِ
ِ
خطــوط امــدادات العـ ِ
ـدو مــن منطقــة الزقــاء وتــم بفضـ ِ
ـن 32
ـر وتأمـ ُ
ـل اهللِ تطهـ ُ
حلكومــي وسـ ُ
ـوق الطاحــون.
موقع ـ ًا أبرزهــا مركـ ُـز املديريــة ضــوران واملجمـ ُ
ـع ا ُ

ـعبية مــن مديريـ ِ
ـان الشـ ِ
ـش واللجـ ِ
ـار الثــاين :حتــرك خال َلــه أبطــال اجليـ ِ
ـة ماوي ـ َة
املسـ ُ
ِ
ـن  43موقع ـ ًا وصــوال إىل
ـر وتأمـ ُ
يف تعــز باجتــاه ربــاط عــارة وتــم بعــون اهللِ تطهـ ُ
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ـز املديريـ ِ
مركـ ِ
ـة وااللتقــاء باملســار األول.

ـل حييــى باجتـ ِ
ـاه نقيـ ِ
ـاوس مــن َحبيـ ِ
ـل
ـار الثالــث :حتــرك خال َلــه مقاتلونــا االشـ ُ
املسـ ُ
ِ
دقــة وجبـ ِ
ـن أكثــر مــن  49موقعـ ًا وصــوالً إىل
ـل احلشــا واملواقـ ِع املجــاورة وتــم تأمـ ُ
مركـ ِ
ـارات فيهــا.
ـي الثالث ـ ُة املسـ ُ
ـز ا ُملديريــة لتلتقـ َ

ِ
ِ
ِ
الضالــع مديريــ ًة
بمحافظــة
العســكرية أصبحــت مديريــ ُة احلشــا
العمليــة
وهبــذه
َ
ٍ
مؤ َّمن ـ ًة بالكامـ ِ
ـدر  360كيلومــر مربــع وتشـ ُ
ـمل أكثــر مــن
َ
ـل بمســاحة امجاليــة تقـ ُ
ِ
 124موقعــ ًا عســكري ًا وعــرات القــرى.

ٍ
ِ
ِ
وقــد ِ
ٍ
عســكري
عتــاد
املرتزقــة واغتنــا ِم
العــرات مــن
أدت العمليــ ُة إىل مــر ِع
متنــوع.

ـة الرشفـ ِ
ـف أبنـ ِ
ـاء املنطقـ ِ
ـلحة بمواقـ ِ
ـوات املسـ ِ
وتشــيدُ القيــاد ُة العام ـ ُة للقـ ِ
ـاء ،وتؤكــدُ
ِ
ِ
تنفيــذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امتــداد
املناطــق عــى
خمتلــف
تأمــن
مهامهــا يف
العمــل عــى
االســتمرار يف
أرايض اجلمهوريــة.

ِ
ِ
ِ
اليمنية  -صنعاء
املسلحة
القوات
صادر عن
ٌ
 19شعبان  1440ه
املوافق  24ابريل 2019م
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العميد سريع يتفقد اجلبهات التي
مت تأمينها مبحافظة الضالع
2019 /4/ 25م
تفقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع ك ً
ال مــن جبهــة العــود مــرور ًا بجبهــة محــك ونقيــل اخلشــبة
والفاخــر وصــوالً إىل مديريــة احلشــاء بمحافظــة الضالــع بعــد
تأمينهــا بالكامــل ودحــر مرتزقــة الغــزاة واملحتلــن.
ويف ترصيــح لــه عقــب اجلولــة أكــد العميــد رسيــع لوســائل اإلعــام أن اجليــش
واللجــان الشــعبية مســتمرون إىل جانــب األهــايل يف اســتعادة كافــة املناطــق املحتلة..
الفتــ ًا إىل حــرص القيــادة عــى إعــادة األمــن واالســتقرار وتطبيــع األوضــاع يف
املناطــق املحــررة.
كــا أكــد أن العمليــات األخــرة تكللــت باســتعادة مــا يزيــد عــن ألــف كيلومــر
مربــع.
فيــا بعــث برســائل التطمــن إىل إخوتنــا يف املحافظــات اجلنوبيــة أنــه ليــس لدينــا أيــة
نوايــا عدوانيــة جتاههــم وأننــا ســنقف معهــم جنبــا إىل جنــب لتطهــر حمافظاهتــم مــن
دنــس االحتــال واملحتلني.
وأضــاف العميــد رسيــع «أن العمليــات التــي تــم تنفيذهــا مؤخــر ًا تســتهدف الغــزاة
ومرتزقتهــم وال تســتهدف أبنــاء اجلنــوب» ..مؤكــد ًا مــي اجليــش واللجان الشــعبية
يف اســتكامل عملياهتــم حتــى تطهــر كل شــر مــن أرايض اجلمهوريــة اليمنيــة.
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مؤمتر صحفي للعميد سريع بصنعاء يستعرض
فيه املستجدات وإحصائيات شهر ابريل
2019/5/3م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفي ـ ًا اســتعرض فيــه املســتجدات
واحصائيــة باخلروقــات والغــارات والعمليــات العســكرية خــال
شــهر ابريــل يف خمتلــف اجلبهــات.
وأشــار إىل أن حتالــف اإلجــرام والعــدوان يواصــل للعــام اخلامــس عــى التــوايل
اعتداءاتــه عــى بالدنــا وشــعبنا بالعمليــات اجلويــة مــن طلعــات قتاليــة واســتطالعية
وغــارات مســتمرة عــى أكثــر مــن حمافظــة إىل جانــب احلصــار الــري والبحــري
واجلــوي وإســناد املرتزقــة والعمــاء واخلونــة والدفــع باملزيــد مــن القــوات إىل
األرايض اليمنيــة وهــو مــا يعتــر حماولــة احتــال.
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موضحــ ًا أنــه ويف املقابــل يواصــل شــعبنا الصمــود يف وجــه العــدوان يف كافــة
املجــاالت وتواصــل قواتنــا املســلحة التصــدي وردع املعتــدي عــى خمتلــف املحــاور
واجلبهــات حمققــة بذلــك إنجــاز ًا تارخييــ ًا يضــاف إىل إنجــازات أبنــاء اليمــن يف
مقارعــة الغــزاة ودحرهــم عــر التاريــخ.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن غــارات طــران التحالــف الســعودي األمريكــي
جتــاوزت خــال شــهر إبريــل  385غــارة جويــة تركــزت معظمهــا عــى حمافظــة
صعــدة بأكثــر مــن  155غــارة ثــم حمافظــة صنعــاء  85غــارة ثــم حمافظــة حجــة
بأكثــر مــن  49غــارة.
الفتــ ًا إىل أن قواتنــا تصــدت خــال شــهر ابريــل املــايض لـــ 97حماولــة هجوميــة
و19حماولــة تســلل لقــوات العــدوان عــى خمتلــف مــرح العمليــات القتــايل
وأن قواتنــا تواصــل تنفيــذ مهامهــا العملياتيــة وفــق اخلطــط املرســومة وضمــن
اســراتيجية عســكرية وتكتيــكات قتاليــة أثبتــت فاعليتهــا وحققــت أهدافهــا.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا نفــذت خــال شــهر ابريــل  43عمليــة هجوميــة
و 55عمليــة إغــارة و 86عمليــة نوعيــة اســتهدفت قــوات العــدو يف خمتلــف
اجلبهــات واملحــاور وأوقعــت خســائر برشيــة يف صفــوف قــوات العــدو إضافــة إىل
اغتنــام أســلحة وإىل تدمــر عتــاد عســكري.
وقــال« :قواتنــا تعتمــد يف تنفيــذ هــذه العمليــات عــى العنــر البــري الــذي أثبــت
قدرتــه الكبــرة عــى كــر تفــوق العــدو مــن الناحيــة التســليحية ،كــا أصبــح لدينــا
أســلحة قــادرة عــى إيقــاع املزيــد مــن اخلســائر يف صفــوف قــوات العــدو وإمكانيات
تقنيــة تســهم يف إفشــال خمططــات قــوات العــدو مــن خــال الرصــد واالســتطالع».
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مؤكــد ًا أن قواتنــا حققــت خــال شــهر ابريــل نجاحــات عــى كافــة االجتاهــات
االســراتيجية حيــث نجحــت بعــون اهلل تعــإىل وبتعــاون املواطنــن الرشفــاء يف
تأمــن مديريــات العــود واحلشــا وجبهــات محــك واخلشــبة بمحافظــة الضالــع
بمســاحة امجاليــة تزيــد عــن  1500كيلــو مــر مربــع وتأمــن مديريــة ذي ناعــم

مايو ٢٠١٩ /

بمحافظــة البيضــاء إىل جانــب تطهــر وتأمــن مواقــع وقــرى يف حمافظــة تعــز منهــا
جبــل الرضعــة يف األقــروض ومواقــع وجبــال يف مديريتــي مقبنــة وجبــل حبــي
وكــذا تأمــن مواقــع يف املالحيــط بصعــدة.
وأوضــح أنــه يف الوقــت الــذي جتــدد فيــه القــوات املســلحة التزامهــا الكامــل يف
تنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــا ســواء املهــام املرحليــة أو االســراتيجية فإهنــا تؤكــد أن
تأمــن أرايض اجلمهوريــة ومحايــة الســيادة الوطنيــة هــو هــدف اســراتيجي للقــوات
املســلحة.
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن العمليــات العســكرية األخــرة ال تســتهدف إخواننــا
مــن أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة وأن هــدف العمليــات العســكرية هــو طــرد الغــزاة
املحتلــن وعمالئهــم وهــذا اهلــدف جيمــع كافــة أبنــاء اليمــن الرشفــاء.
مشــر ًا إىل أن قواتنــا وهــي بصــدد تنفيــذ املهــام العملياتيــة يف تلــك املناطــق
واملحافظــات تــدرك أمهيــة الــدور التارخيــي ألبنــاء تلــك املحافظــات واملناطــق يف
مقارعــة الغــزاة وإن قواتنــا تأخــذ بعــن االعتبــار اخلصوصيــة التارخييــة واجلغرافيــة
لتلــك املناطــق.
وقــال العميــد رسيــع« :القــوات املســلحة حتيــي كافــة أبنــاء تلــك املناطــق
واملحافظــات الذيــن رفضــوا خمططــات العــدوان يف نــر الفــوىض وعــروا عــن
موقفهــم الرافــض لسياســات العــدوان واالحتــال خــال الفــرة الســابقة».
وأضــاف «نــدرك جيــد ًا ومعنــا أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة أن مــن ضمــن سياســات
العــدوان إدامــة وتغذيــة عوامــل التفرقــة بــن أبنــاء الوطــن حتــى يتمكــن مــن حتقيق
أهدافــه وأطامعــه يف بالدنــا» ..مؤكــد ًا أن الكثــر مــن أبنــاء تلــك املحافظــات ضمــن
التشــكيالت املتقدمــة لقواتنــا.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن وحــدة ضــد الــدروع نفــذت خــال شــهر ابريــل
 107عمليــات اســتهدفت خالهلــا  6دبابــات و20مدرعــة و 17آليــة عســكرية
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وعربــة يب ام يب و 6جرافــات و 11عمليــة اســتهداف ألســلحة متوســطة وثقيلــة
و 46عمليــة اســتهداف لتحصينــات وجتمعــات للعــدو.
مشــر ًا إىل أن وحــدة اهلندســة نفــذت  226عمليــة أدت إىل تدمــر 4دبابــات
وإعطــاب وإحــراق  85آليــة والبقيــة اســتهدفت جتمعــات وحتصينــات العــدو.
وأوضــح أن ســاح اجلــو املســر نفــذ خــال شــهر ابريــل  10عمليــات نوعيــة
اســتهدفت معســكرات وجتمعــات ومنشــآت عســكرية للعــدو يف خمتلــف اجلبهــات
منهــا  6عمليــات نفــذت باالشــراك مــع وحــدة املدفعيــة وأن عــدد ًا مــن عمليــات
ســاح اجلــو املســر اســتهدفت مقــرات عســكرية للجيــش الســعودي وهنــاك
عمليــات مل يتــم اإلعــان عنهــا.
وبخصــوص وحــدة القناصــة أشــار العميــد رسيــع إىل أن إمجــايل عمليــات وحــدة
القناصــة خــال شــهر إبريــل بلغــت  1487عمليــة أدت هــذه العمليــات إىل وقــوع
خســائر برشيــة وماديــة يف صفــوف العــدو وأن مــا تــم رصــده منهــا مــرع 21
جنديــ ًا ســعودي ًا و 32جنديــ ًا ســوداني ًا وإعطــاب  29آليــة و 18ســاح ًا وقنــص
قنــاص وإســقاط طائــرة اســتطالعية.
وأضــاف «قيــادة القــوات املســلحة تــويل وحــدة القناصــة كل االهتــام والعمــل
مســتمر لتطويــر معــدات وأســلحة هلــذه الوحــدة ومعظمهــا معــدات وأســلحة
صناعــة يمنيــة كــا يتــم رفــد اجلبهــات القتاليــة بالدمــاء اجلديــدة مــن منتســبي
وحــدة القناصــة بعــد اجتيازهــم كافــة الــدورات التدريبيــة».
مؤكــد ًا أن املرحلــة القادمــة ستشــهد تكتيــكات قتاليــة مفاجئــة للعــدو عــى صعيــد
عمليــات وحــدة القناصــة وأن العســكرية اليمنيــة تصنــع تارخيهــا اجلديــد بســواعد
منتســبي اجليــش واللجــان الشــعبية وأن قواتنــا مســتمرة يف حتقيــق رضبــات مبــارشة
ومؤملــة للعــدو يف خمتلــف املحــاور واجلبهــات لتتحــول األرض اليمنيــة إىل حمــارق
حقيقيــة لفخــر الصناعــة الغربيــة مــن املدرعــات واآلليــات.
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واســتعرض املتحــدث الرســمي خروقــات حتالــف العــدوان وأتباعــه مــن املرتزقــة
والعمــاء واخلونــة يف حمافظــة احلديــدة خــال شــهر ابريــل والتــي بلغــت 3602
توزعــت بــن إطــاق  105صواريــخ و 1296قذيفــة و 1234إطــاق نــار مــن
األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة و 11عمليــة اســتحداث وعمليتــن هجوميتــن و724
عمليــة تعزيــز لقواهتــم و 230خرق ـ ًا لطــران العــدوان.
موضحــ ًا أن امجــايل خروقــات العــدوان منــذ بــدء رسيــان وقــف إطــاق النــار
يف ديســمرب مــن العــام املــايض وحتــى هنايــة ابريــل مــن العــام اجلــاري بلغــت
19924خرقــ ًا.
وأكــد أن قواتنــا جتــدد التزامهــا الكامــل بــا جــاء يف اتفــاق اســتوكهومل مــع احتفاظها
بحقهــا يف الــرد عــى أي تصعيــد مــن قبــل قــوات العــدو وأن أي عمليــات هجوميــة
واســعة أو حمــدودة لقــوات العــدوان ســتقابل باملثــل.
مضيفـ ًا» أن مراهنــة العــدوان عــى عامــل الوقــت وكذلــك عــى الطبيعــة اجلغرافيــة
والظــروف املناخيــة يف الســاحل الغــريب أثبتــت فشــلها والغــزاة مل يدركــوا بعــد
أن أبنــاء هتامــة الرشفــاء يف صــدارة املدافعــن عــن أرضهــم وبلدهــم ومعهــم وإىل
جانبهــم كل أبنــاء شــعبنا اليمنــي احلــر العزيــز».
وقــال العميــد رسيــع« :يف شــهر ابريــل مــن العــام املــايض استشــهد الرئيــس صالــح
الصــاد ويف هــذا العــام تؤكــد القــوات املســلحة احتفاظهــا الكامــل بحــق الــرد عــى
جريمــة اســتهداف الرئيــس صالــح الصــاد وســيظل حــق الــرد أولويــة بالنســبة
للقــوات املســلحة بمختلــف تشــكيالهتا».
مؤكــد ًا يف ختــام مؤمتــره الصحفــي أن دمــاء الصــاد لــن تذهــب هــدر ًا وكذلــك
دمــاء قــادة اليمــن األوفيــاء ومنهــم الرئيــس الشــهيد إبراهيــم احلمــدي وأن القيــادة
هــي مــن ســتحدد الزمــان واملــكان لتنفيــذ ذلــك.
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يكرم أسرة شهيد
اإلعالم العسكري املقدم أحمد الزعكري
2019 /5/ 5م
كــرم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي للقــوات
املســلحة العميــد حييــى رسيــع أرسة شــهيد اإلعــام العســكري املقدم
أمحــد حممــد الزعكــري الــذي ارتقــى إىل ربــه شــهيد ًا يف مياديــن
الــرف والبطولــة دفاعــ ًا عــن الوطــن وســيادته ومواجهــة الغــزاة
ومرتزقتهــم يف جبهــة ذي ناعــم بالبيضــاء.
وأشــاد مديــر التوجيــه املعنــوي باملواقــف البطوليــة الشــجاعة للشــهيد الزعكــري
الــذي أبــى إال أن يتصــدر الصفــوف وخطــوط التــاس مــع العــدو مقاتـ ً
ا وجماهــد ًا
واعالميـ ًا شــجاع ًا منتــر ًا لوطنــه وشــعبه وجمســد ًا أســمى معــاين التضحيــة والفداء
مــن أجــل عــزة وكرامــة واســتقالل شــعبنا اليمنــي.
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وأوضــح العميــد رسيــع أن الشــهيد الزعكــري كان نموذج ـ ًا للضابــط واإلعالمــي
الغيــور عــى وطنــه وفيـ ًا للقســم العســكري وقــد كرمــه اهلل بالشــهادة وهــذا أعظــم
تكريــم  ..مؤكــد ًا أن مآثــر وبطــوالت وقيــم الشــهيد الزعكــري ســتظل حيــ ًة يف
نفــوس اإلعالميــن وكافــة منتســبي دائــرة التوجيــه املعنــوي.
مــن جهتــه عــر شــقيق الشــهيد الشــيخ صالــح حممــد الزعكــري عــن اعتــزازه
وكافــة أقــارب الشــهيد بنيــل الشــهيد وســام الشــهادة يف ســبيل اهلل والوطــن وأهنــم
مجيعــا ســائرون عــى نفــس الــدرب الــذي خطــه الشــهيد أمحــد مــن أجــل الوطــن
واالنتصــار لقضيــة الشــعب العادلــة ..معــر ًا عــن الشــكر والتقديــر لقيــادة دائــرة
التوجيــه املعنــوي وكافــة منتســبيها عــى مواقفهــم ومــا أبــدوه مــن مشــاعر اعتــزاز
بالشــهيد البطــل.
ويف هنايــة اللقــاء كــرم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي أرسة الشــهيد املقــدم أمحــد
الزعكــري بــدرع الدائــرة.
حــر التكريــم نائــب مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد الركــن عــي غالــب
احلــرازي ومستشــار مديــر الدائــرة العميــد حييــى العاقــل ومديــر املتحــف احلــريب
العميــد الركــن عابــد الثــور ومديــر عــام مديريــة املــدان بعمــران الشــيخ حييــى
عطيفــة وعــدد مــن رؤســاء الشــعب والقطاعــات بدائــرة التوجيــه املعنــوي وأبنــاء
وزمــاء وأقــارب الشــهيد.
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ومصاب
صريع
العميد سريع :أكثر من 100
ٍ
ٍ
من املرتزقة يف عملية استدراج لـ 8ألوية
عسكرية إلى حقول ألغام بحيران
2019/5/8م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مقتــل وجــرح أكثــر مــن  100مرتــزق بينهــم قيــادات يف
حــران كــا تــم تدمــر أكثــر مــن  10عربــات وآليــات للمرتزقــة يف
عمليــة اســتدراج ناجحــة هلــم إىل حقــول ألغــام يف حــران بحجــة.
وأوضــح أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا الزحــف عــى مواقــع قواتنــا جنــوب رشق
وجنــوب غــرب حــران مــن عــدة مســارات منــذ منتصــف ليلــة الســبت حتــى ظهــر
األحــد بقــوام  8ألويــة عســكرية هــي مــا تســمى باللــواء  105مشــا واللــواء العــارش
ولــواء النخبــة ولــواء األمــن اخلــاص واللــواء  25ميــكا واأللويــة الثــاين والثالــث
والســابع مشاة.
وأشــار إىل أنــه وبعــون اهلل متكــن أبطــال اجليــش واللجــان مــن التصــدي لزحوفــات
املرتزقــة واســتدراجهم إىل عــدة حقــول ألغــام لتتناثــر جثــث العــرات منهــم
إىل أشــاء وليلــوذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار دون حتقيــق أي تقــدم رغــم اإلســناد
اجلوي.
مؤكــد ًا أن أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة هجوميــة
معاكســة تــم خالهلــا تتبــع مرتزقــة العــدوان الفاريــن وكبدوهــم خســائر كبــرة.
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بيان للقوات املسلحة اليمنية حول العملية
النوعية لسالح اجلو املسير يف الرياض
2019 /5/14م
صــدر بصنعــاء بيــان هــام عــن القــوات املســلحة اليمنيــة حــول
العمليــة اهلجوميــة الناجحــة لســاح اجلــو املســر يف عمــق العــدو
الســعودي بمنطقــة الريــاض القــاه املتحــدث الرســمي باســم القوات
املســلحة العميــد حييــى رسيــع ..فيــا يــي نــص البيــان:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

قــال تعــإىل « ومــن ا ْع َتــدَ ى َع َلي ُكــم َفا ْع َتــدُ وا َع َليـ ِ
ـه بِ ِم ْثـ ِ
ـم َوا َّت ُقــوا
ْ
ـل َمــا ا ْع َتــدَ ى َع َل ْي ُكـ ْ
ْ ْ
ـن» ( )194صــدق اهلل العظيــم
ـع ا ُملت َِّقـ َ
اللََّ َوا ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ َمـ َ

ـدوان يف حصـ ِ
ـاره عــى شــعبِنا احلـ ِ
بعــد أن متــادى ال ُعـ ُ
ـاح
ـح سـ ُ
ـر العزيــز األيب ..نجـ َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
(عمليــة
هجوميــة كــرى
عمليــة
تنفيــذ
وبفضــل مــن اهللِ تعــإىل يف
املســر
اجلــو
ِّ
ِ
ِ
ُ
ُ
التاســ ِع مــن رمضــان) وهــي العمليــة العســكرية األكــر منــذ َبــدء العــدوان يف
ٍ
عمـ ِ
ِ
ـعودي يف
ـدو السـ
ـدو الســعودي ..واســتهدفت منشــآت حيويـ ًة تابعـ ًة للعـ ِّ
ـق العـ ِّ
ِ
بمنطقــة الريــاض.
وعفيــف
حمافظتــي الدوادمــي
ْ

ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
لســاح اجلــو
تابعــة
مســرة
طائــرات
ُفــذت العمليــة اهلجوميــة بســب ِع
وقــد ن
ِ
ِ
واســتهدفت حمطتــي الضـ ِ
ـخ البرتوليـ َة يف خــط األنبــوب الرئيــس للنفــط  7-8الــذي
ٍ
ِ
رأس التنــور ْه وينُبــع والــذي يضـ ُ
ـخ ثالث ـ َة ماليــن برميـ َـل نفــط يومي ـ ًا.
يربــط بــن

ِ
وأدت العملي ـ ُة العســكري ُة الناجحــة التــي نُفــذت بعــد رصــد دقيــق وتعـ ٍ
ـاون مــن
ِ
النفــط عــر خــط
الرشفــاء مــن أبنــاء تلــك املناطــق إىل التوقــف الكامــل لضــخ
األُنبــوب وأثــرت بشــكل مبــارش عــى اقتصــاد العــدو.
وتــأيت هــذه العملي ـ ُة النوعي ـ ُة يف إطــار الــرد املــروع عــى اجلرائــم املرتكبــة بحــق
أبنــاء شــعبِنا العزيــز ووطننــا العظيــم واحلصــار االقتصــادي املســتمر وتنفيــذ ًا لوعــد
قائــد الثــورة باســتهداف املنشــآت احليويــة احلساســة للعــدو يف حــال عــدم توقــف
العــدوان.
وتؤكــدُ القيــاد ُة العامــ ُة للقــوات املســلحة جاهزيــة القــوات املســلحة بمختلــف
ٍ
ٍ
نوعيــة أخــرى يف حــال اســتمرار
عمليــات
صنوفِهــا وتشــكيالهتا القتاليــة لتنفيــذ
ِ
العــدوان بارتــكاب اجلرائــم وانتهــاك الســيادة الوطنيــة.
القــوات املســلح ُة دول العــدوان مــن مغبــة التــادي يف حصــار وجتويــع
وحتــذر
ُ
ُ
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شــعبنا العزيــز الصامــد وهنــب ثرواتــه واســتهداف كافــة اليمنيــن بمــن فيهــم
ِ
التوقــف عــن دفــع املرتبــات.
موظفــو الدولــة باســتمرار

ـات نوعيـ ٍ
قدرتــا عــى تنفيــذ عمليـ ٍ
ـة
كــا تؤكــد القيــادة العامــة للقــوات املســلحة َ
ر يف عمــق دول العــدوان وأن احلــل يف املنطقــة هــو التوقــف عــن
َ
أوســع وأكــ َ
العــدوان عــى اليمــن.
صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء 9رمضان 1440هـ
املوافق 14مايو 2019م
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العميد سريع :ادعاءات النظام السعودي هي
حلشد الدعم والتأييد لعدوانه على اليمن
2019 /5/ 20م
أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أهنــا ليســت املــرة األوىل التــي يدعــي فيهــا النظــام الســعودي
اســتهدافنا ملكــة ..مؤكــد ًا أن النظــام الســعودي حيــاول مــن وراء هــذه
االدعــاءات حشــد الدعــم والتأييــد لعدوانــه الوحــي عــى شــعبنا
اليمنــي العظيم.
وقــال« :ســيام وقــد أثبتــت أربــع ســنوات مــن الصمــود اليــاين فشــله العســكري
بــل والســيايس وبالتــايل حيــاول جمــدد ًا التغطيــة عــى جرائمــه املرتكبــة بحــق شــعبنا
املســلم وبلدنــا باســتغالل املكانــة الدينيــة ملكــة املكرمــة لــدى قلــوب املســلمني
وذلــك لتحقيــق أهــداف وخمططــات أعــداء األمــة».
وأضــاف «أمــا بشــأن عملياتنــا العســكرية فنحــن ال نــردد يف اإلعــان عنهــا وال
نحتــاج إىل أن ننتظــر اجتهــادات غــر صحيحــة أو ادعــاءات باطلــة تتحــدث عــن
أهدافنــا وتوقيــت عملياتنــا».
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العميد سريع :أغلب العمليات التي يتم تنفيذها
يف عمق العدو هي موثقة من قبل اإلعالم احلربي
2019 /5/ 23م
قــال املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
أغلــب العمليــات التــي يتــم تنفيذهــا يف عمــق العــدو موثقــة مــن
قبــل اإلعــام احلــريب التابــع للجيــش واللجــان الشــعبية».
وأشــار إىل أن عــى العــدو أن حيســب حســابه يف أن العمليــات القادمــة ســتكون أشــد
إيالمــ ًا ..موضحــ ًا أن اجليــش واللجــان الشــعبية أوقفــوا العمليــات لفــرة معينــة
كرســالة ســام لكــن تصعيــد العــدو مل يتوقــف.
وأكــد العميــد رسيــع أن أي تصعيــد ســيقابل بعمليــات نوعيــة وأن اجليــش واللجــان
الشــعبية لدهيــم القــدرة عــى الوصــول إىل أهــداف جديــدة يف عمــق العدو.
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العميد سريع :إذا كانت قوى العدوان
حريصة على أمنها واستقرارها وسمعتها فما
عليها إال أن جتنح ملنطق احلق والسالم
2019 /5/ 31م
علــق متحــدث القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع عــى إقامــة
الســعودية معرض ـ ًا لبقايــا الصواريــخ والطائــرات اليمنيــة ..مؤكــد ًا
أن ذلــك يزيدنــا فخــر ًا ألننــا يف موقــع الــرد والتصــدي للعــدوان
الســعودي األمريكــي ،وإذا كانــت قــوى العــدوان حريصــة عــى
أمنهــا واســتقرارها وســمعتها فــا عليهــا إال أن جتنــح ملنطــق احلــق
والســام.
وقــال العميــد رسيــع عــى صفحتــه يف الفيــس بــوك« :البــكاء والعويــل واســتعراض
بقايــا صوارخينــا وطائراتتــا يزيدنــا فخــر ًا وعــز ًا ورشفــ ًا ألننــا يف موقــع الــردع
والتصــدي هلــذا العــدوان».
وأضــاف «أنــه ســيأيت اليــوم الــذي يتيقــن فيــه اجلميــع أن صناعاتنــا العســكرية يمنية
 %100كــا تيقــن اجلميــع مــن مصداقيــة عملياتنــا العســكرية فهــذا الشــعب العظيــم
قــادر عــى صناعــة املســتحيل وجتــاوز كل العوائــق ومواجهــة خمتلــف الظــروف».
وتابــع قائــاً« :إن العقــل اليمنــي ال يمكــن أبــدا االســتهانة بــه أو االســتخفاف
بإمكانياتــه أو التقليــل مــن قدراتــه ،وعــى كل أبنــاء اليمــن أينــا كانــوا أن يفخــروا
بأنفســهم وأن يعتــزوا بتارخيهــم الــذي يتجــدد اليــوم انجــازات وبطــوالت
وتضحيــات ضمــن معركــة التصــدي والصمــود».
وأكــد العميــد رسيــع أن املســتقبل ســيكون أفضــل باالســتقالل واحلريــة والكرامــة
ليمننــا العظيــم وشــعبنا العزيــز.
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وشــدد عــى أنــه إذا كانــت قــوى العــدوان حريصة عــى أمنها واســتقرارها وســمعتها
فــا عليهــا إال أن توقــف عدواهنــا وجتنــح ملنطــق احلــق والســام وإال فالقــادم أعظــم
بقــوة اهلل.
وأضــاف العميــد رسيــع «للتغطيــة عــى عدواهنــا وجرائمهــا بحــق الشــعب اليمنــي
منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات والتــي تســببت بأســوأ كارثــة إنســانية عــى مســتوى
العــامل أقامــت الســعودية معرضــ ًا لبقايــا الصواريــخ والطائــرات اليمنيــة التــي
جــاءت كــرد يمنــي عــى اجلرائــم الســعودية».
الفتـ ًا إىل أنــه وللتباكــي وضعــت الســعودية املعــرض يف مدخــل الصالــة حيــث يمــر
ملــوك ومشــايخ ورؤســاء الــدول والوفــود الذيــن حشــدهم حــكام الســعودية ملــا
أســموه بالقمــم اخلليجيــة والســعودية.
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العميد سريع :تطهير جبهتي الصفحة
والوجف يف خب والشعف باجلوف بشكل
كامل وقواتنا تصل منطقة اليتمة
2019/6/4م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن
تطهــر وتأمــن جبهتــي الصفحــة والوجــف بخــب والشــعف يف
حمافظــة اجلــوف بشــكل كامــل وصــوالً إىل منطقــة اليتمــة يف عمليــة
عســكرية هجوميــة واســعة.
وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» إىل أنــه وبعــد اســتكامل كافــة
املعلومــات االســتخباراتية هامجــت وحــدات خاصــة مــن اجليــش واللجــان الشــعبية
مواقــع مرتزقــة العــدوان يف أســطر بمديريــة خــب والشــعف مــن ثالثــة مســارات
متتاليــة.
وأوضــح أنــه تــم خــال املســار األول تطهــر  9مواقــع لينطلــق بعدهــا املقاتلــون
األبطــال يف املســار الثــاين حيــث تــم خاللــه تطهــر  7مواقــع فيــا تــم تطهــر 10
مواقــع يف املســار الثالــث ليصبــح عــدد املواقــع املطهــرة  26موقعــ ًا وبمســاحة
إمجاليــة تقــدر بأكثــر مــن  40كيلــو مــر مربــع.
وأضــاف العميــد رسيــع «أن هــذه العمليــة تــأيت يف إطــار التنفيــذ الفعــي لوعــد
قائــد الثــورة والقيــادة العســكرية العليــا يف أن العــام اخلامــس ســيكون عــام النــر
واحلســم إن شــاء اهلل».
موضحــ ًا أنــه وهبــذه العمليــة العســكرية النوعيــة أصبحــت جبهتــا الصفحــة
والوجــف حمررتــن بالكامــل وأن أبطــال اجليــش واللجــان وصلــوا إىل منطقــة
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اليتمــة.
وأشــار إىل أن عــرات املرتزقــة لقــوا مرصعهــم وأصيــب آخــرون فيــا تــم أرس
عــدد مــن املرتزقــة واغتنــام أســلحة وعتــاد عســكري كبــر كــا تــم تدمــر أكثــر مــن
 10آليــات للمرتزقــة .مؤكــد ًا أن العمليــة اهلجوميــة التــزال مســتمرة وتســر وفــق
اخلطــط العملياتيــة.
وثمــن العميــد رسيــع الــدور املــرف للمواطنــن األحــرار مــن قبيلــة دهــم الذيــن
انســحبوا مــن ميــدان املعركــة رافضــن قتــال إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية
ووقفــوا موقفـ ًا وطنيـ ًا يســجله التاريــخ ألبنــاء دهــم يف أنصــع صفحاتــه.
ودعــا العميــد رسيــع مشــايخ وقبائــل منطقــة اليتمــة إىل الوقــوف إىل جانــب إخواهنم
يف اجليــش واللجــان الشــعبية مــن أجــل تطهــر مناطقهــم ..مؤكــد ًا أن إخواهنــم يف
اجليــش واللجــان الشــعبية ســيكونون عونـ ًا هلــم وإىل جانبهــم حتــى تطهــر مناطقهم
مــن دنــس الغــزاة ومرتزقتهــم.
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العميد سريع :أبطال اجليش واللجان الشعبية
يسيطرون على أكثر من  20موقع ًا يف محور جنران
2019/6/ 5م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية أحكمــوا الســيطرة
عــى أكثــر مــن  20موقعــ ًا عســكري ًا يف حمــور نجــران يف عمليــة
عســكرية هجوميــة واســعة خــال الـــ 72ســاعة املاضيــة».
وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة «ســبأ» أن مقاتلينــا األبطــال هامجــوا مواقــع
العــدو يف نجــران بشــكل مباغــت مــن ثالثــة مســارات :املســار األول مــن اجتــاه
الصــوح ،واملســار الثــاين مــن اجتــاه غــرب الســديس ،واملســار الثالــث مــن قبالــة
الســديس.
وأوضــح العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدوان أصيبــوا بحالــة ذعــر وهلــع وأن أكثــر
مــن  200منهــم ســقطوا بــن رصيــع وجريــح كــا تــم أرس عــدد آخــر فيــا الذ مــن
تبقــى منهــم بالفــرار تاركــن مواقعهــم وأســلحتهم.

مشــر ًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن تدمــر
وإعطــاب أكثــر مــن  20آليــة ومدرعــة كــا اغتنمــوا أســلحة وعتــاد ًا عســكري ًا كبري ًا.

وأكــد املتحــدث الرســمي أن طــران العــدو حــاول إســناد مرتزقتــه بشــنه أكثــر مــن
 75غــارة جويــة إال أن حماوالتــه بــاءت بالفشــل.
وأضــاف «أن مشــاهد العمليــة اهلجوميــة النوعيــة موثقــة عــر عدســات اإلعــام
احلــريب وســتبث الحقــا».

وح ّيــى العميــد رسيــع شــجاعة واستبســال أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ومــا
ينفذونــه مــن أعــال بطوليــة وانتصــارات نوعيــة يف كافــة جبهــات العــزة والكرامــة.
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العميد سريع :إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار
مقاتلة نوع  MQ9يف أجواء محافظة احلديدة
2019/6/6م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الدفاعــات اجلويــة أســقطت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار
مقاتلــة نــوع  MQ9يف أجــواء حمافظــة احلديــدة بعــد خرقهــا التفــاق
الســويد حيــث تــم اســتهدافها بصــاروخ أرض جــو.
وقــال يف ترصيــح لـ«26ســبتمرب نــت»« :هنــاك تطويــر مســتمر للدفاعــات اجلويــة
وصــوالً إىل محايــة كافــة األجــواء اليمنيــة وحتقيــق كامــل الســيادة».
وجــاء اإلعــان عــن إســقاط هــذه الطائــرة للعــدوان بعــد ســاعات مــن متكــن
الدفاعــات اجلويــة اليــوم مــن إســقاط طائــرة جتسســية للعــدوان قبالــة الســديس يف
نجــران.
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العميد سريع :الدفاعات اجلوية أسقطت هذا
العام  4طائرات استطالع مقاتلة تابعة للعدوان
2019/6/7م
أعلــن املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة اليمنيــة العميــد
حييــى رسيــع عــن حصــاد عمليــات الدفاعــات اجلويــة مــن طائــرات
االســتطالع املقاتــل التابعــة لقــوى العــدوان خــال 2019م.
مبين ـ ًا يف ترصيــح نــره يف صفحتــه عــى موقــع التواصــل االجتامعــي فيســبوك أن
 4مــن طائــرات االســتطالع املقاتلــة التابعــة لقــوى العــدوان تــم إســقاطها خــال
العــام اجلــاري 2019م.
وأوضــح أنــه يف يــوم  22مــارس 2019م تــم إســقاط طائــرة اســتطالع مقاتلــة مــن
نــوع  1-MQيف صنعــاء ويف يــوم  19أبريــل املــايض تــم إســقاط طائــرة اســتطالع
مقاتلــة مــن طــراز  Wing Loongمــن أجــواء حمافظــة صعــدة .
وأضــاف العميــد رسيــع «يف يــوم  14مايــو املــايض أســقطت الدفاعــات اجلويــة
طائــرة اســتطالع مقاتلــة مــن طــراز  1-MQيف صنعــاء ويــوم أمــس اخلميــس 6
يونيــو تــم إســقاط طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار مقاتلــة نــوع  MQ9يف أجــواء
حمافظــة احلديــدة بعــد خرقهــا التفــاق الســويد حيــث تــم اســتهدافها بصــاروخ
أرض جــو».
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قائد العمليات اخلاصة ومدير دائرة
التوجيه املعنوي يتفقدان أحوال املقاتلني
يف محور بيت الفقيه باحلديدة
2019 /6/8م
تفقــد قائــد قــوات العمليــات اخلاصــة اللــواء الركــن حســن
الروحــاين ومديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي  -املتحــدث الرســمي
باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع ومديــر صنــدوق
اإلســكان العســكري العميــد عبدالرمحــن االديمــي أحــوال املقاتلــن
األبطــال املرابطــن يف عــدد مــن املواقــع املتقدمــة يف حمــور بيــت الفقيــه
بمحافظــة احلديــدة.
وخــال الزيــارة تبــادل االخــوة القــادة مــع املقاتلــن هتــاين عيــد الفطــر املبــارك..
ونقلــوا إليهــم حتيــات وهتــاين قائــد الثــورة والقيــادة السياســية والعســكرية العليــا
ومباركتهــم للمقاتلــن األبطــال رباطهــم وثباهتــم ومــا يســطرونه مــن انتصــارات
نوعيــة وأعــال بطوليــة يف مواجهــة الغــزاة واملعتديــن ومرتزقتهــم.
كــا اطلعوا عــى مســتوى اجلاهزيــة القتاليــة وتلمســوا مهــوم واحتياجــات املقاتلني..
مشــيدين بــا ملســوه لــدى املقاتلــن مــن جاهزيــة قتاليــة وروح معنويــة عاليــة تؤكــد
أن شــعبنا وجيشــنا وجلاننــا الشــعبية أكــر وأعظــم مــن قــوى العــدوان.
وأوضــح اللــواء الروحــاين أن ربــاط املقاتلــن األبطــال يف كل شــر ويف كل موقــع
وجبهــة بثبــات واستبســال يبعــث الفخــر واالعتــزاز أن لدينــا جيشــا وجلانا شــعبية يف
مســتوى التحديــات وقــادرون عــى صناعــة النــر ..حاثـ ًا املقاتلــن عــى مضاعفــة
اجلهــود وأخــذ احليطــة واحلــذر أثنــاء تأديــة املهــام والبقــاء يف جاهزيــة قتاليــة عاليــة.
فيــا أشــار مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي إىل ان املقاتلــن األبطــال هــم أهــل العــزة
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والــرف والربــاط ومــن آثــروا وطنهــم وشــعبهم بأغــى مــا يملكــون وأن زيــارات
املقاتلــن وتفقــد أحواهلــم هــو أقــل مــا يمكــن تقديمــه هلــم ..مؤكــد ًا أن القيــادة
الثوريــة والسياســية قدمــت خيــار الســام وجاهــزون لكافــة اخليــارات.
وأوضــح العميــد رسيــع أن االنتصــارات تتحقــق كل يــوم ســواء يف جبهــات مــا وراء
احلــدود أو يف البيضــاء أو يف الضالــع أو غريهــا مــن اجلبهــات وأن هنــاك مفاجــآت
قادمــة يف انتظــار قــوى العــدوان ومرتزقتهــم ..مشــر ًا إىل أن معركــة الصمــود يف
عامهــا اخلامــس ومل يســتطع العــدوان حتقيــق يشء بفضــل اهلل وبصمــود شــعبنا
وثبــات وشــدة بــأس مقاتلينــا املرابطــن يف كافــة اجلبهــات عــى امتــداد مــرح
العمليــات القتاليــة.
مــن جهتهــم رحــب املقاتلــون األبطــال يف امليــدان هبــذه الزيــارات امليدانيــة ..
مؤكديــن جاهزيتهــم ومعنوياهتــم العاليــة لالســتمرار يف خــوض معركــة العــزة
والكرامــة بــكل عزيمــة وشــدة بــأس وأنــه الخيــار أمامهــم إال النــر.
ورفــع املقاتلــون برقيــات هتــاين وتربيــكات إىل قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر
الديــن احلوثــي وإىل القيــادة السياســية والعســكرية العليــا بمناســبة عيــد الفطــر
املبــارك ســائلني اهلل العــي القديــر أن يعيــد هــذه املناســبة عــى شــعبنا وجيشــنا
بالنــر واخلــر والــركات.
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العميد سريع يجري زيارات عيدية
للمرابطني يف احلديدة
2019/6/10م
أجــرى املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
زيــارات عيديــة للمرابطــن يف ضواحــي مدينــة احلديــدة لتهنئتهــم
بالعيــد ناقــ ً
ا هلــم هتــاين القيــادة الثوريــة والسياســية بعيــد الفطــر
املبــارك.
والتقــى العميــد رسيــع باملرابطــن يف الســاحل الغــريب وضواحــي مدينــة احلديــدة
يف أماكــن متعــددة ومــن خمتلــف التشــكيالت العســكرية وثمــن هلــم تضحياهتــم
التــي تصنــع األجمــاد للشــعب اليمنــي ناق ـ ً
ا هلــم حتايــا القيــادة الثوريــة والسياســية
والعســكرية.
كــا زار مــكان استشــهاد الرئيــس صالــح الصــاد وتوقــف خالهلــا مــع الوفــد املرافق
لــه وقفــة إجــال وقــرأوا الفاحتــة إىل روح الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد مقدم ـ ًا
العهــد باملــي عــى خطــاه.
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العميد سريع :طائراتنا استهدفت رادارات متطورة
وغرف حتكم وسيطرة يف قاعدة امللك خالد اجلوية
2019 /6/ 10م
كشــف املتحــدث باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
تفاصيــل اهلجــوم اجلــوي الواســع بــرب مــن طائــرات قاصــف 2k
والتــي اســتهدفت قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة الســعودية يف مخيــس
مشــيط.
وقــال العميــد رسيــع« :إن اهلجــوم اجلــوي طــال خمــازن أســلحة ورادارات متطــورة
وحديثــة وغــرف حتكــم وســيطرة بقاعــدة امللــك خالــد اجلويــة».

موضح ـ ًا أن األهــداف املرصــودة جــرى إصابتهــا بدقــة عاليــة مــن قبــل رسب مــن
طائــرات قاصــف  2kاملســرة والتــي ال تســتطيع أحــدث املنظومــات األمريكيــة
الراداريــة اكتشــافها والعمليــة جــرى توثيقهــا بالفيديــو .

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة مــن أكــر القواعــد
العســكرية للعــدوان وهــي منطلــق لتنفيــذ أهدافــه العدوانيــة باجتــاه األرايض اليمنية.

داعيــ ًا النظامــن الســعودي واإلمــارايت إىل وقــف العــدوان مــا مل فعليهــا انتظــار
املفاجــآت ..مؤكــد ًا أن بنــك األهــداف يتســع يوم ـ ًا بعــد آخــر وأنــه لدينــا القــدرة
عــى تنفيــذ أكثــر مــن عمليــة يف وقــت واحــد وفــق اخليــارات املتاحــة ويف الزمــن
والوقــت املحدديــن.

كــا دعــا املدنيــن إىل االبتعــاد عــن األهــداف العســكرية واحليويــة يف الســعودية
واإلمــارات.
وقــال« :قريبـ ًا إن شــاء اهلل ســنصل إىل قاعــدة «املطــار باملطــار والســن بالســن والعني
بالعــن» ومــا بعــد عمليــة التاســع مــن رمضــان ليــس كــا قبلهــا وعــى العــدوان أن
حيســب حســاب ذلــك».
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العميد سريع يتفقد املقاتلني يف جزيرة
كمران وعدد من املواقع مبدينة احلديدة
2019 /6/11م
تفقــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع قاســم أحــوال املقاتلــن
األبطــال املرابطــن يف جزيــرة كمــران ويف عــدد مــن املواقــع بمدينــة
احلديــدة.

ونقــل العميــد رسيــع للمقاتلــن هتــاين وتربيــكات قائــد الثــورة والقيــادة السياســية
والعســكرية العليــا وقيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة بمناســبة
عيــد الفطــر املبــارك الــذي يــأيت للعــام اخلامــس وأبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
يرابطــون يف مواقــع العــزة والكرامــة دفاعــا عــن الوطــن والشــعب.

وبــارك مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للمقاتلــن صربهــم ورباطهــم يف ســبيل اهلل
والوطــن مشــيدا بــا ملســه لدهيــم مــن عزيمــة وإرادة ومعنويــات عاليــة ..مشــر ًا
إىل أن مــا يتحقــق اليــوم مــن انتصــارات مــؤزرة يف كافــة جبهــات ومياديــن العــزة
والبطولــة هــو بفضــل اهلل وبعزائــم الرجــال مــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية
ومــن خلفهــم شــعبنا اليمنــي الصامــد والصابــر.

وأكــد العميــد رسيــع أن إرادة اليمنيــن أقــوى وأشــد بأسـ ًا مــن كل مؤامــرات قــوى
البغــي والعــدوان وعــا قريــب ســرحل الغــزاة اجلــدد كــا رحــل أســافهم اذالء
صاغريــن ..حاث ـ ًا املقاتلــن عــى مزيــد مــن الصــر والثبــات واليقظــة واجلاهزيــة
الدائمــة.

مــن جهتهــم أكــد املقاتلــون األبطــال أهنــم ماضــون عــى درب احلريــة والعــزة
والكرامــة مســتمدين قوهتــم وعزيمتهــم مــن إيامهنــم بــاهلل والوطــن ومــن عدالــة
القضيــة التــي يقاتلــون مــن أجلهــا ويقدمــون مــن أجــل االنتصــار هلــا أغــى مــا
يملكــون -أرواحهــم ودماءهــم الزكيــة.
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العميد سريع :استهداف برج املراقبة
يف مطار أبها بشكل مباشر مما أدى إلى
تدميره وخروجه عن اخلدمة
2019/6/12م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن صــاروخ كــروز الــذي اســتهدف مطــار أهبــا هــو
ٍ
بدقــة عاليــة».
صــاروخ جمنــح وقــد أصــاب هدفــه
وأضــاف «تــم اســتهداف بــرج املراقبــة بشــكل مبــارش ممّــا أدى إىل تدمــره وخروجــه
عــن اخلدمــة لتتعطــل بعــد ذلــك املالحــة اجلويــة يف مطــار أهبــا« .
وأكــد العميــد رسيــع أن أحــدث املنظومــات األمريكيــة مل تســتطع التصــدي
للصــاروخ وقــد أصابــت هــذه الرضبــة العــدو بالذعــر واخلــوف وتســببت بحالــة
إربــاك كبــرة يف صفوفــه.
مشــر ًا إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
اجلائــر للشــعب اليمنــي العظيــم.
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العميد سريع :استهداف مطار أبها يأتي يف إطار
الدفاع عن النفس والرد املشروع على العدوان
2019/6/12م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن اســتهداف مطــار أهبــا بصــاروخ كــروز يــأيت يف إطــار
الدفــاع عــن النفــس والــرد املــروع عــى العــدوان واحلصــار اجلائــر
واســتهداف املطــارات اليمنيــة وإغالقهــا منــذ مخــس ســنوات دون
أيــة اســتجابة لــكل املحــاوالت السياســية واإلنســانية».
وأضــاف «أمــام تعنــت دول العــدوان واســتمرار أســلوهبا العــدواين عســكري ًا
واقتصادي ـ ًا وإنســاني ًا ومنــذ أن حتمــل شــعبنا اليمنــي مســؤولية مواجهــة العــدوان
منــذ اليــوم األول فإننــا لــن نألــوا جهــد ًا يف ردع العــدو ورفــع بغيــه وظلمــه عــن
شــعبنا اليمنــي وهــو أمــر كفلتــه لنــا كافــة القوانــن الدوليــة واألعــراف البرشيــة
وفــوق ذلــك كلــه رب العــزة واجلــال القائــل يف حمكــم التنزيــل( :فمــن اعتــدى
عليكــم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى عليكــم)» صــدق اهلل العظيــم.
وقــال« :ننــوه إىل مــا ســبق ونبهنــا إليــه كافــة املواطنــن والــركات األجنبيــة العاملة
يف دول العــدوان مــن خمتلــف اجلنســيات إىل االبتعــاد عــن كافــة املطــارات واملواقــع
العســكرية ونشــدد عــى أنــه طاملــا بقــي العــدوان الغاشــم واحلصــار اجلائــر عــى
اليمــن فعــى املعتــدي أن يتيقــن أننــا لــن نقــف مكتــويف األيــدي جتــاه ذلــك».

394

يونيو ٢٠١٩ /

العميد سريع :عملياتنا مستمرة باجتاه
املطارات واملواقع العسكرية بصورة
متصاعدة طاملا استمر العدوان واحلصار
2019/6/14م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن االســتهداف الــذي تــم فجــر اليــوم باجتــاه مطــار أهبــا
الــدويل اســتهدف رادارات املالحــة اجلويــة مــا أدى خلــروج املطــار
عــن اخلدمــة وتعطيــل املالحــة فيــه».
ونفــى مــا يدعيــه النظــام الســعودي عــن اعــراض الطائــرات املســرة التــي
اســتهدفت رادارات املالحــة اجلويــة.
وقــال« :غــر صحيــح مــا يدعيــه النظــام الســعودي مــن اعــراض الطائرات املســرة
ـة عاليـ ٍ
فقــد وصلــت وأصابــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة بفضــل اهلل وكرمه».
وأضــاف العميــد رسيــع «نؤكــد اليــوم للنظــام الســعودي أن عملياتنــا مســتمرة
باجتــاه املطــارات واملواقــع العســكرية بصــورة متصاعــدة طاملــا اســتمر العــدوان
واحلصــار عــى بلدنــا وأهنــا أصبحــت غــر آمنــة» .
ودعــا رشكات الطــران واملدنيــن لالبتعــاد عــن املطــارات واملواقــع العســكرية
كوهنــا أصبحــت أهدافــ ًا مرشوعــة.
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عملية واسعة لسالح اجلو املسير تخرج
مطاري أبها وجيزان عن اخلدمة
2019/6/15م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة واســعة ونوعية اســتهدفت
مطــاري أهبــا وجيــزان بعــدة عمليــات بطائــرة قاصــف . 2k
موضحــ ًا أن العمليــة األوىل اســتهدفت غــرف التحكــم والســيطرة لطائــرات بــا
طيــار يف مطــار جيــزان فيــا اســتهدفت العمليــة الثانيــة حمطــة الوقــود بمطــار أهبــا
الــدويل بعــدد مــن طائــرات قاصــف .2k
وأضــاف العميــد رسيــع «لقــد أصابــت هــذه العمليــات أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة عاليــة بفضل
اهلل مــا أدى إىل خــروج املطاريــن عــن اخلدمة».

وقــال العميــد رسيــع« :نعــد النظــام الســعودي بأيــام أشــد إيالمـ ًا إن شــاء اهلل طاملــا
اســتمر العــدوان واحلصــار عــى بلدنــا» .
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عمليات
الطيران املسير ينفذ
ٍ
واسعة باجتاه مطار أبها
2019/6/17م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليــات واســعة باجتــاه مطــار أهبــا
الــدويل وقــد أصابــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة عاليــة ..موضح ـ ًا أن املالحــة
اجلويــة يف مطــار أهبــا تعطلــت.
وقال« :سنعلن تفاصيل العمليات خالل الساعات القادمة» .
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العميد سريع :مطارات أبها وجيزان وجنران
أصبحت غير آمنة وستتعرض لالستهداف الدائم
2019/6/17م
أكــد املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
أن العمليــة التــي اســتهدفت مطــار أهبــا بطائــرات قاصــف 2k
اســتهدفت مــدرج اإلقــاع واهلبــوط وكانــت عمليــة ناجحــة
بفضــل اهلل.
وأوضــح أن مطــارات أهبــا وجيــزان ونجــران أصبحــت مطــارات غــر آمنــة وأهنــا
ســتتعرض لالســتهداف الدائــم واملتواصــل نتيجــة الســتمرار العــدوان الغاشــم
واحلصــار الظــامل عــى الشــعب اليمنــي واســتخدامها مــن قبــل العــدو يف عملياتــه
العســكرية منــذ بــدء العــدوان وحتــى اآلن.
وكــرر العميــد رسيــع النــداء للمدنيــن والــركات باالبتعــاد الكامــل عــن هــذه
املطــارات.
وأكــد أن الــرد عــى العــدوان لــن يكــون حمصــور ًا عــى هــذه املطــارات فحســب
بــل إن عملياتنــا ســتطال أهدافــ ًا حساســة يف أماكــن أخــرى ال يتوقعهــا النظــام
الســعودي املعتــدي الباغــي والــذي مــازال مســتمر ًا يف غاراتــه اجلويــة واســتهدافه
املدنيــن وحصــاره الظــامل عــى شــعبنا بشــكل واضــح ومعلــن ورصيــح.
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العميد سريع :أبطال اجليش واللجان يفشلون
محاوالت العدو الستعادة مواقع قبالة جنران
2019/6/17م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية نجحــت يف إفشــال كافــة
حمــاوالت اجليــش الســعودي الســتعادة الســيطرة عــى املواقــع يف
صحــراء األجــارش قبالــة نجــران.
وأوضــح أن قــوات العــدو تكبــدت خســائر كبــرة بعــد أن حاولــت ومــن خــال
الزحــف بـــ 6ألويــة ومــن  6مســارات باجتــاه مواقــع قــوات اجليــش واللجــان
الشــعبية رغــم إســناد املروحيــات والطائــرات احلربيــة التــي مشــطت املنطقــة
وشــنت عــرات الغــارات.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن املواجهــات اســتمرت ألكثــر مــن  14ســاعة دون أن
أي تقــدم ..مؤكــد ًا أن قــوات اجليــش واللجــان دمــرت أكثــر
حتقــق قــوات العــدو ّ
مــن  8آليــات وقتــل وإصابــة العــرات مــن قــوات العــدو بينهــم مخســة قــادة
كتائــب.
وذكــر املتحــدث الرســمي أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية نجحت يف اســتدراج
جماميــع مــن قــوات العــدو إىل حقــول ألغــام وحمارصهتا.
ولفــت إىل أن املعلومــات االســتخباراتية تشــر إىل أن النظــام الســعودي اســتمر يف
اإلعــداد هلــذه العمليــة عــدة أشــهر وقــد بــاءت بالفشــل واخلــران.
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ثالث عمليات لسالح اجلو املسير
أصابت مطار أبها بالشلل التام
2019/6/18م
كشــف املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
تفاصيــل العمليــات الواســعة للطــران املســر التــي اســتهدفت مطــار
أهبــا الــدويل خــال الســاعات املاضيــة.
وقــال العميــد رسيــع« :تــم تنفيــذ ثــاث عمليــات متتاليــة لســاح اجلــو املســر
بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kعــى مطــار أهبــا الــدويل وقــد أصابــت أهدافهــا
بدقـ ٍ
ـة عاليــة وأصبــح املطــار بحالــة مــن الشــلل واالنعــدام التــام للحالــة الطبيعيــة
التــي كان عليهــا خاصــة يف العمليــات العســكرية للطــران احلــريب».
وأضــاف العميــد رسيــع «أن عملياتنــا الدفاعيــة ســتظل مســتمرة وســوف تتصاعــد
خاصــة مــع تصعيــد النظــام الســعودي مــن عدوانــه الغاشــم عــى بلدنــا حيــث شــن
طريانــه خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  41غــارة جويــة اســتهدفت املناطــق املدنيــة
يف عــدد مــن حمافظــات اجلمهوريــة اليمنيــة وســقط عــى إثرهــا عــدد مــن الشــهداء
واجلرحــى».
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العميد سريع :ادعاء حتالف العدوان إسقاط
طائرة مسيرة انطلقت من احلديدة هو ادعاء كاذب
2019/6/19م
تعليقـ ًا عــى مــا أعلنــه ناطــق حتالــف العــدوان مدعيــا أنــه تم إســقاط
طائــرة مســرة انطلقــت مــن احلديــدة قــال املتحــدث الرســمي باســم
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع مل ننفــذ أيــة عمليــة مشــاهبة
خــال الـــ 12ســاعة املاضيــة وهــذا ادعــاء كاذب وزائــف ونحــن
نعلــن عــن عملياتنــا العســكرية بمختلــف تفاصيلهــا أوالً بــأول.
وأضــاف العميــد رسيــع «هــذا االدعــاء ليــس توظيف ـ ًا لعمليــة فحســب بــل ادعــاء
عمليــة مل حتــدث وتوظيــف مكشــوف هدفــه عرقلــة وإفشــال مســار اتفــاق احلديــدة
خاصــة مــن خــال االدعــاء أن طائــرة مســرة انطلقــت مــن احلديــدة ويكشــف
النوايــا املبيتــة يف عرقلــة وإفشــال اتفــاق الســويد كلي ـ ًا».
وأكــد أن العــدو ال يعلــم عــن أيــة عمليــة عســكرية باملطلــق قبــل وقوعهــا ويفاجــأ
بوصوهلــا إىل أهدافهــا ومــن ثــم حيــاول التغطيــة عــى ذلــك بإعالنــه التصــدي
للعمليــة بعــد إعالننــا بزمــن ويعلــم اجلميــع أن منظومــات الباتريــوت مل تعــد متثــل
بفضــل اهلل أي عائــق حقيقــي فض ـ ً
ا عــن اســتهدافها داخــل العمــق اليمنــي.
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سالح اجلو املسير يستهدف مرابض الطائرات
وأهداف ًا عسكرية مبطار جيزان
2019/6/20م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــات واســعة اســتهدفت مرابــض
الطائــراتبــدونطيــاروأهدافــ ًاعســكريةأخــرىيفمطــارجيــزان.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن
الطــران املســر نفــذ هجــات بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مرابــض
الطائــرات بــدون طيــار وأهداف ـ ًا عســكرية أخــرى بمطــار جيــزان.
وأكــد أن اهلجــات أصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة وتســببت يف تعطــل املالحــة
اجلويــة باملطــار.
وقــال« :نؤكــد اليــوم أنــه أصبــح لدينــا تقنيــات متطــورة ال تســتطيع املنظومــات
االعرتاضيــة األمريكيــة وغريهــا املنتــرة يف الســعودية التعامــل معهــا وســنعلن
بعضــا مــن ذلــك يف مؤمتــر صحفــي».
وأشــار إىل أن الصواريــخ الباليســتية واملجنحــة والطــران املســر عــى اختــاف
أنواعــه بإمكانــه رضب أي هــدف عــى طــول وعــرض اجلغرافيــا الســعودية.
وقــال« :رضباتنــا لــن تقتــر عــى مناطــق عســر ونجــران وجيــزان وعــى العــدو
الســعودي أن يــدرك متامــا أننــا ســنزيد مــن مســاحة الــردع يف حــال اســتمرار
تصعيــده وعدوانــه وجرائمــه بحــق أبنــاء شــعبنا اليمنــي العزيــز الصامــد».
ولفــت العميــد رسيــع إىل أن اليمــن يمتلــك القــدرة عــى اإلنتــاج املســتمر مــن
الصواريــخ والطائــرات املســرة مــا جيعلــه قــادرا عــى الصمــود ليــس ألشــهر قادمــة
وإنــا لســنوات ،وهــذا بفضــل اهلل ودعــم القيــادة وبجهــود كافــة اجلهــات املعنيــة يف
القــوات املســلحة بكافــة صنوفهــا وتشــكيالهتا.
وأكــد أن لليمــن احلــق واملرشوعيــة يف الــرد عــى املعتــدي طاملــا اســتمر يف عدوانــه
وحصــاره وبغيــه وتصعيــده.
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عمليات لسالح اجلو املسير تعطل املالحة
اجلوية يف مطاري أبها وجيزان
2019/6/23م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليــات واســعة بعــدة هجــات
بطائــراتقاصــف2kاســتهدفتمطــاريالعــدوانيفأهبــاوجيــزان
وقــال« :العمليــة األوىل باجتــاه مطــار جيــزان اســتهدفت مرابــض الطائــرات وأهداف ًا
ٍ
بدقــة عاليــة والعمليــة الثانيــة
عســكرية هامــة وحساســة وقــد أصابــت أهدافهــا
اســتهدفت مواقــع عســكرية يف مطــار أهبــا الــدويل وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة».
مشــر ًا إىل أن هــذه العمليــات أدت إىل تعطــل املالحــة اجلويــة يف مطــاري أهبــا
وجيــزان.
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
وغاراتــه املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا  30غــارة
خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة وســقط عــى إثرهــا شــهداء وجرحــى.
وأضــاف «نؤكــد لقــوى العــدوان أن عملياتنــا مســتمرة وســتكون أشــد إيالمـ ًا هلــم
يف أيــام القادمــة إذا مــا اســتمروا يف تصعيدهــم وعدواهنــم وحصارهــم».
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الطيران املسير يستهدف مرابض الطائرات
احلربية وأهداف ًا عسكرية يف مطاري أبها وجيزان
2019/6/25م
أكــد املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
أن الطــران املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه كل مــن مطــار أهبــا
الــدويل ومطــار جيــزان اإلقليمــي بطائــرات قاصــف  2kاســتهدفت
مرابــض الطائــرات احلربيــة وأهدافــ ًا عســكرية أخــرى.

وقــال« :لقــد أصابــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة عاليــة بفضــل اهلل يف املطاريــن وأدت إىل تعطيل
املالحــة اجلويــة فيهام».
وأضــاف العميــد رسيــع «يــأيت هــذا االســتهداف رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصاره
املتواصــل للعــام اخلامــس عــى التــوايل عــى شــعبنا اليمنــي العظيم».
وكــرر العميــد رسيــع الدعــوة للمدنيــن والــركات يف اجلزيــرة العربيــة باالبتعــاد
الكامــل عــن املطــارات واملواقــع العســكرية كوهنــا أصبحــت أهدافــ ًا مرشوعــة
وســتتعرض لالســتهداف الدائــم واملتواصــل حتــى وقــف العــدوان ورفــع احلصــار
عــن بلدنــا وشــعبنا العزيــز.
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العميد سريع :قريب ًا إزاحة الستار عن آخر
إنتاجات الصناعة احلربية من األسلحة املختلفة
2019/6/26م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوات املســلحة اليمنيــة ســتزيح قريبـ ًا الســتار عــن آخــر
إنتاجــات الصناعــة احلربيــة مــن األســلحة املختلفــة وعــى رأســها
الصواريــخ الباليســتية واملجنحــة وســاح اجلــو املســر.
وأوضــح يف ترصيــح لـ«26ســبتمرب نــت» أن هــذه األســلحة اجلديــدة ســيمثل
الكشــف عنهــا حتــوالً مهـ ًا يف تاريــخ العســكرية اليمنيــة ســيام تلــك األســلحة التــي
ـة ناجحـ ٍ
خضعــت ملراحــل جتريبيـ ٍ
ـة وأثبتــت فاعليتهــا يف ميــدان املعركــة قبــل أن يتــم
اإلعــان عنهــا واملــزودة بتقنيــات متطــورة.
وقــال« :نؤكــد لشــعبنا العزيــز الصابــر الصامــد املجاهــد أن كافــة صنــوف
وتشــكيالت القــوات املســلحة تعمــل عــى تطويــر قدراهتــا الدفاعيــة بــا يــؤدي إىل
وقــف العــدوان ورفــع احلصــار يف إطــار حقنــا املــروع يف الدفــاع عــن أنفســنا
وبلدنــا وشــعبنا وديننــا وكرامتنــا».
وأضــاف العميــد رسيــع «هــي فرصــة ألن نوجــه التحيــة لألخــوة يف الصناعــات
احلربيــة ولــكل الشــباب اليمنــي املجاهــد يف ميــدان املعركــة املصرييــة ضــد قــوى
الغــزو والعــدوان وكلنــا ثقــة بنــر اهلل عــز وجــل نعــم املــوىل ونعــم النصــر».
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العميد سريع :سالح اجلو املسير يستهدف
هجومية واسعة
بعمليات
مطاري جيزان وأبها
ٍ
ٍ
2019/6/29م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة واســعة اســتهدفت مطــار
جيــزان بعــدة هجــات بطائــرة قاصــف  2kاســتهدفت مرابــض
الطائــرات احلربيــة وأهدافــ ًا عســكري ًة أخــرى.

وأوضــح أن العمليــة أصابــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة بفضــل اهلل وأدت إىل تعطيــل املالحــة
اجلويــة يف املطــار.
وقــال« :إن قواتنــا ستســتمر يف اســتهداف كافــة املواقــع واملنشــآت العســكرية
التابعــة للعــدو ومــن ضمنهــا املطــارات املســتخدمة ألغــراض عســكرية ومنهــا تقلع
الطائــرات احلربيــة واملروحيــات لقصــف اليمــن كوهنــا أهداف ـ ًا مرشوعــة لقواتنــا».
مؤكــد ًا أن الطــران املســر عــاود الليلــة عملياتــه اهلجوميــة باســتهداف مطــار أهبــا
الــدويل بعــدد مــن طائــرات قاصــف .2k
وقــال« :لقــد كانــت العمليــة بحمــد اهلل ناجحــة وقــد أدت إىل تعطيــل املالحــة
اجلويــة يف املطــار واســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وكانــت اإلصابــة دقيقــة.
وأكــد أن عملياتنــا العســكرية تــأيت يف إطــار الدفــاع عــن النفــس ورد ًا مرشوعـ ًا عــى
اســتمرار اجلرائــم بحــق شــعبنا واســتمرار احلصــار والعــدوان عــى بلدنا.
وأضــاف «ســبق وأن أكدنــا أن هــذه العمليــات قــد تتوســع ولــن تتوقــف إال بوقــف
العــدوان ورفــع احلصــار وعــى العــدو أن حيســب حســاب ذلــك ».
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العميد سريع :سالح اجلو املسير يستهدف مرابض
ً
عسكرية مبطار جيزان
الطائرات احلربية وأهداف ًا
2019/6/30م
نفــذ ســاح اجلــو املســر -بعــون اهلل -عمليــة واســعة عــى مطــار
جيــزان بطائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مرابــض الطائــرات
احلربيــة وأهدافــ ًا عســكري ًة أخــرى.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن
العمليــة أصابــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة عاليــة يف املطــار وأدت إىل تعطيــل املالحــة اجلويــة
فيه.
وأكــد أن القــوات املســلحة ســتواصل اســتهداف كافــة املواقــع واملنشــآت العســكرية
التابعــة للعــدو ومــن ضمنهــا املطــارات املســتخدمة ألغـ ٍ
ـراض عســكرية وتقلــع منها
الطائــرات احلربيــة واملروحيــات لقصــف اليمــن كوهنــا أهدافـ ًا مرشوعـ ًة لقواتنــا.
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العميد سريع :صد زحف للمرتزقة من 3
مسارات على مرتفعات القذاميل باألجاشر
2019/6/30م
متكــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية اليــوم مــن كــر زحــف
واســع ملرتزقــة العــدوان عــى مرتفعــات القذاميــل يف األجــارش
اســتمر  8ســاعات.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع يف ترصيــح
ٍ
لزحف
لـ«26ســبتمرب نــت» :إن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية تصــدوا
لقــوى العــدوان مــن 3مســارات وكل مســار يتكــون مــن  3أنســاق بمشــاركة 4
ألويــة عســكرية هــي لــواء مــن األجــارش ولــواء مــن البقــع ولــواء مــن الظهــرة
ولــواء مــن اليتمة.
وأشــار إىل أن الزحــف رافقــه الطــران االســتطالعي واألباتــي واحلــريب إلســناد
املرتزقــة خــال الزحــف وشــن عــدد مــن الغــارات لكــن دون جــدوى.
وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية قامــوا بمطــاردة فلــول
املرتزقــة الفاريــن كــا قامــت املدفعيــة باســتهداف جتمعــات كبــرة هلــم أثنــاء فرارهم
وقتــل وجــرح عــدد كبــر منهــم.
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يف مؤمتر صحفي..
العميد سريع :منظومات صاروخية
جديدة دخلت اخلدمة وسيتم الكشف
عن أسلحة جديدة بتقنيات متطورة
2019/7/2م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــر ًا صحافيـ ًا اســتعرض خالله املســتجدات
وإحصائيــات شــهري مايــو ويونيــو املاضيــن.
مشــر ًا إىل أن حتالــف العــدوان يواصــل ارتــكاب جرائمــه بحــق أبنــاء شــعبنا اليمنــي
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بالغــارات اجلويــة والقصــف الــري والبحــري وكذلــك باحلصار الشــامل.
وأوضــح أن إمجــايل غــارات طــران العــدوان عــى خمتلــف املحافظــات خــال
شــهري مايــو ويونيــو بلغــت  834غــارة منهــا  373غــارة خــال شــهر مايــو
و 461غــارة خــال شــهر يونيــو وأن معظــم الغــارات تركــزت عــى حمافظــة صعــدة
بإمجــايل  362غــارة ثــم حجــة بـــ 176غــارة وبقيــة الغــارات توزعــت عــى باقــي
املحافظــات ..مؤكــد ًا إن الغــارات أدت إىل وقــوع عــرات الشــهداء واجلرحــى
وتدمــر منــازل املواطنــن والطرقــات.
واســتعرض العميــد رسيــع املحــاوالت اهلجوميــة للعــدوان ومرتزقتــه عــى مواقــع
قواتنــا يف أكثــر مــن جبهــة قتاليــة والتــي بلغــت خــال مايــو ويونيــو  175عمليــة
منهــا  70عمليــة خــال شــهر مايــو و 105عمليــات خــال شــهر يونيــو.
موضحــا أن أكثــر مــن  81مــن هــذه املحــاوالت نفذهــا مرتزقــة العــدوان عــى
مواقــع قواتنــا قبالــة جيــزان ونجــران وعســر و 23عمليــة يف الضالــع و 19عمليــة
يف تعــز.
وأشــار إىل أنــه ويف املقابــل نفــذت قواتنــا عــرات العمليــات اهلجوميــة يف إطــار
الدفــاع عــن النفــس والــرد املــروع عــى العــدوان ومحايــة أبنــاء شــعبنا وأرضنــا
حيــث بلــغ إمجــايل العمليــات اهلجوميــة التــي نفذهتــا قواتنــا خــال مايــو ويونيــو
أكثــر مــن  347عمليــة عســكرية هجوميــة منهــا  82عمليــة هجــوم واقتحــام و81
عمليــة إغــارة و 184عمليــة نوعيــة تــم خالهلــا حتريــر عــرات املواقــع والقــرى
وتكبيــد العــدو ومرتزقتــه خســائر فادحــة ..منوهـ ًا إىل أن جبهــات احلــدود تصــدرت
العمليــات اهلجوميــة ملقاتلينــا بأكثــر مــن  183عمليــة واجلــوف  57عمليــة وتعــز
 39عمليــة والضالــع  33عمليــة.
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الــذي تكبــد خســائر يف العتــاد واألرواح.
مؤكــد ًا أن قواتنــا نجحــت يف تعزيــز ســيطرهتا عــى املواقــع املطلــة عــى مدينــة
نجــران مــن اجلهتــن اجلنوبيــة والغربيــة وأن املوقــف القتــايل لقواتنــا يف املواقــع
املتقدمــة بمحــور نجــران جيعلهــا جاهــزة لتنفيــذ أيـ ِ
ـة توجيهــات للتقــدم والتوســع
وفــق مــا تقتضيــه الظــروف وبحســب تقديــرات القيــادة.
وأوضــح العميــد رسيــع أن قواتنــا عــززت مــن ســيطرهتا عــى عــدد مــن املواقــع
االســراتيجية يف جيــزان وعســر وتصــدت بنجــاح لــكل حمــاوالت حتالــف العدوان
الســتعادة الســيطرة عــى املواقــع التــي أصبحــت بيــد اجليــش واللجــان الشــعبية..
ـائر كبــرة منهــا مــا هــو موثــق
مؤكــد ًا أن اجليــش الســعودي واملرتزقــة تكبــدوا خسـ َ
بالصــوت والصــورة.
وأضــاف «قواتُنــا وهــي بصــدد تنفيــذ عمليــات عســكرية أوســع تأخــذ يف االعتبــار
خصوصيــة أبنــاء تلــك املناطــق بجذورهــم التارخييــة وتعتــز بدورهــم خــال
خمتلــف املراحــل ،كــا تثمــن القــوات املســلحة الــدور اإلجيــايب للكثــر مــن أبنــاء
تلــك املناطــق ومســتوى وعيهــم وطبيعــة تعاملهــم مــع املســتجدات».
ورد ًا عــى تصعيــد العــدوان قــال العميــد رسيــع « :قواتنــا نفــذت عمليــات نوعيــة
أبرزهــا مــا نفــذه ســاح اجلــو املســر والقــوة الصاروخيــة يف اســتهداف منشــآت
عســكرية وحيويــة حيــث بلــغ إمجــايل عمليــات الطــران املســر خــال مايــو ويونيــو
 36عمليــة منهــا  15عمليــة باالشــراك مــع املدفعيــة».
وأكــد أن العمليــات التــي نفذهــا الطــران املســر والتــي اســتهدفت منشــآت
عســكرية ســعودية أو تســتخدم ألغــراض عســكرية بلغــت خــال الشــهرين 21
عمليــة منهــا  10عمليــات عــى مطــار أهبــا و 7عمليــات عــى مطــار جيــزان و3
عمليــات عــى مطــار نجــران وعمليــة عــى قاعــدة مخيــس مشــيط.
وأضــاف «القــوة الصاروخيــة كان هلــا حضــور خــال الشــهرين املاضيــن بخمــس
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عمليــات اســتخدمت فيهــا الصواريــخ الباليتســية  2كــروز جمنــح و 2بــدر اف
وصــاروخ قصــر املــدى منهــا ثالثــة اســتهدفت منشــآت عســكرية أو تســتخدم
ألغــراض عســكرية ســعودية» ..مؤكــد ًا أن عملياتنا مســتمرة يف اســتهداف املنشــآت
املســتخدمة ألغــراض عســكرية.
واســتعرض املتحــدث الرســمي مشــاهد الســتهداف جتمعــات اجليــش الســعودي
ومرتزقتــه قبالــة نجــران  ..مشــر ًا إىل أن هنــاك منظومــات صاروخيــة جديــدة دخلت
اخلدمــة وســيتم الكشــف عــن أســلحة جديــدة بتقنيــات متطــورة.
وقــال « :نؤكــد أن املنظومــة الصاروخيــة اجلديــدة بالفعــل دخلــت اخلدمــة وســيتم
اإلعــان عنهــا خــال افتتــاح معــرض الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد للصناعــات
العســكرية اليمنيــة وكذلــك بقيــة األســلحة ومنهــا ســاح اجلــو املســر».
وأردف قائــاً « :نجــدد اليــوم التأكيــد لكافــة املدنيــن أن عليهــم التعامــل مــع
حتذيراتنــا بمســؤولية فلــن يتوقــف اســتهدافنا لتلــك املنشــآت واملقــرات إال بتوقــف
العــدوان».
وأكــد أن العمليــات قــد تتوســع لتشــمل أهدافـ ًا أخــرى مرشوعــة وضمــن نطاقــات
جغرافيــة أوســع وأن القيــادة العامــة للقــوات املســلحة بصــدد دراســة تنفيــذ املرحلــة
الثانيــة مــن عمليــات الــردع والــرد املــروع.
موضحـ ًا أن املوقــف القتــايل لقواتنــا عــى خمتلــف االجتاهــات االســراتيجية أفضــل
بكثــر ممــا كان عليــه خــال الســنوات الســابقة وأن مشــاهد اإلعــام احلــريب تكفــي
لتوضيــح حقيقــة املوقــف القتــايل واملعنــوي لقــوات العــدو يف خمتلــف اجلبهــات.
وأضــاف« :قواتنــا تدافــع عــن الوطــن ومتــارس حقهــا املــروع يف محايــة املواطنــن
واألرض اليمنيــة مــن حمــاوالت الغــزو األجنبــي التــي حتــاول التخفــي وراء وجــوه
حمليــة عميلــة».
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وأوضــح أن القــوات املســلحة اليمنيــة ســتواصل تنفيــذ املهــام املوكلــة اليهــا يف محاية
الوطــن واملواطــن وحتقيــق الســيادة الوطنيــة حتــى حتريــر كافــة أرايض اجلمهوريــة ..
مؤكــد ًا أن العســكرية اليمنيــة تثبــت للجميــع قدرهتــا الكاملــة عــى مفاجــأة ومباغتــة
حتالــف العــدوان وجحافــل املرتزقــة بعمليــات نوعيــة غــر مســبوقة واملرحلــة
القادمــة ســتؤكد أن أحــام وأوهــام الطامعــن ســتقرب يف اليمــن كــا تقــر اليــوم
مدرعاهتــم وآلياهتــم وجثــث جنودهــم ومرتزقتهــم.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن القــوات املســلحة وهــي بصــدد تنفيــذ عمليــات
نوعيــة تضــع عــى رأس أولوياهتــا رفــع املعانــاة عــن الشــعب اليمنــي جــراء العدوان
واحلصــار ولــن تــردد يف تنفيــذ املزيــد مــن العمليــات مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلدف.
وأكــد أن بنــك أهــداف قواتنــا يشــمل أهدافـ ًا حيويــة قــد تتفــوق مــن حيــث األمهيــة
االســراتيجية لــدى العــدو -منشــآت وأنابيــب النفــط -وأن قواتنــا قــادرة عــى
اســتهداف عــدد مــن األهــداف يف وقــت واحــد وبأســلحة خمتلفــة.
وقــال« :قواتنــا ومــن خــال اجلهــات املختصــة تقــوم برصــد أهــداف متحركــة
ومتنقلــة ُيمكــن أن تصبــح أولويــة عــى صعيــد االســتهداف املبــارش والنوعــي
ويمكــن أن تتصــدر هــذه األهــداف املتحركــة واملتنقلــة قائمــة بنــك األهــداف
لقواتنــا إذا مــا رأت القيــادة ذلــك».
واســتعرض العميــد رسيــع خــال املؤمتــر الصحفــي أهــم نتائــج العمليــات
العســكرية منهــا تنفيــذ  95عمليــة واســعة وســيطرة عــى مســاحات كبــرة كانــت يف
قبضــة العــدو وتنفيــذ  28كمينـ ًا للغــزاة واملنافقــن بينهــا كامئــن نوعيــة أودت بحيــاة
العــرات بينهــم قيــادات مرتزقــة إىل جانــب تدمــر وإعطــاب واحــراق  318آليــة
خمتلفــة و 42مدرعــة و 15دبابــة و 9عربــات يب ام يب وإســقاط  9طائــرات جتسســية
واســتطالعية بينهــا طائــرات حديثــة ومقاتلــة أبرزهــا طائــرة ام كيــو .9
موضحــ ًا أن وحــدة اهلندســة نفــذت خــال شــهري مايــو ويونيــو 368عمليــة
أدت إىل تدمــر وإحــراق  97آليــة وعربــة حمملــة باألفــراد و6عمليــات اســتهدفت
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مدرعــات و29عمليــة اســتهدفت آليــات إىل جانــب تنفيــذ 225عمليــة كمــن
استهدف حتركات قوات العدو.
وأشــار إىل أن وحــدة ضــد الــدروع نفــذت  209عمليــات أدت إىل تدمــر وإعطــاب
 64آليــة معظمهــا حمملــة باألفــراد و27مدرعــة و15دبابــة و 15عربــة وجرافــة
إضافــة إىل  58عمليــة اســتهداف لتجمعــات قــوات العــدو وحتصيناتــه و30عمليــة
اســتهداف أخــرى.
وقــال« :وحــدة القناصــة نفــذت خــال شــهري مايــو ويونيــو 2650عمليــة
قنــص يف خمتلــف اجلبهــات القتاليــة أدت إىل مــرع 19جنديـ ًا ســعودي ًا و 9مرتزقــة
ســودانيني إىل جانــب قنــص  30آليــة عســكرية و 15ســاح ًا ثقيـ ً
ا ومتوســط ًا وبقيــة
العمليــات اســتهدفت مرتزقــة حمليــن».
وأضــاف« :أن عمليــات ســاح وحــدة املدفعيــة أدت إىل تدمــر  74آليــة ومدرعــة
عســكرية خمتلفــة منهــا حمملــة باألفــراد وكذلــك جرافــات ،فيــا بلــغ عــدد عمليــات
اســتهداف جتمعــات قــوات العــدو 182عمليــة منهــا اســتهداف مواقــع وحتصينات.
وأكــد العميــد رسيــع أن العــدو ومرتزقتــه مل يلتزمــوا باتفــاق احلديــدة وأن مــا حيــدث
يف خمتلــف جبهــات الســاحل الغــريب مل ت ُعــد خروقــات بــل هجــات واضحــة تؤكــد
إرصار قــوات العــدو واملرتزقــة يف تلــك املناطــق عــى إفشــال االتفــاق.
مؤكــد ًا أن قواتنــا لــن تظــل مكتوفــة األيــدي وهــي تــرى االعتــداءات املتكــررة
وبشــكل يومــي عــى منــازل املواطنــن ومزارعهــم.
ومحــل املتحــدث الرســمي قــوى العــدوان املســؤولية الكاملــة عــن اســتمرار
التصعيــد وأكــد أن أي رد مــروع لقواتنــا خــال الفــرة القادمــة خاصــة وأن قواتنــا
حتــى اللحظــة ملتزمــة باالتفــاق.
وأوضــح أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بلغــت
خــال مايــو ويونيــو  7790خرق ـ ًا منهــا  4429خرق ـ ًا خــال شــهر مايــو و3361
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خرقـ ًا خــال شــهر يونيــو فيــا بلــغ إمجــايل خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديدة
منــذ وقــف إطــاق النــار يف  18ديســمرب 2018م  27714خرقـ ًا.
وأكــد أن العــرات مــن املواطنــن األبريــاء ســقطوا يف احلديــدة جــراء اســتمرار
العــدوان ومرتزقتــه يف خروقاهتــم واســتهدافهم لألحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع
املواطنــن بشــكل عشــوائي ،كــا اســتهدف مرتزقــة العــدوان مبنــى لألمــم املتحــدة
باحلديــدة بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة.
واختتــم العميــد رسيــع مؤمتــره الصحفــي بالقــول للعــدوان« :أنتــم تقاتلــون شــعب ًا
حــر ًا ال يمكــن لــه بــأي حـ ٍ
ـال مــن األحــوال أن يتنــازل عــن حريتــه فقــد ّ
ول عهــد
الوصايــة والتبعيــة واالرهتــان».
مؤكــد ًا أن الشــعب اليمنــي الــذي قــدم قوافــل مــن الشــهداء خــال معــارك التحــرر
التارخييــة يقــدم اليــوم التضحيــات اجلســيمة يف ســبيل عزتــه وكرامتــه وحريتــه ولــن
يــردد يف تقديــم املزيــد واملزيــد حتــى يصبــح اليمــن كــا ينبغــي لــه أن يكــون.
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عمليات واسعة استهدفت
املسير ينفّ ذ
اجلو
سالح
ّ
ّ
ّ
احلربية مبطار أبها الدولي
مرابض الطائرات
ّ
2019/7/2م
القــوات املســلحة العميــد حييــى
قــال املتحــدّ ث الرســمي باســم
ّ
ـر ن ّفــذ عمل ّيــات واســعة اســتهدفت
رسيــعّ :
«إن ســاح اجلـ ّ
ـو املسـ ّ
مرابــض الطائــرات احلرب ّيــة بمطــار أهبــا الــدويل».
وأوضــح العميــد رسيــع ّ
املســر أ ّدت إىل تعطــل حركــة
أن عمليــات ســاح اجلــو
ّ
املالحــة باجتــاه مطــار أهبــا الــدويل.
الســعودي لــن يتمكّــن مــع اســتمرار العمليــات مــن إعــادة
مؤكــد ًا أن النظــام
ّ
احلركــة للمالحــة اجلو ّيــة باجتــاه املطــارات املســتهدفة.
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العميد سريع :عملياتنا العسكرية
مستمرة يف استهداف املطارات السعودية
املستخدمة ألغراض عسكرية

2019/7/4م

أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عــدة عمليــات هجوميــة بعــدد مــن
طائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مواقــع عســكرية مهمــة يف مطــار
جيــزان اإلقليمــي وقــد أصابــت أهدافهــا بدقــة وأدت إىل تعطــل
املالحــة اجلويــة يف املطــار.

وقــال العميــد رسيــع« :عملياتنــا العســكرية مــن خــال ســاح اجلــو املســر
ٍ
ألغــراض عســكرية
مســتمرة يف اســتهداف املطــارات الســعودية املســتخدمة
وحرص ـ ًا عــى ســامة كافــة املدنيــن مــن خمتلــف اجلنســيات عليهــم االبتعــاد عــن
األماكــن املســتهدفة».
وأكــد أن كافــة املطــارات املســتهدفة مــن قبــل قواتنــا خــال الفــرة األخــرة
انطلقــت منهــا الطائــرات احلربيــة لتحالــف العــدوان خــال الســنوات املاضيــة
وشــنت آالف الغــارات وارتكبــت عــرات بــل مئــات اجلرائــم بحــق أبنــاء شــعبنا
املســلم وبالتــايل فــإن تلــك املطــارات أصبحــت أهدافــ ًا مرشوعــ ًة لقواتنــا.

وعــى ذات الصعيــد أكــد العميــد رسيــع «أن الطــران املســر عــاود عملياتــه
اهلجوميــة باســتهداف مطــار أهبــا الــدويل بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kحيــث
ٍ
عســكرية حساســة وكانــت اإلصابــات دقيقــة
اســتهدفت العمليــات مواقــع
وعطلــت املالحــة اجلويــة يف املطــار».

وقــال« :إن إمكانياتنــا العســكرية الدفاعيــة جتعلنــا أكثــر قــدرة عىل التصــدي لتحالف
العــدوان وتنفيــذ عمليــات عســكرية نوعيــة واالســتمرار يف تنفيــذ عمليــات ســاح
اجلــو املســر وبشــكل شــبه يومــي ..مؤكــد ًا أن اجليــش اليمنــي لديــه القــدرة عــى
تنفيــذ عمليــات أكــر وضمــن جغرافيــا أوســع وبشــكل يومــي».
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ال ُم َتحَ ِّد ْث
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العميد سريع :الطيران املسير استهدف منظومة
الباتريوت فيما استهدفت القوة الصاروخية
جتمع ًا كبير ًا للغزاة واملرتزقة بصاروخ بدر 1p
2019/7/4م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر والقــوة الصاروخيــة نفــذا عمليــ ًة
مشــرك ًة باجتــاه أهــداف عســكرية تابعــة للغــزاة ومرتزقتهــم يف
ٍ
بدقــة عاليــة بفضــل اهلل.
حمافظــة مــأرب أصابــت أهدافهــا
وقــال« :قــام الطــران املســر باســتهداف منظومــة الباتريــوت التابعــة للغــزاة يف
مــأرب وأصابــت هدفهــا بدقــة مــا أدى إىل خروجهــا عــن اخلدمــة وقامــت القــوة
الصاروخيــة باســتهداف جتمــع كبــر للغــزاة واملرتزقــة بصــاروخ بــدر p-1أصــاب
ـة عاليـ ٍ
هدفــه بدقـ ٍ
ـة وأكــدت مصادرنــا مقتــل بعــض قــادة العــدو وإصابــة العــرات
إصابــات خمتلفــة».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان
ومرتزقتــه وحصــاره املتواصــل عــى الشــعب اليمنــي العظيــم.
وأضــاف« :جــاءت هــذه العمليــة بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة ورصــد مبــارش
لــكل حتــركات الغــزاة ومرتزقتهــم وليــس هنــاك بعــد اليــوم مــكان آمــن للغــزاة
أينــا كانــوا بــإذن اهلل تعــإىل».

420

يوليو ٢٠١٩ /

العميد سريع :غدا افتتاح معرض الشهيد
الرئيس الصماد والكشف عن أسلحة جديدة
2019/7/6م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القيــادة العامــة للقــوات املســلحة ســتفتتح يــوم غــد
معــرض الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد.
وقــال العميــد رسيــع« :ســيتم يف املعــرض إزاحــة الســتار عــن أســلحة جديــدة منهــا
صــاروخ باليســتي جمنــح وكذلــك الكشــف عــن جديــد الصناعــات احلربيــة لســاح
اجلو املســر».
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ال ُم َتحَ ِّد ْث
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سالح اجلو املسير يشن هجمات جديدة على
مطاري أبها الدولي وجيزان اإلقليمي
2019/7/6م
عــاود ســاح اجلــو املســر شــن هجامتــه باســتهداف مواقــع عســكرية
يف مطــار أهبــا الــدويل.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن
الطــران املســر نفــذ عمليــات هجوميــة جديــدة بطائــرات قاصــف  k2اســتهدفت
مواقــع عســكرية مهمــة بمطــار أهبــا الــدويل.
ٍ
ٍ
عاليــة وتســببت يف تعطيــل املالحــة
بدقــة
وأكــد أن اهلجــات أصابــت أهدافهــا
اجلويــة يف املطــار.
وجــدد العميــد رسيــع التأكيــد عــى اســتمرار العمليــات وأهنــا ســتكون أشــد إيالمـ ًا
يف أيــام القادمــة إذا مــا اســتمر النظــام الســعودي يف تصعيــده وعدوانــه وجرائمــه
بحــق الشــعب اليمنــي.
إىل ذلــك نفــذ ســاح اجلــو املســر عــدة هجــات بطائــرات قاصــف  2kعــى
مرابــض الطائــرات احلربيــة ومواقــع عســكرية أخــرى بمطــار جيــزان اإلقليمــي.
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة أن الطائــرات أصابــت أهدافهــا
بدقــة عاليــة مــا أدى إىل تعطــل املالحــة اجلويــة يف املطــار.
وأشــار العميــد حييــى رسيــع إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املتواصــل للعــام اخلامــس عــى التــوايل عــى الشــعب اليمنــي.

422

يوليو ٢٠١٩ /

رئيس املجلس السياسي القائد األعلى للقوات
املسلحة يفتتح معرض الشهيد الرئيس صالح
الصماد للصناعات العسكرية اليمنية
2019/7/7م

افتتــح رئيــس املجلــس الســيايس األعــى  -القائــد األعــى للقــوات
املســلحة املشــر مهــدي حممــد املشــاط اليــوم معــرض الشــهيد
الرئيــس صالــح عــي الصــاد للصناعــات العســكرية اليمنيــة الــذي
حيتــوي عــى نــاذج للصواريــخ الباليســتية واملجنحــة والطائــرات
املســرة اليمنيــة اجلديــدة.

وخــال افتتــاح املعــرض بحضــور عضــو املجلــس الســيايس األعــى األســتاذ حممــد
عــي احلوثــي ورئيــس جملــس النــواب الشــيخ حييــى عــى الراعــي ورئيــس جملــس
الــوزراء الدكتــور عبدالعزيــز بــن حبتــور ونائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفــاع
واألمــن اللــواء جــال الرويشــان ووزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص
العاطفــي ووزيــر الداخليــة اللــواء عبدالكريــم أمــر الديــن احلوثــي ورئيــس هيئــة
األركان العامــة اللــواء الركــن حممــد عبدالكريــم الغــاري ومديــر دائــرة التوجيــه
املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع قــام
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى  -القائــد األعــى للقــوات املســلحة بإزاحة الســتار
عــن األســلحة اليمنيــة اجلديــدة وهــي صــاروخ قــدس  1املجنــح وطائــرة صــاد 3
املســرة وطائــرة صــاد  1املســرة االســتطالعية وطائــرة قاصــف  2kاملســرة.

واســتمع األخ الرئيــس مــن وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان العامــة واملتحــدث
الرســمي باســم القــوات املســلحة إىل رشح حــول اخلصائــص التكتيكيــة والقتاليــة
للطائــرات املســرة اجلديــدة وصــاروخ قــدس 1ومراحــل تصنيعهــا ومــا ســتمثله
هــذه األســلحة اليمنيــة اجلديــدة مــن إضافــة نوعيــة ســتعزز مــن القــدرات
العســكرية اليمنيــة وســتغري مســار وجمريــات املعركــة مــع العــدوان باعتبارهــا
أســلحة ردع فاعلــة ومهمــة.
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ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
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وطــاف األخ الرئيــس ومرافقــوه بأجنحــة املعــرض واطلعــوا عــى مــا حيتويــه مــن
نــاذج للصواريــخ الباليســتية اليمنيــة مــن منظومــة بــركان 2والصواريــخ متوســطة
املــدى -قاهــر وبــدر -بأجيالــه الثالثــة.

كــا شــاهد رئيــس املجلــس الســيايس القائــد األعــى للقــوات املســلحة واألخــوة
كبــار قــادة الدولــة فيلــا تســجيليا عــن الصــاروخ قــدس 1والطائــرات املســرة
اجلديــدة التــي تــم إزاحــة الســتار عنهــا والــذي يســتعرض خصائــص هذه األســلحة
اجلديــدة ومميزاهتــا ومراحــل تصنيعهــا ومشــاهد حيــة لعمليــات االختبــار لألســلحة
اجلديــدة عــى أهــداف متعــددة ومــدى دقــة إصابتهــا ألهدافهــا.
وأشــاد الرئيــس املشــاط باإلنجــازات النوعيــة والنجاحــات املتتاليــة التــي حتققهــا
القــوات املســلحة اليمنيــة يف خمتلــف اجلوانــب ومنهــا جمــاالت التصنيــع العســكري
الــذي حقــق نجاحــات ملموســة  ..مشــر ًا إىل أن مــا حققتــه القــوة الصاروخيــة
والطــران املســر يعــد مفخــرة لــكل اليمنيــن.
وأكــد الرئيــس املشــاط أن املرحلــة القادمــة ســتكون مليئــة باملفاجــآت وأن األســلحة
اجلديــدة ســتحدث فارقــا يف موازيــن القــوى مــع العــدوان وســتتغري معهــا كل
املعطيــات لصالــح قواتنــا باعتبــار هــذه األســلحة اجلديــدة أســلحة ردع فاعــل
ومؤثــر.

مــن جهتــه أوضــح وزيــر الدفــاع أن قواتنــا املســلحة وصلــت إىل مرحلــة متقدمــة
يف جمــاالت الصناعــات العســكرية التــي تشــهد كل يــوم تطــور ًا ونجاح ـ ًا ملموس ـ ًا
بأيــاد وخـ ٍ
ـرات يمنيــة ..مشــر ًا إىل أن هــذه األســلحة اجلديــدة تــم اختبارهــا بعــدة
عمليــات ناجحــة وأثبتــت قدرهتــا ودقتهــا عــى إصابــة أهدافهــا.
وأكــد وزيــر الدفــاع أن القــادم ســيكون أعظــم وأشــد إيالم ـ ًا عــى قــوى العــدوان
مــامل جينحــوا للســام ويوقفــوا عدواهنــم وحصارهــم عــى شــعبنا اليمنــي.

مــن جهتــه أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن كافــة تفاصيــل وخصائــص ومميــزات
األســلحة اجلديــدة وجتــارب اختبارهــا ســيتم إعالهنــا يف مؤمتــر صحفــي الحــق.

424

يوليو ٢٠١٩ /

العميد سريع :االستهداف يف إطار الرد
الطبيعي واملشروع على حتالف قوى العدوان
2019/7/8م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
ـات واسـ ٍ
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليـ ٍ
ـعة باجتــاه مطــار أهبــا
الــدويل وحمطــة كهربــاء هتامــة يف مدينــة أهبــا وذلــك بطائــرات
قاصــف .2k
وقــال« :إن العمليــة األوىل اســتهدفت مطــار أهبــا الــدويل بعــدة هجــات بطائــرات
قاصــف  2kاســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وأهدافــا عســكرية أخــرى
وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة وتســببت يف تعطيــل املالحــة اجلويــة يف املطــار».
وأضــاف «العمليــة األخــرى اســتهدفت حمطــة هتامــة للكهربــاء بعــدد مــن طائــرات
قاصــف  2kوكانــت اإلصابــة مبــارشة ودقيقــة».
وقــال« :يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد الطبيعــي واملــروع عــى حتالــف
قــوى العــدوان الــذي شــن خــال الـــ 48ســاعة املاضيــة  32غــارة جويــة عــى
مناطــق متفرقــة مــن بلدنــا ســقط عــى إثرهــا شــهداء وجرحــى».
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العميد سريع :ما ذكره ناطق العدوان عن
محاولة استهداف سفينة محض افتراء
2019/7/8م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن مــا ذكــره ناطــق العــدوان عــن حماولــة اســتهداف ســفينة يف
البحــر األمحــر مــن قبــل قواتنــا املســلحة هــو حمــض افــراء ال أســاس
لــه مــن الصحــة.
وقــال« :االدعــاء الســخيف لناطــق العــدوان يكشــف املســتوى املنحــط الــذي
وصــل إليــه العــدوان عــى اليمــن مــن فشـ ٍ
ـل عســكري وســيايس وإنســاين ليســعى
الختــاق هــذه األكاذيــب».
معتــر ًا ذلــك حماولــة فاشــلة مــن ناطــق العــدوان الســتعطاف الــرأي العــام الــدويل
وإجيــاد مــررات الســتمرار عدواهنــم وحصارهــم الظــامل عــى اليمــن بشــكل عــام
وعــى حمافظــة احلديــدة بشــكل خــاص وللتنصــل مــن اتفــاق الســويد خاصــة بعــد
تنفيــذ الوفــد الوطنــي خلطــوة أحاديــة اجلانــب يف موانــئ احلديــدة.
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العميد سريع :القوات املسلحة اليمنية متتلك
منظومات صاروخية أخرى لم ُتكشف حتى اللحظة
2019/7/9م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مؤمتــر ًا صحفيـ ًا اســتعرض فيــه اخلصائــص القتاليــة ومشــاهد
لألســلحة اليمنيــة اجلديــدة التــي تــم إزاحــة الســتار عنهــا يف معــرض
الشــهيد الرئيــس صالــح عــي الصــاد للصناعــات العســكرية اليمنيــة.
وأشــار إىل أن افتتــاح املعــرض مــن قبــل األخ رئيــس املجلــس الســيايس القائــد
األعــى للقــوات املســلحة وحضــور كبــار قيــادات الدولــة املدنيــة والعســكرية يؤكــد
مســتوى اهتــام القيــادة السياســية والعســكرية بالصناعــات العســكرية بعــد أن
قطعــت املؤسســة العســكرية اليمنيــة شــوط ًا مه ـ ًا يف ســبيل إعــادة التنظيــم والبنــاء
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وحققــت نجاحــات نوعيــة عــى صعيــد الصناعــات العســكرية املختلفــة.
وقــال« :مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن تقــدم هــذه الصناعــات واإلنتــاج احلــريب
يــأيت يف ظــل العــدوان الغاشــم والشــامل واحلصــار الــذي يتعــرض لــه اليمــن»..
موضحـ ًا أن الصناعــات العســكرية اليمنيــة مــرت بعــدة مراحــل وصــوالً إىل مرحلــة
اإلنتــاج والتطويــر وبعــد أن اســتكملت بعــون اهلل كافــة املراحــل التأسيســية.
وأكــد العميــد رسيــع أن الصناعــات العســكرية اليمنيــة دليــل إضــايف عــى القــدرات
اليمنيــة والكفــاءات الوطنيــة املتســلحة باإليــان بــاهلل عــز وجــل والواثقــة بنــره
واملدركــة حلجــم اخلطــر الــذي يتهــدد الكيــان اليمنــي.
ونــوه إىل أن هــذه الكفــاءات واخلــرات حمــل تقديــر القيــادة وكذلــك كافــة أبنــاء
الشــعب اليمنــي بــل وكافــة الرشفــاء األحــرار مــن أبنــاء أمتنــا ..مشــر ًا إىل أن
العســكرية اليمنيــة تفخــر اليــوم بــا وصلــت إليــه حتــت قيــادة الســيد القائــد
عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي خــص الصناعــات العســكرية باالهتــام
واملتابعــة والتوجيــه.
وأضــاف« :مــا حتقــق ويتحقــق عــى صعيــد الصناعــات العســكرية اليمنيــة مل يكــن
ليتحقــق لــوال الثقــة بــاهلل عــز وجــل واالرتبــاط بــه واالعتــاد عليــه ولــوال الثقــة
بأبنــاء شــعبنا وشــبابنا وجماهدينــا األبطــال وبالعقــل اليمنــي املبــدع القــادر عــى
خــوض غــار التجربــة اســتجابة ملتطلبــات الواقــع وإســهام ًا يف معركــة التصــدي
لتحالــف العــدوان ودفاع ـ ًا عــن الشــعب والوطــن».
وتطــرق متحــدث القــوات املســلحة إىل مــا تضمنــه معــرض الشــهيد الرئيــس
صالــح الصــاد للصناعــات اليمنيــة مــن منظومــات صاروخيــة جديــدة مصنوعــة
حمليــ ًا والتــي دخلــت اخلدمــة.
قائ ـاً« :املعــرض تضمــن منظومــة صاروخيــة جديــدة أطلــق عليهــا قــدس وهــي
عبــارة عــن صواريــخ جمنحــة كــروز وهــذه املنظومــة صناعــة يمنيــة وهنــاك عــدة
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أجيــال منهــا وختضــع لعمليــة تطويــر مســتمرة».
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذه املنظومــة اجلديــدة أثبتــت قدرهتــا الكبــرة عــى إصابــة
أهدافهــا وعــى جتــاوز املنظومــات االعرتاضيــة للعــدو والوصــول إىل أهدافهــا يف
عمــق دول حتالــف العــدوان بنجــاح  ..مســتعرض ًا مواصفــات الصــاروخ قــدس
ومشــاهد إلطالقــه.
وأوضــح أن تســمية هــذه املنظومــة هبــذا االســم جــاء يف وقــت هرولــة األنظمــة
العميلــة نحــو التطبيــع وتآمرهــا الفاضــح عــى فلســطني وهــو تأكيــد عــى موقفنــا
الثابــت جتــاه القضيــة الفلســطينية وجتــاه األقــى والقــدس.
وأضــاف « مــا يتعــرض لــه شــعبنا اليمنــي هــو جــزء مــن املؤامــرة عــى أمتنــا
بأكملهــا وإننــا اليــوم يف خــط املواجهــة املتقــدم مــع أعــداء األمــة وأدواهتــم مــن
العمــاء واخلونــة ».
كــا تطــرق العميــد رسيــع إىل أن املعــرض تضمــن املنظومــات الصاروخيــة التــي
تــم الكشــف عنهــا خــال مراحــل ســابقة منهــا صواريــخ بعيــدة املــدى وحتديــد ًا
منظومــة بــركان التــي تــم الكشــف عــن اجليــل األول وكذلــك اجليــل الثــاين منهــا..
موضحـ ًا أن هنــاك جيــل ثالــث مل يكشــف بعــد رغــم دخولــه اخلدمــة خــال املرحلة
الســابقة.
وأشــار إىل أن الصواريــخ متوســطة املــدى وعــى رأســها منظومــة بــدر ومنظومــة
قاهــر دخلــت اخلدمــة بعمليــات جتريبيــة ناجحــة وكان هلــا حضــور كبــر يف معركــة
التصــدي للعــدوان.

ٍ
وأكــد املتحــدث الرســمي أن القــوات املســلحة اليمنيــة متتلــك منظومـ ٍ
صاروخية
ـات
أخــرى مل تكشــف حتــى اللحظــة وأن كافــة أســلحتنا االســراتيجية والتقليديــة هــي
أســلحة دفاعية.
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وأشــار إىل أن اجتاهنــا نحــو تطويــر الصناعــة العســكرية يعــود إىل مــا يتعــرض لــه
اليمــن شــعب ًا وأرضـ ًا مــن عــدوان ســافر ،األمــر الــذي جيعلنــا أمــام مســؤولية دينيــة
ووطنيــة حتتــم علينــا رضورة العمــل عــى التصــدي هلــذا العــدوان بشــتى الوســائل
الدفاعيــة املمكنــة.
وقــال« :هــذا احلــق املــروع لــكل شــعب يتعــرض لغــزو واعتــداء وعــدوان مــن
حتالــف إجرامــي ارتكــب املجــازر ودمــر القــرى واملــدن واملســاجد واملــدارس مــن
خــال القــوة العســكرية وارتكابــه جرائــم مســتمرة بحــق كافــة أبنــاء شــعبنا مــن
خــال احلصــار الشــامل».
وتطــرق إىل أن ســاح اجلــو املســر أثبــت فاعليتــه بمعركــة الصمــود اليــاين يف وجــه
حتالــف العــدوان وإن معــرض الشــهيد الصــاد تضمــن طائــرة مســرة جديــدة نــوع
صــاد 3ضمــن منظومــة متكاملــة تــم الكشــف عــن جيلــن منهــا إضافــة إىل الطائــرة
املســرة قاصــف وحتديــد ًا اجليــل الثــاين مــن هــذه املنظومــة قاصــف .2k
وقــال« :طائــرة صــاد  3هــي طائــرة هجوميــة هلــا قــدرة عــى الوصــول إىل أهدافهــا
وبمــدى يصــل إىل  1700كيلومــر وتســتطيع الوصــول إىل أهدافهــا يف عمــق دول
حتالــف العــدوان».
وأضــاف «:طائــرة صــاد  3تــم جتريبهــا بعــدة عمليــات ناجحــة اســتهدفت مطارات
ســعودية وإماراتيــة ويمكــن أن تنفجــر الطائــرة مــن أعــى إىل أســفل أو تصطــدم
مبــارشة باهلــدف وحتتــوي عــى كميــات مناســبة مــن املتفجــرات ومتتــاز بتكنولوجيــا
متطــورة بحيــث ال تســتطيع املنظومــات االعرتاضيــة كشــفها».
وتــم خــال املؤمتــر عــرض مشــاهد إلقــاع الطائــرة صــاد  3وحتليقهــا وكذلــك
مشــاهد إلقــاع وهبــوط الطائــرة املســرة االســتطالعية صــاد  1ومشــهد لعمليــة
اســتطالعية ورصــد لطائــرة صــاد  1يف جيــزان.
مشــر ًا إىل أن طائــرة صــاد  1تســتطيع الوصــول إىل أكثــر مــن  500كيلــو يف عمــق
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دول العــدوان وهلــا قــدرة عــى رصــد األهــداف مبــارشة إىل غرفــة العمليــات.
وأوضــح العميــد رسيــع أن هنــاك منظومــة راصــد وقــد خضعــت هــذه الطائــرات
املســرة للتطويــر والتحديــث وهلــا مهــام اســتطالعية تتناســب مــع ظــروف املعركة..
مســتعرض ًا مشــاهد إلطــاق الطائــرة.
وقــال« :الصناعــات العســكرية اليمنيــة تشــمل القذائــف بمختلــف أنواعهــا
وكذلــك أســلحة تقليديــة عــدة منهــا القناصــات وســيتم الكشــف عــن كل ذلــك
يف معــرض شــامل لكافــة الصناعــات العســكرية اليمنيــة واإلنتــاج احلــريب خــال
الفــرة القادمــة بــا يف ذلــك املنظومــات الصاروخيــة التــي مل ُيعلــن عنهــا».
وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا املســلحة متتلــك خمزونـ ًا اســراتيجي ًا مــن الصواريــخ
الباليســتية واملجنحــة والطائــرات املســرة بمختلــف أنواعهــا يكفــي لالســتمرار يف
الصمــود العســكري ليــس ألشــهر قادمــة وإنــا لســنوات.
وأضــاف« :اإلنجــازات العســكرية هندهيــا إىل الشــعب اليمنــي العظيــم شــعب
اإليــان وشــعب اإلســام وشــعب اجلهــاد ونقــول لــه ثقتــك أهيا الشــعب باملؤسســة
العســكرية والتفافــك حــول املجاهديــن املدافعــن عــن الديــن والوطــن والكرامــة
والســيادة أحــد أهــم أســباب الصمــود».
وأشــار إىل أنــه وهبــذه اإلنجــازات تتعــزز الثقــة وتتعــزز الوحــدة والتالحــم بــن
أفــراد الشــعب وكافــة منتســبي املؤسســة العســكرية.
واختتــم املتحــدث الرســمي مؤمتــره الصحفــي قائــا« :املؤسســة العســكرية توجــه
التحيــة ملــن يســتحقها ملــن يصنــع بعــون اهلل هــذه امللحمــة التارخييــة ويقــدم قوافــل
الشــهداء ويدعــم اجلبهــات وهــو الشــعب اليمنــي فتحيــة لــك أهيــا الشــعب
العظيــم».
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اجتماع برئاسة املتحدث الرسمي يناقش محددات
العمل اإلعالمي املواكب للمرحلة وتوجهات القيادة
2019/7/10م
أكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن اخلطــاب اإلعالمــي
للجيــش واللجــان الشــعبية اتســم باملوضوعيــة واالتــزان واســتطاع
إيصــال رســالتنا إىل العــامل بمصداقيــة.
وأشــار خــال ترؤســه اجتامعــا بصنعــاء ضــم عــدد ًا مــن اخلــراء واملحللــن
العســكريني إىل أن الوضــع اليــوم اختلــف متامـ ًا عــا كان عليــه بدايــة العــدوان وهــو
مــا يتطلــب توجيــه اخلطــاب اإلعالمــي وفــق حمــددات جتســد رؤيــة وتوجــه القيــادة
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الثوريــة والسياســية والعســكرية العليــا وعكــس الواقــع الســيايس والعســكري
والتغــر يف موازيــن القــوى مــع العــدوان.
وأشــاد العميــد رسيــع باجلهــود الــذي بذهلــا االخــوة اخلــراء واملحللون العســكريون
خــال املرحلة الســابقة.
ووقــف االجتــاع أمــام مجلــة مــن القضايــا املعــززة لــأداء اإلعالمــي العســكري يف
كافــة اجلوانــب.
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العميد سريع :عشرات القتلى واجلرحى
من جيش العدو السعودي بصاروخ باليستي
استهدف معسكر ًا لهم يف جنران
2019/7/10م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية صاروخــ ًا
باليســتي ًا عــى جتمعــات املرتزقــة قبالــة نجــران.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن القــوة
الصاروخيــة اســتهدفت جتمعــات كبــرة ملرتزقــة اجليــش الســعودي شــال البقــع
بصــاروخ باليســتي مــن طــراز «بــدر.»F
ٍ
ٍ
عاليــة وخلفــت  45قتيــ ً
ا
بدقــة
مؤكــد ًا أن الرضبــة الصاروخيــة أصابــت هدفهــا
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وجــرح العــرات حالتهــم خطــرة.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن ـ ُه تــم رصــد ســيارات اإلســعاف وهــي تنقــل القتــى
واجلرحــى إىل مستشــفيات نجــران وســط حالــة مــن اإلربــاك واهللــع يف صفــوف
قــوات العــدوان مؤكــد ًا أن العمليــة موثقــة وســوف يتــم نرشهــا يف الوقت املناســب.
وأكــد أن العمليــة أتــت يف وقــت كانــت قــوى العــدوان حتــر لتصعيــد كبــر باجتــاه
املناطــق احلدوديــة فكانــت رضبــة اســتباقية بعــد عمليــة اســتخباراتية ورصــد دقيــق
لتجمعا هتم .
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تكرمي أسرة الشهيد محمد عبداملنعم
الشامي بدرع وزارة الدفاع
2019/7/12م
كــرم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم بصنعــاء أرسة الشــهيد
املجاهــد حممــد عبداملنعــم أمحــد الشــامي بــدرع وزارة الدفــاع.
وخــال التكريــم نقــل مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي لوالــد وأرسة الشــهيد حتايــا
قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي ورئيــس املجلــس الســيايس
األعــى القائــد األعــى للقــوات املســلحة املشــر مهــدي املشــاط وقيــادة وزارة
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة ..مشــيد ًا باملواقــف البطوليــة الشــجاعة ومــا
ســطره الشــهيد البطــل مــن أدوار ومالحــم بطوليــة يف مياديــن العــزة والكرامــة
دفاعــ ًا عــن الوطــن ومواجهــة الغــزاة ومرتزقتهــم حتــى ارتقــى شــهيدا.
وأوضــح العميــد رسيــع أن االهتــام بــأرس الشــهداء وزياراهتــم هــو عهــد وتوجــه
حتــرص القيــادة الثوريــة والسياســية والعســكرية العليــا عــى جتســيده وفــاء وعرفانـ ًا
بالتضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء األبــرار الذيــن جــادوا بدمائهــم وأرواحهــم مــن
أجــل وطنهــم وشــعبهم ..مشــر ًا إىل أن الشــهادة يف ســبيل اهلل وســام ال يمنحــه اهلل
إال ملــن اختــاره وهــذا تكريــم إهلــي وأعظــم وســام.
مــن جهتهــم عــر والــد وأرسة الشــهيد عــن اعتزازهــم أن اهلل أكرمهــم وتقبــل منهــم
شــهيد ًا ..معربيــن عــن شــكرهم وتقديرهــم للقيــادة الثورية والسياســية والعســكرية
عــى اهتاممهــم بــارس الشــهداء.
وأكــدوا أن قوافــل العطــاء لــن تتوقــف وأهنــم ســيقدمون الشــهيد تلــو الشــهيد
دفاعــ ًا عــن الديــن والوطــن ومــن أجــل قيــم احلريــة والكرامــة لشــعبنا اليمنــي.

436

يوليو ٢٠١٩ /

العميد سريع :عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة
االستهداف بالشكل الذي ال يتوقعه النظام
السعودي طاملا استمر يف عدوانه وحصاره وبغيه
2019/7/15م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليــات واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك
خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط -بعســر-بعدد مــن طائــرات قاصــف
 2kاســتهدفت خمــازن أســلحة تذخــر الطائــرات احلربيــة ومواقع ـ ًا
عســكري ًة أخــرى.
وقــال« :كانــت اإلصابــة دقيقــة بفضــل اهلل وأدت إىل نشــوب حريــق كبــر يف خمــازن
األســلحة وتســببت بحالــة كبــرة مــن اإلربــاك واهللــع».
وأضــاف «يــأيت هــذا االســتهداف رد ًا عــى جرائــم العــدوان وغاراتــه املتواصلــة
بحــق الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا  20غــارة جويــة خــال الـــ24
ســاعة املاضيــة».
وأكــد العميــد رسيــع أن عملياتنــا مســتمرة وستتوســع دائــرة االســتهداف  -إن
شــاء اهلل -بالشــكل الــذي ال يتوقعــه النظــام الســعودي طاملــا اســتمر يف عدوانــه
وحصــاره وبغيــه.
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ثالث عمليات للمسير على مطار جيزان
وقاعدة امللك خالد بخميس مشيط
2019/7/16م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن الطــران املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه مطــار جيــزان
اإلقليمــي بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kأصابــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة
عاليــة».
مؤكــد ًا أن العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات بــا طيــار وأدت إىل تعطــل
املالحــة اجلويــة يف املطــار.
وأضــاف «أن هــذه العمليــة تــأيت يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
املتواصــل عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم»
كــا أكــد العميــد رسيــع أن الطــران املســر عــاود عملياتــه اهلجوميــة بعمليتــن
هجوميتــن بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مواقــع عســكرية مهمــة
وحساســة يف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر أصابــت أهدافهــا
بدقـ ٍ
ـة عاليــة بفضــل اهلل.
وأشــار إىل أن هــذه العمليــات تــأيت رد ًا عــى اســتمرار العــدوان حيــث بلغــت غاراته
اجلويــة خــال الـ 12ســاعة املاضيــة  19غــارة جوية.
وأكــد العميــد رسيــع أنــه كلــا اســتمر النظــام الســعودي يف تصعيــده وعدوانــه
وحصــاره كلــا كانــت عملياتنــا مســتمر ًة ومتصاعــد ًة ويف توســع مســتمر بــإذن اهلل
تعــإىل.
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العميد سريع :العملية تأتي يف إطار
الرد على جرائم العدوان وحصاره
املستمر على الشعب اليمني
2019/7/20م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيع
أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عــدة هجــات بطائــرات قاصــف2k
اســتهدفت رادارات ومواقــع عســكرية مهمــة بقاعــدة امللــك خالــد
اجلويــة بخميــس مشــيط.
وأضاف «إن اهلجامت أصابت أهدافها بدقة».
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن هــذه العمليــة تــأيت يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املســتمر عــى الشــعب اليمني.
منوه ًا إىل أن غارات العدوان بلغت خالل الـ 12ساعة املاضية  25غارة جوية.
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العميد سريع :عمليات سالح اجلو املسير أصابت
قاعدة امللك خالد اجلوية بالشلل التام
2019/7/23م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك
خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعـ ٍ
ـدد مــن طائــرات قاصــف
.2k

ٍ
عســكرية أخــرى وقــد
وقــال« :تــم خــال العميلــة اســتهداف رادارات ومواقــع
ٍ
ٍ
عاليــة بفضــل اهلل تعــإىل».
بدقــة
أصابــت أهدافهــا
مشــر ًا إىل أن ذلــك يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة
عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي بلغــت خــال الـــ 24ســاعة املاضيــة  23غــارة
جويــة.
وأكــد العميــد رسيــع أن قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط أصيبــت
بالشــلل التــام بعــد العمليــات املتواصلــة لســاح اجلــو املســر والتــي اســتهدفت
الــرادارات وخمــازن األســلحة ومواقــع حساســة.
مشــر ًا إىل أن قاعــدة امللــك خالــد تعتــر مــن أهــم القواعــد العســكرية التــي تنطلــق
منهــا معظــم العمليــات العدائيــة باجتــاه األرايض اليمنيــة.

ٍ
ٍ
كبــرة لــدى العــدو بعــد فشــل كل املنظومــات
إربــاك
وقــال« :هنــاك حالــة
االعرتاضيــة األمريكيــة وغريهــا املنتــرة يف الســعودية يف التصــدي أليــة عمليــة مــن
عملياتنــا».
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وأضــاف« :اضطــر العــدو إىل نقــل كنــروالت التحكــم والســيطرة إىل قواعــد

يوليو ٢٠١٩ /

عســكرية أخــرى لتصبــح منطلقـ ًا جديــد ًا للعمليــات العدائيــة عــى شــعبنا ظنـ ًا منــه
أهنــا أصبحــت بعيــدة املنــال ويف مــكان آمــن مــن اســتهدافنا لكنهــا مرصــودة وقــد
أصبحــت ضمــن األهــداف اهلامــة التــي ســتطاهلا اليــد الطــوىل للقــوات املســلحة
اليمنيــة بــإذن اهلل ولــن تكــون ىف مأمــن مــادام العــدوان واحلصــار مســتمر ًا عــى
شــعبنا اليمنــي العظيــم».
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استهداف مرابض الطائرات احلربية
يف قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/7/25م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع
أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك خالد
اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدد مــن طائــرات قاصــف .2k
موضحــ ًا أن العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وأماكــن التذخــر
ٍ
بدقــة عاليــة.
والتجهيــز ومواقــع حساســة أخــرى وقــد أصابــت أهدافهــا
وأضــاف العميــد رسيــع «:يــأيت هــذا االســتهداف رد ًا عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت خــال الـــ 12ســاعة املاضيــة  21غــارة
جويــة».
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العميد سريع :عملياتنا مستمرة طاملا
استمر العدوان واحلصار على بلدنا
2019/7/25م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر اســتهدف مطــار أهبــا الــدويل بعمليــة
واســعة بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kاملســرة.
موضحـ ًا أن العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات وأهدافـ ًا أخــرى وقــد أصابــت
أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة عاليــة بفضــل اهلل وأدت إىل تعطــل املالحــة اجلويــة يف املطــار.
وقــال« :يــأيت هــذا االســتهداف رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره وغاراتــه
املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا  25غــارة جويــة خــال
الـــ 12ســاعة املاضيــة».
وأضــاف العميــد رسيــع« :عملياتنــا مســتمرة طاملــا اســتمر العــدوان واحلصــار عــى
بلدنــا وهلــذا نكــرر دعوتنــا للمدنيــن والــركات باالبتعــاد الكامــل عــن املطــارات
واملواقــع العســكرية كوهنــا أصبحــت أهدافـ ًا مرشوعـ ًة».
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عمليات واسعة لسالح اجلو على أهداف
عسكرية وحيوية يف مطار جنران
2019/7/28م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــات واســعة بطائــرات قاصــف k2
ٍ
ٍ
ٍ
وحيويــة يف مطــار نجــران.
عســكرية
أهــداف
عــى
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
العمليــة األوىل اســتهدفت غــرف التحكــم والســيطرة لطائــرات بــا طيــار يف املطــار
فيــا اســتهدفت العمليــة الثانيــة مرابــض الطائــرات بــا طيــار ومواقــع عســكرية
أخــرى».
وأكــد العميــد رسيــع أن عمليــات الطــران املســر الواســعة حققــت أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة
وأدت إىل تعطيــل املالحــة اجلويــة يف املطــار.

وأشــار إىل أن عمليــة االســتهداف تــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره وغاراته
املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي بلغــت خــال الـــ 48ســاعة املاضية
 27غــارة جويــة.
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العميد سريع :نؤكد لقوى العدوان أن اليد الطولي
للقوات املسلحة اليمنية ستالحقهم أين ما كانوا
2019/7/28م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة اســتهدفت مقــر قيــادة حتالــف العــدوان
جنــويب ســقام بنجــران بصــاروخ باليســتي قصــر املــدى أصــاب
ٍ
بدقــة عاليــة بفضــل اهلل.
هدفــه
وقــال« :تــم تدمــر مركــز العمليــات وســقوط عــدد كبــر مــن القتــى واجلرحــى
بينهــم قــادة».
موضحــ ًا أنــه تــم اســتهداف هــذا املوقــع اهلــام بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــه
حيــث كانــت تــدار معــارك احلــدود مــن تلــك الغــرف.
وأضــاف العميــد رسيــع «نؤكــد اليــوم لقــوى العــدوان أن اليــد الطــويل للقــوات
املســلحة اليمنيــة ســتالحقهم أيــن مــا كانــوا وأن بنــك أهدافنــا يتوســع يوم ـ ًا بعــد
يــوم».
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العميد سريع :عشرات القتلى من اجليش السعودي
بصاروخ باليستي استهدفهم غرب عسير
2019/7/29م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــ ًا باليســتي ًا نــوع بــدر  Fاســتهدف جتمعــات
اجليــش الســعودي ومرتزقتــه وخمــازن األســلحة يف منطقــة الدائــر غــرب عســر.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقـ ٍ
ـة عاليــة وســبب انفجــارات ضخمــة هــزت املنطقــة
وهرعــت ســيارات اإلســعاف واإلطفــاء إىل مــكان االســتهداف وســط حالــة مــن
اهللــع والرعــب يف صفــوف العــدو».
وأضــاف «أن مصــادر اســتخباراتية أكــدت ســقوط عــرات القتــى واجلرحــى مــن
اجليــش الســعودي ومرتزقتــه».
مشــر ًا إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وبعــد عمليــة
اســتخباراتية واســتطالعية دقيقــة ..مؤكــد ًا أن القــادم أعظــم.
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عملية هجومية لسالح اجلو املسير على مطار أبها
2019/7/29م
شــن ســاح اجلــو املســر عمليــة هجوميــة جديــدة عــى مطــار أهبــا
مــا أدى إىل تعطيــل حركــة املالحــة اجلويــة فيــه.
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن ســاح
اجلــو املســر نفــذ عمليــة هجوميــة واســعة عــى مطــار أهبــا الــدويل بطائــرات
قاصــف .k2
وقــال« :إن عمليــة ســاح اجلــو املســر اســتهدفت مواقــع هامــة ىف مطــار أهبــا
الــدويل وحققــت بفضــل اهلل إصابــة دقيقــة».
وأكــد العميــد رسيــع أن عمليــات ســاح اجلــو املســر تــأيت رد ًا عــى جرائــم
العــدوان وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت خــال الـــ 12ســاعة املاضيــة
 15غــارة جويــة.
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العميد سريع :جرمية النظام السعودي
يف آل ثابت تثبت فشل هذا النظام
يف امليدان العسكري واإلنساني
2019/7/29م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن جريمــة النظــام الســعودي يف آل ثابــت بمحافظــة صعــدة
تثبــت فشــله يف امليــدان العســكري واإلنســاين.
وأشــار يف منشــور لــه عــى فيســبوك إىل أن جريمــة آل ثابــت يف مديريــة قطابــر
بمحافظــة صعــدة التــي ارتكبهــا النظــام الســعودي بحــق املدنيــن يف ســوق شــعبي
تثبــت فشــل النظــام الســعودي يف امليــدان العســكري واإلنســاين.
وأضــاف «:النظــام الســعودي عمــد إىل ارتــكاب جمــزرة بحــق املدنيــن يف ســوق
شــعبي بعــد االســتهداف الدقيــق والناجــح لصــاروخ بــدر  Fوالــذي أصــاب
هدفــه بفضــل اهلل تعــإىل مســتهدف ًا بشــكل مبــارش جتمعـ ًا عســكري ًا جلنــود ســعوديني
وجماميــع مــن املرتزقــة».
وأكــد العميــد رسيــع أنــه وأمــام هــذه األعــال اإلجراميــة بحــق أبنــاء شــعبنا اليمني
لــن تقــف القــوات املســلحة مكتوفــة األيــدي وإنــا ســيزيدنا ذلــك قــو ًة وعزيم ـ ًة
للــرد عــى عدوانــه الظــامل وحصــاره الغاشــم بعــون اهلل تعــإىل وبــا يتناســب زمان ـ ًا
ومكان ـ ًا.
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عملية واسعة للطيران املسير على
قاعدة امللك خالد بخميس مشيط
2019/7/29م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــة واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك خالــد
اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدد مــن طائــرات قاصــف .2k
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وأهدافــ ًا عســكري ًة أخــرى وقــد
ٍ
بدقــة عاليــة».
أصابــت أهدافهــا
موضح ـ ًا أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى العــدوان املســتمر واحلصــار اجلائــر
وارتكابــه اجلرائــم البشــعة بحــق أبنــاء شــعبنا اليمنــي العظيــم.
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العميد سريع :أسر أكثر من  40مرتزق ًا ومصرع
العشرات خالل التصدي لزحفهم غرب عسير
2019/7/30م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أنــه تــم أرس أكثــر مــن  40مرتزق ـ ًا ومــرع العــرات مــن
مرتزقــة اجليــش الســعودي إثــر تصــدى أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية والقبائــل األحــرار ملحــاوالت قــوى العــدوان الفاشــلة
بالزحــف مــن اجتاهــن قبالــة قطــاع الدائــر غــرب عســر باجتــاه
مديريتــي قطابــر ومنبــه احلدوديتــن.
وقــال« :تصــدت قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية مســنود ًة بأبنــاء القبائــل الرشفــاء
لزحوفــات قــوات العــدو باجتــاه املنطقتــن وكبدوهــا خســائر كبــرة يف األرواح
والعتــاد بعــد عمليــة اســتدراج ناجحــة حيــث تــم تدمــر عــدد مــن اآلليــات
واملدرعــات وكذلــك ســقوط العــرات مــن املرتزقــة بــن قتيـ ٍ
ـل ومصــاب إضافــة
إىل أرس أكثــر مــن  40مرتزقــ ًا وتــم اغتنــام عتــاد عســكري كبــر».
مشــر ًا إىل أن الطــران احلــريب للعــدو شــن عــدد ًا مــن الغــارات ملحاولــة إســناد
مرتزقتــه إال أهنــا بــاءت بالفشــل.
وأضــاف العميــد رسيــع «القــوات املســلحة حتيــي الــدور املــرف والبطــويل ألبنــاء
القبائــل الرشفــاء ملوقفهــم املــرف للتصــدي لقــوى العــدوان».
ونــر العميــد رسيــع يف صفحتــه عــى موقــع التواصــل االجتامعــي «فيســبوك»
صــور ًة أوليــ ًة لــأرسى الذيــن تــم أرسهــم قبالــة قطــاع الدائــر بعســر.
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جتربة ناجحة لصاروخ باليستي طويل املدى
على هدف عسكري سعودي بالدمام
2019/8/1م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوات الصاروخيــة أطلقــت صاروخ ـ ًا باليســتي ًا متطــور ًا
بعيــد املــدى باجتــاه هــدف عســكري هــام ىف العمــق الســعودي
بالدمــام يف جتربــة جديــدة وعمليــة ونوعيــة ناجحــة.
وقــال «أن هــذه العمليــة تــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره ومتاديــه ىف
عدوانــه وســفكه للــدم اليمنــي».
وجــدد دعــوة القــوات املســلحة اليمنيــة لــكل الــركات األجنبيــة واملواطنــن
باالبتعــاد الكامــل عــن األهــداف العســكرية واحليويــة كوهنــا أصبحــت أهدافــ ًا
مرشوع ـ ًة قــد يطاهلــا االســتهداف ىف أيــة حلظــة طاملــا اســتمر العــدوان واحلصــار
عــى اجلمهوريــة اليمنيــة.
مشــر ًا إىل أنه ســيتم الكشــف يف مؤمتــر صحفــي قريــب عــن تفاصيــل العمليــة
وتفاصيــل الصــاروخ اجلديــد.
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عملية مشتركة لسالح اجلو املسير
والقوة الصاروخية تستهدف عرض ًا
عسكري ًا للغزاة واملرتزقة يف عدن
2019/8/1م
أكــد املتحــدث باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن
ســاح اجلــو املســر والقــوة الصاروخيــة نفــذا عمليــ ًة مشــركة
باجتــاه معســكر اجلــاء يف عــدن اســتهدفت عرض ـ ًا عســكري ًا للغــزاة
واملرتزقــة وكانــت اإلصابــة دقيقــة.
وقــال «:تــم اســتهداف العــرض العســكري بطائــرة قاصــف  2kوصــاروخ باليســتي
متوســط املــدى مل يكشــف عنــه حتــى اآلن ».

وأضــاف « نتــج عــن العمليـ ِ
ـة مــرع وإصابــة العــرات مــن الغــزاة ومرتزقتهــم
وتســببت يف حالــة إربــاك كبــرة يف صفوفهــم».
وأكــد العميــد رسيــع أن العــرض العســكري الــذي تــم اســتهدافه يف عــدن كان يتــم
التحضــر مــن خاللــه للزحــف والتصعيــد باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية
يف حمافظتــي الضالــع وتعــز.
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العميد سريع يكشف عن تفاصيل صاروخ بركان 3
والعمليتني النوعيتني يف معسكر اجلالء والدمام
وإحصائيات شهر يوليو يف مختلف اجلبهات
2019/8/2م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفيــ ًا اســتعرض فيــه أهــم
املســتجدات خــال الـــ  48ســاعة املاضيــة وإحصائيــات شــهر يوليــو
يف خمتلــف اجلبهــات.
وأشــار إىل أن قواتنــا نفــذت بعــون اهلل عمليتــن نوعيتــن األوىل عمليــة مزدوجــة
نفذهــا ســاح اجلــو املســر والقــوة الصاروخيــة اســتهدفت معســكر ًا للمرتزقــة يف
حمافظــة عــدن وأدت إىل مــرع وإصابــة العــرات مــن املرتزقــة بينهــم قيــادات ..
موضحـ ًا أن العمليــة تــأيت ضمــن اســراتيجية الرضبــات االســتباقية لقواتنــا والتــي
هتــدف إىل إفشــال خمططــات حتالــف العــدوان يف التصعيــد العســكري يف خمتلــف
اجلبهــات.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن العمليــة الناجحــة جــاءت بعــد رصــد اســتخبارايت
دقيــق وتعــاون مــن جهــات يف املحافظــة.
وقــال « نحيــي كافــة املتعاونــن الذيــن وضعــوا مصلحــة اليمــن فــوق أيــة مصلحــة
أخــرى».
وأوضــح أن العمليــة الثانيــة والتــي جــاءت متزامنــة مــع عمليــة عــدن متثــل يف نجاح
القــوة الصاروخيــة بعــون اهلل يف إطــاق صــاروخ باليســتي بعيــد املــدى عــى هــدف
عســكري يف منطقــة الدمــام.
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مؤكــد ًا أن الصــاروخ اجلديــد هــو مــن نــوع « بــركان  « 3الــذي يعتــر اجليــل الثالــث
مــن منظومــة بــركان الباليســتية البعيــدة املــدى والقــادرة عــى إصابــة أهــداف عــى
طــول وعــرض جغرافيــا دول العــدوان.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن صــاروخ «بــركان  »3صناعــة يمنيــة ومــزود بتكنولوجيا
متطــورة وقــد خضــع لعمليــات جتريبيــة ناجحــة ولعمليــات تطويــر تقنــي لتجــاوز
املنظومــات االعرتاضيــة للعــدو ويعتــر مــن أهــم أســلحة الــردع االســراتيجي
لقواتنــا.
موضحــ ًا أن الصــاروخ املســتخدم يف عمليــة اســتهداف املرتزقــة يف عــدن ســيتم
اإلعــان عنــه خــال الفــرة املقبلــة.
وقــال « :نؤكــد للجميــع أن وســائلنا العســكرية معروفــة وطريقتنــا يف املواجهــة
أيضــ ًا معروفــة وخلــط األوراق حماولــة فاشــلة لــن حتقــق أهدافهــا».
مؤكــد ًا أن كافــة التشــكيالت املســلحة التابعــة للعــدوان  -بغــض النظــر عــن
مســمياهتا  -ضمــن أهدافنــا املرشوعــة كوهنــا تعتــر جــزء ًامــن مــروع احتــال
اليمــن وإخضاعــه.
وأضــاف «:كل مــن يســاند العــدوان عــى وطنــه وشــعبه وتارخيــه هــو خائــن وعميل
مهــا رفع مــن شــعارات وتســميات».
داعيـ ًا كافــة املغــرر هبم -ضمــن تلك التشــكيالت العميلــة اخلائنــة» العــودة إىل جادة
الصــواب وتــرك العاملــة واالرتــزاق عــى حســاب الكرامــة الوطنيــة  ..مشــر ًا إىل أن
التاريــخ لــن ينســى مواقــف العمــاء واخلونــة بحــق أنفســهم ووطنهــم وشــعبهم.
واســتعرض املتحــدث الرســمي خــال املؤمتــر مشــهد إطــاق الصــاروخ بــركان
 3الــذي أطلــق مــن داخــل األرايض اليمنيــة لــرب هــدف عســكري حيــوي
وحســاس يف عمــق أرايض العــدو.
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وقــال «:اســتخدام هــذه النوعيــة مــن الصواريــخ يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى
العــدوان وعــى جرائمــه بحــق الشــعب اليمنــي».
مضيفـ ًا «هنــاك قــدرة عملياتيــة فائقــة لقواتنــا وحتديــد ًا ســاح اجلــو املســر والقــوة
الصاروخيــة متنــح قواتنــا مســاحة كبــرة لتنفيــذ رضبــات مزدوجــة تشــرك فيهــا
وحــدات خمتلفــة مــن القــوات».
وأكــد العميــد رسيــع أن القــوات املســلحة ومــن خــال القــوة الصاروخيــة
بقواعدهــا الثابتــة واملتحركــة قــادرة عــى رضب عــدة أهــداف للعــدو يف خمتلــف
االجتاهــات االســراتيجية شــاالً وجنوب ـ ًا ورشق ـ ًا وغرب ـ ًا ويف وقــت واحــد وعــى
إمتــداد مــرح العمليــات العســكرية ويف عمــق دول حتالــف العــدوان.
وبخصــوص إحصائيــات شــهر يوليــو املنــرم أوضــح املتحــدث الرســمي أن
حتالــف العــدوان اســتمر يف ارتــكاب املجــازر وإســتهداف املــدن والقــرى اليمنيــة
مــن خــال الغــارات اجلويــة وكذلــك القصــف املدفعــي والصاروخــي واحلصــار
الشــامل.
مشــر ًا إىل أن املحافظــات اليمنيــة تعرضــت خــال شــهر يوليــو ألكثــر مــن 407
غــارات وأن النصيــب األكــر مــن هــذه الغــارات ُشــنت عــى حمافظــة صعــدة بأكثــر
مــن 200غــارة ثــم حمافظــة حجــة بأكثــر مــن  62غــارة إضافــة إىل حمافظــات صنعــاء
والضالــع وأمانــة العاصمــة واجلــوف وتعــز وعمــران ومــأرب والبيضــاء.
وأكــد أن عــدد الشــهداء واجلرحــى بلــغ خــال شــهر يوليــو املنــرم 98منهــم 33
طف ـ ً
ا و 25امــرأة وأن عــدد الشــهداء مــن األطفــال  13شــهيد ًا ومــن النســاء 21
شــهيدةً.
ولفــت إىل أن املجــزرة البشــعة التــي ارتكبهــا حتالــف العــدوان بحــق املواطنــن
يف ســوق آل ثابــت حمافظــة صعــدة وغريهــا مــن املجــازر تكشــف الوجــه القبيــح
لتحالــف العــدوان وتفضــح أهدافــه وجرائمــه.
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مؤكــد ًا أن القــوات املســلحة لــن تتهــاون يف الــرد املناســب واملــروع عــى كل هــذه
اجلرائــم واملجــازر وأن أبنــاء الشــعب اليمنــي لــن يتخلــوا عــن دمــاء مــن ســقطوا
ومــن تــرروا مــن هــذا العــدوان.
وأضــاف « :الزمــن الــذي كان فيــه العــدوان يرتكــب املجــازر دون ٍ
رد مناســب قــد
وىل».

وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا تصــدت خــال شــهر يوليــو ألكثــر مــن  83حماولــة
هجوميــة لقــوات العــدو عــى طــول مــرح العمليــات العســكرية منهــا  31حماولــة
يف جبهــات نجــران وجيــزان وعســر وأكثــر مــن  52حماولــة يف خمتلــف اجلبهــات
القتاليــة.
مشــر ًا إىل أن قواتنــا نفــذت 110عمليــات هجوميــة و 25عمليــة إغــارة و 68عمليــة
نوعيــة أبرزهــا 17عمليــة هجوميــة و 14عمليــة إغــارة يف حمــاور جيــزان ونجــران
وعســر اســتهدفت القــوات الســعودية ومرتزقتهــا.
وأردف قائ ـاً « :العمليــات النوعيــة لقواتنــا توزعــت بــن تنفيــذ كامئــن وإطــاق
صواريــخ قصــرة املــدى وكذلــك صواريــخ موجهــة».
مؤكــد ًا أن قواتنــا نجحــت خــال الفــرة املاضيــة يف تعزيــز مواقعهــا املتقدمــة
يف حمــاور جيــزان ونجــران وعســر ومتكنــت مــن مضاعفــة خســائر اجليــش
الســعودي مــن خــال العمليــات اهلجوميــة املباغتــة والكامئــن وأن كل حمــاوالت
اجليــش الســعودي واملرتزقــة يف اســتعادة الســيطرة عــى مواقــع اســراتيجية مهمــة
ومرتفعــات متحكمــة بمناطــق واســعة بــاءت بالفشــل.
وقــال «:خــال الـــ  72ســاعة املاضيــة نجحــت قواتنــا يف الســيطرة عــى 15موقعـ ًا
للجيــش الســعودي يف جيــزان ونجــران».
وتابــع قائ ـاً « :االمتــداد اجلغــرايف واالرتبــاط التارخيــي لتلــك املناطــق ســاهم يف
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تعزيــز وضعيــة قواتنــا الدفاعيــة وجعلهــا أكثــر قــدرة عــى مواجهــة قــوات العــدو
بأقــل اإلمكانيــات».
وأشــار إىل أن حمــاوالت قــوات العــدو يف حتقيــق اخرتاقــات باجتــاه حمافظــة صعــدة
مــن مناطــق حدوديــة مل يغــر مــن طبيعــة اخلارطــة العســكرية يف تلــك املحــاور ..
مؤكــد ًا أن العــدو يدفــع قواتــه ومرتزقتــه إىل حمــارق حقيقيــة ومصائــد وكامئــن عــدة
كان آخرهــا حماولتــه التقــدم بإجتــاه آل ثابــت.
وأضــاف «:نؤكــد أن النظــام الســعودي مل حيــرم تفامهــات وضــع مناطق منبــه ممرات
إنســانية وبعيــدة عــن أيــة رصاعــات إال أنــه مؤخــر ًا دفــع بقواتــه إىل تلــك املناطــق ما
دفــع أهــايل تلــك املناطــق أنفســهم إىل مواجهــة التقــدم الســعودي وكانــت القبائــل
أول مــن تصــدى لذلــك وأوقعــت خســائر كبــرة يف صفــوف قــوات العــدو».
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن اخلســائر البرشيــة يف صفــوف اجليــش الســعودي
أكــر بكثــر ممــا يتــم االعــراف بــه أو اإلعــان عنــه مــن قبــل الســلطات الســعودية.
وأردف قائ ـاً « :لدينــا إحصائيــة شــاملة عــن خســائر اجليــش الســعودي واملرتزقــة
بجنســياهتم املختلفــة يف حمــاور جيــزان ونجــران وعســر وســنعلن عنهــا قريب ـ ًا».
وأشــار إىل أن ســاح اجلــو املســر نفــذ خــال الثالثــة األشــهر املاضيــة  60عمليــة
بمعــدل عمليتــن كل 72ســاعة  ..موضحــ ًا أن أبــرز تلــك العمليــات اســتهدفت
مقــرات وقواعــد ومنشــآت العــدو منهــا 16عمليــة عــى مطــار أهبــا و 14عمليــة
عــى مطــار جيــزان و11عمليــة عــى مطــار نجــران و9عمليــات عــى قاعــدة مخيــس
مشــيط.
وقــال «:عمليــات ســاح اجلــو خــال شــهر يوليــو بلغــت 23عمليــة منهــا
18عمليــة بطائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مطــارات وقواعــد عســكرية ســعودية
وحققــت أهدافهــا بدقــة عاليــة».

459

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

موضحــ ًا أن ســاح اجلــو املســر نجــح يف حتقيــق أهــداف الرضبــات العســكرية
عــى مطــارات وقواعــد العــدو وكبــد خســائر كبــرة يف العتــاد واألرواح إضافــة إىل
خســائر اجلانــب االقتصــادي.
مضيفــ ًا «:أن إســتهداف قاعــدة مخيــس مشــيط جعلهــا تصــاب بالشــلل بنســبة
تتجــاوز الـــ  %60ممــا اضطــر العــدو إىل إخــاء القاعــدة مــن األســلحة».
وأكــد أن هــذه العمليــات كشــفت حجــم اإلربــاك والتخبــط الســيايس واإلعالمــي
والعســكري واألمنــي للنظــام الســعودي وأن قيــادة القــوات املســلحة تــدرس
خيــارات توســيع عمليــات ســاح اجلــو املســر خــال املرحلــة القادمــة.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن القــوة الصاروخيــة نفــذت وبنجــاح أربــع عمليــات
خــال شــهر يوليــو أبرزهــا اســتهداف جتمعــات قــوات العــدوان واملرتزقــة شــال
البقــع واســتهداف جتمعــات للجيــش الســعودي غــرب عســر  ..مســتعرض ًا مشــهد ًا
الطــاق صــاروخ باليســتي بــدر  fعــى جتمعــات اجليــش الســعودي ومرتزقتــه قبالة
نجــران.
وأردف قائ ـاً «:هــذه الرضبــات االســتباقية جــاءت بعــد رصــد اســتخبارايت دقيــق
وبتعــاون مــن داخــل صفــوف العــدو ونجحــت يف إفشــال خمطــط العــدو للتقــدم
بإجتــاه قواتنــا كــا أدت إىل وقــوع عــرات القتــى واملصابــن يف صفــوف قــوات
العــدو».
وأضــاف « وحــدة ضــد الــدروع نجحــت خــال شــهر يوليــو يف تدمــر وإعطــاب
 121دبابــة ومدرعــة وآليــة وعربــة نقــل جنــود ومعــدالً وســاح ًا وذلــك بصواريــخ
موجهــة وقذائــف مبــارشة يف خمتلــف اجلبهــات».
مؤكــد ًا أن وحــدة اهلندســة نجحــت خــال شــهر يوليــو يف تنفيــذ  334عمليــة
منهــا  240عمليــة اســتهداف جتمعــات أفــراد و 71عمليــة اســتهداف عربــات
نقــل وآليــات و4عمليــات اســتهداف مدرعــات و5عمليــات اســتهداف حتصينــات
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وعمليــة اســتهداف جرافــة عســكرية.
وأوضــح العميــد رسيــع أن إمجــايل عمليــات وحــدة القناصــة خــال شــهر يوليــو
بلغــت  1575عمليــة نتــج عنهــا قنــص 12جندي ـ ًا ســعودي ًا و 26جندي ـ ًا ســوداني ًا
و1487عمليــة قنــص مرتزقــة وقنــص  31آليــة و 19معــدل.
وقــال «:اســتجابة لقــرار العفــو العــام تزايــد عــدد العائديــن مــن صفــوف قــوات
العــدو إىل الصــف الوطنــي وخــال األســابيع املاضيــة جتــاوز عــدد العائديــن مــن
خمتلــف املحافظــات  2000عائــد».
موضحـ ًا أن اجليــش واللجــان الشــعبية مســتمرون يف تأمــن العــودة لكافــة الراغبــن
تنفيــذ ًا لقــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى.
وأضــاف «:العســكرية اليمنيــة يف العــام اخلامــس مــن العــدوان قــادرة عــى فــرض
معــادالت اســراتيجية جديــدة بعــد أن متكنــت بعــون اهلل مــن فــرض التحــول
االســراتيجي خــال الفــرة املاضيــة».
مشــر ًا إىل أن مجيــع عملياتنــا العســكرية دفاعيــة ومرتبطــة بوقــف العــدوان ورفــع
احلصــار.
وأكــد العميــد رسيــع أن القــوات املســلحة مســتمرة يف عمليــة البنــاء والتطويــر
لكافــة التشــكيالت العســكرية وبــا يســهم يف ردع حتالــف العــدوان ومحايــة الســيادة
الوطنيــة.
واختتــم املؤمتــر الصحفــي بالقــول «:شــعبنا املجاهــد الصامــد يقــف يــد ًا واحــد ًة
مــع أبنــاء القــوات املســلحة املدافعــن عــن اليمــن الــذي يقــف اليــوم بــكل شــموخ
أمــام حتالــف العــدوان والــذي يصنــع اليــوم بصمــود أبنائــه مرحلــة تارخييــة جديــدة
يف املنطقــة».
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استهداف جيش العدو السعودي ومرتزقته
يف جنران بصاروخ باليستي
2019/8/3م
أكــد املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع
أن القــوة الصاروخيــة اســتهدفت بصــاروخ باليســتي نــوع بــدر F
معســكر ًا مســتحدث ًا للجيــش الســعودي ومرتزقتــه جنــويب ســقام
قبالــة نجــران.

وقــال العميــد رسيــع« :إن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقـ ٍ
ـة عاليــة وســقط عــى إثــره
عــرات القتــى واجلرحــى وتســبب بحالــة إربــاك كبــرة يف صفوفهــم وتــم نقــل
اجلرحــى والقتــى إىل مستشــفيات نجــران».
مشــر ًا إىل أن هــذه الرضبــة تــأيت بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة لتجمعاهتــم حيــث
تعتــر عمليــة اســتباقية كــون قــوى العــدوان كانــت جتهــز للزحــف والتصعيــد باجتاه
مواقــع قواتنــا يف احلــدود.
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سالح اجلو املسير يستهدف مرابض
الطائرات ومواقع عسكرية يف مطاري
أبها وجنران وقاعدة امللك خالد
2019/8/5م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــات واســعة باجتــاه كل مــن مطــار
أهبــا الــدويل وقاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط ومطــار
نجــران بعــدد كبــر مــن طائــرات قاصــف  2kاملســرة.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « :العمليــة
األوىل اســتهدفت مرابــض الطائــرات بــا طيــار يف مطــار نجــران بعــدد مــن
طائــرات قاصــف  2kوكانــت اإلصابــة مبــارشة وتســببت يف تعطيــل املالحــة اجلويــة
يف املطــار».
وأضــاف« :بينــا اســتهدفت العمليــة الثانيــة مواقــع عســكرية مهمــة وحساســة يف
قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدد مــن طائــرات قاصــف
 2kوكانــت اإلصابــة دقيقــة».
وتابــع « :أمــا العمليــة الثالثــة فاســتهدفت مرابــض الطائــرات وأهدافــا أخــرى يف
مطــار أهبــا الــدويل وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة وتســببت يف تعطيــل املالحــة
اجلويــة يف املطــار».
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف يــأيت جتســيد ًا لوعــد قائــد الثــورة باألمس
بالرضبــات املوجعــة وتوســيع دائــرة االســتهداف ورد ًا عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا 21
غــارة خــال الـــ  48ســاعة املاضيــة.
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  مصرع وإصابة العشرات من املرتزقة
وتطهير  37موقع ًا قبالة جنران
2019/8/7م
متكــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية خــال أيــام املاضيــة مــن
تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى  37موقعــ ًا يف خــب والشــعف
باجلــوف قبالــة نجــران يف عمليــة هجوميــة ناجحــة أطلــق عليهــا «
عمليــة الوفــاء للشــهداء».
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « :أن
العمليــة نفذهتــا وحــدات متخصصــة مــن خمتلــف الصنــوف مــن ألويــة الصــاد
واللواءيــن  29ميــكا عاملقــة و 145مشــاة وانطلــق فيهــا مقاتلونــا باجتــاه مواقــع
العــدو مــن مســارين».
موضحــ ًا أن املســار األول تــم خاللــه تطهــر  7مواقــع يف سلســلة جبــال وعــر
االســراتيجية فيــا تــم خــال املســار الثــاين تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى جبهــة
الســليلة بالكامــل وصــوالً إىل وادي مــدرك وااللتقــاء بجبهــة وعــر وبلــغ عــدد
املواقــع التــي تــم تطهريهــا والســيطرة عليهــا يف هــذا املســار  30موقع ـ ًا.
وأضــاف العميــد رسيــع « :العمليــة أحدثــت إربــاك ًا واســع ًا يف صفــوف العــدو
وأدت إىل مــرع أكثــر مــن  41مرتزقــ ًا وإصابــة العــرات مــن مرتزقــة العــدو
بينهــم قيــادات إىل جانــب أرس عــدد آخــر منهــم فيــا الذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار».
مؤكــد ًا أن مقاتــي نــا متكنــوا بفضــل اهلل مــن تدمــر أكثــر مــن  24آليــة وعربــة
وأســلحة خمتلفــة للعــدو واغتنــام كميــة مــن األســلحة ».
وقــال « :حــاول العــدو إســناد مرتزقتــه بشــن عــرات الغــارات لكــن دون جــدوى
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كــا أفشــل مقاتلونــا  5زحوفــات و 3حمــاوالت تســلل ملرتزقــة العــدوان يف حماوالت
منهــم الســتعادة املواقــع وتــم تكبيدهــم مزيــد ًا مــن اخلســائر».
مؤكد ًا أن العملية النوعية تم توثيقها بعدسة اإلعالم احلريب وستبث الحق ًا.
وأشــاد العميــد رسع بــدور مشــايخ وقبائــل وأبنــاء قبيلــة دهــم الرشفــاء ووقوفهــم
إىل جانــب إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية لتحريــر مناطقهــم.
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إطالق صاروخ باليستي على معسكر رجال بنجران
2019/8/7م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــ ًا باليســتي ًا نــوع بــدر  Fعــى
ٍ
معســكر للجيــش الســعودي ىف رجــا بنجــران.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
ٍ
بدقــة عاليــة».
الصــاروخ أصــاب هدفــه
وأضــاف « :الرضبــة الباليســتية أســفرت عــن ســقوط عــرات القتــى واجلرحــى يف
صفــوف اجليــش الســعودي ومرتزقتــه وقــد شــوهدت ســيارات اإلســعاف هتــرع
لنقــل اجلرحــى والقتــى إىل مستشــفيات نجــران».
موضحــ ًا أن هــذه الرضبــة جــاءت بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة يف وقــت كان
العــدو حيــر للزحــف باجتــاه مواقــع قواتنــا يف احلــدود.
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بدر Fالباليستي يستهدف جتمعات
للجيش السعودي يف معسكر بجيزان
2019/8/7م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخ ـ ًا باليســتي ًا نــوع بــدر
 Fعــى جتمعــات اجليــش الســعودي ومرتزقتــه يف معســكر مدرســة
القتــال التدريبــي يف منطقــة املوســم بجيــزان وكانــت اإلصابــة دقيقــة.
وقــال« :لقــد شــوهدت ســيارات اإلســعاف هتــرع لنقــل عــرات القتــى واجلرحــى
إىل مستشــفيات جيــزان بعــد الرضبــة وانتشــار حالــة كبــرة مــن اإلربــاك واهللــع يف
صفوفهــم».

ٍ
ورصــد مســبق
وأضــاف « :لقــد أتــت الرضبــة بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة
لــكل حتــركات وجتمعــات العــدو وكانــت رضبــة اســتباقية يف حــن كان العــدو يعــد
للزحــف باجتــاه حــرض وحــران».
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سالح اجلو املسير يستهدف برج الرقابة
ومواقع حساسة يف مطار أبها
2019/8/8م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليتــن واســعتني باجتــاه مطــار
أهبــا الــدويل بعــدد مــن طائــرات قاصــف .2k
وقــال « :العمليــة األوىل اســتهدفت بــرج الرقابــة يف املطــار وكانــت اإلصابــة مبــارشة
بينــا اســتهدفت العمليــة األخــرى مواقــع حساســة داخــل املطــار وكانــت اإلصابــة
دقيقــة ومبــارشة وقــد تســببت العمليــات بتعطيــل املالحــة اجلويــة يف املطــار».
مؤكــد ًا أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره لشــعبنا
اليمنــي العظيــم.
وأضــاف العميــد رسيــع « :نجــدد دعوتنــا للمدنيــن والــركات باالبتعــاد الكامــل
عــن املطــارات واملواقــع العســكرية كوهنــا أصبحــت أهدافـ ًا مرشوعــة لنــا ».
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صاروخ بدر p1يدك مركز القيادة والسيطرة
التابع للغزاة قبالة سقام بنجران
2019/8/9م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــ ًا باليســتي ًا مــن طــراز ( بــدر
 ) p1عــى مركــز القيــادة والســيطرة التابــع للغــزاة ومرتزقتهــم قبالــة
ســقام بنجــران.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع «إن
ٍ
بدقــة عاليــة وســقط عــى إثــره عــدد كبــر مــن القتــى
الصــاروخ أصــاب هدفــه
واجلرحــى».
مشري ًا إىل أن هذه الرضبة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة.
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سالح اجلو املسير يستهدف بعمليتني
هجوميتني مطار أبها الدولي
2019/8/10م
نفــذ ســاح اجلــو املســر للجيــش واللجــان الشــعبية اليــوم عمليتــن
هجوميتــن بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kاملســرة اســتهدفتا مطــار
أهبــا الــدويل بعســر.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :بفضــل
اهلل وكرمــه نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليتــن هجوميتــن عــى مطــار أهبــا الــدويل
بعــدد مــن طائــرات قاصــف .» 2k
وأوضــح أن العمليــة األوىل اســتهدفت حمطــة الوقــود باملطــار وأصابــت هدفهــا
بدقـ ٍ
ـة عاليــة فيــا اســتهدفت العمليــة الثانيــة بــرج الرقابــة يف املطــار وكانــت اإلصابــة
دقيقــة  ..مشــر ًا إىل أن العمليتــن تســببتا يف تعطيــل املالحــة اجلويــة باملطــار.
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
املســتمر وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت خــال الـــ  48ســاعة املاضيــة  26غــارة
جويــة.
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العميد سريع  :قريب ًا نكشف عن العمليات
التطويرية لقوات الدفاع اجلوي
2019/8/11م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أنــه ســيتحدث يف القريــب العاجــل عــن قــوات الدفــاع
اجلــوي والعمليــات التطويريــة املســتمرة للدفــاع اجلــوي بــا جيعلــه
قــادر ًا وبمســتويات أفضــل عــى تنفيــذ املهــام العملياتيــة يف خمتلــف
املناطــق.
وقــال يف صفحتــه عــى موقــع التواصــل االجتامعــي « فيســبوك » القــوات املســلحة
وهــي بصــدد الكشــف عــن جديدهــا يف الدفــاع اجلــوي خاضــت وختــوض جتربــة
تارخييــة لتعزيــز القــدرات العســكرية الدفاعيــة لليمــن يف ظــل العــدوان واحلصــار
وكل ذلــك ســيكون حمــل فخــر واعتــزاز كل أبنــاء شــعبنا الصامــد املجاهــد وحمــل
تقديــر األجيــال القادمــة».
وأضــاف العميــد رسيــع « :نقــول لألحــرار مــن أبنــاء يمننــا العزيــز ووطننــا الغــايل
عيدكــم مبــارك ومــن نــر إىل نــر بعــون اهلل نعــم املــوىل ونعــم النصــر».
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سالح اجلو املسير يستهدف رادارات ومواقع
عسكرية يف قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/8/11م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة هجوميــة عــى قاعــدة
امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط اســتهدفت رادارات ومواقــع
عســكرية أخــرى.
وقــال العميــد رسيــع « :إن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املســتمر عــى الشــعب اليمنــي العظيــم وغاراتــه املســتمرة والتــي بلغــت
خــال الـــ  48ســاعة املاضيــة  36غــارة جويــة ســقط عــى إثرهــا عــدد كبــر مــن
الشــهداء واجلرحــى».
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العميد سريع يتفقد أحوال املقاتلني يف
عدد من املواقع املتقدمة بجبهة جيزان
2019/8/15م
تفقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة مديــر دائــرة
التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى رسيــع اليــوم أحــوال املقاتلــن مــن
ٍ
عــدد مــن املواقــع
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية املرابطــن يف
املتقدمــة املطلــة عــى مدينــة اخلوبــة وجبــل العمــود االســراتيجي
واملنتــزه وجبــال القــرن ومواقــع وقــرى أخــرى يف جبهــة جيــزان.
وخــال الزيــارات اطلــع العميــد رسيــع عــى أحــوال املقاتلــن األبطــال وســر
تنفيــذ املهــام القتاليــة املنوطــة هبــم وتبــادل مــع املقاتلــن هتــاين عيــد األضحــى
املبــارك ناق ـ ً
ا إليهــم حتيــات وهتــاين قائــد الثــورة والقيــادة السياســية والعســكرية
العليــا وقيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة هبــذه املناســبة الدينيــة
العظيمــة.
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وأشــاد العميــد رسيــع باالنتصــارات التــي حيققهــا املقاتلــون األبطــال املرابطــون يف
وروح معنويـ ٍ
ٍ
ـة عاليــة  ..معــر ًا
تلــك املواقــع املتقدمــة ومــا ملســه لدهيــم مــن إرادة
عــن اعتــزازه بزيــارة املقاتلــن يف تلــك املواقــع املتقدمــة خــال العيــد ومتنياتــه
للمجاهديــن التوفيــق والنــر املــؤزر بــإذن اهلل تعــإىل.
ووجــه مــن تلــك املواقــع املتقدمــة يف جبهــة جيــزان رســالة للنظــام الســعودي
«أن كفــى عدوان ـ ًا وكفــى بغي ـ ًا أال يكفيــك مخــس ســنوات مــن الفشــل واهلزيمــة
واخلــران والنــكال فجيشــك هتــاوى منــذ اللحظــة األوىل وفــر بــكل عتــاده مــن
أمــام املقاتلــن األبطــال وأصبحــت أغلــب املناطــق واجلبهــات يقاتــل فيهــا مرتزقــة
ســودانيون ومرتزقــة حمليــون ومرتزقــة مــن كل أصقــاع العــامل».
كــا نصــح مرتزقــة الســودان بــأن كل يــوم يســقط منهــم عــدد مــن القتــى واجلرحــى
دون أيــة فائــدة ســوى أهنــم أصبحــوا محــاة للنظــام الســعودي.
وخاطــب العميــد رسيــع املغــرر هبــم واملخدوعــن مــن أبنــاء شــعبنا قائ ـ ً
ا « ملــاذا
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تدافعــون عــن الغــازي واملعتــدي عــى وطنكــم وشــعبكم وتقفــون يف صفــه ويف
أرضــه وحتاولــون الدخــول إىل أراضيكــم وهــذا عــار عليكــم وعيــب وســيلعنكم
التاريــخ واألجيــال وعليكــم أن تســتفيدوا مــن العفــو العــام وتعــودوا إىل جــادة
الصــواب وتســتغلوا هــذه الفرصــة».
مــن جهتهــم رحــب املقاتلــون األبطــال هبــذه الزيــارات العيديــة امليدانيــة مؤكديــن
جاهزيتهــم ومعنوياهتــم العاليــة.
ورفــع املقاتلــون برقيــات هتــاين وتربيــكات إىل قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر
الديــن احلوثــي وإىل القيــادة السياســية والعســكرية العليــا بمناســبة عيــد األضحــى
املبــارك ســائلني اهلل العــي القديــر أن يعيــد هــذه املناســبة وقــد حتقق لشــعبنا وجيشــنا
النــر املبــن.
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عمليات هجومية لسالح اجلو
املسير على مطار أبها الدولي
2019/8/16م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عــدة عمليــات هجوميــة بعــدد
مــن طائــرات قاصــف 2kعــى مطــار أهبــا الــدويل.
وقــال العميــد رسيــع « :إن العمليــات اســتهدفت مواقع حساســة يف املطــار وأصابت
أهدافهــا بدقـ ٍ
ـة عاليــة وبشــكل مبــارش ممــا تســبب يف تعطيــل حركــة املالحــة اجلويــة
يف املطار».
وأضــاف « :يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان الســعودي
األمريكــي بحــق شــعبنا اليمنــي العزيــز وغاراتــه اجلويــة التــي كان آخرهــا  15غــارة
جويــة خــال الســاعات املاضيــة».
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سالح اجلو املسير يستهدف بأكبر عملية هجومية
حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو
2019/8/17م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ بعــون اهلل أكــر عمليــة هجوميــة
عــى العمــق الســعودي منــذ بــدء العــدوان عــى اليمــن.
وقــال « :إن  10طائــرات مســرة اســتهدفت حقــل ومصفــاة الشــيبة التابعــة لرشكــة
أرامكــو رشقــي اململكــة بعمليــة تــوازن الــردع األوىل».

موضحـ ًا أن عمليــة تــوازن الــردع األوىل تــأيت يف إطــار الــردع والــرد املــروع عــى
جرائــم العــدوان وحصــاره  ..مشــر ًا إىل أن حقــل ومصفــاة الشــيبة يضــم أكــر
خمــزون اســراتيجي يف اململكــة ويتســع ألكثــر مــن مليــار برميــل.
وأكــد العميــد رسيــع أن بنــك أهــداف القــوات املســلحة يتســع يوم ـ ًا بعــد آخــر ..
متوعــد ًا بــأن العمليــات القادمــة ســتكون أشــد إيالم ـ ًا عــى العــدو.

وأضــاف « نعــد النظــام الســعودي وقــوى العــدوان بعمليــات أكــر وأوســع إذا
اســتمر العــدوان».
وجــدد الدعــوة لــكل الــركات واملدنيــن باالبتعــاد الكامــل عــن كل املواقــع
واألهــداف احليويــة باململكــة ألهنــا أصبحــت أهداف ـ ًا مرشوعــة ويمكــن رضهبــا يف
أي وقــت.

وقــال العميــد رسيــع « :القــوات املســلحة اليمنيــة حتيــي كل الرشفــاء واألحــرار
الذيــن ســامهوا يف إنجــاح هــذه العمليــة».

وشــدد عــى أنــه ال خيــار أمــام قــوى العــدوان والنظــام الســعودي إال وقــف احلرب
ورفــع احلصــار عــن الشــعب اليمني.
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صاروخ نكال الباليستي يستهدف عرض ًا
عسكري ًا للغزاة يف معسكر ماس
2019/8/19م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخـ ًا باليســتي ًا مــن طــراز
( نــكال ) عــى جتمــع وعــرض عســكري للغــزاة واملخدوعــن يف
معســكر مــاس بمــأرب.

ٍ
بدقــة عاليــة وأســفر عــن مقتــل وجــرح
وقــال « :إن الصــاروخ أصــاب هدفــه
العــرات مــن ضبــاط وجنــود الغــزاة واملخدوعــن وقــد هرعــت ســيارات
اإلســعاف بشــكل كبــر النتشــال اجلرحــى والقتــى».
وأضــاف العميــد رسيــع « هــذا االســتهداف يــأيت بعــد عمليــة اســتخباراتية ورصـ ٍ
ـد
ـر للتصعيــد باجتــاه جبهــات هنــم ورصواح».
دقيــق حيــث كان العــدو حيـ ّ
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الدفاعات اجلوية تسقط طائرة أمريكية
من نوع  MQ9يف أجواء محافظة ذمار
2019/8/21م
متكنــت الدفاعــات اجلويــة مــن إســقاط طائــرة أمريكيــة مــن نــوع
 MQ9بصــاروخ مناســب يف أجــواء حمافظــة ذمــار أصــاب هدفــه
بدقـ ٍ
ـة عاليــة.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « إن
الصــاروخ الــذي تــم االســتهداف بــه تــم تطويــره حمليـ ًا وســوف يتــم الكشــف عنــه
قريبــ ًا يف مؤمتــر صحــايف إن شــاء اهلل».
وأضــاف» نؤكــد لقــوى العــدوان أن عليهــم أن حيســبوا ألــف حســاب عنــد دخوهلــم
األجــواء اليمنيــة وأن ســاءنا مل تعــد مســتباحة».
وأشــار إىل أن أيــام القادمــة ستشــهد مفاجــآت كبــرة هلــم حيــث أصبــح لدينــا
ٍ
كبــر مــن الطائــرات املعاديــة مــن دخوهلــا
القــدرة بفضــل اهلل عــى حتييــد عــدد
األجــواء اليمنيــة.
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صاروخ باليستي يدك غرفة العمليات
املشتركة للعدوان فى صامطة بجيزان
2019/8/21م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخـ ًا باليســتي ًا متوســط املــدى عــى
غرفــة العمليــات املشــركة يف منطقــة صامطــة بجيــزان وقــد أصــاب
هدفــه بدقـ ٍ
ـة عاليــة.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « :إن
الصــاروخ خلــف عــدد ًا كبــر ًا مــن القتــى واجلرحــى مــن الغــزاة واملرتزقــة بينهــم
قيــادات».
مشري ًا إىل أن هذه الرضبة تأيت بعد عملية استخباراتية دقيقة.
وأوضــح العميــد رسيــع أن غرفــة العمليــات املســتهدفة كانــت تــدار منهــا العمليات
العســكرية باجتــاه احلدود.
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سالح اجلو املسير يستهدف
قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/8/22م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليتــن هجوميتــن بعــدد مــن طائــرات
قاصــف  2kمســتهدف ًا أهدافـ ًا حيويـ ًة يف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة
بخميــس مشــيط يف عســر.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « :إن
العمليــة األوىل اســتهدفت منظومــة االتصــاالت العســكرية بينــا اســتهدفت العمليــة
الثانيــة خزانــات وحمطــة الوقــود ىف القاعــدة وكانــت اإلصابــة دقيقــة ومبــارشة».
وأشــار إىل أن اســتهداف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املســتمر عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت
خــال الـــ  48ســاعة املاضيــة  40غــارة جويــة ســقط عــى إثرهــا شــهداء وجرحــى
يف صفــوف املدنيــن.
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هجوم واسع لسالح اجلو املسير على
قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/8/24م
نفــذ ســاح اجلــو املســر اليــوم هجوم ـ ًا جوي ـ ًا واســع ًا عــى قاعــدة
امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعـ ٍ
ـدد مــن طائــرات قاصــف
.2k
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « :إن
اهلجــوم اســتهدف مرابــض الطائــرات احلربيــة ومــدارج األقــاع واهلبــوط يف
القاعــدة وكانــت اإلصابــة دقيقــة».
وأضــاف « :يــأيت هــذا االســتهداف رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر
عــى الشــعب اليمنــي العظيــم».
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يف مؤمتر صحفي كشف فيه عن منظومات
الدفاع اجلوي التي مت تطويرها
العميد سريع :منظومات الدفاع اجلوي
اليمني فرضت على قوى العدوان معادالت
جديدة وأجبرتها على التعامل بحذر
2019/8/24م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع يــوم أمــس بصنعــاء مؤمتــر ًا صحافيــ ًا كشــف فيــه عــن
منظومــات الدفــاع اجلــوي اليمنيــة التــي تــم تطويرهــا بعــد ســنوات
مــن إعــادة البنــاء والتطويــر.
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وأشــار إىل أن قواتنــا خاضــت عــى صعيــد الدفــاع اجلــوي حتدي ـ ًا كبــر ًا ومتكنــت
بفضــل اهلل تعــإىل مــن جتــاوز مراحــل وهــي بصــدد إعــادة البنــاء والتطويــر.
وقــال « :هــذا التحــدي متثــل يف بنــاء قــوات دفــاع جــوي بعــد أن تعرضــت القــوات
اجلويــة والدفــاع اجلــوي ملراحــل مــن املؤامــرات أدت إىل خــروج هــذه القــوات عــن
اجلاهزيــة القتالية».
وأوضــح أن العــدوان عــى بالدنــا أكــد بــا ال يــدع جمــاالً للشــك أن مــا أصــاب
القــوات اجلويــة والدفــاع اجلــوي كان جــزء ًا مــن مسلســل املؤامــرة عــى الوطــن
وضمــن مرحلــة التهيئــة للعــدوان حيــث عمــل العــدوان خــال األشــهر األوىل
عــى تدمــر منظومــات الدفــاع اجلــوي وكل مــا لــه عالقــة بالقــوات اجلويــة والدفاع
اجلــوي.
وأضــاف « :هــذه احلقائــق نضعهــا بــكل مصداقيــة أمــام شــعبنا العزيــز الــذي يصنــع
اليــوم مــع املؤسســة العســكرية بكافــة صنوفهــا وتشــكيالهتا ملحمــة الصمــود يف
وجــه العــدوان».
مؤكــد ًا أن قيــادة القــوات املســلحة تــدرك متامــ ًا أن عمليــة إعــادة بنــاء قــدرات
الدفــاع اجلــوي تبــدأ مــن نقطــة الصفــر وقــد بــدأت القــوات املســلحة مــن خــال
الكــوادر الوطنيــة واملجاهديــن األبطــال يف رســم مســار العمــل وجتــاوزت بنجــاح
الكثــر مــن املعوقــات والصعوبــات.
وقــال « :اليمنيــون  ..أبنــاء اليمــن  ..مــن املؤمنــن املجاهديــن ال يعدمــون الوســيلة
وهــم يدافعــون عــن أنفســهم وعــن أرضهــم وعــن دينهــم وال يألــون جهــد ًا وهــم
ينطلقــون بإيــان وعزيمــة لدحــر العــدوان واملعتديــن».
وأضــاف « :مل نكــن نتحــدث عــن الدفــاع اجلــوي يف كافــة فعالياتنــا اإلعالميــة حتــى
نصــل إىل مرحلــة تســبق فيهــا األفعــال األقــوال».
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وخاطــب أبنــاء الشــعب قائــاً « :كــا تعودتــم مــن مؤسســتكم العســكرية ومــن
جيشــكم وقواتكــم وجماهديكــم أن املصداقيــة عــى رأس قواعــد خطابنــا اإلعالمــي
وأن هــذا اخلطــاب مل يكــن يومـ ًا قائـ ًا عــى املبالغــة أو التهويــل بــل عــى الصــدق يف
الفعل والقول».
مشــر ًا إىل أننــا اليــوم أمــام إنجــازات تســتحق اإلشــادة واإلشــارة فقــد جتاوزنــا
املراحــل التأسيســية ونمــي بثقــة نحــو مراحــل تصبــح فيهــا قــوات الدفــاع اجلــوي
قــادرة عــى تنفيــذ مهامهــا يف محايــة األجــواء الوطنيــة بشــكل كامــل.
وقــال « :اليــوم تكشــف القــوات املســلحة ألبنــاء الشــعب اليمنــي العظيــم عــن
تطويــر منظومتــن للدفــاع اجلــوي دخلتــا خــط املعركــة وحققتــا نتائــج إجيابيــة عــى
صعيــد معركــة التصــدي للعــدوان».
وأردف قائــاً « :منظومــة دفاعيــة ثالثــة وكذلــك رابعــة ضمــن جاهزيــة قــوات
الدفــاع اجلــوي ســيتم الكشــف عنهــا خــال املرحلــة املقبلــة».
مؤكــد ًا أن منظومــات الدفــاع اجلــوي نجحــت خــال الفــرة الســابقة يف حتييــد عــدد
مــن أنــواع الطائــرات االســتطالعية املعاديــة وكذلــك مروحيــات األباتــي وكذلــك
التصــدي لعــدد مــن الطائــرات احلربيــة املعاديــة.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن منظومــات الدفــاع اجلــوي اليمنــي فرضــت عــى قــوى
العــدوان معــادالت جديــدة وأجربهتــا عــى التعامــل بحــذر واختــاذ إجــراءات معينــة
عنــد تنفيذهــا ألعــال عدوانيــة بعــد أن كانــت تنفــذ عملياهتــا العدوانيــة ضــد شــعبنا
دون أن تعرتضهــا أيــة أســلحة وحتلــق بمســتويات خمتلفــة.
مؤكــد ًا أن منظومــات الدفــاع اجلــوي يف املناطــق التــي تعمــل هبــا تشــكل هتديــد ًا
حقيقي ـ ًا لكافــة األهــداف اجلويــة املعاديــة وهــذا مــا أثبتتــه املراحــل الســابقة.
وقــال «:حققــت املنظومــات الدفاعيــة نجاحــات متقدمــة عــى صعيــد التعامــل
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مــع الطائــرات االســتطالعية املعاديــة بمختلــف أنواعهــا وأحجامهــا ومتثــل ذلــك
يف تدمــر اهلــدف املعــادي والســيطرة اإلليكرتونيــة عــى اهلــدف املعــادي وإجبــار
اهلــدف املعــادي عــى مغــادرة األجــواء».
وأضــاف « :أمــا عــى صعيــد الطــران احلــريب فــإن عمليــات الدفــاع اجلــوي مــن
خــال املنظومــات اجلديــدة متكنــت مــن التصــدي للعــرات مــن العمليــات اجلوية
القتاليــة املعاديــة وأجــرت األهــداف املعاديــة عــى مغــادرة األجــواء».
وأردف قائــاً « :العمــل مســتمر يف تطويــر قــدرات الدفــاع اجلــوي لنصــل إىل
مرحلــة يتمكــن فيهــا مــن محايــة األجــواء اليمنيــة مــن كافــة األهــداف املعاديــة
وحتديــد ًا الطــران احلــريب بعــد أن نجــح يف حتييــد الطــران االســتطالعي بمختلــف
أنواعه وأحجامه».
وكشــف العميــد رسيــع عــن منظومــات الدفــاع اجلــوي اليمنــي التــي جــرى
تطويرهــا وهــي منظومــة فاطــر واحــد التــي دخلــت خــط املعركــة يف العــام 2017م
ونفــذت أول عمليــة تصــدي بتاريــخ 27أكتوبــر 2017م وســجلت أول عمليــة
إصابــة هــدف معــادي يف الثامــن مــن ينايــر 2018م ويف 25مــن ينايــر 2018م
اســتخدمت املنظومــة يف حمافظــة احلديــدة غــرب اليمــن.
وقــال» متكنــت املنظومــة مــن التصــدي لطائــرات العــدوان احلربيــة منهــا إف 16
وإف  15ومــراج وتايفــون ومعظــم العمليــات موثقــة بالصــوت والصــورة».
وأضــاف « :تلجــأ األهــداف املعاديــة إثــر التصــدي هلــا مــن قبــل دفاعاتنــا اجلويــة
ومــن خــال منظومــة فاطــر إىل قــذف البوالــن احلراريــة قبــل مغــادرة منطقــة
العمليــات ومطلــع العــام اجلــاري أصبحــت منظومــة فاطــر تعمــل يف مناطــق
العمليــات العســكرية الشــالية».
وأكــد أن املنظومــة نجحــت مطلــع العــام اجلــاري يف إجبــار حتالــف العــدوان عــى
عــدم اقــراب طريانــه احلــريب مــن العاصمــة صنعــاء واســتمر ذلــك لعــدة أشــهر
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كــا نجحــت املنظومــة يف إفشــال العديــد مــن العمليــات اجلويــة املعاديــة إضافــة إىل
عمليــات إنــزال يف حمافظــة حجــة.
وقــال «:شــهد شــهر يونيــو مــن هــذا العــام إســقاط طائــرة أمريكيــة نــوع إم كيــو 9
يف حمافظــة احلديــدة بصــاروخ مــن هــذه املنظومــة وقبــل أيــام نجحــت الدفاعــات
اجلويــة وعــر منظومــة فاطــر واحــد مــن إســقاط طائــرة مــن نفــس النــوع فــوق
أجواء حمافظة ذمار».
وعــرض املتحــدث الرســمي مشــاهد تعــرض ألول مــرة ملنظومــة فاطــر ومعــرض
صواريــخ منظومــة الدفــاع اجلــوي فاطــر ومشــاهد لعمليــات التصــدي للطــران
املعــادي بمنظومــة فاطــر ومشــهد لعمليــة إســقاط الطائــرة األمريكيــة يف الســاحل
الغــريب بمحافظــة احلديــدة واملدعمــة بالتصويــر احلــراري ومشــهد إلســقاط
الطائــرة فــوق أجــواء حمافظــة ذمــار ومشــاهد لعمليــات تصــدي للطــران املعــادي
االســتطالعي واحلــريب.
وأردف قائـاً « :هــذه املنظومــة خضعــت لعمليــة تطويــر عــى أيــدي خــرات يمنيــة
و التحــدي األكــر كان أمــام القــوات املســلحة اليمنيــة وهــي بصــدد الدفــاع عــن
الوطــن مــا يتعلــق بالدفــاع اجلــوي».
كــا كشــف العميــد رسيــع عــن املنظومــة الثانيــة وهــي منظومــة ثاقــب  1التــي
دخلــت اخلدمــة يف شــهر أكتوبــر 2017م ونجحــت املنظومــة يف إســقاط طائــرة
امريكيــة ام كيــو  9بعــد شــهر واحــد مــن دخوهلــا اخلدمــة.
وقــال «:يف  6ســبتمرب 2018م نجحــت املنظومــة يف اعــراض مروحيــات األباتــي
جنــوب مدينــة احلديــدة ومــن وقتهــا توقفــت عــن التحليــق لعــدة أشــهر ويف 17
ســبتمرب 2018م نجحــت املنظومــة يف اعــراض طائــرة (ايــر تراكتــور) فــوق أجــواء
مدينــة احلديــدة».
وأضــاف « :يف 23ديســمرب 2018م تــم إســقاط طائــرة اســتطالع يس اتــش فــور
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شــال مدينــة صعــدة ويف  19ابريــل مــن العــام اجلــاري تــم إســقاط طائــرة ونــق
لونــق يف منطقــة بنــي معــاذ بصعــدة
مؤكــد ًا أن املنظومــة نجحــت يف التصــدي لعــدد مــن طائــرات االســتطالع والطــران
احلــريب ومروحيــات األباتــي وتعمــل املنظومــة يف عــدد مــن املناطــق اليمنيــة
وتساهم إىل جانب منظومة فاطر يف التصدي لألهداف املعادية.
وأكــد أن عــرض مشــاهد مــن عمليــات التصــدي ملنظومــة ثاقــب ســيكون يف مؤمتــر
قادم.
واســتعرض العميــد رسيــع عمليــات الدفــاع اجلــوي منــذ بــدء العــدوان الغاشــم
عــى بالدنــا حيــث نجحــت الدفاعــات اجلويــة يف إســقاط أول طائــرة اســتطالعية
تابعــة للعــدوان بتاريــخ 21يونيــو 2015م.
وقــال « :جممــل العمليــات املنفــذة مــن قبــل الدفــاع اجلــوي للقــوات املســلحة
والتــي اســتهدفت الطــران االســتطالعي للعــدو  72عمليــة أســفرت عــن إســقاط
العــرات مــن الطائــرات االســتطالعية».
مؤكــد ًا أن الرضبــات الباليســتية والتــي اســتهدفت معســكرات الغــزاة نجحــت يف
تدمــر عــدد مــن الطائــرات االســتطالعية برضبــة توشــكا صافــر بــارب وأيض ـ ًا
طائــرات اســتطالعية تابعــة لرشكــة بــاك ووتــر يف منطقــة البــرق بــارب.
وأضــاف « :نجحــت الدفاعــات اجلويــة وبإمكانياهتــا املتواضعــة خــال أيــام االوىل
مــن العــدوان يف التصــدي لعــدد مــن الطائــرات احلربيــة للعــدو وقــد نفــذت
الدفاعــات اجلويــة  45عمليــة اســتهداف وتصــدي للطــران احلــريب ونجحــت يف
إســقاط عــدد مــن الطائــرات احلربيــة بأنــواع خمتلفــة وإحلــاق ارضأر كبــرة بعــدد
مــن الطائــرات.
مؤكــد ًا إســقاط العديــد مــن طــران العــدو احلــريب منهــا إســقاط طائــرة حربيــة اف
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 16مغربيــة ومقتــل طيارهــا يف عكــوان صعــدة بتاريــخ  ۲۰۱۵-5-۱۲إىل جانــب اســقاط
طائــرة حربيــة اف  16بحرينيــه يف جيــزان بتاريــخ ۲۰۱۵-۱۲-۳۰
وأضــاف « تــم اســقاط طائــرة حربيــة اف  16اردنيــة يف نجــران بتاريــخ ۲۰۱۷-۲-24
كــا تــم اســتهداف واصابــة طائــرة حربيــة تايفــون يف ســاء هنــم بتاريــخ ۲۰۱۷-۱۰-۲۷
إىل جانــب اســتهداف واصابــة طائــرة اف  15يف ســاء صعــدة بتاريــخ -12-16
2016م».
وأردف قائــ ً
ا  «:أمــا مروحيــات األباتــي فقــد نجحــت الدفاعــات اجلويــة يف
إســقاط أول مروحيــة تابعــة للعــدوان يف منطقــة البقــع حمافظــة صعــدة وذلــك
بتاريــخ 7مايــو ۲۰15م كــا تــم إســقاط  ۱۰مروحيــات أباتــي خــال العــام ۲۰۱۵م».
وقــال» نفــذت الدفاعــات اجلويــة  49عمليــة اســتهداف ملروحيــات األباتــي يف
خمتلــف اجلبهــات ادت إىل إســقاط  ١٧مروحيــة وإصابــة عــدد آخــر منهــا إســقاط
مروحيــة أباتــي يف البقــع بصعــدة بتاريــخ ۷مايــو 2015م وإســقاط مروحيــة أباتــي
يف باقــم بصعــدة بتاريخ9مايــو 2015م إىل جانــب إســقاط مروحيــة أباتــي يف دار
النــر اخلوبــة -جيــزان ۲۱أغســطس۲۰۱۵م كــا تــم إســقاط مروحيــة أباتــي يف اخلوبــة
بتاريــخ 21ســبتمرب۲۰۱۵م».
وأضــاف « تــم إســقاط مروحيــة أباتــي يف خلــف مواقــع احلثــرة بجيــزان بتاريــخ
26ســبتمرب2015م كــا تــم إســقاط أباتــي والعثــور عــى احلطــام بالقــرب مــن
موقــع مشــعل بجيــزان بتاريــخ 15نوفمــر2015م إىل جانــب إســقاط مروحيــة
أباتــي يف ميــدي بتاريــخ  8ينايــر2016م واســقاط مروحيــة أباتــي يف نجــران
بتاريــخ  22أغســطس 2016م إىل جانــب اســقاط مروحيــة أباتــي يف خــب
والشــعف باجلــوف بتاريــخ 17أكتوبــر٢٠١٧م».
وأكــد أن منظومــات الدفــاع اجلــوي أصبحــت قــادرة عــى التصــدي لعدد مــن أنواع
الطائــرات احلربيــة واالســتطالعية يف املناطــق التــي تنتــر فيها هــذه املنظومات.
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مشــر ًا إىل أن مــن أولويــات الدفــاع اجلــوي نــر هــذه املنظومــات يف حميــط العاصمة
صنعــاء تليهــا املــدن الرئيســية كذمــار وإب واحلديــدة وذلــك للحــد قــدر اإلمــكان
مــن عمليــات العــدوان التــي تســتهدف املواطنــن.
وقــال «:خطــة الدفــاع اجلــوي شــملت كذلــك نــر هــذه املنظومــات يف بقيــة
املحافظــات ال ســيام تلــك التــي تتعــرض بشــكل يومــي لالســتهداف والعــدوان
كمحافظتــي صعــدة وحجــة».
وأضــاف «:تتضمــن خطــط الدفــاع اجلــوي نــر املنظومــات الدفاعيــة يف كافــة
املناطــق اليمنيــة».
مؤكــد ًا إســتمرار القــوات املســلحة يف العمــل عــى تعزيــز القــدرة الدفاعيــة اجلويــة
لقواتنــا حتــى تتمكــن مــن التصــدي لكافــة أنــواع الطائــرات املعاديــة خاصــة احلربية
وأن أهــم مــا حققتــه منظومــات الدفــاع اجلــوي حتييــد األباتــي بنســبة %70
وحتديــد ًا يف جبهــات احلــدود.
وأردف قائ ـ ً
ا « نجحــت الدفاعــات اجلويــة يف إعاقــة تنفيــذ العديــد مــن الطلعــات
اجلويــة االســتطالعية والقتاليــة للعــدو يف مناطــق خمتلفــة».
وقــال «:اليــوم نعلــن أن لدينــا 3منظومــات دفــاع جــوي جديــدة ســيتم الكشــف
عنهــا خــال املرحلــة القادمــة وهــذه املنظومــات ســتعمل عــى تعزيــز القــدرة
الدفاعيــة لقواتنــا وبــا يســهم يف محايــة أجــواء بلدنــا».
مؤكــد ًا ألبنــاء الشــعب أن القــوات املســلحة لــن تألــوا جهــد ًا ولــن تتوقــف عــن
العمــل وصــوالً ملرحلــة التصــدي الكامــل للطــران احلــريب املعــادي وأنــه كــا كان
العــام 2018م عامــ ًا للصواريــخ الباليســتية والعــام اجلــاري عامــ ًا لســاح اجلــو
املســر فــإن العــام القــادم إن شــاء اهلل ســيكون عام ـ ًا للدفــاع اجلــوي.
وأضــاف « :إن قــوات الدفــاع اجلــوي ويف ســبيل تطويــر إمكانياهتــا وقدراهتــا حتظــى

490

أغسطس ٢٠١٩ /

باهتــام ومتابعــة مســتمرة مــن قبــل الســيد القائــد عبدامللــك احلوثــي حيفظــه اهلل
وكذلــك مــن قبــل األخ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس وكافــة
القيــادات املدنيــة والعســكرية».
مؤكــد ًا أن قدراتنــا مل تصــل بعــد إىل املســتوى الــذي يطمــح إليــه كافــة أبنــاء شــعبنا
العزيــز لكننــا نمــي نحــو حتقيــق ذلــك الطمــوح وبــا توقــف وســنضع شــعبنا
العزيــز أمــام كل اإلنجــازات والتطــورات اوالً بــأول.
واختتــم العميــد رسيــع بتوجيــه التحيــة إىل كل أرسة قدمــت شــهيد ًا يف معركــة
الصمــود اليــاين وإىل كل قريــة وكل قبيلــة هلــا أبنــاء يف جبهــات العــزة والكرامــة
ولــكل يمنــي يدافــع عــن وطنــه وعــن بلــده والتحيــة كل التحيــة ألبطــال اجليــش
واللجــان الشــعبية ولــكل املجاهديــن ولــكل الرشفــاء مــن أبنــاء هــذا الوطــن
املســاندين والداعمــن للقــوات املســلحة فلهــم منــا كل التحيــة وكل التقديــر.
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للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

سالح اجلو املسير يستهدف مطار
أبها وقاعدة امللك خالد بعسير
2019/8/25م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــات هجوميــة بعــدد مــن
طائــرات قاصــف  2kباجتــاه مطــار أهبــا الــدويل وقاعــدة امللــك خالــد
اجلويــة بعســر.
وأوضــح أن عمليــات ســاح اجلــو املســر عــى مطــار أهبــا الــدويل اســتهدفت بــرج
الرقابــة وتســببت يف تعطيــل املالحــة اجلويــة ىف املطــار.
وقــال العميــد رسيــع« :إن ســاح اجلــو املســر عــاود هجامتــه بقصــف بــرج الرقابــة
ىف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط يف عســر».
مشــر ًا إىل أن اهلجــات اجلويــة نفــذت بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kوكانــت
اإلصابــة دقيقــة.
وأكــد العميــد رسيــع أن عمليــات ســاح اجلــو املســر تــأيت يف إطــار الــرد عــى
جرائــم العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق شــعبنا اليمنــي وغاراتــه اجلويــة التــي
كان آخرهــا  17غــارة جويــة خــال الســاعات املاضيــة.
وجــدد العميــد رسيــع تأكيــده للنظــام الســعودي أن العمليــات العســكرية مســتمرة
طاملــا اســتمر ىف عدوانــه وحصــاره.

492

أغسطس ٢٠١٩ /

إطالق صاروخ (نكال) الباليستي على
معسكر للجيش السعودي يف جنران
2019/8/25م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة يف اجليــش واللجــان الشــعبية صاروخ ـ ًا
باليســتي ًا نــوع «نــكال» عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعني
يف نجــران.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن القــوة
الصاروخيــة أطلقــت صاروخـ ًا باليســتي ًا نــوع «نــكال» حمــي الصنــع عــى جتمعــات
اجليــش الســعودي قبالــة الســديس يف نجــران.

ٍ
بدقــة عاليــة خملفــ ًا عــرات
وأكــد العميــد رسيــع أن الصــاروخ أصــاب هدفــه
القتــى واجلرحــى يف صفوفهــم.
وأضــاف « :تــم مشــاهدة عــدد مــن ســيارات اإلســعاف هتــرع إىل املــكان لنقــل
القتــى واجلرحــى».

وأشــار إىل أن الرضبــة الصاروخيــة أتــت بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة  ..الفت ـ ًا
إىل أن العــدو كان حيــر لزحوفــات كبــرة باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية
يف جبهــات احلــدود.
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المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

 10صواريخ باليستية تضرب أهداف ًا
ً
عسكرية سعودية يف جيزان
2019/8/25م
نفــذت القــوة الصاروخيــة اليمنيــة هجومــ ًا واســع ًا بالصواريــخ
مســتهدف ًة مواقــع عســكرية يف جيــزان.
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن القــوة
الصاروخيــة أطلقــت  10صواريــخ بالســتية نــوع بــدر 1باجتــاه جيــزان.
وقــال « :اهلجــوم الباليســتي اســتهدف مرابــض الطائــرات احلربيــة واالباتــي يف
مطــار جيــزان اإلقليمــي ومواقــع عســكرية يف جيــزان».
وأكــد العميــد رسيــع ســقوط عــرات القتــى واجلرحــى مــن اجليــش الســعودي يف
أكــر عمليــة للقــوة الصاروخيــة بالصواريــخ الباليســتية متوســطة املــدى.
موضحـ ًا أن عمليــة القصــف الواســعة بالصواريــخ الباليســتية عــى جيــزان تــأيت رد ًا
عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر.
وتوعــد متحــدث القــوات املســلحة النظــام الســعودي بعمليــات أكــر وأوســع يف
حــال اســتمر عدوانــه وحصــاره.
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عملية واسعة لسالح اجلو املسير
على قاعدة امللك خالد
2019/8/25م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ هجومــ ًا واســع ًا عــى قاعــدة
امللــك خالــد اجلويــة يف مخيــس مشــيط بعــدد مــن طائــرات قاصــف
. k2
وقــال «:إن العمليــة الواســعة لســاح اجلــو املســر اســتهدفت مبنــى االتصــاالت ىف
قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة وكانــت اإلصابــة مبــارشة».
مؤكــد ًا أن العمليــة الواســعة لســاح اجلــو املســر عــى قاعــدة امللــك خالــد تــأيت يف
إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر.
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صاروخ نكال الباليستي يستهدف
جتمعات للجيش السعودي بنجران
2019/8/26م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــ ًا باليســتي ًا متوســط املــدى
نــوع «نــكال» عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعــن قبالــة
الســديس بنجــران وقــد أصــاب هدفــه بدقــة بفضــل اهلل وكرمــه.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « أتــت
هــذه الرضبــة أثنــاء التحضــر لزحــف كبــر لقــوى العــدوان قبالــة نجــران وقــد
ســقط عــى إثرهــا عــدد كبــر مــن القتــى واجلرحــى بينهــم قــادة».
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طائرات صماد 3تهاجم هدف ًا
عسكري ًا هام ًا يف الرياض
2019/8/26م
نفــذ الطــران املســر هجومــ ًا واســع ًا بعــدد مــن طائــرات صــاد3
عــى هــدف عســكري هــام يف عاصمــة النظــام الســعودي الريــاض.
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن اإلصابــة
كانــت مبــارشة بفضــل اهلل وتــأيت يف إطــار توســيع دائــرة االســتهداف ورد ًا عــى
جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم.
وجــدد الدعــوة للمدنيــن والــركات باالبتعــاد الكامــل عــن املواقــع العســكرية
واحليويــة كوهنــا أصبحــت أهداف ـ ًا مرشوع ـ ًة لنــا.
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سالح اجلو املسير يجدد استهداف خميس
مشيط للمرة الثانية خالل ساعات
2019/8/26م
جــدد ســاح اجلــو املســر اســتهداف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة يف
مخيــس مشــيط بعســر.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع «:إن ســاح
اجلــو املســر نفــذ عــدة هجــات بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مرابض
الطائــرات احلربيــة بقاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميس مشــيط».
وأشار إىل أن طائرات قاصف  2kأصابت أهدافها ٍ
بدقة عالية.

وأضــاف العميــد حييــى رسيــع « :إن تكــرار االســتهداف هتــدف منــه القــوات
املســلحة اليمنيــة إىل إخــراج القاعــدة اجلويــة عــن اخلدمــة وإصابتهــا بالشــلل التــام
كوهنــا منطلــق العمليــات العدائيــة ضــد شــعبنا اليمنــي».
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هجوم واسع لسالح اجلو املسير على
قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/8/27م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــ ًة هجوميــ ًة واســعة باجتــاه قاعــدة
امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعــدد مــن طائــرات قاصــف
. 2k
وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن العمليــة
اســتهدفت منظومــة االتصــاالت العســكرية ومرابــض الطائــرات احلربيــة وكانــت
اإلصابــة دقيقــة.
مشــر ًا إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر
عــى الشــعب اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت خــال الـ  12ســاعة
املاضيــة  40غــارة جويــة.
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عشرات القتلى واجلرحى من اجليش السعودي
واملخدوعني بضربة باليستية بصاروخ ( قاصم )
2019/8/27م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخــ ًا باليســتي ًا متوســط
املــدى نــوع «قاصــم» عــى جتمعــات للجيــش الســعودي واملخدوعني
يف ســقام بنجــران.

مشــر ًا إىل أن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقـ ٍ
ـة عاليــة خملفـ ًا عــرات القتــى واجلرحى
وأن العمليــة موثقــة بالصــوت والصورة.
وقــال «:إن هــذا الصــاروخ نــوع جديــد دخــل اخلدمــة قبــل فــرة وقــد أثبــت
فاعليتــه بشــكل كبــر وســيتم الكشــف عــن تفاصيلــه الحق ـ ًا يف مؤمتــر صحفــي».
وأضــاف « هــذه الرضبــة أتــت بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة حيــث كان العــدو
حيــر للزحــف باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف احلــدود».
الفتــ ًا إىل أن هــذا الصــاروخ «قاصــم» اســتهدف معســكر اجلــاء بعــدن خملفــ ًا
عــرات القتــى واجلرحــى.
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أغسطس ٢٠١٩ /

عمليتان لسالح اجلو املسير يف جنران وجيزان
2019/8/28م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع« :إن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليتــن هجوميتــن بعــدد مــن
طائــرات قاصــف  k 2باجتــاه نجــران وجيــزان».
موضحــ ًا أن العمليــة األوىل اســتهدفت موقعــ ًا عســكري ًا مهــ ًا ىف نجــران وكانــت
اإلصابــة مبــارشة فيــا اســتهدفت العمليــة األخــرى معســكر ًا مســتحدث ًا للجيــش
الســعودي ومرتزقتــه قبالــة جيــزان.
وأكــد العميــد حييــى رسيــع أن اإلصابــة كانــت دقيقــة وخلفــت عــدد ًا كبــر ًا مــن
القتــى واجلرحــى يف صفــوف العــدو الــذي كان حيــر لزحــف كبــر باجتــاه مواقــع
اجليــش واللجــان الشــعبية قبالــة جيــزان.
وأضــاف « هــذه العمليــات تــأيت ىف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املســتمر عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت
خــال الســاعات املاضيــة  32غــارة جويــة».
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ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

صاروخ كروز الباليستي املجنح يدك
مطار أبها ويعطل املالحة فيه
2019/8/29م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة التابعــة للجيــش واللجــان الشــعبية
صــاروخ كــروز عــى مطــار أهبــا الــدويل مــا أدى إىل تعطيــل املالحــة
فيــه.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إنــه
وبفضــل اهلل وتوفيقــه أطلقــت القــوة الصاروخيــة صــاروخ كــروز مــن نــوع قــدس1
املجنــح عــى مطــار أهبــا الــدويل».
وأشــار إىل أن الصــاروخ اســتهدف مركــز العمليــات العســكرية ومرابــض الطائرات
احلربيــة يف املطــار وقــد أصــاب هدفــه بدقــة عاليــة بفضــل اهلل وأدى إىل تعطيــل
املالحــة اجلويــة يف املطــار.
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذه العمليــة تــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
املســتمر وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت خــال الســاعات املاضيــة  42غــارة
جويــة.
وأضاف« :عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عىل بلدنا وشعبنا».
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أغسطس ٢٠١٩ /

طائرات قاصف  2kتستهدف بعملية
واسعة مطار جنران اإلقليمي
2019/8/29م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة اليمنيــة العميــد
حييــى رسيــع تنفيــذ عمليــة هجوميــة واســعة لســاح اجلــو املســر
بعــدد مــن طائــرات قاصــف  2kعــى مطــار نجــران اإلقليمــي.
موضحـ ًا أن طائــرات قاصــف  2kاســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وأصابــت
أهدافهــا بدقــة وتســببت يف تعطيــل املالحــة اجلويــة يف املطــار.
ولفــت إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املســتمر وغاراتــه اجلويــة املتواصلــة والتــي بلغــت خــال  12ســاعة
املاضيــة أكثــر مــن  80غــارة جويــة.
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ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

صاروخ قاصم الباليستي يفشل مخطط ًا
للعدو للزحف باجتاه حرض
2019/8/30م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخــا باليســتيا متوســط
املــدى نــوع قاصــم عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعــن
شــال حــران قبالــة جيــزان .
وقــال «:اإلصابــة كانــت مبــارشة وخلفــت عــرات القتــى واجلرحــى وســببت
إربــاك ًا كبــر ًا يف صفــوف العــدو».
موضح ـ ًا أن هــذه الرضبــة جــاءت كعمليــة اســتباقية إلفشــال خمطــط العــدو حيــث
كان حيــر للزحــف باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف حــرض.
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يوليو ٢٠١٩ /

ال ُم َت َح ِّد ْث
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المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
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سبتمبر ٢٠١٩ /

قدس 1يدك مركز العمليات ومرابض
الطائرات مبطار أبها الدولي
2019/9/1م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع «إنــه وبفضــل اهلل وتوفيقــه أطلقــت القــوة الصاروخيــة
صــاروخكــروزمــننــوعقــدس1املجنــحعــىمطــارأهبــاالــدويل».
وأشــار إىل أن الصــاروخ اســتهدف مركــز العمليــات العســكرية ومرابــض الطائرات
احلربيــة يف املطــار وقــد أصــاب هدفــه بدقــة عاليــة بفضــل اهلل وأدى إىل تعطيــل
املالحــة اجلويــة يف املطــار.
وأكــد العميــد رسيــع أن هــذه العمليــة تــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
املســتمر وغاراتــه املتواصلــة.
وأضاف« :عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عىل بلدنا وشعبنا».
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ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

الطيران املسير يستهدف الغزاة قبالة جيزان
2019/9/2م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر اســتهداف بطائــرة قاصــف2k
جتمعــات للغــزاة واملرتزقــة قبالــة جيــزان.
وقــال« :إن العمليــة أحبطــت هجومــ ًا كان حيــر لــه الغــزاة واملرتزقــة للزحــف
باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية».
مشــر ًا إىل أن هــذه العمليــة ايضـ ًا تــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان
الســعودي األمريكــي وحصــاره املســتمر وغاراتــه اجلويــة عــى شــعبنا اليمنــي
العظيــم.
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سبتمبر ٢٠١٩ /

عشرات القتلى من املرتزقة بالتصدي
ألكبر عملية هجومية يف حرض
2019/9/2م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مــرع وإصابــة عــرات املرتزقــة خــال تصــدي أبطــال
اجليــش واللجــان الشــعبية ألكــر حماولــة هجوميــة للمرتزقــة باجتــاه
مواقــع قواتنــا يف حــرض اســتمرت قرابــة 24ســاعة.
وقــال« :إن مرتزقــة العــدوان حاولــوا الزحــف عــى مواقــع قواتنــا يف حــرض مــن
أربعــة مســارات بقــوام ســبعة ألويــة وبمشــاركة مــن القــوات الســعودية ومرتزقــة
الســودان مســنودين بغطــاء جــوي مكثــف مــن قبل الطــران احلــريب واالســتطالعي
وطائــرات األباتــي».
مشــر ًا إىل متكــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية مــن التصــدي هلــم وإفشــال
حماوالهتــم التــي ســقط خالهلــا عــرات القتــى واجلرحــى مــن قواهتــم ،كــا تــم
تدمــر عــدد كبــر مــن اآلليــات العســكرية التابعــة هلــم.
الفتــ ًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة هجوميــة معاكســة
تــم خالهلــا االلتفــاف عــى قــوات العــدو وحمارصهتــم ليصابــوا بالذعــر ويلــوذون
بالفــرار تاركــن جثــث قتالهــم وجرحاهــم.
وأوضــح أن طــران العــدوان احلــريب حــاول إســناد مقاتليــه بشــنه أكثــر مــن 22
غــارة جويــة إال أن قواتــه منيــت باهلزيمــة.
وح ّيــى املتحــدث أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية مشــيد ًا بانتصاراهتــم
املتتاليــة ومــا يســطرونه مــن مالحــم بطوليــة يف كافــة اجلبهــات.

509

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

إطالق دفعة صواريخ بالستية على
أهداف عسكرية يف جنران
2019/9/3م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع إطــاق القــوة الصاروخيــة دفعــة صواريــخ بالســتية نــوع
بــدر 1عــى أهــداف عســكرية ىف مطــار نجــران اإلقليمــي وأهــداف
عســكرية أخــرى.
مشري ًا إىل أن اإلصابة كانت مبارشة وتسببت ىف تعطل املالحة اجلوية ىف املطار.
وقــال« :إن هــذه العمليــة تتوافــق مــع القانــون الــدويل اإلنســاين وقواعــده العرفيــة
وقــد اختذنــا كل اإلجــراءات الالزمــة والوقائيــة حلاميــة املدنيــن».
الفت ـ ًا إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر
عــى الشــعب اليمنــي وغاراتــه املتواصلــة.

510

سبتمبر ٢٠١٩ /

سالح اجلو املسير ينفذ عدة هجمات
على قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/9/3م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عــدة هجــات بعــدد مــن طائــرات قاصــف
 2kعــى قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
اهلجــات اســتهدفت مواقــع عســكرية هامــة وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة».
وأضــاف «:يــأيت هــذا االســتهداف رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر
عــى الشــعب اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة».
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سالح اجلو املسير يشن هجمات على
قاعدة امللك خالد اجلوية
2019/9/5م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عــدة هجــات عــى قاعــدة امللــك خالــد
اجلويــة بخميــس مشــيط بعــدد مــن طائــرات قاصــف .2k
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن
اهلجــات اســتهدفت أهدافـ ًا عســكرية يف القاعــدة وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة».
وأضاف« :عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عىل بلدنا».
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صواريخ بدر ١الباليستية تستهدف
املطار وقوة الواجب يف جنران
2019/9/5م
أطلقــت القــوة الصاروخيــة دفعــة مــن صواريــخ بــدر ١الباليســتية
عــى مطــار وقــوة الواجــب يف نجــران وكانــت اإلصابــة دقيقــة وأدت
إىل خــروج املطــار عــن اخلدمــة وهــروع ســيارات اإلســعاف إىل مقــر
قــوة الواجــب.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع « :إن
العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة واالســتطالعية يف املطــار وأهداف ـ ًا
عســكرية أخــرى».
موضح ـ ًا أن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان
وحصــاره املســتمر عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت
خــال الســاعات املاضيــة أكثــر مــن  60غــارة جويــة.
وأكــد أن عمليــة االســتهداف تتوافــق مــع القانــون الــدويل اإلنســاين وقواعــده
العرفيــة.
وأضاف « :لقد اختذنا كل اإلجراءات الالزمة والوقائية حلامية املدنيني».
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صاروخ بدر 1الباليستي يستهدف مرابض
الطائرات بال طيار يف مطار جنران
2019/9/6م
دكــت القــوة الصاروخيــة مطــار نجــران اإلقليمــي بصــاروخ بــدر1
الباليســتي .وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة
العميــد حييــى رسيــع« :إن القــوة الصاروخيــة أطلقــت  -بفضــل اهلل
 صــاروخ بــدر  1الباليســتي عــى مطــار نجــران اإلقليمــي اســتهدفمرابــض طائــرات بــا طيــار يف املطــار».
وأكــد أن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــة عاليــة كــا تســبب يف تعطيــل املالحــة
اجلويــة باملطــار.
وأضــاف العميــد رسيــع « أن عمليــة االســتهداف تتوافــق مــع القانــون الــدويل
اإلنســاين وقواعــده العرفيــة حيــث تــم اختــاذ كل اإلجــراءات الالزمــة والوقائيــة
حلاميــة املدنيــن».
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صاروخ قاصم الباليستي يدك زحوفات
للعدو السعودي قبالة السديس بنجران
2019/9/6م
دك صــاروخ قاصــم الباليســتي جتمعــات للجيــش الســعودي
ومرتزقتــه املخدوعــن قبالــة الســديس بنجــران.
وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع« :إن القــوة
الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية أطلقــت صاروخـ ًا باليســتي ًا متوســط املــدى
نــوع (قاصــم) عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعــن قبالــة الســديس
بنجــران».
مشري ًا إىل أن الصاروخ أصاب هدفه ٍ
بدقة عالية بفضل اهلل.

وأضــاف العميــد حييــى رسيــع «إن هــذه الرضبــة تــأيت بعــد عمليــة اســتخباراتية
دقيقــه حيــث كان حيــر العــدو لزحوفــات كبــرة باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان
الشــعبية ىف احلــدود».
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سالح اجلو املسير ينفذ هجمات على
هدف عسكري هام يف خميس مشيط
2019/9/6م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ هجــات بعــدد مــن طائــرات
قاصــف  2kعــى هــدف عســكري هــام ىف مخيــس مشــيط بمحــور
عســر.
وأوضــح العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف حقــق إصابــة مبــارشة ..مشــر ًا إىل أنــه
يــأيت رد ًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت
 69غــارة خــال الـــ 12ســاعة املاضية.

516

سبتمبر ٢٠١٩ /

سالح اجلو املسير يهاجم هدف ًا سعودي ًا هام ًا
2019/9/7م
نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــة هجوميــة بعــدد مــن طائــرات
قاصــفk2عــىهــدفعســكريهــاميفمخيــسمشــيطبعســر.
وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن
ســاح اجلــو املســر اســتهدف بعــدد مــن طائــرات قاصــف  k2هدفــ ًا عســكري ًا
هامــ ًا يف مخيــس مشــيط  ..مؤكــد ًا أن العمليــة أصابــت أهدافهــا بدقــ ًة عاليــة.
وأشــار إىل أن عمليــة ســاح اجلــو املســر تــأيت ر ًدا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره
املســتمر عــى الشــعب اليمنــي وغاراتــه املتواصلــة.
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العميد سريع :سالح اجلو املسير
يستهدف مصفاتي بقيق وخريص شرق
السعودية بعشر طائرات مسيرة
2019/9/14م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن الطــران املســر اســتهدف بعــر طائــرات مســرة مصفــايت
َبقيــق وخريــص التابعتــن لرشكــة آرامكــو الســعودية.
وأوضــح يف بيــان للقــوات املســلحة أن إصابــة األهــداف كانــت دقيقــة ومبــارشة
فيــا يــي نــص البيــان-:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــن ا ْعتَــدَ ى َع َليكُــم َفا ْعتَــدُ وا َع َلي ِ
قــال تعــإىلَ (:ف َم ِ
ــه بِ ِم ْث ِ
ُــم)
ْ
ــل َمــا ا ْعتَــدَ ى َع َل ْيك ْ
ْ ْ
صــدق اهللُ العظيــم

ِ
ِ
ِ
ٍ
بفضــل مــن اهللِ تعــإىل ً
بعــر
املســر عمليــ ًة هجوميــ ًة واســع ًة
اجلــو
ســاح
نفــذ
ُ
ِ
ٍ
ِ
طائــرات مســرة اســتهدفت مصفــايت َب ٍ
ٍ
التابعتــن لرشكــة آرامكــو
وخريــص
قيــق
ِ
ِ
الرشقيــة صبــاح يومنــا هــذا وكانــت االصابــ ُة دقيقــ ًة ومبــارشةً ،وقــد
املنطقــة
يف
ِ
ُ
(تــوازن الــرد ِع الثانيــة).
ســميت هــذه العمليــة بعمليــة

ـار حقنِــا املــروع والطبيعــي يف الـ ِ
ـرد عــى جرائـ ِم العـ ِ
تــأيت هــذه العمليـ ُة يف إطـ ِ
ـدوان
ـتمر عــى ِ
وحصـ ِ
ـاره املسـ ِ
ِ
مخس ســنوات.
بلدنــا منــذ

ِ
ِ
ِ
العمليــات التــي ُ
العمــق
تنفذهــا قواتُنــا يف
أكــر
ر هــذه العمليــ ُة إحــدى
وتعتــ ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الســعودي وقــد أتــت بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة ورصــد مسـ ٍ
ـبق وتعــاون مــن
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ِ
ِ
َ
داخــل اململكــة.
واألحــرار
الرشفــاء

ِ
ُ
ـع أك َثـ َـر فأك َثـ َـر وسـ
نعــدٌ النظــا َم السـ
ـتكون أشــدَ
ـعودي أن عملياتنــا القادم ـ َة ستتوسـ ُ
َّ
ِ
إيالمـ ًا ممــا مــى طاملــا اســتمر يف عدوانــه وحصـ ِ
ـاره.

ِ
ونؤكــدُ أن بنـ َ
ـع يومـ ًا بعــدَ يــوم وأنـ ُه ال حـ َـل أمــا َم النظــا ِم الســعودي
ـك أهدافنــا يتسـ ُ
ِ
ِ
ِ
ـف العــدوان واحلصــار عــى بلدنــا.
إال وقـ ُ
صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء
 14حمرم  1441هجرية
 14سبتمرب 2019م
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العميد سريع يكشف تفاصيل جديدة
عن عملية استهداف أرامكو
2019/9/16م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن عمليــة تــوازن الــردع الثانيــة التــي اســتهدفت مصفــايت
بقيــق وخريــص تــم تنفيذهــا بعــدد مــن أنــواع الطائــرات والتــي
تعمــل بمحــركات خمتلفــة وجديــدة مــا بــن عــادي ونفــاث.
وحــذر الــركات واألجانــب مــن التواجــد ىف املعامــل التــي نالتهــا رضباتنــا ألهنــا
التــزال حتــت مرمانــا وقــد يطاهلــا االســتهداف ىف أيــة حلظــة.
وأكــد العميــد رسيــع أن يدنــا الطــوىل تســتطيع الوصــول إىل أي مــكان نريــد وىف
الوقــت الــذي نحــدده وعــى العــدو أن يراجــع حســاباته ويوقــف عدوانــه وحصــاره
عــى اليمــن.
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يف مؤمتر صحفي كشف فيه تفاصيل عملية الردع الثانية

العميد سريع :يتوعد النظام اإلماراتي :
عملية واحده فقط ستكلفك كثير ًا وستندم
2019/9/18م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع مؤمتــر ًا صحفيـ ًا بصنعــاء كشــف فيــه تفاصيــل عمليــة الــردع
الثانيــة التــي قصمــت ظهــر الســعودية باســتهداف أكــر منشــآت
إنتــاج النفــط العامليــة رد ًا عــى اســتمرار عدواهنــا وحصارها للشــعب
اليمنــي ودحــض فيــه االفــراءات الســعودية واألمريكيــة.
وأكــد أنــه بعــون اهلل تعــإىل وصلــت قواتنــا إىل مســتوى عــال مــن الكفــاءة والقــدرة
يف كافــة املســتويات ،اليــوم تســتطيع قواتنــا صناعــة وإنتــاج العديــد مــن الطائــرات
املســرة خــال وقــت قيــايس.
وأشــار إىل أنــه ســبق وأن أكــدت القــوات املســلحة قدرهتــا عــى إنتــاج كل يــوم
طائــرة مســرة وأن معــرض الصناعــات العســكرية أكــد للجميــع مســتوى مــا
وصلــت إليــه قواتنــا مــن قــدرات تصنيعيــة يف جمــال ســاح اجلــو املســر وكذلــك
القــوة الصاروخيــة إضافــة إىل الصناعــات احلربيــة املختلفــة.
وقــال « :اليــوم ســنتحدث عــن عمليــة تــوازن الــردع الثانيــة والتــي اســتهدفت
منشــآت نفطيــة ســعودية ..هــذه العمليــة تعتــر خــر مثــال عــى مــا وصلــت إليــه
قواتنــا مــن قــدرات يف مســتوى التخطيــط والتنفيــذ».
وأضــاف « :اليــوم نؤكــد للعــامل أن اليمــن احلــر األيب الصامــد يف وجــه حتالــف
العــدوان لــن يــردد يف الــرد عــى هــذا العــدوان وسيســتخدم حقــه املــروع يف
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اســتهداف كافــة األهــداف املرشوعــة يف عمــق دول العــدوان».
وعــرض املتحــدث الرســمي صــور ًا ملعامــل بقيــق وخريــص بحســب الصــور اجلوية
قبــل االســتهداف قائــا « :هــذه الصــور التقطــت مــن قبــل طائراتنــا االســتطالعية
قبــل العمليــة وحصلنــا عــى صــور مــن داخــل املواقــع املســتهدفة «.
مؤكــد ًا أن العمليــة ســبقها رصــد اســتخبارايت دقيــق وأن األمريكــي حــاول تقزيــم
العمليــة.
وقــال « :نؤكــد أن الدمــار الــذي حلــق باملنشــآت املســتهدفة أكــر بكثــر ممــا تــم
االعــراف بــه فاألمريكــي حــاول نــر صــور مفربكــة ملــا بعــد العمليــة يف إطــار
حماوالتــه للتقليــل مــن شــأهنا وهــذه الصــورة تؤكــد حجــم اســتهانة األمريكــي
بالعمليــة يف حــن أن األرضار أكــر بكثــر ممــا تظهــره هــذه الصــور».
وأكــد أن احلريــق اســتمر لعــدة ســاعات ومل تتمكــن اجلهــات املختصــة يف دولــة
العــدوان الســيطرة عليــه ..متســائالً « :هــل مــن املعقــول أن تكــون األرضار كــا
حيــاول األمريكــي تصويــر ذلــك».
وكشــف العميــد رسيــع تفاصيــل جديــدة عــن العمليــة قائـ ً
ـا « :نفــذت العمليــة
عــدد مــن أنــواع الطائــرات املســرة منهــا طائــرات سيكشــف عنهــا اليــوم وألول
مــرة هــذه الطائــرات تعمــل بمحــركات نفاثــة وعاديــة انطلقــت مــن ثــاث نقــاط
أساســية بحســب املــدى واملســار ومــن جهــات خمتلفــة بحســب مــكان اهلــدف».
وأضــاف« :النقطــة األوىل انطلقــت منهــا طائــرات مــن نــوع قاصــف مــن اجليــل
الثالــث والتــي تصــل إىل مديــات بعيــدة نكشــف عنهــا ألول مــرة وقــد اســتخدمت
مــن قبــل ،والنقطــة الثانيــة انطلقــت منهــا طائــرات صــاد  3والتــي يبلــغ مداهــا مــا
بــن  1700 -1500كيلــو ،والنقطــة الثالثــة انطلقــت منهــا طائــرات ذات حمــركات
نفاثــة وقــد تــم اســتخدامها مــن قبــل ،وســوف نكشــف عنهــا الحقــ ًا وهــذه
الطائــرات هلــا رؤوس انشــطارية حتمــل أربــع قنابــل دقيقــة يف اإلصابــة وتســتطيع
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بأنواعهــا التخفــي واملنــاورة وإصابــة اهلــدف مــن عــدة زوايــا».
وأشــار إىل أن العمليــة ســبقتها عمليــة ختطيــط وجتهيــز عــى أعــى املســتويات
وبأســاليب عملياتيــة متقدمــة ومتطــورة بحيــث تــم املوازنــة بــن الطائــرات ذات
املحــركات النفاثــة والعاديــة وذات املــدى األكــر واملتوســط بحيــث تصــل إىل
أهدافهــا يف وقــت واحــد.
موضحــ ًا أنــه تــم اســتخدام طائــرات أخــرى للتمويــه والتشــويش عــى العــدو
لتتمكــن الطائــرات األساســية مــن الوصــول إىل اهلــدف ،كان اهلــدف منهــا إشــغال
الدفاعــات اجلويــة املعاديــة وإهيامهــا بأهنــا هــي اهلــدف.
وأكــد العميــد رسيــع احتفــاظ القــوات املســلحة بالتفاصيــل الكاملــة للعمليــة
ووعــد بالكشــف عــن كل التفاصيــل يف الوقــت املناســب.
وقــال « :حــاول العــدو االســتهانة بالعمليــة ونتائجهــا وتداعياهتــا إال أنــه يومـ ًا بعــد
آخــر يعــرف بــاألرضار املســتمرة عــى اقتصــاده وعــى مكانتــه يف املنطقــة والعــامل».
وتابــع « :حيــاول العــدو الســعودي ومعــه األمريكــي اهلــروب مــن حقيقــة واضحــة
للجميــع وذلــك يف إطــار اســتهانته بالقــدرات اليمنيــة واإلمكانيــات اليمنيــة حتــى
ال يكــون أمــام اســتحقاقات الوضــع اليمنــي اجلديــد».
ونبــه العميــد رسيــع إىل أن اليمــن اجلديــد قــادر عــى أن يــرد الصــاع صاعــن قائـ ً
ا
« هــذا العــدو الــذي اســتهان بدمــاء اليمنيــن وأرواحهــم ..هــذا العــدو األرعــن
الغاشــم الظــامل ..الــذي قصــف ودمــر وأحــرق القــرى واملــدن اليمنيــة ..اليــوم
حتــرق منشــآته النفطيــة ..وســتحرق املزيــد مــن املنشــآت واألهــداف احليويــة إذا مــا
أســتمر يف عدوانــه».
وأضــاف « :شــعبنا لــن يصمــت اليــوم نذكــر اجلميــع بــا قالــه الســيد القائــد
عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي الــذي حــذر مــرار ًا وتكــرار ًا دول العــدوان وقــال
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هلــم باحلــرف الواحد«:لــن نســمح بــأن يمــوت الشــعب اليمنــي جوعــ ًا ..نقــول
للعــامل املنافــق املتواطــئ :شــعبنا مل يمــت جوعــ ًا ولــن يمــوت جوعــ ًا وســيكافح
ويناضــل بــكل الوســائل واألدوات ضــد كل قــوة معتديــة غازيــة متآمــرة وســيامرس
حقــه املــروع يف الدفــاع عــن نفســه».
ونــوه العميــد رسيــع إىل أن هنــاك مواقــف عامليــة تســتحق اإلشــارة الســيام تلــك
املواقــف التــي تؤيــد حــق اليمــن يف الــرد عــى اإلجــرام الســعودي اإلمــارايت يف
بالدنــا ونخــص بالذكــر مواقــف إيــران وتركيــا وكذلــك املواقــف التــي تضــع يف
االعتبــار اجلانــب اإلنســاين يف اليمــن وبالتأكيــد أنكــم تابعتــم تلــك املواقــف.
وقــال « :القــوات املســلحة اليمنيــة اليــوم وهــي تقــف بــكل شــموخ وعــزة وصالبــة
أمــام حتالــف العــدوان وقــوى الــر ..تؤكــد أهنــا لــن تتوانــى يف الــرد العاجــل
واالســتثنائي عــى دول العــدوان وعــى رأســها الســعودية واإلمــارات ..إذا مل
يتوقــف هــذا العــدوان».
وخاطــب النظــام اإلمــارايت قائـاً « :للنظــام اإلمــارايت نقــول  :عمليــة واحــدة فقــط
ســتكلفك كثــر ًا ســتندم ..نعــم ســتندم إذا مــا قــررت القيــادة إصــدار توجيهاهتــا
للقــوات املســلحة بتنفيــذ أيــة عمليــة رد خــال أيــام أو األســابيع القادمــة».
وتابــع قائ ـاً« :نعــم ســتكلفه كثــر ًا ..اليــوم نعلــن وألول مــرة أن لدينــا عــرات
األهــداف ضمــن بنــك أهدافنــا يف اإلمــارات يف أبوظبــي وديب وقــد تتعــرض
لالســتهداف يف أيــة حلظــة».
وأضــاف «:أن اليمــن اليــوم أقــوى ..أشــد ..أعتــى ..أصلــب ولــن متــي معنــا
التهديــدات والتلوحيــات ..أوقفــوا عدوانكــم ..ارفعــوا أيديكــم عــن اليمــن ..حينها
ســتحظون باألمــن وســنحظى نحــن كذلــك باألمــن ..إذا أردتــم األمــن والســامة
ملنشــآتكم وأبراجكــم الزجاجيــة التــي ال تســتطيع الوقــوف أمــام طائــرة مســرة
واحــده فاتركــوا اليمــن وشــأنه».
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وقــال العميــد رسيــع« :هــذا التحذيــر خــذوه عــى حممــل اجلــد أكثــر مــن أي وقــت
مــى فنحــن اليــوم أكثــر تصميــا عــى تنفيــذ عمليــات واســعة ونوعيــة لوقــف هــذا
العدوان».
وأضــاف «:دمــاء شــعبنا غاليــة دمــاء اليمنيــن لــن تذهــب هــدر ًا ..أطفالنــا لــن
يموتــوا بســبب حصاركــم ..ســنفعل كل مــا بوســعنا نحــن بالقــوات املســلحة مــن
أجــل إهنــاء معانــاة شــعبنا العظيــم العزيــز املجاهــد املؤمــن ..شــعب اإليــان..
شــعب اإلســام».
ولفــت يف ختــام املؤمتــر الصحفــي إىل أن رهــان قــوى العــدوان عــى األســلحة
األمريكيــة واألوروبيــة رهــان فاشــل حيــث ال تســتطيع التصــدي أو إســقاط أي
هــدف مــن أهدافنــا أو طائراتنــا.
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العميد سريع :العدوان شن أكثرمن42غارة
خالل الـ 12ساعة املاضية
2019/9/23م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات امللحــة العميــد حييــى رسيــع
أن طــران العــدوان الســعودي األمريكــي شــن خــال الـــ 12ســاعة
املاضيــة  42غــارة جويــة عــى عــدد مــن املحافظــات.
وأوضــح أن الغــارات اســتهدفت منــازل ومــزارع املواطنــن وســقط عــى إثرهــا 8
شــهداء وعــدد مــن اجلرحــى يف مديريتــي ســفيان يف عمــران وحــرض يف حمافظــة
حجــة.
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العميد سريع 16 :شهيد ًا حصيلة قصف
طيران العدوان ملنزل يف الضالع
2019/9/24م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن احلصيلــة النهائيــة لقصــف طــران العــدوان بغارتــن
جويتــن منــزل املواطــن عبــاس احلاملــي يف منطقــة قعطبــة بمحافظــة
الضالــع بلغــت  16شــهيد ًا.
وأوضح أن الشهداء هم  7أطفال و 4نساء و 5رجال كام جرح أحد املسعفني.
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 163غارة لطيران العدوان وعشرات
الشهداء منذ إعالن مبادرة املشاط
2019/9/25م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن حصيلــة غــارات طــران العــدوان الســعودي األمريكــي
منــذ إعــان مبــادرة الرئيــس مهــدي املشــاط حتــى اليــوم بلغــت
 163غــارة جويــة ســقط عــى إثرهــا عــرات الشــهداء واجلرحــى
وخلفــت دمــار ًا كبــر ًا يف ممتلــكات ومــزارع املواطنــن.
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سقوط  3ألوية للعدو وأسر اآلالف واغتنام عتاد
عسكري بعملية عسكرية كبرى يف جنران
2019/9/28م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع يف بيــان ســقوط ثالثــة ألويــة عســكرية مــن قــوات العــدو
واغتنــام كميــات كبــرة مــن األســلحة ووقــوع اآلالف مــن قــوات
العــدو يف األرس يف حمــور نجــران يف عمليــة (نــر مــن اهلل) العســكرية
وفيــا يــي نــص البيــان :
ِ
ِ
عملية نرص من اهلل
بشأن
بيان رقم()1
ْ

َّص إِ َّل ِم ْن ِعن ِْد اللَِّ)
َ
(و َما الن ْ ُ

ِ
ِ
ٍ
ِ
الشــعب
أبنــاء
لكافــة
القــوات املســلح ُة اليمنيــ ُة
بعــون مــن اهلل تعــإىل .....تُعلــ ُن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
الواســعة
العســكرية
(نــر مــن اهللِ)
عمليــة
إطــاق
والعزيــز
اليمنــي العظيــ ِم
ِّ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـتدراج لقــوات العــدو منــذ
ر عمليــة اسـ
والنوعيــة يف مــور نجــران ،والتــي ُت َعــدُ أكـ َ
بـ ِ
ـدة أشــهر وتكبــدَ فيهــا العــدو حتــى اللحظــةِ
ـتمرت لعـ ِ
ـدوان عــى ِ
ـدء العـ ِ
بلدنــا اسـ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
واألرواح
ـائر كبــر ًة جــد ًا يف العتــاد
خسـ َ
ـل ِ
ِ
ـدو بكامـ ِ
أوالً :سـ ُ
عتادهــا العســكري
ـقوط ثالثـ ْة ألويـ ْة عســكري ْة مــن قــوات العـ ِّ
ِ
ِ
وقادتــا.
أفرادهــا
ومعظـ ِم
ِ
األسلحة تضم ِ
ِ
ٍ
ٍ
اآلليات واملدرعات.
مئات
كبرية من
كميات
ثاني ًا :اغتنا ُم
ُ
ِ
ٍ
ِ
عظمهــم مــن اخلونــة واملخدوعــن
ـدو يف
ـوع آالف مــن قــوات العـ ِّ
ثالثـ ًا :وقـ ُ
األرس ُم ُ
ـر ُع وإصابـ ُة املئــات.
ومـ َ
ِ
ِ
بني األرسى أعداد كبري ٌة من ِ
رابع ًا :من ِ
ِ
اجليش السعودي.
وجنود
وضباط
قادة
ٌ
مــرور  72ســاع ًة فقــط مــن ب ِ
ِ
ِ
ِ
بإطبــاق
العمليــة قامــت قواتُنــا
ــدء
خامســ ًا :بعــدَ
َ
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ـكل كامــل ..املكونــة قواتــه مــن ثالثـ َة ألويـ ٍ
احلصـ ِ
ـدو بشـ ٍ
ـة عســكرية مــن
ـار عــى العـ ِّ
اخلونـ ِ
ـل مــن اجليـ ِ
ـن مــع فصيـ ٍ
وكرسهــا
تدمريهــا
ـعودي وتــم
ـش السـ
ـة واملخدوعـ َ
ِّ
ُ
ُ
ـات الكيلومـ ِ
ـل وتــم حتريــر مئـ ِ
وأرسهــا بالكامـ ِ
ـرات طــوال وعرضــا ضمـ َن مـ ِ
ـرح
ُ
ُ
العمليــات.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب توجيهــات القيــادة فقــد تــم التعامـ ُـل مــع كافــة األرسى وفـ ِ
وبموجـ ِ
ـق مبــاد ِئ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلنســانية ،وعملــت
واألخــاق
األصيلــة
اليمنيــة
والتقاليــد
والعــادات
الديــن
العــدو عــى تأمينِهــم مــن الغــاراتِ
ِ
ِ
ِ
قواتُنــا بعــد استســا ِم اآلالف مــن قــوات
ِ
ِ
ِ
ـتهدف األرسى بعــرات الغــارات.
يب الــذي اسـ
َ
االنتقاميــة لطــران العــدوان احلــر ِّ
ـف اجلنسـ ِ
كل أهــايل األرسى مــن خمتلـ ِ
ـوات املســلح ُة اليمنيـ ُة ّ
ـيات بأهنــا
و ُت َطمئـ ُن القـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سـ ُ
يب
ـتتخذ املزيــدَ مــن اإلجــراءات الالزمــة حلاميتهــم مــن اســتهداف الطــران احلــر ِّ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ـتتعامل م َعهــم بطريقــة إنســانية وصــوالً إىل صفقــة تبــا ُدل شــاملة مــع
املعــادي وسـ
ِ
ـدو وأدواتــه مــن اخلونــة واملخدوعــن.
العـ ِّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
املســلحة
متخصصــة مــن قواتِنــا
ــدات
العمليــات عــد ُة َو َح
مــرح
شــاركت يف
ـناد العمليــةِ
ـار دع ـ ِم وإسـ ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ـع يف إطـ ِ
بمهــا َّم خمتلفــة وضم ـ َن نطاقــات جغرافيــة أوسـ َ
ِ
العسـ ِ
ـاح اجلــوِ
ِ
ـكرية وعــى
الو َحــدات القــو ُة الصاروخي ـ ُة وكذلــك سـ ُ
رأس تلــك َ
ِ
والقــوات الربيــ ُة َبو َح ِ
ِ
داتــا املختلفــة.
قــوات الدفــا ِع اجلــوي
املســر إضافــ ًة إىل
ُ
ِ
ِ
ِ
هــذا وت ِ
ِ
ُواص ُ
َ
اخلطــة
وفــق
املختلفــة
العمليــة
مراحــل
تنفيــذ
القــوات املســلح ُة
ــل
َ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ
بمراحلهــا
العمليــة
وتفاصيــل
نتائــج
الحقــة
مؤمتــرات
املرســومة وســنُعل ُن يف
َ
ِ
املختلفــة خــال أيــا ِم القادمــة.
ِ
ِ
ِ
ِ
العــدوان والغــزو واالحتــال ..الرمحــة
وجــه
الصامــد يف
لليمــن املقــاوم
املجــد
ِ
للشــهداء ..الشــفا ُء للجرحــى ..احلريــ ُة لــأرسى ..والكرامــ ُة والعــز ُة لشــعبِنا
ِ
العزيــز ويمنِنــا العظيــ ِم.
صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء
السبت  ٢٨سبتمرب ٢٠١٩م
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مشاهد آلالف القتلى واألسرى
مبؤمتر صحفي لسريع يوم غد
2019/9/28م
أعلــن املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أنــه ســيتم يــوم غــد عقــد مؤمتــر صحفــي للكشــف عــن
تفاصيــل عمليــة «نــر مــن اهلل» العســكرية يف حمــور نجــران .
مضيفـ ًا أنــه ســيتم خــال املؤمتــر الصحفــي عــرض مشــاهد آلالف األرسى والقتــى
بينهــم ســعوديون وكذلــك مشــاهد الغتنــام مئــات املدرعــات واآلليات العســكرية.
وكان رسيــع قــد أعلــن يف بيــان عــن عمليــة (نــر مــن اهلل) العســكرية يف حمــور
نجــران التــي تعــد أكــر عمليــة اســتدراج لقــوات العــدو منــذ بــدء العــدوان
اســتمرت لعــدة أشــهر.
وقــال « :لقــد ســقطت فيهــا ثالثــة ألويــة عســكرية مــن قــوات العــدو وتــم اغتنــام
كميــات كبــرة مــن األســلحة ووقــوع اآلالف مــن قــوات العــدو يف األرس وحتريــر
مئــات الكيلــو مــرات طــوال وعرضــا يف مــرح العمليــات».
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سريع :أسر أكثر من ألفي عنصر من قوات
العدو وحترير  350كلم مربع وسقوط
 3ألوية يف عملية (نصر من اهلل)
2019/9/29م
اســتعرض املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد
حييــى رسيــع يف مؤمتــر صحفــي تفاصيــل ومشــاهد عمليــات « نــر
مــن اهلل »العســكرية يف حمــور نجــران قائــاً « :أطلقــت القــوات
املســلحة يــوم األحــد املوافــق  24ذي احلجــة 1440هـــ بتاريــخ 25
اغســطس 2019عمليــات «نــر مــن اهلل» يف حمــاور جبهــات نجــران
وهــذه العمليــات تنقســم إىل عــدة مراحــل ..اليــوم نعلــن عــن نجــاح
املرحلــة األوىل عمليــة الشــهيد أبوعبــداهلل حيــدر وتعتــر العمليــة
مــن أبــرز العمليــات العســكرية الواســعة التــي نفذهتــا قواتنــا بكفــاءة
واقتــدار خــال معركــة التصــدي للعــدوان الغاشــم عــى بالدنــا».
مؤكــد ًا أهنــا أكــر عمليــة اســتدراج لقــوات العــدو واملخدوعــن املغــرر هبــم منــذ
بــدء العــدوان عــى بالدنــا.
وقــال العميــد رسيــع « :العمليــة العســكرية الواســعة مــن العمليــات النوعيــة مــن
حيــث التخطيــط واحلجــم والكثافــة النريانيــة واملســاحة اجلغرافيــة وكذلــك مــن
حيــث اهلــدف ومســتوى ومســارات التنفيــذ  ..مؤكــدا أن عنــر املباغتــة كان مــن
أهــم اإلنجــازات للتفــوق عــى العــدو واســتخباراته.
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وقــال« :لقــد ســبق العمليــة عمليــة رصــد دقيــق اســتمرت ألشــهر مــن الرصــد
واالســتطالع واملتابعــة حتــى االنقضــاض عــى قــوات العــدو بعــد اســتدراجها إىل
الكامئــن واملصائــد املناســبة وشــاركت يف العمليــة العســكرية الواســعة والنوعيــة
وحــدات خمتلفــة مــن قواتنــا املســلحة ضمــن اســراتيجية تكامــل القــوى بــن
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خمتلــف الوحــدات العســكرية العاملــة يف مســارات متوازيــة وبمهــام متعــددة ضمــن
مراحــل العمليــة بعــد أن وصلــت قــوات االســتطالع وقــوات فتــح الثغــرات إىل
أماكنهــا املحــددة» .
وأضــاف « :دور مهــم اضطلعــت بــه عنــارص وطنيــة متعاونــة مــن داخــل صفــوف
قــوات العــدو واملخدوعــن وكانــت عامـ ً
ا مــن عوامــل النجــاح».
وقــال« :بثقــة عاليــة بــاهلل عــز وجــل وبنــره وتأييــده وبــروح معنويــة عاليــة
وجاهزيــة قتاليــة مناســبة بــارشت خمتلــف الوحــدات العســكرية املشــاركة يف العملية
تنفيــذ مــا عليهــا مــن مهــام عملياتيــة وبــدأت بنــران متهيديــة واســعة اســتهدفت كل
جتمعــات وأماكــن ومواقــع العــدو» .
مضيفــ ًا « :نجحــت خمتلــف الوحــدات العســكرية يف تنفيــذ املهــام العملياتيــة
وحققــت إصابــات مبــارشة يف خمتلــف االجتاهــات االســراتيجية للعمليــة وبحســب
اخلطــة املرســومة».
موضحـ ًا أن مــن أبــرز الوحــدات العســكرية املشــاركة يف العمليــة القــوة الصاروخية
التــي متكنــت وبعــون اهلل مــن تنفيــذ رضبــات مزدوجــة اســتهدفت مقــرات وقواعــد
عســكرية للعــدو منهــا مطــارات تقلــع منهــا الطائــرات احلربيــة املعاديــة.
وقــال« :اســتهدفت القــوة الصاروخيــة كذلــك جتمعــات وحتــركات للعــدو ومرتزقته
يف حمــاور نجــران وعســر وجيــزان وحققــت أهدافهــا وبلــغ عــدد عمليــات القــوة
الصاروخيــة ضمــن عمليــة «نــر مــن اهلل» بمرحلتهــا األوىل تســع عمليــات منهــا
عمليــة دك مطــار جيــزان بدفعــة صاروخيــة باليســتية ،وكذلــك ســاح اجلــو املســر
نفــذ رضبــات متتاليــة ضــد أهــداف معاديــة كانــت تشــكل خطــورة عــى قواتنــا
املنفــذة للعمليــة الواســعة ،وأدت رضبــات ســاح اجلــو املســر إىل إربــاك قــوات
العــدو وســامهت يف إفشــال خمططاتــه».
وأكــد أن عمليــات ســاح اجلــو املســر وصلــت إىل عمــق العــدوان الســعودي
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بأكثــر مــن  21عمليــة منهــا عمليــة اســتهدفت هدفـ ًا عســكري ًا حساسـ ًا يف الريــاض،
وشــاركت أيضــا وحــدات مــن قــوات الدفــاع اجلــوي يف عمليــة «نــر مــن اهلل»
وذلــك بالتصــدي الناجــح ملروحيــات األباتــي والطــران احلــريب وأجربتــه عــى
مغــادرة منطقــة العمليــات وقــد نفــذت عمليــات التصــدي بمنظومــات دفــاع
جــوي جديــدة ،ونجحــت القــوات املســلحة ويف غضــون  24ســاعة يف إعاقــة حركة
الطــران احلــريب للعــدو وذلــك مــن خــال اســتهداف أهــم قواعــده العســكرية
واملطــارات املســتخدمة بعمليــات مزدوجــة ومشــركة لســاح اجلــو املســر والقــوة
الصاروخيــة.
كــا أكــد أن وحــدة ضــد الــدروع كان هلــا دور بــارز يف العمليــة حيــث دمــرت عــدد ًا
كبــر ًا مــن اآلليــات والتحصينــات التابعــة للعــدو ،وأن وحدة اهلندســة هــي األخرى
كان هلــا نصيــب وافــر مــن التنكيــل بالعــدو ،حيــث دمــرت أكثــر مــن  10آليــات
ومدرعــات ،ووحــدة املدفعيــة اســتهدفت خــال العمليــة جتمعــات وحتصينــات
العــدو وكان هلــا دور بــارز يف إحلــاق اخلســائر الكبــرة بالعــدو.
وقــال « :بــدأت وحــدات متخصصــة مــن قواتنــا الربيــة املتقدمــة يف تطويــق جماميــع
كبــرة مــن قــوات للعــدو بمحــور نجــران بعــد تقدمهــا وبأعــداد كبــرة إىل الكامئــن
واملصائــد بحســب اخلطــة املرســومة وســمحت قواتنــا ووفــق اخلطــة املرســومة
ألعــداد إضافيــة دفــع هبــا العــدو إىل املصيــدة ضمــن عمليــة تعزيــز قواتــه للهجــوم
عــى قواتنــا ،وتولــت تشــكيالت عســكرية متخصصــة مهمــة قطــع خطــوط إمــداد
(اخلطــوط اخللفيــة) العــدو مــن مســارين خمتلفــن وبعــد ذلــك أحكمــت قواتنــا
املتقدمــة احلصــار عــى تلــك القــوات مــن اجلهــات األربــع لتبــدأ وحــدات مــن
املشــاة والــدروع واهلندســة واملدفعيــة مــن قلــب اجلبهــة بشــن عمليــة هجوميــة
واســعة».
ولفــت إىل أن مــن أبــرز نتائــج العمليــة خــال ســاعاهتا األوىل حمــارصة جماميــع
خمتلفــة مــن قــوات العــدو ومهامجــة مواقــع عســكرية حمصنــة وأدت العمليــة خــال
يومهــا األوىل إىل وقــوع خســائر كبــرة يف صفــوف قــوات العــدو وكذلــك اغتنــام
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أســلحة إضافــة إىل استســام املئــات مــن املخدوعــن.
وأعلــن النتائــج الكاملــة للعمليــة النوعيــة الواســعة املرحلــة األوىل عمليــة الشــهيد
أبوعبــداهلل حيــدر قائــا « :نجحــت قواتنــا يف حتريــر مســاحة جغرافيــة تقدر بـــ 350
كيلــو مــر مربــع طــوالً وعرضـ ًا ويف كافــة االجتاهــات االســراتيجية والســيطرة عــى
كافــة املواقــع العســكرية واملعســكرات املســتحدثة للعــدو ضمــن املســاحة اجلغرافيــة
املحــررة وســقوط ثالثــة ألويــة عســكرية تابعــة للعــدو كانــت يف املســاحة اجلغرافيــة
املحــررة أثنــاء تنفيــذ العمليــة ».
وقــال« :العمليــة الواســعة والنوعيــة عــززت مــن مواقــع قواتنــا املتقدمــة واملطلــة
عــى مدينــة نجــران».
واســتعرض العميــد رسيــع خســائر العــدو البرشيــة مؤكــدا مــرع وإصابــة
املئــات مــن قــوات العــدو معظمهــم مــن املخدوعــن واملغــرر هبــم وقــال« :تؤكــد
املعلومــات األوليــة لدينــا أن إمجــايل خســائر العــدو البرشيــة يتجــاوز الـــ  500مــا
بــن قتيــل ومصــاب».
مشــر ًا إىل أن أكثــر مــن  200قتيــل ســقطوا بغــارات الطــران احلــريب املعــادي الــذي
قصــف مرتزقتــه بعــرات الغــارات منهــم مــن قتلــوا أثنــاء الفــرار وآخــرون أثنــاء
عمليــة االستســام.
وقــال « :حاولــت قواتنــا تقديــم اإلســعافات األوليــة ملصــايب العــدو جــراء الغــارات
اجلويــة إال أن اســتمرار التحليــق املكثــف وشــن غــارات إضافيــة أدى إىل وقــوع
املزيــد مــن اخلســائر يف صفــوف املخدوعــن واملغــرر هبــم».
وأضــاف « :مل تتوقــف دفاعاتنــا اجلويــة املشــاركة يف العمليــة عــن التصــدي للغارات
املعاديــة بــا يف ذلــك الغــارات التــي اســتهدفت جماميــع املخدوعــن واملغــرر هبم».
واعتــر أن مــا حــدث للمرتزقــة  -املخدوعــن عبــارة عــن إبــادة مجاعيــة نفذهــا
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طــران العــدوان احلــريب الــذي كثــف مــن غاراتــه ملنعهــم مــن الفــرار أوالً وكذلــك
ملنعهــم مــن االستســام لقواتنــا وال خيــار ثالــث أمامهــم.
وقــال « :هكــذا يتعامــل العــدوان مــع أتباعــه  ...وليســت املــرة األوىل التــي يرتكــب
فيهــا الطــران احلــريب املعــادي جمــازر بشــعة بحــق مرتزقتــه ال ســيام املخدوعــن
اليمنيــن».
وبالنســبة لــأرسى قــال العميــد رسيــع« :أدت العمليــة إىل وقــوع أكثــر مــن 2000
عنــر مــن قــوات العــدو يف األرس ولألســف الشــديد أن عــدد ًا مــن هــؤالء هــم
مــن األطفــال ،حيــث يقــوم العــدوان بالــزج باألطفــال اليمنيــن إىل جبهــات جيــزان
وعســر ونجــران للدفــاع عــن قواتــه وهــذا يعتــر جريمــة كبــرة تتنــاىف مــع عاداتنــا
وأخالقنــا وكذلــك مــع القوانــن الدوليــة».
منوهـ ًا إىل أن معظــم األرسى ســلموا أنفســهم طواعيــة لقواتنــا بعــد حصارهــم مــن
كافــة االجتاهــات وتعرضهــم لغــارات الطــران احلــريب املعــادي وأن معظــم األرسى
مــن املخدوعــن واملغــرر هبــم اليمنيــن وهنــاك أرسى مــن جنســيات أخــرى.
وقــال« :أكدنــا يف البيــان الصــادر عــن القــوات املســلحة التــزام القــوات املســلحة
بتوجيهــات القيــادة يف التعامــل اجليــد مــع كافــة األرسى خاصــة إخواننــا اليمنيــن
ووفــق مبــادئ اإلســام وأعــراف وتقاليــد أبنــاء اليمــن» .
وبـ َّـن العميــد رسيــع أن قواتنــا متكنــت بعــون اهلل تعــإىل مــن االســتيالء عــى كميــات
كبــرة مــن األســلحة والعتــاد العســكري بمختلــف أنواعــه وأحجامــه وتشــمل
الغنائــم أســلحة ثقيلــة ومتوســطة وخفيفــة وبكميــات كبــرة ومــن ضمــن األســلحة
والعتــاد املئــات مــن املدرعــات واآلليــات.
وأوضــح أن قواتنــا اســتغرقت بمختلــف تشــكيالهتا املشــاركة يف العمليــة بمرحلتهــا
األوىل عمليــة الشــهيد أبوعبــداهلل حيــدر 72ســاعة فقــط لتنفيذهــا وبنجــاح كبــر،
حيــث بــدأت العمليــة فجــر  24ذي احلجــة املوافــق 25أغســطس 2019م.
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وقــال« :مــرت العمليــة بمرحلــة إعــداد وختطيــط كان للرصــد واالســتطالع احلــريب
واالســتخبارايت دور مهــم وحيــوي قبــل وأثنــاء وبعــد العمليــة ،وأمــا عــن الطــران
احلــريب للعــدوان فقــد كثــف مــن غاراتــه اجلويــة حمــاوالً إفشــال قواتنــا عــن حتقيــق
أهدافهــا وبلــغ عــدد غاراتــه اجلويــة خــال  48ســاعة أكثــر مــن 100غــارة جويــة
وخــال املرحلــة األوىل كاملــة شــن طــران العــدوان  300غــارة جويــة».
وأكــد العميــد رسيــع عــى أن القــوات املســلحة تثمــن الــدور الوطنــي واملســؤول
للعنــارص املتعاونــة مــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف صفــوف قــوات العــدو
وجماميــع املخدوعــن واملغــرر هبــم ،وقــال «:لــن تســمح قواتنــا للعــدو بتنفيــذ
خمططــه يف املحــاور الشــالية ولدهيــا القــدرة الكافيــة إلفشــال أيــة خمططــات أو
حمــاوالت أخــرى وســيتكبد العــدو حتــ ًا خســائر إضافيــة يف حــال اســتمراره يف
الدفــع باملزيــد مــن قواتــه ومرتزقتــه إىل تلــك املحــاور.
واضــاف« :أثبتــت العمليــة األخــرة مســتوى اســتهتار العــدو الســعودي بــأرواح
املخدوعــن وعــدم اكرتاثــه بحياهتــم ،وبعــد أن أتضحــت هــذه احلقيقــة للجميــع
فــإن كافــة املغــرر هبــم ومــن ُيغــرر هبــم ويدفعهــم للقتــال لصالــح العــدو الســعودي
يتحملــون املســؤولية الكاملــة عــى ذلــك».
وأكــد أن القــوات املســلحة جتــدد الدعــوة لكافــة املغــرر هبــم واملخدوعــن يف
جبهــات حمــاور نجــران وجيــزان وعســر بــأن عليهــم تــرك مواقعهــم والعــودة إىل
الوطــن حتــى ال يكــون مصريهــم مصــر ســابقيهم وأن القــوات املســلحة مســتعدة
لتأمــن عــودة كل مــن يرغــب يف العــودة مــن خــال تســليم أنفســهم للجيــش
واللجــان الشــعبية وســيحظون بالرعايــة واالهتــام وســيتم نقلهــم إىل مناطقهــم.
وقــال« :قواتنــا ســتعترب كافــة مــن يعمــل يف الدفــع باليمنيــن للدفــاع عــن جيــش
العــدو والقتــال يف صفوفــه بأنــه هــدف مــروع هلــا وســتقوم بنــر كافــة مــا يصــل
إليهــا مــن معلومــات حــول اجلهــات الضالعــة بجريمــة جتنيــد املرتزقــة والتغريــر
هبــم مــن شــخصيات وقــادة وأحــزاب وغــره».

537

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

كــا أكــد عــى مــا ورد يف البيــان بشــأن التعامــل مــع األرسى وفــق مبــادئ األخــاق
والقيــم والعــادات عــى طريــق صفقــة شــاملة لتبــادل األرسى مــع العــدوان وأدواته
واضعــن يف االعتبــار أن هــذا امللــف ملــف إنســاين قبــل أن يكــون سياســي ًا وشــدد
عــى أن مــا حققتــه قواتنــا مــن انتصــار يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى اســتمرار
العــدوان عــى بالدنــا وكذلــك تعنــت العــدوان يف حــل قضيــة األرسى رغــم
املبــادرات فتحيــة إىل أرسى اجليــش واللجــان الشــعبية مــن املجاهديــن األبطــال يف
ســجون قــوى العــدوان واالحتــال.
وقــال« :إن قيــادة القــوات املســلحة حتيــي كل املجاهديــن األبطــال املشــاركني يف
هــذه العمليــة النوعيــة مــن خمتلــف الوحــدات والتشــكيالت وتؤكــد عــى تنفيــذ
قــرار القائــد األعــى للقــوات املســلحة بمنــح كافــة املشــاركني يف العمليــة وســام
الشــجاعة وتؤكــد هــذه العمليــة مســتوى مــا وصلــت إليــه قواتنــا بمختلــف
صنوفهــا وتشــكيالهتا مــن تنظيــم وكفــاءة وقــدرة كبــرة عــى تنفيــذ العمليــات
العســكرية يف وقــت قيــايس».
وح ّيــاى العميــد رسيــع أبنــاء صعــدة ونجــران عــى مواقفهــم الوطنيــة ومهيبــ ًا
بكافــة الرشفــاء األحــرار يف كافــة املناطــق واملحــاور القتاليــة بتعزيــز دورهــم خــال
املرحلــة املقبلــة خدمــة للديــن والوطــن ودفاع ـ ًا عــن شــعبنا العزيــز املظلــوم.
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مؤمتر صحفي للعميد سريع يستعرض فيه
تفاصيل املرحلة الثانية من عملية « نصر من اهلل»
2019/10/1م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفيــ ًا اســتعرض فيــه تفاصيــل
املرحلــة الثانيــة مــن عملية«نــر مــن اهلل».
ويف بدايــة املؤمتــر نقــل العميــد رسيــع لكافــة العاملــن والقائمــن عــى وســائل
اإلعــام الوطنيــة حتيــات قيــادة وزارة الدفــاع ممثلــة بــاألخ اللــواء الركــن حممــد
نــارص العاطفــي واألخ رئيــس هيئــة األركان اللــواء حممــد عبدالكريــم الغــاري
وذلــك عــى التغطيــة املســتمرة للعمليــات العســكرية.
وقــال« بعــون اهلل تعــإىل انطلقــت املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة نــر مــن اهلل والتــي
أطلــق عليهــا عمليــة الشــهيد أبــو احلســنني العقيــد حممــد حييــى صالــح الزهــرور
بعــد نجــاح املرحلــة األوىل».
وأضــاف« بــروح إيامنيــة ومعنويــات عاليــة بــدأت قواتنــا يف تنفيــذ العمليــة وذلــك
بتاريــخ الثالــث مــن حمــرم 1441هـــ املوافقــة 3ســبتمرب 2019م بعــد اســتكامل
إجــراءات االســتعداد والتجهيــز وكذلــك التخطيــط الــذي كان عــى أعــى
املســتويات».
مشــر ًا إىل أن املرحلــة الثانيــة متثلــت مــن خــال األهــداف يف التقــدم وحتريــر مناطــق
واســعة ضمــن حمــور نجــران وحتديــد ًا يف مناطــق كتاف.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن وحــدات االســتطالع واالســتخبارات اضطلعــت
بــدور مهــم قبــل العمليــة وســامهت هــذه الوحــدات يف نجــاح العمليــة بمرحلتيهــا
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األوىل والثانيــة.
وأضــاف « :شــارك يف تنفيــذ العمليــة وحــدات خمتلفــة مــن قواتنــا املســلحة
أبرزهــا القــوة الصاروخيــة وكذلــك ســاح اجلــو املســر والدفــاع اجلــوي إضافــة
إىل الوحــدات الربيــة منهــا املدفعيــة واهلندســة والقناصــة وضــد الــدروع واملشــاة
وغــره».
«وأردف قائــاً» ال ننســى اإلشــارة إىل اإلعــام احلــريب ودوره يف توثيــق العمليــة
بمرحلتيهــا األوىل والثانيــة».
وأوضــح العميــد رسيــع أن القــوة الصاروخيــة نفــذت  6عمليــات أبرزهــا عمليــة
دك مطــار نجــران بدفعــة مــن صواريــخ بــدر الباليســتية إضافــة إىل املشــاركة الفاعلــة
يف املعركــة مــن خــال الصواريــخ القصــرة املــدى كــا نفــذ ســاح اجلــو املســر 16
عمليــة عمليتــن مشــركة مــع الصاروخيــة وعمليتــن مشــركة مــع املدفعيــة إضافــة
للعمليــات االســتطالعية.
الفت ـ ًا إىل أن الدفــاع اجلــوي متكــن مــن تنفيــذ 40عمليــة تنوعــت مــا بــن تصــدي
ملروحيــات األباتــي بمختلــف أنواعهــا وقــد أجــرت عــى الرتاجــع.
وقــال «:إدارة املعركــة مــن خــال القيــادة والســيطرة شــاركت هبــا عــدد مــن قيادات
وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامة».
مؤكــد ًا أن تنفيــذ العمليــة بحســب اخلطــة املرســومة يؤكــد كفــاءة قواتنــا بمختلــف
وحداهتــا العســكرية وقــدرة مقاتلينــا وبشــجاعة كبــرة عــى مواجهــة خمتلــف
ظــروف املعركــة.
وأشــار إىل أن القــوات املســلحة تــدرك طبيعــة املهــام والتحديــات املاثلــة أمامهــا
خــال هــذه املرحلــة وكلهــا ثقــة بقــدرات كافــة املنتســبني هلــا العازمــن عــى تنفيــذ
كافــة املهــام العملياتيــة واملســتعدين لتلبيــة نــداء الواجــب الدينــي والوطنــي مــن
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أجــل حتقيــق األهــداف االســراتيجية وصــوالً إىل حتقيــق النــر إنشــاء اهلل.
وأكــد املتحــدث الرســمي أن القــوات املســلحة جتــدد العهــد لكافــة أبنــاء شــعبنا
اليمنــي العظيــم بأهنــا لــن تــردد عــن االضطــاع بمســؤولياهتا الوطنيــة يف الدفــاع
عــن الســيادة الوطنيــة وتأمــن كل أرايض اجلمهوريــة اليمنيــة وســتعمل كل مــا
بوســعها مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف عاج ـ ً
ا أم آج ـاً.
وأضــاف «:القــوات املســلحة تثــق كل الثقــة أن شــعبنا العزيــز الصابــر املؤمــن
املجاهــد ســيضاعف مــن جهــوده الداعمــة للمؤسســة العســكرية وهــي تــؤدي
واجبهــا الدينــي والوطنــي دفاعــ ًا عــن الوطــن والشــعب».
وأردف قائالً«:تشــيد قيــادة القــوات املســلحة بالــدور املــرف والتارخيــي ألبنــاء
القبائــل اليمنيــة األصيلــة يف خمتلــف املحافظــات الذيــن رفضــوا الــذل واهلــوان
وأكــدوا أهنــم مــع أبنــاء شــعبهم بــل ويف مقدمتهــم مدافعــن عــن الوطــن وعــن
الكرامــة مســتندين يف ذلــك إىل تاريــخ أصيــل وعريــق للقبيلــة بعاداهتــا وأصالتهــا
ونخوهتــا وكرامتهــا».
موضح ـ ًا أن القــوات املســلحة جتســد وترتجــم باألفعــال واألعــال موقــف الســيد
القائــد عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي يف خطــاب يــوم الصمــود الوطنــي عندمــا
قــال « مــن يريــد أن يســلب منــا حقنــا يف أن نكــون شــعب ًا حــر ًا مســتق ً
ال نســلب منــه
بعــون اهلل حياتــه وروحــه وقوتــه».
وقــال «:هــذا هــو دور اجليــوش الوطنيــة عندمــا تتعــرض بالدهــا للغــزو واالحتــال
فلــم نســمع عــر التاريــخ أن هنــاك جيــش وطنــي يقاتــل مــع أعــداء الوطــن أو خيون
الوطــن ألن مــن يفعــل ذلــك فليــس إال خائــن وعميــل والتاريــخ لــن ينســى ذلك».
مشــر ًا إىل أن التاريــخ سيســجل مــن وقــف مــع اليمــن يف هــذه املرحلــة مــن أبنائــه
الرشفــاء األحــرار ومــن ضحــى يف هــذه املعركــة املصرييــة وســيتذكر كذلــك كل
عميــل وخائــن ومرتــزق ضــد وطنــه وشــعبه وأمتــه.
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وأوضــح العميــد رسيــع أن قواتنــا املســلحة أصبحــت اليــوم بعــون اهلل أكثــر قــدرة
عــى مواجهــة خمتلــف التحديــات وأكثــر قــدرة عــى الوقــوف بصالبــة أمــام حتالــف
العــدوان وجحافــل املتورطــن باخليانــة ضــد وطنهــم وشــعبهم كــا أصبــح جيشــنا
الباســل يمتلــك أســلحة ردع قــادرة عــى أن تــرد الصــاع صاعــن دفاعـ ًا عــن اليمــن
العزيــز وشــعب اليمــن األعــز واألكــرم.
مؤكــد ًا أن عملياتنــا العســكرية لــن تتوقــف إال بتوقــف العــدوان وأن قواتنا املســلحة
ســتواصل تنفيــذ خمتلــف املراحــل مــن عمليــة نــر مــن اهلل ضمــن اســراتيجية
عســكرية ســتضعنا مجيع ـ ًا أمــام واقــع جديــد.
واســتعرض املتحــدث الرســمي نتائــج املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة نــر مــن اهلل
حيــث متكنــت قواتنــا مــن تأمــن أكثــر مــن 150كيلومــر مربــع كــا نجحــت قواتنــا
يف حتريــر منطقتــي الفــرع والصــوح وصــوالً إىل املرتفعــات املطلــة عــى مدينــة
نجــران.
وقــال «:شــن طــران العــدوان احلــريب خــال الـــ 48ســاعة األوىل مــن العمليــة يف
املرحلــة الثانيــة أكثــر مــن 120غــارة فيــا بلــغ إمجــايل الغــارات خــال أيــام تنفيــذ
املرحلــة الثانيــة مــن العمليــة 611غــارة».
مؤكــد ًا أن هــذا العــدد الكبــر مــن الغــارات وضمــن مســاحة جغرافيــة حمــددة مل
يكــر قواتنــا ومل يضعــف مــن عزيمــة جماهدينــا ســام اهلل عليهــم بــل زادهتــم قــوة
وإيــان وإرادة عــى االســتمرار يف تنفيــذ التوجيهــات حتــى كتــب اهلل النــر يف
املرحلــة الثانيــة مــن العمليــة.
وأضــاف« :تــم تدمــر واغتنــام أكثــر مــن 120مدرعــة وآليــة إضافــة إىل مــرع
وإصابــة مــاال يقــل عــن  200مــن قــوات العــدو معظمهــم مــن املتورطــن بخيانــة
الوطــن ووقــوع جمموعــة كبــرة مــن قــوات العــدو يف األرس بينهــم ســعوديون».
موضحــ ًا أنــه وأثنــاء تنفيــذ العمليــة ســمحت قواتنــا للمتورطــن يف اخليانــة مــن
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أبنــاء البلــد بالفــرار بإجتــاه مدينــة نجــران وكان ذلــك بتوجيهــات مــن القيــادة.
وقــال « :ســيطرت قواتنــا عــى ثالثــة معســكرات تابعــة للعــدو بــا فيهــا مــن خمــازن
أســلحة وعتــاد عســكري خمتلــف كــا اغتنمــت قواتنــا كميــات كبــرة مــن األســلحة
املتوســطة واخلفيفــة منهــا أســلحة نوعيــة».
وأكــد أنــه ومــن ضمــن مــا وقــع يف أيــدي قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية وثائــق
وأدلــة تثبــت دور القاعــدة وداعــش يف القتــال يف صفــوف قــوات حتالــف العــدوان
واالرتبــاط الوثيــق بــن تلــك اجلامعــات وأجهــزة اســتخباراتية تابعــة للعــدوان.
مشــر ًا إىل أن هــذه الوثائــق تضــاف إىل األدلــة التــي ســبق وأن نــرت يف الوســائل
اإلعالميــة عــن اســتخدام حتالــف العــدوان هــذه األدوات لتنفيــذ خمططاتــه ضــد
وطننــا وشــعبنا.
كــا اســتعرض العميــد رسيــع خــال املؤمتــر مشــاهد مــن املرحلــة الثانيــة مــن عملية
نــر مــن اهلل التــي بــدأت عنــد ســاعات الفجــر األوىل حيــث هامجــت قواتنــا مواقع
املتورطــن بخيانــة الوطــن وكذلــك مواقــع اجليــش الســعودي قائــاً «:خــال
الســاعات األوىل مــن العمليــة كان هنــاك حــاالت فــرار ألعــداد كبــرة مــن قــوات
العــدو».
مشــر ًا إىل أن قواتنــا وعــر وحــديت اهلندســة وضــد الــدروع متكنــت مــن إعطــاب
آليــات ومدرعــات العــدو قبــل أن يتمكــن املشــاة مــن الســيطرة عــى املواقــع.
وأضــاف « :املتورطــون بخيانــة الوطــن وكذلــك أفــراد جيــش العــدو تركــوا
املدرعــات واآلليــات والذوا بالفــرار مــع تقــدم قواتنــا ومجيــع اآلليــات واملدرعــات
تابعــة جليــش العــدو الســعودي وعليهــا عبــارات وأرقــام تــدل عــى أهنــا تابعــة
للســعودية».
واســتعرض العميــد رسيــع مشــاهد الغتنــام قواتنــا ألســلحة متوســطة وخفيفــة
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بكميــات كبــرة معظمهــا ســليمة وأصبحــت غنيمــة بيــد أبطــال اجليــش واللجــان
الشــعبية ومشــاهد جلنــود العــدو وكذلــك املتورطــن بخيانــة الوطــن جــراء حالــة
اإلربــاك والفــزع مــع وصــول طالئــع قواتنــا إىل مقربــة منهــم تركــوا كل يشء وفــروا
حتــى هواتفهــم الشــخصية والبعــض منهــم حاولــوا الفــرار مــن خــال مســالك
وعــرة ومــع ذلــك وجــدوا أنفســهم بــن أيــدي املجاهديــن.
كــا اســتعرض مشــاهد ملقاتلينــا وهــم يتتبعــون املدرعــات واآلليــات حتــى يف
الطرقــات الفرعيــة ومشــاهد ملحــاوالت العــدو يف اســتخدام الطــران احلــريب
وكذلــك األباتــي والدفــع بقــوات كبــرة للزحف عــى مواقــع املجاهدين ومشــاهد
ملخيــات كان النظــام الســعودي يدفــع باملتورطــن بخيانــة الوطــن مــن أجــل تعزيــز
موقــف قواتــه بــل والقتــال بــدالً عــن جيشــه.
مؤكــد ًا أن اآلليــات واملدرعــات التــي تــم اغتنامهــا وهــي بحالــة ســليمة ســيتم
تفعيلهــا ضــد العــدو.
وقــال «:قواتنــا حققــت خــال املرحلــة الثانيــة إنجــازات مهمــة جــد ًا عــى الصعيــد
اإلســراتيجي وتــم تعزيــز مواقــع قواتنــا املتقدمــة وبــدالً مــن أن كان العــدو
حيــاول حمارصهتــا عــر التوغــل ومــن ثــم اإللتفــاف تــم اإللتفــاف وحمــارصة قواتــه
وهزيمتهــا بالكامــل».
وأضــاف «:اآلن مواقعنــا املتقدمــة أكثــر قــوة وتــم الســيطرة عــى مناطــق مهمــة
شــهدت مواجهــات عنيفــة وكانــت النتيجــة بعــون اهلل انتصــار قواتنــا وتأمينهــا لــكل
تلــك املناطــق».
وأردف قائ ـاً « :الطــران احلــريب قــام بقصــف املواقــع واملعســكرات التــي تركهــا
جنــوده واملتورطــون بخيانــة الوطــن كــا دفــع باملئــات مــن املتورطــن بخيانــة
الوطــن إىل هــذه اجلبهــات للدفــاع عــن جيشــه املنهــار».
وأضــاف« :تدعــو القــوات املســلحة كافــة اليمنيــن املتورطــن بخيانــة الوطــن
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بــأن عليهــم تــرك القتــال يف صفــوف العــدو وســتقوم بتســهيل عمليــة عودهتــم إىل
مناطقهــم».
وقــال « ملــن يتســاءل عــن مصــدر ســاحنا  ..ســنقول لــه وبــكل فخــر أن املصــدر
األول لنــا هــو العــدو نفســه فــا تــم اغتنامــه خــال عمليــة نــر مــن اهلل املرحلتــن
األوىل والثانيــة يكفــي ألن نقاتــل لعــدة أشــهر يف تلــك املحــاور».
كــا تــم اســتعراض مشــاهد ألحــد املجاهديــن األبطــال حيمــل علــم اليمــن ويؤكــد
بــأن دمــاء أطفــال اليمــن لــن تذهــب هــدر ًا ومشــاهد جلنودنــا البواســل حيفظهــم
اهلل ويرعاهــم وهــم يقومــون باالســتيالء عــى اآلليــات واملدرعــات ويتولــوا عمليــة
نقلهــا إىل األماكــن املحــددة وأردف العميــد قائـاً « :هــذا هــو املقاتــل اليمنــي الــذي
صمــد ويصمــد أمــام حتالــف العــدوان بــكل شــموخ وإبــاء وعــزة وكرامــة وملــن
يريــد أن يعــرف اليمــن  ..فعليــه أن يعــرف أبنــاء اليمــن  ..أبنــاء اليمــن احلقيقــن
الذيــن يدافعــون عنــه بــكل بســالة  ..وليــس أولئــك املتورطــن بخيانــة الوطــن».
مؤكــد ًا أن عدســات اإلعــام احلــريب وثقــت تفاصيــل تقــدم أبطــال اجليــش واللجان
الشــعبية واالســتيالء عــى مواقــع جيــش العدو الســعودي.
واوضــح العميــد رسيــع أن العــدو الســعودي يدفــع باملزيــد مــن قواتــه مــن أجــل
التصــدي لقواتنــا وإعاقتهــا عــن التقــدم كــون هــذه املواقــع مهمــة جــد ًا بالنســبة لــه
وهلــذا نجــده يدفــع باملزيــد مــن القــوات للدفــاع عنهــا.
واردف قائـاً «:لقــد خــر العــدو الســعودي خــال عــرة أيــام فقــط مــا كان قــد
ســيطر عليــه خــال ثــاث ســنوات مــن املعــارك يف تلــك املناطــق».
وأضــاف « :نالحــظ وثائــق كشــوفات اجليــش الســعودي فاملواقــع التــي تم الســيطرة
عليهــا كانــت للجيــش الســعودي حيــث تــم الدفــع باملتورطــن بخيانــة الوطــن إىل
اخلطــوط األماميــة وكانــت هــذه املواقــع هــي اخللفيــة  ...لكــن بعــد إهنيــار اخلطــوط
األماميــة أصبحــت قواتنــا وجه ـ ًا لوجــه مــع جنــود العــدو الســعودي الذيــن الذوا
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بالفرار».
وأكــد أن العــدو الســعودي كان يظــن أن قواتنــا لــن تصــل إىل هــذه املواقــع أبــد ًا ..
حيــث دفــع بــاآلالف مــن املتورطــن بخيانــة الوطــن مــن أجــل إعاقــة تقــدم قواتنــا
إىل هــذه املناطــق االســراتيجية قائ ـاً «:هــذه املواقــع املحصنــة واملــزودة بمختلــف
أنــواع األســلحة وكذلــك الغطــاء اجلــوي أصبحــت حتــت ســيطرة املجاهديــن مــن
منتســبي قواتنــا املســلحة».
واســتعرض العميــد رسيــع عمليــات قواتنــا خــال املرحلتــن األوىل والثانيــة مــن
عمليــة نــر مــن اهلل حيــث نفــذ ســاح اجلــو املســر خــال املرحلتــن 37عمليــة
منهــا عمليــات اســتهدفت تعزيــزات وجتمعــات وكذلــك قواعــد عســكرية للعــدو
فيــا نفــذ الدفــاع اجلــوي 45عمليــة والقــوة الصاروخيــة 15عمليــة.
وقــال « :بلــغ إمجــايل غــارات طــران العــدوان احلــريب خــال املرحلتــن 911غــارة
فيــا جتــاوز إمجــايل قتــى ومصــايب العــدو خــال العمليتــن الـــ 750مــا بــن قتيــل
ومصــاب».
مؤكــد ًا أن العــدو الســعودي خــر يف املرحلتــن أكثــر مــن 350مدرعــة وآليــة
وكذلــك خمــازن أســلحة ناهيــك عــن كميــات مــن األســلحة تركــت يف املواقــع
واملعســكرات بعــد فــرار اجلنــود الســعوديني ومــن معهــم مــن املتورطــن يف خيانــة
اليمــن.
وأضــاف «:نجحــت قواتنــا بعــون اهلل وبكفــاءة عاليــة يف تنفيــذ وحتقيــق كل أهــداف
عمليــة نــر مــن اهلل خــال مرحلتيهــا األوىل والثانيــة وعــى رأس تلــك األهــداف
حتريــر وتأمــن 500كيلــو مــر مربــع خــال عــرة أيــام فقــط وهــي املــدة الزمنيــة
اإلمجاليــة للمرحلتــن».
ووجــه العميــد رسيــع يف ختــام املؤمتــر الصحفــي التحيــة ألبنــاء شــعبنا العزيــز
الصامــد املجاهــد والتحيــة لــكل مــن يدافــع عــن اليمن احلــر األيب الشــامخ املســتقل
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مــن املجاهديــن األبطــال يف ســاحات الكرامــة والعــزة ومــن يقــف معهــم مــن أبنــاء
القبائــل ومــن يســاندهم بــكل أنــواع املســاندة.
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العميد سريع :قوى العدوان
تواصل تصعيدها العسكري
2019/10/4م
أكــد املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن
قــوى العــدوان واصلــت تصعيدهــا العســكري خــال الـــ 48ســاعة
املاضيــة.
وأوضــح أن قــوى العــدوان نفــذت أربعــة زحوفــات مكثفــة باجتــاه مواقــع اجليــش
واللجــان الشــعبية يف عســر وجيــزان ومديريــة هنــم مــع تغطيــة جويــة متواصلــة
بطــران األباتــي يف احلــدود.
وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان احلــريب شــن ســت غــارات يف
احلــدود ومديريــة هنــم.
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مؤمتر صحفي للعميد سريع يستعرض
فيه إحصائيات شهري أغسطس وسبتمبر
2019م واملستجدات يف امليدان
2019/10/8م
عقــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــر ًا صحفيـ ًا اســتعرض فيــه املســتجدات يف
امليــدان وإحصائيــات شــهري أغســطس وســبتمرب 2019م.
مشــر ًا إىل أن الطــران احلــريب املعــادي اســتمر بإســتهداف القــرى واملــدن والطرقات
وممتلــكات املواطنــن حيــث بلــغ عــدد غــارات العــدوان خــال شــهري أغســطس
وســبتمرب 1760غــارة جويــة شــملت حمافظــات عــدة مــن بينهــا عمــران ومــأرب
واجلــوف وذمــار والضالــع وعــدن وأبــن واحلديــدة وشــبوة.
موضحـ ًا أن معظــم هــذه الغــارات اســتهدفت حمافظــة صعــدة بمختلــف مديرياهتــا
ومناطقهــا حيــث جتــاوز عــدد الغــارات عــى صعــدة 1317غــارة تليهــا حمافظــة
حجة بـــ 249غــارة.
وأكــد أن غــارات طــران العــدوان أدت إىل ســقوط  371شــهيد وجريــح منهــم 87
طفـ ً
ا و 40امــرأ ًة و 244رجـاً.
وقــال «:العــرات مــن الغــارات شــنها طــران العــدو بعــد مبــادرة رئيــس املجلــس
الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات املســلحة والتــي جتــاوزت الـــ 300غــارة
منهــا غــارات أدت إىل وقــوع شــهداء وجرحــى».
وأكــد العميــد رسيــع أن إســتمرار الغــارات اجلويــة يؤكــد عــدم وجــود نوايــا
حقيقيــة لــدى حتالــف العــدوان يف التوصــل إىل مرحلــة جديــدة يســود فيهــا الســام
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الــذي يعنــي توقــف العمليــات العســكرية بشــكل كامــل.
وأضــاف « :دون وقــف شــامل لكافــة األعــال العدائيــة ال نســتطيع القــول أننــا
بالفعــل قــد جتاوزنــا مرحلــة العــدوان وهــذا يفــرض علينــا يف القــوات املســلحة
مهــام ومســؤوليات التعاطــي مــع كل عمــل عدائــي أي ـ ًا كان حجمــه أو مســتواه».
مؤكــد ًا أن القــوات املســلحة ســرد وبشــكل مناســب عــى كل عمــل عدائــي بحجمه
ومســتواه حتــى لــو كان هــذا العمــل العدائــي غــارة جويــة واحدة.
وأردف قائــاً « :دفاعاتنــا اجلويــة وبإمكانياهتــا املتاحــة ســتتصدى أليــة طلعــات
جويــة للعــدو ســواء كانــت قتاليــة أو اســتطالعية».
وأوضــح أن الســام وإن كنــا حريصــن عــى حتقيقــه ال يعنــي أبــد ًا التفريــط بســيادة
بلدنــا وكرامــة شــعبنا ولــن نتهــاون أبــد ًا يف الــرد عــى أي إعتــداء يطــال املواطنــن يف
أيــة منطقــة.
وقــال «:إذا مل يــؤدي الســام إىل رفــع معانــاة شــعبنا العزيــز مــن خــال وقــف
العــدوان ورفــع احلصــار فليــس بســام وعملياتنــا العســكرية الدفاعيــة املرشوعــة
هدفهــا األول رفــع معانــاة شــعبنا والدفــاع عنــه وإذا حتقــق هــذا اهلــدف بالطــرق
الســلمية فذلــك أوىل بالنســبة لنــا».
وأضــاف « :اســتمر حتالــف العــدوان بالدفــع بقواتــه وأدواتــه مــن املتورطــن بخيانــة
الوطــن ضمــن حماوالتــه للهجــوم عــى قواتنــا يف خمتلــف اجلبهــات وذلــك بأكثــر
مــن  137حماولــة خــال شــهري أغســطس وســبتمرب.
مؤكــد ًا أن معظــم هــذه املحــاوالت قبالــة جيــزان ونجــران وعســر بلغــت أكثــر مــن
121حماولــة نجحــت قواتنــا بالتصــدي جلميعها.
وأشــار املتحــدث الرســمي أن شــهري أغســطس وســبتمرب شــهدا حتــوالً اســراتيجي ًا

552

أكتوبر ٢٠١٩ /

يف مســار املعركــة مــع حتالــف العــدوان وأدواتــه مــن املتورطــن بخيانــة الوطــن متثــل
هــذا التحــول بــا حققتــه قواتنــا عــى صعيــد العمليــات العســكرية النوعية الواســعة
يف خمتلــف املحــاور واجلبهات.
وأكــد أن قواتنــا نجحــت بعــون اهلل يف تنفيــذ  241عمليــة هجوميــة خمتلفــة
اســتهدفت مواقــع وحتــركات العــدو منهــا 50عمليــة اقتحــام وســيطرة و 68عمليــة
إغــارة تركــزت أبرزهــا عــى حمــاور جيــزان ونجــران وعســر.
موضحـ ًا أن عمليــة نــر مــن اهلل بمرحلتيهــا األوىل والثانيــة تصــدرت قائمــة أقــوى
وأوســع وأكــر عمليــات اجليــش واللجــان الشــعبية.
وقــال « :نفــذ ســاح اجلــو املســر  56عمليــة هجوميــة منهــا 54عمليــة اســتهدفت
مواقــع ومنشــآت وقواعــد عســكرية يف عمــق العــدو وعمليتــن فقــط يف الداخــل
اليمنــي».
مؤكــد ًا أن معظــم هــذه العمليــات اســتهدفت منشــآت عســكرية وحيويــة تابعــة
للعــدو الســعودي منهــا عمليــة عســكرية اســتهدفت هدفــ ًا عســكري ًا حساســ ًا
بالريــاض.
وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبــرز عمليــات ســاح اجلــو املســر هــي عمليــة تــوازن
الــردع األوىل وكذلــك عمليــة تــوازن الــردع الثانيــة التــي اســتهدفت منشــأيت بقيــق
وخريــص رشق الســعودية.
وأضــاف « :نفــذ الدفــاع اجلــوي بعــون اهلل عمليــات عــدة منهــا عمليــات تصــدي
لطائــرات العــدوان وشــارك بفاعليــة يف عمليــة نــر مــن اهلل بمرحلتيهــا األوىل
والثانيــة وذلــك بـــ  45عمليــة».
وأكــد أن القــوة الصاروخيــة نفــذت  23عمليــة بصواريــخ باليســتية منهــا 20عمليــة
طالــت أهــداف يف العمــق الســعودي و3عمليــات يف إطــار اجلغرافيــا الوطنيــة كــا
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شــاركت القــوة الصاروخيــة بنجــاح يف عمليــة نــر مــن اهلل.
وأردف قائــاً «:عــدد الصواريــخ املســتخدمة يف هــذه العمليــات 30صاروخــ ًا
باليســتي ًا مــن منظومــات خمتلفــة».
وأضــاف« :متكنــت قواتنــا خــال الشــهرين مــن إعطــاب وتدمــر 172آليــة
ومدرعــة وتنفيــذ 135عمليــة هجوميــة منهــا  47كمينــ ًا».
مؤكــد ًا أن إمجــايل عمليــات القناصــة بلــغ  2739عمليــة منهــا عمليــات القنــص
يف جبهــات احلــدود أدت إىل مــرع مخســة عــر جندي ـ ًا ســعودي ًا فيــا اســتهدفت
معظــم عمليــات القنــص املتورطــن بخيانــة البلــد كــا اســتهدفت وحــدة القناصــة
45اليــة.
وأردف قائــاً «:عمليــات وحــدة اهلندســة بلغــت 827عمليــة أدت إىل تدمــر
وأعطــاب 112آليــة و 23مدرعــة وجرافــة وعــرات العمليــات اســتهدفت
جتمعــات وحتصينــات العــدو».
وأوضــح العميــد رسيــع أن عمليــات وحــدة ضــد الــدروع أدت إىل تدمــر وإعطــاب
 107آليــة ومدرعــة ودبابــة وكذلــك دك جتمعــات العــدو وســتنرش التفاصيل بشــكل
كامــل يف وســائل اإلعــام.
مؤكــد ًا أنــه ســيتم إصــدار كتــاب يتضمــن كافــة إحصائيــات العمليــات العســكرية
وفيــه كذلــك املؤمتــرات الصحفيــة للمتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة
منــذ ســبتمرب 2018م حتــى أكتوبــر 2019م وســيكون متاحــ ًا للجميــع خــال
األســابيع القادمــة.
وقــال «:بعــون اهلل وفضلــه  ...نجحــت قواتنــا يف حتريــر وتأمــن 500كيلــو مــر
مربــع كانــت حتــت ســيطرة العــدو وكذلــك نجحــت يف إحلــاق خســائر فادحــة
بالعــدو يف العديــد والعتــاد».
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مشــر ًا إىل أن قتــى جنــود العــدو ســواء مــن قواتــه النظامية أو مــن مرتزقتــه املتورطني
بخيانــة الوطــن جتــاوزوا خــال الشــهرين املاضيني األلــف قتيــل معظمهــم يف عملية
نــر مــن اهلل وكذلــك األرسى فقــد جتــاوز عــدد االرسى األلفي أســر
وأضــاف «:أمــا خســائر العــدو باملدرعــات واآلليــات يف كافــة العمليــات العســكرية
خــال شــهري أغســطس وســبتمرب الـــ 500آليــة ومدرعــة معظمهــا يف عمليــة نــر
اهلل وكذلــك اغتنمــت قواتنــا خمــازن أســلحة وآليــات ومدرعــات».
مؤكــد ًا أن قواتنــا احلقــت خســائر فادحــة باقتصــاد العــدو جــراء عمليــة تــوازن
الــردع الثانيــة وأن اخلســائر جــراء هــذه العمليــة مســتمرة وســتنتقل مــن عــرات
املليــارات إىل املئــات مــن املليــارات.
وقــال «:إضافــة إىل مــا خــره العــدو الســعودي اقتصادي ـ ًا كانــت هنــاك خســائر
سياســية وإعالميــة وال تــزال تداعيــات عمليــات تــوازن الــردع ونــر مــن اهلل
مســتمرة وخســائر العــدو يف كافــة املجــاالت كذلــك مســتمرة.
وأوضــح أن خروقــات حتالــف العــدوان وأدواتــه مــن املتورطــن بخيانــة البلــد
خــال شــهري أغســطس وســبتمرب بلغــت 1594خرقـ ًا ليصبــح إمجــايل اخلروقــات
منــذ وقــف إطــاق النــار  30597خرق ـ ًا.
وأضــاف «:قواتنــا تــرد عــى كل االعتــداءات التــي تطــال املواطنــن وممتلكاهتــم يف
احلديــدة وقــد نفــذت مــا عليهــا بحســب مــا جــاء يف اتفــاق الســويد وعــى الطــرف
اآلخــر تنفيــذ مــا عليــه.
مؤكــد ًا أن أي تصعيــد عســكري ســيقابل باملثــل  ..وكل عمليــة اعتــداء ســيتم الــرد
عليهــا بمســتواها وحجمهــا.
وقــال « :قواتنــا قــد تضطــر ويف إطــار الــرد املــروع عــى االعتــداءات التــي تطــال
املواطنــن مــن أبنــاء احلديــدة إىل اســتهداف نقــاط جتمــع ومراكــز حساســة للعــدو يف
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الســاحل الغــريب اســتناد ًا إىل املعلومــات اإلســتخباراتية».
وأضــاف « :اليــوم ويف ذكــرى حــرب ترشيــن  -أكتوبــر1973م ضــد العــدو
اإلرسائيــي تعتــز القــوات املســلحة اليمنيــة بالطيــار عمــر غيــان ســعيد الرشجبــي
مــن أبنــاء حمافظــة تعــز الــذي استشــهد وهــو يقاتــل يف صفــوف اجليــش العــريب
الســوري ونفــذ بنجــاح عــدة عمليــات بطوليــة ضــد العــدو».
وأكــد أن دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة بصــدد توثيــق دور كافــة
اليمنيــن مــن الضبــاط واجلنــود واملتطوعــن الذيــن شــاركوا يف املعــارك ضــد العــدو
اإلرسائيــي خــال العقــود املاضيــة.
مشــر ًا إىل أن القــوات املســلحة اليمنيــة تؤكــد اســتمرارها يف تنفيــذ التوجيهــات
املتعلقــة بالتعامــل مــع املتورطــن يف خيانــة الوطــن وذلــك بـــ عــدم إطــاق النــار
عــى كل مــن يفــر مــن املعركــة خاصــة اليمنيــن.
وأردف قائ ـاً « :تطمئــن القــوات املســلحة كافــة أرس األرسى بأهنــا تعمــل كل مــا
بوســعها مــن أجــل إســتمرار تأمينهــم وتتعامــل معهــم وفــق مبــادئ ديننا اإلســامي
وعاداتنــا اليمنيــة األصيلــة».
الفتـ ًا إىل أن القــوات املســلحة حتــرص عــى رسيــة أماكــن احتجــاز األرسى حتــى ال
يســتهدفهم طــران العــدوان الــذي ســبق وأن اســتهدف العــرات منهــم.
وأوضــح أن إجراءاتنــا اخلاصــة بــاألرسى ستســتمر حتــى يتــم التوصــل إىل اتفــاق
شــامل للتبــادل وعــى أرس األرسى املســامهة يف الوصــول إىل اتفــاق تبــادل شــامل
وكامــل.
وأكــد العميــد رسيــع أن احلصــار اخلانــق عــى بلدنــا عــى رأس األعــال العدائيــة
ونتعامــل مــع احلصــار عــى أنــه عمــل عســكري عدائــي ومــن حقنــا املــروع اختــاذ
مــا يلــزم مــن أجــل رفــع احلصــار بــا يف ذلــك الرضبــات العســكرية املوجعــة يف
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عمــق العــدو.
واختتــم املتحــدث الرســمي املؤمتــر الصحفــي بالتأكيــد عــى أن احلديــث عــن
الســام ال يتناســب أبــد ًا مــع بقــاء احلصــار الــذي يتســبب يف استشــهاد الكثــر مــن
أبنــاء شــعبنا العزيــز الكريــم ومضاعفــة معاناتــه.
موجهــ ًا التحيــة لشــعبنا املؤمــن الصابــر املجاهــد الــذي خــرج مبــارك ًا ومؤيــد ًا
للعمليــات العســكرية ومواقفــه املرشفــة ســيخلدها التاريــخ.
قائـاً « :التحيــة لــكل القبائــل األبيــة  ..لــكل شــيخ وكل مســؤول يف أي قطــاع كان
وكل مواطــن بأيــة منطقــة كان يقــف اليــوم مــع نفســه ومــع وطنــه ومــع دينــه وأمتــه
ولــكل يمنــي يرفــض العاملــة واخليانــة واالرتــزاق ولــكل يمنــي أبــى إال أن يكــون
مــع اليمــن».
وأضــاف «:ثقتكــم بنــر اهلل بعونــه وبتأييــده وكذلــك بمؤسســتكم العســكرية
وبمجاهديكــم األبطــال املؤمنــن أحــد أســباب الصمــود وعامــل مــن عوامــل
الصمــود فانتــم التاريــخ وأنتــم الكرامــة وانتــم النــر».
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العميد سريع  :استمرار تشديد احلصار
العدواني ميثل عقاب ًا جماعي ًا لكل أبناء اليمن
2019/10/11م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن العــدوان الســعودي األمريكــي شــن خــال اليومــن
املاضيــن عــرات الزحوفــات العســكرية وعــرات الغــارات
اجلويــة.
مؤكــد ًا أن العــدو مســتمر يف تشــديد حصــاره العــدواين الــذي يمثــل عقاب ـ ًا مجاعي ـ ًا
يســتهدف عمــوم الشــعب اليمنــي.
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العميد سريع  :التقرير عن اغتيال احلمدي
سيتضمن الكشف عن أبرز الضالعني باجلرمية
2019/10/12م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أنــه بتوجيهــات القيــادة ســيصدر تقريــر رســمي هــو األول
منــذ  42عامــ ًا يتضمــن الكشــف عــن معلومــات جديــدة بشــأن
قضيــة االنقــاب الدمــوي البشــع الــذي أدى إىل إغتيــال الرئيــس
الشــهيد إبراهيــم احلمــدي يف  11أكتوبــر 1977م.
وأضــاف العميــد رسيــع  :التقريــر الرســمي األول عــن جريمــة اغتيــال الشــهيد
الرئيــس ابراهيــم احلمــدي يرمحــه اهلل ســيتضمن الكشــف عــن أبــرز الضالعــن
باجلريمــة بموجــب الوثائــق والشــهادات.

559

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

متحدث القوات املسلحة75:غارة للعدوان وعدد
من الزحوفات خالل الـ  72ساعة املاضية
2019/10/13م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن احتالــف العــدوان نفــذ خــال ال 72ســاعة املاضيــة أكثــر
مــن  75غــارة وعــدد كبــر مــن الزحــوف
وأضــاف  :ان غــارات العــدوان املكثفــة خــال الســاعات املاضيــة اســتهدفت بيــوت
ومــزارع وممتلــكات املواطنني».
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العميد سريع :تصعيد كبير للعدو يف
احلدود بالتزامن مع  30غارة
2019/10/14م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع إن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن  30غــارة عــى عــدد مــن
املحافظــات خــال الســاعات املاضيــة.
وأوضــح املتحــدث الرســمي أن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن  30غــارة أغلبهــا
عــى حمافظــة صعــدة باإلضافــة إىل تصعيــد كبــر يف احلــدود مــن خــال شــن
زحوفــات مكثفــة.
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العميد سريع ..طيران العدوان يشن أكثر من
 100غارة ويواصل تصعيده يف احلدود
2019/10/15م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع إن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن  30غــارة عــى عــدد مــن
املحافظــات خــال الســاعات املاضيــة.
وأوضــح أن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن  30غــارة أغلبهــا عــى حمافظــة صعــدة
باإلضافــة إىل تصعيــد كبــر يف احلــدود مــن خــال شــن زحوفــات مكثفــة.
مشــر ًا أن دول العــدوان شــنت أكثــر مــن  75غــارة جويــة وعــدد كبــر مــن
الزحوفــات خــال  72ســاعة املاضيــة أغلبهــا عــى حمافظــة صعــدة واحلــدود حيــث
اســتهدفت هــذه الغــارات بيوتــ ًا ومــزارع وممتلــكات املواطنــن.
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العميد سريع 30 :غارة للعدوان
أغلبها على حرض وحيران
2019/10/ 16م
أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع أن طــران العــدوان شــن  30غــارة أغلبهــا عــى حــرض
وحــران يف حمافظــة حجــة.
وأوضــح أن قــوى العــدوان مســتمرة يف التصعيــد يف احلــدود وجبهــات الداخــل ومل
حتــرز أي تقــدم وتــم تكبيدهــم خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.
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العميد سريع :زحوفات العدوان
متواصلة دون أحراز أي تقدم
2019/10/18م
قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى
رسيــع :إن طــران العــدوان الســعودي األمريكــي شــن أكثــر مــن
 25غــارة خــال ال  48ســاعة املاضيــة عــى عــدد مــن املحافظــات
أغلبهــا عــى حمافظتــي صعــدة وحجــة.
وأكــد اســتمرار قــوى العــدوان بشــن زحوفــات متواصلــة يف جبهــات احلــدود
والداخــل دون إحــراز أي تقــدم يذكــر بفضــل اهلل وتــم تكبيدهــم خســائر فادحــة
يف األرواح والعتــاد.
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أغسطس ٢٠١٨

قيادة اجليش واللجان الشعبية تُسلم الصليب األمحر
واليونيسيف ( )31طف ً
ال ممن جندهم العدوان

استكامل إجراءات تسليم قيادة دائرة التوجيه املعنوي
للمدير اجلديد العميد حييى رسيع

سبتمرب ٢٠١٨

مدير التوجيه املعنوي يؤكد إستمرار قوى العدوان واملرتزقة
يف التغرير باألطفال والزج هبم إىل حمارق املوت

أكتوبر ٢٠١٨

العميد رسيع :انتصارات نوعية ألبطال اجليش واللجان الشعبية يف جيزان

يف بيان للقوات املسلحة ..العميد رسيع يدعو
املغرر هبم للعودة إىل الصف الوطني

العميد رسيع :عمليات هجومية واسعة من عدة حماور واجتاهات
عىل مواقع العدو جنوب كيلو 16بالساحل الغريب

حفل تكريم واستالم وتسليم بني الناطق الرسمي للقوات املسلحة
السلف واملتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة اخللف
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العميد رسيع يستعرض يف مؤمتر صحفي جرائم العدوان خالل أسبوع

40

العميد رسيع يرحب باملعارض السعودي دخيل القحطاين

47

نوفمرب ٢٠١٨

45

العميد رسيع :العدو جترع هزيمة نكراء خالل الـ 48ساعة املاضية

48

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة حييي صمود
واستبسال املقاتلني يف كافة اجلبهات
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العميد رسيع :قواتنا تدحر الغزاة واملعتدين يف الساحل الغريب

العميد رسيع :مرصع وأرس عدد من قادة األلوية والكتائب
يف أكرب عملية استدراج للعدو يف جبهة ناطع
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العميد رسيع :مرصع وإصابة املئات من قوات العدو
بينهم قادة كتائب ومرتزقة سودانيني
بيان للقوات املسلحة حول العملية البطولية ألبطال
اجليش واللجان الشعبية يف الساحل الغريب

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد أن قوات العدوان
تكبدت خالل الـ 48ساعة املاضية خسائر فادحة يف العتاد واألرواح
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد أن قوات العدو يف
جبهات الساحل تعيش حالة ذعر واهنيار نفيس ومعنوي كبري
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض يف مؤمتر
صحفي األوضاع يف اجلبهات خالل العرشة أيام املاضية

املتحدث الرسمي باسم للقوات املسلحة يؤكد إستمرار قوى
العدوان ومرتزقتهم يف سفك املزيد من الدماء وارتكاب املجازر

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد إفشال
زحف وحماولة تسلل للعدو باجتاه حريان

العميد رسيع :إفشال زحفني للمرتزقة يف جبهتي قانية وناطع بالبيضاء
وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه املعنوي مهام الدائرة
ومتطلبات تعزيز العمل املعنوي واإلعالم العسكري
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العميد رسيع :حجب بث قناة املسرية الفضائية هزيمة إعالمية لقوى العدوان
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العميد رسيع :دول العدوان مل تستجب لدعوات وقف العدوان
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ديسمرب ٢٠١٨

العميد رسيع :العدو يصعد من عملياته يف الوقت الذي
يتحرك فيه الوفد الوطني ملشاورات السويد

العميد رسيع :طريان العدو يكثف من غاراته ومرتزقته يصعدون
يف عدد من اجلبهات قبل يوم من انطالق املشاورات

العميد رسيع :استمرار العدوان ومرتزقته يف التصعيد مع أول يوم من
املشاورات يؤكد عدم رغبته يف إيقاف العدوان وإنجاح املشاورات

العميد رسيع :غارات العدوان متواصلة ومرتزقته مستمرون يف التصعيد

81
88
90
92
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العميد رسيع :غارات مكثفة وتصعيد غري مسبوق
للعدوان واملرتزقة مع سري أعامل املشاورات

العميد رسيع  :العدو ومرتزقته يتجهون نحو التصعيد بعيد ًا عن خيارات السالم
العميد رسيع :طريان العدوان يستهدف املدنيني بـ  52غارة
ومرتزقته مستمرون يف زحوفاهتم خالل الـ 48ساعة املاضية

العميد رسيع 20 :غارة لطريان العدوان وكرس
زحوفات للمرتزقة يف عدد من اجلبهات

العميد رسيع :مع اختتام مشاورات السويد ..العدوان
يصعد من غاراته وزحوفاته وتعزيزاته يف اجلبهات

العميد رسيع 21 :غارة للعدوان وقصف كثيف للمرتزقة
خالل الساعات األوىل من اختتام املشاورات

العميد رسيع :طريان العدوان يواصل شن غاراته وخرق التهدئة يف احلديدة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض
يف مؤمتر صحفي تصعيد العدوان
العميد رسيع :حتالف العدوان السعودي مستمر
يف انتهاك اهلدنة يف حمافظة احلديدة

العميد رسيع 79 :غارة للعدوان و 10زحوفات
للمرتزقة مع اقرتاب رسيان وقف إطالق النار

العميد رسيع :قواتنا املسلحة ملتزمة بوقف إطالق النار
يف احلديدة رغم خروقات العدوان ومرتزقته

قيادة وزارة الدفاع ترحب ببدء رسيان وقف إطالق النار بمحافظة احلديدة

العميد رسيع :استهداف مطار صنعاء إعاقة جلهود األمم املتحدة
واملجتمع الدويل واألصوات احلرة يف العامل الداعية لفتح املطار

العميد رسيع :مرتزقة العدوان يواصلون خرقهم التفاق
وقف إطالق النار باحلديدة والطريان يشن  28غارة
مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي ذوي شهداء
الدائرة «اجلالب واملجش والزبريي»
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العميد رسيع :املرتزقة يواصلون خروقاهتم يف احلديدة بإطالق
من  48قذيفة و 13صاروخ ًا بالتزامن مع شن  39غارة
بيان هام للقوات املسلحة حول االنتصارات يف رصواح

العميد رسيع 223 :خرق ًا للمرتزقة منذ إعالن اتفاق وقف إطالق
النار باحلديدة وتصعيد يف خروقاهتم مع وصول جلنة األمم املتحدة

130
132
135

العميد رسيع 47 :خرق ًا للمرتزقة بالتزامن مع وصول الفريق األممي إىل احلديدة

138

العميد رسيع 31 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة وزحوفات
يف عدد من اجلبهات خالل ال  24ساعة املاضية

141

العميد رسيع 17 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة مع تواجد الفريق األممي

العميد رسيع 69 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة خالل 24
ساعة و 23غارة وزحوفات عىل عدد من املواقع

سالح اجلو املسري يستهدف جتمع ًا كبري ًا للمرتزقة يف معسكر باجلوف

العميد رسيع 64 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة و 27غارة
وزحف ًا يف بقية اجلبهات خالل  24ساعة
العميد رسيع :مرصع العرشات بينهم قيادات يف عملية
عسكرية نوعية للجيش واللجان بصربين يف اجلوف
وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه املعنوي
خطط العام اجلديد ويشيد بأداء الدائرة

حييى رسيع :خالل احلرب الباردة اجتهت اليمن بقيادة الشهيد احلمدي
للخروج من اهليمنة الرشقية والغربية إال أن السعودية سارعت باغتياله
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :طريان العدوان يشن غارتني
عىل احلديدة ومرتزقته يرتكبون  158خرق ًا خالل الـ 24ساعة
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :يف حني بدأت قواتنا تنفيذ
املرحلة األوىل من االتفاق املرتزقة يرتكبون  53خرق ًا يف احلديدة

العميد رسيع :قواتنا تبدأ إجراءات املرحلة األوىل من إعادة االنتشار باحلديدة

العميد رسيع :رغم تواجد الفريق األممي واللجان املشرتكة املرتزقة
يامطلون التنفيذ ويرتكبون  31خرق ًا خالل  24ساعة

140
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد مؤمتر ًا صحفي ًا استعرض
فيه خروقات العدوان واملرتزقة يف احلديدة وإحصائية عام من العدوان

يناير ٢٠١٩

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :أكثر من  ١٩١خرق ًا
للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خالل الـ 48ساعة املاضية

العميد رسيع :العدوان ومرتزقته حياولون االلتفاف عىل نص
بنود اتفاق السويد ويرتكبون  81خرق ًا خالل  48ساعة

وزير الدفاع يزور دائرة التوجيه املعنوي ويطلع عىل مستوى األداء

العميد رسيع :يف تأكيد لتنصلهم والتفافهم عىل االتفاق خروقات
العدوان ومرتزقته يف احلديدة تتجاوز  214خرق ًا خالل  24ساعة

العميد رسيع :يف استغالل واضح لألداء الضعيف لرئيس الفريق األممي ..
املرتزقة يصعدون من خروقاهتم باحلديدة بارتكاب  373خرق ُا خالل  48ساعة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 263 :خرق ًا
للمرتزقة يف احلديدة خالل  24ساعة
مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي بوالد وأقارب
الشهيد العقيد أمحد حممد احلمزي

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض يف مؤمتر صحفي
خروقات العدوان ومرتزقته خالل السبعة أيام من العام اجلديد

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :يف حتد واضح للقرارات األممية..
العدوان ومرتزقته يرتكبون  276خرق ًا يف احلديدة خالل  48ساعة
العميد رسيع :مرصع وأصابة العرشات من القيادات العليا
للمرتزقة يف عملية نوعية للطريان املسري بلحج

العميد رسيع :العدوان ومرتزقته يرتكبون  89خرق ًا جديد ًا يف احلديدة
العميد رسيع 170 :خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة و20
غارة عىل عدد من املحافظات خالل  24ساعة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد مؤمتر ًا
صحافي ًا استعرض خالله آخر املستجدات
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :املرتزقة يرتكبون
أكثر من  437خرق ًا يف احلديدة خالل  72ساعة

العميد رسيع :رغم املساعي األممية لعقد جولة مشاورات جديدة..
املرتزقة يرتكبون  209خروقات يف احلديدة خالل الـ 48ساعة املاضية
العميد رسيع 7 :شهداء بغارتني للعدو عىل مواقع قواتنا شامل احلديدة
العميد رسيع 168 :خرق ًا جديد ًا للمرتزقة يف احلديدة

مدير دائرة التوجيه املعنوي وعدد من القيادات يزورون رضيح
الشهيد الرئيس الصامد وروضة الشهداء باجلراف واملطار

العميد رسيع :يف تأكيد حتدهيم للقرارات األممية ..املرتزقة
يرتكبون  306خروقات يف احلديدة خالل  48ساعة

العميد رسيع :قواتنا خترتق العدو بعمليات استخباراتية ناجحة

جملس الشورى يستمع يف جلسته األوىل إىل إحاطة مدير دائرة التوجيه املعنوي

العميد رسيع :العدوان ومرتزقته ال يريدون السالم لليمنيني
وارتكبوا  289خرق ًا جديد ًا يف احلديدة خالل  24ساعة

العميد رسيع :العدوان ومرتزقته يرصون عىل موقفهم يف
التنصل من اتفاق السويد ومواصلة خروقاهتم يف احلديدة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :تطهري  15موقع ًا باجتاه
جنوب جبل النار ومرصع وإصابة العرشات من املرتزقة

العميد رسيع :املرتزقة يستغلون التزام قواتنا بضبط
النفس ويرتكبون  184خرق ًا خالل  48ساعة

العميد رسيع 68 :قتي ً
ال ومصاب ًا من قوى العدوان قبالة جيزان

سقوط شهيد من فريق نزع األلغام باستهدافه من
مرتزقة العدوان أثناء تواجد الفريق األممي

العميد رسيع :خروقات وتصعيد العدوان ومرتزقته يف احلديدة كفيلة
بنسف اتفاق السويد وعىل األمم املتحدة حتمل مسؤوليتها

فرباير ٢٠١٩

العميد رسيع :يستعرض يف مؤمتر صحفي إحصائيات شهر يناير
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :أكثر من 367
خرق ًا للمرتزقة يف احلديدة خالل أربعة أيام

العميد رسيع 172 :خرق ًا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة و14
عملية للجيش واللجان يف بقية اجلبهات خالل  48ساعة
العميد رسيع :تطهري عدد كبري من املواقع جنوب جبل النار

العميد رسيع  :تأمني عرشين موقع ًا وقرية يف عملية عسكرية واسعة قبالة جيزان

العميد رسيع :يف عمل هستريي ..أكثر من  574خرق ًا جديدا
للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خالل  72ساعة

العميد رسيع 267 :خرق ًا جديد ًا للعدوان واملرتزقة يف احلديدة خالل  48ساعة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة :العدوان ومرتزقته يستغلون
التزام قواتنا والصمت األممي ويرتكبون  297خرق ًا جديد ًا يف احلديدة

العميد رسيع :حتصينات وتعزيزات املرتزقة تؤكد نواياهم الرتكاب مزيد من
اجلرائم بحق املواطنني ..ويرتكبون  508خروقات يف احلديدة خالل  72ساعة

العميد رسيع :فيام قواتنا ملتزمة باالتفاق ..تعزيزات
مكثفة للمرتزقة و 231خرق ًا خالل  48ساعة

العميد رسيع :فيام قواتنا جاهزة لتنفيذ املرحلة األوىل
من إعادة االنتشار ..العدوان ومرتزقته يرفضون التنفيذ
ويرتكبون  219خرق ًا يف احلديدة خالل  48ساعة
العميد رسيع :استهداف املرتزقة بمنطقة فضحة
بالبيضاء بعملية عسكرية استباقية

العميد رسيع 842 :خرق ًا جديد ًا يف احلديدة وتصعيد للمرتزقة
و 20عملية لقواتنا يف باقي اجلبهات خالل  72ساعة
العميد رسيع 55 :قتي ً
ال وعرشات اجلرحى من
املرتزقة بالرضبة الصاروخية يف البقع

العميد رسيع :رغم التزام قواتنا بتنفيذ املرحلة األوىل من خطة إعادة االنتشار..
اليزال العدوان ومرتزقته يامطلون ويرتكبون  283خرق ًا خالل  72ساعة

العميد رسيع :قواتنا بدأت التنفيذ والعدوان ومرتزقته يامطلون
ويرتكبون  644خرق ًا جديد ًا خالل  48ساعة
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مارس ٢٠١٩

العميد رسيع :العدو يرتكب  4400خرق ويشن
 535غارة خالل فرباير املنرصم

العميد رسيع :مرصع وجرح  110من الغزاة واملرتزقة برضبة باليستية يف ميدي

العميد رسيع :يف حماوالت إلفشال اتفاق السويد ..العدوان ومرتزقته
يرتكبون  966خرق ًا ويصعدون يف باقي اجلبهات خالل األربعة أيام املاضية
العميد رسيع :مرصع وإصابة عرشات املرتزقة وتدمري
 11آلية يف صد زحف مكثف باالجارش
العميد رسيع :العدوان ومرتزقته يرتكبون 304
خروقات جديدة يف احلديدة خالل  48ساعة

العميد رسيع 678 :خرق ًا جديد ًا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خالل  72ساعة

العميد رسيع 534 :خرق ًا جديد ًا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة
و 61غارة وتصعيد يف باقي اجلبهات خالل  72ساعة

العميد رسيع 505 :خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خالل  48ساعة
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض يف مؤمتر
صحفي حصاد أربعة أعوام من املواجهة مع العدوان

العميد رسيع 1019 :خرق ًا جديد ًا للمرتزقة يف احلديدة و 57غارة و12
زحف ًا وحماولة تسلل يف باقي اجلبهات خالل األربعة أيام املاضية
العميد رسيع :ال صحة ملا ينرشه العدوان ومرتزقته حول
استهداف قواتنا ملقر ممثليهم يف اللجنة املشرتكة

العميد رسيع 703 :خروقات للعدوان ومرتزقته يف احلديدة
و ٥٧غارة وثامنية زحوفات يف باقي اجلبهات

العميد رسيع :مرصع أكثر من  20عنرص ًا من اجليش السعودي وإصابة
العرشات يف عملية عسكرية هجومية للجيش واللجان بجيزان
العميد رسيع :املعركة التي خيوضها أحرار الشعب اليمني
واجليش واللجان الشعبية معركة األمة العربية واإلسالمية
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المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

مدير دائرة التوجيه املعنوي يزور اجلرحى يف مستشفى
 48النموذجي بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود
العميد رسيع لوكالة األنباء األملانية  :لدينا خمزون
اسرتاتيجي من الصواريخ الباليستية

العميد رسيع :العدوان ومرتزقته يرتكبون  1459خرق ًا يف احلديدة و135
غارة وزحوفات مكثفة يف بقية اجلبهات خالل الستة أيام املاضية
العميد رسيع :مرصع وإصابة  192مرتزق ًا وتدمري أكثر من  10آليات

العميد رسيع :تأمني أكثر من  100موقع عسكري
بعملية نوعية يف جبهة الضالع

العميد رسيع :مرصع وإصابة أكثر من  200مرتزق وتدمري  16آلية
و 7عربات وإحراق دبابة وأكثر من  8أطقم للمرتزقة يف حريان
أثناء عمليات صد زحوفاهتم خالل األربعة أيام املاضية

أبريل ٢٠١٩

رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع ومدير دائرة التوجيه
املعنوية يلتقيان الشيخ أمحد شليف -أحد مشايخ هنم

العميد رسيع 60 :قتي ً
ال وجرحي ًا من الغزاة ومرتزقتهم إثر استهداف
جتمعاهتم يف حريان بحجة بصاروخ باليستي بدر 1p

العميد رسيع :طريان العدوان يشن أربع غارات عىل احلديدة
و 1129خرق ًا جديد ًا للمرتزقة خالل  6أيام
العميد رسيع :التحالف يستهدف مرتزقته يف جزيرة السوابع
العميد رسيع يستعرض يف مؤمتر صحفي جرائم وخروقات
العدوان والعمليات العسكرية خالل شهر مارس املايض

العميد رسيع :جريمة العدوان يف سعوان لن متر دون عقاب
العميد رسيع 1221 :خرق ًا للعدوان ومرتزقته
باحلديدة و 97غارة وزحف ًا يف باقي اجلبهات

العميد رسيع :قواتنا مل تنفذ أية عمليات عسكرية يف
حرضموت خالل الـ 24ساعة املاضية
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الفهرس
العميد رسيع :يكشف يف مؤمتر صحفي بصنعاء عن الصاروخ الباليستي اجلديد

العميد رسيع :أبطال اجليش واللجان يؤمنون جبهة
ٍ
ٍ
عسكرية نوعية
عملية
العود بالكامل بعد

العميد رسيع :جبهاتنا تتسابق لتحقيق االنتصارات بالتزامن مع
الذكرى السنوية األوىل للشهيد الرئيس صالح الصامد

العميد رسيع :تطهري وتأمني  3جبهات اسرتاتيجية
يف الضالع بمساحة  250كيلومرت مربع

العميد رسيع :تطهري مديرية ذي ناعم بالكامل

العميد رسيع :مرصع  9ضباط سعوديني و  45مرتزق ًا
بصاروخ بدر  Fالباليستي يف الطوال
العميد رسيع :تطهري وتأمني مديرية احلشا بالكامل
بمساحة إمجالية تقدر بـ 360كيلو مرت مربع

347
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353
355
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358
359

العميد رسيع يتفقد اجلبهات التي تم تأمينها بمحافظة الضالع

361

مؤمتر صحفي للعميد رسيع بصنعاء يستعرض فيه
املستجدات وإحصائيات شهر ابريل

365

مايو ٢٠١٩

مدير دائرة التوجيه املعنوي يكرم أرسة شهيد
اإلعالم العسكري املقدم أمحد الزعكري

ٍ
ومصاب من املرتزقة يف
العميد رسيع :أكثر من  100رصي ٍع
عملية استدراج لـ 8ألوية عسكرية إىل حقول ألغام بحريان

بيان للقوات املسلحة اليمنية حول العملية النوعية لسالح اجلو املسري يف الرياض
العميد رسيع :ادعاءات النظام السعودي هي حلشد
الدعم والتأييد لعدوانه عىل اليمن

العميد رسيع :أغلب العمليات التي يتم تنفيذها يف
عمق العدو هي موثقة من قبل اإلعالم احلريب

العميد رسيع :إذا كانت قوى العدوان حريصة عىل أمنها واستقرارها
وسمعتها فام عليها إال أن جتنح ملنطق احلق والسالم
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المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

يونيو ٢٠١٩

العميد رسيع :تطهري جبهتي الصفحة والوجف يف خب
والشعف باجلوف بشكل كامل وقواتنا تصل منطقة اليتمة
العميد رسيع :أبطال اجليش واللجان الشعبية يسيطرون
عىل أكثر من  20موقع ًا يف حمور نجران
العميد رسيع :إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار مقاتلة
نوع  MQ9يف أجواء حمافظة احلديدة
العميد رسيع :الدفاعات اجلوية أسقطت هذا العام
 4طائرات استطالع مقاتلة تابعة للعدوان

قائد العمليات اخلاصة ومدير دائرة التوجيه املعنوي يتفقدان
أحوال املقاتلني يف حمور بيت الفقيه باحلديدة
العميد رسيع جيري زيارات عيدية للمرابطني يف احلديدة

العميد رسيع :طائراتنا استهدفت رادارات متطورة وغرف
حتكم وسيطرة يف قاعدة امللك خالد اجلوية

العميد رسيع يتفقد املقاتلني يف جزيرة كمران وعدد من املواقع بمدينة احلديدة

العميد رسيع :استهداف برج املراقبة يف مطار أهبا بشكل
مبارش مما أدى إىل تدمريه وخروجه عن اخلدمة

العميد رسيع :استهداف مطار أهبا يأيت يف إطار الدفاع
عن النفس والرد املرشوع عىل العدوان

العميد رسيع :عملياتنا مستمرة باجتاه املطارات واملواقع
العسكرية بصورة متصاعدة طاملا استمر العدوان واحلصار

عملية واسعة لسالح اجلو املسري خترج مطاري أهبا وجيزان عن اخلدمة
ٍ
عمليات واسعة باجتاه مطار أهبا
الطريان املسري ينفذ

العميد رسيع :مطارات أهبا وجيزان ونجران أصبحت
غري آمنة وستتعرض لالستهداف الدائم

العميد رسيع :أبطال اجليش واللجان يفشلون حماوالت
العدو الستعادة مواقع قبالة نجران
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ثالث عمليات لسالح اجلو املسري أصابت مطار أهبا بالشلل التام

العميد رسيع :ادعاء حتالف العدوان إسقاط طائرة
مسرية انطلقت من احلديدة هو ادعاء كاذب

400
401

سالح اجلو املسري يستهدف مرابض الطائرات وأهداف ًا عسكرية بمطار جيزان

402

الطريان املسري يستهدف مرابض الطائرات احلربية
وأهداف ًا عسكرية يف مطاري أهبا وجيزان

404

عمليات لسالح اجلو املسري تعطل املالحة اجلوية يف مطاري أهبا وجيزان

العميد رسيع :قريب ًا إزاحة الستار عن آخر إنتاجات
الصناعة احلربية من األسلحة املختلفة
العميد رسيع :سالح اجلو املسري يستهدف مطاري
ٍ
ٍ
هجومية واسعة
بعمليات
جيزان وأهبا

العميد رسيع :سالح اجلو املسري يستهدف مرابض
الطائرات احلربية وأهداف ًا عسكري ًة بمطار جيزان

العميد رسيع :صد زحف للمرتزقة من  3مسارات
عىل مرتفعات القذاميل باألجارش

يوليو ٢٠١٩

يف مؤمتر صحفي ..العميد رسيع :منظومات صاروخية جديدة دخلت
اخلدمة وسيتم الكشف عن أسلحة جديدة بتقنيات متطورة

املسي ين ّفذ عمل ّيات واسعة استهدفت
سالح ّ
اجلو ّ
مرابض الطائرات احلرب ّية بمطار أهبا الدويل

العميد رسيع :عملياتنا العسكرية مستمرة يف استهداف
املطارات السعودية املستخدمة ألغراض عسكرية

العميد رسيع :الطريان املسري استهدف منظومة الباتريوت فيام استهدفت
القوة الصاروخية جتمع ًا كبري ًا للغزاة واملرتزقة بصاروخ بدر 1p
العميد رسيع :غدا افتتاح معرض الشهيد الرئيس
الصامد والكشف عن أسلحة جديدة
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المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

سالح اجلو املسري يشن هجامت جديدة عىل
مطاري أهبا الدويل وجيزان اإلقليمي

رئيس املجلس السيايس القائد األعىل للقوات املسلحة يفتتح معرض
الشهيد الرئيس صالح الصامد للصناعات العسكرية اليمنية

العميد رسيع :االستهداف يف إطار الرد الطبيعي
واملرشوع عىل حتالف قوى العدوان

العميد رسيع :ما ذكره ناطق العدوان عن حماولة استهداف سفينة حمض افرتاء

العميد رسيع :القوات املسلحة اليمنية متتلك منظومات
صاروخية أخرى مل تُكشف حتى اللحظة

اجتامع برئاسة املتحدث الرسمي يناقش حمددات العمل
اإلعالمي املواكب للمرحلة وتوجهات القيادة

العميد رسيع :عرشات القتىل واجلرحى من جيش العدو السعودي
بصاروخ باليستي استهدف معسكر ًا هلم يف نجران
تكريم أرسة الشهيد حممد عبداملنعم الشامي بدرع وزارة الدفاع

العميد رسيع :عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة االستهداف بالشكل
الذي ال يتوقعه النظام السعودي طاملا استمر يف عدوانه وحصاره وبغيه

ثالث عمليات للمسري عىل مطار جيزان وقاعدة امللك خالد بخميس مشيط

العميد رسيع :العملية تأيت يف إطار الرد عىل جرائم
العدوان وحصاره املستمر عىل الشعب اليمني
العميد رسيع :عمليات سالح اجلو املسري أصابت
قاعدة امللك خالد اجلوية بالشلل التام

استهداف مرابض الطائرات احلربية يف قاعدة امللك خالد اجلوية

العميد رسيع :عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عىل بلدنا

عمليات واسعة لسالح اجلو عىل أهداف عسكرية وحيوية يف مطار نجران

العميد رسيع :نؤكد لقوى العدوان أن اليد الطويل
للقوات املسلحة اليمنية ستالحقهم أين ما كانوا
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العميد رسيع :عرشات القتىل من اجليش السعودي
بصاروخ باليستي استهدفهم غرب عسري

عملية هجومية لسالح اجلو املسري عىل مطار أهبا

العميد رسيع :جريمة النظام السعودي يف آل ثابت تثبت
فشل هذا النظام يف امليدان العسكري واإلنساين

عملية واسعة للطريان املسري عىل قاعدة امللك خالد بخميس مشيط

العميد رسيع :أرس أكثر من  40مرتزق ًا ومرصع العرشات
خالل التصدي لزحفهم غرب عسري

أغسطس ٢٠١٩

جتربة ناجحة لصاروخ باليستي طويل املدى عىل
هدف عسكري سعودي بالدمام

عملية مشرتكة لسالح اجلو املسري والقوة الصاروخية
تستهدف عرض ًا عسكري ًا للغزاة واملرتزقة يف عدن

العميد رسيع يكشف عن تفاصيل صاروخ بركان  3والعمليتني النوعيتني
يف معسكر اجلالء والدمام وإحصائيات شهر يوليو يف خمتلف اجلبهات
استهداف جيش العدو السعودي ومرتزقته يف نجران بصاروخ باليستي

سالح اجلو املسري يستهدف مرابض الطائرات ومواقع
عسكرية يف مطاري أهبا ونجران وقاعدة امللك خالد
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447
448
449
450
451
453
454
455
462
463

  مرصع وإصابة العرشات من املرتزقة وتطهري  37موقع ًا قبالة نجران

464

بدر Fالباليستي يستهدف جتمعات للجيش السعودي يف معسكر بجيزان

467

صاروخ بدر p1يدك مركز القيادة والسيطرة التابع للغزاة قبالة سقام بنجران

469

العميد رسيع  :قريب ًا نكشف عن العمليات التطويرية لقوات الدفاع اجلوي

471

إطالق صاروخ باليستي عىل معسكر رجال بنجران

سالح اجلو املسري يستهدف برج الرقابة ومواقع حساسة يف مطار أهبا
سالح اجلو املسري يستهدف بعمليتني هجوميتني مطار أهبا الدويل

466

468
470
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سالح اجلو املسري يستهدف رادارات ومواقع
عسكرية يف قاعدة امللك خالد اجلوية

العميد رسيع يتفقد أحوال املقاتلني يف عدد من املواقع املتقدمة بجبهة جيزان

473

سالح اجلو املسري يستهدف بأكرب عملية هجومية
حقل ومصفاة الشيبة التابعة لرشكة أرامكو

477

عمليات هجومية لسالح اجلو املسري عىل مطار أهبا الدويل

صاروخ نكال الباليستي يستهدف عرض ًا عسكري ًا للغزاة يف معسكر ماس

476

478

الدفاعات اجلوية تسقط طائرة أمريكية من نوع  MQ9يف أجواء حمافظة ذمار

479

سالح اجلو املسري يستهدف قاعدة امللك خالد اجلوية

481

صاروخ باليستي يدك غرفة العمليات املشرتكة للعدوان ىف صامطة بجيزان

هجوم واسع لسالح اجلو املسري عىل قاعدة امللك خالد اجلوية

يف مؤمتر صحفي كشف فيه عن منظومات الدفاع اجلوي التي تم تطويرها
العميد رسيع :منظومات الدفاع اجلوي اليمني فرضت عىل قوى
العدوان معادالت جديدة وأجربهتا عىل التعامل بحذر
سالح اجلو املسري يستهدف مطار أهبا وقاعدة امللك خالد بعسري

480
482

483
483
492

إطالق صاروخ (نكال) الباليستي عىل معسكر للجيش السعودي يف نجران

493

عملية واسعة لسالح اجلو املسري عىل قاعدة امللك خالد

495

 10صواريخ باليستية ترضب أهداف ًا عسكري ًة سعودية يف جيزان

494

صاروخ نكال الباليستي يستهدف جتمعات للجيش السعودي بنجران

496

سالح اجلو املسري جيدد استهداف مخيس مشيط للمرة الثانية خالل ساعات

498

عرشات القتىل واجلرحى من اجليش السعودي
واملخدوعني برضبة باليستية بصاروخ ( قاصم )

500

طائرات صامد 3هتاجم هدف ًا عسكري ًا هام ًا يف الرياض

هجوم واسع لسالح اجلو املسري عىل قاعدة امللك خالد اجلوية

عمليتان لسالح اجلو املسري يف نجران وجيزان

580

472

497
499

501

الفهرس
صاروخ كروز الباليستي املجنح يدك مطار أهبا ويعطل املالحة فيه

طائرات قاصف  2kتستهدف بعملية واسعة مطار نجران اإلقليمي

502

503

صاروخ قاصم الباليستي يفشل خمطط ًا للعدو للزحف باجتاه حرض

504

قدس 1يدك مركز العمليات ومرابض الطائرات بمطار أهبا الدويل

507

عرشات القتىل من املرتزقة بالتصدي ألكرب عملية هجومية يف حرض

509

سالح اجلو املسري ينفذ عدة هجامت عىل قاعدة امللك خالد اجلوية

511

صواريخ بدر ١الباليستية تستهدف املطار وقوة الواجب يف نجران

513

سبتمــرب ٢٠١٩

الطريان املسري يستهدف الغزاة قبالة جيزان

إطالق دفعة صواريخ بالستية عىل أهداف عسكرية يف نجران

سالح اجلو املسري يشن هجامت عىل قاعدة امللك خالد اجلوية

صاروخ بدر 1الباليستي يستهدف مرابض الطائرات بال طيار يف مطار نجران

505

508
510
512
514

صاروخ قاصم الباليستي يدك زحوفات للعدو السعودي قبالة السديس بنجران

515

سالح اجلو املسري هياجم هدف ًا سعودي ًا هام ًا

517

سالح اجلو املسري ينفذ هجامت عىل هدف عسكري هام يف مخيس مشيط

العميد رسيع :سالح اجلو املسري يستهدف مصفايت بقيق
وخريص رشق السعودية بعرش طائرات مسرية

516

518

العميد رسيع يكشف تفاصيل جديدة عن عملية استهداف أرامكو

520

العميد رسيع :يتوعد النظام اإلمارايت  :عملية
واحده فقط ستكلفك كثري ًا وستندم

521

يف مؤمتر صحفي كشف فيه تفاصيل عملية الردع الثانية

العميد رسيع :العدوان شن أكثرمن42غارة خالل الـ 12ساعة املاضية

العميد رسيع 16 :شهيد ًا حصيلة قصف طريان العدوان ملنزل يف الضالع

 163غارة لطريان العدوان وعرشات الشهداء منذ إعالن مبادرة املشاط

521

526

527

528

581

ال ُم َتحَ ِّد ْث

المؤتمــرات الصحفيــة والبيانــات والتصريحــات
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

سقوط  3ألوية للعدو وأرس اآلالف واغتنام عتاد
عسكري بعملية عسكرية كربى يف نجران

مشاهد آلالف القتىل واألرسى بمؤمتر صحفي لرسيع يوم غد

رسيع :أرس أكثر من ألفي عنرص من قوات العدو وحترير 350
كلم مربع وسقوط  3ألوية يف عملية (نرص من اهلل)

أكتــــــــوبر ٢٠١٩

مؤمتر صحفي للعميد رسيع يستعرض فيه تفاصيل
املرحلة الثانية من عملية « نرص من اهلل»

العميد رسيع :قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري

مؤمتر صحفي للعميد رسيع يستعرض فيه إحصائيات شهري
أغسطس وسبتمرب 2019م واملستجدات يف امليدان

العميد رسيع  :استمرار تشديد احلصار العدواين
يمثل عقاب ًا مجاعي ًا لكل أبناء اليمن

العميد رسيع  :التقرير عن اغتيال احلمدي سيتضمن
الكشف عن أبرز الضالعني باجلريمة
متحدث القوات املسلحة75:غارة للعدوان وعدد
من الزحوفات خالل الـ  72ساعة املاضية

العميد رسيع :تصعيد كبري للعدو يف احلدود بالتزامن مع  30غارة

العميد رسيع ..طريان العدوان يشن أكثر من 100
غارة ويواصل تصعيده يف احلدود

العميد رسيع 30 :غارة للعدوان أغلبها عىل حرض وحريان

العميد رسيع :زحوفات العدوان متواصلة دون أحراز أي تقدم
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