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A

مــا حققــه املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة 
ــام  ــبوق يف اإلع ــر مس ــايب وغ ــر إجي ــن تغي م
ــالة  ــر الرس ــور وتأث ــن حض ــزز م ــكري ع العس
اإلعاميــة للقــوات املســلحة التــي أصبحــت 
ــة مهمــة  تتصــدر اخلطــاب الوطنــي وحتتــل مكان

ــًا.     ــًا وخارجي ــة داخلي ــاوالت اليومي يف التن

ــى  ــد حيي ــول أن العمي ــد الق ــا عن ــغ هن وال أبال
رسيــع قاســم مل يعــد ظاهــرة حمليــة مؤطــرة 
ــر  ــك بكث ــاوز ذل ــل جت ــة ب ــا الوطني يف اجلغرافي
ــام  ــائل اإلع ــادر لوس ــم املص ــد أه ــح أح ليصب
ــة  ــكرية اليمني ــه العس ــا فرضت ــم م ــة بحك العاملي
ــتثنائية يف  ــرات اس ــة ومتغ ــوالت ميداني ــن حت م

ــدوان.  ــوى الع ــع ق ــة م ــارات املعرك مس

لســنا هنــا بصــدد تقييــم جتربــة عــام كــون 
ــن  ــن واملهتم ــق املتخصص ــى عات ــع ع ــك يق ذل
والباحثــن إال أننــا وبــكل ســعادة نؤكــد أن 
ــًا  ــازًا مه ــد إنج ــبق ُيع ــا س ــة ب ــق مقارن ــا حتق م
ــي  ــكرية الت ــة العس ــد املؤسس ــاف إىل رصي يض
وتــؤدي  الدفاعيــة  بمهامهــا  اليــوم  تضطلــع 

عن

,,

عميد / عبداهلل بن عامر *
نائب مدير دائرة التوجيه لإلعام 

العميد حييى رسيع قاسم 
مل يعد ظاهرة حملية مؤطرة 

يف اجلغرافيا الوطنية بل 
جتاوز ذلك بكثر ليصبح 

أحد أهم املصادر لوسائل 
اإلعام العاملية بحكم ما 
فرضته العسكرية اليمنية 

من حتوالت ميدانية 
ومتغرات استثنائية

ْث الُمَتَحدِّ
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ــل  ــه يف ظ ــل وج ــى أكم ــي ع ــي والوطن ــا الدين واجبه
ظــروف العــدوان واحلصــار. 

ــمي  ــدث الرس ــت املتح ــه أثب ــع ويف ظل ــذا الواق ــن ه م
للقــوات املســلحة وهــو يرتجــم تطلعــات القيــادة 
ــة أن اإلعــام العســكري  ــات املرحل ويســتجيب ملتطلب
ــى  ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــام مرحل ــامل أم ــه الش بمفهوم
إعــادة صياغــة العاقــة بــن املؤسســة العســكرية وأفراد 
الشــعب الــويف ناهيــك عــن العمليــات اإلعاميــة 
ــذي  ــمي وال ــدث الرس ــدة املتح ــن أجن ــة ضم اخلاص
أبــدع يف تقديمهــا بــكل كفــاءة واقتــدار ويف إطــار 
مرتكــزات الرســالة اإلعاميــة للقــوات املســلحة التــي 
تصنــع اليــوم تارخيــًا جديــدًا مــن البطولــة والتضحيــة. 

ــلحة  ــا املس ــف قواتن ــًا مواق ــهدنا مجيع ــل ش ــام كام ع
عــى لســان متحدثهــا الرســمي الــذي حقــق حضــورًا 
ــم  ــح يف تقدي ــزة ونج ــرتة وجي ــال ف ــًا خ ــر عادي غ
ــة  ــكل ثق ــدوان ب ــه الع ــد يف وج ــن الصام ــف اليم موق
ــا  ــن كاريزم ــه م ــع ب ــا يتمت ــن م ــك ع ــؤولية ناهي ومس

ــن.  ــن املتابع ــر م ــام الكث ــل إهت ــه حم جعلت

مــع  نكــون  أن  واإلعتــزاز  الفخــر  دواعــي  وملــن 
ــة  ــذ اللحظ ــلحة من ــوات املس ــمي للق ــدث الرس املتح
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 

ــبة.  ــة املناس بالطريق

أثبت املتحدث الرسمي ,,
للقوات املسلحة وهو 
يرتجم تطلعات القيادة 
ويستجيب ملتطلبات 
املرحلة أن اإلعام 
العسكري بمفهومة 
الشامل أمام مرحلة 
جديدة تقوم عى إعادة 
صياغة العاقة بن 
املؤسسة العسكرية وأفراد 
الشعب الويف
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ولعــي أتذكــر هنــا اللحظــات األوىل التــي دخــل فيهــا 
ــدور  ــدة وال ــه اجلدي ــلحة مرحلت ــوات املس ــام الق إع
األســايس يف هــذا التغيــر اإلجيــايب يكــون للســيد القائد 
عبدامللــك احلوثــي الــذي وضــع لنــا اخلطــوط العريضة 
وعــى ضوئهــا مضينــا نحــو التنفيــذ يتقدمنــا املتحــدث 
ــع  ــرف اجلمي ــة يت ــؤولية عظيم ــة ومس ــة وطني يف مهم
ــة  ــة والوطني ــارات الديني ــرًا لاعتب ــا نظ ــا ومحله بأدائه
تفــرض  التــي  والتارخييــة  واألخاقيــة  واإلنســانية 
علينــا رضورة مواجهــة املعتديــن والدفــاع عــن شــعبنا 

ــة.  ــائل املتاح ــكل الوس ــا ب وأرضن

ــى  ــر ع ــول والتغي ــم التح ــد حج ــى أح ــى ع وال خيف
صعيــد األداء اإلعامــي ملنظومتنــا اإلعاميــة الوطنيــة 
ــلحة  ــوات املس ــمي للق ــدث الرس ــن املتح ــد تدش بع
ــم  ــذي دع ــر ال ــات األم ــرات وبيان ــن مؤمت ــطته م ألنش
معنويــات  تعزيــز  يف  وســاهم  اإلعامــي  املوقــف 
وباملقابــل  ووحدهتــم  متاســكهم  وتعزيــز  اليمنيــن 
يف  نفســية  واهنيــارات  معنويــة  انكســارات  شــهدنا 
صفــوف العــدو بفضــل تظافــر اجلهــود بــدءًا مــن 
ــه إىل  اإلعــام احلــريب إىل املعلومــات إىل املتحــدث ومن

كافــة أدوات املنظومــة اإلعاميــة الوطنيــة. 

وال يمكــن إغفــال التفاعــل الكبــر واملتابعــة املســتمرة 
لــأخ رئيــس املجلــس الســيايس القائــد األعــى للقوات 
املســلحة مهــدي املشــاط وكافــة أعضــاء املجلــس 
ــارز  ــة إىل دور ب ــر إضاف ومباركــة هــذا التحــول والتغي
اضطلــع بــه وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص 
ــرة  ــكري ودائ ــام العس ــًا باإلع ــم دوم ــي املهت العاطف

A

,,
ال خيفى عى أحد حجم 

التحول والتغير عى 
صعيد األداء اإلعامي 

ملنظومتنا اإلعامية 
الوطنية بعد تدشن 

املتحدث الرسمي 
للقوات املسلحة ألنشطته 

من مؤمترات وبيانات 
األمر الذي دعم املوقف 

اإلعامي وساهم يف 
تعزيز معنويات اليمنين
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التوجيــه املعنــوي وإىل جانبــه رئيــس هيئــة األركان 
ــع  ــاري فاجلمي ــم الغ ــد عبدالكري ــواء حمم ــة الل العام
ســاند ودعــم اإلعــام العســكري يف تنفيــذ التوجيهــات 

ــود.  ــول املنش ــق التح وحتقي

ــام  ــق لع ــدث( توثي ــاب )املتح ــإن كت ــة .. ف ويف النهاي
كامــل مــن العمــل واجلهــد قــدم فيــه املتحــدث 
ــة  ــرات الصحفي ــكرية واملؤمت ــات العس ــمي البيان الرس
ــة  ــازات الصحفي ــك اإلجي ــتثنائية وكذل ــة واالس الدوري
والترصحيــات وكان لــه أنشــطة أخــرى مجيعهــا تتضمــن 
أرقــام ومعلومــات كان البــد مــن توثيقهــا للتاريــخ أوالً 
ــن  ــن واملهتم ــة الباحث ــًا لكاف ــح مرجع ــك لتصب وكذل
ــا إىل  ــذي دفعن ــس ال ــبب الرئي ــو الس ــذا ه ــل ه ولع
هــذا اإلصــدار املهــم الــذي يوثــق مرحلــة مهمــة مــن 
تارخينــا العســكري املتضمــن مواقــف القــوات املســلحة 
ــع  ــع اجلمي ــا ويض ــا وتضحياهت ــا وبطوالهت وانتصاراهت
ــاط  ــن النش ــل م ــام كام ــة لع ــام خاصــة متكامل أم
والعمــل واجلهــد الــذي مل يقتــرص عــى العاصمــة 
ــف  ــدث إىل خمتل ــركات املتح ــدت حت ــل إمت ــاء ب صنع

ــات.  ــات واجلبه املحافظ

أمــا عــن أصــداء مؤمتــرات وترصحيــات املتحــدث 
ــداول  ــاب واحــد نظــرًا للت فــا يمكــن حرصهــا يف كت
ــائل  ــامل ويف كل الوس ــات الع ــف لغ ــع وبمختل الواس
املرئيــة واملســموعة واالليكرتونيــة واملقــروءة لــكل مــا 
يصــدر عــن املتحــدث ال ســيا يف العمليــات العســكرية 

ــرى.  ــة والك النوعي

كتاب )املتحدث( توثيق ,,
لعام كامل من العمل 
واجلهد قدم فيه املتحدث 
الرسمي البيانات 
العسكرية واملؤمترات 
الصحفية الدورية 
واالستثنائية وكذلك 
اإلجيازات الصحفية 
والترصحيات

الُمَتَحدِّْث

دِّْث
ُمَتَح

ال

المؤتمرات الصحفية 
والبيانات والتصريحات 

للمتحدث الرسمي
للقوات المسلحة اليمنية



ــاء  ــكل الزم ــكر ل ــه الش ــة بتوجي ــذه املقدم ــم ه أختت
األعــزاء يف جلنــة املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة 
التــي أتــرف برئاســتها وكذلــك لكافــة منتســبي دائــرة 
ــود  ــن اجله ــر م ــوا الكث ــن بذل ــوي الذي ــه املعن التوجي
ــاع  ــوزارة الدف ــي ل ــل اإلعام ــاح العم ــبيل نج يف س
خــال هــذه املرحلــة التارخييــة وعــى رأســه نشــاطات 
ــن  ــة اإلعامي ــك لكاف ــي كذل ــمي وه ــدث الرس املتح
ــع كل  ــًا م ــن دوم ــام املتفاعل ــائل اإلع ــف وس بمختل

ــة.  ــه الصحفي ــدث ومؤمترات ــات املتح ترصحي

ــرص يف  ــعبنا الن ــا وش ــن اهلل لبلدن ــأل م ــر نس ويف األخ
ــة  ــا املبارك ــة لقيادتن ــة وكل التحي ــة املصري ــذه املعرك ه
للمتحــدث  كذلــك  وهــي  املســتمرة  ثقتهــا  عــى 
الرســمي للقــوات املســلحة الــذي يمتلــك مــن العــزم 
واإلرادة مــا جيعلــه أكثــر قــدرة عــى حتقيــق املزيــد مــن 

ــة.  ــة املقبل ــال املرحل ــات خ النجاح

التحيــة لــكل املجاهديــن األبطــال يف خمتلــف اجلبهــات 
ــد  ــز الصام ــعبنا العزي ــاء ش ــن أبن ــرار م ــكل األح ول
للجرحــى  والشــفاء  للشــهداء  والرمحــة  املجاهــد 
واحلريــة لــأرسى وليحيــا اليمــن عزيــزًا كريــًا مســتقًا 

ــرار.  ــه األح ــكل أبنائ ب

* رئيس جلنة املتحدث الرسمي للقوات املسلحة

 

,,
كل التحية لقيادتنا املباركة 

عى ثقتها املستمرة 
وهي كذلك للمتحدث 

الرسمي للقوات املسلحة 
الذي يمتلك من العزم 
واإلرادة ما جيعله أكثر 

قدرة عى حتقيق املزيد من 
النجاحات خال املرحلة 

املقبلة. 

A
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 قيادة اجليش واللجان الشعبية ُتسلم 
الصليب األحمر واليونيسيف )31( 

طفاًل ممن جندهم العدوان
  ٢٠١8/8/١٩م

ســلمت قيــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة واألجهزة 
األمنيــة ملمثــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األمحــر ومنظمة اليونيســيف 
)31( حدثــًا مــن صغــار الســن الذين حتفــظ عليهــم اجليــش واللجان 
الشــعبية يف عــدٍد مــن اجلبهــات والنقــاط األمنيــة بعــد أن زّجــت هبــم 
قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي ومرتزقتهــم إىل جبهــات القتــال 

وذلــك إلعادهتــم إىل أرسهم.

ــاء  ــان بصنع ــوق اإلنس ــر وزارة حق ــد يف مق ــذي ُعق ــي ال ــر الصحف ــال املؤمت وخ
بحضــور عــدد مــن قيــادات وزارة الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة واألجهــزة 
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ــة  ــات احلقوقي ــيف واملنظ ــة اليونيس ــر ومنظم ــب األمح ــن الصلي ــن ع ــة وممثل األمني
ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــوي للق ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــى مدي ــانية ألق واإلنس

ــا يــي نصــه: ــة األركان العامــة في ــادة وزارة الدفــاع ورئاســة هيئ ــان قي ــع بي رسي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تفــرُج قيــادة اجليــش واألمــن واللجــان الشــعبية اليــوَم عــن )3١( حدثــًا مــن صغــار 
ــات  ــن اجلبه ــدٍد م ــعبية يف ع ــان الش ــش واللج ــم اجلي ــظ عليه ــن حتف ــن الذي الس
والنقــاط األمنيــة بعــَد أن زجــت هبــم قــوى العــدوان الســعودي األمريكــي 
ــال ووقــع البعــض منهــم يف األرٍس يف املعــارك والبعــض  ــه يف جبهــات القت ومرتزقت

ــم. ــارب بمعيته ــق أو أق ــة دون وثائ ــاط األمني ــور يف النق ــد العب ــر عن اآلخ

وقــد حظــَي األطفــال خــال فــرتة التحفــظ بالعنايــة والرعايــة التامــة، وتــم إبعادهم 
عــن أي أماكــن خطــر، كــا ُأخــذت إفاداهتــم بإرادهتم.

ــات  ــال، أن عملي ــن األطف ــدٍد م ــادات ع ــتخباراتية وإف ــات االس ــفت املعلوم وكش
تغريــٍر وخــداع يســتخدمها العــدوان وأدواتــه مــن املرتزقــة والعمــاء عــى األطفــال 
ــل يف  ــينقلون للعم ــم س ــام أهن ــة، باإلهي ــات اجلمهوري ــن حمافظ ــدد م ــم، يف ع وذوهي
مــزارع القــات، وخاصــة يف قعطبــة ومريــس الواقعتــن يف الضالــع وكذلــك يف عــدٍد 
مــن مديريــات حمافظــة تعــز، وبعــد جتميــع األطفــال، يتــم الــّزُج هبــم يف معســكرات 
ــا إىل اخلطــوط  ــون بعده ــام إىل أســبوعن ُينقل ــدى عــرة أي تدريــب رسيعــة ال تتع
ــات  ــتهدفة يف العملي ــرق املس ــى الط ــكرية ع ــاط العس ــات والنق ــة يف اجلبه األمامي

العســكرية. 

كــا كشــفت املعلومــات عــن اســتخدام املــدارس كمعســكرات تدريــب عســكري 
لأطفــال، كــا هــو حاصــٌل يف مدرســة نعمــة رســام بمدينــة تعــز، والتــي يتــم جتنيــد 

األطفــال فيهــا لصالــح مــا يســمى اللــواء ٢٢ ميــكا.

وتؤكــد املعلومــات االســتخباراتية وإفــادات بعــض األطفــال، أن أكثــر املحافظــات 
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املســتهدفة يف عمليــات جتنيــد األطفــال، هــي: )احلديــدة وريمــة وتعــز واملحويــت( 
ــب  ــح روات ــات أو من ــزارع الق ــل يف م ــرص العم ــام بف ــم باإلهي ــر يت وأن التغري
وإكراميــات، يف صــورة مــن صــور اســتغال األزمــة االقتصاديــة املفتعلــة مــن قبــل 
ــاف رصف  ــي وإيق ــن والشــعب اليمن ــايل والبنكــي عــى اليم ــار امل ــدوان باحلص الع
ــع  ــا تركي ــهودة، هدفه ــة مش ــرة أمريكي ــن يف مؤام ــن عام ــر م ــذ أكث ــب من الروات
ــح  ــي توض ــة الت ــذه القضي ــل يف ه ــو حاص ــا ه ــه ك ــث ب ــي والعب ــعب اليمن الش
أهــداف إيقــاف الرواتــب واحلصــار املــايل والبنكــي املفــروض عــى اليمــن وتدمــر 

ــدوان. ــة الع ــُذ بداي ــة من ــة واالقتصادي ــوارده املالي م

وتؤكــد قيــادة اجليــش واللجــان الشــعبية أهنــا تتعامــل مــع املوضــوع بأمهيــة 
وبحساســية بالغــة نتيجــة الوضــع احلســاس لأطفــال الذيــن يســتهدفهم العــدوان 
ــل  ــة بالقت ــة والدقيق ــة املوجه ــة والريطاني ــر األمريكي ــة والذخائ ــه األمريكي بطائرات
ــذي راح  ــدة وال ــة صع ــان بمحافظ ــاب ضحي ــف ط ــل يف قص ــا حص ــارش ك املب

ــن. ــن 7٠ آخري ــد ع ــا يزي ــرح م ــًا وُج ــن )5٠( طف ــر م ــه أكث ضحيت

فيــا تكشــف هــذه الواقعــة اجلديــدة اســتهدافًا مــن 
ــوٍع آخــر طاملــا روج العــدوان وإعامــه الــكاذب  ن
ــون  ــن يقوم ــم م ــعبية ه ــان الش ــش واللج أن اجلي
ــورة أن  ــذه الص ــح ه ــا توض ــال في ــد األطف بتجني
ــب  ــال وحس ــدون األطف ــه ال جين ــدوان ومرتزقت الع
بــل وخيدعوهنــم وأرسهــم باإلهيــام أهنــم يف بيئــات 
ــرة  ــارك كب ــم يف مع ــزج هب ــم ال ــا يت ــٍة في ــل آمن عم
وهــم دون الســن القانونيــة ودون تدريــب أو معرفــة 

ــة. ــى املواجه ــدرة ع أو ق

األركان  هيئــة  ورئاســة  الدفــاع  وزارة  وقيــادة 
ــؤالء  ــليم ه ــوم تس ــن الي ــة إذ تعل ــزة األمني واألجه
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــَر اللجن ــم ع ــال لذوهي األطف

,,
كشفت املعلومات 

االستخباراتية وإفادات 
عدٍد من األطفال، أن 

عمليات تغريٍر وخداع 
يستخدمها العدوان 
وأدواته من املرتزقة 

والعماء عى األطفال 
وذوهيم، يف عدد من 

حمافظات اجلمهورية، 
باإلهيام أهنم سينقلون 

للعمل يف مزارع القات
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ــة الوقــوف أمــام إجــرام العــدوان  األمحــر ومنظمــة اليونيســيف لتؤكــد جمــددًا أمهي
وخاصــة بحــق األطفــال الذيــن أصبــح اســتهدافهم متنوعــًا وبأســاليب ومــررات 
ــتقرة  ــة ومس ــات آمن ــس لبيئ ــتقرار أو تؤس ــام واالس ــدم الس ــًا وال خت ــر تنوع أكث

ــتقبًا. ــارضًا ومس ح

املجــد لليمــن.. اخللــود للشــهداء.. الشــفاء للجرحــى.. احلريــة لــأرسى.. النــرص 
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

  ٢٠١8/8/٢٠م

ــه  ــرة التوجي ــادة دائ ــليم قي ــراءات تس ــتكامل إج ــاء اس ــرى بصنع ج
املعنــوي للقــوات املســلحة ملديــر الدائــرة اخللــف العميــد حييــى رسيع 

قاســم مــن املديــر الســلف العميــد حييــى املهــدي. 

ــر  ــة اإلرشاف عــى دور االســتام والتســليم مدي وخــال احلفــل ألقــى رئيــس جلن
ــة  ــا إىل أمهي ــار فيه ــة أش ــودي كلم ــداهلل الكب ــد عب ــكري العمي ــد العس ــرة التقاع دائ
ــي  ــة والت ــة واحلساس ــة اهلام ــذه املرحل ــال ه ــوي خ ــه املعن ــة دور التوجي وفاعلي
تتطلــب تفاعــا مــن قبــل اجلميــع مــن أجــل إنجــاز املهــام واالرتقــاء بمســتويات 

ــوي. ــل املعن العم

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 النــرص.

وعــر رئيــس جلنــة االســتام والتســليم عــن معــاين الشــكر والعرفــان ملديــر الدائــرة 
ــه  ــرة التوجي ــا دائ ــت فيه ــي عمل ــة والت ــة املخلص ــوده الوطني ــى جه ــلف   ع الس

ــة. ــه هبمــة ومســؤولية وكفــاءة عالي ــوي حتــت قيادت املعن

ــا  ــد فيه ــة أك ــع كلم ــى رسي ــد حيي ــوي العمي ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــى مدي ــا ألق في
أنــه ســيعمل ومعــه مجيــع كــوادر التوجيــه املعنــوي بــروح وطنيــة وفعالــة لارتقــاء 

ــه. ــف جوانب ــوي بمختل ــي واملعن ــل اإلعام ــتوى أداء العم بمس

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 
ــوى  ــا يف الق ــف هيئاهت ــرة وخمتل ــتوى الدائ ــى مس ــوي ع ــه املعن ــكري والتوجي العس

واملناطــق والوحــدات.

ونــوه إىل أنــه أمــام حتــد قــوي وملــس مــن اجلميــع التفاعــل واإلرادة القويــة وســيبذل 
ــاءة  ــع كف ــوي ورف ــه املعن ــث التوجي ــر وحتدي ــل تطوي ــن أج ــوده م ــارى جه قص
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.

ــه  ــه وتعيين ــادة ب ــة القي ــع ثق ــى رسي ــد حيي ــدي للعمي ــد امله ــارك العمي ــه ب ــن جهت م
مديــرًا للدائــرة .. مؤكــدًا أن املرحلــة تتطلــب مزيــدًا مــن التفاعــل وتضافــر اجلهــود 
كل مــن موقعــه ويف إطــار وحــدود مســؤولياته يف مواجهــة املعتديــن والغــزاة 

ــع.  ــاق اجلمي ــة يف أعن ــؤولية وأمان ــا مس باعتباره

ــد الركــن  ــر املتحــف احلــريب العمي ــاين ومدي ــة األســتاذ يوســف العي حــر الفعالي
عابــد الثــور ومستشــار مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى العاقــل وأعضاء 

جلنــة اإلرشاف عــى دور االســتام والتســليم.
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 مدير التوجيه املعنوي يؤكد إستمرار 
قوى العدوان واملرتزقة يف التغرير 

باألطفال والزج بهم إلى محارق املوت
  ٢٠١8/٩/٢7م

أكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد 
ــتمرون يف  ــم مس ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــم أن ق ــع قاس ــى رسي حيي
ــم  ــم وإغرائه ــم وإهيامه ــن وخداعه ــار الس ــال صغ ــتدراج األطف إس
ــوط  ــم إىل اخلط ــزج هب ــات وال ــل ومرتب ــرص عم ــى ف ــول ع باحلص
األماميــة للمعــارك وحمــارق املــوت دون مراعــاة للرشائــع والقوانــني 

ــة. ــانية واألخاقي ــراف اإلنس واألع

ــؤولية  ــق املس ــن منطل ــه وم ــبأ« أن ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــة األركان  ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــا يف قي ــانية فإنن ــة واإلنس ــة والوطني الديني
ــم  ــؤولية باعتباره ــروح املس ــن ب ــار الس ــن صغ ــال م ــك األطف ــع أولئ ــل م نتعام
ــن  ــم يف أماك ــظ عليه ــم التحف ــث يت ــال حي ــم بالقت ــة هل ــر وال عاق ــا التغري ضحاي
ــم  ــق هل ــح احلقائ ــم توضي ــام ويت ــة واالهت ــكل الرعاي ــون ب ــبة وحياط ــة ومناس آمن
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 

ــم. ــم وأهاليه إىل أرسه

ــليم  ــابقا تس ــم س ــه ت ــع إىل أن ــد رسي ــار العمي وأش
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 

سبتمبر / ٢٠١٨

,,
إننا يف قيادة وزارة الدفاع 

ورئاسة هيئة األركان 
نتعامل مع أولئك 

األطفال من صغار السن 
بروح املسؤولية باعتبارهم 

ضحايا التغرير 



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

22

واألمنيــة أثنــاء توجههــم لالتحــاق بالعــدوان واملرتزقة وجــرى تســليمهم وإعادهتم 
ألرسهــم عــر الصليــب األمحــر ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة اليونيســيف التــي 

باركــت وأشــادت هبــذه اخلطــوة مــن قبــل اجليــش واللجــان.

ــي  ــل إعام ــن تضلي ــه م ــدوان ومرتزقت ــه الع ــا يارس ــع إىل أن م ــد رسي ــوه العمي ون
ــاوالت  ــو إال حم ــا ه ــان م ــش واللج ــل اجلي ــن قب ــال م ــد األطف ــات بتجني واهتام
ــى  ــرت ع ــاين وللتس ــدويل اإلنس ــون ال ــة للقان ــم املتواصل ــى انتهاكاهت ــة ع للتغطي
جرائمهــم البشــعة التــي يرتكبوهنــا بحــق األطفــال صغــار الســن الذيــن تــم جتنيــد 
اآلالف منهــم والدفــع هبــم إىل حمــارق املــوت واهلــاك خاصــة وأن بعــض أولئــك 
ــم أفــادوا  ــظ عليه ــاء التحف ــان، وأثن ــوا يف أيــدي اجليــش واللج ــال وقع األطف
باعرتافــات حــول عمليــات االســتدراج والتغريــر واخلــداع التــي تعرضــوا هلــا مــن 
ــة.  ــانية واحلقوقي ــات اإلنس ــر املنظ ــده تقاري ــا تؤك ــو م ــة وه ــزاة واملرتزق ــل الغ قب

ــاين  ــدويل اإلنس ــون ال ــادئ القان ــزام بمب ــى االلت ــوي ع ــه املعن ــر التوجي ــد مدي وأك
هبــذا اخلصــوص حممــًا قــوى العــدوان ومرتزقتهــم املســؤولية الكاملــة عــن 
مواصلــة انتهاكاهتــم للقانــون الــدويل اإلنســاين والتغريــر واخلــداع والــزج باألطفــال 

ــارك. يف املع

ودعــا كافــة املواطنــن إىل رضورة احلفــاظ عــى أطفاهلــم وعدم الســاح باســتدراجهم 
ــع  ــوا أصاب ــل أن يعض ــرر قب ــت أي م ــة حت ــدوان واملرتزق ــل الع ــن قب ــم م وخداعه

النــدم.

ــوي  ــف الق ــى املوق ــد ع ــه بالتأكي ــوي ترصحي ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــم مدي واختت
ــم  ــف وفضــح جرائمه ــة وكش ــزاة واملرتزق ــة العــدوان والغ ــازم يف مواجه واحل
ــم  ــم خداعه ــن يت ــال الذي ــة األطف ــعبنا وخاص ــق ش ــة بح ــم املتواصل وانتهاكاهت
واســتدراجهم وأن أبطــال اجليــش واللجــان ســيواصلون تصدهيــم للعــدوان بشــتى 
األســاليب حتــى حتقيــق النــرص ولــن جينــي املعتــدون ســوى اخلــزي والعــار ولعنــة 

ــال. ــخ واألجي التاري
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يف حفل إيقاد شعلة ثورة ٢١ سبتمبر
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يف حفل إيقاد شعلة ثورة ٢٦ سبتمبر
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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

٢٠١8/١٠/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــن  ــون اهلل م ــوا بع ــعبية متكن ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط رسي
تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى عــدد مــن املواقــع والقــرى يف جبهــة 

ــزان. جي

ــلحة  ــوات املس ــان للق ــة يف بي ــة النوعي ــل العملي ــع تفاصي ــد رسي ــتعرض العمي واس
فيــا يــي نصــه:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــِش  ــبِي اجلي ــَن منتس ــال امليام ــِة األبط ــإىل وبعزيم ــبحاَنُه وتع ــَن اهللِ س ــٍل م بفض
ــٍة  ــتطاعيٍة دقيق ــٍة اس ــِد عملي ــزاِن، وبع ــِة جي ــَن يف جبه ــعبيَِّة املرابط ــاِن الش واللج
ــا هــذا  ــٌة مــْن حتقيــِق انتصــاراٍت نوعيــٍة يوَمنَ نَــْت وحــداٌت قتاليــة خاصَّ ــا متكَّ لقواتِنَ
ــلحِة  ــواِت املس ــال الق ــْيَطَر أبط ــُث س ــِه حي ــعوديِّ ومرتزقتِ ــدوِّ الس ــواِت الع ــدَّ ق ِض
ــة  ــِة وقري ــي ) c. m. b( والرقع ــى برَج ــٍة ع ــٍة هجوميَّ ــعبيَِّة يف عملي ــاِن الش واللج
. ــدوِّ ــاِت الع ــاِت ومدرع ــن آلي ــددًا م ــوا ع ــُروا وأحرُق ــة ودمَّ ــِة القيَِّم ــورِة وقري قنب

ــَن أبطالنَــا األشــاِوُس مــَن الســيَطرِة عــى عــدٍد مــَن املواقــِع والقــرى، منهــا  َكــَا متكَّ
ــِش  ــاِد اجلي ــلحِة وعت ــَن أس ــرًا م ــددًا كب ــوا ع ــَداِن واغتنم ِة والَعْم ــْرَ ــا الُضَب قريَت
ــواِت  ــَن ق ــٍر م ــدٍد كب ــِة ع ــرَصِع وإصاب ــُة إىل م ــِه، وأدْت العملي ــعوديِّ ومرتزقتِ الس

ــِف. ــويِّ املَكثَّ ــناِد اجل ــَم اإلس ــدوِّ ُرْغ الع

وبعــَد حمــاوالٍت عــدٍة لقــواِت العــدوِّ الســتعادِة 
ــا  ــيطرُة عليَه ــا والس ــمَّ اقتحاُمه ــي َت ــِع الت املواق
ــْت  ــِة ُمني ــاوالِت البائس ــَك املح ــَع تل إالَّ أنَّ مجي
ْت إىل مضاعفــِة خســائِر  بالفشــِل الذريــِع وأدَّ

ــِة. ــِة واملادي ــدّو البري الع

ــِة  ــذِه العملي ــلُة يِف ه ــا الباس ــَقَطْت قواُتنَ ــَا أس ك
اهلُجوميــِة النوعيــِة ثــاَث طائــراٍت اســتطاعيٍة 

ــزاَن. تابعــٍة للعــدوِّ يف منطقــِة وادي جــارِة بجي

وتــأيت هــذ، العمليــة متزامنــة مــع الذكــرى 
الثانيــة جلريمــة الصالــة الكــرى التــي ارتكبهــا 
الشــهداء  مئــات  خاهلــا  وســقط  العــدوان 

واجلرحــى.

,,
تأيت هذ، العملية متزامنة 
مع الذكرى الثانية جلريمة 
الصالة الكرى التي 
ارتكبها العدوان وسقط 
خاهلا مئات الشهداء 
واجلرحى.
تؤكُد قيادُة وزارِة الدفاِع 
ورئاسُة هيئِة األركان 
العامِة إستمرار أبطال 
اجليِش واللجاِن الشعبيِة 
يف مواجهِة العدواِن حتى 
حتقيق النرص
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ــة  ــارات يف كاف ــق االنتص ــعبية حتقي ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــل أبط ــذا ويواص ه
ــريب. ــاحل الغ ــات الس ــذات يف جبه ــات بال اجلبه

وتؤكــُد قيــادُة وزارِة الدفــاِع ورئاســُة هيئــِة األركان العامــِة إســتمرار أبطــال اجليــِش 
واللجــاِن الشــعبيِة يف مواجهــِة العــدواِن حتــى حتقيــق النــرص.

صــادٌر عـِن القـواِت املسـلحـِة
صنعاء  ١صفر ١44٠هـ،
املوافق 8-أكتوبر-٢٠١8م

أكتوبر / ٢٠١٨
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يف بيان للقوات املسلحة.. العميد سريع يدعو 
املغرر بهم للعودة إلى الصف الوطني

٢٠١8/١٠/١٠م

صــدر عــن القــوات املســلحة اليــوم بيــان ألقــاه املتحــدث الرســمي 
ــن ال  ــه الذي ــا في ــع دع ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق باس
ــادة  ــودة إىل ج ــزاة إىل الع ــن والغ ــف املعتدي ــون يف ص ــون يقف يزال
الصــواب واالســتفادة مــن قــرار العفــو العــام باعتبــاره فرصــة 
ــم  ــح مواقفه ــهم وتصحي ــة أنفس ــم ملراجع ــة أمامه ــة مفتوح تارخيي

ــه:- ــي نص ــام ي ــة في اخلاطئ

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 
ــة  ــة مفتوح ــة تارخيي ــاره فرص ــام باعتب ــو الع ــرار العف ــن ق ــتفادة م ــواب واالس الص
أمامهــم ملراجعــة أنفســهم وتصحيــح مواقفهــم اخلاطئــة والعــودة إىل صــف الوطــن 
ليعمــل مجيــع أبنــاء الوطــن حتــت رايــة واحــدة ويقفــون صفــًا واحــدًا يف مواجهــة 
ــال  ــاء مــن األطف ــاء األبري ــدوان ولدم ــم الع ــاص جلرائ ــزاة واالقتص ــدوان والغ الع
والنســاء والشــيوخ التــي ســفكها األعــداء يف كل حمافظــة وقريــة عــى إمتــداد أرايض 

اجلمهوريــة اليمنيــة.

إننــا ومــن منطلــق حرصنــا وواجبنــا الدينــي والوطنــي واألخاقــي نكــرر دعوتنــا 
إلخواننــا املغــرر هبــم أن يفيقــوا مــن ســباهتم فلقــد انكشــفت كافــة أهــداف العدوان 
واتضحــت مشــاريعهم االحتاليــة والتوســعية التــي مل تعــد خافيــة عــى أحــد فــا 
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يراهنــوا عــى األعــداء ألن كل رهاناهتــم ومشــاريعهم ستســقط الحمالــة وســرحلون 
مــن أراضينــا عــّا 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 

ــوات األوان. قبل ف

ــاالت  ــى اتص ــت تتلق ــة األركان وال زال ــة هيئ ــاع ورئاس ــت وزارة الدف ــد تلق ولق
كثــرة عــى مــدار ســاعة مــن املغــرر هبــم، وهلــذا تــم ختصيــص الرقــم املجــاين ١76 
مــن كافــة شــبكات االتصــاالت املحليــة واهلاتــف النقــال للتواصــل جمانــا وســيتم 
ــاط  ــة النق ــم يف كاف ــهيل مروره ــم وتس ــرر هب ــن املغ ــن م ــاع العائدي ــب أوض ترتي

ــامة. ــان وس ــم بأم ــان وصوهل ــذ وض واملناف

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 
ــش  ــال اجلي ــواعد أبط ــم أن س ــد هل ــن فنؤك ــان املعتدي ــاء يف أحض ــعب واالرمت والش
ــر  ــن مص ــاك م ــس هن ــاد ولي ــم باملرص ــتظل هل ــاد وس ــى الزن ــة ع ــان قابض واللج

ــل. ــل والتنكي ــزاة إال القت ــة والغ للخون

كــم نؤكــد أن قضيتنــا يف مواجهــة املعتديــن قضيــة وطنيــة عادلــة وجهادنــا هــو احلــق 
وأن بشــائر النــرص باتــت تلــوح يف اآلفــق وإن اهلل لنــارص عبــاده املؤمنــن.

صــادٌر عـِن القـواِت املسـلحـِة اليمنية
     صنعاء 3 صفر ١44٠هـ 
املوافق ١٠-أكتوبر-٢٠١8م

أكتوبر / ٢٠١٨
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العميد سريع: عمليات هجومية واسعة 
من عدة محاور واجتاهات على مواقع 
العدو جنوب كيلو16 بالساحل الغربي

  ٢٠١8/١٠/٢٢

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
نفــذوا عمليــات  الشــعبية  أبطــال اجليــش واللجــان  رسيــع أن 
ــدو  ــع الع ــى مواق ــات ع ــاور واجتاه ــدة حم ــن ع ــعة م ــة واس هجومي
جنــوب كيلــو16 بالســاحل الغــريب انتهــت بالســيطرة الكاملــة 
عــى مواقعــه ودحــره منهــا وأن العمليــات خلفــت عــددًا كبــرًا مــن 
ــة  ــن 14 آلي ــر م ــر أكث ــدو وتدم ــوف الع ــى يف صف ــى واجلرح القت
ــر  ــن ذخائ ــر م ــكري كب ــاد عس ــام عت ــكرية واغتن ــات عس و9 مدرع

ــطة. ــلحة متوس وأس
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ــي  ــي وصاروخ ــف مدفع ــيط وقص ــدأت بتمش ــعة ب ــات الواس ــار إىل أن العملي وأش
ــًا  ــة خملف ــزاة واملرتزق ــات الغ ــع وجتمع ــتهدف مواق ــزال١ اس ــخ زل ــف بصواري مكث

ــاد. ــائر يف األرواح والعت خس

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«.

املدفعيــة  والعمليــات  اهلندســة  لشــهداء  الوفــاء  عمليــة  أعقــب  وأضــاف» 
ــارات  ــة مس ــن ثاث ــعبية م ــان الش ــش واللج ــع للجي ــوم واس ــة هج والصاروخي

بتوقيــت موحــد أربــك الغــزاة واملرتزقــة وســط اهنيــارات لقواهتــم«.

ــار  ــذوا يف املس ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط ــد رسي ــح العمي وأوض
ــايف  ــة املخ ــدو يف ثاج ــع الع ــاه مواق ــاليًا بإجت ــًا وش ــًا وغربي ــًا رشقي األول هجوم

ومــا جاورهــا مــن مواقــع حميطــة هبــا ومتكنــوا مــن 
الســيطرة الكاملــة عــى مواقــع العــدو يف هذا املســار 

بعــد إشــتباكات عنيفــة مــع الغــزاة واملرتزقــة.

ــرة  ــداد كب ــاب أع ــراق وإعط ــر وإح ــدًا تدم مؤك
ــاد  ــام عت ــة واغتن ــكرية املتنوع ــات العس ــن اآللي م
عســكري ومــرصع وإصابــة عــدد كبــر مــن جماميــع 
ــن  ــرار خملف ــم بالف ــى منه ــن تبق ــا الذ م ــدو في الع

ــم. ــث قتاه ــم جث وراءه

وأضــاف » يف املســار الثــاين شــن اجليــش واللجــان 
العــدو  مواقــع  واســعًا عــى  الشــعبية هجومــًا 
املنتــرة رشق وغــرب أحــواش البقــر واملواقــع 
ــع  ــى مواق ــيطرة ع ــن الس ــوا م ــا ومتكن ــاورة هل املج

ــا«. ــم منه ــدو وطرده ــعة للع واس

أكتوبر / ٢٠١٨

,,
العمليات الواسعة 

بدأت بتمشيط وقصف 
مدفعي وصاروخي 

مكثف بصواريخ زلزال١ 
استهدف مواقع وجتمعات 

الغزاة واملرتزقة خملفًا 
خسائر يف األرواح 

والعتاد.
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ــراق  ــن إح ــعبية م ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط ــمي متك ــدث الرس ــد املتح وأك
عــدد مــن املدرعــات واألطقــم كانــت حتمــل معــدالت دوشــكا ولقــي عــدد كبــر 

ــرون. ــب آخ ــم وأصي ــة مرصعه ــن املرتزق م

ويف املســار الثالــث قــال: »إن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية هامجــوا حتصينــات 
ــيطرة  ــن الس ــوا م ــا ومتكن ــا جاوره ــناء وم ــة املس ــدو يف قري ــكرية للع ــات عس وثكن
ــواع  ــف أن ــة بمختل ــتباكات عنيف ــد اش ــا بع ــم منه ــم وطرده ــى مواقعه ــة ع الكامل
األســلحة تكبــد فيهــا العــدو خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد حيــث تــم إحــراق 

ــدو«. ــكرية التابعــة للع ــات العس ــم واملدرع ــن األطق ــدد م ع

مؤكــدًا أن العمليــات اهلجوميــة الواســعة واملباغتــة مــن عــدة حمــاور أحدثــت حالــة 
ــم  ــع مواقعه ــدان مجي ــر فق ــة إث ــزاة واملرتزق ــوف الغ ــط يف صف ــع والتخب ــن اهلل م

ــو١6. ــوب كيل جن

وقــال: »شــاركت يف العمليــات وحــدات متخصصــة يف اجليــش واللجــان الشــعبية 
مــا دفــع العــدو للتمشــيط اهلســتري بمختلــف أنــواع الطــران احلــريب باســتخدام 
ــن  ــرة م ــع كب ــدوان جمامي ــران الع ــتهدف ط ــا اس ــة ك ــل عنقودي ــر وقناب ذخائ

ــه«. مرتزقت
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حفل تكرمي واستالم وتسليم بني الناطق 
الرسمي للقوات املسلحة السلف واملتحدث 

الرسمي باسم القوات املسلحة اخللف
  ٢٠١8/١٠/٢5م

أشــاد نائــب رئيــس هيئــة األركان العامــة اللــواء الركــن عــي محــود 
املوشــكي باجلهــود الوطنيــة اجلبــارة التــي بذهلــا العميــد الركــن رشف 
غالــب لقــامن خــال عملــه ناطقــًا رســميًا للقــوات املســلحة خــال 

الفــرة املاضيــة.

وخــال حضــوره احلفــل التكريمــي وإجــراء دور االســتام والتســليم بــن 
ــان  ــب لق ــن رشف غال ــد الرك ــلف العمي ــلحة الس ــوات املس ــمي للق ــق الرس الناط
واملتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة اخللــف مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي 

أكتوبر / ٢٠١٨
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ــة  ــس هيئ ــور رئي ــاء بحض ــوم بصنع ــرى الي ــذي ج ــم ال ــع قاس ــى رسي ــد حيي العمي
االســتخبارات اللــواء عبــداهلل حييــى احلاكــم أشــار اللــواء املوشــكي إىل أن العميــد 
ــع ســنوات مــن العــدوان بــكل مهــة وعزيمــة وقــدم دورًا  لقــان عمــل خــال أرب

ــة. ــدوان واملرتزق ــام الع ــة إع ــًا يف مواجه ــًا ريادي وطني

وقــال نائــب رئيــس األركان: »هــذا احلفــل التكريمــي هــو عرفــان وتقديــر ملــا قدمــه 
ــو دور  ــرتات وه ــب الف ــن أصع ــرتة م ــة وف ــروف عصيب ــال ظ ــان خ ــد لق العمي

ــه اآلخــرون«. ينبغــي أن يقتــدي ب

ــمة  ــلحة باألوس ــا املس ــمي لقواتن ــق الرس ــرم الناط ــوم نك ــن الي ــا نح ــاف »ه وأض
وبالشــكل الــذي يليــق بــه وبــا قدمــه مــن جهــود وطنيــة مرفــة يف الوقــت الــذي 
رأى العــامل كيــف كــرم فيــه العــدوان ناطقــه عســري بالســجن وتقديمــه كمجــرم،،

ــه  ــا أن ــد خاهل ــة أك ــع كلم ــى رسي ــد حيي ــف العمي ــمي اخلل ــدث الرس ــى املتح وألق
ــزز  ــدة تع ــة جدي ــق رؤي ــدوان وف ــام الع ــة إع ــرة يف مواجه ــس الوت ــنميض بنف س
مــن ثبــات وصمــود املقاتلــن يف اجلبهــات وكشــف 

ــه. ــدوان وتضليل ــام الع ــف إع زي

وأشــار إىل أنــه ســيكون يف مســتوى املســؤولية التــي 
ــه  ــت قيادت ــيعملون حت ــع س ــه وأن اجلمي ــت ب أنيط
ــة  ــداث نقل ــل إح ــن أج ــد م ــل واح ــق عم كفري
ــب  ــا يواك ــمي وب ــدث الرس ــل املتح ــة يف عم نوعي

ــة. ــة امليداني ــال القتالي ــة األع طبيع

وأشــاد العميــد رسيــع بجهــود العميــد لقــان 
ــام  ــح إع ــارة يف فض ــن أدوار جب ــه م ــهم ب ــا أس وم
الثبــات  قيــم  العــدوان وتضليلــه عــززت مــن 
ــدى  ــى م ــدوان ع ــة الع ــال مواجه ــود خ والصم

ــنوات. ــع س أرب

,,
سنميض بنفس الوترة يف 
مواجهة إعام العدوان 
وفق رؤية جديدة تعزز من 
ثبات وصمود املقاتلن يف 
اجلبهات وكشف زيف 
إعام العدوان وتضليله.
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مــن جهتــه عــر العميــد رشف لقــان عــن شــكره وتقديــره لقيــادة وزارة الدفــاع عى 
هــذا احلفــل التكريمــي.. مشــرًا إىل أن املرحلــة تتطلــب العمــل هبمــة وعزيمــة وأن 

يســتنهض اجلميــع قدراهتــم يف مواجهــة العــدوان وآلتــه اإلعاميــة.

ــكرية..  ــية والعس ــادة السياس ــة القي ــف ثق ــدث اخلل ــان للمتح ــد لق ــارك العمي وب
مؤكــدًا العمــل جنبــا إىل جنــب مــن أجــل االرتقــاء بالعمــل اإلعامــي للمتحــدث 

ــمي. الرس

ــرة  ــلحة ودرع دائ ــوات املس ــدرع الق ــان ب ــد لق ــم العمي ــم تكري ــل ت ــة احلف ويف هناي
ــي قدمهــا خــال الفــرتة  ــة الت ــه الوطني ــأدواره وعطاءات ــًا ب ــوي عرفان ــه املعن التوجي

ــابقة.   الس

أكتوبر / ٢٠١٨
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العميد سريع يستعرض يف مؤمتر 
صحفي جرائم العدوان خالل أسبوع

٢٠١8/١٠/٢8

أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع 
ــًا وصعــدة وحجــة شــامالً وكــذا عمــران  ــدة غرب أن حمافظــات احلدي
ــة أدت إىل  ــام املاضي ــال أي ــة خ ــارات مكثف ــت لغ ــاء تعرض وصنع

استشــهاد وجــرح العــرشات مــن املواطنــني.

ــدة  ــة احلدي ــى حمافظ ــارات ع ــاء: »إن الغ ــده بصنع ــي عق ــر صحف ــال يف مؤمت وق
خــال األســبوع املــايض أدت إىل وقــوع مــا ال يقــل عــن 5٠ مــا بــن شــهيد وجريــح 
ــوق  ــدوان يف س ــا الع ــي ارتكبه ــة الت ــهدوا يف اجلريم ــا استش ــم الضحاي وأن معظ

ــه«. ــت الفقي ــة بي ــروات يف مديري اخل

موضحــًا أن ثاثــة مــن املواطنــن بينهــم طفــل استشــهدوا بمدينــة احلديــدة جــراء 
الغــارات املســتمرة عــى املدينــة فيــا استشــهد طفــل بقصــف للمرتزقــة عــى مديريــة 

التحيتــا.

ــي  ــدًا مديريت ــدة وحتدي ــة صع ــا حمافظ ــدوان أيض ــارات الع ــتهدفت غ ــاف »اس وأض
ــف  ــن لقص ــن املاضي ــال اليوم ــدا خ ــة ش ــت مديري ــث تعرض ــم حي ــدا وباق ش
مدفعــي اســتهدف قــرى املواطنــن ومنازهلــم وأدى إىل جــرح املواطــن مالــك 

ــم«. ــاعيل إبراهي إس

ــة كان  ــبه يومي ــارات ش ــت لغ ــرى تعرض ــي األخ ــة ه ــة حج ــا: »حمافظ وأردف قائ
ــة  ــروات بمديري ــة باخل ــن حممل ــد املواطن ــة ألح ــاحنة تابع ــتهداف ش ــا اس آخره
ــارات  ــن الغ ــلة م ــت لسلس ــران تعرض ــفيان بعم ــرف س ــة ح ــا أن منطق ــس، ك عب

ــاء«. ــة صنع ــدان بمحافظ ــة مه ــدوان ملنطق ــارات الع ــتهداف غ ــة إىل اس باإلضاف
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ــدة  ــي اســتهدفت حمافظتــي صعــدة واحلدي ــة الت مشــرًا إىل ان الغــارات الشــبه يومي
ــائر  ــدوث أرضار وخس ــن وأدت إىل ح ــازل املواطن ــة ومن ــات العام ــت الطرق طال
ماديــة وبريــة، وبحســب مــا ُيرصــد فــإن هنــاك مــا بــن 3٠ إىل 5٠ غــارة 
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 اإلعام هبــا خــال املؤمتــرات الصحفيــة القادمة 

مــن خــال إحصائيــة شــاملة«.

وحــول املوقــف القتــايل والعمليــايت أكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان 
ــداد  ــى امت ــات وع ــة اجلبه ــراء يف كاف ــم نك ــة هزائ ــزاة واملرتزق ــون الغ ــعبية يلقن الش

ــة. ــات القتالي مــرح العملي

ــايل  ــوق القت ــق التف ــن حتقي ــا م ــا متكن ــعبنا ومقاتلين ــات ش ــود وثب ــه بصم ــدًا أن مؤك
ــذون  ــا ينف ــاور فمقاتلون ــن املح ــر م ــا يف الكث ــح قواتن ــة لصال ــيطرة امليداني والس

ــة. ــة عالي ــة واحرتافي ــة بمرون ــة نوعي ــات قتالي عملي

وأشــار إىل أن القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية 
نفــذت خــال األســبوع املــايض أكثــر مــن 3٠ 
عمليــة هجوميــة أدت إىل وقــوع خســائر يف صفــوف 
ــه  ــه وآليات ــن مدرعات ــر م ــدد كب ــر ع ــدو وتدم الع
الدفــاع اجلــوي متكــن مــن إســقاط 3  أن  كــا 

ــدو. ــتطاعية للع ــرات اس طائ

الصاروخيــة  للقــوة  الفاعــل  باحلضــور  مشــيدًا 
ــرتكة  ــات املش ــال العملي ــن خ ــر م ــران املس والط
العســكرية يف  العــدو  ضــد جتمعــات ومقــرات 

خمتلــف املحــاور ومــرح العمليــات القتاليــة.

أكتوبر / ٢٠١٨

,,
أبطال اجليش واللجان 
الشعبية يلقنون الغزاة 

واملرتزقة هزائم نكراء يف 
كافة اجلبهات وعى امتداد 

مرح العمليات القتالية.
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ــوا  ــر لق ــعودين يف عس ــود س ــع أن 5 جن ــد رسي ــد العمي ــدود أك ــات احل ويف جبه
ــع  ــد املواق ــى أح ــة ع ــة هجومي ــذ عملي ــب تنفي ــص عق ــات قن ــم بعملي مصارعه

ــة. ــك العملي ــة يف تل ــائر بري ــد خس ــذي تكب ــدو ال ــش الع ــة جلي التابع

ــراء  ــبوع ج ــال أس ــدود خ ــات احل ــدو يف جبه ــائر الع ــايل خس ــغ إمج ــال »بل وق
عمليــات القنــص   ١3ضابطــًا وجنديــًا ســعوديًا«.

مؤكــدًا ســيطرة أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية عــى عــدد مــن القــرى واملواقــع 
ــاط  ــن الضب ــرات م ــة الع ــرصع وإصاب ــة أدت إىل م ــة هجومي ــر عملي ــزان إث بجي
ــة  ــة عملي ــوة الصاروخي ــه الق ــذت في ــذي نف ــت ال ــعودين يف الوق ــود الس واجلن
اســتهداف لتجمعــات العــدو واملرتزقــة يف اخلوبــة ودمــرت جرافــة عســكرية رشق 

ــدود. ــل ال جب

وأضــاف »تــم بحمــد اهلل إســقاط طائــرة جتسســية بــوادي جــاره وشــهدت جبهــات 
ــش  ــة جلي ــات تابع ــاث آلي ــر ث ــة أدت إىل تدم ــكرية هجومي ــات عس ــران عملي نج

العــدو«.

مؤكــدًا أن النظــام الســعودي يعــرتف بــن احلــن واآلخــر بمــرصع عــدد مــن جنــوده 
يف املواجهــات احلدوديــة وهــو أقــل بكثــر مــن العــدد احلقيقــي للقتــى واجلرحــى 

مــن جنــود العــدو وخســائره املاديــة.

ــو١6  ــوب كيل ــايل جن ــا القت ــتعادة وضعه ــدو يف اس ــوات الع ــلت ق ــال: »فش وق
ــارات  ــي النتص ــويق إعام ــوي وتس ــري وج ــناد بح ــدة وإس ــزات جدي ــم تعزي رغ
ومهيــة حيــث كانــت قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية يف حالــة تأهــب واســتعداد 
ــة  ــل حرك ــة أدت إىل ش ــتباقية خاطف ــات اس ــة وعملي ــكات قتالي ــتخدمة تكتي مس

ــوازن«. ــه الت ــدو وأفقدت الع

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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ــا  ــى متنه ــن كان ع ــرصع م ــة وم ــر آلي ــا أدت إىل تدم ــة يف التحيت ــة هجومي أن عملي
وأخــرى تــم اســتهدافها بصــاروخ موجــه أدى لتدمرهــا«.

ــر  ــدة لتدم ــوب احلدي ــس جن ــة حي ــة بمديري ــة هجومي ــا: »أدت عملي وأردف قائ
عــدد مــن اآلليــات واملدرعــات كــا نفــذ اجليــش واللجــان الشــعبية عمليــة هجوميــة 

واســعة عــى مواقــع قــوات العــدو بمنطقــة اجلــاح حققــت إصابــات مبــارشة«.

ــد  ــن مــن هــول املعــارك قتلــوا عــى ي ــي العــدو الفاري ــر مــن مقات مؤكــدًا أن الكث
قناصــة تابعــة للعــدوان نصبــت يف اخلطــوط اخللفيــة للقيــام هبــذه املهمــة خاصــة بعد 

ازديــاد أعــداد الفاريــن مــن املعركــة.

ــدوان  ــن أدوات الع ــاف ب ــرصاع واخل ــم ال ــمي إىل أن تفاق ــدث الرس ــار املتح وأش
يف الســاحل الغــريب أدى إىل مــرصع وإصابــة العــرات يف صفوفهــم مــن ذلــك مــا 

حــدث بمنطقــة املخــا.

جمــددًا الدعــوة للمغــرر هبــم مراجعــة مواقفهــم والعــودة إىل الصــف الوطنــي خاصة 
بعــد أن اتضحــت خمططــات العــدوان وانكشــفت أطاعــه يف احتــال اليمــن وهنــب 

. ته ا خر

ــة  ــلحة الدفاعي ــواع األس ــف أن ــر خمتل ــتمرار يف تطوي ــع اإلس ــد رسي ــد العمي وأك
ــوة  ــة الق ــس بإزاح ــوم أم ــى ي ــا جت ــو م ــدوان وه ــدي وردع الع ــى التص ــادرة ع الق
الصاروخيــة الســتار عــن إنتــاج صاروخــي جديــد يمتلــك مواصفــات عاليــة مــن 

ــة. ــوة التدمري ــة والق ــدف والرع ــة اهل ــة يف إصاب ــث الدق حي

ــره  ــم تطوي ــه ت ــال “ أن ــدى ق ــر امل ــتي قص ــدر ١ p باليس ــاروخ ب ــوص الص وبخص
عــن الصــاروخ بــدر١ يعمــل بالوقــود الصلــب ودقــة اإلصابــة 3 أمتــار ومــداه يزيــد 
عــى ١3٠ كيلومــرت وطولــه ســتة أمتــار والرعــة 4 ونــص مــاخ ورسعــة الوصــول 

5 مــاخ”.

أكتوبر / ٢٠١٨



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

44

ــا يف  ــت نجاحه ــارب ثب ــراء جت ــد إج ــة إال بع ــل اخلدم ــاروخ مل يدخ ــدًا أن الص مؤك
ــوم جــاءت بعــد رصــد اســتخباري ملركــز  ــة الي ــة الصاروخي ــدان كــا أن العملي املي
جتمــع القــوات الغازيــة مــن اجلنســية الســودانية يف الســاحل الغــريب والتــي حققــت 

أهدافهــا بدقــة.

ــكرية  ــة العس ــر الصناع ــن مفاخ ــد م ــدر١ p “ يع ــي “ب ــاروخ الذك ــاف “الص وأض
ــة  ــاءت عملي ــة وج ــدف بدق ــة اهل ــى إصاب ــدرة ع ــة وق ــات نوعي ــة بمواصف اليمني

ــبة ١٠٠%”. ــة بنس ــرات يمني ــر بخ ــع والتطوي التصني

وقــال: “ال غرابــة يف أن يشــكك العــدوان يف قــدرات اليمنيــن كونــه خــال العقــود 
ــذات  ــى ال ــاد ع ــود لاعت ــن أي جه ــن ع ــن واليمني ــاد اليم ــاول إبع ــة ح املاضي

ــرى”. ــاالت األخ ــة يف املج ــدرات الدفاعي ــر الق وتطوي

وأشــاد العميــد رسيــع بمواقــف الشــعب اليمنــي املســاند والداعــم للقــوات 
املســلحة بكافــة تشــكياهتا ويف مقدمتهــا القــوة الصاروخيــة والتــي أثبتــت قدرهتــا 

ــرتاتيجي. ــردع االس ــق ال ــى حتقي ع

ــة  ــات الصاروخي ــن املنظوم ــد م ــاج املزي ــهد إنت ــة ستش ــة القادم ــدًا أن املرحل مؤك
وغرهــا مــن األســلحة ترمجــة لتوجيهــات الرئيــس الشــهيد صالــح الصــاد الــذي 

ــاز. ــتي بامتي ــام باليس ــو ع ــام ٢٠١8م ه ــن أن ع أعل
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 العميد سريع يرحب باملعارض 
السعودي دخيل القحطاني

٢٠١8/١١/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــب املتح رح
رسيــع قاســم بــكل معــارض للنظــام الســعودي وكل مــن يتعــرض 
ــة. ــة اليمني ــاء اململكــة ويرغــب يف اللجــوء إىل اجلمهوري ــم مــن أبن للظل

ــاألخ  ــب ب ــت«: نرح ــبتمر ن ــاص لـ»٢6س ــح خ ــع يف ترصي ــد رسي ــال العمي وق
املعــارض يف بــاد احلرمــن الريفــن رئيــس حركــة حتريــر جزيــرة العــرب دخيــل 
بــن نــارص القحطــاين يف اجلمهوريــة اليمنيــة ونؤكــد أن أي نشــاط لــه كذلــك مرحب 

بــه يف بادنــا يف إطــار القوانــن املعمــول هبــا. 

ــعودي  ــام الس ــاريض النظ ــن مع ــوة م ــة األخ ــاط كاف ــع: إن نش ــد رسي ــال العمي وق
مرحــب بــه وبادنــا مفتوحــة لــكل مــن يتعــرض للظلــم يف بــاد احلرمــن الريفن.

نوفمبر / ٢٠١٨
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العميد سريع: العدو جترع هزمية 
نكراء خالل الـ48 ساعة املاضية

  ٢٠١8/١١/3م

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 فضــًا 

عــن تدمــر عــدد كبــر مــن آلياتــه وعتــاده العســكري.

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن ١١3 مــن الغــزاة واملرتزقــة 
ــر 6٩  ــم تدم ــا ت ــادات ك ــم قي ــرون بينه ــب ١56 آخ ــا أصي ــم في ــوا مصارعه لق
ــة  ــال املواجه ــة خ ــكرية خمتلف ــة عس ــة وآلي مدرع
ــي كيلــو ١6  وإفشــال زحوفــات العــدو عــى جبهت
ــاعة  ــال الـــ48 س ــريب خ ــاحل الغ ــار بالس واملط

ــة. املاضي

بقــوام  الزحــف  حــاول  العــدو  أن  إىل  وأشــار 
ــع املرتــزق  ــة عســكرية باإلضافــة ملجامي ــة ألوي ثاث
طــارق عفــاش منــذ صبــاح يــوم أمــس حتــى 
ــن  ــو ١6 م ــاه كيل ــن األول باجت ــى حموري ــوم ع الي
ــدة إال أن  ــاين مــن غــرب مطــار احلدي اجتاهــن والث
مقاتلينــا األبطــال كانــوا هلــم باملرصــاد وأفشــلوا كل 
حماوالتــه املســنودة بغطــاء جــوي كبــر مــن خمتلــف 

ــرة. ــائر كب ــدوه خس ــرات وكب ــواع الطائ أن

ــًا  ــت 7٠ قتي ــس كان ــوم أم ــة ي ــح أن حصيل وأوض

,,
حصيلة يوم أمس كانت 
7٠ قتيًا من الغزاة 
واملرتزقة و١٠١ مصاب 
وتدمر 67 آلية ومدرعة 
يف اجتاه كيلو ١6 يف حن 
سقط ١٢ قتيًا و ١5 
مصابًا من الغزاة واملرتزقة 
وتدمر ثاث مدرعات 
وآلية يف اجتاه املطار يف 
حن تكبد العدو اليوم 3١ 
قتيًا منهم 8 سودانين 
و4٠ مصابًا وتدمر ١4 
آلية ومدرعة
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ــو  ــاه كيل ــة يف اجت ــة ومدرع ــر 67 آلي ــاب وتدم ــة و١٠١ مص ــزاة واملرتزق ــن الغ م
ــاث  ــر ث ــة وتدم ــزاة واملرتزق ــن الغ ــًا م ــًا و ١5 مصاب ــقط ١٢ قتي ــن س ١6 يف ح
ــم 8  ــًا منه ــوم 3١ قتي ــدو الي ــد الع ــن تكب ــار يف ح ــاه املط ــة يف اجت ــات وآلي مدرع

ــة. ــة ومدرع ــر ١4 آلي ــًا وتدم ــودانين و4٠ مصاب س

وأكــد ان هــذه االحصائيــات مــن قتــى العــدو وآلياتــه هي أوليــة وأن اجلثــث وصلت 
ــن يف  ــث واملصاب ــن اجلث ــرات م ــاك الع ــث هن ــدن حي ــوري بع ــفى اجلمه املستش

مستشــفيات املخــا واخلوخــة ويف أرض املعركــة مل تنتشــل بعــد.

ــات  ــارك وأن املعلوم ــول املع ــن ه ــروا م ــدو ف ــي الع ــن مقات ــات م ــوه إىل أن املئ ون
ــة. ــاه اخلوخ ــم باجت ــن مقاتليه ــن ٢5٠ م ــر م ــرار أكث ــد ف تؤك

وأشــاد املتحــدث الرســمي بصمــود ويقظــة أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ومــا 
يســطرونه مــن ماحــم بطوليــة يف مواجهــة العــدوان ومرتزقتــه.

وحّيــا العميــد رسيــع الــدور الوطنــي ألبنــاء هتامــة ومواقفهــم الشــجاعة واملســاندة 
ــة يف  ــاء هتام ــخ ألبن ــجله التاري ــو دور سيس ــعبية وه ــان الش ــش واللج ــال اجلي ألبط

أنصــع صفحاتــه.
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العميد سريع: قواتنا تدحر الغزاة 
واملعتدين يف الساحل الغربي

  ٢٠١8/١١/4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع قاســم أنــه وبفضــل مــن اهلل وبصمــود واستبســال وشــجاعة 
املقاتلــني مــن أبنــاء القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية الصامديــن 
يف جبهــات الســاحل الغــريب تــم التصــدي وكــر زحوفــات العــدو 
ــار  ــرب مط ــاه غ ــو 16 وباجت ــاه كيل ــت باجت ــي تواصل ــه الت ومرتزقت

ــف. ــوي كثي ــاء ج ــنودة بغط ــدة واملس احلدي

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن قــوات العــدو منيــت خــال 
ــدت  ــراء وتكب ــم نك ــة هبزائ ــاعة املاضي الـــ٢4 س
ــقط  ــث س ــاد حي ــرة يف األرواح والعت ــائر كب خس
٢١5 مــن مقاتليــه بــن قتيــل ومصــاب بينهــم 
قيــادات منهــا 35 جثــة وصلــت إىل أبــن و3٠ جثــة 
ــل  ــم نق ــن ت ــا يف ح ــفيات املخ ــت إىل مستش وصل
ــفيات  ــن مستش ــاب م ــل ومص ــن قتي ــا ب ١5٠ م

ــدن. ــفيات ع ــة إىل مستش ــا واخلوخ املخ

ونــوه إىل أنــه تــم تدمــر واعطــاب ٢٠ مدرعــة 
وآليــة عســكرية متنوعــة مــن بينهــا مدرعــات ذات 
ــة. ــادات امليداني ــة تســتخدمها القي منظومــات حديث

ــدو  ــأة الع ــم مفاج ــه ت ــع أن ــد رسي ــح العمي وأوض
ناجحــة  نوعيــة  عســكرية  بعمليــات  املهاجــم 
دفاعيــة وهجوميــة وخاطفــة تــم خاهلــا اســتهداف 

,,
تم تدمر وإعطاب ٢٠ 
مدرعة وآلية عسكرية 
متنوعة من بينها مدرعات 
ذات منظومات حديثة 
تستخدمها القيادات 
امليدانية.

تم مفاجأة العدو املهاجم 
بعمليات عسكرية 
نوعية ناجحة دفاعية 
وهجومية وخاطفة تم 
خاهلا استهداف جتمعات 
وحتركات قواته وآلياته 
نفذهتا وحدات متخصصة
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جتمعــات وحتــركات قواتــه وآلياتــه نفذهتــا وحــدات متخصصــة مــن قواتنــا املســلحة 
ــخ. ــة والصواري ــاح املدفعي ــناد س ــة بإس ــة عالي باحرتافي

وأكــد أن العــرات مــن قــوات العــدو وقعــوا يف رشاك حقــل ألغــام باجتــاه كيلــو ١6 
ــاؤهم. وتطايرت أش

ــن  ــه م ــائل إعام ــدو يف وس ــه الع ــروج ل ــا ي ــمي إىل أن م ــدث الرس ــار املتح وأش
انتصــارات ومهيــة مــا هــو إال تضليــل إعامــي 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.   

ــاءت  ــد أن ب ــوي بع ــي ومعن ــار نف ــة إهني ــون حال ــدو يعيش ــي الع ــوه إىل ان مقات ون
كل حماوالهتــم بالفشــل وتكبدهــم خلســائر فادحــة وفــرار املئــات منهــم مــن ميــدان 

املعــارك.

وحّيــا املتحــدث الرســمي الصمــود األســطوري ألبطــال اجليــش واللجــان ومعهــم 
أبنــاء هتامــة األحــرار عــى ثباهتــم وصمودهــم ويقظتهــم العاليــة ومــا جيرتحونــه مــن 

ماحــم بطوليــة يف مواجهــة املعتديــن والغــزاة ومرتزقتهــم.

وجــدد العميــد رسيــع يف ختــام ترصحيــه الدعــوة لأخــوة يف اجلنــوب مــن مشــايخ 
ــتخدمها  ــي يس ــر الت ــوات التغري ــتجابة لدع ــدم االس ــة ع ــادات وطني ــاء وقي وعق

ــارسة. ــارك خ ــوت ومع ــارق امل ــم إىل حم ــزج بأبنائه ــه لل ــدوان ومرتزقت الع
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يحيي 
صمود واستبسال املقاتلني يف كافة اجلبهات

  ٢٠١8/١١/5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــا املتح حّي
ــلحة  ــوات املس ــال بالق ــني األبط ــال املقاتل ــود واستبس ــع صم رسي
ــة  ــة يف مواجه ــجاعة وصاب ــن ش ــه م ــا يبدون ــعبية وم ــان الش واللج
ــم  ــلوا كل حماوالهت ــا وأفش ــروا هب ــة ك ــزاة واملرتزق ــدوان والغ الع

ــكرية. ــع العس ــو املواق ــف نح ــلل والزح بالتس

ــة »ســبأ« إىل أن جبهــة كيلــو ١6 شــهدت  ــاء اليمني ــة األنب وأشــار يف ترصيــح لوكال
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خــال الـــ٢4 ســاعة 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 ١6 خســائر كبــرة حيــث 
لقــي 3٠ منهــم مرصعهــم وأصيــب 5٠ آخــرون بينهــم قيــادات كــا تــم تدمــر ١3 

مدرعــة وآليــة عســكرية.

ــر  ــي ظه ــح الت ــض الواض ــاك والتناق ــاالت االرتب ــع إىل أن ح ــد رسي ــار العمي  وأش
ــاك  ــه وهن ــداين املنهــار لقوات هبــا إعــام العــدوان هــي انعــكاس جــي للوضــع املي
حــاالت فــرار كبــرة لقــوات العــدوان واملرتزقــة وأن العــدو نصــب نقاطــًا 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. 

ــا  ــيظل هدف ــم س ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــر ق ــمي أن ك ــدث الرس ــد املتح وأك
ــة  ــم اجلاهزي ــا يف أت ــعبية وأن مقاتلين ــان الش ــلحة واللج ــا املس ــرتاتيجيا لقواتن اس

ــرص. ــق الن ــى حتقي ــة حت ــة واملعنوي القتالي

ــتمرار يف  ــة االس ــن مغب ــم م ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــمي ق ــدث الرس ــذر املتح وح
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.. مؤكــدًا أن تلــك املواقــف الشــجاعة ســتبقى 

تارخيــًا مرفــًا 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
  ٢٠١8/١١/5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــة  ــب وإصاب ــة والكتائ ــادة األلوي ــن ق ــدد م ــرع وأرس ع ــع م رسي
ــا  ــة نفذه ــكرية نوعي ــة عس ــك يف عملي ــة وذل ــن املرتزق ــرشات م الع

ــاء. ــع بالبيض ــة ناط ــعبية يف جبه ــان الش ــش واللج ــال اجلي أبط

ــان  ــش واللج ــال اجلي ــبأ« أن أبط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــار يف ترصي وأش
الشــعبية نفــذوا عمليــة اســتدراج نوعيــة لقــوات العــدو وحمارصهتــا واالنقضــاض 
عليهــا مــن كافــة االجتاهــات حيــث لقــي العــرات مــن قــوات العــدو مرصعهــم 
ــايش  ــد العي ــد أمح ــاة العقي ــواء ١٩ مش ــمى الل ــا يس ــتخبارات في ــن االس ــم رك بينه
وقائــد الكتيبــة الرابعــة فيــا يســمى اللــواء ١53مشــاة العقيــد املرتــزق حســن ديــان 

ــادي املرتــزق مفــرح بحيبــح. ونجــل القي

ــن  ــًا م ــة وأن 5٠ مصاب ــت يف أرض املعرك ــًة الزال ــن 3٠ جث ــر م ــوه إىل أن أكث ون
املرتزقــة وصلــوا إىل مستشــفى بيحــان كــا تــم أرس عــدد مــن املرتزقــة وتدمــر عــدد 
كبــر مــن اآلليــات واألطقــم العســكرية واغتنــام 6 آليــات وعتــاد عســكري متنــوع 

خــال العمليــة.

وأوضــح أن املقاتلــن األبطــال متكنــوا بعــون اهلل خــال هــذه العمليــة النوعيــة مــن 
ــال  ــا خ ــدم فيه ــد تق ــدو ق ــي كان الع ــع الت ــر املواق ــس وتطه ــوم معاك ــذ هج تنفي

اليومــن املاضيــة بمســافة 6 كليــو مــرتات.

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

  ٢٠١8/١١/6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــوات  ــتمرة لق ــلل املس ــاوالت التس ــات وحم ــم أن زحوف ــع قاس رسي
ــاه  ــارات باجت ــة مس ــن أربع ــة م ــاعة املاضي ــال الـــ24 س ــدو خ الع
ــان  ــش واللج ــال اجلي ــد أبط ــى ي ــل اهلل ع ــرت بفض ــو 16 ك كيل
الشــعبية الذيــن أفشــلوا تلــك الزحوفــات وكبــدوا الغــزاة واملرتزقــة 

ــاد.   ــة يف األرواح والعت ــائر فادح خس

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن أكثــر مــن ٢٠٠ مــن 
مقاتــي العــدو بينهــم قــادة كتائــب قتلــوا واصيبــوا 
ــواء  ــمى الل ــا يس ــة في ــة الثالث ــد الكتيب ــم قائ منه
املرتــزق  العقيــد  اجلمهوريــة  حــراس  الثالــث 
عبــداهلل الرعينــي وقائــد كتيبــة أخــرى هــو العقيــد 
املرتــزق عبــداهلل الشــيعاين وأن ٢8 جثــة وصلــت إىل 
ــة جماميــع مــن  مستشــفى اخلوخــة.. مؤكــدًا أن ثاث
قــوات العــدو وقعــت يف رشاك حقــل ألغــام باجتــاه 
ــح  ــل ومصاب. وأوض ــن قتي ــقطوا ب ــو ١6 وس كيل
ــدو  ــى الع ــن قت ــن ضم ــه م ــمي أن ــدث الرس املتح
ــث  ــرات اجلث ــاك ع ــودانيًا وأن هن ــًا س ٢5 مرتزق
مــن قــوات العــدو التــزال يف أرض املعركــة مل يتــم 

ــة. ــة املواجه ــبب رشاس ــاهلا بس انتش

ــدو  ــة الع ــن مرتزق ــة م ــم أرس جمموع ــه ت ــد أن وأك
وتدمــر أكثــر مــن ١٩ مدرعــة وآليــة عســكرية 

,,
 أكثر من ٢٠٠ من مقاتي 
العدو بينهم قادة كتائب 
قتلوا واصيبوا منهم قائد 
الكتيبة الثالثة فيا يسمى 
اللواء الثالث حراس 
اجلمهورية العقيد املرتزق 
عبداهلل الرعيني وقائد 
كتيبة أخرى هو العقيد 
املرتزق عبداهلل الشيعاين 
وأن ٢8 جثة وصلت إىل 
مستشفى اخلوخة
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ــا. ــان يف التحيت ــا مدرعت ــان منه ــش واللج ــال اجلي ــدي أبط ــى أي ــدو ع ــة للع متنوع

ــرتكة  ــكرية مش ــات عس ــذا عملي ــة نف ــاح املدفعي ــر وس ــران املس ــوه إىل أن الط ون
ــات  ــذ عملي ــة إىل تنفي ــق إضاف ــكل دقي ــدو بش ــع الع ــات ومواق ــتهدفت جتمع اس
عســكرية نوعيــة مــن قبــل وحــدات اهلندســة اســتهدفت حتــركات قــوات وآليــات 
العــدو وتــم تدمــر عــدد مــن اآلليــات كــا ســقط العــرات مــن قــوات العــدو بــن 

ــل ومصــاب.  قتي

ــن  ــى األرض م ــه ع ــناد قوات ــا إس ــاول يائس ــدو ح ــع أن الع ــد رسي ــح العمي وأوض
ــي  ــج اإلعام ــب الرتوي ــتري إىل جان ــكل هس ــة بش ــه اجلوي ــف غارات ــال تكثي خ

ــل. ــاءت بالفش ــه ب ــى األرض إال أن كل حماوالت ــي ع ــار ومه النتص

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 
ــرار  ــاالت ف ــاك ح ــة وهن ــات باخليان ــون االهتام ــم يتبادل ــة ومقاتليه ــادات املرتزق قي

كبــرة مــن قواهتــم.

ــدي مــن  ــدو حــاول الزحــف باجتــاه شــال مي ــوه املتحــدث الرســمي إىل أن الع ون
ــه كلهــا فشــلت بعــون  ــوايل إال أن حماوالت ــی الت ــوم الثالــث عل ــة اجتاهــات للي ثاث
ــًا  ــن 3٠ مرتزق ــر م ــي أكث ــث لق ــال حي ــا األبط ــود مقاتلين ــة وصم ــل يقظ اهلل وبفض
مــن قــوات العــدو مرصعهــم بينهــم قياديــون وأصيــب العــرات منهــم إىل جانــب 
تدمــر وإعطــاب ١١ مدرعــة وآليــة عســكرية واغتنــام عــدد مــن األســلحة اخلفيفــة 

واملتوســطة. 

نوفمبر / ٢٠١٨
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بيان للقوات املسلحة حول العملية 
البطولية ألبطال اجليش واللجان 

الشعبية يف الساحل الغربي
٢٠١8/١١/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــى املتح ألق
ــة  ــل العملي ــه تفاصي ــاول في ــلحة تن ــوات املس ــن الق ــًا ع ــع بيان رسي
البطوليــة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف الســاحل الغــريب فيــام 

ــان:- ــي نــص البي ي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

بفضــِل اهللِ تعــإىل نجحــت قــواُت اجليــِش واللجــاِن الشــعبيِة يف قطــِع خطــوِط إمــداِد 
قــواِت العــدوِّ بالســاحِل الغــريب مــن أربعــِة مســاراٍت وعــى النحــو اآليت: 

ــِة التحيتــا، حيــث تــم التقــدُم والســيطرُة  ــِة يف ُمديري املســاُر األول: يف ِمنطقــِة اجلََبِلّي
عــى مواقــِع العــدِو وصــوالً إىل اخلــِط الرئيــس واملواقــِع املحيطــِة بــِه وهــو مــا أدى 

إىل قطــِع اخلــِط بشــكٍل كامــل. 

ِة حيــث تــم بحمــِد اهللِ التقــدُم والســيطرُة عــى مواقــِع  املســاُر الثــاين: يف ِمنطقــِة الفــازَّ
اخلونــِة والعمــاء مــن مرتزقــِة الُعــدوان وقطــِع اخلــِط بشــكٍل كامــٍل وأدِت العمليــُة 

إىل هــروِب قــادِة املرتزقــِة بعــد تكُبِدهــم خســائَر فادحــة يف األرواِح والعتــاد.  

املســاُر الثالــث: يف منطقــِة اجلــاِح األســفِل حيــث تــم التقــدُم والســيطرُة بفضــِل اهللِ 
تعــإىل عــى كافــِة مواقــِع العــدِو وقطــِع خــِط االمــداِد بشــكٍل كامــل. 

ــِع  ــن مواق ــدٍد م ــى ع ــيطرُة ع ــِت الس ــث مت ــا حي ــِة التحيت ــع : يف مدين ــاُر الراب املس
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ــة.  ــك املِنطق ــه يف تل ــن قوات ــى م ــا تبق ــارصِة م ــدِو وحم الع

وقــد أدِت العمليــاُت اهلجوميــُة إىل قطــِع كافــِة خطــوِط اإلمــداِد الريــِة األمــُر الــذي 
ــن  ــِه م ــناِد مرتزقت ــدواِن يف إس ــراِن الع ــِل ط ــدِو وفش ــواِت الع ــاِك ق ــبب يف إرب تس
ــر  ــى ع ــى والقت ــاِء اجلرح ــَأ إىل إخ ــم لتلج ــاِر عنه ــِك احلص ــاِء لف ــِة والعم اخلون

ــة.  ــِث يف أرِض املعرك ــراُت اجلث ــزاُل ع ــا ال ت ــاِت في املِروحي

ــن  ــُل ع ــا ال يق ــقوِط م ــة وس ــِر ١7 آلي ــا إىل تدم ــُة لقواتِن ــاُت اهلجومي وأدِت العملي
ــاٍب.  ــٍل ومص ــن قتي ــا ب ١5٠ م

وتواصــُل قــواُت اجليــِش واللجــاِن الشــعبيِة تنفيــَذ العمليــاِت النوعيــِة عــى امتــداِد 
ــدِء  ــُذ َب ــِة من ــدِو البري ــواِت الع ــائُر ق ــت خس ــة، و بلغ ــاِت القتالي ــرِح العملي م
التصعيــِد العســكرِي األخــِر أكثــر مــن ألــٍف مــا بــن قتيــٍل ومصــاٍب بينهــم قــادة.. 

ــة.  ــاِت املدمــرِة ١5٠ مدرعــًة وآلي وجتــاوز عــدُد املدرعــاِت واآللي

وعليــه فــإن القيــادَة العامــَة للقــواِت املســلحِة تدعــو كافــَة املرتزقــِة واملغــرِر هبــم يف 
جبهــاِت الســاحِل الغــريِب إىل االســتجابِة لنــداءاِت مكــراِت الصــوِت، التــي تطلقهــا 

قواُتنــا وتســليِم أنفســِهم عــَر النقــاِط املحــددِة يف تلــك النــداءات. 

وحتيــي القيــادُة العامــُة للقــواِت املســلحِة أبطــال اجليــِش واللجــاِن الشــعبيِة وأبنــاَء 
حمافظــِة احلديــدِة عــى دوِرهــم يف التصــدي لقــواِت الغــزِو، وعــى اإلســناِد الشــعبِي 
املســتمِر للمجاهديــن األبطــال يف خمتلــِف جبهــاِت الســاحِل الغــريِب، وتشــيُد بــكِل 
ــاِء  ــن أبن ــاِء م ــِة الرف ــُب بكاف ــِي، وهُتي ــِي والوطن ــِب الدين ــداَء الواج ــى ن ــن لب م
ــَق  ــى يتحق ــِة حت ــزِة والكرام ــاِت الع ــاِق بجبه ــِم إىل االلتح ــِي العظي ــعبِنا اليمن ش

ــم.  ــا العظي ــِز ووطنِن ــرُص لشــعبِنا العزي الن

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنية
صنعاء 3٠ صفر ١44٠هـ 
املوافق 8 نوفمر ٢٠١8م
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد 
أن قوات العدوان تكبدت خالل الـ48 ساعة 

املاضية خسائر فادحة يف العتاد واألرواح
  ٢٠١8/١١/١٠م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــة  ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــدت خ ــدو تكب ــوات الع ــع أن ق رسي
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 
ــب و3  ــادة كتائ ــم ١٠ ق ــاب بينه ــل ومص ــن قتي ــا ب ــت ١8٠م ــة بلغ ــدو البري الع
ــرات  ــول ع ــد وص ــتخباراتية تؤك ــات االس ــًا أن املعلوم ــا .. موضح ــادة رساي ق

ــن.  ــن املصاب ــك ع ــا ناهي ــة يف املخ ــز الطبي ــث إىل املراك اجلث

وقــال العميــد رسيــع أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية دمــرت ٢١ آليــة ومدرعة 
ــر  ــة إىل أكث ــام املاضي ــال أي ــرة خ ــات املدم ــات واآللي ــدد املدرع ــع ع ــا يرف وهــو م
مــن ١7١مدرعــة وآليــة عــى طــول مــرح العمليــات القتاليــة يف الســاحل الغــريب.

ــان  ــش واللج ــة للجي ــكرية نوعي ــة عس ــن عملي ــمي ع ــدث الرس ــف املتح وكش
ــم  ــث ت ــوت حي ــث امل ــرف بمثل ــح يع ــا أصب ــو ١6 أو م ــة كيل ــعبية يف منطق الش
ــذي أدى إىل  اســتدراج قــوات العــدو إىل حقــل ألغــام يف منطقــة مفتوحــة األمــر ال

ــى.  ــن تبق ــرار م ــدو وف ــوات الع ــن ق ــرات م ــرصع الع م

ونــوه العميــد رسيــع إىل أن قــوات العــدو حاولــت التقــدم باجتــاه املطــار وكذلــك 
باجتــاه شــال الكيلــو ١6 إال أهنــا انكــرت بعــد تصــدي قــوات اجليــش واللجــان 
الشــعبية هلــا.. مشــرًا إىل أن العــدوان جلــأ إىل تكثيــف غاراتــه اجلويــة يف حماولــة منــه 
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ــنه  ــة إىل ش ــدة إضاف ــة احلدي ــة ملحافظ ــق اجلنوبي ــن املناط ــداد م ــوط اإلم ــح خط لفت
عــرات الغــارات عــى املناطــق الرقيــة واجلنوبيــة ملدينــة احلديــدة. 

ــداد  ــط اإلم ــح خ ــك لفت ــة وذل ــن املرتزق ــزات م ــع بتعزي ــدوان دف ــح أن الع وأوض
ــوات  ــا ق ــدت فيه ــاعة تكب ــات ١7 س ــتمرت املواجه ــة واس ــة اجلبلي ــوب منطق جن
العــدوان خســائر يف العتــاد واألرواح وفــرار كتيبــة كاملــة مــن مينــاء احليمــة نتيجــة 

ــرة.  ــائر الكب اخلس

وأكــد العميــد رسيــع أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذت عمليتــن 
هجوميتــن يف جبهــة حيــس جنــوب حمافظــة احلديــدة وكذلــك عمليــة أخــرى رشق 
ــم  ــا ت ــدو ك ــوات الع ــن ق ــن م ــى ومصاب ــوع قت ــن وق ــفرت ع ــدة أس ــار احلدي مط

ــدو. ــة للع ــات التابع ــات واملدرع ــن اآللي ــدد م ــر ع تدم

نوفمبر / ٢٠١٨



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

62

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد 
أن قوات العدو يف جبهات الساحل تعيش 

حالة ذعر وانهيار نفسي ومعنوي كبير
  ٢٠١8/١١/١١م

 أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى 
ــا  ــة حتققه ــارات ومهي ــن انتص ــدو ع ــام الع ــاءات إع ــع أن ادع رسي
ــا هــو  ــه يف جبهــات الســاحل الغــريب وغرهــا مــن اجلبهــات م قوات
إال تضليــل إعامــي ومغالطــات دأب العــدو عــى ممارســتها للتغطيــة 
عــى فشــل قواتــه يف إحــراز أي تقــدم ميــداين ومــا تتكبــده قواتــه مــن 

ــاد. ــة يف األرواح والعت خســائر متتالي

ــف  ــاول الزح ــدو ح ــبأ« إىل أن الع ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــار يف ترصي وأش
عــى جبهتــي كيلــو ١6 وغــرب مطــار احلديــدة بشــكل متواصــل إال أن قواتــه منيــت 
هبزيمــة نكــراء حيــث لقــي 4٠ مــن مقاتليــه مرصعهــم بينهــم قيــادات فيــا أصيــب 
ــدو وأن  ــة للع ــة خمتلف ــة وآلي ــر ١١ مدرع ــم تدم ــا ت ــه ك ــن مقاتلي ــن 6٠ م ــر م أكث

مقاتلينــا األبطــال اغتنمــوا أطقــًا وكميــة مــن األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة.

وأكــد املتحــدث الرســمي أن الطــران املســر باالشــرتاك مــع ســاح املدفعيــة نفــذا 
ــة  ــدو يف منطق ــوات الع ــات ق ــتهدفت جتمع ــرتكة اس ــكرية مش ــة عس ــوم عملي الي

ــو ١6. ــوب كيل ــد جن العق

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.

ــن  ــن م ــاه واملصاب ــث قت ــراج جث ــأ إىل إخ ــدو جل ــع أن الع ــد رسي ــح العمي وأوض
ــة وأن  ــفيات امليداني ــا واملستش ــة واملخ ــفيات اخلوخ ــر إىل مستش ــر البح ــه ع قوات
ــن  ــديد باملصاب ــام ش ــن ازدح ــاين م ــة تع ــا واخلوخ ــدن واملخ ــفيات ع ــة مستش كاف
مــن قــوات العــدو وأن العــدو أعلــن حالــة الطــوارئ يف كافــة املستشــفيات ووجــه 
تعليــات لكافــة وحداتــه للتــرع بالــدم للمصابــن مــن قواتــه والذيــن هــم باملئــات 

ــرة. ــم خط ــة غالبيته إصاب

وأشــار إىل أن قــوات العــدو تعيــش حالــة ذعــر واهنيــار نفــي ومعنــوي كبــر وأن 
ــن  ــدو الذي ــي الع ــل مقات ــن قب ــرة م ــض كب ــة رف ــاك حال ــد أن هن ــات تؤك املعلوم
رفضــوا اإلســتمرار يف املعركــة التــي وصفوهــا باخلــارسة وأن حــاالت الفــرار مــن 
ــاء  ميــدان املعــارك مســتمرة وأن املعلومــات تؤكــد فــرار عــرات املرتزقــة مــن أبن

ــع اليــوم.  الضال

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــطوري ألبط ــود األس ــع الصم ــد رسي ــا العمي وحّي
ــن  ــن الوط ــا ع ــداء دفاع ــة والف ــن البطول ــات م ــجاعتهم لوح ــمون بش ــن يرس الذي
ــذل  ــن لل ــة الرافض ــاء هتام ــدور أبن ــاد ب ــا أش ــه.. ك ــدوان ومرتزقت ــة الع ومواجه

ــدوان.   ــة الع ــة يف مواجه ــم الوطني ــوع ومواقفه واخلن

نوفمبر / ٢٠١٨
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
يستعرض يف مؤمتر صحفي األوضاع يف 

اجلبهات خالل العشرة أيام املاضية
  ٢٠١8/١١/١3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا مــن تنفيــذ 
عمليــات عســكرية ناجحــة ومؤثــرة ضــد جتمعــات وحتــركات 
ــتطاعوا  ــث اس ــات حي ــة اجلبه ــدو يف كاف ــدادات الع ــوط إم وخط
ــام  ــا ك ــلل إليه ــد تس ــدو ق ــي كان الع ــع الت ــن املواق ــدد م ــر ع تطه
ــدو  ــدة للع ــامت عدي ــدوا هج ــلل وص ــدة للتس ــاوالت ع ــلوا حم أفش

ــات. ــة اجلبه ــا يف كاف ــع قواتن ــى مواق ع

وقــال العميــد حييــى رسيــع يف مؤمتــر صحفــي بصنعــاء: »إن خســائر العــدو ومرتزقته 
منــذ مطلــع شــهر نوفمــر اجلــاري وحتــى اليــوم بلغــت 876 قتيــًا و٢١5٠ مصابــًا 

وتدمــر 3١8 مدرعــة وآليــة عســكرية متنوعــة وتفجــر مخســة خمازن ســاح.

ــر  ــد غ ــع أن التصعي ــد رسي ــح العمي ــريب أوض ــاحل الغ ــة الس ــل بجبه ــا يتص وفي
ــرك  ــه حت ــرى قابل ــات األخ ــريب واجلبه ــاحل الغ ــة الس ــدوان يف جبه ــبوق للع املس

ــن. ــات باملقاتل ــد اجلبه ــم ورف ــع لدع ــعبي واس ش

ــام  ــكون بزم ــا يمس ــكة ومقاتلون ــة ومتاس ــة قوي ــا الدفاعي ــوط قواتن ــال:» خط  وق
التفــوق العســكري امليــداين لصاحلهــم حيــث نفــذت وحــدات متخصصة وبأســلحة 
نوعيــة وتكتيــكات عســكرية 35 عمليــة هجوميــة أربكــت العــدو وأفقدتــه 
ــة  ــع املدفعي ــر م ــو املس ــاح اجل ــرتكة لس ــات مش ــا عملي ــوازن منه ــى الت ــدرة ع الق
والصواريــخ الباليســتية واســتدراج جماميــع العــدو إىل حقــول ألغــام وقطــع خطــوط 

ــة«. ــات مباغت ــلل وهج ــاوالت تس ــال حم ــداد وإفش إم
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ــع  ــن رصي ــا ب ــن ١٢٢4 مرتزق ــر م ــة أكث ــذه اجلبه ــقط يف ه ــد س ــاف » لق  وأض
ــة  ــر ١83 مدرع ــودانيًا وتدم ــًا س ــادات و33 مرتزق ــن القي ــم ٢٠ م ــاب بينه ومص

ــة«. ــورة وحديث ــات متط ــات ذات منظوم ــا مدرع ــة بينه ــكرية خمتلف ــة عس وآلي

ــوات  ــا ق ــي نفذهت ــات الت ــاهد للعملي ــلحة مش ــوات املس ــدث للق ــتعرض املتح واس
ــة إىل  ــن املرتزق ــع م ــتدراج جمامي ــرى الس ــاهد أخ ــعبية ومش ــان الش ــش واللج اجلي
حقــل ألغــام يف الســاحل الغــريب مؤكــدًا معظــم العمليــات النوعيــة لقواتنــا موثقــة 

بعدســة اإلعــام احلــريب.

ــع  ــا يف قط ــاح قواتن ــراء نج ــار ج ــة حص ــزال يف حال ــا ت ــدو م ــوات الع ــد أن ق وأك
ــم  ــا رغ ــدوان يف فتحه ــل الع ــث فش ــارات حي ــة مس ــن أربع ــداد م ــوط االم خط
ــه  ــاه ومصابي ــاء قت ــى إخ ــاده ع ــة واعت ــة املكثف ــه اجلوي ــري وغارات ــه البح قصف

ــة. ــن أرض املعرك ــات م باملروحي

ــم  ــس أمامه ــة ولي ــي كاش ــن فك ــة ب ــة واملرتزق ــوات اخلون ــت ق ــد وقع ــال: »لق وق
اال االستســام كــا أن أعــدادا مــن مقاتــي العــدو ومرتزقتــه يفــرون مــن ســاحات 

ــارك«. املع

ومحــل املتحــدث الرســمي النظــام اإلمــارايت مســؤولية املعركــة يف الســاحل الغــريب 
ــة  ــدة األمريكي ــن األجن ــل ضم ــة ويعم ــك املنطق ــة يف تل ــاع خاص ــه أط ــه ل كون

ــيطرته. ــرة س ــيع دائ ــة لتوس ــتخدم املرتزق ــة ويس والصهيوني

وأشــار إىل أن اســتهداف مينــاء احلديــدة يفضــح شــعارات العــدوان ويؤكــد أهدافــه 
وأطاعــه وقــال :»نحــن أمــام احتــال واجلميــع يعلــم أن مصــر كل حمتــل ألي بلــد 

هــو الرحيــل واملغــادرة فــا بالنــا لــو كان األمــر يتعلــق ببلــد مقــرة الغــزاة«. 

ــع  ــر موق ــم تطه ــد ت ــع: »لق ــى رسي ــد حيي ــال العمي ــدود ق ــات احل ــبة جلبه وبالنس
ــل  ــتطاع يف جب ــرة اس ــقاط طائ ــزان وإس ــة جي ــق يف جبه ــرأس تويل ــات ب املحروق
ــة عــى مواقــع  ــا األبطــال يف جبهــة عســر هجــات نوعي ــدود  كــا شــن مقاتلون ال
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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 
ــارة  ــران بغ ــه يف نج ــدوان مرتزقت ــران الع ــتهدف ط ــات واس ــروا 5 آلي ــوع ودم وع

جويــة ســقط عــى إثرهــا ٢٠ مرتزقــًا 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.

ــة  ــائر فادح ــه خس ــدو ومرتزقت ــدو الع ــان كب ــش واللج ــال اجلي ــار إىل أن أبط وأش
ــات. ــذه اجلبه ــم يف ه ــن منه ــى واملصاب ــرات القت ــقط ع ــث س حي

وأكــد أن إعــام العــدوان جييــد الكــذب والتضليــل 
إلخفــاء احلقائــق يف امليــدان وأن قــوات العــدو 
ــة  ــش حال ــة وتعي ــائر فادح ــدت خس ــة تكب واملرتزق
رعــب واهنيــار معنــوي ونفــي وهنــاك حالــة 
رفــض كبــرة مــن قبــل مرتزقــة العــدو لاســتمرار 

ــارسة. ــا باخل ــي وصفوه ــة الت يف املعرك

وأوضــح أن قــوات العــدوان مــن العمــاء واخلونــة 
وجماميــع املرتزقــة وقعــت يف رشاك وهــي اآلن بــن 
ــد  ــام فبع ــا إال االستس ــس أمامه ــة ولي ــي كاش فك
تكبدهــا خســائر فادحــة تعيــش حالــة رعــب واهنيار 
معنــوي ونفــي وتؤكــد املعلومــات االســتخباراتية 
أن عــددًا مــن مقاتــي العــدو ومرتزقتــه يفــرون مــن 
ــل  ــم حتم ــد بإمكاهن ــث مل يع ــارك حي ــاحات املع س

,,
إعام العدوان جييد 
الكذب والتضليل إلخفاء 
احلقائق يف امليدان و قوات 
العدو واملرتزقة تكبدت 
خسائر فادحة وتعيش 
حالة رعب واهنيار 
معنوي ونفي وهناك 
حالة رفض كبرة من قبل 
مرتزقة العدو لاستمرار 
يف املعركة التي وصفوها 
باخلارسة.
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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 
ــم باألكاذيب«. ــام متخ إع

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.

ــن  ــعبية الذي ــان الش ــلحة واللج ــا املس ــل قواتن ــمي بواس ــدث الرس ــا املتح ــا حّي ك
ــدوان  ــوى الع ــة ق ــة يف مواجه ــم بطولي ــجاعتهم ماح ــم وش ــمون بصموده يرس

ــات. ــرح العملي ــداد م ــى امت ــم ع ومرتزقته

وكــرر العميــد رسيــع يف ختــام املؤمتــر الصحفــي الدعــوة للمغــرر هبــم ممــن يقفــون 
يف صــف العــدوان للعــودة إىل الصــف الوطنــي باعتبارهــم ضحايــا حــرب إعاميــة 
ــم  ــراءات ت ــاك إج ــم أن هن ــدًا هل ــة، مؤك ــة وهيودي ــول أمريكي ــا عق ــية تديره ونفس
ــكري  ــك عس ــن تكتي ــع ضم ــاط أو بالرتاج ــر النق ــم ع ــهيل عودهت ــا لتس اختاذه

ــم.  ــم ومحايته ــيتم تأمينه ــان وس ــش واللج ــم يف اجلي ــهم إلخواهن ــليم أنفس وتس
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املتحدث الرسمي باسم للقوات املسلحة 
يؤكد إستمرار قوى العدوان ومرتزقتهم يف 

سفك املزيد من الدماء وارتكاب املجازر
  ٢٠١8/١١/١5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــد  ــفك املزي ــتمرون يف س ــم مس ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــع أن ق رسي

ــي. ــعب اليمن ــاء الش ــق أبن ــازر بح ــكاب املج ــاء وارت ــن الدم م

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن طــران العــدوان شــن اليــوم 
عــددًا مــن الغــارات حيــث اســتهدف بثــاث غــارات بــاص يف املراوعــة باحلديــدة 
أدت إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن وجــرح اثنــن إضافــة إىل 4 غــارات شــنها طــران 
ــزال التحليــق  العــدوان باجتــاه مصنــع كمــران والي

مســتمرًا.

ونــوه إىل أن مدفعيــة العــدوان اســتهدفت عــددًا مــن 
ــى  ــرح ع ــدة ج ــة احلدي ــكنية يف مدين ــاء الس األحي

إثرهــا 6 أطفــال.

ــف  ــوا الزح ــدوان حاول ــة الع ــح أن مرتزق وأوض
والتقــدم باجتــاه كيلــو ١6 وباجتــاه رشق حيــس 
حيــث تصــدى أبطــال القــوات املســلحة واللجــان 
األرواح  يف  خســائر  وكبدوهــم  هلــم  الشــعبية 

والعتــاد.

وأكــد العميــد رسيــع أن إســتمرار حتالــف العــدوان 
ــى  ــدم ع ــداث أي تق ــم إلح ــه يف حماوالهت ومرتزقت

,,
مرتزقة العدوان حاولوا 
الزحف والتقدم باجتاه 
كيلو ١6 وباجتاه رشق 
حيس حيث تصدى أبطال 
القوات املسلحة واللجان 
الشعبية هلم وكبدوهم 
خسائر يف األرواح 
والعتاد.
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األرض بعكــس مــا يــروج لــه يف وســائل إعامــه مــن أن هنــاك هتدئــة يــأيت يف إطــار 
ــد  ــي واحلــد مــن التحــرك الشــعبي لرف ــرأي العــام وإهيــام الشــعب اليمن خــداع ال

اجلبهــات.

وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن العــدوان يســعى مــن وراء الرتويــج إىل أن هنــاك 
ــًا  ــيًا ومعنوي ــارة نفس ــه املنه ــاع قوات ــب أوض ــادة ترتي ــت وإع ــب الوق ــة إىل كس هتدئ
خاصــة بعــد الربــات 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 
ــل  ــم مث ــي عليه ــوا أو تنط ــن ينخدع ــة ول ــم القتالي ــة مهامه ــًا ملواصل ــًا ومعنوي قتالي

هــذه األســاليب لقــوى العــدوان.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد 
إفشال زحف ومحاولة تسلل للعدو باجتاه حيران

  ٢٠١8/١١/١8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــوا  ــان متكن ــش واللج ــن اجلي ــال م ــا األبط ــم أن مقاتلين ــع قاس رسي
ــلل  ــة تس ــف وحماول ــال زح ــن إفش ــة م ــم العالي ــل اهلل ويقظته بفض
ــائر  ــدو خس ــد الع ــة وتكبي ــران بحج ــة ح ــدو يف جبه ــة الع ملرتزق

كبــرة يف األرواح والعتــاد.

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن العــدو حــاول الزحــف خال 
األربــع والعريــن ســاعة املاضيــة عــى حــران بحجــة مــن ثاثــة مســارات وبقــوام 

ثاثــة 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.

ــادات  ــم قي ــوا بينه ــوا وأصيب ــة قتل ــزاة واملرتزق ــن الغ ــن ٢٠٠ م ــر م ــد أن أكث وأك
ــد  ــب العمي ــه وأصي ــان مرصع ــس تيه ــيخ قي ــزق الش ــادي املرت ــي القي ــث لق حي
املرتــزق حممــد ســامل اخلــوالين بإصابــات بليغــة وكذلــك إصابــة مــا يســمى مســاعد 
ــة كــر  ــم خــال عملي ــوي كــا ت ــه املعن ــد املنطقــة العســكرية اخلامســة للتوجي قائ

ــة. ــكرية خمتلف ــة عس ــة وآلي ــن ١5 مدرع ــر م ــر أكث ــف تدم الزح

وحّيــا املتحــدث الرســمي الصمــود األســطوري ألبطــال اجليــش واللجــان يف كافــة 
ــل  ــاء وقبائ ــدور أبن ــيدًا ب ــدوان.. مش ــة الع ــة يف مواجه ــم العالي ــات ويقظته اجلبه
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــم يف اجلي ــب إخواهن ــم إىل جان ــة ووقوفه ــة حج حمافظ

ــة. ــدوان واملرتزق ــوى الع ــة ق مواجه
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العميد سريع: إفشال زحفني للمرتزقة 
يف جبهتي قانية وناطع بالبيضاء

 ٢٠١8/١١/٢7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف جبهتــي ناطــع وقانيــة 
ــارات  ــدة مس ــن ع ــدوان م ــة الع ــني ملرتزق ــروا زحف ــاء ك بالبيض

ــاد. ــة يف األرواح والعت ــائر فادح ــدو خس ــدوا الع وكب

ــوا  ــدوان حاول ــة الع ــبأ« أن مرتزق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــد  ــنودة بتمهي ــرة مس ــات كب ــاء بزحوف ــة بالبيض ــع وقاني ــي ناط ــدم يف جبهت التق
مدفعــي وصاروخــي وبغطــاء جــوي كثيــف إال أن املقاتلــن األبطــال مــن اجليــش 
واللجــان الشــعبية كــروا تلــك الزحوفــات التــي اســتمرت منــذ الصبــاح الباكــر 

ــرب. ــى املغ حت

ــة مســارات  ــوا الزحــف باجتــاه ناطــع مــن ثاث ــة العــدو حاول وأشــار إىل أن مرتزق
ــث لقــي العــرات  ــم التصــدي هلــم حي ــار ووادي فضحــة وت ــاض وعش هــي البي
منهــم مرصعهــم منهــم القيــادي املرتــزق رئيــس أركان مــا يســمى اللواء ١53 مشــاة 
ــواء  ــمى الل ــا يس ــة في ــة الثاني ــد الكتيب ــوعان وقائ ــادر ش ــد الق ــزق عب ــد املرت العمي
ــواء  ــمى الل ــا يس ــام في ــة األلغ ــد فرق ــي وقائ ــود املصعب ــزق حمم ــد املرت ١73 العقي

ــي كــا أصيــب عــرات املرتزقــة. ــزق عبدالقــادر العقي ــادي املرت ١53 مشــاة القي

ــبيل  ــي اليس ــارات ه ــة مس ــن ثاث ــة م ــاه قاني ــاين كان باجت ــف الث ــح أن الزح وأوض
ــا  ــن ١5 مرتزق ــر م ــي أكث ــث لق ــاد حي ــعب املصي ــوران وش ــب وح ــعب أيب طال ش

ــادات. ــم قي ــرون بينه ــب ١7 آخ ــم وأصي مرصعه

وأكــد العميــد رسيــع أن مدفعيــة اجليــش اســتهدفت جتمعــات املرتزقــة يف الكمــب 
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ــام  ــل ألغ ــة إىل حق ــن املرتزق ــرى م ــع أخ ــم اســتدراج جمامي ــا ت ــات ك والكريب
ــا  ــاب وأن أبطالن ــع ومص ــن رصي ــة ب ــن املرتزق ــرات م ــقط الع ــاض وس يف البي

ــب. ــعب أيب طال ــاد وش ــعب املصي ــة يف ش ــن املرتزق ــع م ــارصون جمامي حي

ونــوه إىل أن مقاتلينــا متكنــوا بفضــل اهلل مــن تطهــر معســكر تابــع ملــا يســمى القاعدة 
ــاق  ــة وإق ــات إرهابي ــذ عملي ــتخدم لتنفي ــاء كان يس ــي بالبيض ــة الضحاك يف منطق
ــن  ــرات م ــل الع ــد قت ــه بع ــيطرة علي ــوا الس ــا أحكم ــة وأن مقاتلين ــكينة العام للس

اإلرهابيــن وتدمــر 5 آليــات.

ــجاعة  ــم الش ــاء ومواقفه ــاء البيض ــي ألبن ــدور الوطن ــع بال ــد رسي ــاد العمي وأش
ــعبية. ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــاندة ألبط واملس
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وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه 
املعنوي مهام الدائرة ومتطلبات تعزيز 

العمل املعنوي واإلعالم العسكري
   ٢٠١8/١١/٢8م

ناقــش وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص العاطفــي مــع مديــر 
دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة 
ــام يعــزز  العميــد حييــى رسيــع مجلــة مــن املهــام املتعلقــة بالدائــرة وب
ــة  ــة اهلام ــذه املرحل ــال ه ــل خ ــا الفاع ــا ودوره ــا ملهامه ــن أدائه م

واحلساســة مــن العــدوان. 

واســتعرض اللقــاء احتياجــات ومتطلبــات تعزيــز وتفعيــل جوانــب العمــل املعنــوي 
ــات  ــن ثب ــزز م ــة ويع ــروف املرحل ــع ظ ــب م ــا يتناس ــكري وب ــام العس واإلع
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ــن  ــرًا م ــدًا خط ــهد تصعي ــي تش ــات الت ــة اجلبه ــال يف كاف ــن األبط ــود املقاتل وصم
ــدوان. ــوى الع ــل ق قب

وأكــد وزيــر الدفــاع أن دائــرة التوجيــه املعنــوي هلــا أولويــة وحتظــى باهتــام خــاص 
مــن قبــل القيــادة السياســية والعســكرية العليــا وبــا يتــواءم مــع مهامهــا وواجباهتا.. 
مشــددًا عــى رضورة التنســيق مــع وزارة اإلعــام يف رســم سياســة إعاميــة وطنيــة 

تلبــي متطلبــات املرحلــة.

وأشــاد الوزيــر بــا حققتــه دائــرة التوجيــه املعنــوي مــن نجاحــات ملموســة خــال 
ــة  ــس رؤي ــرف عك ــق وم ــر الئ ــرة بمظه ــرت الدائ ــي أظه ــرة والت ــرتة األخ الف
القيــادة اجلديــدة للدائــرة وتطلعهــا نحــو تطويــر وتفعيــل جوانــب العمــل املعنــوي 

ــلحة.  ــوات املس ــي للق واإلعام

مــن جهتــه قــدم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي رشحــًا مفصــًا عــن طبيعــة املهــام 
ــم  ــا ت ــة وم ــا املتخصص ــعبها وكوادره ــا وش ــة قطاعاهت ــرة بكاف ــا الدائ ــي تنفذه الت

ــد. ــل واح ــق عم ــم كفري ــع وعمله ــل اجلمي ــازه بتفاع إنج

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

  ٢٠١8/١١/٢8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن إقــدام العــدوان عــى حجــب بــث قنــاة املســرة الفضائيــة 
ــه  ــا يقرف ــل م ــى نق ــم ع ــدوان للتعتي ــم الع ــد جرائ ــاف إىل رصي يض
ــه  ــوام وتعرض ــة أع ــدى أربع ــى م ــن ع ــعة يف اليم ــم بش ــن جرائ م

ــة.  ــة وإعامي ــم ميداني هلزائ

ــل  ــاة يمث ــث القن ــة »ســبأ« أن حجــب ب ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال وأوضــح يف ترصي
ــم  ــار حماوالهت ــأيت يف إط ــام وي ــة اإلع ــة وحري ــون الصحاف ــًا لقان ــاكًا صارخ انته
ــا  ــي يرتكبوهن ــعة الت ــم البش ــاء جرائمه ــة وإخف ــوت احلقيق ــكات ص ــة إلس اليائس

ــي. ــعبنا اليمن ــق ش بح

ــم  ــل اجلرائ ــي يف نق ــعب اليمن ــوت الش ــت ص ــة مثل ــرة الفضائي ــاة املس ــال: »قن وق
ــر«. ــامل احل ــدوان إىل الع ــا الع ــي يرتكبه الت

ــى  ــدوان ع ــزم الع ــار ع ــأيت يف إط ــراء ي ــذا اإلج ــع إىل أن ه ــد رسي ــت العمي ولف
التصعيــد وارتــكاب مزيــد مــن املجــازر البشــعة بحــق األبريــاء مــن أبنــاء الشــعب 

ــي.  اليمن

ــالة  ــال الرس ــن إيص ــت ع ــن خيف ــر ل ــوت احل ــمي أن الص ــدث الرس ــد املتح وأك
ــد  ــلح ض ــه املس ــه وكفاح ــي ونضاالت ــعب اليمن ــن إرادة الش ــرة ع ــة املع اإلعامي

ــي. ــام الوطن ــائل اإلع ــة وس ــر كاف ــن ع ــزاة واملحتل الغ
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يف حفل تخرج مندوبي الدراسات يف املناطق والقوى والتشكيالت العسكرية
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يف املؤمتر الصحفي الذي عقد بتاريخ ١٣ نوفمبر

يف حفل قادة الكتائب

يف حفل قادة الكتائب
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خالل تشييع عدد من الشهداء
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ديسمبر
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 العميد سريع: دول العدوان لم 
تستجب لدعوات وقف العدوان

٢٠١8/١٢/3م

أكــد املتحــدث باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن دول 
حتالــف العــدوان مل تســتجب لدعــوات وقــف العدوان ووقــف إطاق 
ــداءات  ــم واالعت ــن اجلرائ ــد م ــكاب املزي ــت ارت ــث واصل ــار حي الن

بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي وانتهــاك الســيادة الوطنيــة.
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ــام  وقــال العميــد رسيــع يف مؤمتــر صحــايف يف حمافظــة صعــدة: »خــال العــرة أي
املاضيــة شــن طــران العــدوان أكثــر مــن 35٠ غــارة تركــز معظمهــا عــى حمافظتــي 
ــدة  ــة احلدي ــي يف حمافظ ــي واملدفع ــف الصاروخ ــة إىل القص ــدة إضاف ــدة واحلدي صع
والــذي أدى إىل ســقوط عــرات الشــهداء واجلرحــى مــن املدنيــن وتدمــر عــدد 
ــة للمدينــة وكذلــك اســتهداف  ــة واجلنوبي ــاء الرقي مــن املنــازل وخاصــة يف األحي

ــو ١6«. القــرى والتجمعــات الســكانية يف الدرهيمــي وكيل

وأضــاف العميــد رسيــع »لقــد ركــز العــدوان غاراتــه وقصفــه املدفعــي والصاروخي 
عــى اخلــط الرابــط بــن صنعــاء واحلديــدة وحتديــدًا عنــد منطقــة كيلــو ١6 واجلميــع 
ــآت  ــة ومنش ــع جتاري ــة ومصان ــواد الغذائي ــازن امل ــا خم ــة فيه ــذه املنطق ــم أن ه يعل
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«.

وأشــار إىل أن هنــاك جلانــا متخصصــة تقــوم بحــرص 
األرضار  تلــك  حجــم  عــن  وســنعلن  األرضار 
ــا  ــة أم ــات املختص ــن اجله ــر م ــدور التقري ــد ص عن
يف صعــدة فمعظــم ضحايــا الغــارات العدوانيــة 
ــرأة  ــا ام ــال ومنه ــاء واألطف ــن النس ــف م والقص
مســنة يف رازح استشــهدت بإحــدى تلــك الغــارات 

ــة.  ــك طفل ــايض وكذل ــاء امل األربع

وقــال املتحــدث باســم القــوات املســلحة » إن 
طــران العــدوان ال يــزال يســتهدف حيــاة املواطنــن 
العنقوديــة  القنابــل  عــرات  بإلقــاء  األبريــاء 
ــة  ــدة وحج ــي صع ــى حمافظت ــًا ع ــة دولي واملحرم
ــى  ــل ع ــذه القناب ــن ه ــرات م ــت الع ــث ألقي حي
ــز  ــور واملراك ــات واجلس ــزارع والطرق ــرى وامل الق

,,
ركز العدوان غاراته 
وقصفه املدفعي 
والصاروخي عى اخلط 
الرابط بن صنعاء 
واحلديدة وحتديدًا عند 
منطقة كيلو ١6 واجلميع 
يعلم أن هذه املنطقة فيها 
خمازن املواد الغذائية 
ومصانع جتارية ومنشآت 
صحية ومدنية
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ــل  ــن القناب ــلم م ــن مل تس ــات النازح ــى خمي ــواق وحت ــاجد واألس ــة واملس الصحي
ــكل  ــي وتش ــعودي واألمريك ــرام الس ــية اإلج ــى وحش ــاهدة ع ــي ش ــة فه العنقودي
ــل  ــا هــذه القناب ــاة األطفــال حيــث أن معظــم ضحاي هــذه القنابــل خطــرًا عــى حي
هــم مــن األطفــال«، وعــرض املتحــدث باســم القــوات املســلحة عينــة مــن تلــك 

ــًا. ــة دولي ــل املحرم القناب

ــة  ــة وكاف ــل العنقودي ــتخدام القناب ــن اس ــاملة ع ــات ش ــا احصائي ــال: »لدين  وق
األســلحة املحرمــة دوليــًا حيــث تســببت هــذه القنابــل يف استشــهاد وجــرح 
ــن  ــهداء م ــدد الش ــغ ع ــًا وبل ــهيدًا و١665 جرحي ــم ١١٢4 ش ــخصًا منه ٢78٩ش
األطفــال جــراء هــذه القنابــل 74طفــًا وعــدد اجلرحــى ١48طفــًا البعــض منهــم 
ال يــزال يتلقــى العــاج وهنــاك أطفــال يعانــون مــن اعاقــات دائمــة كــا استشــهدت 

ــدة«. ــة صع ــق حمافظ ــف مناط ــت 5١ يف خمتل ــرأة وجرح ٢6 ام

ــن  ــا م ــول إىل أرس الضحاي ــام إىل الوص ــائل اإلع ــة وس ــع كاف ــد رسي ــا العمي ودع
ــة التــي  ــا احلــرب األمريكي ــر عــى ضحاي الشــهداء واجلرحــى لتســليط الضــوء أكث

ــوم. ــعبنا املظل ــى ش ــن ع ُتش

ــتخدمها  ــي يس ــل الت ــم القناب ــلحة أن معظ ــوات املس ــم الق ــدث باس ــد املتح وأك
ــف  ــة خل ــوف اإلدارة االمريكي ــد وق ــا يؤك ــذا م ــع وه ــة الصن ــدوان أمريكي الع
العــدوان عــى بادنــا وتتحمــل كامــل املســؤولية عــن قتــل اليمنيــن وتدمــر البنيــة 
التحتيــة وكذلــك اســتمرار احلصــار وهنــاك قنابــل حمرمــة مــن دول أخــرى ومجيــع 

ــن. ــل اليمني ــاركة يف قت ــن املش ــؤولية ع ــل املس ــدول تتحم ــك ال تل

وأشــاد العميــد رسيــع بموقــف عــدد مــن الــدول التــي قــررت أخــرًا إيقــاف بيــع 
األســلحة إىل دول العــدوان.

ــة يف  ــون رشيك ــى ال تك ــف حت ــس املوق ــاذ نف ــدول اخت ــة ال ــى بقي ــرًا إىل أن ع  مش
قتــل أطفــال اليمــن كــون دعمهــم لتحالــف العــدوان يتنــاىف مــع القانــون الــدويل 

ــاين. اإلنس
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ــا  ــخاص ف ــد األش ــل أح ــل قت ــن أج ــوم م ــج الي ــامل يض ــا: »إذا كان الع ــع قائ وتاب
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.

ــرة  ــال الع ــايل خ ــف القت ــي إىل املوق ــر الصحف ــع يف املؤمت ــد رسي ــرق العمي وتط
ــن  ــر م ــدت ألكث ــعبية تص ــان الش ــش واللج ــوات اجلي ــنَّ أن ق ــة وب ــام املاضي أي
ــك  ــم تل ــدود معظ ــات احل ــاور وجبه ــدو يف حم ــوات الع ــة لق ــة هجومي 5٠ حماول
ــزان،  ــة جي ــك رازح قبال ــر وكذل ــة عس ــم قبال ــة باق ــتهدفت مديري ــاوالت اس املح
رافــق املحــاوالت اهلجوميــة قصــف جــوي مكثــف ملروحيــات األباتــي والطــران 

ــاد. ــرة يف األرواح والعت ــائر كب ــدو خس ــوات الع ــدت ق ــريب وتكب احل

ــل  ــة املقات ــد حقيق ــدود تؤك ــات احل ــوه أن جبه ون
اليمنــي الــذي واجــه ويواجــه أعتــى أنــواع األســلحة 
ضاربــًا املثــل يف الشــجاعة واإلقــدام والتضحيــة مــن 
ــاول  ــدوان حي ــًا إىل أن الع ــعبه.. الفت ــده وش ــل بل أج
ــى  ــويش ع ــي التش ــل اإلعام ــال التضلي ــن خ م
ــة. ــة احلدودي ــات يف اجلبه ــة املواجه ــة وخارط طبيع

ــدة  ــة وصام ــزال ثابت ــا ال ت ــد أن قواتن ــدد التأكي وج
ــران وأن  ــزان ونج ــر وجي ــة بعس ــا املتقدم يف مواقعه
حمــاوالت العــدوان حتقيــق بعــض االخرتاقــات 
فشــلت واملوقــف القتــايل يف كافــة اجلبهــات لصالــح 
ــيطر  ــث تس ــعبية حي ــان الش ــش واللج ــوات اجلي ق
ــع هلــا  ــزان ومواق عــى مرتفعــات اســرتاتيجية يف جي
ــر  ــن عس ــكرية يف كل م ــة العس ــن الناحي ــة م أمهي

ــران. ونج

,,
جبهات احلدود تؤكد 
حقيقة املقاتل اليمني 
الذي واجه ويواجه 
أعتى أنواع األسلحة 
ضاربًا املثل يف الشجاعة 
واالقدام والتضحية من 
أجل بلده وشعبه.. الفتًا 
إىل أن العدوان حياول من 
خال التضليل االعامي 
التشويش عى طبيعة 
وخارطة املواجهات يف 
اجلبهة احلدودية.
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ــن ٩٠  ــر م ــاك أكث ــام كان هن ــن الس ــدوان ع ــث الع ــل حدي ــه يف ظ ــح أن وأوض
ــريب  ــاحل الغ ــة يف الس ــا ١١ حماول ــات منه ــة اجلبه ــدم يف بقي ــلل وتق ــة تس حماول
ــدو يف  ــائر الع ــت خس ــي وبلغ ــو ١6والدرهيم ــس وكيل ــة وحي ــى اجلبلي ــت ع توزع
ــن ٢٠6  ــر م ــة أكث ــرصع وإصاب ــة إىل م ــة إضاف ــة ومدرع ــاوالت 35 آلي ــك املح تل

ــة. ــن املرتزق ــم م معظمه

ويف حجــة قــال العميــد رسيــع: تــم التصــدي ألكثــر مــن ٢٢ حماولــة هجوميــة منهــا 
ــار يف حــرض ومــا جــاوره و٩ حمــاوالت عــى حــران  ــل الن ــة باجتــاه جب ١3 حماول
ــلل  ــة تس ــن ٢5 حماول ــر م ــدي ألكث ــم التص ــز ت ــج وتع ــم، ويف حل ــرق عاه ومف
وهجــوم لقــوات العــدو 6 منهــا باجتــاه كــرش و6 باجتــاه الكدحــة و7 باجتــاه القبيطــة 
ــة يف  ــة هجومي ــن ١5 حماول ــر م ــدي ألكث ــم التص ــاء فت ــا يف البيض ــان، أم و6 يف حيف
مناطــق متفرقــة باجتــاه قانيــة وناطــع وذي ناعــم، ويف اجلــوف تــم التصــدي لـــثاث 

حمــاوالت يف خــب والشــعف. 

ــع:  ــد رسي ــال العمي ــدوان ق ــل الع ــن قب ــتمر م ــكري املس ــد العس ــى التصعي وردًا ع
»نفــذت قواتنــا بنجــاح ٢٠ عمليــة هجوميــة يف جبهــات احلــدود وقبالــة باقــم ورازح 
واملاحيــط، ونفــذت قواتنــا 56عمليــة إغــارة واقتحــام يف بقيــة اجلبهــات منهــا ١5 
عمليــة هجوميــة يف الســاحل الغــريب يف كيلــو ١6 ويف حيــس والدرهيمــي واجلبليــة 
ــة  ــج والكدح ــة بلح ــرش والقبيط ــة يف ك ــة هجومي ــا، و١6عملي ــاح والتحيت واجل

ومحــر والضبــاب«.
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العميد سريع: العدو يصعد من عملياته يف الوقت 
الذي يتحرك فيه الوفد الوطني ملشاورات السويد

  4 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن مقاتلينــا األبطــال كــرو اخــال األربــع والعرشيــن ســاعة 
املاضيــة عــدة زحوفــات وهجــامت 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 5٠ 
ــن  ــل م ــم يف أق ــة هن ــى جبه ــارة ع ــا ٢5 غ ــة منه ــق متفرق ــى مناط ــة ع ــارة جوي غ
ــة باقــم  ــه وزحوفاتــه يف جبهــات احلــدود قبال ١٠ ســاعات، كــا صعــد مــن هجات
والبقــع ورازح يف الوقــت الــذي كانــت طائــرة 
ــي إىل  ــد الوطن ــل الوف ــتعد لنق ــدة تس ــم املتح األم

ــويد.  ــاورات الس مش

ــع  ــاول الزحــف باجتــاه مواق ــدو ح ــوه إىل أن الع ون
قواتنــا يف جبهــة هنــم حيــث هاجــم مواقــع مقاتلينــا 
يف القــرن وعيــاش وبعــض املواقــع املجــاورة إال أن 
ــوا متيقظــن واســتطاعوا صــد هجــوم  ــا كان مقاتلين

العــدو وكبــدوه خســائر كبــرة. 

ولفــت العميــد رسيــع إىل أن العــدو وكــا هــو 
ــاورات  ــن املش ــة م ــة جول ــاق أي ــل انط ــه قب ديدن
ــى  ــد ع ــه والتصعي ــارات طران ــف غ ــاول تكثي حي
ــه  ــه وجديت األرض وهــو موقــف يؤكــد عــدم رغبت

ــن.  ــام يف اليم ــود الس ــاح جله ــق أي نج يف حتقي

,,
العدو شن أكثر من 5٠ 
غارة جوية عى مناطق 
متفرقة منها ٢5 غارة 
عى جبهة هنم يف أقل من 
١٠ ساعات، كا صعد 
من هجاته 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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ــى  ــدم ع ــق تق ــه حتقي ــدو ومرتزقت ــاوالت الع ــمي أن حم ــدث الرس ــح املتح وأوض
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. 

الشــعبية  واللجــان  اجليــش  ألبطــال  البطــويل  الــدور  رسيــع  العميــد  وحّيــا 
ــن  ــايت والذي ــرح العملي ــداد امل ــى امت ــة ع ــة العالي ــم القتالي ــم ويقظته وصموده
ــا كل  ــرف هب ــة يت ــارات ياني ــا وانتص ــا مرق ــة تارخي ــواعدهم القوي ــون بس خيط

اليمنيــن وسيســجلها التاريــخ يف أنصــع صفحاتــه.  

وأشــار إىل أن مــا يــروج لــه العــدوان ومرتزقتــه عــر وســائل اعامهــم حــول نيتــه 
يف حتقيــق الســام وإيقــاف العــدوان جمــرد تضليــل إعامــي 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 االحتاالت.
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العميد سريع: طيران العدو يكثف من 
غاراته ومرتزقته يصعدون يف عدد من 
اجلبهات قبل يوم من انطالق املشاورات

  ٢٠١8/١٢/5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إن طــران العــدوان كثــف مــن غاراتــه اجلويــة فيــام 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«.

ــن  ــدوان ش ــران الع ــبأ« أن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــة منهــا ٢6 غــارة  ــر مــن 6٠ غــارة جوي ــة أكث خــال االثنتــي عــرة ســاعة املاضي
عــى جبهــة هنــم و٩ غــارات عــى الدرهيمــي باحلديــدة أحلقــت أرضارا باملمتلــكات 

ــن. ــن املواطن ــد م ــرح العدي ــهاد وج ــة وأدت إىل استش ــة واخلاص العام

وأشــار إىل أن العــدو صعــد مــن عملياتــه يف الســاحل الغــريب حيــث حــاول مرتزقــة 
ــث  ــارات حي ــدة مس ــن ع ــي م ــا يف الدرهيم ــع قواتن ــاه مواق ــف باجت ــدو الزح الع
اســتمر مخــس ســاعات وتــم بفضــل اهلل إفشــال الزحــف وقتــل وإصابــة أكثــر مــن 

ــة بالفــرار. ــا الذ العــرات مــن املرتزق ــًا بينهــم مرتزقــة ســودانيون في 55 مرتزق

ويف جبهــة هنــم قــال املتحــدث الرســمي: »إن العــدو حــاول الزحــف منــذ الصبــاح 
ــام  ــة مســارات: األول باجتــاه ي ــا مــن ثاث الباكــر حتــى الظهــر باجتــاه مواقــع قواتن
والضبوعــة والعظيمــة والســلطة والبــارك، والثــاين باجتــاه التبــة الســوداء واألنصــب 
ــلوا  ــا وأفش ــم مقاتلون ــدى هل ــث تص ــاش حي ــاب عي ــاه تب ــث باجت ــرن، والثال والق
ــة  ــد كتيب ــم قائ ــى بينه ــدوان قت ــة الع ــن مرتزق ــرات م ــقط الع ــم وس زحوفاهت
ــب  ــا أصي ــي ك ــي القردع ــد ع ــزق خال ــد املرت ــدادي العقي ــواء الش ــمى ل ــا يس في
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ــزق  ــد املرت ــدادي العقي ــواء الش ــمى ل ــا يس ــات م ــس عملي ــم رئي ــرات ومنه الع
ــي«. ــادل القردع ع

ــي  ــف مدفع ــع قص ــارات م ــرات الغ ــه بع ــناد قوات ــاول إس ــدو ح ــد أن الع وأك
وصاروخــي كثيــف لكــن دون جــدوى وأن جماميــع مــن املرتزقــة التــزال حمــارصة 
يف الفرضــة وأن مستشــفيات مــأرب واملستشــفيات امليدانيــة يف هنــم مكتظــة بجثــث 

ــن. ــى واملصاب القت

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 ١٢ قتيــًا 
ــد  ــدو ق ــي كان الع ــع الت ــتعادة املواق ــت اس ــة ومت ــن املرتزق ــرون م ــب ٢٠ آخ وأصي

تقــدم فيهــا وذلــك يف عمليــات عســكرية نوعيــة.

وأوضــح العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا الزحــف يف جبهــة املاحيــط 
قبالــة جيــزان حيــث تــم التصــدي هلــم وإفشــال زحوفاهتــم وســقط عــرات القتــى 

واملصابــن مــن املرتزقــة.

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــن اجلي ــال م ــا األبط ــمي أن مقاتلين ــدث الرس ــد املتح وأك
جاهــزون ملواجهــة أي تصعيــد للعــدوان.. حممــًا قــوى العــدوان املســؤولية الكاملة 
عــن التصعيــد العســكري وإعاقــة وعرقلــة جهــود املجتمــع الــدويل إليقــاف 

ــن. ــام يف اليم ــال الس ــدوان وإح الع
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العميد سريع: استمرار العدوان ومرتزقته يف 
التصعيد مع أول يوم من املشاورات يؤكد عدم 

رغبته يف إيقاف العدوان وإجناح املشاورات
  ٢٠١8/١٢/6م

العميــد  املســلحة  القــوات  باســم  الرســمي  املتحــدث  أوضــح 
ــه  ــن غارات ــتمرا يف ش ــزال مس ــدوان الي ــران الع ــع أن ط ــى رسي حيي
واســتهداف املدنيــني 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 
ــة املناخــات  ــدوان يف إحــال الســام وهتيئ ــة الع رغب

املائمــة إلنجــاح املشــاورات«. 

ــن  ــدوان ش ــران الع ــع إىل أن ط ــد رسي ــار العمي وأش
ــكات  ــكنية واملمتل ــاء الس ــتهدفت األحي ــارة اس ٢8 غ
ــم و4  ــى هن ــارات ع ــا ١٠ غ ــة منه ــة واخلاص العام
غــارات عــى باقــم وغارتــان قبالــة نجــران و١٢ غــارة 
ــل امللــح  يف الســاحل الغــريب و7 عــى الصليــف وجب

ــي«. ــى الدرهيم ــن ع ــا وغارت ــى التحيت و3 ع

منوهــًا إىل أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا قصفهــم 
املدفعــي والصاروخــي عــى عــدد مــن األحيــاء 
الســكنية يف التحيتــا والدرهيمــي وحــي 7 يوليــو 
ــن  ــدد م ــرح ع ــهاد وج ــا أدى إىل استش ــدة م باحلدي
ــا  ــهدن يف التحيت ــاء استش ــاث نس ــم ث ــن منه املواطن
كا تــم تدمــر عــدد مــن املنــازل وممتلــكات املواطنن.

,,
طران العدوان شن ٢8 
غارة استهدفت األحياء 
السكنية واملمتلكات 
العامة واخلاصة منها 
١٠ غارات عى هنم و4 
غارات عى باقم وغارتان 
قبالة نجران و١٢ غارة يف 
الساحل الغريب و7 عى 
الصليف وجبل امللح و3 
عى التحيتا وغارتن عى 
الدرهيمي«
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ويف جبهــة هنــم أوضــح املتحــدث الرســمي أن حمــاوالت الزحــف ملرتزقــة العــدوان 
ــة  ــلطاء والعظيم ــا يف الس ــع قواتن ــاه مواق ــوايل باجت ــى الت ــاين ع ــوم الث ــتمرت للي اس
ــان  ــش واللج ــال اجلي ــل أبط ــث أفش ــاورة حي ــع املج ــرن واملواق ــة والق والضبوع

ــة. ــن املرتزق ــن م ــى واملصاب ــرات القت ــقط ع ــم وس ــعبية زحوفاهت الش

ــكرية  ــة عس ــذوا عملي ــم نف ــلطاء بنه ــع الس ــال يف موق ــا األبط ــًا إىل أن مقاتلين الفت
نوعيــة تــم خاهلــا اســتدراج عــدد مــن املرتزقــة إىل حقــل ألغــام حيــث لقــي اجلميــع 

مرصعهــم.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن العــدو حــاول الزحــف باجتــاه مواقعنــا يف الصــوح قبالة 
ــن  ــر مدرعت ــف وتدم ــال الزح ــل اهلل إفش ــم بفض ــر وت ــاح الباك ــذ الصب ــران من نج

وســقوط قتــى وجرحــى يف صفــوف العــدو.

وأضــاف »أن مقاتلينــا كــروا زحوفــات مماثلــة للمرتزقــة يف جبهــة دمــت بالضالــع 
مــن ثاثــة مســارات: األول باجتــاه خــارم والداعــي والثــاين باجتــاه املــزارع واحلقــب 
والثالــث باجتــاه ثعيــل وســقط ٢8 قتيــًا وأصيــب 64 مــن 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

  ٢٠١8/١٢/7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال الســاعات املاضيــة 19 غــارة 
جويــة بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف وزحوفــات 
وتعزيــزات للمرتزقــة يف عــدد مــن اجلبهــات وذلــك مــع اليــوم الثــاين 

مــن أعــامل املشــاورات يف الســويد.

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن طــران العــدوان اســتهدف 
ــى  ــارات ع ــن 4 غ ــا ش ــارة ك ــدة بـــ ١3 غ ــط بصع ــم واملاحي ــق رازح وباق مناط
ــم  ــة هن ــى منطق ــن ع ــران وغارت ــة نج ــق قبال مناط
ــن  ــن املواطن ــدد م ــرح ع ــهاد وج ــا استش ــج عنه نت

ــة. ــة وخاص ــكات عام ــر ممتل وتدم

وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مرتزقــة العــدوان 
ــى  ــي ع ــي والصاروخ ــم املدفع ــن قصفه ــوا م كثف
ــدد  ــا وع ــي والتحيت ــكنية يف الدرهيم ــاء الس األحي
ــت  ــدة أحلق ــة احلدي ــكنية بمدين ــاء الس ــن األحي م

ــن. ــكات املواطن ــازل وممتل أرضارا بمن

العــدوان  مرتزقــة  »إن  رسيــع:  العميــد  وقــال 
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 

ــف«. ــي كثي ــي وصاروخ ــف مدفع ــا قص يرافقه

,,
املعلومات تؤكد أن 
عرات اجلثث من قتى 
املرتزقة و٢5 مصابًا 
وصلت إىل مستشفيات 
مأرب وأن عرات 
اجلثث ال تزال مرمية يف 
املناطق التي حاول العدو 
الزحف إليها بنهم
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مؤكــدًا 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 و٢5 مصابــًا 
ــق  ــة يف املناط ــزال مرمي ــث ال ت ــرات اجلث ــأرب وأن ع ــفيات م ــت إىل مستش وصل

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 ١4 مرتزقــًا قتلــوا 

وأصيبــوا أثنــاء دخوهلــم يف حقــل ألغــام.

ــدوان  ــة الع ــًا ملرتزق ــدوا زحف ــال ص ــا األبط ــع إىل أن مقاتلين ــد رسي ــار العمي وأش
عــى جبــل الصافيــة باملاحيــط وســقط عــدد مــن املرتزقــة قتــى وجرحــى، ومتكــن 

ــتطاع. ــرة اس ــقاط طائ ــن إس ــل اهلل م ــدون بفض املجاه

ــة  ــل اهلل ويقظ ــل بفض ــه ستفش ــدوان ومرتزقت ــزات الع ــد وتعزي ــد أن تصعي وأك
وصمــود واستبســال أبطالنــا امليامــن مــن اجليــش واللجــان الشــعبية ومــن خلفهــم 

ــد. ــي الصام ــعبنا اليمن ش
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العميد سريع: غارات مكثفة وتصعيد غير مسبوق 
للعدوان واملرتزقة مع سير أعمال املشاورات

  8 /١٢ /٢٠١8م 

 أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى 
ــد  ــارات والتصعي ــن الغ ــدوان يف ش ــران الع ــتمرار ط ــع أن اس رسي
ــامل  ــر أع ــع س ــن م ــات بالتزام ــة يف اجلبه ــبوق للمرتزق ــر املس غ
املشــاورات يؤكــد عــدم جديــة العــدوان ومرتزقتــه يف حتقيــق الســام 
وإنجــاح جهــود األمــم املتحــدة الراميــة إليقــاف العــدوان وإنجــاح 

ــاورات. املش

وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن طــران العــدو شــن ٢5 غــارة 
وكتــاف  باقــم  عــى  غــارات   ١٠ منهــا  جويــة 
واملاحيــط بصعــدة و8 غــارات عــى هنــم بصنعــاء 
الغــريب  الســاحل  يف  مناطــق  عــى  غــارات  و7 
بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف 
اســتهدف األحيــاء الســكنية يف مدينــة احلديــدة 
شــهداء  ســقط  حيــث  والتحيتــا  والدرهيمــي 
وجرحــى مــن املواطنــن وتــرر عــدد مــن منازهلم 

وممتلكاهتــم.

ــوا  ــدوان قام ــة الع ــع: »مرتزق ــد رسي ــال العمي وق
بالزحــف عــى مواقــع قواتنــا يف نجــران مــن أربعــة 
مســارات األول باجتــاه الشــبكة والثــاين باجتــاه 
ــع باجتــاه  الصــوح والثالــث باجتــاه املخــروق والراب
ــناد  ــي وإس ــي وصاروخ ــف مدفع ــع قص ــة م الرف

ــي«. ــران االبات ــن ط م

,,
طران العدو شن ٢5 
غارة جوية منها ١٠ 
غارات عى باقم وكتاف 
واملاحيط بصعدة و8 
غارات عى هنم بصنعاء 
و7 غارات عى مناطق 
يف الساحل الغريب 
بالتزامن مع قصف 
مدفعي وصاروخي 
كثيف استهدف األحياء 
السكنية يف مدينة احلديدة 
والدرهيمي والتحيتا
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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.

منوهــًا 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.

ــة  ــلل للمرتزق ــي تس ــوا حماولت ــا أحبط ــع إىل أن مقاتلين ــد رسي ــت العمي ــز لف ويف تع
باجتــاه جبــل الســن يف الكدحــة وقريــة الكدمــة يف مقبنــة، كــا أفشــلوا زحفــًا آخــر 

ــة.  ــة باوي ــا يف ذاب ــاه مواقعن ــة باجت للمرتزق

ــل  ــل ثعي ــا يف جب ــع قواتن ــاه مواق ــلل باجت ــوا التس ــدو حاول ــة الع ــاف »مرتزق  وأض
ــى  ــقط قت ــة وس ــة للمرتزق ــر آلي ــم تدم ــا وت ــم مقاتلون ــدى هل ــث تص ــت حي بدم

ــم«. ــى منه وجرح

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــمي أن أبط ــدث الرس ــح املتح ــم أوض ــة هن ويف جبه
ــاد. أحبطــوا عــدة حمــاوالت تســلل للمرتزقــة وكبدوهــم خســائر يف األرواح والعت

وأشــار إىل أن العــدو دفــع بتعزيــزات مــن مرتزقتــه مــن مــارب باجتــاه هنم ما يكشــف 
نواياهــم لتنفيــذ خمططــات قادمــة للتصعيــد وحماولــة اســتغال املشــاورات لتحقيــق 

أي تقــدم عــى األرض.

مؤكــدًا 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 بعيدًا عن خيارات السالم

  ٩ /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أم
ــن  ــدا ع ــد بعي ــو التصعي ــون نح ــه يتجه ــدو ومرتزقت ــع أن الع رسي
ــى  ــارة ع ــدوان 15 غ ــران الع ــن ط ــث ش ــام حي ــاورات الس مش
ــي  ــف مدفع ــع قص ــن م ــدة بالتزام ــريب وصع ــاحل الغ ــم والس هن

ــات.  ــن اجلبه ــدد م ــة إىل ع ــن املرتزق ــزات م ــي وتعزي وصاروخ

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: »مرتزقــة العــدوان يف هنــم 
ــا يف  ــع قواتن ــاه مواق ــر باجت ــاح الباك ــذ الصب ــوم من ــوا الي ــاء زحف ــة صنع بمحافظ
ــة  ــوا بمحاول ــا قام ــة ك ــود بالضبوع ــاب الس التب
تســلل باجتــاه التبــاب الســود بيــام يســاندهم قصــف 
ــم  ــدى هل ــث تص ــف حي ــي كثي ــي وصاروخ مدفع
مقاتلونــا ولقــي العــرات مــن املرتزقــة مرصعهــم 

ــن«. ــرح آخري وج

ــذوا  ــدو نف ــة الع ــع أن مرتزق ــد رسي ــح العمي وأوض
خــال الســتة أيــام املاضيــة ١3 حماولــة زحــف 
وتكبــد  هنــم  مديريــة  يف  مواقعنــا  عــى  فاشــلة 
املرتزقــة خســائر فادحــة وأن املعلومــات تؤكــد 
ــتقبلتهم  ــة اس ــن املرتزق ــًا م ــًا ومصاب أن 455 قتي
مستشــفيات مــأرب واملستشــفيات امليدانيــة يف هنــم 
ــدان  ــة يف مي ــث مرمي ــرات اجلث ــزال ع ــا ال ت في
ــم.    ــاء فراره ــاهلا أثن ــتطيعوا انتش ــات مل يس املواجه

,,
مرتزقة العدو نفذوا خال 
الستة أيام املاضية ١3 
حماولة زحف فاشلة عى 
مواقعنا يف مديرية هنم 
وتكبد املرتزقة خسائر 
فادحة و املعلومات تؤكد 
أن 455 قتيًا ومصابًا 
من املرتزقة استقبلتهم 
مستشفيات مأرب 
واملستشفيات امليدانية 
يف هنم
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ــم  ــه حيــث ت وأكــد املتحــدث الرســمي أن العــدو حــاول إســناد زحوفــات مرتزقت
إطــاق صواريــخ عنقوديــة حمرمــة مــن مــأرب باجتــاه هنــم. 

ــلوا  ــال أفش ــا األبط ــع إىل أن مقاتلين ــد رسي ــار العمي ــاء أش ــة بالبيض ــة قاني ويف جبه
زحفــا للمرتزقــة اســتمر منــذ الصبــاح حتــى ظهــر اليــوم مــن ثاثــة مســارات األول 
باجتــاه شــعب طالــب والثــاين باجتــاه رتــب الزبــري واحلّمــة والثالــث باجتــاه شــبكة 
حــوران وســقط أكثــر مــن ٢5 مرتزقــًا 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 
ــم  ــاورة يف باق ــع املج ــد واملواق ــال حدي ــاه جب ــدة األول باجت ــا يف صع ــع قواتن مواق
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــل أبط ــث أفش ــرازح حي ــور ب ــاه األزه ــاين باجت والث

ــاد. ــائر يف األرواح والعت ــم خس ــم وكبدوه زحوفاهت

ونــوه العميــد رسيــع إىل أن حمــاوالت العــدو للدفــع بتعزيــزات كبــرة باجتــاه علــب 
ــد  ــم يف التصعي ــف نيته ــت تكش ــم ودم ــريب ورازح وباق ــاحل الغ ــران والس وح
ــداين خــال اليومــن القادمــن خاصــة بعــد انكســار  ــق أي تقــدم مي ــة حتقي وحماول

ــة. ــام املاضي ــال أي ــة خ ــائر فادح ــم خلس ــم وتكبده ــل كل زحوفاهت وفش

ــدو  ــز الع ــا عج ــل وأن م ــد حمتم ــة أي تصعي ــزون ملواجه ــا جاه ــدًا أن مقاتلين مؤك
عــن حتقيقــه خــال أربــع ســنوات لــن يكــون ســها أو ممكنــا حتقيقــه أمــام صمــود 

ــم. ــي العظي ــعبنا اليمن ــا وش ــال مقاتلين واستبس
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العميد سريع: طيران العدوان يستهدف 
املدنيني بـ 52 غارة ومرتزقته مستمرون يف 

زحوفاتهم خالل الـ48 ساعة املاضية
  ٢٠١8/١٢/١١م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــة 52  ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــن خ ــدوان ش ــران الع ــع أن ط رسي
غــارة بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي كثيــف للمرتزقــة 

ــكنية.   ــاء الس ــق واألحي ــى املناط ع

ــن ٢7  ــدوان ش ــران الع ــبأ«: »إن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
غــارة منهــا ١٠ غــارات عــى نجــران و4عــى صعــدة و4عــى احلديــدة و4 عــى هنــم 

و3 عــى حــران بمحافظــة حجــة«.

ــى  ــم و١3 ع ــى هن ــا 5 ع ــارة منه ــن ٢5 غ ــا ش  في
ــى رصواح  ــع و3 ع ــى البق ــران و4 ع ــاف ونج كت
أدت إىل ســقوط عــدد مــن الشــهداء واجلرحــى 
وأحلقــت أرضارًا كبــرة يف ممتلــكات املواطنــن.

وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحفــًا باجتــاه 
مواقــع قواتنــا يف الســلطاء واحليــادرة والبــارك 
والســائلة يف هنــم حيــث تصــدى هلــم مقاتلونــا 
ــل  ــن قتي ــًا ب ــر مــن 4١ مرتزق األبطــال وســقط أكث

ــاب. ومص

وأضــاف »أن أبطــال اجليــش واللجــان أفشــلوا 
زحفــن للمرتزقــة باجتــاه تبــة العمــود رشق القــرن 

,,
طران العدوان شن ٢7 
غارة منها ١٠ غارات 
عى نجران و4عى 
صعدة و4عى احلديدة 
و4 عى هنم و3 عى 
حران بمحافظة حجة 
فيا شن ٢5 غارة منها 5 
عى هنم و١3 عى كتاف 
ونجران و4 عى البقع 
و3 عى رصواح أدت إىل 
سقوط عدد من الشهداء 
واجلرحى وأحلقت 
أرضارًا كبرة يف ممتلكات 
املواطنن
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وتبــة الضبوعــة بنهــم كــا صــدوا زحفــًا للمرتزقــة باجتــاه جبــل الشــبكة باملاحيــط 
ــاد«. ــائر يف األرواح والعت ــة خس ــدوا املرتزق ــع وكب ــة بالبق ــاحة الغربي ــر يف رش وآخ

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 
ــم  ــم منه ــًا مرصعه ــي ١٢ مرتزق ــث لق ــدوان حي ــة الع ــلل ملرتزق ــاوالت تس ملح

ــري. ــف البح ــزق يوس ــادي املرت القي

ــاحل  ــدو يف الس ــيدات الع ــزات وحتش ــة تعزي ــمي أن كاف ــدث الرس ــد املتح  وأك
الغــريب وحــران وهنــم ودمــت ستفشــل بفضــل اهلل ويقظــة أبطــال اجليــش واللجــان 

ــة. ــة عالي ــة وروح معنوي ــة وعزيم ــات هبم ــة اجلبه ــن يف كاف ــعبية املرابط الش
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العميد سريع: 20 غارة لطيران العدوان وكسر 
زحوفات للمرتزقة يف عدد من اجلبهات

  ١٢ /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــق  ــتهداف املناط ــه يف اس ــل غارات ــدوان يواص ــران الع ــع أن ط رسي
املدنيــة وممتلــكات املواطنــني حيــث شــن خــال الـــ24 ســاعة املاضية 
20 غــارة مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي للمرتزقــة عــى األحيــاء 

الســكنية يف مدينــة احلديــدة.

ــن 4  ــدوان ش ــران الع ــبأ«: »إن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
غــارات عــى البقــع و4 غــارات عــى منطقــة هنــم وغارتــن عــى احليمــة اخلارجيــة 
بمحافظــة صنعــاء وغــارة عــى صعــدة و4 غــارات 
ــة نجــران، يف حــن شــن 5 غــارات عــى عــدة  قبال

ــات«. حمافظ

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 
االباتــي  لطائــرات  مكثــف  جــوي  وغطــاء 
ــائر  ــة خس ــد املرتزق ــث تكب ــريب حي ــران احل والط
ــن.   ــى ومصاب ــم قت ــرات منه ــقط الع ــرة وس كب

الفتــًا إىل أن مرتزقــة العــدوان حاولــوا التســلل 
باجتــاه مواقعنــا يف الدرهيمــي بالســاحل الغــريب 

,,
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 االباتي 
والطران احلريب حيث 
تكبد املرتزقة خسائر كبرة 
وسقط العرات منهم 
قتى ومصابن
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ــن  ــدد ب ــم ع ــقط منه ــلل وس ــة التس ــان حماول ــش واللج ــال اجلي ــل أبط ــث أفش حي
ــم.  ــم أرس أحده ــح وت ــل وجري قتي

ــة  ــة تســلل أخــرى للمرتزق ــا أفشــلوا حماول ــوه املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلين ون
عــى جبــل قيــس بــرازح وســقط عــدد مــن املرتزقــة قتــى ومصابــن.

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــن اجلي ــا م ــود مقاتلين ــة وصم ــع بيقظ ــد رسي ــاد العمي وأش
ــأس. ــدة ب ــجاعة وش ــكل ش ــه ب ــدوان ومرتزقت ــون الع ــن يواجه الذي
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العميد سريع: مع اختتام مشاورات 
السويد.. العدوان يصعد من غاراته 

وزحوفاته وتعزيزاته يف اجلبهات
  ١3 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
غاراتــه وزحوفــات  مــن  العــدوان صعــد  »إن طــران  رسيــع: 
ــاورات يف  ــة املش ــام جول ــع اختت ــات م ــه يف اجلبه ــزات مرتزقت وتعزي

الســويد«.

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن طــران العــدوان شــن خال 
ــة منهــا غارتــان عــى الدرهيمــي  األربــع والعريــن ســاعة املاضيــة ١8 غــارة جوي
ــان  ــريب وغارت ــاحل الغ ــازة بالس ــى الف ــان ع وغارت
عــى هنــم و3 غــارات عــى رصواح وغارتــان عــى 
البقــع وغــارة عــى موقــع قبالة نجــران إضافــة إىل 6 
غــارات عــى مناطــق متفرقــة يف الســاحل وهنــم مــع 
ــات  ــف وزحوف ــي مكث ــي وصاروخ ــف مدفع قص
للمرتزقــة باجتــاه مواقعنــا يف هنــم وذي ناعــم وباقــم 

ورازح.

وأضــاف العميــد رسيــع »أن مرتزقــة العــدوان 
شــنوا زحفــًا باجتــاه مواقعنــا يف الســلطاء بنهــم 
اســتمر لســاعات حيــث أفشــل أبطــال اجليــش 
واللجــان الزحــف وكبــدوا املرتزقــة خســائر يف 

والعتــاد«. األرواح 

املعلومــات  أن  الرســمي  املتحــدث  وأوضــح 

,,
أبطال اجليش واللجان 
صدوا زحفًا شنه مرتزقة 
العدوان منذ الصباح 
واستمر لساعات باجتاه 
مواقع قواتنا يف باقم كا 
أفشلوا حماولة تسلل 
ملرتزقة العدوان باجتاه 
تبة يفعان بذي ناعم 
يف البيضاء ولقي عدد 
من املرتزقة مرصعهم 
وأصيب آخرون
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االســتخباراتية تؤكــد ســقوط 5١ قتيــًا و١٩4 مصابــًا مــن قــوات القيــادي املرتــزق 
ــات  ــال الزحوف ــة خ ــكرية السادس ــة العس ــمى املنطق ــا يس ــد م ــر قائ ــم األمح هاش

ــاورات. ــاق املش ــذ انط ــم من ــر يف هن ــد األخ والتصعي

ــا  ــع قواتن ــاه مواق ــدو باجت ــلل للع ــة تس ــلوا حماول ــال أفش ــا األبط ــدًا أن مقاتلين مؤك
ــة  ــكرية نوعي ــة عس ــذوا عملي ــا نف ــزان ك ــة جي ــرتاتيجي قبال ــق االس ــل تويل يف جب
ــن  ــًا ب ــا 3٠ مرتزق ــقط خاهل ــام س ــل ألغ ــة إىل حق ــن املرتزق ــع م ــتدراج جمامي باس

ــاب. ــل ومص قتي

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا زحفــًا شــنه مرتزقــة 
العــدوان منــذ الصبــاح واســتمر لســاعات باجتــاه مواقــع قواتنــا يف باقــم كــا أفشــلوا 
ــذي ناعــم يف البيضــاء ولقــي  ــة يفعــان ب ــة العــدوان باجتــاه تب ــة تســلل ملرتزق حماول

عــدد مــن املرتزقــة مرصعهــم وأصيــب آخــرون.

ــريب  ــاحل الغ ــم والس ــم ورازح وباق ــدوان إىل هن ــة الع ــزات مرتزق ــد أن تعزي وأك
ــام. ــق الس ــة يف حتقي ــدم اجلدي ــد وع ــتمرارهم يف التصعي ــد اس ــا يؤك ــة م متواصل
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العميد سريع: 21 غارة للعدوان وقصف 
كثيف للمرتزقة خالل الساعات 

األولى من اختتام املشاورات
  ١4 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــاعة  ــن س ــع والعرشي ــال األرب ــن خ ــدوان ش ــران الع ــع أن ط رسي
ــن  ــة بالتزام ــارة جوي ــويد 21 غ ــاورات الس ــام مش ــن اختت األوىل م
مــع قصــف مدفعــي كثيــف وحمــاوالت تســلل للمرتزقــة خاصــة يف 

ــريب. ــاحل الغ ــات الس جبه

ــن ٢١  ــدوان ش ــران الع ــبأ« :»إن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
غــارة جويــة منهــا ١٠ غــارات عــى حمافظــة احلديدة 
ــان  ــازة وغارت ــى الف ــان ع ــايل: غارت ــت كالت توزع
ــان  عــى اجلــاح و3 غــارات عــى الدرهيمــي وغارت
عــى التحيتــا وغــارة عــى شــارع اخلمســن بمدينــة 
احلديــدة و4 غــارات عــى البقــع و4 غــارات قبالــة 
ــة  ــى احليم ــارة ع ــم وغ ــى هن ــان ع ــران وغارت نج

ــة«.  اخلارجي

ــة  ــوا باملدفعي ــدوان قصف ــة الع ــار إىل أن مرتزق وأش
ــكنية  ــاء الس ــن األحي ــددا م ــوائي ع ــكل عش وبش
بمدينــة احلديــدة بأكثــر مــن ١٠٠ قذيفــة كــا 
اســتهدفوا أحيــاًء ســكنية يف الدرهيمــي بـــ5 قذائــف 
منهــا قذيفتــان أطلقتــا مــن مدفعيــة املرتزقــة يف 
ــاون  ــف ه ــي و3 قذائ ــاه رشق الكوع ــف باجت الطائ

ــجن. ــرب الش غ

,,
مرتزقة العدوان قصفوا 
باملدفعية وبشكل عشوائي 
عددا من األحياء السكنية 
بمدينة احلديدة بأكثر من 
١٠٠ قذيفة كا استهدفوا 
أحياًء سكنية يف الدرهيمي 
بـ5 قذائف منها قذيفتان 
أطلقتا من مدفعية املرتزقة 
يف الطائف باجتاه رشق 
الكوعي و3 قذائف هاون 
غرب الشجن
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وأضــاف: أن مدفعيــة مرتزقــة العــدوان قصفــت منــذ الصبــاح حتــى الظهــر مدينــة 
الصالــح باحلديــدة بأكثــر مــن ١5 قذيفــة مدفعيــة.  

ــنودة  ــة مس ــلل للمرتزق ــة تس ــلوا حماول ــا أفش ــمي أن مقاتلين ــدث الرس ــد املتح وأك
ــي. ــاه الدرهيم ــات باجت ــف االجتاه ــن خمتل ــف م ــف كثي ــاري وقص ــاء ن بغط

ــود  ــاح جه ــة إلنج ــواء املائم ــة األج ــى هتيئ ــلحة ع ــوات املس ــرص الق ــدًا ح  مؤك
إحــال الســام وإهنــاء معانــاة اليمنيــن يف الوقــت الــذي تبقــى فيــه جاهــزة لكافــة 

ــه. ــدو ومرتزقت ــات للع ــة خروق ــى أي ــرد ع ــارات وال اخلي
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العميد سريع: طيران العدوان يواصل شن 
غاراته وخرق التهدئة يف احلديدة

  ١5 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح  أك
ــاء  ــق واألحي ــتهداف املناط ــدوان يف اس ــران الع ــتمرار ط ــع اس رسي
الســكنية حيــث شــن خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة 38 غــارة جويــة 

ــة. ــاق التهدئ ــح التف ــرق واض ــدة يف خ ــى احلدي ــارة ع ــا 12 غ منه

ــن 3  ــدوان ش ــران الع ــبأ«: »إن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــه  غــارات عــى كيلــو ١6 و3 غــارات عــى الصليــف و5 غــارات عــى بيــت الفقي
ــة باحلديــدة استشــهد عــى إثرهــا مخســة مواطنــون، كــا شــن 3  وغــارة عــى اخلوب
ــاد  ــب يف ب ــي رشع ــة بن ــتهدفت منطق ــارات اس غ
ــوق  ــرأة ونف ــهاد ام ــة أدت إىل استش ــام بريم الطع
أعــداد مــن املاشــية و5 غــارات قبالــة نجــران 
ــارات  ــدة و3 غ ــدا ورازح بصع ــى ش ــن ع وغارت
عــى عبــس وحــرض وحــران بحجــة و5 غــارات 
عــى هنــم وغــارة عــى ملحــان باملحويــت و7 

ــدة«. ــم بصع ــى باق ــارات ع غ

قنابــل  ألقــى  العــدوان  طــران  أن  إىل  وأشــار 
عنقوديــة عــى مراعــي ومــزارع املواطنــن يف عزلــة 

املجاملــة بمديريــة بيــت الفقيــه باحلديــدة.

وأضــاف العميــد رسيــع »أن املرتزقــة قصفــوا بأكثــر 
مــن 8٠ قذيفــة مدفعيــة مناطــق يف كيلو ١6 وشــارع 
5٠ و7 يوليــو واألحيــاء املجــاورة بمدينــة احلديــدة، 

,,
املرتزقة قصفوا بأكثر من 
8٠ قذيفة مدفعية مناطق 
يف كيلو ١6 وشارع 
5٠ و7 يوليو واألحياء 
املجاورة بمدينة احلديدة، 
كا قصفوا بأكثر من 5٠ 
قذيفة مدفعية مناطق 
متفرقة يف مديرية التحيتا
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كــا قصفــوا بأكثــر مــن 5٠ قذيفــة مدفعيــة مناطــق متفرقــة يف مديريــة التحيتــا«. 

موضحــًا 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.

منوهــًا إىل أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحفــا باجتــاه مواقعنــا يف الشــبكة بنجــران منــذ 
ــدو  ــدوا الع ــف وكب ــا الزح ــاعات حيــث كــر مقاتلون ــتمر لس ــر اس ــاح الباك الصب
ــكل  ــخ وبش ــة والصواري ــف باملدفعي ــدو قص ــاد وأن الع ــائر يف األرواح والعت خس
كثيــف املناطــق اآلهلــة بالســكان يف رازح احلدوديــة مــا أدى إىل نفــوق أعــداد مــن 

املــوايش وتــرر بيــوت ومــزارع املواطنــن.

ــروا  ــعبية ك ــان الش ــش واللج ــن اجلي ــا م ــع إىل أن مقاتلين ــد رسي ــت العمي ولف
زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه القــرن والعظيمــة والضبوعــة والبــارك والســلطاء 

ــم.  ــادرة بنه واحلي

ــون  ــعبية يدرك ــان الش ــلحة واللج ــا املس ــال قواتن ــمي أن أبط ــدث الرس ــد املتح وأك
طبيعــة مهامهــم والــدور املنــوط هبــم يف الــرد بقــوة عــى أيــة حمــاوالت وزحوفــات 
ــاح  ــواء إلنج ــة األج ــى هتيئ ــه ع ــرص في ــذي نح ــت ال ــه يف الوق ــدو ومرتزقت للع

ــرب. ــاء احل ــام وإهن ــال الس ــود إح جه
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
يستعرض يف مؤمتر صحفي تصعيد العدوان

٢٠١8/١٢/١6

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــة يف  ــان التهدئ ــويد بإع ــاورات الس ــام مش ــد اختت ــه بع ــع: »إن رسي
ــه«. ــان عن ــم اإلع ــام ت ــدوان ب ــف الع ــزم حتال ــدة مل يلت ــة احلدي حمافظ

وأوضــح يف مؤمتــر صحفــي عقــده بصنعــاء أن طــران العــدوان شــن يف اليــوم األول 
بعــد املشــاورات اجلمعــة ١4ديســمر ٢١غــارة منهــا ١٠غــارات اســتهدفت مناطــق 
الفــازة والتحيتــا والدرهيمــي ومدينــة احلديــدة وشــن 38غــارة منهــا ١٢ غــارة عــى 
ــى  ــارات ع ــوت وغ ــث امل ــرف بمثل ــح يع ــذي أصب ــو ١6 ال ــدة وكيل ــة احلدي مدين
الصليــف وبيــت الفقيــه استشــهد عــى إثرهــا 5 مواطنــن يف خــرق واضــح التفــاق 
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التهدئة. 

ــي  ــى مراع ــة ع ــل عنقودي ــدوان قناب ــران الع ــى ط ــع »ألق ــد رسي ــاف العمي وأض
ــي  ــف مدفع ــة لقص ــاء املدين ــت أحي ــه وتعرض ــت الفقي ــن يف بي ــزارع املواطن وم
ــلل  ــة تس ــاك حماول ــح، وهن ــة الصال ــك مدين ــة وكذل ــل املرتزق ــن قب ــوائي م عش
مســنودة بغطــاء نــاري وقصــف مدفعــي يف الدرهيمــي، كــا حــاول املرتزقــة التســلل 

ــي«.  ــف يف الدرهيم ــي مكث ــف مدفع ــع قص ــن م بالتزام

ــواء  ــة األج ــى هتيئ ــة ع ــلحة اليمني ــوات املس ــرص الق ــا ح ــبق وأن أكدن ــال: »س وق
ــف،  ــة والقص ــارات اجلوي ــن الغ ــتمر يف ش ــدوان اس ــة إال أن الع ــبة للتهدئ املناس

ــداءات«. ــة اعت ــى أي ــرد ع ــرتدد يف ال ــن ت ــا ل ــد أن قواتن ونؤك

ــوم  ــذ الي ــدوان من ــم الع ــداءات وجرائ ــع يف املؤمتــر الصحفــي اعت واســتعرض رسي
األول النطــاق املشــاورات يف الســويد قائــا: »شــن طــران العــدوان )٢36( غــارة 
جويــة عــى مناطــق متفرقــة أثنــاء مشــاورات الســويد منهــا يــوم اخلميــس 6ديســمر 
٢8غــارة معظمهــا عــى هنــم وصعــدة واحلديــدة، ويــوم اجلمعــة 7 ديســمر ١٩غارة 
منهــا ١3غــارة عــى رازح وباقــم واملاحيــط بصعــدة ويــوم الســبت 8 ديســمر ٢5 
غــارة ويــوم االحــد ٩ ديســمر ١5غــارة ويــوم اإلثنــن ١٠ ديســمر ٢7غــارة ويــوم 
الثاثــاء ١١ديســمر 3٠غــارة ويــوم األربعــاء ١٢ديســمر ١5غــارة ويــوم اخلميــس 
١3ديســمر ١8غــارة وبعــد اختتــام املشــاورات يــوم اجلمعــة ١4ديســمر ٢١غــارة 
ــدوان  ــران الع ــنها ط ــى ش ــا تبق ــن وم ــن املاضي ــال اليوم ــارة خ ــك 38غ وكذل

الســعودي األمريكــي خــال الســاعات املاضيــة«. 

وأكــد العميــد رسيــع أن الغــارات عــى عــدد مــن املحافظــات أدت إىل استشــهاد ٢3 
شــخصًا منهــم 5 رجــال و7نســاء و5أطفــال، أمــا اجلرحــى فقــد بلغــوا 4٠جرحيــًا 
منهــم ١8 مــن الرجــال و١٠نســاء و١٢طفــًا وتــررت جــراء اســتمرار العــدوان 
ــر و5٠7  ــت للتدم ــزالً تعرض ــا 6٢من ــأة منه ــاورات 56٩ منش ــام املش ــال أي خ
منشــآت تعرضــت ألرضار خمتلفــة، كــا تــرر 65 حمــًا جتاريــًا، واســتهدف 
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ــدة  ــة احلدي ــة يف حمافظ ــا ٢3 مزرع ــة منه ــرتة 46 مزرع ــس الف ــال نف ــدوان خ الع
ونفــوق ١7 رأس مــن املاشــية. 

وأضــاف »حتــى املســاجد ودور العبــادة تعرضــت هــي األخــرى لاعتــداء فهنــاك 
ــم  ــجد يف رازح وت ــم ومس ــجد يف هن ــدة ومس ــا 6يف احلدي ــررت منه ــاجد ت 8 مس

اســتهداف منشــأتن حكوميتــن يف احلديــدة ومدرســة واحــدة«. 

ــر اإلرادة  ــدم تواف ــد ع ــورة تؤك ــات املذك ــام والبيان ــع أن األرق ــد رسي ــن العمي وب
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 لأعــال القتاليــة خاصــة يف حمافظــة 

احلديدة. 

ــعب  ــق الش ــه بح ــف جرائم ــوات لوق ــكل الدع ــتخف ب ــدوان يس ــال » إن الع وق
ــذا  ــام ه ــا أم ــم وقواتن ــن وبمعاناهت ــاء اليمني ــل بدم ــن قب ــتخف م ــا اس ــي ك اليمن
التعنــت وأمــام إســتمرار التصعيــد العســكري ال خيــار أمامهــا ســوى الــرد املناســب 
لــكل عمليــة تصعيــد بحســب مــا تقتضيــه الظــروف ومــا تفرضــه طبيعــة املواجهة«. 

ــف  ــاورات ويف خمتل ــام املش ــال أي ــدو خ ــكري للع ــد العس ــع التصعي ــص رسي وخل
ــتهدف  ــذي اس ــي ال ــف املدفع ــتمر القص ــه: » اس ــة بقول ــاور القتالي ــات واملح اجلبه
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«. 

ــن  ــأكثر م ــم بـ ــة هن ــكريًا يف جبه ــدوان عس ــد الع ــد صع ــم فق ــا يف هن ــال »أم وق
ــاوالت  ــك املح ــم تل ــلل ومعظ ــاوالت التس ــن حم ــدد م ــة وع ــة هجومي ٢7حماول
ــدت  ــرن وامت ــة والق ــة والضبوع ــلطاء والعظيم ــا يف الس ــع قواتن ــتهدفت مواق اس
ــك  ــق تل ــائلة وراف ــارك والس ــادرة والب ــا يف احلي ــع قواتن ــمل مواق ــاوالت لتش املح
ــران  ــارات الط ــة إىل غ ــف إضاف ــي مكث ــي وصاروخ ــف مدفع ــاوالت قص املح
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ــي«.  ــات األبات ــريب ومروحي احل

وأضــاف » يف يــوم األحــد املوافــق ٩ديســمر اســتخدم العــدوان الصواريــخ 
ــدة إىل  ــزات جدي ــدوان بتعزي ــع الع ــم ودف ــة هن ــًا يف منطق ــة دولي ــة املحرم العنقودي
ــا رشق القــرن  ــع قواتن ــة عــى مواق منطقــة هنــم مــع إســتمرار املحــاوالت اهلجومي

ــة الضبوعــة«.  وتب

ويف نجــران قــال العميــد رسيــع: »حاولــت قــوات العــدوان التقــدم باجتــاه مواقــع 
ــة  ــن أربع ــرى م ــة أخ ــة هجومي ــك حماول ــران وكذل ــة نج ــوح قبال ــا يف الص قواتن
ــاين باجتــاه الصــوح والثالــث باجتــاه املخــروق  مســارات األول باجتــاه الشــبكة والث
ــران  ــن ط ــناد م ــي واس ــي وصاروخ ــف مدفع ــع قص ــة م ــاه الرف ــع باجت والراب
االباتــي عــى مواقــع قواتنــا يف نجــد الفــارس وقهــرة اقــرد والصــوح بنجــران«. 

ــهدت  ــات ش ــلحة أن اجلبه ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح ــز أك ويف تع
حمــاوالت تســلل وقصفــا اســتهدف قواتنــا يف ماويــه وكذلــك باجتــاه مواقــع قواتنــا 
يف جبــل الســن بالكدحــة وقريــة الكدمــة يف مقبنــة وحماولــة تســلل يف جبــل حبــي 
ــاورات  ــام املش ــال أي ــكرية خ ــه العس ــن عمليات ــدوان م ــد الع ــاء صع ويف البيض
ــم  ــلل يف ذي ناع ــة تس ــة حماول ــت احلصيل ــداين فكان ــدم مي ــراز أي تق ــاوالً إح حم
وحماولــة هجوميــة اســتمرت عــدة ســاعات مــن ثاثــة مســارات يف قانيــة ثــم بعــد 

ــة مــن جديــد.  ــة تــم الدفــع بتعزيــزات لتكــرار املحاول انكســار املحاول

ويف بقيــة اجلبهــات قــال العميــد رسيــع: »هنــاك ثــاث حمــاوالت هجوميــة وحماولــة 
تســلل يف دمــت بالضالــع وحماولــة هجوميــة باجتــاه جبــل الشــبكة باملاحيــط وأربــع 
ــران  ــي والط ــاركة األبات ــع بمش ــا يف البق ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــاوالت هجومي حم
ــل  ــى جب ــاوالت ع ــاث حم ــع وث ــة بالبق ــاحة الغربي ــلل يف رش ــة تس ــريب وحماول احل
قيــس بــرازح ورشق جبــل الــدود بجيــزان وحماولــة هجوميــة عــى مواقــع قواتنــا يف 

جبــل تويلــق االســرتاتيجي أعقبهــا حماولــة هجوميــة باجتــاه املجــر يف باقــم«. 

ــوات  ــتمرة لق ــزات مس ــا تعزي ــدت قواتن ــاورات رص ــام املش ــال أي ــاف »خ وأض
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ــزان  ــران وجي ــات نج ــة إىل جبه ــريب إضاف ــاحل الغ ــم والس ــات هن ــدو يف جبه الع
وردًا عــى تلــك العمليــات التصعيديــة اكتفــت قواتنــا بالدفــاع واســتهداف قــوات 
ــا فــرص مناســبة للتقــدم  العــدو باألســلحة املناســبة ملنــع تقدمهــا وكان أمــام قواتن
باهلجــات املضــادة إال أن التوجيهــات كانــت تقــيض باالكتفــاء بالدفــاع والتصــدي 
ــرة  ــة كب ــائر بري ــدو خس ــوات الع ــت ق ــاورات وتلق ــاح املش ــى انج ــًا ع حرص
ــع  ــراء دف ــاب ج ــل ومص ــن قتي ــا ب ــات م ــن املئ ــا ع ــبق أن أعلن ــم وس ــة هن يف منطق

ــة«.  ــه إىل حمــارق حقيقي العــدوان بمرتزقت

ولفــت إىل أن حمــاوالت االخــرتاق مــن قبــل قــوات العــدو مجيعهــا فشــلت يف حتقيــق 
أهدافهــا حيــث تــم تدمــر ١١مدرعــة وآليــة ونفــذت قواتنــا بعــد إدارة العمليــات 
ــائر  ــت اخلس ــم وكان ــات يف هن ــوم 6عملي ــول إىل اهلج ــن التح ــاح م ــة بنج الدفاعي
البريــة 7٠٠ مــا بــن قتيــل ومصــاب مــن املرتزقــة منهــم ١5٠قتيــًا و١٩4مصابــًا 

ممــا يســمى اللــواء ١4١.

ــاق  ــم إط ــرد ت ــن ال ــن ضم ــى، وم ــن القت ــر م ــدد كب ــاء ع ــا أس ــال: »لدين وق
ــات  ــى جتمع ــزال ع ــراز زل ــن ط ــخ م ــدر يب ١ و4صواري ــراز ب ــن ط ــن م صاروخ

ــم«.  ــم يف هن ــة وتعزيزاهت املرتزق

وأضــاف »إن ســاح اجلــو شــارك أيضــًا بأربــع رضبــات مبــارشة حققــت أهدافهــا 
ــا يف إدارة  ــة اســتهدفت غرفــة عمليــات نقيــل الفرضــة، ونجحــت قواتن منهــا رضب
ــائر  ــه خس ــوف قوات ــت يف صف ــدو وأحدث ــاوالت الع ــلت حم ــة أفش ــات دفاعي عملي

ــة«. ــال تعطيلي ــرة بالتزامــن مــع إدارة أعــال قت كب

ــات  ــه هج ــا بتوجي ــت قواتن ــه قام ــرصه وتثبيت ــدو وح ــد الع ــد ص ــه بع ــدًا أن مؤك
ــه.  ــت علي ــا كان ــاع إىل م ــتعادة األوض ــرتاق واس ــرات االخ ــادة يف ثغ مض

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 
ــد  ــعبية تؤك ــان الش ــش واللج ــتخبارات اجلي ــال واس ــات القت ــاور وجبه ــف حم خمتل
اســتمرار العــدو يف حشــد قواتــه واســتقدام تعزيــزات إىل اجلبهــات ســيا يف الســاحل 

الغريب«. 

واعتــر املتحــدث الرســمي أن أيــة حمــاوالت هجوميــة أو تصعيــد عســكري ســيقابل 
باملثــل ولــن نــرتدد يف الدفــاع عــن شــعبنا وأرضنــا.

ــة  ــة والوطني ــؤولية الديني ــن املس ــة م ــام نابع ــود الس ــم جه ــالتنا بدع ــال: »رس وق
واألخاقيــة وحرصــًا عــى اليمنيــن بمــن فيهــم املرتزقــة وكل مــن يعمــل يف 
صفــوف العــدو فعليهــم االنتقــال مــن موقــع اخليانــة والعالــة إىل حيــث جيــب أن 
ــتعارية«.  ــات االس ــام املخطط ــن أم ــن الوط ــاع ع ــن للدف ــاء اليم ــة أبن ــون كاف يك

وأكــد أن وطننــا يتعــرض لعــدوان هجمــي وملخطــط تآمــري واضــح يســتدعي مــن 
ــعبية وأن  ــان الش ــش واللج ــوات اجلي ــم ق ــم ودع ــد صفوفه ــن توحي ــة اليمني كاف
ــن  ــاع ع ــة الدف ــك مروعي ــل ونمتل ــكل حمت ــاز ول ــكل غ ــرة ل ــيبقى مق ــن س اليم

ــا.  ــة يف بادن ــا وحــق التصــدي لــكل األطــاع األجنبي أرضن

وقــال: »إن الدعــوة الســعودية لتأســيس حتالــف يضــم دول البحــر األمحــر وخليــج 
ــل يف  ــي املتمث ــا األمريك ــي وهدفه ــياقها التارخي ــن س ــا ع ــن فصله ــدن ال يمك ع
ــر  ــم بمص ــدن والتحك ــج ع ــدب وخلي ــاب املن ــر وب ــر األمح ــى البح ــيطرة ع الس
ــوين واملعركــة يف الســاحل  ــان الصهي ــع مــع الكي ــر التطبي الشــعوب وثرواهتــا وتري
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 
ــة  ــن اهليمن ــرر م ــادف إىل التح ــي اهل ــع ع ــامل ربي ــدي وس ــم احلم ــن إبراهي الزعيم
اخلارجيــة ومتكــن اليمنيــن مــن بنــاء دولتهــم املســتقلة انطاقــًا مــن حقيقــة املوقــع 
االســرتاتيجي وحقائــق ثــروة األرض والبــر وواحديــة التاريخ واملصر املشــرتك«. 
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وقــال العميــد رسيــع: »لإلمــارايت نقــول.. اليمــن دولــة بحريــة.. حقيقــة جغرافيــة.. 
فلــن يتحــول إىل دولــة حبيســة طــال الزمــن أم قــرص فلقــد اســتمر النضــال اليمنــي 
ــة  ــن ثاث ــر م ــريب ألكث ــاحل الغ ــا للس ــن روم ــوم م ــي املدع ــال احلب ــد االحت ض
ــة  ــره اهلزيم ــزو مص ــل وأي غ ــره الرحي ــال مص ــالة أن أي احت ــي رس ــرون وه ق
ــعب  ــاء وش ــعب اإلب ــدي وش ــعب التح ــعبنا ش ــل فش ــا الفش ــاع مصره وأي أط
الكرامــة وشــعب ال يقبــل بالــذل ومــن يشــكك يف هــذه احلقيقــة عليــه أن يعــود إىل 

تاريــخ اليمــن واليمنيــن«. 

ــن  ــإن كان يؤم ــدو ف ــا الع ــة نواي ــة حقيق ــرص ملعرف ــام ف ــات الس ــد أن حمط وأك
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 واالجتاعــي 
واألخاقــي ويف هنايــة االمــر نحــن ندافــع عــن بلدنــا وهــذا حــق وواجــب مقدس.. 

وســيدرك العــامل هــذه احلقيقــة عاجــًا أم آجــًا.
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العميد سريع: حتالف العدوان السعودي مستمر 
يف انتهاك الهدنة يف محافظة احلديدة

٢٠١8/١٢/١6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــة يف  ــاك اهلدن ــتمر يف انته ــعودي مس ــدوان الس ــف الع ــع أن حتال رسي
حمافظــة احلديــدة حيــث شــن 12 غــارة خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة 

ــة. ــق متفرق ــى مناط ــارة ع ــة إىل 26 غ باإلضاف

وقــال العميــد حييــى رسيــع يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: »إن طــران 
ــارات  ــف و5 غ ــى الصلي ــارات ع ــو ١6 و3 غ ــى كيل ــارات ع ــن 3 غ ــدوان ش الع
عــى بيــت الفقيــه باحلديــدة وغــارة عــى اخلوبــة.. مشــرًا إىل ســقوط مخســة شــهداء 

وعــدد مــن اجلرحــى«.

 كــا شــن 3 غــارات اســتهدفت منطقــة بنــي رشعــب يف بــاد الطعــام بريمــة وأدت 
إىل استشــهاد امــرأة ونفــوق أعــداد مــن املاشــية و5 غــارات قبالــة نجــران وغارتــن 
ــة و5  ــران بحج ــرض وح ــس وح ــى عب ــارات ع ــدة و3 غ ــدا ورازح بصع ــى ش ع
غــارات عــى هنــم وغــارة عــى ملحــان باملحويــت و7 غــارات عــى باقــم بصعــدة.

وأضــاف »أن طــران العــدوان ألقــى قنابــل عنقوديــة عــى مراعــي ومــزارع املواطنن 
ــعد  ــي س ــة يف بن ــل صوتي ــدة وقناب ــه باحلدي ــت الفقي ــة بي ــة بمديري ــة املجامل يف عزل

باملحويــت«.

وقــال العميــد رسيــع: »إن املرتزقــة قصفــوا بأكثــر مــن 8٠ قذيفــة مدفعيــة مناطــق يف 
كيلــو ١6 وشــارع 5٠ و7 يوليــو واألحيــاء املجــاورة بمدينــة احلديــدة، كــا قصفــوا 

بأكثــر مــن 5٠ قذيفــة مدفعيــة مناطــق متفرقــة يف مديريــة التحيتــا«.
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مؤكــدًا 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 زحفــًا 
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.

ــارك  ــة والب ــة والضبوع ــرن والعظيم ــاه الق ــة باجت ــوف للمرتزق ــر زح ــرًا إىل ك مش
ــم. ــادرة بنه ــلطاء واحلي والس

وأكــد املتحــدث الرســمي للجيــش أن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية 
ــاوالت  ــة حم ــى أي ــوة ع ــرد بق ــم يف ال ــوط هب ــدور املن ــم وال ــة مهامه ــون طبيع يدرك
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 و10 زحوفات 
للمرتزقة مع اقتراب سريان وقف إطالق النار

  ١7 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن طــران العــدوان شــن ٧9 غــارة جويــة فيــام نفــذ املرتزقــة 
ــا  ــع قواتن ــى مواق ــلل ع ــاوالت تس ــات وحم ــن 10 زحوف ــر م أكث
بالتزامــن مــع قصــف مدفعــي وصاروخــي عــى أحيــاء مدينــة 
ــان  ــة مــع اقــراب موعــد رسي ــدة خــال الـــ48 ســاعة املاضي احلدي

ــدة. ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــة ووق اهلدن

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ”: “إن طــران العــدوان شــن غارتــن 
ــدي  ــرض ومي ــى ح ــارات ع ــزان و4 غ ــة جي ــارات قبال ــاء و8 غ ــة بالبيض يف قاني
واملــزرق بحجــة و١١ غــارة قبالــة نجــران و٩ غــارات عــى البقــع و١4 غــارة عــى 
ــى  ــن ع ــم وغارت ــى هن ــارات ع ــدة و8 غ ــة احلدي ــى حمافظ ــارات ع ــوف و8 غ اجل
ــاف  ــى كت ــارات ع ــدا و4 غ ــى ش ــارة ع ــى رازح وغ ــارات ع ــس و7 غ ــوران آن ض

ــأرب«. ــى رصواح بم ــارة ع ــدة وغ بصع

ــاء  ــتهدفت األحي ــة اس ــات املرتزق ــة ودباب ــمي إىل أن مدفعي ــدث الرس ــار املتح وأش
ــر مــن 58 قذيفــة منهــا ٩ قذائــف عــى منطقــة  واملناطــق الســكنية يف احلديــدة بأكث
7 يوليــو و١٢ قذيفــة عــى مناطــق متفرقــة رشقــي املدينــة و4 قذائــف عــى حيــس 
ــا مــا أدى إىل  و١7 قذيفــة يف كيلــو ١6 باجتــاه الزعفــران وحمــل الشــيخ ومصنــع نان
نشــوب حريــق كبــر كــا ســقطت 5 قذائــف هــاون عــى منطقــة االحتــاد و5 قذائــف 
عــى اجلــاح األســفل وقذيفتــان عــى قريــة مغــاري يف حيــس و3 قذائــف هــاون عــى 

شــال اجلــاح وقذيفــة رابعــة عــى قلــب اجلــاح.

ــاه  ــران باجت ــوب كم ــن جن ــا م ــاروخ كاتيوش ــوا ١5 ص ــة أطلق ــاف “أن املرتزق وأض
ــو ١6”. ــيخ بكيل ــت الش ــل بي ــة حم ــران وقري ــال الزعف ش
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وأكــد العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدوان شــنوا زحفــًا 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 
ــن  ــن م ــى واملصاب ــرات القت ــقط ع ــف وس ــال الزح ــد اهلل إفش ــم بحم ــس وت أم

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 4 زحوفــات 
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 3 آليــات للعــدو ولقــي مــن كان 

عــى متنهــن مرصعهــم.

مؤكــدًا أن مقاتلينــا أفشــلوا زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه آل رسة وحمديــدة وآل مغــرم 
وآل احلاقــي بباقــم وســقط العــرات منهــم قتــى ومصابــن كــا تــم تدمــر مدرعــة 

للعــدو.

ــا  ــل مقاتلون ــل اهلل أفش ــه وبفض ــمي: “إن ــدث الرس ــال املتح ــزان ق ــة جي ويف قبال
عمليــة تســلل للعــدو عــى جبــل احلطيمــي بــوادي جــارة كــا أفشــلوا زحفــًا مكثفــًا 
ــى  ــة قت ــن املرتزق ــرات م ــقط الع ــران وس ــا رشق ح ــع قواتن ــى مواق ــة ع للمرتزق
ــن  ــة م ــات مدرع ــم و3 عرب ــر 3 أطق ــًا وتدم ــص 3٠ مرتزق ــم قن ــا ت ــن ك ومصاب

ــكوش”. ــوع أش ن
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العميد سريع: قواتنا املسلحة ملتزمة 
بوقف إطالق النار يف احلديدة رغم 

خروقات العدوان ومرتزقته
  ١8 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــون  ــعبية ملتزم ــان الش ــلحة واللج ــوات املس ــال الق ــع أن أبط رسي
ــدوان  ــرق الع ــذي خي ــت ال ــدة يف الوق ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط بوق
ــة  ــة املكلف ــول اللجن ــر وص ــتغلني تأخ ــة مس ــاق التهدئ ــه اتف ومرتزقت

ــار. ــاق الن ــف إط ــى وق ــاإلرشاف ع ــدة ب ــم املتح ــن األم م

ــريب  ــدوان احل ــران الع ــبأ«: »إن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
واالســتطاعي حيلــق يف ســاء احلديــدة بشــكل مكثــف بالتزامــن مــع قصــف املرتزقة 
لعــدد مــن األحيــاء واملناطــق الســكنية باحلديــدة بأكثــر مــن 38 قذيفــة مدفعيــة و١4 
صاروخــًا وقصــف باألســلحة املتوســطة وحتصينــات وحفريــات تقــوم هبــا جرافــات 

املرتزقــة«.  

ــن  ــعب بصاروخ ــة الش ــتهدفوا مدين ــة اس ــمي أن املرتزق ــدث الرس ــح املتح وأوض
ــت  ــاروخ كورني ــن وص ــارع اخلمس ــت ش ــاروخ كورني ــوا بص ــا قصف ــن ك موجه
آخــر باجتــاه فنــدق االحتــاد بالتزامــن مــع قيــام اجلرافــات ببنــاء حتصينــات ومتــارس 
ــاه  ــطة باجت ــلحة املتوس ــف باألس ــف كثي ــع قص ــعب م ــة الش ــة مدين ــات قبال وحفري

ــن. ــارع اخلمس ش

ــا  ــة منه ــف مدفعي ــخ و٩قذائ ــوا ١٠ صواري ــدوان أطلق ــة الع ــاف »أن مرتزق وأض
ــاون  ــة ه ــران وقذيف ــاه الزعف ــطة باجت ــلحة املتوس ــف باألس ــاون وقص ــف ه 7 قذائ
ــة  ــت مدفعي ــا قصف ــعب ك ــة الش ــقطت يف مدين ــرى س ــة وأخ ــقطت رشق الواح س

ــة بـــ ١8 قذيفــة منطقــة كيلــو ١6«. املرتزقــة باجلريب

ديسمبر / ٢٠١٨



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

122

ــفل  ــاح األس ــاه اجل ــف باجت ــوا ٩ قذائ ــة أطلق ــع إىل أن املرتزق ــد رسي ــار العمي وأش
كــا نفــذوا حماولــة تســلل رشق حيــس.. مؤكــدًا أن املرتزقــة دفعــوا بتعزيــزات مــن 

ــو ١6. ــر وكيل ــاه املنظ ــة باجت اخلوخ

ــق  ــى مناط ــة ع ــارة جوي ــن ٢6 غ ــدوان ش ــران الع ــع أن ط ــد رسي ــح العمي وأوض
خمتلفــة خــال الـــ ٢4 ســاعة املاضيــة حيــث شــن 5 غــارات عــى البقــع و7 غــارات 
قبالــة نجــران و6 غــارات عــى هنــم و3 غــارات عــى رصواح وغارتــن عــى حــرض 

و3 غــارات يف مناطــق متفرقــة يف احلــدود.

ويف جبهــة هنــم أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا صــدوا هجومــًا للمرتزقــة 
عــى مواقعنــا يف تبــة الصمــود وأرتــاب شــامخ 
ــقط  ــة وس ــًا للمرتزق ــًا حمك ــا كمين ــذ مقاتلون ونف
العــرات منهــم قتــى ومصابــن، كــا أفشــل أبطــال 
اجليــش واللجــان هجومــًا للمرتزقــة باجتــاه احلــول 

ــلطاء. والس

ــة  ــًا للمرتزق ــدوا هجوم ــا ص ــاف »أن مقاتلين وأض
باجتــاه الظهــرة األجــارش يف اجلــوف مســنودًا بغطــاء 
جــوي مــن الطــران احلــريب واألباتــي وكبدوهــم 

خســائر فادحــة«.

ــان  ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط ــد رسي ــد العمي وأك
الشــعبية أفشــلوا هجومــًا للمرتزقــة باجتــاه رشــاحة 
بالبقــع اســتمر أربــع ســاعات، كــا أفشــلوا هجومــًا 
ــذ  ــتمر من ــر اس ــة عس ــر قبال ــاه املحج ــر باجت آخ
ــة  ــرات املرتزق ــقط ع ــر وس ــى الظه ــاح حت الصب

ــات. ــر 3 مدرع ــم تدم ــن وت ــى ومصاب قت

مشــرًا إىل انكســار هجومــن للمرتزقــة باجتــاه 

,,
املرتزقة أطلقوا ٩ قذائف 
باجتاه اجلاح األسفل كا 
نفذوا حماولة تسلل رشق 
حيس.. ودفعوا بتعزيزات 
من اخلوخة باجتاه املنظر 

طران العدوان شن ٢6 
غارة جوية عى مناطق 
خمتلفة خال الـ ٢4 
ساعة املاضية حيث شن 
5 غارات عى البقع 
و7 غارات قبالة نجران 
و6 غارات عى هنم و3 
غارات عى رصواح 
وغارتن عى حرض و3 
غارات يف مناطق متفرقة 
يف احلدود
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جنــوب ورشق جبــل النــار يف حــرض وتكبــد املرتزقــة خســائر فادحــة.

ــل يف  ــدور فاع ــدويل ب ــع ال ــدة واملجتم ــم املتح ــع األم ــة أن تضطل ــى أمهي ــدد ع وش
ــن. ــاة اليمني ــاء معان ــدوان وإهن ــاف الع ــام وإيق ــال الس ــاق وإح ــاذ االتف إنف

حممــًا قــوى العــدوان واملرتزقــة املســؤولية الكاملــة عــن أي خــرق التفــاق وقــف 
إطــاق النــار باحلديــدة ومــا قــد يرتتــب عليــه مــن نتائــج وضحايــا.. مؤكــدًا يف ذات 
الوقــت االلتــزام بإعــان وقــف إطــاق النــار واالســتمرار يف إبــاغ جلنــة التنســيق 

املشــرتكة بــا حيــدث مــن خروقــات.
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قيادة وزارة الدفاع ترحب ببدء سريان 
وقف إطالق النار مبحافظة احلديدة

٢٠١8/١٢/١8م

ــدء  ــة بب ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــت قي رحب
ــدة. ــة احلدي ــار بمحافظ ــاق الن ــف إط ــان وق رسي

وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع يف ترصيــح 
ــاء اليمنيــة »ســبأ« التــزام اجليــش واللجــان الشــعبية بــا تــم التوصــل  ــة األنب لوكال

إليــه يف مشــاورات الســويد بشــأن وقــف إطــاق النــار يف حمافظــة احلديــدة.

ــون  ــل أن يك ــة تأم ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــار إىل أن قي وأش
ــن  ــوم الوط ــامل يف عم ــف ش ــة لوق ــدة مقدم ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــاق وق اتف

ــي. ــعب اليمن ــن الش ــاة ع ــع املعان ــام ورف ــال الس وإح

ــق  ــة لتحقي ــة اجلهــود املبذول وهبــذا الصــدد جتــدد القــوات املســلحة ترحيبهــا بكاف
ــموخ  ــكل ش ــون ب ــن يقف ــم الذي ــي العظي ــعب اليمن ــاء الش ــي أبن ــدف وحتي ــذا اهل ه

ــدوان. ــدي للع ــة التص ــعبية يف معرك ــان الش ــش واللج ــا للجي ــزة دع وع
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العميد سريع: استهداف مطار صنعاء إعاقة 
جلهود األمم املتحدة واملجتمع الدولي واألصوات 

احلرة يف العالم الداعية لفتح املطار
  ٢٠١8/١٢/١٩م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن اســتهداف العــدوان ملطــار صنعــاء الــدويل اليــوم جريمــة 
تضــاف إىل سلســلة اجلرائــم البشــعة التــي يرتكبهــا حتالــف العــدوان 

وحصــاره املطبــق عــى شــعبنا اليمنــي.

ــع  ــج وذرائ ــاء بحج ــار صنع ــتهدافه ملط ــر اس ــدوان تري ــاول الع ــد ح ــال: »لق وق
ــود  ــة جه ــة يف إعاق ــاه احلقيقي ــس نواي ــا يعك ــة م ــن الصح ــا م ــاس هل ــة ال أس واهي
األمــم املتحــدة واملجتمــع الــدويل واألصــوات احلــرة يف العــامل الداعيــة لفتــح مطــار 

ــي«. ــاين وأخاق ــب إنس ــعبنا كمطل ــام ش ــاء أم صنع

ــؤوليتها يف  ــل مس ــدة لتحم ــم املتح ــوا األم ــذي ندع ــت ال ــه يف الوق ــار إىل ان وأش
ــة  ــدوان ويف املقدم ــوى الع ــل ق ــن نحم ــاة اليمني ــاء معان ــدوان وإهن ــاف الع إيق
النظامــان الســعودي واإلمــارايت ومــن خلفهــم األمريكــي املســؤولية الكاملــة عــن 

ــدوان. ــتمرار الع ــراء اس ــي ج ــعبنا اليمن ــق ش ــم بح ــة اجلرائ كاف

ديسمبر / ٢٠١٨



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

126

العميد سريع: مرتزقة العدوان يواصلون 
خرقهم التفاق وقف إطالق النار 
باحلديدة والطيران يشن 28 غارة

  ١٩ /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــوايل  ــى الت ــاين ع ــوم الث ــون للي ــدوان يواصل ــة الع ــع أن مرتزق رسي
خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار باحلديــدة والقصــف املدفعــي 

والصاروخــي وباألســلحة املتوســطة عــى األحيــاء الســكنية.

احلــريب  الطــران  أن  إىل  »ســبأ«  اليمنيــة  األنبــاء  لوكالــة  ترصيــح  يف  وأشــار 
ــوم  ــا تق ــدة في ــاء احلدي ــة يف س ــق بكثاف ــزال حيل ــي ال ي ــتطاعي واألبات واالس
اجلرافــات باســتحداث حتصينــات ومتــارس وخنــادق يف داللــة واضحــة عــى نيتهــم 

ــار. ــاق الن ــف إط ــاق وق ــزام باتف ــدم االلت ــد وع بالتصعي

ــة الشــعب بـــ6 قذائــف  وقــال العميــد رسيــع: »إن مرتزقــة العــدوان قصفــوا مدين
هــاون مــن مواقعهــم يف رشق املدينــة، كــا قصفــوا بـــ3 قذائــف 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«.  

مشــرًا إىل أن املرتزقــة قصفــوا بـــ٩ صواريــخ 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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ــات  ــاء حتصين ــان ببن ــة تقوم ــن للمرتزق ــد جرافت ــم رص ــه ت ــدًا أن ــارس«.. موك واملت
ــة، كــا تــم رصــد خــروج طقمــن  ــة الشــعب وجرافــة أخــرى يف اجلريب رشق مدين
مــن رشق مدينــة الشــعب إىل غــرب العقــد ودخــول جرافــة مــن غــرب العقــد إىل 

ــعب. ــة الش رشق مدين

ــدة حيــث  ــة احلدي ــزات للمرتزقــة حتركــت باجتــاه مدين وأوضــح املتحــدث أن تعزي
حتــرك ١٢٠ مرتزقــا مــن اخلوخــة باجتــاه املنظــر وأن كتيبتــن مــن املرتزقــة تتبعــان مــا 
ــة أهنــت تدريبهــا يف قاعــدة عصــب وجيــري اآلن  ــة هتامي يســمى اللــواء الثــاين نخب

الرتتيــب لنقلهــا إىل جبهــة الســاحل الغــريب خــال الـــ48 ســاعة القادمــة.

ونــوه العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن ٢8 غــارة منهــا 6 غــارات عــى 
ــى  ــارات ع ــزرق و4 غ ــان يف امل ــارات يف رازح وغارت ــدويل و3غ ــاء ال ــار صنع مط
رصواح وغارتــان عــى هنــم وغارتــان عــى حــران و7 غــارات عــى باقــم وغارتــان 

قبالــة نجــران.

وحــول التصعيــد يف بقيــة اجلبهــات أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلينــا أفشــلوا 
ــم  ــرن يف هن ــال الق ــا ش ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــلل للمرتزق ــة تس ــل اهلل حماول بفض

ــار بحــرض. ــة تســلل أخــرى باجتــاه جبــل الن وحماول

ــار يف  ــاق الن ــف إط ــرار وق ــة بق ــلحة ملتزم ــا املس ــع أن قواتن ــد رسي ــد العمي وأك
ــرة  ــد وت ــتمرار وتصاع ــس رغــم اس ــط النف ــات ضب ــى درج ــدة وتتحــى بأع احلدي
خروقــات العــدوان ومرتزقتــه والتــي يتــم رصدهــا وإبــاغ جلنــة التنســيق املشــرتكة 

ــأول. هبــا أوال ب
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي ذوي 
شهداء الدائرة »اجلالب واملجش والزبيري«

  ٢٠١8/١٢/١٩م

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 دفاعــًا عــن الوطــن 

وســيادته ومواجهــة الغــزاة واملرتزقــة يف الســاحل الغــريب.

وخــال اللقــاء أشــاد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي بــاألدوار واملواقــف البطوليــة 
التــي اجرتحهــا الشــهداء الثاثــة يف مياديــن الــرف والبطولــة يف املجــال املعنــوي 
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ــهداء  ــرًا إىل أن الش ــهداء.. مش ــم ش ــوا إىل رهب ــى ارتق ــكري حت ــام العس واإلع
ــجاعة  ــة يف الش ــموا لوح ــداين ورس ــوي املي ــل املعن ــًا يف العم ــوا نموذج ــة كان الثاث
والفــداء يف مواجهــة الغــزاة ومرتزقتهــم وهــو دور يبعــث الفخــر واالعتــزاز لقيــادة 

ــم. ــرة وألرسه ــبي الدائ ومنتس

ــة  ــويل أرس الشــهداء جــل الرعاي ــادة ت ــوي أن القي ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ وأكــد مدي
واالهتــام وســيبقى الوفــاء هلــم عهــدًا عــى رقــاب اجلميــع. 

مــن جهتهــم عــر ذوو الشــهداء عــن خالــص شــكرهم وامتناهنــم للقيــادة السياســية 
والعســكرية العليــا ولقيــادة الدائــرة عــى اهتامهم بــأرس الشــهداء ورعايتهــم الدائمة 
هلــم.. مؤكديــن أهنــم ســيقدمون الشــهيد تلــو الشــهيد مــن أجــل االنتصــار للوطــن 

والشــعب ودفاعــًا عــن قيــم احلريــة والكرامــة واالســتقال.

ــا  ويف هنايــة اللقــاء كــرم مديــر دائــرة التوجيــه ذوي الشــهداء بــدرع الدائــرة وهداي
رمزيــة.
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العميد سريع: املرتزقة يواصلون خروقاتهم 
يف احلديدة بإطالق من 48 قذيفة و13 

صاروخًا بالتزامن مع شن 39 غارة
  ٢٠ /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان مســتمرون يف خــرق اتفــاق وقــف إطــاق 
ــر  ــوا بأكث ــث قصف ــوايل حي ــى الت ــث ع ــوم الثال ــدة للي ــار باحلدي الن
مــن 13 صاروخــًا موجهــًا و48 قذيفــة مدفعيــة عــددًا مــن األحيــاء 
ــران  ــف للط ــق كثي ــع حتلي ــن م ــدة بالتزام ــة احلدي ــق يف مدين واملناط

ــة.     احلــريب واألباتــي يف ســامء املدين

ــت ١5  ــة أطلق ــة املرتزق ــبأ«:»إن مدفعي ــاء اليمنية»س ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــة و4 قذائــف  قذيفــة هــاون ســقطت مــا بــن الواحــة واالحتــاد و٩ قذائــف مدفعي
ــة باجتــاه  ــة الشــعب وقذيفتــي هــاون مــن مواقعهــم يف اجلريب هــاون إىل حميــط مدين
الزعفــران وقذيفــة مدفعيــة مــن مصنــع احلاشــدي إىل حميــط جولــة الســفينة وقذيفــة 
ــة الزعفــران و١٠ قذائــف هــاون باجتــاه شــارع  أخــرى مــن خمطــط كمــران إىل قري

اخلمســن وجولــة األقرعــي و6 قذائــف هــاون باجتــاه 7يوليــو«. 

وأضــاف “أن املرتزقــة أطلقــوا ١3 صاروخــًا موجهــًا منهــا صــاروخ مــن املستشــفى 
إىل غــرب شــارع اخلمســن و4 صواريــخ إىل حميــط االحتــاد وصــاروخ باجتــاه فنــدق 
الواحــة وصاروخــان باجتــاه فنــدق الرفاهيــة و5 صواريــخ باجتــاه شــارع اخلمســن “.  

ــن  ــة م ــار بكثاف ــاق الن ــوا إط ــة واصل ــمي إىل أن املرتزق ــدث الرس ــار املتح وأش
ــن  ــاء وم ــارع صنع ــال ش ــاين ش ــاه املب ــة باجت ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــف األس خمتل
مواقعهــم يف رشق االحتــاد إىل شــارع اخلمســن وإىل مدينــة الشــعب مــن رشقهــا وإىل 

ــد. ــرب العق ــن غ ــة م ــارات ناري ــاق عي ــة إىل إط ــة إضاف رشق الواح
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ــد  ــس رص ــة أم ــم ليل ــه ت ــع: “إن ــد رسي ــال العمي ــتحداثات ق ــوص االس وبخص
جرافــات تقــوم باســتحداثات رشق وشــال مدينــة الشــعب وجرافــة أخــرى جنــوب 

ــة”. اجلريب

ــق  ــى مناط ــة ع ــارة جوي ــن 3٩ غ ــدوان ش ــران الع ــع إىل أن ط ــد رسي ــوه العمي ون
خمتلفــة خــال الـــ٢4 ســاعة املاضيــة منهــا 5 غــارات عــى رصواح بمــأرب 
و4غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و١٢ غــارة عــى حــرض وحــران واملــزرق 
ومســتبأ بمحافظــة حجــة و4غــارات عــى البقــع وغارتــان عــى قحــزة وغــارة عــى 
رازح وغــارة يف املاحيــط وغارتــان عــى املطــار بمحافظــة صعــدة و8 غــارات قبالــة 

ــة.  ــارة جوي ــه يف رصواح بغ ــدوان مرتزقت ــران الع ــتهدف ط ــا اس ــران ك نج

ــمي إىل  ــدث الرس ــار املتح ــة اجلبهــات أش ــدوان يف بقي ــة الع ــد مرتزق وحــول تصعي
أن مقاتلينــا صــدوا زحفــًا 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 
ــة  ــزال مرمي ــن ال ت ــث واملصاب ــرات اجلث ــم وأن ع ــارك يف هن ــة والب ــول العظيم ح
يف الشــعاب تركهــا املرتزقــة ومل يســتطيعوا انتشــاهلا بســبب نــران القناصــة كــا تــم 

ــة.  ــد املرتزق أرس أح

ــدة مهــا  ــار يف احلدي ــتبقى ملتزمــة بوقــف إطــاق الن ــا املســلحة س  وأكــد أن قواتن
ــة. ــدوان واملرتزق ــات الع ــتفزازات وخروق ــت اس بلغ
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بيان هام للقوات املسلحة حول 
االنتصارات يف صرواح

  ٢٠١8/١٢/٢١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــى املتح ألق
ــة  ــارات النوعي ــول االنتص ــلحة ح ــوات املس ــم الق ــًا باس ــع بيان رسي
التــي ســطرها أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية يف رصواح فيــام يــي 

ــان  نــص البي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هللِ القائِل: »ومِن اعتدى عليكم فاعتدوا عليِه بمثِل ما اعتدى عليكم«

ويثبــت  ينرصكــم  اهلل  تنــرصوا  »إن  والقائــِل: 
العظيــم  اهللُ  صــدق  أقداَمكــم« 

ردا عــى تصعيــِد الُعــدواِن ومرتزقتــِه يف جبهــِة 
ــِش  ــال اجلي ــَذ أبط ــوِص، نف ــِه اخلُص ــى وج ــم ع هِن
ــًة عســكريًة  واللجــاِن الشــعبيِة بعــوٍن مــَن اهللِ عملي
هجوميــًة نوعيــًة ناجحــًة ضــدَّ مرتزقــِة الُعــدواِن يف 

مديريــِة رِصواح.

تــم خــاَل العمليــِة تطهــُر وإحــكاُم الســيطرِة عــى 
ــاِب التــي  ــِة الواســعِة واملواقــِع والتب السلســِة اجلبلي
ــد تقدمــوا فيهــا وســيطروا  ــُه ق كان العــدوُّ ومرتزقُت
عليهــا خــاَل عاَمــي ٢٠١6 و٢٠١7م بمســاحٍة 

ــع. ــرت مرب ــو م ــن 34 كيل ــر م ــّدُر بأكث ُتق

,,
تطهُر وإحكاُم السيطرِة 
عى السلسِة اجلبليِة 
الواسعِة واملواقِع والتباِب 
التي كان العدوُّ ومرتزقُتُه 
قد تقدموا فيها وسيطروا 
عليها خاَل عاَمي ٢٠١6 
و٢٠١7م بمساحٍة ُتقّدُر 
بأكثر من 34 كيلو مرت 
مربع.
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هــذه العمليــُة التــي َنفَذهــا أبطالنــا امليامــُن باحرتافيــٍة عســكريٍة عاليــة، متــت بعــَد 
ــاِء مــأرَب الرفــاء. ــٍة اســتخباراتية واســتطاعيٍة دقيقــٍة، وتعــاوِن أبن عملي

ــِع العــدوِّ مــن  وقــد ســارت وفــَق ُخطــٍة حمكمــٍة تــمَّ التحــرُك خاهَلــا صــوَب مواِق
أربعــِة مســارات.

ــدوَّ  ــا الع ــَت جماهدون ــُث باغ ــان حي ــِل هي ــاِه جب ــن اجت ــاُر األول.. م املس
ــِن  ومتــِت الســيطرُة عــى موِقَعــي زيــد العاقــل والعلــم االســرتاتيجين املطلَّ

ــِة مــأرب. عــى مدين

ــيطرَة  ــا الس ــَم مقاتلون ــقري وأحك ــرة واالش ــاِه احلاج ــاين.. باجت ــاُر الث املس
عــى عــدٍد مــن التبــاِب واملواقــِع منهــا تبــُة القــايض والتبــاُب املحيطــُة هبــا 

ــرتاتيجية. ــاس االس ــلِة أتي ــوال إىل سلس وص

ــاٍب  ــَق وتب ــى مناط ــيطرَة ع ــا الس ــه جماهدون ــَم في ــث.. أحك ــاُر الثال املس
ــاُب املحيطــُة  ــة بــرط والتب ــُة مغرب ــة b.m.b وتب أبرزهــا مرَتَفَعــات ٢3 وتب

هبــا.

املســار الرابــع.. باجتــاِه الزغــن وانطلــق جماهدونــا األبطــال يف هــذا املســاِر 
ــد  ــفينِة والراص ــي الس ــى تبت ــيطرُة ع ــِت الس ــاٍت، ومت ــٍة اجتاه ــن ثاث م

ــف. ــِة اطه ــوالً إىل تب ــِل وص ــا بالكام وحميطِه

ــن ١53  ــر م ــِة وأرِس أكث ــِل واصاب ــن قت ــعُة ع ــُة الواس ــذه العملي ــفرت ه ــد أس وق
ــَب  ــذي أصي ــة رصواح، ال ــاديُّ جلبه ــزُق القي ــم املرت ــادة، أبرُزه ــم ق ــًا بينَه مرتزق
ــى اآلن. ــن حت ي ــِة حمارَصِ ــن املرتزق ــرٌة م ــٌع كب ــزاُل جمامي ــا الت ــٍة في ــاٍت بليغ بإصاب

كــا تــم تدمــُر وإعطــاُب عــدٍد مــن اآلليــاِت منهــا مخســُة أطقــَم حمملــٌة باملرتزقــِة، 
ــُم اهلــروَب وُقتــَل وُجــرَح كّل مــن كان عــى متنِهــا. تــم تدمُرهــا أثنــاَء حماولتِه
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واغتنــَم أبطــال اجليــِش واللجــاِن الشــعبيِة خــاَل العمليــِة اهلجوميــِة أســلحًة وعتــادًا 
ــكريًا كبرًا. عس

وهبــذه العمليــِة العســكريِة النوعيــِة غــدت مســاحُة ٩٠% مــن مديريــِة رصواٍح حتــت 
ســيطرِة أبطــال اجليــِش واللجــاِن الشــعبيِة بعــد تطهِرهــا مــن دنــِس الغــزاِة واملرتزقِة 

الذيــن ُأصيبــوا بالذعــِر واالربــاِك وفــراَر مــن تبقــِي منهــم.

وتدعــو القيــادُة العامــُة للجيــِش واللجــاِن الشــعبيِة املجاميــَع مــن املغــرِر هبــم الذيــن 
ــاِن  ــِش واللج ــم يف اجلي ــلحتِهم إلخواهِن ــهم وأس ــليِم أنفِس ــا إىل تس ــم قواُتن حتارُصه
ــوا  ــا مل فليتحمل ــم، م ــودِة ألرُِسِه ــُل يف الع ــاُن الكام ــم األم ــيكوُن هل ــعبيِة وس الش

ــوم. نتيجــَة عناِدهــم وقَدِرهــُم املحت

ــُذلِّ  ــن لل ــراَر الرافض ــأرَب األح ــِة م ــَل حمافظ ــايَخ وقبائ ــاَء ومش ــي أبن ــا حتي ك
ــدواِن وهــو  ــم وشــعبِهم ضــد الُع ــوا مــع وطنِه ــوا إال أن يكوُن ــن أَب ــوِع والذي واخلن

ــه. ــِع صفحاتِ ــم يف أنص ــُخ هل ــجلُه التاري ــٌف ُيس موق

صادٌر عِن القواِت املسلحِة اليمنية
صنعاء ١4 ربيع آخر ١44٠هـ 
املوافق ٢١ ديسمر ٢٠١8م
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العميد سريع: 223 خرقًا للمرتزقة منذ إعالن 
اتفاق وقف إطالق النار باحلديدة وتصعيد 
يف خروقاتهم مع وصول جلنة األمم املتحدة

  ٢٢ /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه صعــدوا مــن خروقاهتــم مــع وصــول 
ــاق  ــان اتف ــذ إع ــم من ــت خروقاهت ــام بلغ ــدة في ــم املتح ــة األم جلن

ــًا. ــايض 223 خرق ــني امل ــدة االثن ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط وق

ــن  ــت ب ــات تنوع ــبأ« أن اخلروق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــلحة  ــف باألس ــف كثي ــة وقص ــة خمتلف ــة مدفعي ــًا و١55 قذيف ــاق 5١ صاروخ إط
ــع  ــلل إىل مواق ــاوالت تس ــدة حم ــكنية وع ــاء الس ــى األحي ــة ع ــطة واخلفيف املتوس
قواتنــا وحتــركات وتعزيــزات واســتحداثات وحتصينــات تزامنــت مــع حتليــق مكثف 

ــدة. ــاء احلدي ــي يف س ــتطاعي واألبات ــريب واالس ــدوان احل ــران الع لط

ــة  ــه يف خروقاهتــم خــال الـــ48 ســاعة املاضي وحــول اســتمرار العــدوان ومرتزقت
ــل  ــي واص ــتطاعي واألبات ــريب واالس ــران احل ــمي »أن الط ــدث الرس ــال املتح ق
حتليقــه املكثــف فــوق مدينــة احلديــدة مــع حتليــق للطــران االســتطاعي يف اجــواء 

ــي«. ــا والدرهيم ــع والتحيت ــة والقطي ــل واملراوع باج

ــاه  ــة باجت ــخ موجه ــا ١٠ صواري ــًا منه ــوا ١5 صاروخ ــة أطلق ــاف »أن املرتزق وأض
شــارع اخلمســن وجنوبــه ورشق االحتــاد وصاروخــن باجتــاه كيلــو ١6 وصاروخــي 
كورنيــت باجتــاه جنــوب اهلندســة أحدمهــا عــى املســعفن وصــاروخ موجــه باجتــاه 

شــارع صنعــاء«.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن 5٩ قذيفــة مدفعيــة وهــاون أطلقتهــا مدفعيــة املرتزقــة 
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ــن و٩  ــارع اخلمس ــط ش ــة يف حمي ــا ١7 قذيف ــاء منه ــق واألحي ــن املناط ــدد م ــى ع ع
قذائــف هــاون باجتــاه الشــجن يف الدرهيمــي و١٢ قذيفــة هــاون عــى رشق الواحــة 
وجهــة االحتــاد ومدينــة الشــعب و8 قذائــف كمنــدوز حــول اجلامــع خلــف الكليــة 
وقذيفــة هــاون باجتــاه شــارع صنعــاء وقذيفــة هــاون باجتــاه الزعفــران و4 قذائــف 
هــاون باجتــاه حمــل الشــيخ و4قذائــف هــاون باجتــاه رشق حيــس و3 قذائــف هــاون 

باجتــاه رشق مصنــع احلاشــدي.

موضحــًا أن املرتزقــة أطلقــوا نرانــًا كثيفــة مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة باجتــاه 
ــة  ــاه قري ــه وباجت ــن وجنوب ــارع اخلمس ــعب ويف ش ــة الش ــا رشق مدين ــع قواتن مواق
حمــل الشــيخ ومــا حوهلــا وباجتــاه رشق العقــد ورشق وشــال مدينــة الشــعب وباجتــاه 
ــس  ــي ورشق حي ــاه رشق الدرهيم ــو ١6 وباجت كيل
ومــن املستشــفى ومــن خلــف عــارة اخلامــري ومن 
ــب  ــم نص ــا ت ــد ك ــدي ورشق العق ــع احلاش مصن

ــو.  ــفى ٢٢ ماي ــف مستش ــة خل قناص

املتحــدث  قــال  االســتحداثات  وبخصــوص 
ــوم  ــة تق ــات للمرتزق ــد جراف ــم رص ــمي:» ت الرس
باســتحداث حتصينات شــال رشق شــارع اخلمســن 
ورشق مدينــة الشــعب وغــرب العقــد وحــول 
هناجــر احلاشــدي وجرافــات أخــرى حتركــت مــن 

رشق الصالــح باجتــاه العقــد«.

ليليــة  حتــركات  رصــدت  قواتنــا  أن  إىل  مشــرًا 
وتعزيــزات للمرتزقــة مــن الدرهيمــي إىل املنظــر 
وإىل شــارع اخلمســن وكيلــو ١6 وحتــركات أطقــم 
ــاه  ــد باجت ــرب العق ــن غ ــات م ــات وعرب ومدرع
ثاجــة املخــايف واخلــط الرئيــي ورشق املطاحــن 
وتعزيــزات اخــرى إىل مصنــع احلاشــدي ومدرعات 

,,
طران العدوان شن خال 
الـ48 ساعة املاضية 
4٢ غارة جوية منها 8 
غارات عى هنم بمحافظة 
صنعاء و7 غارات عى 
البقع و4 غارات عى 
كتاف وغارتان عى رازح 
و6 غارات عى باقم 
و5 غارات قبالة نجران 
وغارتان عى املدينة 
بمحافظة صعدة وغارة 
عى املهاشمة وغارة عى 
املتون وغارتان عى برط 
العنان باجلوف و4 غارات 
عى رصواح بارب
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ــرب  ــعب إىل غ ــة الش ــوب رشق مدين ــن رشق وجن ــت م ــات حترك ــم وجراف وأطق
ــرايس. ــاه الغ ــد وباجت العق

وأوضــح العميــد رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة 4٢ 
غــارة جويــة منهــا 8 غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و7 غــارات عــى البقــع 
ــارات  ــم و5 غ ــى باق ــارات ع ــى رازح و6 غ ــان ع ــاف وغارت ــى كت ــارات ع و4 غ
قبالــة نجــران وغارتــان عــى املدينــة بمحافظــة صعــدة وغــارة عــى املهاشــمة وغــارة 
عــى املتــون وغارتــان عــى بــرط العنــان باجلــوف و4 غــارات عــى رصواح بــارب.

مؤكــدًا أن مقاتلينــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة إىل تبــاب ابــو حاتــم وســد بنــي 
بــارق وأمــام تبــة البــارك ولقــي عــرات املرتزقــة مرصعهــم.

ديسمبر / ٢٠١٨
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العميد سريع: 47 خرقًا للمرتزقة بالتزامن 
مع وصول الفريق األممي إلى احلديدة

  ٢3 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــاق  ــف إط ــم لوق ــوا خروقاهت ــدوان واصل ــة الع ــع: »إن مرتزق رسي
ــس  ــط النف ــلحة بضب ــا املس ــزام قواتن ــتغلني الت ــدة مس ــار باحلدي الن

ــة«.   ــم املتتالي ــى خروقاهت ــرد ع ــدم ال وع

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” إىل أن املرتزقــة ارتكبــوا 47 خرقــًا 
خــال الـــ٢4 ســاعة املاضيــة بالتزامــن مــع وصــول الفريــق األممــي إىل احلديــدة مــع 
ــة وطــران األباتــي فــوق  ــق الطــران احلــريب واالســتطاعي يف أجــواء املدين حتلي

الدرهيمــي.

ــة  ــة متنوع ــت ٢7 قذيف ــة أطلق ــة املرتزق ــمي »أن مدفعي ــدث الرس ــاف املتح وأض
باجتــاه املناطــق الســكنية ومواقــع قواتنــا منهــا ١5 قذيفــة هــاون أطلقــت إىل أطــراف 
مدينــة الشــعب وقذيفتــا هــاون باجتــاه شــال شــارع اخلمســن وأمــام الكليــة و١٠ 

قذائــف باجتــاه منتجــع الواحــة ومــا جاورهــا«.

ــوب رشق  ــاه جن ــطة باجت ــلحة املتوس ــف األس ــوا بمختل ــة رضب ــدًا أن املرتزق مؤك
العقــد وباجتــاه شــارع اخلمســن وفنــدق القمــة ومدينــة الشــعب وكيلــو ١6 وســيتي 

مكــس وجامــع الفضــي.

ــات  ــاء حتصين ــوم ببن ــي تق ــة وه ــات املرتزق ــدت جراف ــا رص ــح أن قواتن وأوض
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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ــة  ــاه مدرس ــعب وباجت ــة الش ــدة ورشق مدين ــة احلدي ــة رشق مدين ــركات مماثل وحت
ــو ١6. ــة بكيل اجلريب

ــران  ــع إىل أن ط ــد رسي ــار العمي ــات أش ــة اجلبه ــدوان يف بقي ــارات الع ــول غ وح
ــل  ــى الغي ــارة ع ــون وغ ــى املت ــارات ع ــا 5 غ ــة منه ــارة جوي ــن ٢٩ غ ــدوان ش الع
بمحافظــة اجلــوف و7 غــارات قبالــة نجــران و6 غــارات عــى صعــدة و٩ غــارات 
عــى رصواح بمحافظــة مــأرب وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء .. مشــرًا إىل أن 

ــوف. ــق باجل ــه يف وادي الضي ــارة مرتزقت ــتهدف بغ ــدوان اس ــران الع ط

وأوضــح العميــد رسيــع أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا اليــوم زحفــن للمرتزقــة عــى 
مواقــع قواتنــا أحدمهــا يف الصــوح قبالــة نجــران والثــاين باجتــاه الصافيــة باملاحيــط، 
كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة جنــوب جبــل الشــبكة قبالــة جيــزان وتكبــد 

املرتزقــة خســائر يف األرواح والعتــاد.

وقــال: “ مرتزقــة العــدوان شــنوا اليــوم زحفــًا كبــرًا باجتــاه تبــة الســفينة بــرصواح 
ــف  ــعبية للزح ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدى أبط ــث تص ــتعادهتا حي ــة الس يف حماول

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.

ديسمبر / ٢٠١٨
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العميد سريع: 17 خرقًا للمرتزقة يف 
احلديدة مع تواجد الفريق األممي

  ٢4 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــني  ــدة يف ح ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــة بوق ــا ملتزم ــع أن قواتن رسي
واصــل العــدوان ومرتزقتــه خروقاهتــم بـــ1٧ خرقــًا يف الوقــت الــذي 

ــدة. ــي باحلدي ــق األمم ــه الفري ــد في يتواج

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: » مرتزقــة العــدوان قصفــوا بـــ8 
قذائــف هــاون األحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنــا يف الواحــة ومــا حوهلــا مــع إطــاق 
ــم يف  ــن مواقعه ــطة م ــة واملتوس ــلحة اخلفيف ــف األس ــن خمتل ــع م ــكل متقط ــار بش ن
ــف  ــع خل ــن املصن ــعب وم ــة الش ــاه مدين ــعب باجت ــة الش ــو ويف رشق مدين ٢٢ماي

ــو ١6«. ــو ١6 باجتــاه كيل ــوب خــط كيل العقــد ومــن احلــوش جن

وأوضــح أن قواتنــا رصــدت حتــركات للمرتزقــة يف الصحــراء رشق مدينــة احلديــدة 
باجتــاه جنــوب رشق املدينــة .. منوهــًا إىل أن خروقــات املرتزقــة تزامنــت مــع حتليــق 

متقطــع للطــران احلــريب واالســتطاعي يف أجــواء املدينــة. 

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن ٢5 غــارة خــال الـــ٢4 ســاعة 
ــم  ــى باق ــارة ع ــران و١١ غ ــة نج ــان قبال ــع وغارت ــى البق ــارة ع ــا غ ــة منه املاضي
ــاء  ــة صنع ــم بمحافظ ــى هن ــارة ع ــزان وغ ــة جي ــارات قبال ــدة و7 غ ــة صع بمحافظ
ــان عــى حــرض وميــدي بمحافظــة حجــة وغــارة عــى املاجــم يف حمافظــة  وغارت

ــاء. البيض

ــم  ــن هل ــن تابع ــن مقاتل ــت بقذيفت ــدوان قصف ــة الع ــة مرتزق ــًا أن مدفعي  موضح
ــي  ــعاف الت ــيارات اإلس ــتهدفت س ــا اس ــة ك ــران يف حج ــة بح ــة املقاطع يف مدرس

ــن. ــن أخرت ــكان بقذيفت ــت إىل امل هرع
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العميد سريع: 31 خرقًا للمرتزقة يف 
احلديدة وزحوفات يف عدد من اجلبهات 

خالل ال 24 ساعة املاضية
 ٢5 /١٢ /٢٠١8م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار 
ــن  ــدة ع ــات البعي ــاه املديري ــات يف اجت ــزت اخلروق ــدة وترك يف احلدي
ــو  ــة كيل ــي ومنطق ــس والدرهيم ــة كحي ــان املراقب ــق وجل ــد فري تواج

.16

ــت ٩  ــة أطلق ــة املرتزق ــبأ«: »مدفعي ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــدي إىل رشق  ــر احلاش ــرب هناج ــن غ ــت م ــة أطلق ــا مدفعي ــا قذيفت ــف منه قذائ
ــط  ــى وس ــاون ع ــف ه ــاء و4 قذائ ــارع صنع ــاه ش ــاون باجت ــة ه ــر وقذيف اهلناج
وشــال اجلــاح األعــى وقذيفتــا هــاون مــن الكوعــي بالدرهيمــي فيــا واصــل طــران 
ــرة  ــف وجزي ــة والصلي ــوق املدين ــع ف ــكل متقط ــه بش ــتطاعي حتليق ــدوان االس الع

ــة«.  ــران واللحي كم

وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أنــه تــم رصــد إطــاق نــار مــن حميــط ٢٢مايــو باجتــاه 
ــي  ــاه الدرهيم ــي باجت ــن الكوع ــد وم ــاه العق ــار باجت ــاق ن ــن وإط ــارع اخلمس ش
كــا تــم رصــد إطــاق نــار مــن خمتلــف املعــدالت اخلفيفــة واملتوســطة مــن ســطح 
ــن  ــرف وم ــة ال ــران إىل قري ــن كم ــران وم ــرب الزعف ــاه غ ــة باجت ــة اجلريب مدرس
ــوب  ــال وجن ــن ش ــيخ وم ــل الش ــة حم ــرف إىل قري ــاء وال ــارع صنع ــراف ش أط
ــن  ــو ١6 وم ــكر كيل ــرب معس ــر وإىل غ ــدي إىل رشق اهلناج ــر احلاش ــرب هناج وغ

ــه.   ــي إىل رشق ــع الفاض ــرب جام ــوب غ جن

ــة  ــة تقــوم باســتحداثات جنــوب غــرب اجلريب ــا رصــدت جراف وأضــاف »أن قواتن

ديسمبر / ٢٠١٨
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وأخــرى جنــوب رشق مدرســة اجلريبــة وجرافــة ثالثــة جنــوب قريــة اجلريبــة بكيلــو 
١6 وجرافتــن األوىل داخــل هناجــر احلاشــدي والثانيــة شــال اهلناجــر«.  

موضحــًا أنــه تــم رصــد حتــرك 7 مدرعــات للمرتزقــة إىل املنصــة وحتــركات آلليــات 
ــة  ــوب قري ــدو جن ــة للع ــركات ليلي ــعب وحت ــة الش ــر رشق مدين ــن واآلخ ــن احل ب
ــة  ــط مدين ــات يف حمي ــاء حتصين ــة يقومــون ببن الشــعب غــرب حيــس ورصــد مرتزق
ــة الشــعب ورشقهــا.  الشــعب إىل جانــب حتــركات أطقــم بــن جنــوب رشق مدين

ــة  ــوب قري ــى جن ــدوان ع ــه الع ــلل ملرتزق ــة تس ــلوا حماول ــا أفش ــد أن مقاتلين وأك
ــس.   ــرب حي ــعب غ الش

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن اليــوم ٢8 غــارة منهــا ١١ غــارة 
عــى رصواح بمحافظــة مــأرب و4 غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان 
ــى  ــارات ع ــوف و4 غ ــة اجل ــل بمحافظ ــى الغي ــان ع ــعف وغارت ــب والش ــى خ ع

املاحيــط وغارتــان عــى املــزرق و3 غــارات قبالــة نجــران يف حمافظــة صعــدة.

ــران  ــة نج ــارس قبال ــد الف ــاه نج ــة باجت ــًا للمرتزق ــروا زحف ــا ك ــدًا أن مقاتلين مؤك
ــارك  ــاب الب ــاه تب ــة باجت ــن للمرتزق ــلوا زحف ــا أفش ــة، ك ــر يف الربوع ــًا آخ وزحف
ــأن  ــي ذي ــاه تبت ــة باجت ــن للمرتزق ــن آخري ــم وزحف ــود يف هن ــة الصم ــة وتب والعظيم
ــة  ــرات املرتزق ــي ع ــز ولق ــة تع ــان حمافظ ــس بحيف ــي يف املفالي ــي ع ــرة وبن واملنظ
مرصعهــم وجــرح آخــرون بينهــم القيــادي املنافــق مثنــى العطــري كــا تــم إعطــاب 

ــفة. ــوة ناس ــة بعب مدرع

ــًا للمرتزقــة يف رصواح  ــوه إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحف ون
ــة  ــد املرتزق ــا وتكبي ــا مقاتلون ــيطر عليه ــي س ــع الت ــتعادة املواق ــه اس ــوا خال حاول

ــرة. ــائر كب خس

وحّيــا العميــد رسيــع املوقــف املســؤول ألبطــال القــوات املســلحة واللجان الشــعبية 
ــدوان  ــف الع ــزام حتال ــدم الت ــم ع ــار رغ ــاق الن ــف إط ــم بوق ــدة والتزامه يف احلدي

ومرتزقتــه.
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العميد سريع: 69 خرقًا للمرتزقة يف 
احلديدة خالل 24 ساعة و23 غارة 

وزحوفات على عدد من املواقع
  ٢٠١8/١٢/٢6م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــار  ــاق الن ــف إط ــرق وق ــوا خ ــدوان واصل ــة الع ــع أن مرتزق رسي
ــة. ــاعة املاضي ــال الـــ24 س ــاً خ ــوا 69 خرق ــث ارتكب ــدة حي باحلدي

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« »إن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت 4٢ 
ــة باألســلحة املتوســطة واخلفيفــة عــددًا مــن املناطــق  ــا اســتهدف املرتزق ــة في قذيف

ــاء الســكنية ». واألحي

موضحــًا أن اثنــن مــن املرتزقــة يســتقلون دراجــة ناريــة أطلقــوا صاروخــًا موجهــًا 
ــد  ــن حمم ــره املواط ــى إث ــهد ع ــس استش ــة حي ــرب مديري ــازي غ ــي مغ ــة بن يف قري

ــه. ــده حســاين وابن عب

 مشــرًا إىل أنــه تــم رصــد جرافــة تقــوم باســتحداثات شــال رشق مدينــة الشــعب 
كــا رصــدت قواتنــا حتــركات ألطقــم ومدرعــات وآليــات.

وحــول غــارات العــدوان خــال الـــ٢4 ســاعة املاضيــة قــال املتحــدث الرســمي: 
إن طــران العــدوان شــن ٢3 غــارة منهــا غارتــان عــى رصواح بمــأرب و5 غــارات 
عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى حــرض بحجــة و7 غــارات عــى خــب 
ــارة  ــران وغ ــة نج ــارات قبال ــط و3 غ ــى املاحي ــارات ع ــوف و3غ ــعف باجل والش

عــى باقــم بصعــدة.

وأشــار إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا عــدة زحوفــات باجتــاه مواقــع قواتنــا حيــث 

ديسمبر / ٢٠١٨
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ــا يف وادي األســطر وشــعب الوجــف باملهاشــمة  ــًا باجتــاه مواقــع قواتن نفــذوا زحف
ــن  ــي وم ــي وصاروخ ــف مدفع ــنودا بقص ــر مس ــًا آخ ــوف وزحف ــة اجل بمحافظ
ــًا  ــًا ثالث ــرصواح وزحف ــقري ب ــرة واألش ــاه احلاج ــطة باجت ــلحة املتوس ــف األس خمتل
باجتــاه جنــوب قريــة الشــليلة بحــرض وزحفــًا رابعــًا باجتــاه موقــع املختبــي وموقــع 
ــة  ــذ املرتزق ــا نف ــط ك ــاد باملاحي ــة الصي ــاه تب ــر باجت ــًا آخ ــاء وزحف ــاطر بالبيض ش

ــم.  ــارك يف هن ــود والب ــة الصم ــاه تب ــلل باجت ــة تس حماول

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا وأفشــلوا زحوفــات وحمــاوالت 
تســلل املرتزقــة وكبدوهــم خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد.

ــدوا  ــن تص ــا امليام ــمي أن أبطالن ــدث الرس ــح املتح ــدود أوض ــات احل  ويف جبه
ــرى  ــر واألخ ــة عس ــدان قبال ــة رم ــاه تب ــدو األوىل باجت ــن للع ــن هجوميت لعمليت
ــران  ــار بنج ــاه أن ــدو باجت ــف للع ــب زح ــة إىل جان ــياف بالربوع ــو س ــة أب ــاه تب باجت
ولقــي العــرات مــن قــوات العــدو مرصعهــم وأصيــب آخــرون كــا دمــر مقاتلونــا 
عــدة آليــات ومدرعــات للعــدو منهــا طقمــن حمملــن باملرتزقــة تــم تدمرمهــا قبالــة 

ــم. ــا مرصعه ــع مــن كان عليه ــي مجي ــر ولق عس

وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا ملتزمــة بوقــف إطــاق النــار ورصــد وإبــاغ 
الفريــق املشــرتك بخروقــات املرتزقــة أوال بــأول.
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سالح اجلو املسير يستهدف جتمعًا 
كبيرًا للمرتزقة يف معسكر باجلوف

٢٠١8/١٢/٢6م

نفــذ ســاح اجلــو املســر هجومــًا جويــًا عــى جتمــع كبــر للمرتزقــة 
يف معســكر الســويقاء باجلــوف.

أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن ســاح 
ــويقاء  ــكر الس ــدوان يف معس ــة الع ــرة ملرتزق ــات كب ــتهدف جتمع ــر اس ــو املس اجل
ــدة  ــات جدي ــرون لعملي ــزون وحي ــوا جيه ــا كان ــوف بين ــة يف اجل ــة اليتم بمنطق

ــد باملحافظــة.  ــد جدي وتصعي

وأكــد متحــدث القــوات املســلحة مــرصع وإصابــة العــرات يف صفــوف املرتزقــة 
وانتشــار حالــة مــن الذعــر واخلــوف الشــديد يف أوســاط العــدو.

ديسمبر / ٢٠١٨
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العميد سريع: 64 خرقًا للمرتزقة يف احلديدة 
و27 غارة وزحفًا يف بقية اجلبهات خالل 24 ساعة

  ٢٠١8/١٢/٢7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــار  ــاق الن ــف إط ــرق وق ــوا خ ــدوان واصل ــة الع ــع: »إن مرتزق رسي
يف احلديــدة حيــث ارتكبــوا 64 خرقــًا خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة 
بالتزامــن مــع اســتمرار حتليــق طــران االســتطاع عــى املدينــة وفوق 

ــرج«. ــران والع ــف وكم الصلي

ــة املرتزقــة قصفــت  ــة »ســبأ« إىل أن مدفعي ــاء اليمني ــة األنب وأشــار يف ترصيــح لوكال
ــلحة  ــف األس ــن خمتل ــار م ــة الن ــه املرتزق ــق في ــذي أطل ــت ال ــة يف الوق بـــ5١ قذيف

ــا. ــع قواتن ــكنية ومواق ــق الس ــى املناط ــطة ع ــة واملتوس اخلفيف

موضحــًا 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 ٢7 
غــارة منهــا 7 غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف و8 غــارات قبالــة نجــران و4 
غــارات عــى املاحيــط وغارتــان عــى البقــع وغــارة عــى باقــم بصعــدة وغــارة عــى 

هنــم بمحافظــة صنعــاء و4 غــارات عــى حــرض وميــدي بحجــة.

ــات  ــدوا 5 زحوف ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط ــد رسي ــد العمي وأك
ــى  ــف ع ــدة وزح ــم بصع ــان يف باق ــاه ردم ــة باجت ــف للمرتزق ــا زح ــة منه للمرتزق
مواقــع قواتنــا يف رصواح بمــأرب وزحــف عــى رشــاحة الرقيــة يف البقــع وزحــف 
ــا يف  ــع قواتن ــاه مواق ــف باجت ــران وزح ــر بنج ــة التصوي ــار وتب ــل أن ــال جب ــى ش ع
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ــرة. ــة كب ــة وبري ــائر مادي ــة خس ــد املرتزق ــرض وتكب ح

ــدث إىل أن  ــار املتح ــات أش ــة اجلبه ــه يف بقي ــدوان ومرتزقت ــد الع ــى تصعي وردًا ع
ــا  ــة منه ــكرية نوعي ــات عس ــدة عملي ــذوا ع ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال اجلي أبط
عمليــة اســتدراج ناجحــة للمرتزقــة يف صريــن بخــب والشــعف باجلــوف وعمليــة 
ــاه  ــة باجت ــة هجومي ــز وعملي ــاب بتع ــدان يف الضب ــة العم ــاه تب ــرى باجت ــة أخ نوعي
مواقــع املرتزقــة يف تبــة رضــوان وتبــه ١4 وعمليــة إغــارة باجتــاه القــرن يف هنــم إىل 
ــة يف  ــاب عســر بقاني ــة يف أرت ــات إغــارة عــى مواقــع املرتزق ــذ 3 عملي جانــب تنفي
ــران  ــرع بنج ــريب الف ــف غ ــة اللخافي ــة يف قري ــع املرتزق ــى مواق ــة ع ــاء والثاني البيض

ــازة. ــدو يف جم ــع الع ــاه مواق ــة باجت والثالث

وأكــد أن التــزام اجليــش واللجــان الشــعبية بوقــف إطــاق النــار يعكــس االلتــزام 
بالقــرارات األمميــة واالتفاقــات املوقعــة يف حــن يؤكــد اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه 
ــتوكهومل..  ــاق اس ــة واتف ــرارات األممي ــم بالق ــم والتزامه ــدم جديته ــم ع يف خروقاهت
حممــًا 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

  ٢٠١8/١٢/٢7م

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 خاهلــا اســتدراج 
جماميــع كبــرة مــن املرتزقــة وقتــل وجــرح العــرشات بينهــم قيــادات 

وتدمــر عــدد كبــر مــن اآلليــات واملدرعــات. 

ــتخباراتية  ــة اس ــد عملي ــه وبع ــبأ« »إن ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــة  ــة ناجح ــتدراج نوعي ــة اس ــال عملي ــا األبط ــذ مقاتلون ــة نف ــتطاعية دقيق واس
للمرتزقــة الذيــن حاولــوا الزحــف باجتــاه مواقــع قواتنــا يف العــرم وأســطر بصريــن 

ــوف«. ــعف باجل ــب والش يف خ

ــم  ــث ت ــة حي ــة حمكم ــق خط ــت وف ــة مت ــتدراج للمرتزق ــة االس ــاف » أن عملي وأض
ــوا يف رشاك  ــم وقع ــة منه ــراوي وأن جمموع ــق صح ــر طري ــة ع ــتدراج املرتزق اس
حقــل ألغــام وقتــل وأصيــب أكثــر مــن ٢5 منهــم ودمــرت كل آلياهتــم وعرباهتــم«.

موضحــًا أن املجموعــة األخــرى تــم اســتهدافها يف أعــال كائــن نوعيــة تــم خاهلــا 
تدمــر عــر آليــات وقتــل وإصابــة عــدد مــن املرتزقــة.

وأكــد املتحــدث الرســمي أن مــن بــن القتــى خــال العمليــة قيــادات عســكرية مــن 
الصــف القيــادي األول منهــم قائــد عمليــة الزحــف رئيــس أركان مــا يســمى حمــور 
ــد  ــي العقي ــكري الكويت ــادي العس ــي والقي ــد الغلي ــزق جماه ــد املرت ــوف العمي اجل
املرتــزق صــاح اهلاجــري املكنــى أبــو شــايف والــذي يعمــل لصالــح االســتخبارات 

الســعودية وعــدد مــن قــادة الكتائــب.
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وأوضــح أن طــران العــدوان حــاول إنقــاذ مرتزقتــه بعــدد مــن الغــارات وبمشــاركة 
طــران األباتــي لكــن دون جــدوى وأن عــرات اجلثــث ال تــزال مرميــة يف 

ــراء. الصح

وأشــاد العميــد رسيــع بــاألدوار واملواقــف البطوليــة ألبنــاء حمافظــة اجلــوف الرافضة 
للعــدوان ومســاندهتم إلخواهنــم يف اجليــش واللجــان دفاعــا عــن الوطن وســيادته.

ــطرون  ــن يس ــات الذي ــة اجلبه ــعبية يف كاف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــا أبط ــا حّي ك
ببطوالهتــم وتضحياهتــم ماحــم وطنيــة وانتصــارات ســيخلدها التاريــخ وتتذكرهــا 

ــزاز. ــال بــكل فخــر واعت األجي
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وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه 
املعنوي خطط العام اجلديد ويشيد بأداء الدائرة

٢٠١8/١٢/٢7م

ــرة  ــارص العاطفــي أن دائ ــواء الركــن حممــد ن ــاع الل ــر الدف أكــد وزي
التوجيــه املعنــوي متثــل نموذجــًا ويف طليعــة الدوائــر العســكرية مــن 
ــايل يف  ــز انعكــس عــى الواقــع القت ــة ومتي ــذ املهــام بفاعلي حيــث تنفي

كافــة مياديــن املواجهــة ضــد العــدوان الغاشــم.

ــناد  ــة االس ــس هيئ ــه رئي ــوي ومع ــه املعن ــرة التوجي ــه لدائ ــال زيارت ــار خ وأش
ــدرًة  ــوا مق ــرة أثبت ــبي الدائ ــاعر إىل أن منتس ــفر الش ــح مس ــواء صال ــتي الل اللوجيس
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ــعب  ــروف وأن أداء ش ــك الظ ــل يف أحل ــات والعم ــة التحدي ــى مواجه ــة ع عالي
وقطاعــات الدائــرة شــهدت يف الفــرتة األخــرة نقلــة نوعيــة يف ظــل القيــادة احلاليــة.

موضحــًا أن الدائــرة حتظــى باهتــام خــاص مــن قبــل القيــادة السياســية والعســكرية 
ــق  ــاح وحتقي ــن النج ــا يضم ــة وب ــة الراهن ــال املرحل ــا خ ــة عمله ــا ألمهي العلي

ــودة. ــداف املنش األه

وناقــش الوزيــر العاطفــي مــع مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى رسيــع 
ــايل  ــام القت ــريب للع ــكري واحل ــام العس ــوي واإلع ــل املعن ــج العم ــط وبرام خط
ــاء  ــل واالرتق ــل العم ــورات لتفعي ــرؤى والتص ــة ال ــي ٢٠١٩م واملتضمن والتدريب
بمســتوى األداء بــا يواكــب متطلبــات العمــل ويعــزز مــن ثبــات وصمــود شــعبنا 

ــدوان. ــة الع ــا يف مواجه ومقاتلين

ــادة وزارة  ــه لقي ــكره وامتنان ــص ش ــن خال ــوي ع ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــر مدي وع
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة عــى اهتامهــم 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
١٢/٢/ ٢٠١٩7   

أجــرت صحيفــة األخبــار اللبنانيــة حــوارًا صحفيــًا مــع مديــر دائــرة 
ــدث  ــبتمرب« املتح ــة »26س ــر صحيف ــس حتري ــوي رئي ــه املعن التوجي
الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع ونرشتــه يف عددهــا 
ــا  ــن القضاي ــة م ــه مجل ــاول يف مضامين ــايض تن ــس امل ــادر اخلمي الص
اهلامــة منهــا نقــل العنــارص التكفريــة مــن ســوريا إىل اليمــن وعمليــة 
ــا.. إىل  ــن القضاي ــا م ــدة وغره ــار يف احلدي ــادة االنتش ــة وإع التهدئ

نــص احلــوار:

حاوره: رشيد احلداد

  
 كيف تصفون وضع التهدئة يف احلديدة؟ 

حتــى اللحظــة، هنــاك خروقــات مســتمرة مــن قبــل العــدوان ومــع وصــول جلنــة 
التنســيق التابعــة لأمــم املتحــدة تقــل اخلروقــات يومــًا بعــد آخــر، إال أننــا مــا زلنــا 
ــى  ــن ع ــا حريص ــا زلن ــار.. م ــاق الن ــف إط ــل بوق ــزام الكام ــد رضورة االلت نؤك

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؟ 

ــادة  ــأن إع ــويد يف ش ــاق الس ــا ورد يف اتف ــذ م ــق بتنفي ــام تتعّل ــتتوىل مه ــة س اللجن
االنتشــار، وســيتّم االتفــاق عــى آليــة حمــّددة إلعــادة االنتشــار بــا يضمــن اســتمرار 
املمــرات اإلنســانية والتجاريــة والطرقــات مــن احلديــدة إىل املحافظــات األخــرى. 

بعــد حتّقــق عمليــة إعــادة االنتشــار، َمــن هــي القــوى األمنيــة التــي ســتتوىّل تأمــني 
املدينة؟ 

االتفــاق يف هــذا اجلانــب واضــح وال يقبــل املزيــد مــن التفســر والتأويــل الســلطة 
ــة يف  ــوى األمني ــة، والق ــتتوىّل إدارة املدين ــن س ــي َم ــدة ه ــة احلدي ــة يف حمافظ املحلي

ــك. ــتواصل ذل ــا وس ــتمرة يف عمله ــة مس املحافظ

 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 
ــب  ــن الواج ــا، وكان م ــت علين ــرب ُفرض ــات، فاحل ــع اجلبه ــار يف مجي ــاق الن إلط
ــذا  ــدوان، وه ــف الع ــى يتوق ــك حت ــتمر يف ذل ــا، وسنس ــن بلدن ــاع ع ــا الدف علين
ــرتكة  ــس مش ــع أس ــام، ووض ــو الس ــع نح ــه اجلمي ــع توّج ــيتحّقق م ــد س بالتأكي

ــا.  ــق عليه ــم التواف ــة يت ــة انتقالي ملرحل

كيف تصفون الوضع احلايل يف بقية اجلبهات، وخصوصًا يف مأرب؟ 

ــدوان  ــر أن الع ــك، غ ــل بذل ــا نأم ــويد، وكن ــة الس ــملها اتفاقي ــات مل تش ــة اجلبه بقي
حيــاول منــذ أربــع ســنوات حتقيــق تقــدم، وهلــذا نجــده يرفــض احلديــث عــن وقــف 
ــاق  ــف إط ــول بوق ــاف إىل القب ــة املط ــيصل يف هناي ــه س ــد أن ــار، ونعتق ــاق الن إط
النــار، فقواتنــا يف أوضــاع دفاعيــة إجيابيــة، ومــن حــن آلخر تنفــذ عمليــات هجومية 
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ــل  ــا بفض ــة رصواح، حققن ــور جبه ــبقة.. يف حم ــط مس ــق خط ــة وف ــة ودقيق مدروس
اهلل إنجــازًا عســكريًا مهــًا يف غضــون 48 ســاعة، وذلــك بتطهــر ٩٠% مــن إمجــايل 
ــة مــأرب،  ــا عــى مشــارف مدين مســاحة مديريــة رصواح، وبالتــايل أصبحــت قواتن
ــة  ــى املدين ــة ع ــات املطل ــن املرتفع ــدد م ــى ع ــيطرة ع ــا بالس ــّززت مواقعه ــد ع وق
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. 

ــات املنتظــرة  ــني الرتيب ــط ب مــاذا عــن جبهــة احلــدود ومــا وراءهــا؟ وهــل ثمــة رب
عــى هــذه اجلبهــة وبــني ملــف الصواريــخ الباليســتية؟ 

املعــارك يف احلــدود مســتمرة ومل تتوقــف، فالعــدو يدفــع باملزيــد مــن املرتزقــة، منهــم 
عــى ســبيل املثــال أكثــر مــن ١٠ آالف جنــدي ســوداين وصلــوا مؤخــرًا إىل جبهــات 
ــد يف جبهــات احلــدود، إال أن  احلــدود وجبهــات الســاحل الغــريب. ورغــم التصعي
قواتنــا ال تــزال يف مواقعهــا املتقدمــة يف جيــزان ونجــران وعســر.. وجبهــات احلدود 
ال ترتبــط بملــف معــن، بــل ترتبــط ببقيــة اجلبهــات، وبطبيعــة املواجهــة العســكرية 
ــا يف وقــف العــدوان ســيكون ضمــن  ــق هدفن مــع العــدوان، وبالتأكيــد كّل مــا حيّق
املســارات التــي قــد يتــّم تفعيلهــا مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف، والقيــادة هــي َمــن 

ــّدد ذلك.  حت

ــف  ــل وق ــرة مقاب ــرات املس ــتية والطائ ــخ الباليس ــاق الصواري ــف إط ــادرة وق مب
ــا؟  ــر هب ــرف اآلخ ــزام الط ــدى الت ــا م ــارية؟ وم ــزال س ــل ال ت ــارات، ه الغ

اســتجبنا للكثــر مــن املبــادرات منــذ اليــوم األول للعــدوان، إال أننــا وجدنــا أنفســنا 
أمــام عــدو متغطــرس، وهــو مــا فــرض علينــا الكثــر مــن التحديــات التــي متّكنــا 
ــخ  ــر الصواري ــال تطوي ــة يف جم ــزات نوعي ــا قف ــا، وحّققن ــن جتاوزه ــون اهلل م بع
الباليســتية وكذلــك ســاح اجلــو املســر وهلــذا يمكــن القــول إن وضعنــا العســكري 
ــوم أســلحة يمكــن  ــا الي ــة العــدوان، فلدين ــه بداي ــر ممــا كان علي ــوم أفضــل بكث الي
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ــول يف  ــة الدخ ــى حماول ــدوان ع ــرت الع ــي أج ــردع الت ــوة ال ــن ق ــا ضم اعتباره
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 جمــرًا عــى دراســة خيــارات أخــرى، 

ونعتقــد أن اخلــروج مــن اليمــن اليــوم أفضــل بكثــر مــن املعانــدة واملكابــرة. 

أعلنتــم أخــرًا حتريــر معســكر يف حمافظــة البيضــاء مــن ســيطرة »داعــش«، مــا أمهيــة 
ــك العملية؟  تل

نجحــت قواتنــا يف حتريــر أخطــر معســكر للعنــارص التكفريــة، فمنــه كانــت تنطلــق 
العمليــات التفجريــة، وكان املعســكر حيظــى بدعــم غــر عــادي مــن ِقَبــل 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 
ــدوان  ــا الع ــد عليه ــز، ويعتم ــدن وتع ــوت وع ــبوة وحرم ــاء وش ــأرب والبيض م

بشــكل كبــر يف تنفيــذ خمططاتــه. 

ــال يف  ــوريا للقت ــن س ــة م ــارص إرهابي ــتجاب عن ــف« باس ــام »التحال ــة قي ــا حقيق م
صعدة؟ 

لدينــا معلومــات اســتخباراتية تؤكــد أن قوى العــدوان تســتعن بالعنــارص التكفرية، 
ــة  ــات جنوبي ــدن وإىل حمافظ ــارص إىل ع ــك العن ــن تل ــرات م ــول الع ــّهل وص وتس
ــام،  ــل أي ــوريا. فقب ــن س ــتدعاؤها م ــم اس ــا يت ــات، ومعظمه ــا إىل اجلبه ــل انتقاهل قب
ــة إىل مطــار ســيئون قادمــة  ــرة تقــّل العــرات مــن العنــارص التكفري وصلــت طائ
مــن دولــة عربيــة، وبحســب معلوماتنــا ســيتّم نقــل هــؤالء إىل احلــدود الســعودية، 
وســبق أن تــّم الدفــع باملئــات مــن هــذه العنــارص إىل اجلبهــات، ومنهــا جبهــة كتــاف 
يف صعــدة، وقــد تــم االتفــاق مــع مــا يســمى »داعــش« و»القاعــدة« عــى تســليمها 

مليــويَن دوالر مقابــل التكّفــل بجبهــة كتــاف، وبالفعــل تــم تســليم ربــع املبلــغ.
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يف ضوء نتائج مشاورات السويد، هل أنتم متفائلون بنهاية قريبة للعدوان؟ 

نحــن واثقــون بالنــرص.. ســواًء باملســار العســكري أو بالســيايس نعــم أمامنــا مراحل 
ــاد  ــة واجله ــن بالتضحي ــا نؤم ــا وك ــعب، إال أنن ــده الش ــا يري ــول إىل م ــدة للوص ع
والصــر والصمــود، نؤمــن كذلــك بإثبــات حســن النيــة يف ســبيل حتقيــق الســام، 
وبتقديــم كل مــا يمكــن تقديمــه مــن تســهيات ومقرتحــات، واختــاذ مــا يلــزم مــن 
خطــوات مــن أجــل الدخــول يف اتفــاق شــامل وكامــل، بمســارات سياســية وأمنيــة 

ــكرية متزامنة.  وعس

ــر  ــدن والبح ــج ع ــى خلي ــة ع ــدول املطل ــل لل ــن تكت ــرًا ع ــعودية أخ ــن يف الس أعل
ــن؟  ــتقبل اليم ــدًا ملس ــان هتدي ــذا اإلع ــرون يف ه ــل ت ــر، ه األمح

ــن  ــرصاع ب ــع ال ــك، فم ــد ذل ــارص يؤك ــا املع ــة، تارخين ــاريع أمريكي ــذه املش ــل ه مث
ــعودية  ــن الس ــوة م ــذه الدع ــبه ه ــا يش ــرج م ــاردة، خ ــرب الب ــاء احل ــكرين أثن املعس
ــة  ــن اهليمن ــروج م ــو اخل ــدي نح ــم احلم ــادة إبراهي ــن بقي ــت اليم ــا اجته وحينه
ــتقايل  ــروع االس ــذا امل ــارعت إىل وأد ه ــعودية س ــة، إال أن الس ــة والغربي الرقي
ــن  ــي ألم ــز الرباع ــر تع ــرأس مؤمت ــد ت ــا كان ق ــدي، بعدم ــس احلم ــال الرئي باغتي
ــة ومعركــة  البحــر األمحــر، ودعــا إىل إبعــاد البحــر األمحــر عــن الرصاعــات الدولي
اليــوم ال يمكــن فصلهــا عــن الــرصاع املســتمر منــذ عقــود، وهلــذا يمكــن القــول: 
إن هــذا اإلعــان مشــبوه وحيمــل يف طياتــه مؤامــرة جديــدة تســتهدف اليمــن وحقــه 
ــام أي  ــدي أم ــويف األي ــّل مكت ــن نظ ــا ل ــة.. إال أنن ــه اإلقليمي ــى مياه ــيادة ع يف الس
خطــر يتهــّدد مياهنــا اإلقليميــة وســبق أن حــاول العــدوان حتويــل البحــر األمحــر إىل 
ســاحة معركــة، لكنــه تلّقــى رضبــات موجعــة مل يكــن يتوّقعهــا 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 158 خرقًا خالل الـ24 ساعة
  ٢٠١8/١٢/٢8م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــدة  ــق يف احلدي ــني مناط ــتهدف بغارت ــدوان اس ــران الع ــع أن ط رسي
ــاعة  ــال الـــ24 س ــًا خ ــه 158 خرق ــكاب مرتزقت ــع ارت ــن م بالتزام

ــة. املاضي

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ”: “إن طــران العــدوان شــن غارتــن 
ــاح  ــط اجل ــى خ ــع ع ــة القبي ــط قري ــتهدفت حمي ــارة األوىل اس ــدة الغ ــى احلدي ع
احلســينية بيــت الفقيــه والغــارة األخــرى للطــران االســتطاعي املســلح اســتهدفت 
ــواء  ــتطاعي يف أج ــران االس ــتمر للط ــبه مس ــق ش ــع حتلي ــة م ــة اهلندس ــط كلي حمي

ــدة”. احلدي

وأضــاف “أن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت ١٢3 قذيفــة، 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.

ــتحداثات يف  ــوم باس ــة تق ــدت جراف ــا رص ــمي أن قواتن ــدث الرس ــح املتح وأوض
الصحــراء رشق مدينــة الشــعب حــول املزرعــة كــا رصــدت حتشــيدات وتعزيــزات 

ــات. ــات ومدرع ــم وعرب ــركات أطق ــة وحت للمرتزق

ــن  ــر واخلمس ــدوار واملنظ ــي وال ــاه الدرهيم ــركات باجت ــد حت ــم رص ــه ت ــدًا أن مؤك
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ــاع  ــة الدف ــعب ويف تب ــة الش ــال رشق مدين ــرى رشق وش ــركات أخ ــرايس وحت والغ
ــعب.  ــة الش ــوب مدين ــراد رشق وجن ــرك أف وحت

ــة  ــى بقي ــارة ع ــدة و٢7 غ ــى احلدي ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــران الع ــال: »إن ط وق
املحافظــات منهــا ٩ غــارات قبالــة نجــران و5 غــارات عــى املاحيــط و3 غــارات 
ــعف  ــب والش ــى خ ــان ع ــة وغارت ــرض بحج ــى ح ــارات ع ــدة و3غ ــى صع ع

ــاء«. ــة صنع ــم بمحافظ ــى هن ــارات ع ــوف و5 غ باجل

ــة األول  ــات للمرتزق ــدوا 4 زحوف ــال ص ــا األبط ــع أن مقاتلين ــد رسي ــد العمي وأك
ــي  ــي وصاروخ ــد مدفع ــنود بتمهي ــارين مس ــن مس ــرض م ــار بح ــل الن ــاه جب باجت
كثيــف والثــاين باجتــاه أســطر باملهاشــمة يف اجلــوف مســنود بغطــاء جــوي مــن طران 
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 53 خرقًا يف احلديدة
  ٢٠١8/١٢/٢٩م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــاق  ــف إط ــًا لوق ــوا 53 خرق ــه ارتكب ــدوان ومرتزقت ــع أن الع رسي
النــار باحلديــدة خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة يف الوقــت الــذي بــدات 
فيــه قواتنــا تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن إعــادة االنتشــار تنفيــذا التفــاق 

ــتوكهومل. اس

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنية “ســبأ” إىل أن الطران احلريب واالســتطاعي 
ــة  ــا واللحي ــة والتحيت ــازة واجلبلي ــاح والف ــي واجل ــوق الدرهيم ــه ف ــن حتليق ــف م كث

واخلوبــة مــع حتليــق مســتمر لطــران االســتطاع فــوق مدينــة احلديــدة.

وقــال العميــد رسيــع:» مدفعيــة املرتزقــة قصفــت املناطــق الســكنية ومواقــع قواتنــا 
بـــ٢8 قذيفــة منهــا قذيفــة هــاون أطلقــت عــى احللــة غــرب املثلــث بحيــس أدت إىل 
استشــهاد املواطــن -راعــي أغنــام- حممــود حممــد حييــى حريــي وجــرح شــقيقته”.

ــطة  ــلحة املتوس ــف األس ــن خمتل ــار م ــوا الن ــدوان أطلق ــة الع ــًا أن مرتزق موضح
ــا. ــع قواتن ــن ومواق ــازل املواطن ــزارع ومن ــكنية وم ــاء الس ــى األحي ــة ع واخلفيف

ــن  ــون بالتحص ــة يقوم ــدت مرتزق ــا رص ــمي إىل أن قواتن ــدث الرس ــاف املتح وأض
ــوم  ــة تق ــوي وجراف ــاع اجل ــكر الدف ــدة يف معس ــارس جدي ــتحداث مت ــر واس واحلف
ــة  ــة بكيلــو ١6، كــا تــم رصــد حتــركات لثاث باســتحداثات حــول مدرســة اجلريب
أطقــم يف املنصــة وحتــركات إىل معســكر الدفــاع اجلــوي وحتــركات ليليــة عــى ســطح 

ــة وجنوهبــا وشــاهلا. مدرســة اجلرابي
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ــن 36  ــدوان ش ــران الع ــع إىل أن ط ــد رسي ــار العمي ــدوان أش ــارات الع ــول غ وح
غــارة عــى عــدد مــن املحافظــات منهــا غارتــان عــى حمافظــة ذمــار و١١ غــارة عــى 
حــرض وميــدي وحــران بمحافظــة حجــة و6 غــارات عــى باقــم و4 غــارات عــى 
ــط و6  ــى املاحي ــان ع ــى رازح وغارت ــان ع ــاف وغارت ــى كت ــارات ع ــع و3 غ البق

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. 

مؤكــدًا أن املرتزقــة تكبــدوا عــرات القتــى كــا تــم تدمــر 6 أطقــم وثــاث عربات 
ــن  ــه يف احلصن ــتهدف مرتزقت ــريب اس ــران احل ــن وأن الط ــًا يف احلصن ــرًا كلي تدم

بحــرض وســقط العــرات منهــم قتــى ومصابــن.

ــش  ــال اجلي ــع: “إن أبط ــد رسي ــال العمي ــات ق ــة يف اجلبه ــد املرتزق ــى تصعي وردًا ع
واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــات هجوميــة نوعيــة عــى مواقــع العــدو ومرتزقتــه 
منهــا عمليــة هجوميــة نوعيــة عــى جبــل الصافيــة باملاحيــط وأخــرى عــى العوجاء 

بحــرض وتــم خــال العمليتــن تطهــر املوقعــن وإحــكام الســيطرة عليهــا”. 

مؤكــدًا أن مقاتلينــا قامــوا بعمليتــن ناجحتــن األوىل تــم خاهلــا اإلغــارة عــى مواقع 
العــدو يف جبــل فاطــم بــرصواح مســنودة باملدفعيــة اســتمرت لســاعات والثانيــة تــم 
خاهلــا اســتهداف جتمعــات وحتــركات العــدو يف قريــة احلــول وخلــف الســلطاء يف 
هنــم بعــدد مــن القذائــف وتــم قتــل وإصابــة عــدد مــن املرتزقــة كــا قتــل 5 مرتزقــة 

وجــرح آخريــن حــول تبــة البــارك يف كمــن حمكــم.

وحّيــا 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

 ٢٠١8/١٢/٢٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــذًا  ــتوكهومل وتنفي ــاق اس ــه اتف ــص علي ــا ن ــى م ــاًء ع ــه وبن ــع أن رسي
ــذ  ــس تنفي ــة أم ــذ ليل ــا من ــدأت قواتن ــد ب ــادة فق ــات القي لتوجيه

ــدة. ــاء احلدي ــن مين ــار م ــادة االنتش ــن إع ــة األوىل م املرحل

ــة  ــة املراقب ــن جلن ــر م ــا ننتظ ــبأ«: »إنن ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
األمميــة إلــزام الطــرف اآلخــر بتنفيــذ التزاماتــه املنصــوص عليهــا يف املرحلــة األوىل 
ــة  ــة وبقي ــة للمدين ــة الرقي ــن اجله ــحاب م ــي االنس ــتوكهومل وه ــاق اس ــن اتف م

ــاق«. ــص االتف ــب ن ــة حس ــزاء احلرج األج
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العميد سريع: رغم تواجد الفريق األممي 
واللجان املشتركة املرتزقة مياطلون التنفيذ 

ويرتكبون 31 خرقًا خالل 24 ساعة
  3٠ /٢٠١8/١٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
االتفــاق  تنفيــذ  يف  يامطلــون  ومرتزقتــه  العــدوان  »إن  رسيــع: 
ويواصلــون خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بأكثــر مــن 
31 خرقــًا خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة رغــم تواجــد الفريــق األممــي 

ــركة«. ــان املش واللج

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا زحفًا 
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف اجتــاه امليــرة يف اجلــاح األســفل يف حــن قصفــت مدفعيــة 
املرتزقــة بـــ٩ قذائــف منهــا 7 قذائــف هــاون األحيــاء الســكنية يف الدرهيمــي وقذيفــة 
ــوب  ــة جن ــة الطفس ــى قري ــرى ع ــاون أخ ــة ه ــعب وقذيف ــة الش ــاه مدين ــاون باجت ه
اجلراحــي أدت إىل استشــهاد أربعــة مواطنــن هــم حممــد أمحــد صالــح قطــي وولــداه 
ــل  ــذي واص ــت ال ــاش يف الوق ــة عش ــد زعب ــن حمم ــك املواط ــد وكذل ــد وحمم أمح
طــران العــدوان حتليقــه بكثافــة فــوق مدينــة احلديــدة مــع حتليــق لطران االســتطاع 

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 مــن٢٢ 

مايــو باجتــاه االحتــاد”.  

وأضــاف قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداثات رشق مدينــة 
ــل  ــم حتم ــا 4 أطق ــًا منه ــن و١٢ طق ــركات مدرعت ــد حت ــب رص ــعب إىل جان الش
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ــرايس إىل  ــن الغ ــس م ــيارات هيلوك ــان و٩ س ــدل ودينت ــل مع ــم حيم ــرادًا وطق أف
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 

ــعب«.  ــة الش رشق مدين

ــي  ــى باق ــة ع ــارة جوي ــن ١6 غ ــدوان ش ــران الع ــع أن ط ــد رسي ــح العمي وأوض
ــران  ــى ح ــان ع ــوف وغارت ــة اجل ــن بمحافظ ــى صري ــارة ع ــا غ ــات منه املحافظ
ــى  ــارات ع ــم و3 غ ــى باق ــارات ع ــاف و5 غ ــى كت ــان ع ــة وغارت ــة حج بمحافظ

ــران. ــة عم ــى حمافظ ــارة ع ــدة وغ ــة صع ــة بمحافظ ــى املدين ــان ع رازح وغارت

ــا األبطــال كــروا وأفشــلوا 4 زحوفــات  وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن مقاتلين
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. 

مؤكــدًا أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر كبــرة حيــث ســقط العــرات قتــى ومصابــن، 
ــارصة يف  ــزال حم ــة ال ت ــن املرتزق ــة م ــة وأن جمموع ــات متنوع ــر 8 آلي ــم تدم ــا ت ك

ــة. ــال احلصنــن رشق احلواثل جب

وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــًا 
للمرتزقــة اســتمر 6ســاعات عــى رمــدان واملحجــر بباقــم وزحفــًا آخــر عــى جبــل 
ــلبة  ــع س ــى مرب ــة ع ــًا للمرتزق ــدوا زحف ــا ص ــدة ك ــاف بصع ــة بكت ــار واهلضب الن
ــراق  ــة وإح ــة باملرتزق ــة حممل ــر آلي ــن تدم ــون اهلل م ــا بع ــن مقاتلون ــوف ومتك باجل
أخــرى يف مربــع اخلليفــن إىل جانــب إحــراق مدرعــة يف املهاشــمة بصــاروخ موجــه.

وردًا 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 خاهلــا مــن تطهــر تبتــي ثابــت والــرج وإحــكام الســيطرة 

عليهــا وقتــل وأصيــب العــرات مــن املرتزقــة.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد 
مؤمترًا صحفيًا استعرض فيه خروقات العدوان 

واملرتزقة يف احلديدة وإحصائية عام من العدوان
  ٢٠١8/١٢/3١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع بصنعــاء مؤمتــرًا صحفيــًا اســتعرض فيــه إحصائيــة بخروقــات 
ــذ  ــدة من ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــه التف ــدوان ومرتزقت الع
ــان  ــش واللج ــات اجلي ــة بعملي ــدوان وإحصائي ــم الع ــه وجرائ إعان

ــام 2018م. ــال الع خ

وأشــار إىل ان خروقــات العــدو يف احلديــدة بلغــت 8٠١ خــرق توزعــت بــن إطاق 
ــار مــن األســلحة املتوســطة  ــة إطــاق الن 5٢ صاروخــًا و45١ قذيفــة و١١6 عملي
واخلفيفــة يف أوقــات خمتلفــة و٢٩ عمليــة اســتحداث و74 عمليــة تعزيــز وحتــرك و4 

حمــاوالت هجوميــة وتســلل و75 خرقــًا لطــران العــدو.  
موضحــًا أن خروقــات العــدوان املتواصلــة تؤكــد عــدم جديــة العــدوان يف االلتــزام 
ــف  ــدوان أن يتوق ــد للع ــًا ال تري ــاك أطراف ــار وأن هن ــاق الن ــف إط ــاق وق باتف

ــار. ــاق الن ــف إط ــاق وق ــال اتف ــل إفش ــن أج ــيلة م ــة وس ــن أي ــث ع وتبح
وأكــد املتحــدث الرســمي أن شــعبنا اليمنــي العظيــم وقواتنــا املســلحة متمســكون 
ــرف  ــامل وامل ــام الش ــول إىل الس ــة للوص ــه كمقدم ــل إلي ــم التوص ــا ت ــذ م بتنفي

ــادل. والع
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 حتقيقــًا ملصالــح شــخصية وتنفيــذًا ملخططــات العــدو«.. مؤكــدًا أن 

شــعبنا الــذي صمــد يف احلــرب ســيصمد يف الســام.
ــام ٢٠١8م  ــال الع ــدوان خ ــداءات الع ــص اعت ــع ملخ ــد رسي ــتعرض العمي واس
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والــذي تعرضــت بادنــا خالــه ألكثــر مــن 5٢٢4٩ اعتــداء منهــا ١5353 غــارة 
جويــة اســتهدفت خمتلــف املناطــق اليمنيــة بمتوســط 5٠غــارة جويــة كل يــوم ومــن 

هــذه الغــارات ٢44 غــارة بقنابــل عنقوديــة.
 وأشــار إىل أن إمجــايل القصــف الصاروخــي مــن البــوارج احلربيــة بلــغ 4٩4 

صاروخــًا إىل جانــب 36٠34 قصفــًا مدفعيــًا وصاروخيــًا مــن الــر.
وقــال: »قواتنــا تصــدت خــال العــام اكثــر مــن ١١٠١عمليــة هجوميــة وزحوفــات 

للعــدو ومرتزقتــه كــا افشــلت أكثــر مــن 83 حماولــة تســلل«.
مؤكــدًا أن خســائر قــوى العــدوان مــن الطــران متثــل يف إســقاط 4٢ طائــرة حربيــة 

مقاتلــة واســتطاعية جتسســية.
ــة عــى مواقــع  ــة هجومي ــر مــن 68٩ عملي ــا أكث ــل نفــذت قواتن وأضــاف »يف املقاب
ــا ٢8  ــة منه ــة هجومي ــذ 38 عملي ــر نف ــو املس ــاح اجل ــه وأن س ــدو ومرتزقت الع
عمليــة اســتهدفت قــوات العــدوان واملرتزقــة يف الداخــل و١٠ عمليــات اســتهدفت 

ــارات«.  ــعودية واالم ــكرية يف الس ــآت عس منش
ــاح  ــرتكة بنج ــات املش ــرات العملي ــذت ع ــا نف ــع أن قواتن ــد رسي ــح العمي وأوض
كبــر منهــا عمليتــان مشــرتكتان لســاح اجلــو املســر مــع القــوة الصاروخيــة وعملية 
ــدة  ــة وع ــدة املدفعي ــة ووح ــوة الصاروخي ــع الق ــر م ــو املس ــاح اجل ــرتكة لس مش

ــة. ــدة املدفعي ــر ووح ــو املس ــاح اجل ــرتكة لس ــات مش عملي
مؤكــدًا أنــه بعــون اهلل نفــذت القــوة الصاروخيــة أكثــر مــن ١٠٠عمليــة بأكثــر مــن 
١3١صاروخــًا باليســتيًا أطلقــت منفــردة وعــى دفعــات منهــا 33 صاروخــًا أطلقت 
ــوات  ــى ق ــت ع ــًا أطلق ــل و٩8 صاروخ ــم بالداخ ــدوان ومرتزقته ــوات الع ــى ق ع

العــدوان ومرتزقتهــم يف دول العــدوان- الســعودية واإلمــارات.
واســتعرض العميــد رسيــع عمليــات وحــدة ضــد الــدروع التــي متثلــت يف 
ــة  ــة و٢8٠ مدرع ــكريًا ومرتزق ــادًا عس ــل عت ــة حتم ــات متنوع ــتهداف 3١٠ آلي اس
ــة  ــات ومروحي ــع آلي ــك جتم ــات وكذل ــراد وحتصين ــات أف ــتهداف جتمع و٢5٠ اس

ــطة.  ــة ومتوس ــلحة ثقيل ــتهداف أس ــي و٩١ اس أبات
ــة أشــار املتحــدث الرســمي إىل أن القــوات  وبخصــوص عمليــات القــوات البحري
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البحريــة نفــذت 6عمليــات بحريــة منهــا اســتهداف ســفينة حربيــة إماراتيــة 
بصاروخــن بحريــن أمــام ســواحل احلديــدة بتاريــخ ٢٠١8/6/١3م واســتهداف 
رصيــف مينــاء املخــا بتاريــخ ٢٠١8/7/٢٢م واســتهداف الفرقاطــة الدمــام 
الســعودية أمــام ســواحل احلديــدة بتاريــخ ٢٠١8/7/٢4م واســتهداف زورق 
حــريب إمــارايت أمــام ســاحل الدرهيمــي بتاريــخ ٢٠١8/7/٢5م واســتهداف 
رصيــف زوارق حــرس احلــدود بميناء جيــزان بتاريــخ ٢٠١8/٩/٢٩م واســتهداف 
زورق حــريب أمــام ســاحل ميــدي أدى إىل تدمــره بالكامــل ومقتــل مخســة مرتزقــة 

ــخ ٢٠١8/١٠/٩م. ــه بتاري ــوا علي كان
 وأكــد أن عمليــات وحــدة املدفعيــة األرضيــة بلغــت ١٠٩١١ حتــى شــهر نوفمــر 
كــا أســهمت وحــدة املدفعيــة يف التصــدي هلجــات العــدو والتمشــيط أثنــاء اهلجــوم 
فيــا بلغــت عمليــات وحــدة اهلندســة ١3٢٠عمليــة تــم خاهلــا تدمــر ١6١8 آليــة 
معظمهــا كانــت حتمــل مرتزقــة أثنــاء اســتهدافها و١٠53 اســتهداف جماميــع وأفراد.
ــاور  ــف حم ــة يف خمتل ــت 7١48 عملي ــة بلغ ــدة القناص ــات وح ــح أن عملي وأوض
ــر  ــات عس ــعوديًا يف جبه ــًا س ــًا وضابط ــص ٢٩٢ جندي ــا قن ــال منه ــات القت وجبه
ونجــران وجيــزان و48 مرتزقــًا ســودانيًا يف جبهــات خمتلفــة، فيــا كانــت احلصيلــة 
األكــر مــن نصيــب املرتزقــة املحليــن الذيــن بلغــوا 6633 مرتزقــًا بينهــم قيــادات، 
ــص  ــات قن ــذ ١٠عملي ــة وتنفي ــاب ١4 آلي ــة يف إعط ــدة القناص ــت وح ــا نجح ك
واســتهدفت ٩٢ آليــة عســكرية و٩عمليــات أدت إىل إحــراق أطقــم وآليــات وقنــص 

ــدالً.  ــاحًا مع ــاب 5١س ــة إىل إعط ــدات إضاف مع

وقــال املتحــدث الرســمي: »قواتنــا للعــام الرابــع تقاتــل تشــكيات عســكرية خمتلفة 
ــددة  ــوات متع ــعودي وق ــش الس ــل اجلي ــدود نقات ــي احل ــيات فف ــددة اجلنس ومتع
ــا  ــل قواتن ــات تقات ــة اجلبه ــة ويف بقي ــة إىل املرتزق ــة إضاف ــة وأجنبي ــيات عربي اجلنس
عــرات اآلالف مــن املرتزقــة األجانــب واملحليــن إىل جانــب أن هنــاك مــا يســمى 
القاعــدة وداعــش ومجيــع هــذه التســميات تتلقــى الدعــم مــن قبــل العــدوان الــذي 
ــن  ــة م ــارص التكفري ــن العن ــات م ــل املئ ــة لنق ــتخباراتية رسي ــات اس ــى عملي رع

ــريب«.  ــد ع ــق بل ــن طري ــن ع ــوريه إىل اليم س
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ــر  ــه أكث ــا جيعل ــو م ــه وه ــرة علي ــم املؤام ــدرك حج ــي ي ــعبنا اليمن ــًا أن ش موضح
ــه وقيمــه  ــًا يف التمســك بثوابت ــر حتدي أرصارًا عــى الصمــود يف وجــه العــدوان وأكث
ــتمرار  ــو اس ــام ٢٠١8 ه ــازات الع ــرز إنج ــه وأن أب ــه وتارخي ــًا هبويت ــر ارتباط وأكث
الصمــود ومتاســك اجلبهــة الداخليــة عــى مجيــع األصعــدة ناهيــك عــن النجاحــات 

ــكري.  ــع العس ــال التصني يف جم

وأكــد أن قواتنــا املســلحة لدهيــا خمــزون مناســب مــن خمتلــف منظومــات الصواريــخ 
الباليســتية وجيــري العمــل عــى تعزيــز القــدرة الصاروخيــة بمخــزون اســرتاتيجي 
ــور  ــه حض ــر ل ــو املس ــاح اجل ــتقبًا وأن س ــة مس ــار املعرك ــر مس ــى تغي ــادر ع ق

ــد.  فاعــل يف املعركــة واملرحلــة القادمــة ستشــهد مفاجــآت عــى هــذا الصعي

 وأضــاف »ينبغــي عــى أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة والرقيــة أن يعــودوا إىل تاريــخ 
اآلبــاء واألجــداد الذيــن ســطروا بدمائهــم ماحــم االنتصــار وهــم يقاومــون الغــزاة 
واالســتعار 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 
ــه  ــد وطن ــه وض ــاء جلدت ــد أبن ــازي ض ــل وللغ ــي وللمحت ــون لأجنب ــد الع ــد ي م
كيــف حتــدث عنهــم التاريــخ رغــم أهنــم كانــوا حياولــون إضفــاء الطابــع الوطنــي 
ــرة  ــة األخ ــخ الكلم ــة كان للتاري ــن يف النهاي ــوم لك ــون الي ــا تفعل ــم ك ــى أعاهل ع

ــأنكم«. بش

مؤكــدًا 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 يمنيــًا 

ويف نفــس الوقــت تدعــم أعــداء اليمــن. 

ديسمبر / ٢٠١٨
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يناير / ٢٠١٩

 املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: 
أكثر من 191 خرقًا للعدوان ومرتزقته يف 

احلديدة خالل الـ48 ساعة املاضية
  ١ /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــاق  ــف إط ــرق وق ــتمرون يف خ ــه مس ــدوان ومرتزقت ــع أن الع رسي
النــار يف احلديــدة حيــث صعــدوا مــن خروقاهتــم خــال الـ48 ســاعة 

ــًا. ــن 191 خرق ــر م ــم أكث ــة بارتكاهب املاضي

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” إىل أن الطــران احلــريب شــن غارتن 
ــران  ــق للط ــع حتلي ــن م ــا بالتزام ــة التحيت ــرس بمديري ــويق واملغ ــي الس ــى منطقت ع
احلــريب واالســتطاعي فــوق مدينــة احلديــدة والدرهيمــي واملنصوريــة وبيــت الفقيــه 

واحلســينية وزبيــد واجلراحــي والســخنة والفــازة وحيــس والتحيتــا.

ــف يف  ــن ١٠5 قذائ ــر م ــت أكث ــة أطلق ــة املرتزق ــمي:» مدفعي ــدث الرس ــال املتح وق
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”.

ــتهدفن  ــة مس ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــن األس ــار م ــوا الن ــة أطلق ــاف “ املرتزق وأض
ــا”. ــع قواتن ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس األحي

وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باالســتحداث 
ــوب  ــض جن ــزان األبي ــال اخل ــرى يف ش ــة أخ ــعب وجراف ــة الش ــال رشق مدين ش
ــوب غــرب العقــد، كــا رصــدت حتــركات أطقــم  ــة جن ــة ثالث ــس وجراف رشق حي

ــة للمرتزقــة. ــات وحتــركات ليلي وآلي
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ــن  ــدوان ش ــران الع ــمي إىل أن ط ــدث الرس ــار املتح ــدوان أش ــارات الع ــول غ وح
37 غــارة منهــا ٩ غــارات عــى كتــاف و١٠ غــارات عــى باقــم وغــارة عــى البقــع 
و3 غــارات عــى رازح بصعــدة وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى 
رصواح بــارب و5غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف و4 غــارات عــى القفلــة 

بعمــران وغارتــان عــى حــران وحــرض بحجــة.

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط ــا م ــمي أن مقاتلين ــدث الرس ــح املتح وأوض
أفشــلوا عــدة حمــاوالت تســلل للمرتزقــة جنــوب مفــرق مقبنــة بتعــز وباجتــاه الربــاح 
يف هنــم ورشــاحة الغربيــة بالبقــع وعــى مواقــع بــرط بــرصواح وعــى تبــة العصيــدة 

والتبــاب املجــاورة هلــا يف هنــم.

مؤكــدًا 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 وصريــن باجلــوف وعــى كــرس الوهــاب والغــارب 
بمثلــث عاهــم بحجــة وعــى رشــاحة الرقيــة والغربيــة بالبقــع وعــى تبــة العلــم 
ــراق  ــم إح ــا ت ــح ك ــل وجري ــن قتي ــة ب ــرات املرتزق ــقط ع ــث س ــة حي بالربوع

ــات واملدرعــات. وتدمــر عــرات اآللي

وردًا 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 81 خرقًا خالل 48 ساعة
  3 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أنــه ورغــم أن قواتنــا نفــذت االتفــاق وبــدأت إعــادة االنتشــار 
ــود  ــص بن ــى ن ــاف ع ــص وااللتف ــه التمل ــدوان ومرتزقت ــاول الع حي
ــة 81  ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــوا خ ــث ارتكب ــويد حي ــاق الس اتف

ــدة. ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــًا التف خرق

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ”: “إن املرتزقــة قصفــوا بـــ47 قذيفــة 
مدفعيــة األحيــاء الســكنية ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا، كــا واصلــوا إطــاق 

النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة”.

موضحــًا أن الطــران احلــريب واالســتطاعي واصــل حتليقــه بشــكل مكثــف فــوق 
ــا فيــا حلــق طــران االســتطاع فــوق كيلــو ١6 واحلــايل واحلــوك  ــة والتحيت اجلبلي

ــا. وطــران األباتــي فــوق أجــواء اجلــاح والتحيت

ــتحداثات  ــوم باس ــة تق ــدت جراف ــا رص ــمي “أن قواتن ــدث الرس ــاف املتح وأض
ــة”. ــات للمرتزق ــم وآلي ــركات أطق ــس وحت ــة بحي ــث مقبن ــات يف مثل وحتصين

مشــرًا إىل أن طــران العــدوان شــن 4١ غــارة منهــا 3 غــارات عــى ســنحان 
بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى البقــع و7 غــارات عــى كتــاف وغــارة عــى باقــم 
ــارات  ــدة و5 غ ــة صع ــى رازح بمحافظ ــارات ع ــط و4 غ ــى املاحي ــارات ع و4 غ
عــى حــرض وميــدي و8 غــارات عــى املدافــن بمحافظــة حجــة و4غــارات عــى 

ــران. ــة نج ــة وقبال ــى الرف ــارات ع ــأرب و3 غ ــة م رصواح بمحافظ

يناير / ٢٠١٩
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ــات  ــدوا زحوف ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع: “إن أبط ــد رسي ــال العمي وق
ــم يف الربوعــة و4 زحوفــات  للمرتزقــة منهــا زحفــان باجتــاه تبتــي القناصــن والعَل
باجتــاه حمديــدة وعــى اللخافيــف وعــى نجــد الفــارس قبالــة نجــران وزحــف آخــر 
ــم  ــن يف باق ــاه احلص ــن اجت ــان م ــايض يف رصواح وزحف ــروق والق ــع ال ــى مواق ع
باجتــاه مواقــع قواتنــا يف آل رسة مســنودان بتمهيــد مدفعــي وغطــاء جــوي وزحفــان 
عــى جبــل العطــب وعــى جبــل الشــبكة باملدافــن قبالــة جيــزان مــن ثاثــة مســارات 
وزحــف عــى جبــل الصافيــة وتبــة عنــوان باملاحيــط، 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”.

مؤكــدًا أن املرتزقــة تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد ومل يفلحــوا يف حتقيــق 
أي تقــدم.

ــش  ــال اجلي ــمي أن أبط ــدث الرس ــد املتح ــدوان أك ــة الع ــد مرتزق ــى تصعي وردًا ع
ــة يف  ــع املرتزق ــتهدفت مواق ــة اس ــات نوعي ــدة عملي ــذوا ع ــعبية نف ــان الش واللج
ــاح  ــة بتعــز ويف شــبكة صب ــاع اجلــوي والقحيف ــد ويف عصيفــرة والدف معســكر خال
ــة  ــارك وتب ــن الب ــوائل ماب ــدى الس ــرى يف إح ــة أخ ــاء وعملي ــم بالبيض يف ذي ناع
ــة  ــة يف تب ــع املرتزق ــى مواق ــارة ع ــات إغ ــذوا عملي ــا نف ــم، ك ــول بنه ــدم يف احل الق
ــا  ــاورة هل ــاب املج ــراء والتب ــفينة واحلم ــي الس ــم ويف تبت ــرن يف هن ــراب ورشق الق ت

ــاء.   ــع بالبيض ــات يف ناط باجلريب

ــذوا  ــعبية نف ــان الش ــلحة واللج ــا املس ــال قواتن ــع “أن أبط ــد رسي ــاف العمي وأض
ــاه  ــار باجت ــل الن ــط ورشق جب ــة يف املاحي ــع املرتزق ــى مواق ــن ع ــن هجوميت عمليت
التبــاب احلمــر والتبــاب الســود وتبــة رامــي بحــرض وتــم بحمــد اهلل الســيطرة عــى 
التبــاب وعــى جبــل الريبــة باملاحيــط وســقط عــدد مــن القتــى واملصابــن مــن 
املرتزقــة، كــا تــم تدمــر آليــات ومدرعــات واغتنــام أســلحة وعتــاد عســكري كبر، 

كــا أســقط مقاتلونــا طائــرة اســتطاع مســرة للعــدوان يف املاحيــط”.
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ــط  ــون بضب ــعبية ملتزم ــان الش ــش واللج ــوات اجلي ــمي أن ق ــدث الرس ــد املتح وأك
ــدوان  ــات الع ــى خروق ــرد ع ــدم ال ــدة وع ــار باحلدي ــاق الن ــف إط ــس ووق النف
ــي  ــق األمم ــام الفري ــواء أم ــة األج ــى هتيئ ــم ع ــا منه ــة حرص ــة املتواصل واملرتزق
واللجــان املشــرتكة لتنفيــذ اتفــاق اســتوكهومل وتفويــت أيــة فرصــة أمــام العــدوان 

ــه. ومرتزقت

ــل  ــة عم ــات وعرقل ــتمرار يف اخلروق ــؤولية االس ــة مس ــدوان واملرتزق ــًا الع حمم
الفريــق األممــي واللجــان املشــرتكة لتثبيــت األمــن واالســتقرار يف احلديــدة باعتبــاره 

ــن. ــرف لليمني ــادل وامل ــام الع ــال الس ــدوان وإح ــاف الع ــة إليق مقدم
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وزير الدفاع يزور دائرة التوجيه 
املعنوي ويطلع على مستوى األداء

  ٢٠١٩/١/3م

زار وزيــر الدفــاع اللــواء الركــن حممــد نــارص العاطفــي دائــرة 
ــرة  ــادة الدائ ــع قي ــى م ــلحة والتق ــوات املس ــوي للق ــه املعن التوجي
ــام  ــرة للع ــج الدائ ــط وبرام ــام وخط ــذ مه ــر تنفي ــا س ــش معه وناق
اجلديــد 2019م ومــا تضمنتــه مــن رؤى وتصــورات لتفعيــل العمــل 
واالرتقــاء بمســتوى األداء يف كافــة اجلوانــب التوجيهيــة واإلعاميــة 

ــة. ــة والفني والثقافي

ــة  ــعب واإلدارات التخصصي ــات والش ــن القطاع ــدد م ــاع يف ع ــر الدف ــاف وزي وط
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 
ــي  ــي واإلعام ــل التوجيه ــة يف العم ــة نوعي ــداث نقل ــاهم يف إح ــا يس ــم وب الدع
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 214 خرقًا خالل 24 ساعة

  4 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــاق  ــف إط ــم لوق ــوا خروقاهت ــدوان واصل ــة الع ــع أن مرتزق رسي
النــار باحلديــدة خــال الـــ24 ســاعة املاضيــة بارتكاهبــم 214 خرقــًا 
بالتزامــن مــع حتليــق مكثــف لطــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي 

ــدة وخمتلــف مديرياهتــا.  ــة احلدي ــواء مدين يف أج

وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن مدفعيــة املرتزقــة أطلقــت ١7٢ 
ــوا  ــا، كــا واصل ــع قواتن ــن ومواق ــاء الســكنية ومــزارع املواطن ــة باجتــاه األحي قذيف

إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة.

ــل  ــكل متواص ــق بش ــتطاعي حل ــران االس ــمي: »إن الط ــدث الرس ــال املتح وق
ــران  ــرة كم ــا وجزي ــو ١6 والتحيت ــي وكيل ــوك والدرهيم ــاء واحل ــواء املين ــوق أج ف
والصليــف والكثيــب والضحــي والكــدن واملراوعــة وباجــل واملنصوريــة والســخنة 
وبيــت الفقيــه واحلســينية واللحيــة والقنــاوص مــع حتليــق للطــران احلــريب بشــكل 

ــاح«. ــازة واجل ــة والف ــس واجلبلي ــا وحي ــوق التحيت ــة وف ــواء املدين ــع يف أج متقط

ــس إىل  ــات يف حي ــوم بتحصين ــة تق ــة للمرتزق ــدت جراف ــا رص ــًا أن قواتن موضح
جانــب رصــد حتــركات وتعزيــزات للمرتزقــة مــن اخلوخــة باجتــاه حيــس وحتــركات 

أفــراد وأطقــم يف عــدد مــن املناطــق.

وأضــاف »أن طــران العــدوان شــن 33 غــارة منهــا غارة عــى املاحيــط و١٠غارات 
عــى باقــم و١3غــارة عــى البقــع وكتــاف بصعــدة و4 غــارات عــى حــرض وميــدي 
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بمحافظــة حجــة و4غــارات مــن طــران اســتطاع مســلح عــى بــرط وغــارة عــى 
ــة اجلوف«. ــام بمحافظ ح

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا عــدة 
ــة  ــل الصافي ــاه جب ــف باجت ــا زح ــا منه ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــات للمرتزق زحوف
ــة يف البقــع وزحــف  ــة ورشــاحة الغربي باملاحيــط وزحفــان باجتــاه رشــاحة الرقي
ــي  ــلوا حماولت ــا أفش ــم ك ــدة يف باق ــر وآل رسة وحمدي ــزارع واملحج ــاه امل ــر باجت آخ
تســلل للمرتزقــة باجتــاه جبــل الســن بحمــر يف تعــز وعــى تبــة العصيــدة يف هنــم.

ــب  ــم وأصي ــم مرصعه ــرات منه ــي الع ــائر ولق ــدوا خس ــة تكب ــدًا أن املرتزق مؤك
ــدم. ــق أي تق ــوا يف حتقي ــرون ومل يفلح آخ

ــدة  ــاح ع ــذوا بنج ــان نف ــش واللج ــال اجلي ــمي أن أبط ــدث الرس ــح املتح وأوض
عمليــات نوعيــة عــى مواقــع املرتزقــة يف قانيــة بالبيضــاء ويف دار الكاذيــة بالقحيفــة 
ــا  ــة منه ــة ناجح ــات هجومي ــاث عملي ــذوا ث ــا نف ــة ك ــران بحج ــز ويف ح يف تع
عمليــة عــى رشــاحة الغربيــة بالبقــع وأخــرى عــى جبــل الرصخــة يف املــزرق قبالــة 
جيــزان وعمليــة هجوميــة ثالثــة باجتــاه خــط الوازعيــة مقابــل موقــع القــرن بتعــز. 

ــاب يف  ــدة تب ــى ع ــيطرة ع ــدم والس ــن التق ــون اهلل م ــوا بع ــا متكن ــد أن مقاتلين وأك
رشــاحة الغربيــة وتطهــر جبــل الرصخــة وســقط عــرات املرتزقــة قتــى ومصابــن، 

ــة. ــة يف الوازعي ــم ومدرع ــراق طق ــم إح ــا ت ك
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العميد سريع: يف استغالل واضح لألداء 
الضعيف لرئيس الفريق األممي .. املرتزقة 

يصعدون من خروقاتهم باحلديدة 
بارتكاب 373 خرقُا خالل 48 ساعة

  6 /٢٠١٩/١م

أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع 
أن العــدوان ومرتزقتــه حياولــون التنصــل مــن التزاماهتــم واســتغال 
األداء الضعيــف لرئيــس الفريــق األممــي لتصعيــد خروقاهتــم لوقــف 
ــال الـــ48  ــًا خ ــوا 3٧3 خرق ــث ارتكب ــدة حي ــار باحلدي ــاق الن إط

ســاعة املاضيــة.

ــدوان  ــة الع ــة مرتزق ــبأ«: »إن مدفعي ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــوا ١٢  ــا أطلق ــا، ك ــع قواتن ــكنية ومواق ــاء الس ــى األحي ــة ع ــت ٢87 قذيف أطلق
ــال  ــن ش ــلل م ــة تس ــذوا حماول ــران ونف ــة إىل الزعف ــن اجلريب ــا م ــاروخ كاتيوش ص

ــس. ــا يف حي ــع قواتن ــاه مواق ــاري باجت ــة مغ قري

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

مشــرًا إىل أن طــران العــدوان شــن 33 غــارة منهــا غارتــان عــى البقــع و5 غــارات 
ــان و3  ــى كه ــارة ع ــى رازح وغ ــارة ع ــم وغ ــى باق ــارات ع ــاف و8غ ــى كت ع
غــارات قبالــة نجــران وغارتــان قبالــة جيــزان و3 غــارات منهــا غــارة لاســتطاع 
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ــى  ــقط ع ــران س ــرض وح ــى ح ــارات ع ــم و6 غ ــى هن ــان ع ــوف وغارت ــى اجل ع
ــن. ــهداء وجرحي ــن و3 ش ــا 5 مواطن إثره

وأكــد العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا ثاثــة زحوفــات 
ــم  ــا بنه ــا حوهل ــدة وم ــرض والعصي ــث بح ــا يف املثل ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت للمرتزق
ــع  ــاه مواق ــة باجت ــة للمرتزق ــة هجومي ــدوا لعملي ــا تص ــع ك ــة بالبق ــاحة الغربي ورش
ــة، وأن  ــايل بالربوع ــرق خ ــة ومف ــوب رشق الباح ــم وجن ــة العل ــوب تب ــا جن قواتن
ــن  ــًا ب ــر مــن 3٠ مرتزق ــة خســائر فادحــة حيــث ســقط أكث ــدوا املرتزق ــا كب مقاتلين

ــم. ــائلة بنه ــن يف الس ــم حمارصي ــة منه ــزال جمموع ــا ال ت ــاب في ــٍل ومص قتي

ــش  ــي اجلي ــع إىل أن مقات ــد رسي ــار العمي ــدوان أش ــة الع ــد مرتزق ــى تصعي وردًا ع
ــا  ــة منه ــع املرتزق ــى مواق ــة ع ــات هجومي ــدة عملي ــذوا ع ــعبية نف ــان الش واللج
عمليــة هجوميــة عــى جبــل اخلوارضيــن بحــرض وعمليــة هجوميــة أخــرى باجتــاه 
آل احلاقــي قبالــة نجــران، كــا نفــذوا عمليــات نوعيــة عــى مواقــع املرتزقــة يف تبــة 
ــع  ــة وناط ــم ويف قاني ــلطاء واحلــول يف هن ــوايل والس ــط ويف الس ــتحدث باملاحي مس
بالبيضــاء وعمليــة نوعيــة بصــاروخ باليســتي عــى معســكر خالــد غــرب مدينــة تعــز 
وعمليتــي إغــارة عــى جبــل أيبــاد قبالــة نجــران وعــى تبــة الشــيكي بحريــب هنــم. 

مؤكــدًا أنــه وبفضــل مــن اهلل تــم تكبيــد املرتزقــة خســائر يف األرواح والعتــاد وتــم 
ــزارع  ــرض وامل ــن بح ــل اخلوارضي ــاء وجب ــهيد بالبيض ــد والش ــي مرش ــر تبت تطه

ــران. ــة نج ــي قبال ــة آلل احلاق الرقي
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: 263 
خرقًا للمرتزقة يف احلديدة خالل 24 ساعة

7 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــاق  ــف إط ــم لوق ــوا خروقاهت ــه واصل ــدوأن ومرتزقت ــع ان الع رسي
ــًا خــال الـــ24 ســاعة  ــوا 263 خرق ــدة حيــث ارتكب ــار يف احلدي الن

ــة. املاضي

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن املرتزقــة أطلقــوا ٢١5 قذيفة 
مدفعيــة و١٢ صاروخــًا باجتــاه مــزارع املواطنــن واألحيــاء الســكنية ومواقــع قواتنا.

ــن  ــف م ــكل مكث ــار بش ــاق الن ــوا إط ــة واصل ــع أن املرتزق ــد رسي ــح العمي وأوض
ــراد  ــركات أف ــا حت ــدت قواتن ــن رص ــة يف ح ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــف األس خمتل
ــتطاعي  ــريب واالس ــران احل ــف للط ــق مكث ــع حتلي ــن م ــة بالتزام ــم للمرتزق وأطق

ــات.  ــدة واملديري ــة احلدي ــاء مدين ــوق س ف

وقــال املتحــدث الرســمي » إن طــران العــدوان شــن ٢٩ غــارة منهــا 3 غــارات عــى 
كتــاف وغــارة عــى اخلليفــن و3 غــارات عــى باقــم وغــارة عــى كهــان بمحافظــة 
ــي  ــى بن ــارة ع ــنحان وغ ــان بس ــى جرب ــارات ع ــم و6 غ ــى هن ــان ع ــدة وغارت صع
ــرط  ــى ب ــارة ع ــة وغ ــرض بحج ــى ح ــارات ع ــاء و١٠غ ــة صنع ــول بمحافظ هبل
وغــارة أخــرى لطــران االســتطاع عــى اجلــوف اســتهدف فيهــا مرتزقتــه وســقط 

منهــم عــرات القتــى واملصابــن ».

ــة  ــات للمرتزق ــدة زحوف ــدوا ع ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــد أن أبط وأك
عــى مواقــع قواتنــا يف رتــب الزبــري بقانيــة يف البيضــاء وعــى رشق القاهــرة وبــر 
ــم  ــث عاه ــال مثل ــى ش ــم وع ــة بنه ــى العظيم ــوف وع ــارش باجل ــدي يف األج احلم

يناير / ٢٠١٩
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ــاع  ــري بالقط ــة الزق ــة وكول ــاه خدش ــت وباجت ــي بدم ــع احلصم ــى موق ــة وع بحج
ــع. ــريب بالضال الغ

وأضــاف املتحــدث الرســمي »أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا عمليــة هجوميــة 
ــدد  ــي ١٠ وع ــة الب ــر تب ــا تطه ــم خاهل ــم ت ــدة بنه ــة يف العصي ــع املرتزق ــى مواق ع
ــو  ــة يف احلل ــع املرتزق ــى مواق ــارة ع ــات إغ ــذوا عملي ــا نف ــا، ك ــادق حوهل ــن اخلن م
ــة يف  ــع املرتزق ــى مواق ــم وع ــرف بباق ــف ع ــة خل ــع الطلع ــى موق ــوب وع باملصل
تبــاب وثبــات يف حريــب هنــم إىل جانــب تنفيــذ عمليــات نوعيــة اســتهدفت املرتزقــة 
ــب  ــة خ ــطر بجبه ــاء ويف أس ــة بالبيض ــا يف قاني ــدار العرج ــر وخ ــب عس ــف رت خل

ــوف«. ــعف باجل الش

مؤكــدًا ســقوط عــرات املرتزقــة قتــى ومصابــن منهــم 5 مرتزقــة ســقطوا بنــران 
القناصــة يف وثبــات بحريــب هنــم ومرتــزق آخــر تــم قنصــه يف محــر بتعــز إىل جانــب 
إحــراق طقــم حيمــل معــدل ٢3 بصــاروخ موجــه يف أســطر بجبهــة خــب الشــعف 
ــوات  ــة بعب ــيول وعرب ــاب ش ــدل ٢3 وإعط ــل مع ــا حيم ــن أحدمه ــر طقم وتفج
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

  ٢٠١٩/١/7م

ــد  ــلحة العمي ــوات املس ــوي للق ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــى مدي التق
حييــى رسيــع بوالــد وأقــارب الشــهيد العقيــد أمحــد مهــدي حســني 
احلمــزي ركــن التوجيــه املعنــوي باملنطقــة العســكرية السادســة الــذي 
ارتقــى إىل ربــه شــهيدًا يف مياديــن العــزة والكرامــة دفاعــًا عــن الوطــن 

ومواجهــة جحافــل الغــزاة ومرتزقتهــم يف جبهــة الســاحل الغــريب.
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وخــال اللقــاء أشــاد مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي بــاألدوار البطوليــة واملواقــف 
ــة  ــن واملرتزق ــة املعتدي ــه يف مواجه ــاق درب ــهيد ورف ــا الش ــي أبداه ــجاعة الت الش

ــي. ــعبنا اليمن ــتقال ش ــة واس ــزة وكرام ــة وع ــإلرادة الوطني ــن ل منترصي

ــم اهلل  ــد كرمه ــًا وق ــا مجيع ــرم من ــم األك ــهداء ه ــع أن الش ــد رسي ــح العمي وأوض
ــدرب الــذي خطــه  ــم.. مؤكــدًا املــيض عــى نفــس ال بالشــهادة وهــذا أعظــم تكري

ــرص. ــق الن ــى حتقي ــة حت ــم الزكي ــهداء بدمائه الش

ــد وأقــارب الشــهيد اعتزازهــم أن اهلل كرمهــم هبــذا الوســام  مــن جهتهــم أكــد وال
ــو  ــهيد تل ــيقدمون الش ــم س ــن وأهن ــبيل اهلل والوط ــهادة يف س ــم الش ــل ولده وني

ــة. ــعب العادل ــة الش ــن وقضي ــل الوط ــن أج ــهيد م الش

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

  ٢٠١٩/١/8م

ــد  ــة العمي ــلحة اليمني ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
حييــى رسيــع بصنعــاء مؤمتــرًا صحافيــًا اســتعرض فيــه جممــل 
ــف  ــان وق ــذ إع ــه من ــدوان ومرتزقت ــا الع ــي ارتكبه ــات الت اخلروق

ــار. ــاق الن إط

ــل  ــن قب ــع م ــر متوق ــكريًا غ ــدًا عس ــة تصعي ــام املاضي ــال أي ــهدنا خ ــال: »ش  وق
ــدوان يف  ــات الع ــتمرت خروق ــث اس ــات حي ــف اجلبه ــة يف خمتل ــدوان واملرتزق الع

ــدة«. ــة احلدي حمافظ

وأضــاف » كل ذلــك يؤكــد عــدم جديــة العــدوان يف تنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه 
ــات  ــن التزام ــا م ــا علين ــا م ــد نفذن ــا فق ــن جانبن ــا م ــدة، أم ــم املتح ــة األم برعاي
ــم  ــار رغ ــاق الن ــف إط ــا بوق ــزام قواتن ــك الت ــار وكذل ــادة االنتش ــوص إع بخص

ــة«. ــررة واليومي ــات املتك اخلروق

 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.

ــة أن  ــدة خاص ــاء احلدي ــن وألبن ــع اليمني ــة جلمي ــام املاضي ــدت أي ــد أك ــع »لق وتاب
ــن  ــد م ــن التصعي ــد م ــؤد إال للمزي ــا مل ي ــن جانبن ــام م ــق الس ــى حتقي ــرص ع احل
قبــل العــدو فالعــدو لــه خمطــط عــدواين تآمــري يســتهدف اليمــن أرضــًا وإنســانا، 
ــد  ــة إىل تأكي ــل التهدئ ــوار ومراح ــوالت احل ــال ج ــن خ ــعى م ــو يس ــايل فه وبالت
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ــع«. ــام للجمي ــق الس ــود حتق ــة جه ــال أي ــه إفش ــدواين وحماوالت ــه الع توجه

ــف  ــاق وق ــه التف ــدوان ومرتزقت ــات الع ــايل خروق ــع أن  إمج ــد رسي ــح العمي وأوض
إطــاق النــار يف احلديــدة منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار حتــى مســاء أمــس بلغت 
ــة  ــاق ١٢76قذيف ــًا وإط ــًا متنوع ــاق 7٩ صاروخ ــن إط ــت ب ــًا تنوع ١٩٢4خرق
ــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة  ــًا مــن خــال إطــاق الن ــة و ٢١5خرق مدفعي
واخلفيفــة و35 خرقــًا مــن خــال قيامهــم باســتحداثات خمتلفــة و ١83خرقــًا مــن 
ــف  ــم بزح ــال قيامه ــن خ ــات م ــزات و7 خروق ــركات وتعزي ــام بتح ــال القي خ
و6حمــاوالت تســلل و١٢٢خرقــًا بقيــام الطــران بشــن غارتــن ومواصلــة التحليــق 
ــواء  ــوق أج ــي ف ــلح واألبات ــتطاع املس ــتطاعي واالس ــريب واالس ــران احل للط

ــدة. احلدي

ــام مــن العــام اجلديــد  وأشــار إىل أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه خــال الـــ7 أي
بلغــت ١١٢٢خرقــًا منهــا 47 خرقــًا مــن قبــل الطــران و3 خروقــات بقيــام 
املرتزقــة بمحــاوالت تســلل و١٠٩ خروقــات بإطــاق املرتزقــة للنــار مــن األســلحة 

ــتحداثات. ــة باس ــام املرتزق ــات بقي ــة و5 خروق ــطة واخلفيف املتوس

وعــرض املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة مقاطــع فيديــو وصــورًا جويــة 
ــم  ــن ومزارعه ــازل املواطن ــه ملن ــدو ومرتزقت ــل الع ــن قب ــي م ــتهداف اليوم لاس
والدمــار الــذي حلــق هبــا يف عــدد مــن املناطــق بمحافظــة احلديــدة بمختلــف أنــواع 
القذائــف واألســلحة، وتطــرق إىل الشــهداء واجلرحــى الذيــن ســقطوا مــن املواطنن 
هبــذا االســتهداف، كــا اســتعرض صــورًا جويــة الســتحداثات العــدوان واملرتزقــة.

ــع: »إن غــارات طــران  ــد رسي ــال العمي ــا يتصــل بغــارات طــران العــدوان ق وفي
ــى  ــارة ع ــا 3٩ غ ــارة منه ــت ١6٢ غ ــة بلغ ــام املاضي ــبعة أي ــال الس ــدوان خ الع
كتــاف والبقــع و٢8 غــارة عــى باقــم و7 غــارات عــى رازح وغارتــان عــى كهــان 
بمحافظــة صعــدة و5 غــارات عــى هنــم و6 غــارات عــى رصواح و3غــارات عــى 
ــوف و4  ــة اجل ــن بمحافظ ــام واخلليف ــرط وح ــى ب ــارة ع ــعف و١١ غ ــب والش خ
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ــط و8  ــدي واملاحي ــرض ومي ــران وح ــى ح ــارة ع ــة و3١ غ ــى القفل ــارات ع غ
ــة  ــول و6 غــارات قبال ــي هبل ــى املدافــن و١٠غــارات عــى ســنحان وبن غــارات ع

ــزان«. ــة جي ــان قبال ــران وغارت نج

وبالنســبة للمحــاوالت اهلجوميــة للعــدو وحمــاوالت التســلل خــال الســبعة أيــام 
املاضيــة قــال العميــد رسيــع: »بلغــت املحــاوالت اهلجوميــة 38 حماولــة و١٢ حماولــة 

تســلل«.

ــا  ــا قواتن ــي نفذهت ــات الت ــلحة إىل العملي ــوات املس ــم الق ــدث باس ــرق املتح وتط
ــة خــال الســبعة  ــا نفــذت 73 عملي ــة قائــا: »إن قواتن ــام املاضي خــال الســبعة أي
ــلل و١٠  ــاوالت تس ــات وحم ــال زحوف ــد وإفش ــة ص ــا 4٠ عملي ــة منه ــام املاضي أي
عمليــات هجوميــة و8 عمليــات إغــارة و١5 عمليــة نوعيــة يف خمتلــف اجلبهــات«.

ــة اســتمرارًا  وقــال العميــد رسيــع: »مــن املؤســف أن نشــهد خــال فــرتات التهدئ
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«.

ــًا كبــرًا ال يــزال العــدوان يعتمــد عليــه يف نــر  ــًا إىل أن هنــاك تضليــًا إعامي الفت
ــة. ــاره الدعائي أخب

ــروع  ــم امل ــك بحقه ــى التمس ــر إرصارًا ع ــي أكث ــعب اليمن ــاء الش ــال: »إن أبن وق
ــعبنا  ــة لش ــوق املكفول ــن احلق ــن ضم ــهم وم ــن أنفس ــم وع ــن أرضه ــاع ع يف الدف
اســتخدام الوســائل املناســبة ملقاومــة الغــزو األجنبــي ورفــض االحتــال والقــوات 
ــا يف  ــا أرشن ــة، وك ــدرة الدفاعي ــر الق ــل تطوي ــن أج ــل م ــل العم ــلحة تواص املس
ــاري  ــة وج ــتدخل املعرك ــدة س ــة جدي ــات صاروخي ــإن منظوم ــابقة ف ــرات س مؤمت

ــرى«. ــلحة أخ ــر أس ــى تطوي ــل ع العم
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: يف حتد 
واضح للقرارات األممية.. العدوان ومرتزقته 

يرتكبون 276 خرقًا يف احلديدة خالل 48 ساعة
  ٩ /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إن العــدوان ومرتزقتــه مســتمرون يف حتــدي قــرارات األمــم 
ــث  ــويد حي ــة يف الس ــات املوقع ــزام باالتفاقي ــدم االلت ــدة وع املتح
ارتكبــوا خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة أكثــر مــن 2٧6خرقــًا لوقــف 

ــدة«. ــار يف احلدي ــاق الن إط

ــوا ١64  ــة أطلق ــبأ« إىل أن املرتزق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــار يف ترصي وأش
ــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع  ــة و44 صــاروخ كاتيوشــا باجتــاه من قذيفــة مدفعي

ــدة. ــا يف احلدي قواتن

وأضــاف العميــد رسيــع » أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا هجومــا باجتــاه جنــوب غــرب 
ــف  ــن خمتل ــف م ــكل مكث ــار بش ــاق الن ــوا إط ــا واصل ــس في ــوب حي ــر جن املحج

األســلحة املتوســطة واخلفيفــة«.

وأوضــح املتحــدث الرســمي أن قواتنــا رصــدت حتــركات أفــراد وأطقــم للمرتزقــة 
بالتزامــن مــع اســتمرار طــران االســتطاع حتليقــه فــوق كيلــو ١6 والتحيتــا واجلبلية 

وحيــس وفــوق ســاء مدينــة احلديــدة.

ولفــت إىل أن طــران العــدوان شــن 6١ غــارة منهــا 5 غــارات عــى باقــم و3 غارات 
عــى كتــاف و٩ غــارات قبالــة نجــران و5 غــارات عــى رازح و4 غــارات عــى جمــز 
و7 غــارات عــى مناطــق متفرقــة بصعــدة و١١ غــارة عــى البقــع وغــارة عــى الغيــل 
و6 غــارات عــى هنــم و6 غــارات 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 كروا 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 
ــة بالبقــع وزحفــان آخــران للمرتزقــة  احلاقــي بباقــم وزحــف عــى رشــاحة الغربي
ــلوا  ــا أفش ــة ك ــهيد يف قاني ــة الش ــى تب ــع وع ــت بالضال ــي يف دم ــل عوم ــى جب ع

حماولــة تســلل للمرتزقــة عــى تبــة الشــهيد يف قانيــة. 

ــمي: »إن  ــدث الرس ــال املتح ــه ق ــدوان ومرتزقت ــد الع ــى تصعي ــرد ع ــار ال ويف إط
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا 5 عمليــات 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«.

ــعف ويف  ــب والش ــطر بخ ــة يف أس ــات نوعي ــدة عملي ــذت ع ــا نف ــًا أن قواتن موضح
ــهيد  ــة الش ــام تب ــران وأم ــة نج ــراش قبال ــة م ــوف ويف رقاب ــارش باجل ــراء األج صح
ــدر يب  ــوع ب ــاروخ ن ــاق ص ــب إط ــم إىل جان ــن يف هن ــاء وعمليت ــة يف البيض بقاني
ــرتكتن  ــن مش ــن نوعيت ــذ عمليت ــم تنفي ــا ت ــدي، ك ــة يف مي ــات املرتزق ــى جتمع ع
بــن ســاح اجلــو املســر واملدفعيــة اســتهدفتا جتمعــات للعــدو وعــددًا مــن األطقــم 
واألفــراد والدشــم بخلــف العــر يف قانيــة بالبيضــاء وعمليتــي إغــارة باجتــاه التبــاب 

ــوف. ــارش يف اجل ــول باألج ــى القذم ــرض وع ــود بح الس

ــة يف األرواح  ــائر فادح ــة خس ــدوا املرتزق ــا كب ــمي أن مقاتلين ــدث الرس ــد املتح وأك
ــن  ــًا م ــى و٢٠مصاب ــن و8 قت ــع صري ــن يف مرب ــص جندي ــم قن ــث ت ــاد حي والعت
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املرتزقــة يف البقــع وقنــص جنــدي ســعودي يف موقــع مشــعل وتــم قنــص جنديــن 
مرتزقــن قبالــة جبــل قيــس وتفجــر عبوتــن ناســفتن باملرتزقــة يف ناطــع وإحــراق 
ــاب  ــزرق وإعط ــان بامل ــود رشق جحف ــع العم ــار٢3يف موق ــدالً عي ــل مع ــم حيم طق
ــزان  ــدود بجي ــة رشق ال ــف املدفعي ــة بقذائ ــراق آلي ــس وإح ــل قي ــة جب ــدل قبال مع
ــراء  ــدوان يف صح ــة الع ــة بمرتزق ــة حممل ــر آلي ــط وتفج ــة يف املاحي ــراق آلي وإح
األجــارش باجلــوف ومــرصع مــن عليهــا إىل جانــب إعطــاب طقــم للمرتزقــة ومقتــل 
طاقمــه شــال صحــراء ميــدي، كــا تــم اغتنــام مدرعتــن يف باقــم واغتنــام أســلحة 

ــار. ــل الن ــكري يف رشق جب ــاد عس وعت
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العميد سريع: مصرع وأصابة العشرات 
من القيادات العليا للمرتزقة يف عملية 

نوعية للطيران املسير بلحج
   ١٠ /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن العــرشات مــن القيــادات العليــا ملرتزقــة العــدوان ســقطوا 
بــني قتيــٍل ومصــاب باســتهدافهم يف عمليــة عســكرية نوعيــة للطران 

املســر اليــوم بالعنــد يف حمافظــة حلــج.

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: »إنــه وردًا عــى اســتمرار طــران 
ــد  ــى تصعي ــاء وع ــن األبري ــتهداف املواطن ــة واس ــه اجلوي ــن غارات ــدوان يف ش الع
مرتزقــة العــدوان يف خمتلــف اجلبهــات وبعــد عمليــة اســتخباراتية تــم رصــد جتمــع 
ــم  ــكرية وت ــد العس ــدة العن ــدوان يف قاع ــة الع ــا ملرتزق ــادات العلي ــن القي ــدد م لع
ــوع  ــرة مســرة ن ــة وســاح اجلــو املســر بطائ ــل القــوات اجلوي اســتهدافهم مــن قب
قاصــف 2k  وهــي طائــرة جديــدة دخلــت اخلدمــة وتــم اختبارهــا ســابقا وتنفجــر 
مــن أعــى إىل أســفل بمســافة ٢٠ مــرتًا وبشــكل متشــظ ولدهيــا القــدرة عــى محــل 
ــا  ــات عنه ــا وفيديوه ــرض خصائصه ــيتم ع ــرة وس ــواد املتفج ــن امل ــرٍة م ــٍة كب كمي

ــا بعــد”. وعــن جتارهبــا الســابقة في

ــقطوا  ــة س ــا للمرتزق ــادات العلي ــن القي ــرات م ــع “ أن الع ــد رسي ــاف العمي وأض
قتــى ومصابــن وتــم نقلهــم عــر مروحيــات االخــاء الطبــي إىل املستشــفى األملــاين 

بعــدن وســيتم اإلعــان عنهــم الحقــا”.

ــة  ــذه العملي ــراء ه ــب ج ــع والرع ــن اهلل ــة م ــون حال ــة يعيش ــًا أن املرتزق موضح
النوعيــة وأن قيــادات املرتزقــة مل تعــد يف مأمــن بعــد اليــوم طاملــا اســتمرت يف تعنتهــا 

ــدوان. ــوى الع ــف ق ــا بص ــتمرار يف وقوفه ــى اإلس ــا ع وارصاره
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ــام  ــن للع ــة تدش ــي بمثاب ــة ه ــة النوعي ــذه العملي ــمي أن ه ــدث الرس ــد املتح وأك
ــة  ــات النوعي ــارات والعملي ــام االنتص ــيكون ع ــذي س ــد ٢٠١٩م وال ــايل اجلدي القت
ــد  ــم ض ــن عدواهن ــوا ع ــام ويكف ــم إىل الس ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــح ق ــامل جتن م

ــعبنا. ــا وش وطنن

ــن  ــًا ول ــد إيام ــيكون أش ــادم س ــد أن الق ــه بالتأكي ــع ترصحي ــد رسي ــم العمي واختت
ــادي  ــى أي ــراء ع ــم النك ــار واهلزائ ــزي والع ــوى اخل ــم س ــزاة ومرتزقته ــي الغ جين

ــن. ــا امليام أبطالن

يناير / ٢٠١٩
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العميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 
89 خرقًا جديدًا يف احلديدة

   ١١ /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه يف خروقاهتــم املكثفــة لوقــف 
ــرارات  ــتهتارهم بالق ــدى اس ــس م ــدة يعك ــار يف احلدي ــاق الن إط
ــويد  ــاق الس ــه يف اتف ــوا ب ــا التزم ــذ م ــم يف تنفي ــدم جديته ــة وع األممي
ــدة. ــاً يف احلدي ــة 89 خرق ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــوا خ ــث ارتكب حي

ــم  ــوا قصفه ــة واصل ــبأ«:» إن املرتزق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــى  ــن وع ــزارع املواطن ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس ــى األحي ــي ع ــي والصاروخ املدفع
مواقــع قواتنــا حيــث أطلقــوا 6٠ قذيفــة مدفعيــة إىل جانــب إطــاق صــاروخ موجــه 
اســتهدف منــزل املواطــن ماهــر عبــداهلل حمفــوظ يف الدرهيمــي ممــا أدى إىل احرتاقــه 

بالكامــل”.

ــة  ــرب قري ــال غ ــلل ش ــة تس ــوا بمحاول ــة قام ــع إىل أن املرتزق ــد رسي ــار العمي وأش
مغــازي غــرب حيــس كــا واصلــوا إطــاق النــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة 
واخلفيفــة باجتــاه جنــوب ورشق وغــرب التحيتــا ومــن مثلــث مقبنــة باجتــاه جنــوب 
ــارة رشق  ــن الع ــن وم ــارع اخلمس ــة إىل ش ــة اهلندس ــول كلي ــن ح ــس وم رشق حي

اجلامــع باجتــاه كيلــو ١6.

موضحــًا أن الطــران االســتطاعي واحلــريب واالســتطاعي املســلح للعــدو واصــل 
ــرج  ــف والع ــران والصلي ــرة كم ــس وجزي ــدة وحي ــة احلدي ــواء مدين ــه يف أج حتليق
ــي  ــازة والدرهيم ــوق الف ــتطاعي ف ــران االس ــق الط ــا حل ــا في ــة والتحيت واللحي

ــة. ــوق اجلبلي ــي ف ــران األبات ــة وط ــة واللحي واجلبلي
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ــة  ــركات مكثف ــزات وحت ــدت تعزي ــا رص ــمي “أن قواتن ــدث الرس ــاف املتح وأض
ــرى  ــدالت وأخ ــل مع ــم حتم ــا أطق ــة منه ــم للمرتزق ــرات األطق ــات وع ملدرع

ــرادًا. ــل أف حتم

ونــوه إىل أن طــران العــدوان شــن 55 غــارة منهــا 6 غــارات عــى باقــم و٢١ غــارة 
عــى كتــاف و6 غــارات عــى البقــع بصعــدة و4غــارات عــى رصواح بمــأرب و٩ 
ــى  ــارات ع ــرض و3 غ ــى ح ــارات ع ــاء و4 غ ــة صنع ــم بمحافظ ــى هن ــارات ع غ

حــران بحجــة وغارتــان عــى بــرط باجلــوف.

وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا عــدة 
ــلبة  ــع، ويف س ــة بالبق ــاحة الغربي ــا يف رش ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــات للمرتزق زحوف
بخــب والشــعف وباجتــاه تبــة ســيان ومــا جاورهــا غــرب مثلــث عاهــم وعــى قبالــة 
الســديس وعــى نجــد الفــارس قبالــة نجــران إضافــة إىل زحــف واســع للمرتزقــة 

ــم. ــدة يف هن ــة والعصي ــي العظيم ــى تبت ــارات ع ــة مس ــن أربع م

وأضــاف “أن قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية ردت عــى تصعيــد العــدوان 
ــر  ــو املس ــاح اجل ــة س ــوات اجلوي ــذت الق ــث نف ــات حي ــدة عملي ــه بع ومرتزقت
عمليتــن هجوميتــن بطائرتــن نــوع قاصــفk٢ اســتهدفتا جتمعــات لقيــادات عليــا 
ــد بلحــج وجتمعــات للجيــش الســعودي يف عســر بينهــم  للمرتزقــة يف قاعــدة العن

ــادات”. قي

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليتــن هجوميتــن عــى تبــة 
ســيان بحــرض وعــى الباحــة بالربوعــة تــم خاهلــا 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 
ــث  ــرب مثل ــة غ ــات املرتزق ــع وجتمع ــتهدفت مواق ــة اس ــات نوعي ــذوا 7 عملي نف
عاهــم بحجــة ويف تبيشــعة بتعــز ويف نجــد الفــارس بنجــران ويف خلــف جبــل العــر 

يناير / ٢٠١٩
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يف قانيــة بالبيضــاء وباجتــاه موقــع مشــعل بجيــزان ويف العظيمــة والعصيــدة بنهــم ويف 
أســطر باجلــوف.

ــاد  ــدوا خســائر فادحــة يف األرواح والعت ــة تكب وأكــد املتحــدث الرســمي أن املرتزق
حيــث لقــي العــرات مــن قيــادات املرتزقــة مرصعهــم وجــرح آخــرون يف العنــد 
ــص 6  ــم قن ــن ت ــاء يف ح ــة بالبيض ــرون يف قاني ــرح ١١ آخ ــة وج ــل 7 مرتزق ــا قت ك
مرتزقــة يف الشــعبة مــا بــن عبيــدان وغضــب يف هنــم ومرتــزق آخــر يف تبــة اخلديــد 
يف ابعــر بتعــز و٢ مرتزقــة يف أســطر باجلــوف كــا ســقط أكثــر مــن 35 مرتزقــًا بــن 
قتيــل وجريــح يف العظيمــة والعصيــدة بنهــم التــزال جثــث العــرات منهــم مرميــة 

يف الشــعاب.

موضحــًا أن مقاتلينــا وبعــون مــن اهلل متكنــوا مــن إعطــاب دبابــة ومدرعــة يف احلــول 
ــراق 3  ــب إح ــزان إىل جان ــعل بجي ــع مش ــن يف موق ــة وآليت ــاب جراف ــم وإعط بنه
آليــات قبالــة موقــع الســديس وإحــراق 3 آليــات أخــرى يف نجــد الفــارس بنجــران 

ومــرصع مــن عليهــا.
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العميد سريع: 170 خرقًا للمرتزقة يف احلديدة 
و20 غارة على عدد من احملافظات خالل 24 ساعة

  ١٢ /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــة  ــاعة املاضي ــال الـــ24 س ــوا خ ــدوان ارتكب ــة الع ــع أن مرتزق رسي
1٧0 خرقــًا لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة فيــام شــن الطــران 20 
غــارة عــى عــدد مــن املحافظــات بالتزامــن مــع زحوفــات وحماوالت 

تســلل للمرتزقــة.  

ــن  ــددًا م ــوا ع ــة قصف ــبأ« أن املرتزق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــد يف ترصي وأك
األحيــاء الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا بـــ١٠١ قذيفــة و4٠ 

ــًا. صاروخ

ــار مــن خمتلــف األســلحة  ــع: »إن املرتزقــة واصلــوا إطــاق الن وقــال العميــد رسي
ــاء الســكنية ومــزارع املواطنــن«. ــاين واألحي ــطة واخلفيفــة عــى املب املتوس

ــة  ــة اهلندس ــًا يف رشق كلي ــتحدث موقع ــة تس ــدت جراف ــا رص ــرًا إىل أن قواتن مش
و3 جرافــات يف حيــس كــا رصــدت تعزيــزات يف حيــس وحتــركات أطقــم حمملــة 
بأفــراد وأخــرى بمعــدالت مــن جنــوب رشق إىل شــال رشق مدينــة الشــعب وإىل 
ــوب  ــد إىل جن ــن اخلدي ــد وم ــوب رشق إىل اخلدي ــن جن ــور وم ــف الياج ــت خل البي

ــو. ــرة إىل ٢٢ ماي ــارة املدم ــن الع ــم م ــرك طق ــعب وحت ــة الش رشق مدين

ــى  ــارات ع ــا 7غ ــارة منه ــن ٢٠ غ ــدوان ش ــران الع ــع إىل أن ط ــد رسي ــوه العمي ون
ــرض  ــى ح ــارات ع ــى رازح و3 غ ــان ع ــم وغارت ــى باق ــارات ع ــاف و6 غ كت

ــم. ــى هن ــان ع وغارت
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ــدوا 3  ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــمي إىل أن أبط ــدث الرس ــار املتح وأش
زحوفــات للمرتزقــة عــى االثلــة بالضالــع وباجتــاه تبــة ســيان غــرب مثلــث عاهــم 
بحــرض وعــى رشــاحة بالبقــع كــا أفشــلوا حماولتــي تســلل يف ذي ناعــم بالبيضــاء 

ــزان. ــارة بجي ــورة يف وادي ج ــوب قمب ــى جن وع

ولفــت إىل أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا عمليــة هجوميــة عــى مواقــع العــدو يف تبتــي 
الـــ١4 ورضــوان بيــام يف هنــم كــا نفــذوا 5 عمليــات نوعيــة باجتــاه مواقــع وجتمعات 
املرتزقــة يف وادي جــارة بجيــزان وبــن البــارك والعصيــدة بنهــم والكدحــة يف تعــز 
ــات  ــذ 4 عملي ــب تنفي ــاء إىل جان ــم بالبيض ــرض ويف ذي ناع ــم بح ــث عاه ويف مثل
إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف احلصنــن بحــرض وجبــل غللــم يف دمــت بالضالــع 
وتبــة ربيــع يف املربــع الرقــي 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   4 قتــى 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 
مؤمترًا صحافيًا استعرض خالله آخر املستجدات

  ٢٠١٩/١/١3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع بصنعــاء مؤمتــرًا صحفيــًا اســتعرض خالــه آخــر التطــورات 
يف اجلبهــات وخروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة خــال 

ــة. ــام املاضي ــة أي اخلمس

ــة  ــاق التهدئ ــمل اتف ــى أن يش ــة ع ــت حريص ــية كان ــادة السياس ــار إىل أن القي وأش
ــك وأن  ــت ذل ــدوان رفض ــوى الع ــات إال أن ق ــع اجلبه ــار مجي ــاق الن ــف إط ووق
ــة، األمــر الــذي  ــده العســكري بمختلــف اجلبهــات القتالي العــدو مســتمر يف تصعي
ــوم  ــاوالت اهلج ــع كل حم ــب م ــل املناس ــك التعام ــرد وكذل ــا ال ــى قواتن ــرض ع ف

ــلل. والتس
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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.

ــدوان  ــتمرار الع ــى اس ــرد ع ــار ال ــأيت يف إط ــد ي ــدة العن ــدث يف قاع ــا ح ــال: »م وق
واحلصــار وإذا توقــف العــدوان ســتتوقف قواتنــا عــن تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات 

ــد«. ــر الصام ــوم الصاب ــعبنا املظل ــة لش املروع

وأضــاف » أكدنــا لشــعبنا مــرارًا وتكــرارًا أن الســام أولويــة وأننــا مــع خيار الســام 
وأن قواتنــا يف موقــف دفاعــي منــذ اللحظــة األوىل للعــدوان الغاشــم وهــو مــا دفــع 
بالرفــاء مــن أبنــاء اليمــن العزيــز إىل جبهــات القتــال دفاعــًا عــن األرض والعــرض 

ــال والغزو«. ــًا لاحت ورفض

ونــوه إىل أن التصنيــع احلــريب اليمنــي بعــون اهلل تعــإىل وبتوفيقه ثــم بفضــل الكفاءات 
واخلــرات واإلرادة اليمنيــة الصلبــة حقــق قفــزات نوعيــة يف جمــال صناعــة الطــران 

  . ملسر ا

ــم اإلعــان عــن منظومــات متعــددة مــن ســاح اجلــو  ــه ســبق وأن ت مشــرًا إىل أن
ــس  ــهيد الرئي ــه الش ــا أعلن ــتمرارًا مل ــد اس ــن املزي ــف ع ــم الكش ــوم يت ــر والي املس

ــك. ــد كان كذل ــتيًا وق ــًا باليس ــايض كان عام ــام امل ــن أن الع ــاد م ــح الص صال

وأردف املتحــدث الرســمي قائــًا: »اليــوم تؤكــد قيــادة اجليــش واللجان الشــعبية أن 
العــام احلــايل ســيكون عــام ســاح اجلــو املســر وعــام اإلرادة اليمنيــة وعــام االعتاد 

عــى الــذات وعــام اخلــرات والكفــاءات والقــدرات يف جمــال التصنيــع احلــريب«.

وخــال املؤمتــر تــم عــرض مشــاهد لعمليــات جتريبيــة ملنظومــات جديدة من ســاح 
ــرة متشــظية صنعــت بطريقــة  ــة بنســبة ١٠٠% وهــي طائ اجلــو املســر صناعــة يمني
ــة  ــات االعرتاضي ــك املنظوم ــا وكذل ــا ورصده ــرادار التقاطه ــة ال ــتطيع أنظم ال تس
وتنفجــر عــى ارتفــاع مــا بــن ١٠ إىل ٢٠مــرتًا ويبلــغ املــدى املؤثــر القاتــل للطائــرة 
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8٠مــرتًا يف 3٠ بشــكل بيضــاوي مــدى نصــف قاتــل ١5٠مــرتًا يف5٠مــرتًا. 

وأكــد أن الطائــرة مــن الصناعــات اليمنيــة احلديثــة وخضعــت لعــدة جتــارب ولــدى 
قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية خمــزون اســرتاتيجي منهــا، كــا يوجــد جيــل ثــان 
وثالــث مــن نفــس النــوع ســيتم الكشــف عنهــا خــال املرحلــة القادمــة.. موضحــًا 
ــيتم  ــر س ــو املس ــاح اجل ــن س ــدة م ــات جدي ــان منظوم ــش واللج ــدى اجلي أن ل
اإلعــان عنهــا خــال املرحلــة القادمــة منهــا طائــرات مســرة قــادرة عــى اخــرتاق 
التحصينــات.. مؤكــدًا أنــه أصبــح لدينــا قــدرة عــى إنتــاج طائــرة مســرة كل يــوم 

وأن هنــاك صواريــخ حديثــة تــم اختبارهــا وســيتم الكشــف عنهــا الحقــًا.

كــا تــم عــرض مشــاهد وثقــت بالصــوت والصــورة لطائــرة مســرة نــوع قاصــف 
يف عمليــة اخلوبــة.. مؤكــدًا أنــه عــا قريــب ســيكون املخــزون االســرتاتيجي كافيــًا 
ــة  ــٍة قتالي ــن جبه ــر م ــر يف أكث ــو املس ــاح اجل ــة لس ــن عملي ــر م ــذ أكث إلدارة وتنفي
ــدون  ــرات ب ــة للطائ ــدول املصنع ــن ال ــر م ــاوز الكث ــن جت ــت وأن اليم ــس الوق بنف

ــة.  ــار يف املنطق طي

ــة  ــال اخلمس ــدة خ ــات يف احلدي ــة للخروق ــمي إحصائي ــدث الرس ــرض املتح وع
أيــام املاضيــة حيــث ارتكــب العــدوان ومرتزقتــه خــال اخلمســة أيــام املاضيــة 536 
خرقــًا توزعــت بــن إطــاق 3٢5 قذيفــة مدفعيــة و85 صاروخــًا و65 إطــاق نــار 
ــلل و38  ــي تس ــتحداثن وحماولت ــام باس ــة والقي ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــن األس م

ــًا للطــران. ــزات للمرتزقــة و١8 حتليق ــة حتــرك وتعزي حال

ــو١6  ــى كيل ــًا ع ــة و7٩ صاروخ ــن ١4١ قذيف ــت ب ــف توزع ــار إىل أن القذائ وأش
ــى  ــًا ع ــة وصاروخ ــا و١٢ قذيف ــى التحيت ــة ع ــس و65 قذيف ــى حي ــة ع و67 قذيف

ــدة.  ــة احلدي ــى مدين ــخ ع ــة و5 صواري ــي و38 قذيف الدرهيم

ونــوه إىل أن إمجــايل خروقــات العــدوان يف احلديــدة منــذ إعــان وقــف إطــاق النــار 
يف ١8 ديســمر املنــرصم ٢45٩ خرقــًا منهــا إطــاق ١765 قذيفــًة وصاروخــًا وأن 
أحيــاء يف مدينــة احلديــدة تتعــرض لقصــف مدفعــي يومــي مــن قبــل املرتزقــة وعــى 
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مــرأى ومســمع مــن اللجــان التابعــة لأمــم املتحــدة. 

وأردف قائــًا »قواتنــا ملتزمــة باالتفــاق وهــذا االلتــزام نابــع مــن إياننــا بــرورة 
ــباقن إىل  ــا س ــام وكن ــار الس ــام مس ــًا أم ــف يوم ــعبنا ومل نق ــن ش ــاة ع ــع املعان رف
ــن  ــدو مل يذع ــٍد إال أن الع ــٍب واح ــن جان ــكرية م ــات العس ــف العملي ــان وق إع

ــام«.  ــوت الس لص

وبخصــوص غــارات الطــران أكــد العميــد رسيــع أن طــران العــدوان شــن خــال 
ــى  ــارة ع ــدة و١7 غ ــى صع ــارة ع ــا ٩٢ غ ــارة منه ــة ١36 غ ــام املاضي ــة أي اخلمس
حمافظــة صنعــاء و١6غــارة عــى حمافظــة حجــة و4 غــارات عــى حمافظــة مــأرب و4 

غــارات عــى حمافظــة تعــز و3 غــارات عــى حمافظــة اجلــوف.

ــك  ــات وذل ــف اجلبه ــكري بمختل ــد العس ــتمر يف التصعي ــدوان مس ــال: »إن الع وق
مــن خــال املحــاوالت اهلجوميــة املتكــررة وحمــاوالت التســلل حيــث بلــغ إمجــايل 
ــاوالت  ــة و5 حم ــة ١6 حماول ــام املاضي ــة أي ــال اخلمس ــة خ ــاوالت اهلجومي املح

ــلل«.  تس

ــي  ــات الت ــى أن العملي ــد ع ــي بالتأكي ــره الصحف ــمي مؤمت ــدث الرس ــم املتح واختت
نفذهتــا قواتنــا يف إطــار الــرد بلغــت خال اخلمســة أيــام املاضيــة 4١ عمليًة عســكريًة 
خمتلفــة منهــا ١٢ عمليــة هجوميــة بينهــا عمليتــان هجوميتــان لســاح اجلــو املســر 
ــب ٩  ــة إىل جان ــاح املدفعي ــر وس ــران املس ــرتكتان للط ــان مش ــان هجوميت وعمليت

عمليــات إغــارة و٢٠ عمليــة نوعيــة أخــرى.
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: 
املرتزقة يرتكبون أكثر من 437 خرقًا 

يف احلديدة خالل 72 ساعة
  ١5 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خروقاهتــم التفــاق وقــف 
إطــاق النــار يف احلديــدة بشــكل هســتري وارتكبــوا خــال الـــ٧2 

ــًا. ــن 43٧ خرق ــر م ــة أكث ــاعة املاضي س

ــت  ــة أطلق ــة املرتزق ــبأ«: »إن مدفعي ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــال يف ترصي وق
ــن «. ــن موجه ــاق صاروخ ــب إط ــة إىل جان 3٢7 قذيف

ــاعات  ــتمر 6 س ــًا اس ــذوا زحف ــدوان نف ــة الع ــع »أن مرتزق ــد رسي ــاف العمي وأض
مســنودًا بقصــٍف مدفعــي وصاروخــي وغطــاء جــوي باجتــاه اجلــاح األســفل كــا 
ــن  ــار م ــاق الن ــوا إط ــن واصل ــرف يف ح ــة ال ــاه قري ــلل باجت ــة تس ــذوا حماول نف
ــع  ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــاه من ــة باجت ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــف األس خمتل

ــا«. قواتن

ــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداث حتصينــات أمــام  موضحــًا أن قواتن
العــارة املدمــرة وجرافــة أخــرى تقــوم بالتحصــن يف شــال قريــة مغــاري بحيــس 
ــبه  ــق ش ــع حتلي ــن م ــق بالتزام ــدة مناط ــم يف ع ــرك أطق ــة وحت ــركات للمرتزق وحت

ــات. ــدة واملديري ــاء احلدي ــريب يف س ــتطاعي واحل ــران االس ــتمر للط مس

وأشــار املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن 63 غــارة منهــا 5 غــارات 
عــى رصواح و4 غــارات عــى هنــم و١٢ غــارة عــى باقــم و6غــارات عــى البقــع 
و5 غــارات عــى البيضــاء و3 غــارات عــى كتــاف و٢6 غــارة عــى حــرض وميــدي 

يناير / ٢٠١٩
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وغارتــان عــى املــزرق.

ــع  ــاه مواق ــة باجت ــات للمرتزق ــدوا ٩ زحوف ــان ص ــش واللج ــال اجلي ــدًا أن أبط مؤك
قواتنــا يف تبــة مرشــد بقانيــة والعصيــدة بنهــم وجبــال اخلوارضيــن بحــرض وباجتــاه 
أرتــاب الزبــري وتبــة الشــهيد بقانيــة وجبــل احلريــوة بدمــت وتبــة الصيــاد بالصافية 
يف املاحيــط 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 6 عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقة منهــا عمليتان 
يف حــران وعمليــة يف رشــاحة بالبقــع وعمليــة شــال مثلــث عاهــم وعمليــة عــى 
ــات  ــذوا 5عملي ــا نف ــز، ك ــة بتع ــط الوازعي ــاه خ ــة باجت ــام وعملي ــوان بي ــة رض تب
نوعيــة عــى مواقــع العــدو يف الزرقــة باملصلــوب وجبــل نعشــاو بجيــزان ويف خــب 
والشــعف ورشق جممــع املتــون ويف صريــن باجلــوف ويف حــران، يف حــن تــم تنفيــذ 
عمليــة نوعيــة للطــران املســر ووحــدة املدفعيــة اســتهدفت مركــز عوجبــة بمديريــة 
ــراق  ــعودي وإح ــش الس ــروب اجلي ــى وه ــى وجرح ــقوط  قت ــدة وس ــه بصع منب
ــتهدفت  ــر اس ــو املس ــاح اجل ــة وس ــوة الصاروخي ــرتكة للق ــة مش ــن وعملي طقم

جتمعــات للمرتزقــة يف معســكر ســقام بنجــران. 

مشــرًا إىل أن مقاتلينــا نفــذوا أربــع عمليــات إغــارة عــى جبــل الصافيــة باملاحيــط 
وعــى تبــة اخلشــمن مقابــل الربوعــة وباجتــاه عشــار بناطــع وباجتــاه دمــت.  

ــث  ــاد حي ــة يف األرواح والعت ــائر فادح ــدوا خس ــدوان تكب ــة الع ــد أن مرتزق  وأك
ــادات يف حــران وقنــص 5جنــود ســعودين  ســقط 6 قتــى و١٠ جرحــى بينهــم قي
ــت و٢  ــة دم ــطر و4 يف جبه ــة يف أس ــص ٢مرتزق ــب قن ــل m b c إىل جان ــة جب قبال
آخريــن يف رتــب عبــداهلل ومرتــزق يف رتــب عبداإللــه بقانيــة ومرتــزق يف األربعــن 

ــة بتعــز. ــم إحــراق طقــم ومدرعــًة يف الوازعي بتعــز، كــا ت
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العميد سريع: رغم املساعي األممية لعقد 
جولة مشاورات جديدة.. املرتزقة يرتكبون 209 

خروقات يف احلديدة خالل الـ48 ساعة املاضية
  ١7 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إن مرتزقــة العــدوان واصلــوا خــرق وقــف إطــاق النــار يف 
احلديــدة وقصــف منــازل ومــزارع املواطنــني ومواقــع قواتنــا بـــ209 

خروقــات خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة«.  

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن مرتزقــة العــدوان اســتهدفوا 
ــا يف  ــع قواتن ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس ــة األحي بـــ١٢8 قذيف
حــن واصــل الطــران احلــريب واالســتطاعي حتليقــه بشــكل متقطــع فــوق مدينــة 

ــدة وحيــس. احلدي

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 53 غــارة منهــا 5 غــارات 
عــى باقــم و٩ غــارات عــى البقــع وغــارة عــى شــدا وغــارة عــى رازح وغــارة عــى 
كتــاف بصعــدة و١٠ غــارات عــى حــرض وحــران بحجــة و١٠ غــارات عــى هنــم 
بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى أســطر بخــب والشــعف باجلــوف وثــاين غــارات 
ــن  ــران، يف ح ــى عم ــان ع ــز وغارت ــى تع ــارات ع ــأرب و4 غ ــى رصواح بم ع

اســتهدف طــران العــدوان مرتزقتــه يف جبــل دوة يف هنــم بغــارة جويــة.

يناير / ٢٠١٩
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ونــوه العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا 8 زحوفــات 
للمرتزقــة عــى تبــة الصيــاد وقريــة الصافيــة باملاحيــط 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.

موضحــًا أن أبطالنــا امليامــن يف اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة هجوميــة يف 
أبعــر بتعــز و5 عمليــات 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 ١٠ عمليــات 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.

ــد  ــل أح ــا مقت ــرة منه ــائر كب ــدوا خس ــة تكب ــمي أن املرتزق ــدث الرس ــد املتح وأك
قيــادات املرتزقــة يف البقــع ومــرصع قائــد كتيبــة اهلندســة يف صحــراء األجــارش قبالــة 
نجــران وســقوط ١٢ قتيــًا ومصابــًا يف أبعــر بتعــز إىل جانــب قنــص ٢8 مرتزقــًا يف 
جبهــات احلــدود و4 مرتزقــة يف اجلــوف و44 مرتزقــًا يف هنــم ورصواح و8 مرتزقــة 
يف البيضــاء و6 مرتزقــة يف دمــت و8 مرتزقــة يف تعــز وســقوط 3٠ مــن املرتزقــة مــا 
بــن قتيــٍل ومصــاب يف الســوايل بنهــم ومــرصع وإصابــة أكثــر مــن 5٠ مرتزقــًا 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 
ــاب  ــب إعط ــا إىل جان ــن عليه ــرصع م ــوف وم ــعف يف اجل ــب والش ــن بخ اخلليف
ــًا  يف  ــل رشاش ــم حيم ــراق طق ــم وإح ــادرة يف هن ــول احلي ــفة ح ــوة ناس ــة بعب مدرع

ظهــر احلــار بدمــت.
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العميد سريع: 7 شهداء بغارتني للعدو 
على مواقع قواتنا شمال احلديدة

١ /١/ ٢٠١٩7  

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إنــه ويف انتهــاك خطــر نفــذ العــدو غارتــني جويتــني 
ــامل  ــا ش ــع قواتن ــد مواق ــتهدفت أح ــار اس ــدون طي ــرة ب ــن طائ م
ــاق  ــل اتف ــدد بالفع ــاك هي ــهداء يف انته ــا ٧ ش ــدة وراح ضحيته احلدي

اســتوكهومل«.

ــذه  ــة ه ــتوكهومل إىل إدان ــاق اس ــاة اتف ــدة ورع ــم املتح ــع األم ــد رسي ــا العمي ودع
ــن  ــن واملنفذي ــبة اآلمري ــة ملحاس ــراءات عملي ــو إج ــع نح ــة والدف ــوة اإلجرامي اخلط

ــة. ــذه العملي هل

ــاودة  ــة مع ــجعته إىل درج ــد ش ــدو ق ــات الع ــع خروق ــارد م ــل الب ــد أن التعام وأك
القصــف اجلــوي يف أكثــر مــن مــكان يف احلديــدة، األمــر الــذي جيعــل مــن الصمــت 
األممــي بعــد مــا حــدث اليــوم أمــرا مســتغربًا وال نجــد لــه أي تفســر إال أن يكــون 

املجتمــع الــدويل قــد أعفــى الطــرف اآلخــر مــن التزاماتــه فهــذه مســألة أخــرى.

مشــددًا عــى األمــم املتحــدة أن تكــون واضحــة يف هــذه املســألة حتــى ال تكــون قيــدًا 
عــى حقنــا يف الــرد.

يناير / ٢٠١٩
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العميد سريع: 168 خرقًا جديدًا 
للمرتزقة يف احلديدة

  ١٩ /٢٠١٩/١م

أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع 
ــكاب  ــون ارت ــاق ويواصل ــأي اتف ــون ب ــدوان ال يلتزم ــة الع أن مرتزق
اخلروقــات لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بشــكل هســتري 
مضيفــني 168 خرقــًا خــال 48 ســاعة إىل رصيــد خروقاهتــم التــي 

ــًا. ــار 32٧3 خرق ــاق الن ــف إط ــة وق ــذ بداي ــاوزت من جت

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 8٢ قذيفــة و3 صواريــخ كاتيوشــا عــى قريــة حمــل الشــيخ.

ــا رشق  ــع قواتن ــاه مواق ــلل باجت ــة تس ــذوا حماول ــدوان نف ــة الع ــرًا إىل أن مرتزق  مش
ــلحة  ــف األس ــن خمتل ــف م ــكل مكث ــار بش ــاق الن ــوا إط ــن واصل ــس يف ح حي
املتوســطة واخلفيفــة مــن مواقعهــم شــال رشق مدينــة الشــعب باجتــاه مدينــة 
ــاد  ــاه االحت ــو باجت ــن ٢٢ ماي ــس وم ــيتي ماك ــاه س ــاين باجت ــع ي ــن مصن ــعب وم الش
ــن  ــران وم ــاه الزعف ــة باجت ــران واجلريب ــط كم ــن خمط ــاين وم ــارة الضبي ــة وح والقم
شــال الكوعــي واخلباتيــة باجتــاه الشــجن مــع متشــيط مكثــف باجتــاه املطــار احلــريب.

ــة املســناء  ــا رصــدت تعزيــزات للمرتزقــة مــن املخــا باجتــاه قري وأضــاف »أن قواتن
ومدينــة الشــعب وشــارع التســعن وباجتــاه الدرهيمي وجنــوب ورشق مطــار احلديدة 
كــا تــم رصــد حتــركات مكثفــة ألطقــم وأفــراد مــن املرتزقــة مــا بــن الغــرايس و٢٢ 

مايــو ويف تبــة الدفــاع اجلــوي ومــا بــن املنصــة واملنتــزه وشــارع اخلمســن«.
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وأوضــح املتحــدث الرســمي أن طــران العــدوان شــن 3٢ غــارة منهــا 7 غــارات 
عــى الوازعيــة بتعــز و٩ غــارات عــى باقــم و7 غــارات عــى البقــع وغارة عــى مران 
وغــارة عــى رازح وغــارة عــى شــدا بصعــدة وغــارة عــى هنــم وغــارة عــى ســفيان 

بعمــران وغــارة عــى حــرض بحجــة و3 غــارات عــى خــب والشــعف باجلــوف. 

ــات  ــدوا 5 زحوف ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط ــد رسي ــد العمي وأك
ــاد  ــة الصي ــعف وتب ــب والش ــطر بخ ــا يف أس ــع قواتن ــاه مواق ــدوان باجت ــة الع ملرتزق
باملاحيــط وتبتــي صقــر الصقــور والعلــم بالكدحــة يف تعــز وتبــة العصيــدة يف هنــم 

ــة. ــة داوود بالربوع ــى تب ــة ع ــلل للمرتزق ــة تس ــلوا حماول ــا أفش ك

وأضــاف« أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا 4 عمليــات هجوميــة منهــا 
عمليــة هجوميــة معاكســة باجتــاه ســائلة تبــة داوود بالربوعــة وعمليــة هجوميــة عــى 
ــادات  ــع لقي ــى جتم ــف ٢ ع ــرة قاص ــة بطائ ــة هجومي ــم وعملي ــة يف هن ــد الغربي عي
ــرة  ــة أخــرى بطائ املرتزقــة يف معســكر الســويقاء بخــب والشــعف وعمليــة هجومي
ــات  ــذوا 4 عملي ــا نف ــر، ك ــعودي يف عس ــش الس ــات للجي ــى جتمع ــف ٢ ع قاص
نوعيــة يف صريــن ويف أســطر باجلــوف ويف الفريضــة وجبــل الشــبكة قبالــة جيــزان 

ــة املنــارة قبالــة نجــران«. ويف رقاب

ــى  ــرات القت ــدوان ع ــة الع ــدوا مرتزق ــا كب ــمي أن مقاتلين ــدث الرس ــد املتح وأك
ــم  ــة وكبدوه ــات للمرتزق ــات واملدرع ــن اآللي ــددًا م ــروا ع ــا دم ــن، ك واملصاب
ــل  ــن يف جب ــة و3 آخري ــة يف الفريض ــص ٢ مرتزق ــا قن ــة منه ــة فادح ــائر بري خس
ــزان و4 قتــى مــن خــراء األلغــام يف أســطر باجلــوف،  ــة جي الشــبكة والعمــود قبال

ــم. ــة يف هن ــن املرتزق ــًا م ــًا ومصاب ــقط 55 قتي ــا س ك
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مدير دائرة التوجيه املعنوي وعدد من 
القيادات يزورون ضريح الشهيد الرئيس 
الصماد وروضة الشهداء باجلراف واملطار

  ٢٠١٩/١/١٩م

زار مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي -املتحــدث الرســمي باســم 
ــادات  ــن القي ــدد م ــه ع ــع ومع ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس الق
ــامد  ــي الص ــح ع ــس صال ــهيد الرئي ــح الش ــاء رضي ــكرية بصنع العس
ورفاقــه مــن الشــهداء، كــام زاروا روضــة الشــهداء األبــرار يف 

ــار. ــراف واملط اجل

ــاد وأرواح  ــس الص ــهيد الرئي ــى روح الش ــة ع ــراءة الفاحت ــم ق ــارة ت ــال الزي وخ
ــرار. ــهداء األب الش

ــة التــي ســطرها  ــه املعنــوي باملواقــف واملاحــم الوطني وأشــاد مديــر دائــرة التوجي
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 عرفانــًا 
ــن  ــرة م ــم الطاه ــم وأرواحه ــادوا بدمائه ــن ج ــهداء الذي ــات الش ــرًا بتضحي وتقدي
ــبيل اهلل  ــهادة يف س ــل رشف الش ــباقن يف ني ــوا الس ــعبهم وكان ــم وش ــل وطنه أج

ــن. والوط

وأكــد العميــد رسيــع والقيــادات العســكرية الســر عــى نفــس الــدرب الــذي خطــه 
الشــهداء بدمائهــم حتــى حتقيــق النــرص املــؤزر.
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العميد سريع: يف تأكيد حتديهم للقرارات 
األممية.. املرتزقة يرتكبون 306 خروقات 

يف احلديدة خالل 48 ساعة
  ٢١ /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــة  ــرارات األممي ــم للق ــون يف حتدهي ــدوان ماض ــة الع ــع: إن مرتزق رسي
ــث  ــويد حي ــا يف الس ــوا عليه ــي وقع ــم الت ــن التزاماهت ــل م والتنص

ــة. ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــات خ ــوا 306 خروق ارتكب

ــة املرتزقــة أطلقــت  ــة »ســبأ« إىل أن مدفعي ــاء اليمني ــة األنب وأشــار يف ترصيــح لوكال
١5٩ قذيفــة مســتهدفًة األحيــاء ومــزارع ومنــازل املواطنــن، كــا أطلقــوا ٢٠ 
صــاروخ كاتيوشــا عــى رشق الفــازة و١7 قنبلــة مقذوفــة عــى القمــة وكلية اهلندســة 

ــاء. ــارة البيض والع

ــل  ــي واص ــتطاعي والتجس ــدوان االس ــران الع ــع »أن ط ــد رسي ــاف العمي وأض
ــه  ــل في ــذي واص ــت ال ــس يف الوق ــي وحي ــدة والدرهيم ــة احلدي ــوق مدين ــه ف حتليق
مرتزقــة العــدوان قصفهــم املكثــف بمختلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة باجتــاه 

ــا«.     ــع قواتن ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم من

موضحــًا أن قواتنــا رصــدت جرافــة للمرتزقــة تقــوم باســتحداث حتصينــات شــال 
ــاء  ــون ببن ــة يقوم ــد مرتزق ــم رص ــا ت ــرايس، ك ــول الغ ــرى ح ــة أخ ــس وجراف حي
ــا  ــدت قواتن ــن رص ــة يف ح ــول الفل ــس وح ــة بحي ــة خول ــال مدرس ــات ش حتصين
تعزيــزات وحتــركات أفــراد وآليــات وأطقــم ومدرعــات للمرتزقــة بشــكل مكثــف 
ــة  ــو والفل ــة الشــعب والصحــراء واملطاحــن والغــرايس و٢٢ ماي بــن العقــد ومدين
ــاع  ــة الدف ــن ويف تب ــارع اخلمس ــرى يف ش ــركات أخ ــدي وحت ــر احلاش ــال هناج وش

وباجتــاه منظــر.
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ونــوه املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان شــن 56 غــارة منهــا غارتــان عــى 
خــط الكدحــة بتعــز و٩ غــارات عــى حــرض وميــدي و٢7 غــارة عــى صنعــاء و١8 

غــارة عــى صعــدة. 

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا زحفــن ملرتزقــة العــدوان عــى 
تبــة أبــو شــهيد بالربوعــة وعــى أســطر بخــب والشــعف يف اجلــوف.    

ــع  ــى مواق ــة ع ــات هجومي ــذوا 4 عملي ــا نف ــع »أن مقاتلين ــد رسي ــاف العمي وأض
املرتزقــة منهــا عمليــة هجوميــة عــى الــوادي يف نجــد الفــارس وعمليــة أخــرى قبالــة 
ــارس  ــد الف ــة ادم يف نج ــى تب ــيطرة ع ــن الس ــا م ــوا خاهل ــران متكن ــديس بنج الس
واحــد املواقــع قبالــة الســديس وعمليتــان هجوميتــان عــى جبــل جحفــات وجبــل 
النــار باملــزرق تــم خاهلــا الســيطرة عــى عــدد مــن التبــاب جنــوب قريــة شــليلة«.

ــة يف  ــع املرتزق ــى مواق ــارة ع ــات إغ ــذوا 7 عملي ــال نف ــا األبط ــرًا إىل أن مقاتلين مش
ــايل  ــة الس ــة وتب ــن بالربوع ــة القناص ــى تب ــع وع ــارش يف البق ــة باألج ــة الرملي التب
بقانيــة ومربــع القعيــف بالظهــرة يف اجلــوف وعــى الســان باملصلــوب وعــى مربــع 
ــل  ــة يف املهاشــمة وأســطر والغي ــات نوعي ــاين عملي ــذ ث ــة نجــران وتنفي شــجع قبال
واخلليفــن بخــب والشــعف يف اجلــوف وعــى معســكر خالــد بتعــز بصــاروخ زلــزال 

٢ ويف مثلــث عاهــم بحــرض ويف قبالــة جيــزان«. 

ــرة يف األرواح  ــائر كب ــدوا خس ــدوان تكب ــة الع ــمي أن مرتزق ــدث الرس ــد املتح وأك
والعتــاد حيــث تــم قنــص 6 مرتزقــة يف أســطر بخــب والشــعف و5 مرتزقــة آخريــن 
ــادي فيــا يســمى باللــواء ١٠١ مشــاة املرتــزق  ــا لقــي القي حــول القــرن يف هنــم في
ــة يف املهاشــمة  ــم تدمــر آلي ــل باجلــوف، كــا ت ــح مرصعــه يف الغي ــاري صال عبدالب
وآليــة أخــرى يف القعيــف وتدمــر طقمــن يف اخلليفــن بخــب والشــعف باجلــوف.
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العميد سريع: قواتنا تخترق العدو 
بعمليات استخباراتية ناجحة

  ٢٠١٩/١/٢٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن العــرشات مــن مرتزقــة العــدوان لقــوا مرعهــم وأصيــب 
ــة يف  ــات للمرتزق ــر ٧ آلي ــم تدم ــام ت ــادات، ك ــم قي ــرون بينه آخ

ــة. ــران بحج ــوب ح ــا جن ــا مقاتلون ــتخباراتية نفذه ــات اس عملي

وأشــار إىل أنــه وبنــاًء عــى معلومــات اســتخباراتية دقيقــة متكــن مقاتلونــا يف اجليــش 
واللجــان الشــعبية بعــون اهلل مــن اخــرتاق خطــوط العــدو وتدمــر جتمعــات لقياداته 

ــراده وآلياته. وأف

ــا  ــت أهدافه ــا حقق ــدر م ــة بق ــات الناجح ــذه العملي ــع:»إن ه ــد رسي ــال العمي وق
ــدو«. ــي الع ــوف مقات ــاكًا يف صف ــًا وإرب ــت رعب ــد أحدث ــر فق ــاح كب بنج

موضحــًا أن العمليــة رســالة قويــة مفادهــا أن جتمعــات وحتــركات العــدو مل تعــد بعد 
ــا حيــث يتــم رصــد كافــة حتركاهتــم وخططهــم..  ــدة عــن أنظــار مقاتلين اليــوم بعي

والقــادم أعظــم.
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مجلس الشورى يستمع يف جلسته األولى 
إلى إحاطة مدير دائرة التوجيه املعنوي

  ٢٠١٩/١/٢٢م

اســتمع جملــس الشــورى يف جلســته األوىل مــن دورة االنعقــاد 
األوىل للعــام 2019م إىل إحاطــة مــن مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي 
ــع  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس املتح
حــول أهــم التطــورات واملســتجدات يف اجلبهــات والبطــوالت 
التــي يســطرها اجليــش واألمــن واللجــان الشــعبية يف جبهــات العــزة 

ــدوان. ــة الع ــة ملواجه والكرام
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ــامعي  ــلطان الس ــى س ــيايس األع ــس الس ــو املجل ــها عض ــي رأس ــة الت ويف اجللس
والقائــم بأعــال رئيــس جملــس الشــورى حممــد حســن العيــدروس ووزيــر الدولــة 
لشــؤون جملــي النــواب والشــورى الدكتــور عــي أبــو حليقــة ثمــن عضــو املجلــس 
ــلحة  ــوات املس ــوي للق ــه املعن ــرة التوجي ــود دائ ــامعي جه ــى الس ــيايس األع الس

ــدوان. ــف الع ــة لتحال ــة واإلعامي ــة الدعائي ــام اآلل ــوف أم والوق

ــا  ــر هب ــي يم ــتثنائية الت ــة االس ــذه املرحل ــال ه ــورى خ ــس الش ــاط جمل ــوه بنش ون
ــاند  ــم ومس ــر داع ــيكون خ ــى س ــيايس األع ــس الس ــدًا أن املجل ــن .. مؤك الوط

ــاالت. ــف املج ــه يف خمتل ــطته وفعاليات ــورى يف أنش ــس الش ملجل

وأكــد أمهيــة حتمــل اجلميــع للمســؤولية يف مواجهــة األنشــطة غــر األخاقيــة التــي 
تــدار مــن قبــل أجهــزة اســتخبارات العــدو وتســتهدف األمــن والســلم االجتاعــي 
مــن خــال جتنيــد خايــا لنــر الرذيلــة يف أوســاط املجتمــع مــا يتطلــب املزيــد مــن 
ــتقرار  ــن واالس ــز األم ــعبية وتعزي ــمية والش ــتويات الرس ــة املس ــى كاف ــرك ع التح

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 وماحــم بطوليــة جيرتحهــا أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية دفاعــا عــن 

الوطــن وأمنــه واســتقراره.

ونــوه بــا حققتــه دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة ومــا شــهدته أنشــطتها 
ــكري  ــي والعس ــوي واإلعام ــل املعن ــاالت العم ــف جم ــة يف خمتل ــة نوعي ــن نقل م

ــري. ــادي والتنوي ــايف اإلرش ــوي والثق والرتب

وأشــاد العيــدروس بــا حققتــه دائــرة التصنيــع العســكري من إنجــازات اســتطاعت 
ــدوان  ــف الع ــأة لتحال ــكلت مفاج ــي ش ــوة والت ــة الق ــر معادل ــا ك ــن خاهل م

ــه. وأدوات
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وكان مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أحــاط 
ــداث  ــم األح ــات أله ــم باإلحصائي ــل مدع ــرح مفص ــورى ب ــس الش ــاء جمل أعض
ــة يف  يف اجلبهــات خــال العــام املــايض ٢٠١8م والتطــورات العســكرية والعملياتي

مجيــع اجلبهــات.

ــزال أبطــال اجليــش واألمــن واللجــان الشــعبية  وتطــرق إىل البطــوالت التــي مــا ي
يســطروهنا يف معركــة التصــدي للعــدوان والــذود عــن الوطــن.. مؤكــدًا أن مرتزقــة 
ــتمرة  ــم املس ــة بخروقاهت ــرارات األممي ــم للق ــون يف حتدهي ــه ماض ــدوان وأدوات الع

ــويد. ــا يف الس ــوا عليه ــي وقًع ــم الت ــن التزاماهت ــل م والتنص

ــزال  ــا ي ــات م ــدوان يف اجلبه ــبوق للع ــر املس ــكري غ ــد العس ــت إىل أن التصعي ولف
ــعبية. ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــات واستبس ــود وثب ــرة صم ــدم بصخ يصط

ــرات املســرة والصواريــخ قــد  ــع العســكري للطائ ــع أن التصني وأكــد العميــد رسي
ــة  ــام القادم ــًا إىل أن أي ــدوان.. الفت ــة الع ــة وعنجهي ــًا ملارس ــًا ورادع ــكل ردًا قوي ش

ــة املتنوعــة. ــد مــن الصناعــات احلربي ستشــهد الكشــف عــن املزي
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العميد سريع: العدوان ومرتزقته ال يريدون 
السالم لليمنيني وارتكبوا 289 خرقًا 
جديدًا يف احلديدة خالل 24 ساعة

   ٢3 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه ال يريــدون الســام لليمنيــني وال 
ــن  ــادرة حلس ــدة كب ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــذ وق ــون يف تنفي يرغب
نواياهــم ورغبتهــم يف وقــف العــدوان وأن مواصلتهــم خلــرق وقــف 
ــي  ــق األمم ــود الفري ــن وج ــم م ــى الرغ ــدة ع ــار باحلدي ــاق الن إط
ــة  ــدوان وإطال ــتمرار الع ــم يف اس ــد نواياه ــركة يؤك ــان املش واللج

ــعبنا.  ــى ش ــار ع ــرب واحلص ــد احل أم

ــوا  ــه ارتكب ــدوان ومرتزقت ــبأ« أن الع ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــد يف ترصي وأك
خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة ٢8٩ خرقــًا يف احلديــدة توزعــت بــن إطــاق ١٩١ 
ــلحة  ــف األس ــن خمتل ــار م ــاق الن ــًا بإط ــًا و5٢ خرق ــة و٢8 صاروخ ــة مدفعي قذيف
ــذ  ــا نف ــا، ك ــع قواتن ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــاه من ــة باجت ــطة والثقيل املتوس
ــر  ــال هناج ــة ش ــاه املزرع ــن اجت ــا م ــع قواتن ــاه مواق ــلل باجت ــي تس ــة حماولت املرتزق
احلاشــدي ويف غــرب حيــس يف الوقــت الــذي واصــل فيــه طــران العــدوان حتليقــه 

ــة.  ــا واجلبلي ــس والتحيت ــي وحي ــدة والدرهيم ــة احلدي ــوق مدين ف

مشــرًا 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 

 . ملنظر ا و
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ــارات  ــا 4 غ ــارة منه ــن 44 غ ــدوان ش ــران الع ــمي أن ط ــدث الرس ــال املتح وق
إحداهــا مــن طــران االســتطاع املســلح عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و٢4 غــارة 
عــى صعــدة و١3 غــارة -أغلبهــا عنقوديــة- عــى قــاع احلقــل بذمــار وغارتــان عــى 

ــأرب. ــى رصواح بم ــارة ع ــة وغ ــرض بحج ح

مضيفــًا: أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية كــروا زحفــًا مكثفــًا للمرتزقــة باجتــاه 
رشــاحة الرقيــة بالبقــع، كــا نفــذوا عمليــة هجوميــة معاكســة مــن رشــاحة الغربيــة 
تــم خاهلــا االلتفــاف عــى العــدو وحمارصتــه يف رشــاحة الرقيــة بعــد قطــع طــرق 
إمداداتــه وعمليــة هجوميــة أخــرى نفذهــا أبطــال اجليــش  واللجــان الشــعبية جنوب 
رشق جبــل النــار باملــزرق مــن مســارين تــم خاهلــا 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 هجومــًا عــى معســكر للمرتزقــة 

يف علــب.

ــي  ــذوا عمليت ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــع إىل أن مقات ــد رسي ــار العمي وأش
إغــارة عــى مواقــع املرتزقــة يف هضبــة مجيــل بقانيــة يف البيضــاء وعــى جبــل احلصنن 
ــوط  ــركات وخط ــع وحت ــتهدفت مواق ــة اس ــات نوعي ــذوا 6 عملي ــا نف ــزرق، ك بامل
إمــداد العــدو قبالــة جيــزان ويف تبــة الصيــاد بالصافيــة وغــرب الشــبكة يف املاحيــط 

ويف األجــارش بالبقــع ويف قريــة الصفــة بالصلــو ويف مفــرق الوازعيــة بتعــز.

ــل  ــة يف جب ــن املرتزق ــص ٢ م ــا قن ــة منه ــائر فادح ــدوا خس ــة تكب ــدًا أن املرتزق مؤك
ــة يف  ــص 3 مرتزق ــط وقن ــبكة باملاحي ــة الش ــة قبال ــن املرتزق ــى م ــل و٩ قت موباي
ــراق  ــط وإح ــزان واملاحي ــة جي ــع وقبال ــات يف البق ــر 3 آلي ــم تدم ــا ت ــة، ك الطلع

ــم. ــي بنه ــيف الرق ــدود وأس ــن يف رشق ال طقم

يناير / ٢٠١٩
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العميد سريع: العدوان ومرتزقته يصرون 
على موقفهم يف التنصل من اتفاق السويد 

ومواصلة خروقاتهم يف احلديدة
  ٢5 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: إن العــدوان ومرتزقتــه يــرون عــى موقفهــم يف عــدم الوفــاء 
بــام التزمــوا بــه يف اتفــاق الســويد وحماولــة التنصــل مــن االتفــاق وأن 
مواصلتهــم خلروقاهتــم املكثفــة يف احلديــدة والتصعيــد غــر املســبوق 
ــم يف  ــدم رغبته ــى ع ــًا ع ــوفًا ودلي ــات مكش ــات ب ــي اجلبه يف باق

ــن. ــام يف اليم ــال الس ــار وإح ــاق الن ــف إط وق

ــزام  ــن الت ــم م ــى الرغ ــه ع ــبأ« أن ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــكاب  ــه ارت ــدوان ومرتزقت ــل الع ــدة يواص ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ــا بوق قواتن
اخلروقــات بشــكل مســتمر حيــث ارتكبــوا خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة ١58 خرقًا 
ــة خــرق  ــة و١5 صاروخــًا و3١ عملي ــدة منهــا إطــاق ١٠١ قذيفــة مدفعي يف احلدي
ــزارع  ــازل وم ــاه من ــة باجت ــطة والثقيل ــلحة املتوس ــف األس ــن خمتل ــار م ــاق الن بإط
املواطنــن ومواقــع قواتنــا تركــزت أغلبهــا باجتــاه الزعفــران وحمــل الشــيخ والكوعي 

ــة. ــة والواح ــاد والقم ــجن واالحت والش

وأضــاف العميــد رسيــع أنــه تــم رصــد مرتزقــة يقومــون ببنــاء حتصينــات 
ــن العقــد  ــا ب ــة م ــزات وحتــركات للمرتزق ــة ورصــد تعزي ــد الفل واســتحداثات عن
ومدينة الشــعب وشــال احلاشــدي ومــا بــن ٢٢ مايو والشــبكة والغــرايس وحتركات 
ــارة يف  ــرة والكس ــارة املدم ــرايس والع ــن الغ ــا ب ــات م ــيارات ومدرع ــم وس أطق
ــه يف  ــي حتليق ــتطاعي والتجس ــدوان االس ــران الع ــه ط ــل في ــذي واص ــت ال الوق

ــات. ــن املديري ــدد م ــدة وع ــة احلدي ــواء مدين أج
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ــع  ــدى صوام ــت إح ــدوان قصف ــة الع ــة مرتزق ــمي أن مدفعي ــدث الرس ــد املتح وأك
مطاحــن البحــر األمحــر مــا أدى إىل اشــتعال النــران فيهــا يف عمــل جبــان ينــم عــن 

مــدى احلقــد وعــدم مباالهتــم بقــوت املواطنــن.

ــدوان  ــران الع ــمي إىل أن ط ــدث الرس ــار املتح ــدوان أش ــارات الع ــوص غ وبخص
شــن 3١ غــارة منهــا 5 غــارات عــى حــرض بحجــة وغــارة عــى هنــم وغــارة عــى 
ــى  ــارة ع ــاف وغ ــى كت ــارات ع ــط و٩غ ــى املاحي ــارات ع ــرازح و3غ ــور ب األزه

البقــع و١١ غــارة عــى باقــم واجلعملــة بصعــدة.

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة عــى 
مواقــع قواتنــا يف تبــة ثابــت بــرازح، كــا نفــذوا 4 عمليــات هجوميــة منهــا عمليــة 
هجوميــة عــى العويــد وموقــع بــاس يف محــر بتعــز وعمليــة هجوميــة يف اخلليفــن 
بخــب والشــعف يف اجلــوف وعمليــة هجوميــة يف البقــع تــم خاهلــا تطهــر ثاثــة 
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 خاهلــا مهامجــة مواقــع وجتمعــات مرتزقــة العــدوان 
جنــوب جبــل النــار باملــزرق بشــكل مفاجــئ أحدثــت إربــاكًا كبــرًا بينهــم وأحكــم 
مقاتلونــا بعــون اهلل الســيطرة عــى املواقــع والتبــاب التــي كان يســيطر عليهــا املرتزقــة 
ــال  ــة خ ــد املرتزق ــا تكب ــزان، ك ــة اخل ــوب تب ــاب جن ــوالً إىل تب ــة وص ــال جمريب ش
ــات  ــات والعرب ــى واجلرحــى وتدمــر عــدد مــن اآللي ــة العــرات مــن القت العملي
ــدو  ــتطع الع ــن مل يس ــى حمارصي ــى واجلرح ــث القت ــن جث ــد م ــت العدي ــا زال وم

إخراجهــم بســبب اإلربــاك وحالــة االهنيــار الكبــر بــن صفــوف مقاتليــه.

ونــوه العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا عمليــة إغــارة 
ــتهدفت  ــة اس ــات نوعي ــز و5 عملي ــة بتع ــرق الوازعي ــة يف مف ــع املرتزق ــى مواق ع
مواقــع وجتمعــات وحتــركات املرتزقــة يف صحــراء األجــارش بالبقــع ويف اجلحمليــة 

يناير / ٢٠١٩
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ــوف. ــن باجل ــدة ويف اخلليف ــع بصع ــة رازح ويف البق ــز ويف قبال بتع

ــدوان  ــة الع ــدوا مرتزق ــلحة كب ــا املس ــال قواتن ــمي أن أبط ــدث الرس ــد املتح وأك
ــص  ــات قن ــذه العملي ــن ه ــن وم ــى ومصاب ــرات قت ــقط الع ــرة وس ــائر كب خس
اثنــن مــن املرتزقــة يف اجلحمليــة بتعــز ومرتــزق آخــر يف رازح وثاثــة مرتزقــة قبالــة 

ــع. ــة بالبق ــة يف الطلع ــران و3 مرتزق ــديس بنج الس
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: 
تطهير 15 موقعًا باجتاه جنوب جبل النار 

ومصرع وإصابة العشرات من املرتزقة
  ٢٠١٩/١/٢5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــوا بفضــل اهلل مــن  ــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكن رسي
تطهــر 15 موقعــًا جنــوب جبــل النــار بحــرض يف عمليــة هجوميــة 

ــة. نوعي

وأشــار إىل أن العمليــة تــم تنفيذهــا بعــد اســتكال كافــة املعلومــات االســتخباراتية 
ــم  ــدوان وت ــة الع ــع مرتزق ــوب مواق ــان ص ــش واللج ــو اجلي ــق مقاتل ــث انطل حي
ــم  ــة مرصعه ــن املرتزق ــة ١٩ م ــال العملي ــي خ ــث لق ــم حي ــم يف مواقعه مباغتته
بينهــم 7 قيــادات كــا أصيــب أكثــر مــن 3٠ مرتزقــًا بينهــم قيــادات وتــم نقــل بعــض 
اجلثــث واملصابــن إىل مستشــفى صامطــة فيــا التــزال عــرات اجلثــث واملصابــن 

ــا. ــتطيعوا إخراجه ــة مل يس مرمي

ــا  ــة منه ــرد املرتزق ــد ط ــًا بع ــر ١5 موقع ــن تطه ــفرت ع ــة أس ــح أن العملي وأوض
جنــوب جبــل النــار وأن هنــاك حالــة إربــاك بــن املرتزقــة وحــاالت فــرار وهــروب 

مجاعــي ملقاتليهــم مــن مواقعهــم.

مؤكــدًا أن هــذه العمليــة النوعيــة متثــل رســالًة لقــوى العــدوان ومرتزقتهــم مفادهــا 
ــا املســلحة دشــنت مرحلــة جديــدة مــن املواجهــة مــع العــدوان وانتقلــت  أن قواتن

بالفعــل مــن الدفــاع إىل اهلجــوم ونعدهــم بقــادم مزلــزل بقــوة اهلل.

يناير / ٢٠١٩
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العميد سريع: املرتزقة يستغلون 
التزام قواتنا بضبط النفس ويرتكبون 

184 خرقًا خالل 48 ساعة
  ٢7 /٢٠١٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: إن العــدوان ومرتزقتــه يســتغلون التــزام قواتنــا بضبــط 
النفــس ووقــف إطــاق النــار وعــدم الــرد عــى خروقاهتــم املســتمرة 
يف احلديــدة الرتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحــق املواطنــني يف حماوالت 

ــويد. ــاق الس ــم باتف ــن التزاماهت ــل م ــة للتنص يائس

ــوا  ــدوان ارتكب ــة الع ــبأ« أن مرتزق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــد يف ترصي وأك
خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة ١84 خرقــًا لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة تنوعــت 
بــن إطــاق ١١٩ قذيفــة و4 صواريــخ كاتيوشــا و44 عمليــة 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 االســتطاعي والتجســي حتليقــه فــوق مدينــة 

احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.

ــس  ــزام رئي ــة بإل ــة كفيل ــدوان واملرتزق ــات الع ــع » أن خروق ــد رسي ــاف العمي وأض
الفريــق األممــي بإعاهنــم طرفــًا معرقــًا لاتفــاق وحتميلهــم املســؤولية الكاملــة عــن 

عــدم التزامهــم بقــرار وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة«.

ــم  ــن خروقاهت ــه م ــدوان ومرتزقت ــه الع ــف في ــذي كث ــت ال ــه يف الوق ــار إىل أن وأش
باحلديــدة شــن طــران العــدوان 36 غــارة منهــا 6 غــارات عــى العمشــية بعمــران 
و5 غــارات عــى حــرض بحجــة وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارتــان عــى 

اجلــوف و٢٢ غــارة عــى حمافظــة صعــدة.
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موضحــًا أن غــارات طــران العــدوان تزامنــت مــع تنفيــذ مرتزقتــه ألربعــة 
زحوفــات عــى مواقــع قواتنــا يف البقــع وتبــة أبــو شــهيد بالربوعــة ونجــد الفــارس 
ــة لثــاث حمــاوالت تســلل  ــذ املرتزق ــع شــجع غــرب نجــران إىل جانــب تنفي ومرب
باجتــاه مواقعنــا يف خزانــات العلــم وقريــة الرفصــة بالصلــو يف تعــز وتبــة القناصــن 

ــوف. ــام يف اجل ــوداء بح ــة الس ــاقية والتب بالس

ــش  ــي اجلي ــع أن مقات ــد رسي ــد العمي ــه أك ــدوان ومرتزقت ــد الع ــى تصعي وردًا ع
ــة  ــع مرتزق ــتهدفت مواق ــة اس ــة ناجح ــات هجومي ــذوا عملي ــعبية نف ــان الش واللج
ــا  ــم خاهل ــران ت ــة نج ــة قبال ــع الطلع ــى مرب ــة ع ــة هجومي ــا عملي ــدوان منه الع
ــرض  ــن بح ــل احلصن ــى جب ــرى ع ــة أخ ــة هجومي ــع وعملي ــدة مواق ــتعادة ع اس
ــركان٩  ــة ب ــى تب ــيطرة ع ــكام الس ــا إح ــم خاهل ــم ت ــة يف باق ــة ثالث ــة هجومي وعملي
ــا  ــم خاهل ــع ت ــاحة بالبق ــة يف رش ــة رابع ــة هجومي ــاورة وعملي ــرى جم ــع أخ ومواق
ــًا  ــر هجوم ــران املس ــن الط ــا ش ــا، ك ــدم فيه ــد تق ــدو ق ــن كان الع ــر موقع تطه

ــر. ــة يف عس ــعودي واملرتزق ــش الس ــات للجي ــتهدفت جتمع ــرة اس ــرة مس بطائ

ــارة  ــات إغ ــاث عملي ــذوا ث ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــاف »أن أبط وأض
ــة باملصلــوب ويف  ــة يف جنــوب شــليلة باملــزرق ويف الزرق اســتهدفت مواقــع املرتزق
اخلليفــن بخــب والشــعف يف اجلــوف، كــا نفــذوا أربــع عمليــات نوعيــة اســتهدفت 
ــجع  ــع ش ــز ويف مرب ــة بتع ــدو يف اجلحملي ــداد الع ــوط إم ــات وخط ــع وجتمع مواق
غــرب نجــران ويف صحــراء األجــارش بالبقــع«.. مؤكــدًا أن مقاتلينــا األبطــال كبــدوا 

ــاد. ــرة يف األرواح والعت ــائر كب ــدوان خس ــة الع مرتزق

يناير / ٢٠١٩
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العميد سريع: 68 قتياًل ومصابًا من 
قوى العدوان قبالة جيزان

  ٢٩ /١/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــزان. ــة جي ــدوان قبال ــوى الع ــن ق ــرشات م ــة الع ــل وإصاب ــع مقت رسي

ــاب  ــل ومص ــن قتي ــقطوا ب ــادات س ــم قي ــدوان بينه ــوى الع ــن ق ــال: »إن 68 م  وق
خــال تصــدي أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية لزحــف كبــر قبالــة جيــزان باجتــاه 
رازح والــذي حتــرك فيــه العــدو مــن عــدة مســارات إال أنــه منــي بخســائر فادحــة«.. 
موضحــًا 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

  ٢٠١٩/١/٢٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع استشــهاد أحــد أعضــاء فريــق نــزع األلغــام يف احلديــدة جــراء 
ــق  ــاط الفري ــد ضب ــاء تواج ــو 16 أثن ــرب كيل ــوب غ ــه يف جن إصابت
ــو 13  ــن كيل ــق م ــح الطري ــكان لفت ــاط يف امل ــاط االرتب ــي وضب األمم

ــر. ــر األمح ــن البح ــاه مطاح باجت

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 املشــرتكة ومعهــم فريــق نــزع 
ــاعد  ــام املس ــزع األلغ ــق ن ــو فري ــة عض ــا أدى إىل إصاب ــق مم ــح الطري ــام لفت األلغ
مهنــدس حممــد فــؤاد حممــد العــذري بإصابــٍة بليغــة حيث تــم إســعافه إىل املستشــفى 

لكنــه فــارق احليــاة متأثــرًا بإصابتــه. 

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن خروقــات مرتزقــة العــدوان املتواصلــة تكشــف حقيقــة 
ــويد  ــا يف الس ــوا عليه ــي وقع ــم الت ــذ التزاماهت ــم يف تنفي ــدم جديته ــم وع نواياه
ــإلرشاف  ــكان ل ــدًا يف امل ــذي كان متواج ــي ال ــق األمم ــر بالفري ــتخفافهم الكب واس

ــق. ــح الطري ــى فت ع

ــق األممــي إىل حتمــل مســؤوليتهم  ودعــا املتحــدث الرســمي األمــم املتحــدة والفري
إزاء اخلروقــات املســتمرة للعــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة.. مطالبــًا املبعــوث األممــي 
ورئيــس فريــق املراقبــن بإدانــة تلــك اخلروقــات وإعــان الطــرف اآلخــر باعتبــاره 

طرفــًا معرقــًا لاتفــاق.

يناير / ٢٠١٩
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العميد سريع: خروقات وتصعيد العدوان 
ومرتزقته يف احلديدة كفيلة بنسف اتفاق 

السويد وعلى األمم املتحدة حتمل مسؤوليتها
  ٢٠١٩/١/3٠م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــدة  ــة احلدي ــى حمافظ ــارة ع ــن 15 غ ــدوان ش ــران الع ــع أن ط رسي
ــت  ــة املرابي ــى منطق ــارات ع ــا 9 غ ــبوق منه ــر مس ــد غ يف تصعي
ــدن  ــى الك ــارة ع ــف وغ ــرق الصلي ــى مف ــارة ع ــي وغ رشق اجلراح
ــذي  ــت ال ــدة، يف الوق ــخنة يف احلدي ــور بالس ــى املعش ــارات ع و4 غ
ــم  ــدة رغ ــة يف احلدي ــم املكثف ــدوان خروقاهت ــة الع ــه مرتزق ــل في واص
ــات. ــك اخلروق ــى تل ــرد ع ــدم ال ــس وع ــط النف ــا بضب ــزام قواتن الت

 وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: »إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه 
املتواصلــة يف احلديــدة بقــدر مــا تعــد حتديــًا ســافرًا 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 
ــا  ــدًا أن قواتن ــات.. مؤك ــن تداعي ــك م ــى ذل ــيرتتب ع ــا س ــر وم ــد اخلط والتصعي
التــزال تلتــزم بأعــى درجــات ضبــط النفــس واحــرتام القــرارات األمميــة ومــا تــم 

االلتــزام بــه يف الســويد.

مشــرًا إىل أنــه يف الوقــت الــذي شــن فيــه طــران العــدوان احلــريب ١5 غــارة عــى 
احلديــدة ارتكــب املرتزقــة ٢48 خرقــًا خــال الـــ7٢ ســاعة املاضيــة تنوعــت بــن 
ــلحة  ــة واألس ــن القناص ــار م ــاق ن ــًا و56 إط ــة و١٢ صاروخ ــاق ١4٩ قذيف إط
ــب  ــا إىل جان ــع قواتن ــن ومواق ــازل املواطن ــزارع ومن ــى م ــطة ع ــة واملتوس اخلفيف
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ــزات وحتــركات  ــات وتعزي ــات اســتحداثات وحتصين ــة العــدوان بعملي ــام مرتزق قي
يف الوقــت الــذي واصــل طــران العــدوان االســتطاعي والتجســي حتليقــه بشــكل 

ــات.  ــدة وعــدد مــن املديري ــة احلدي متقطــع فــوق مدين

ــرة  ــة ع ــًة إىل اخلمس ــن -إضاف ــدوان ش ــران الع ــع » أن ط ــد رسي ــاف العمي وأض
ــى  ــارة ع ــا ٢6 غ ــات منه ــن املحافظ ــدد م ــى ع ــارة ع ــدة- 67 غ ــارة يف احلدي غ
ــى  ــارة ع ــأرب وغ ــى رصواح بم ــارة ع ــوف وغ ــام باجل ــى ح ــان ع ــدة وغارت صع
هنــم بمحافظــة صنعــاء وغــارة عــى بكيــل املــر وغــارة عــى مســتبأ و١٠ غــارات 
عــى كــر و٩ غــارات عــى حــرض بمحافظــة حجــة وغــارة عــى قبالــة نجــران و7 
غــارات عــى حمافظــة ذمــار و7 غــارات عــى حمافظــة ريمــة وغــارة عــى بنــي ســعد 

ــت«. باملحوي

ــعد  ــى س ــايل حيي ــل مع ــم الطف ــن منه ــن املواطن ــدد م ــرح ع ــهاد وج ــدًا استش مؤك
ــن  ــي حس ــده ع ــن عب ــرح املواط ــة وج ــة بريم ــتهدفت وادي كاب ــارة اس ــة بغ البطن
ــوق  ــارات إىل نف ــا أدت الغ ــة، ك ــة بريم ــة الغاوي ــتهدفت قري ــارة اس ــرك يف غ امل

ــة. ــاكرة يف ريم ــة العس ــوايش بعزل ــن امل ــداد م أع

وأوضــح أن مقاتلينــا األبطــال صــدوا 4 زحوفــات ملرتزقــة العــدوان باجتــاه مواقــع 
قواتنــا يف جنــوب تبــة اخلــزان باملــزرق والقــد وآل صــوار واألزهــور بــرازح وجبــل 

قيــس قبالــة جيــزان. 

ــي  ــمي إىل أن مقات ــدث الرس ــار املتح ــه أش ــدوان ومرتزقت ــد الع ــى تصعي وردًا ع
اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا 4 عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة منهــا 
ــا  ــم خاهل ــران ت ــارس بنج ــد الف ــة يف نج ــع املرتزق ــى مواق ــة ع ــة هجومي عملي
ــن  ــن املاضي ــال اليوم ــه خ ــدم في ــد تق ــدو ق ــذي كان الع ــج ال ــل اهلي ــتعادة جب اس
وعمليــة هجوميــة أخــرى عــى جنــوب القــرن بنهــم وعمليــة هجوميــة عــى غــرب 
ــات  ــتهدفت جتمع ــة اس ــة هجومي ــر عملي ــو املس ــاح اجل ــذ س ــا نف ــم ك ــرة بباق الع

ــر. ــة بعس ــدو يف الربوع للع
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ــارة  ــات إغ ــذوا ٩ عملي ــعبية نف ــان الش ــلحة واللج ــا املس ــال قواتن ــاف أن أبط وأض
ــة  ــى الضوحي ــوب وع ــزان باملصل ــان وقي ــكر الس ــة يف معس ــع املرتزق ــى مواق ع
والرصفــة والرشــح ومثلــث الوازعيــة يف تعــز وعــى أرتــاب عســر يف قانيــة وعــى 
ــى  ــزان وع ــة جي ــعل قبال ــة ومش ــن الفريض ــاء وب ــم يف البيض ــذي ناع ــواش ب كع
ــذوا  ــا نف ــزان، ك ــة جي ــوح قبال ــلطان بالص ــة الس ــى تب ــرازح وع ــكول ب رشق احلس
١٠ عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع وحتــركات وجتمعــات وخطــوط إمــدادات 
العــدو يف مثلــث الوازعيــة ويف الشــقب بتعــز ويف شــال رشق جبــل الوقــار ويف قبالــة 
الســديس ويف الرفــة وغــرب جمــازة قبالــة نجــران ويف رشق جبــل الــدود بجيــزان 

ــوف. ــلبة باجل ــف ويف س ويف القعي

وأكــد العميــد رسيــع أن مقاتلينــا كبــدوا العــدو ومرتزقتــه خســائر يف األرواح والعتاد 
حيــث لقــي أكثــر مــن ٢٠ مرتزقــًا مرصعهــم وأصيــب 4٩ آخــرون يف مربــع شــجع 
قبالــة نجــران كــا تــم قنــص اثنــن مــن املرتزقــة يف صحــراء البقــع وثاثــة آخريــن 
بــن الفريضــة ومشــعل وقنــص ثاثــة مرتزقــة يف احلســكول بــرازح كــا ســقط أكثــر 
ــة  مــن 68 مرتزقــًا بــن قتيــل ومصــاب يف األزهــور بــرازح يف حــن تــم تدمــر آلي
وإحــراق طقــم للمرتزقــة يف املاحيــط وإعطــاب طقــم آخــر يف رازح وطقــم حممــل 

باملرتزقــة رشق مثلــث عاهــم.
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 العميد سريع: يستعرض يف مؤمتر 
صحفي إحصائيات شهر يناير

  ٢٠١/٢/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع بصنعــاء مؤمتــرًا صحفيــًا اســتعرض فيــه خروقــات العــدوان 
يف احلديــدة وتصعيــد العــدوان يف كافــة اجلبهــات خــال شــهر ينايــر 

2019م.

ــال  ــدة خ ــه يف احلدي ــدوان ومرتزقت ــات الع ــع إىل أن خروق ــد رسي ــار العمي وأش
ــًا و٢5١٢  ــاق ٢٢٢ صاروخ ــن إط ــت ب ــًا توزع ــت 38١٩ خرق ــر بلغ ــهر يناي ش
قذيفــة وأكثــر مــن 68٠ خرقــًا باألســلحة املتوســطة واخلفيفــة، فيــا بلغــت 
ــركًا،  ــزًا وحت ــركات ٢86 تعزي ــتحداثًا والتعزيــزات والتح االســتحداثات ٢٢ اس
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ــة ٩ حمــاوالت و١٠6 خروقــات بالطــران احلــريب  كــا بلغــت املحــاوالت اهلجومي
واالســتطاعي. 

ــار  ــاق الن ــف إط ــان وق ــدء رسي ــذ ب ــدوان من ــات الع ــايل خروق ــاف »أن إمج  وأض
ــًا«. ــت 46٢١خرق بلغ

واســتعرض املتحــدث مقاطــع فيديــو لغــارات لطــران العــدوان الســعودي 
ــرد  ــس جم ــدة لي ــدث يف احلدي ــا حي ــرًا إىل أن م ــا .. مش ــي يف رشق التحيت األمريك
ــارات  ــذ الغ ــرًا وتنفي ــكريًا خط ــدًا عس ــل تصعي ــار ب ــاق الن ــف إط ــات لوق خروق

ــك.  ــد ذل ــة يؤك ــات اليومي ــر للخروق ــدد الكب ــك الع ــة وكذل اجلوي

وأوضــح أن املعلومــات االســتخباراتية تؤكــد اســتمرار العــدوان يف اســتقدام 
ــق  ــى مناط ــزات ع ــك التعزي ــع تل ــة لتوزي ــاك خط ــا وأن هن ــزات إىل املخ التعزي
ــا تقــوم برصــد مســتمر لتحــركات العــدو عــى امتــداد  جنــوب احلديــدة وأن قواتن

ــريب.  ــاحل الغ الس

وقــال: »هنــاك اعتــداءات مســتمرة عــى منــازل املواطنــن منهــا اعتــداء طــال منــزل 
ــر مــن منطقــة جنــوب  ــداءات طالــت أكث ــو وكذلــك اعت مواطــن يف منطقــة 7 يولي

ــدة«. ورشق احلدي

مؤكــدًا أن اخلروقــات والتصعيــد العســكري اخلطــر أدى إىل وقــوع شــهداء وجرحى 
يف صفــوف املدنيــن وإىل أرضار طالــت ممتلــكات املواطنن. 

وأضــاف »أن مهمــة قواتنــا محايــة املدنيــن مــن االعتــداءات والتصــدي ألي تصعيــد 
ــؤوليٍة  ــام مس ــا أم ــل وأن قواتن ــرد باملث ــا ال ــن حقن ــبة وم ــائل املناس ــكري بالوس عس
وطنيــة حتتــم عليهــا تنفيــذ واجبهــا الوطنــي والدينــي وإفشــال أيــة خمططــات معاديــة 

يف احلديــدة والســاحل الغــريب«. 

ــلون يف  ــايض ستفش ــلتم يف امل ــا فش ــًا: » ك ــدو قائ ــع الع ــد رسي ــب العمي وخاط
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املســتقبل وأبنــاء هتامــة واحلديــدة ومعهــم كل أبنــاء اليمــن ســيقفون باملرصــاد لــكل 
ــرات«.  املؤام

ــذ  ــار وأن تنفي ــاق الن ــف إط ــاق وق ــل باتف ــا الكام ــت التزامه ــا أثبت ــد أن قواتن وأك
اتفــاق الســويد ال حيتــاج إىل مزيــد مــن املراقبــن بقــدر احلاجــة إىل إرغــام العــدو عى 
اخلضــوع الكامــل لصــوت الســام وتوفــر اإلرادة واجلديــة لتحقيــق الســام بغــض 

النظــر عــن تغيــر مــن يقــع عــى عاتقهــم تنفيــذ هــذه اإلرادة. 

ــي  ــق األمم ــد الفري ــاء تواج ــت أثن ــات حدث ــن اخلروق ــر م ــًا: »الكث وأردف قائ
الــذي اطلــع بنفســه عــى مــا حيــدث ومــن املخجــل عــدم حتديــد الطــرف املتســبب 
ــه  ــر دون حتميل ــرف اآلخ ــع الط ــل م ــتمرار التعام ــاق واس ــذ االتف ــل تنفي يف تأجي

ــويد«.  ــاق الس ــذ اتف ــدد تنفي ــدث هي ــا حي ــؤولية م مس

ــة  ــات اجلمهوري ــف حمافظ ــى خمتل ــدوان ع ــران الع ــارات ط ــايل غ ــًا أن إمج موضح
ــارة  ــدة و١4٢ غ ــى صع ــارة ع ــا 357 غ ــارة منه ــغ 7١٩ غ ــر بل ــهر يناي ــال ش خ
عــى حمافظــة حجــة و54 غــارة عــى حمافظــة صنعــاء وغــارات أخــرى اســتهدفت 
حمافظــات اجلــوف والعاصمــة وذمــار ومــارب وتعــز واحلديــدة وعمــران وريمــة.

ــًا منهــم ٢٢ طفــًا و8 نســاء و58  وأكــد أن الغــارات أدت إىل استشــهاد 88 مواطن
ــًا منهــم 3١ طفــًا و١6 امــرأة و7٠ رجــًا. رجــًا كــا أدت إىل جــرح ١١7 مواطن

ــان  ــب طف ــال أصي ــبيل املث ــى س ــف، ع ــال ال يتوق ــتهداف األطف ــح أن اس وأوض
بقصــف املرتزقــة عــى اجلبليــة بالتحيتــا حمافظــة احلديــدة ويف نفــس اليــوم استشــهد 

ــدة.  ــة رازح بصع ــتهدف منطق ــف اس ــان يف قص طف

ــف  ــف زي ــة يكش ــق الطفول ــرام بح ــذا اإلج ــمي: »إن كل ه ــدث الرس ــال املتح وق
مــا يســمى باملجتمــع الــدويل ودعــاة مــا يســمى بحقــوق االنســان.. متســائًا: أيــن 
ــا  ــن بلدن ــاع ع ــدوان والدف ــدي للع ــزال التص ــل ال ي ــال وه ــؤالء األطف ــوق ه حق

ــل الوحشــية غــر مــروع يف نظــر البعــض«. ــة القت ــا مــن آل وأطفالن
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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 
ــد  ــي يؤك ــدم اليمن ــف ال ــتمرار نزي ــا أن اس ــة ك ــات النوعي ــن العملي ــد م ــا املزي من

ــدوان«. ــه الع ــود يف وج رضورة الصم

ولفــت إىل أن النظــام الســعودي ومعــه نظــام أبوظبــي يســتندان إىل الدعــم األمريكي 
والغــريب عمومــًا أمــا شــعبنا فيســتند إىل اهلل ونســتمد منــه العــون يف الصــر والصمود 
حتــى النــرص .. داعيــًا الشــعوب العربيــة واإلســامية إىل حتمــل مســؤولياهتا الدينيــة 
والقوميــة واإلنســانية جتــاه مــا ترتكبــه أنظمــة العالــة واخليانــة بحــق شــعب العروبــة 

واإلســام شــعب اإليــان واحلكمة.

ــًا  ــر وضوح ــق أكث ــت احلقائ ــدوان بات ــن الع ــنوات م ــد 4 س ــه وبع ــاف »أن وأض
للجميــع ومــررات العــدوان ســقطت وانتهــت وأن التضليــل اإلعامــي للعــدوان 
أصبــح اليــوم ضعيــف التأثــر فاحلقائــق أكــر مــن أن حترفهــا القنــوات أو أن تزيفهــا 

ــوكاالت«.  ال

ــذ  ــدو نف ــع إىل أن الع ــد رسي ــار العمي ــات أش ــة اجلبه ــاع يف بقي ــوص األوض وبخص
خــال شــهر ينايــر يف خمتلــف اجلبهــات أكثــر مــن ١١8 عمليــة عســكرية منهــا ٩٠ 

ــة تســلل. حماولــة هجوميــة و٢8 حماول

ــك  ــال تل ــرة خ ــائر كب ــدوا خس ــة تكب ــدًا املرتزق ــدوان وحتدي ــوات الع ــد أن ق وأك
املحــاوالت اهلجوميــة حيــث تصــدت قواتنــا وببســالة لكافــة العمليــات العســكرية 

التصعيديــة للعــدو بــل وكانــت مســتعدة هلــا جيــدًا.

وأوضــح أن قواتنــا اختــذت الدفــاع اإلجيــايب ومتكنــت مــن توجيــه رضبــات مبــارشة 
ــة وأن  ــات الدفاعي ــم العملي ــاح يف معظ ــا بنج ــت أهدافه ــدو وحقق ــات الع لتجمع
ــدوان  ــن دول الع ــم م ــم بقادهت ــة عاقته ــف طبيع ــة يكش ــي للمرتزق ــف النف املوق

الذيــن يدفعــون هبــم إىل حمــارق حقيقيــة.
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وأردف قائــًا: »معلوماتنــا االســتخباراتية تؤكــد أن وعيــًا بــدأ يتشــكل يف صفــوف 
ــدوان  ــاط الع ــل ضب ــن قب ــة م ــم لإلهان ــد تعرضه ــات بع ــض اجلبه ــة يف بع املرتزق

ــم«.   ــم لوطنه ــم وخيانته ــادي الرتزاقه ــل امل ــة املقاب ــة إىل رسق إضاف

ــه وردًا عــى التصعيــد املســتمر مــن قبــل العــدوان نفــذت  وأكــد العميــد رسيــع أن
قواتنــا عــى امتــداد مــرح العمليــات القتاليــة خــال شــهر ينايــر أكثــر مــن ١٩7 
عمليــة منهــا 55 عمليــة هجوميــة شــارك فيهــا ســاح اجلــو املســر بـــ١٢ عمليــة إىل 

جانــب 5٠ عمليــة إغــارة فيــا بلــغ إمجــايل العمليــات النوعيــة ٩٢ عمليــة نوعيــة.

وأشــار إىل أن عمليــات اهلندســة خــال شــهر ينايــر بلغــت ١46 عمليــة فيــا نفــذت 
وحــدة القناصــة ١6٩5 عمليــة أدت إىل مــرصع 57 جنديــًا وضابطــًا ســعوديًا و١7 
مرتزقــًا ســودانيًا وإعطــاب ١5 آليــة و٢3 ســاح و3 معــدات عســكرية وقنــص 4 

قناصــن. 

ــات أدت إىل تدمــر 7٠  ــدروع نفــذت عــرات العملي موضحــًا أن وحــدة ضــد ال
ــة و4  ــدود و١3 آلي ــات احل ــات يب ام يب يف جبه ــا 4 دباب ــات منه ــة و8 دباب مدرع
ــلحة  ــن األس ــر ٢٢ م ــًا وتدم ــًا وحتصين ــتهداف 56 جتمع ــكرية واس ــات عس جراف

ــة.  املختلف

وأكــد أن قواتنــا اعتمــدت عــى اهلجــوم املضــاد يف الوقــت املناســب ومتكنــت مــن 
إحلــاق اخلســائر الفادحــة يف صفــوف العــدو وأن قــدرة قواتنــا عــى االنتقــال الريــع 
ــا  ــتوى عملياهت ــن مس ــف م ــدو وأضع ــوات الع ــك ق ــوم أرب ــاع إىل اهلج ــن الدف م

ــة.  العســكرية اهلجومي

واســتعرض املتحــدث عمليــات ســاح اجلو املســر منهــا عمليــات نفذت بمشــاركة 
ــدو  ــآت الع ــكرات ومنش ــات معس ــذه العملي ــتهدفت ه ــد اس ــة وق ــاح املدفعي س

العســكرية وحققــت أهدافهــا بنجــاح.

الفتــًا إىل أن ســاح اجلــو املســر حقــق خــال فــرتة وجيــزة نجاحــات مهمــة عــى 
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صعيــد املعركــة امليدانيــة وســاهم يف افشــال الكثــر مــن خمططــات العــدو مــن خــال 
الربــات االســتباقية. 

ــوة  ــة كالق ــات القتالي ــرح العملي ــداد م ــى امت ــت ع ــا نجح ــار إىل أن قواتن وأش
الصاروخيــة التــي نفــذت عــدة عمليــات اســتهدفت مــن خاهلــا جتمعــات 

ومعســكرات للعــدوان يف اجلبهــات احلدوديــة ويف جبهــات داخليــة.

ــتمثل  ــل وس ــن قب ــذ م ــة مل تنف ــات نوعي ــهد عملي ــة ستش ــة القادم ــدًا أن املرحل مؤك
حتــوالً مهــًا ودقيقــًا يف تاريــخ املعركــة مــع العــدو وأن اســتقدام املزيــد مــن املرتزقــة 
ــة لــن يضيــف شــيئًا إىل قــوة العــدو ســوى املزيــد  األجانــب ســيا مــن دول إفريقي

ــاء اهلل.  ــات إن ش ــن االنتكاس ــد م ــائر واملزي ــن اخلس م

وخاطــب العميــد رسيــع النظــام الســعودي بالقــول: »مــا فشــلت يف حتقيقــه خــال 
األربــع الســنوات املاضيــة لــن تنجــح يف حتقيقــه خــال الســنوات القادمــة فاليمــن 
ــة ومــا  ــر تطلعــًا لاســتقال واحلري ــه وأكث ــر قــدرة عــى التمســك بثوابت ــوم أكث الي

دمــاء الشــهداء إال دليــل عــى حجــم التضحيــة«.

كــا خاطــب نظــام أبوظبــي بالقــول: »اعلــم أنــك تواجــه شــعبًا ال يعــرف االنكســار 
ــاة ومهــا طــال أمــد العــدوان ومهــا اســتخدم مــن وســائل  ــه املعان مهــا بلغــت ب

وأســاليب فهــو شــعب الصمــود وشــعب اإلرادة والعزيمــة«. 

مؤكــدًا يف ختــام املؤمتــر الصحفــي أن دفاعنــا عــن بلدنــا عــى رأس ثوابتنــا الدينيــة 
والوطنيــة وكلنــا ثقــة بنــرص اهلل تعــإىل كوننــا أصحــاب األرض ومــا حتالــف العدوان 
ــا وســيكون مصرهــم مصــر مــن ســبقوهم  إال غــزاة أجانــب هلــم أطــاع يف بادن
مــن الغــزاة حتــى وإن كان هلــم عمــاء وخونــة وأن مــن يســخر مــن أبنــاء الشــعب 
ــدرك  ــذي ي ــوم ال ــيأيت الي ــكرية س ــة العس ــم يف الصناع ــن قدراهت ــل م ــي ويقل اليمن
ــطوريًة  ــًة أس ــوم ملحم ــع الي ــذي يصن ــد ال ــعب األيب الصام ــذا الش ــة ه ــه حقيق في

ــه.  ــخ يف أنصــع صفحات ســيخلدها التاري
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367 خرقًا للمرتزقة يف احلديدة خالل أربعة أيام

  4 /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــاق  ــف إط ــم لوق ــوا خروقاهت ــه واصل ــدوان ومرتزقت ــع أن الع رسي
ــازل  ــزارع ومن ــكنية وم ــاء الس ــتهدفني األحي ــدة مس ــار يف احلدي الن
ــًا  ــن 36٧خرق ــر م ــوا أكث ــث ارتكب ــا حي ــع قواتن ــني ومواق املواطن

ــة. ــام املاضي ــة أي ــال األربع خ

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن خروقــات العــدوان واملرتزقــة 
ــن  ــار م ــاق ن ــة إط ــة و٩١ عملي ــًا و٢١6 قذيف ــاق ١6 صاروخ ــن إط ــت ب توزع

األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و34 عمليــة تعزيــزات وحتــركات.

مشــرًا إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا زحفــًا مكثفــًا باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الشــجن 
وحماولــة تســلل أخــرى باجتــاه شــال رشق بيــوت اخلباتيــة بالدرهيمــي، كــا قامــوا 
ــدوان  ــران الع ــه ط ــل في ــذي واص ــت ال ــات يف الوق ــتحداثات وحتصين ــة اس بعملي
احلــريب واالســتطاعي خرقــه وحتليقــه بشــكل متقطــع فــوق أجــواء مدينــة احلديــدة 

وعــدد مــن املديريــات.

ولفــت العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن 85 غــارة منهــا ١٠ غــارات عــى 
ــان عــى املــزرق  ــان عــى كــر وغــارة عــى مســتبأ وغارت حــرض وحــران وغارت
ــارات  ــاث غ ــاف وث ــى كت ــارة ع ــم و١4 غ ــى باق ــارة ع ــة و١٢ غ ــة حج بمحافظ
عــى املاحيــط و8 غــارات عــي بنــي معــاذ وغــارة عــى حيــدان بمحافظــة صعــدة 
ــة  ــى رصواح بمحافظ ــارة ع ــة وغ ــة العاصم ــعوان بأمان ــي س ــى ح ــارات ع و3 غ
مــأرب و١١غــارة عــى هنــم وغــارة عــى بنــي حشــيش بمحافظــة صنعــاء وغــارة 
ــة بمحافظــة تعــز و5 غــارات عــى حمافظــة عمــران و5 غــارات عــى  عــى الوازعي
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ــى وادي  ــارات ع ــوف و3 غ ــام باجل ــى ح ــان ع ــاء وغارت ــة البيض ــرايش بمحافظ امل
جــارة قبالــة جيــزان.

وقــال »صــد مقاتلــو اجليــش واللجــان الشــعبية 6 زحوفــات 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 5 حمــاوالت تســلل للمرتزقــة باجتــاه شــال 
رشق اخلباتيــة باحلديــدة وباجتــاه تبــة عصــب بحــام يف اجلــوف وعــى مربــع شــجع 
ــة تســلل لعنــارص القاعــدة يف  ــرة بحــام يف اجلــوف وحماول ــة نجــران وعــى عن قبال

ســائلة احلاجــب بقيفــة يف البيضــاء«.

ــه نفــذ أبطــال  ــد العــدوان ومرتزقت ــه وردًا عــى تصعي وأكــد املتحــدث الرســمي أن
اجليــش واللجــان الشــعبية 6 عمليــات هجوميــة ناجحــة باجتــاه مواقــع العــدو منهــا 
عمليــة هجوميــة يف وادي جــارة قبالــة جيــزان تــم خاهلــا الســيطرة عــى بــرج رقعــة 
والتبــاب املجــاورة وقريــة قمبــورة ورشق قريــة القيمــة وعمليــة هجوميــة عكســية 
يف األقــروض بتعــز متكــن خاهلــا مقاتلونــا مــن تطهــر جبــل الرضعــة وتبــة الــويل 
والتبــاب املجــاورة  وعمليتــان هجوميتــان يف املــزرق بحــرض تــم خاهلــا تطهــر 
ــة عــى الضوحيــة  ــة هجومي ــة اخلــزان وعملي ــواف جنــوب تب ــة ن ــة احلمــراء وتب التب
ــة  ــة عملي ــاح املدفعي ــر وس ــو املس ــاح اجل ــذ س ــا نف ــز، ك ــة بتع ــرق الوازعي ومف

ــة بالبيضــاء. هجوميــة اســتهدفت جتمعــات للمرتزقــة يف قاني

ــة  ــع مرتزق ــى مواق ــارة ع ــات إغ ــذوا 8 عملي ــال نف ــا األبط ــرًا إىل أن مقاتلين مش
العــدوان يف الغرفــة وحزمــة احللــو باملصلــوب ويف بــر ســيان باملتــون يف اجلوف ويف 
جبــل العقمــة ومفــرق الوازعيــة بتعــز ويف تبــة شــهر بدمــت يف الضالــع ويف نقطــة 

ــة بالبقــع. ــار باملــزرق ويف رشــاحة الغربي ــل الن الرطــة بجب

وأضــاف » أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا ١5 عمليــة نوعيــة ناجحــة 
اســتهدفوا خاهلــا مواقــع وجتمعــات وحتــركات وخطــوط إمــدادات العــدو جنــوب 
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ــن ويف  ــم ويف اخلليف ــة االس ــرة وطيب ــات القاه ــا ويف مرتفع ــر احلناي ــزم ويف صف احل
صريــن 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 
ــة  ــة ويف اجلحملي ــة نجــران ويف كاب مثلــث العشــة ويف موقــع الوقــار بالــوادي قبال

بمدينــة تعــز«.  

وأكــد العميــد رسيــع أن العــدو ومرتزقتــه تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد 
حيــث ســقط أكثــر مــن 46 مرتزقــًا بــن قتيــل ومصــاب يف حمــور رازح وقبالــة جبــل 
قيــس يف عمليــات نوعيــة للجيــش واللجــان، كــا تــم قنــص ثاثــة مرتزقــة يف أســطر 
باجلــوف وقنــص ثاثــة رشق جبــل الــدود وثاثــة آخريــن يف مربــع شــجع وقنــص 
مرتــزق آخــر يف جبــل جحفــان بجيــزان، كــا متكــن مقاتلونــا بفضــل اهلل من إســقاط 
ــطن يف  ــن متوس ــاب معدل ــزان وإعط ــة جي ــارة قبال ــتطاع يف وادي ج ــرة اس طائ
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.

فبراير / ٢٠١٩
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العميد سريع: 172 خرقًا للعدوان ومرتزقته 
يف احلديدة و14 عملية للجيش واللجان 

يف بقية اجلبهات خالل 48 ساعة
  6 /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــم  ــدم التزامه ــم وع ــون تعنته ــه يواصل ــدوان ومرتزقت ــع إن الع رسي
بوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة متجاهلــني القــرارات األمميــة 

ــن.  ــام يف اليم ــال الس ــدويل إلح ــع ال ــود املجتم وجه

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــوا 
خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة ١7٢ خرقــًا لوقــف إطــاق نــار يف احلديدة مســتهدفن 
األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا، توزعــت بــن إطــاق 
7١ قذيفــة و6٩ عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و٢3 
ــوب  ــى جن ــلل ع ــة تس ــم بمحاول ــب قيامه ــركات إىل جان ــزات وحت ــة تعزي عملي
ــريب  ــدوان احل ــران الع ــل ط ــن واص ــس يف ح ــرب حي ــعب غ ــة الش ــرب قري غ

واالســتطاعي خرقــه وحتليقــه فــوق أجــواء مدينــة احلديــدة واملديريــات.

وأوضــح العميــد رسيــع أن طــران العــدوان واصــل اســتهدافه لعــدد مــن 
املحافظــات بـــ3٠ غــارة حيــث شــن غارتــن عــى املاحيــط و3 غــارات عــى كتاف 
والصــوح وغارتــن عــى باقــم وغارتــن عــى رازح بمحافظــة صعــدة و٩ غــارات 
عــى حــرض وغارتــن عــى املــزرق بحجــة وغارتــن عــى حــام و4 غــارات عــى 
ــى رصواح  ــارة ع ــوف وغ ــة اجل ــون بمحافظ ــى املت ــارات ع ــعف و3 غ ــب والش خ

ــأرب. ــة م بمحافظ

مؤكــدًا أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــًا ملرتزقــة العــدوان باجتــاه 
ــا يف بنــي عــي بحيفــان يف تعــز، كــا أفشــلوا ثــاث حمــاوالت تســلل  مواقــع قواتن
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ــل  ــاه اجلب ــزرق وباجت ــن بامل ــاه احلصن ــس وباجت ــرب حي ــاه غ ــدوان باجت ــة الع ملرتزق
األمحــر يف حــام باجلــوف.

ــى  ــعبية ردوا ع ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــمي »أن أبط ــدث الرس ــاف املتح وأض
ــات  ــارة و6 عملي ــات إغ ــة و4 عملي ــات هجومي ــذ 4 عملي ــدوان بتنفي ــد الع تصعي
ــوط  ــه وخط ــدو وحتركات ــات الع ــع وجتمع ــا مواق ــتهدفوا خاهل ــاح اس ــة بنج نوعي

ــاد«. ــائر يف األرواح والعت ــدوه خس ــه وكب إمدادات

ــدو يف  ــتهدفت الع ــان اس ــش واللج ــال اجلي ــة ألبط ــات اهلجومي ــًا أن العملي موضح
تبــاب املخابــئ بقانيــة يف البيضــاء مــن ثاثــة 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 
ــرتات  ــوإىل 6 كيلوم ــدر بح ــعة تق ــاحة واس ــر مس ــا تطه ــا قواتن ــتطاعت خاهل اس

ــا«. ــيطرة عليه والس

ــا  ــدوى ك ــن دون ج ــه لك ــناد مرتزقت ــريب إس ــدوان احل ــران الع ــاول ط ــال: »ح وق
اســتهدف مقاتلونــا مواقــع العــدو يف القــرن بنهــم بعمليــة هجوميــة ثالثــة ومواقــع 
ــم  ــاب العل ــر تب ــا تطه ــم خاهل ــة ت ــة رابع ــة هجومي ــة بعملي ــاه الربوع ــدو باجت الع
ــش  ــال اجلي ــل أبط ــن قب ــا م ــيطرة عليه ــكام الس ــرى وإح ــاب األخ ــن التب ــدد م وع

ــان«. واللج

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مقاتلينــا األبطــال اســتهدفوا مواقــع املرتزقــة يف العريش 
ــو  ــة احلل ــاء ويف تب ــع يف البيض ــة بناط ــة القرح ــز ويف تب ــة بتع ــرق الوازعي رشق مف
ــا  ــارة، ك ــات إغ ــع عملي ــوب بأرب ــان باملصل ــكر الس ــاء ويف معس ــة البيض والغرف
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 58 مرتزقــًا لقــوا مرصعهــم يف عمليــات قنــص ألبطال 

فبراير / ٢٠١٩
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اجليــش واللجــان الشــعبية منهــم 3١ مرتزقــًا يف جبهــات احلــدود و١7 مرتزقــًا يف هنم 
ورصواح و6 مرتزقــة يف دمــت بالضالــع وثاثــة مرتزقــة يف الغيــل باجلــوف ومرتــزق 
آخــر يف البيضــاء، كــا قتــل ثاثــة 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

  ٢/7/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع تطهــر عــدد كبــر مــن املواقــع جنــوب جبــل النــار بمحافظــة 

حجــة.

ــش  ــال اجلي ــة ألبط ــرة والنوعي ــات الكب ــتكاال للعملي ــع: »اس ــد رسي ــال العمي وق
واللجــان الشــعبية رشق جبــل النــار قبالــة جيــزان تــم بفضــل اهلل اليــوم تطهــر عــدد 

كبــر مــن املواقــع جنــوب جبــل النــار بحجــة«.

مؤكــدًا أنــه ســقط خــال هــذه العمليــات عــرات القتــى واجلرحــى مــن املرتزقــة 
ــد  ــة« العقي ــواء أول خاص ــمى بـ»الل ــا يس ــرب م ــم أركان ح ــادات أبرزه ــم قي بينه

ــادي. ــد أبوه ــو أمح ــزق املدع املرت

ــل  ــد قت ــة بع ــي للمرتزق ــرار مجاع ــر وف ــكري كب ــاد عس ــام عت ــم اغتن ــاف »ت وأض
ــاطهم«. ــوف يف أوس ــر واخل ــن الذع ــة م ــار حال ــط انتش ــم وس قياداهت
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العميد سريع : تأمني عشرين موقعًا وقرية 
يف عملية عسكرية واسعة قبالة جيزان

  ٢٠١٩/٢/8م

ــر  ــن تطه ــل اهلل م ــعبية بفض ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
وتأمــني 20 موقعــًا وقريــًة رشق جبــل النــار قبالــة جيــزان يف عمليــة 

ــدو. ــة للع ــعة ومباغت ــكرية واس عس

ــع: “إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
العمليــة اهلجوميــة بــدأت فجــرًا حســب اخلطــة مــن مســارين األول مــن اجتــاه قريــة 
ــة  ــة إىل قري ــع إضاف ــن ١٠ مواق ــر م ــن أكث ــا تأم ــا مقاتلون ــتطاع خاهل ــليلة اس الش

ــرتاتيجية”. ــزان االس ــة اخل ــليلة وتب الش

ــار  ــل الن ــاب الســود رشق جب ــا انطلــق املســار اآلخــر مــن اجتــاه التب وأضــاف “في
ــراء  ــة احلم ــي والتب ــة رام ــا تب ــع منه ــن 8 مواق ــر م ــن أكث ــه تأم ــن خال ــم م وت

ــود”. ــاب الس ــلة التب وسلس

ــة العــرات مــن املرتزقــة فضــًا  ــة أســفرت عــن مــرصع وإصاب مؤكــدًا أن العملي
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 574 خرقًا جديدا للعدوان ومرتزقته 

يف احلديدة خالل 72 ساعة
  ٢٠١٩/٢/٩م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــف  ــة لوق ــم املكثف ــون خروقاهت ــدوان يواصل ــة الع ــع أن مرتزق رسي
إطــاق النــار يف احلديــدة حيــث اســتهدفوا األحيــاء الســكنية 
ــًا  ــر مــن 5٧4 خرق ــا بأكث ــازل املواطنــني ومواقــع قواتن ومــزارع ومن

خــال الـــ٧2 ســاعة املاضيــة.

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه 
خــال الـــ7٢ ســاعة تنوعت بــن إطــاق مرتزقــة العــدوان لـــ١7 صاروخــًا و364 
قذيفــة و١57 عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و٢١ 
عمليــة تعزيــز وحتــرك للمرتزقــة رصدهتــا قواتنــا إىل جانــب رصــد قيامهــم بعمليتــي 
ــه طــران العــدوان  اســتحداث وحتصينــات يف حيــس يف الوقــت الــذي ارتكــب في
احلــريب واالســتطاعي ١3 خرقــًا بتحليقــه فــوق مدينــة احلديــدة وعــدد مــن 

ــات.  املديري

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه لعــدد مــن 
ــاف  ــى كت ــارة ع ــم و١3غ ــى باق ــارات ع ــا 7 غ ــارة منه ــن 5٩ غ ــات وش املحافظ
ــارات  ــدة و8 غ ــة صع ــع بمحافظ ــى البق ــارات ع ــط و4غ ــى املاحي ــان ع وغارت
عــى هنــم و١١ غــارة عــى حــرض و6 غــارات عــى كــر و3 غــارات عــى املــزرق 
ــة  ــعف بمحافظ ــب والش ــى خ ــارات ع ــرط و4 غ ــى ب ــارة ع ــة وغ ــة حج بمحافظ

ــوف. اجل

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــًا ملرتزقــة العــدوان باجتــاه 
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مواقــع قواتنــا يف موقــع الطلعــة بالبقــع، كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة باجتــاه 
حومــرة يف حلــج. 

ــات  ــذ 5 عملي ــدوان بتنفي ــد الع ــى تصعي ــال ردوا ع ــا األبط ــاف »أن مقاتلين وأض
هجوميــة عــى مواقــع مرتزقــة العــدوان منهــا عمليــة هجوميــة باجتــاه التبــة الصفــراء 
ــب  ــلبة يف خ ــعان بس ــل قش ــاه جب ــة باجت ــة هجومي ــز وعملي ــة بتع ــرق الوازعي بمف
ــكام  ــعان وإح ــل قش ــة ١٢ يف رأس جب ــر تب ــن تطه ــا م ــوا خاهل ــعف متكن والش
ــتطاعوا  ــرض اس ــار بح ــل الن ــاه رشق جب ــة باجت ــة هجومي ــا وعملي ــيطرة عليه الس
ــز  ــاه وق ــة باجت ــة هجومي ــة وعملي ــا وقري ــر ٢٠ موقع ــون اهلل تطه ــا بع ــن خاهل م
ــوا  ــرض متكن ــة بح ــة الرط ــاه نقط ــة باجت ــة هجومي ــوف وعملي ــوب يف اجل باملصل

ــة. ــى النقط ــيطرة ع ــكام الس ــن إح ــا م خاهل

ــارة  ــات إغ ــاث عملي ــذوا ث ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــح أن مقات وأوض
اســتهدفت مواقــع وجتمعــات مرتزقــة العــدوان يف مربعــي الشــبكة والرفــة قبالــة 
جيــزان ويف الصــوح قبالــة نجــران ويف القرحــا ومنطقــة الســاحة بناطــع يف البيضــاء 
ــركات  ــات وحت ــع وجتمع ــتهدفت مواق ــة اس ــة ناجح ــات نوعي ــذوا 6 عملي ــا نف ك
ــطر ويف  ــارش ويف أس ــزان ويف األج ــة جي ــة قبال ــل الريب ــدوان يف جب ــة الع مرتزق

ــران. ــة نج ــوح قبال ــديس ويف الص ــة الس ــوف ويف قبال ــوب باجل املصل

ــاد  ــائر يف األرواح والعت ــدوا خس ــه تكب ــدوان ومرتزقت ــع أن الع ــد رسي ــد العمي وأك
حيــث تــم قنــص أكثــر مــن 5٢ جنديــًا منهــم ثاثــة جنــود ســعوديون يف بــرج رقعــة 
ــة يف  ــزان وثاث ــة جي ــدود قبال ــة رشق ال ــص 5 مرتزق ــراء وقن ــة احلم ــان يف التب واثن
ــأرب و٩  ــم وم ــًا يف هن ــع و٢5 مرتزق ــراء البق ــن يف صح ــة آخري ــوف و5 مرتزق اجل
ــن  ــر آليت ــارش وتدم ــة يف األج ــة باملرتزق ــة حممل ــر مدرع ــم تدم ــا ت ــاء، ك يف البيض
ــة  ــوح قبال ــم يف الص ــن وطق ــراق آليت ــب إح ــن إىل جان ــة واخلليف ــراء اليتم يف صح
نجــران وطقــم آخــر حممــل باملرتزقــة يف جبــل الريبــة قبالــة جيــزان يف حــن متكــن 
مقاتلونــا بفضــل اهلل مــن إســقاط طائــريت اســتطاع مســرة للعــدوان يف وادي جــارة 

ــزان ويف املدافــن باملاحيــط. ــة جي قبال
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العميد سريع: 267 خرقًا جديدًا للعدوان 
واملرتزقة يف احلديدة خالل 48 ساعة

 ١١ /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــق  ــدوان وحتقي ــف الع ــدون وق ــه ال يري ــدوان ومرتزقت ــع أن الع رسي
ــاق  ــف إط ــة لوق ــم املكثف ــد خروقاهت ــث تؤك ــني حي ــام لليمني الس
النــار يف احلديــدة رغبتهــم يف إطالــة أمــد احلــرب وخلــق مزيــد مــن 

ــي.  ــعبنا اليمن ــار لش ــاة واحلص املعان

ــل  ــدوان واص ــران الع ــبأ« إىل أن ط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــار يف ترصي وأش
خرقــه وحتليقــه يف أجــواء مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات بســبعة خروقــات 
يف الوقــت الــذي ارتكــب مرتزقــة العــدوان ٢6٠ خرقــًا جديــدًا يف احلديــدة خــال 
الـــ48 ســاعة املاضيــة مســتهدفن منــازل ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتنــا توزعت 
ــلحة  ــن األس ــار م ــاق ن ــات إط ــة و١٠8عملي ــاروخ و١٢7 قذيف ــاق ص ــن إط ب
املتوســطة و٢١عمليــة تعزيــزات وحتــركات وعمليتــي اســتحداثات وحماولــة تســلل 

للمرتزقــة.

ولفــت العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان شــن 53 غــارة منهــا ثــاث غــارات 
ــى  ــان ع ــش وغارت ــب القرامي ــى حري ــان ع ــاء وغارت ــة صنع ــم بمحافظ ــى هن ع
رصواح بمــأرب و١١ غــارة عــى حــرض و5 غــارات عــى كــر بحجــة و6 غــارات 
عــى اجلــوف و4 غــارات عــى ذمــار وغــارة عــى ســفيان بعمــران و6 غــارات عــى 
املاحيــط و4 غــارات عــى باقــم وغارتــان عــى رازح وغــارة عــى كتــاف بصعــدة 

و6 غــارات قبالــة نجــران.

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدو 4 زحوفــات ملرتزقــة العــدوان 
ــع  ــى مرب ــوف وع ــلبة باجل ــليلة يف س ــدرك والس ــعب م ــا يف ش ــع قواتن ــاه مواق باجت
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ــة  ــلل للمرتزق ــي تس ــلوا حماولت ــا أفش ــط ك ــاه املاحي ــران وباجت ــة نج ــجع وقبال ش
عــى غــرب مصنــع احلاشــدي باحلديــدة وعــى بيــت اليزيــدي يف دمــت يف الضالــع. 

وقــال املتحــدث الرســمي: »إنــه وردًا 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 
خاهلــا تطهــر تبــاب العلــم وأبــو شــهيد وأبــو هجــوم وإحــكام الســيطرة عليهــا، 
كــا نفــذوا عمليــة إغــارة عــى مواقــع مرتزقــة العــدوان يف الضبــاب بتعــز تــم خاهلا 

الســيطرة عــى تبــة الطربــال«.

وأضــاف العميــد رسيــع »أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا 8 عمليــات 
ــعة ويف  ــدو يف تبيش ــداد الع ــوط إم ــات وخط ــع وجتمع ــا مواق ــتهدفوا فيه ــة اس نوعي
ــرازح  ــم ب ــة كاض ــوف ويف تب ــعف باجل ــب والش ــليلة يف خ ــز ويف الس ــان بتع حيف
ويف رشق نجــد الفــارس وجنــوب الوقــار ويف الصــوح قبالــة نجــران ويف صحــراء 

ــع«. ــارش بالبق األج

ــي 6  ــث لق ــاد حي ــائر يف األرواح والعت ــدوا خس ــدوان تكب ــة الع ــد أن مرتزق وأك
مرتزقــة مرصعهــم يف ســلبة باجلــوف، كــا تــم تدمــر طقمــن للمرتزقــة يف حيفــان 

ــارش. ــة يف األج ــر آلي ــز وتدم بتع



251

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: العدوان 
ومرتزقته يستغلون التزام قواتنا والصمت األممي 

ويرتكبون 297 خرقًا جديدًا يف احلديدة
  ١3 /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع استشــهاد ثامنيــة وإصابــة ســبعة آخريــن مــن الصياديــن 
ــران  ــل ط ــن قب ــتهدافهم م ــراء اس ــدة ج ــع باحلدي ــرة بضي يف جزي

ــة. ــارة جوي ــم بغ ــدوان الغاش الع

موضحــًا أن العــدوان ومرتزقتــه متــادوا يف اســتغاهلم اللتــزام قواتنــا بضبــط النفــس 
ــة  ــم املتواصل ــام خروقاهت ــي أم ــت األمم ــدة والصم ــار يف احلدي ــاق الن ــف إط ووق

وجرائمهــم البشــعة بحــق املواطنــن األبريــاء.

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن العــدوان ومرتزقتــه واصلــوا 
خروقاهتــم لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بارتــكاب ٢٩7 خرقــًا خــال الـــ48 
ــع  ــود املجتم ــة وجله ــرارات األممي ــم للق ــح لتحدهي ــد رصي ــة يف تأكي ــاعة املاضي س

الــدويل إلحــال الســام يف اليمــن.

وقــال العميــد رسيــع: »إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة تنوعــت بــن 
ــة  ــاق مدفعي ــة وإط ــى رشق اجلبلي ــخ ع ــة صواري ــدوان ألربع ــوارج الع ــاق ب إط
ــن األســلحة  ــار م ــة الن ــروق بإطــاق املرتزق املرتزقــة ل ١57 قذيفــة و١٠6 خ
ــة  ــم بعملي ــب قيامه ــات إىل جان ــزات وحتصين ــم بتعزي ــًا بقيامه ــطة و١8 خرق املتوس

ــس«. ــات يف حي ــتحداثات وحتصين اس

موضحــًا أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا حماولتــي تســلل يف الفــازة ويف مثلــث اخلوخــة 
ــع  ــرة بضي ــى جزي ــارة ع ــنه غ ــات بش ــدوان ٩ خروق ــران الع ــب ط ــن ارتك يف ح

فبراير / ٢٠١٩
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ــدة وعــدد مــن املديريــات. ــة احلدي ومواصلــة حتليقــه فــوق مدين

ــا بقــدر مــا حتــرتم التزاماهتــا فــإن صرهــا لــن يطــول إذا اســتمرت  وأكــد أن قواتن
ــا..  ــازم إزاءه ــف ح ــا موق ــيكون هل ــه وس ــدوان ومرتزقت ــات الع ــم وخروق جرائ
ــؤوليتهم يف  ــل مس ــن إىل حتم ــق املراقب ــس فري ــدة ورئي ــم املتح ــوث األم ــًا مبع داعي
إدانــة ووقــف جرائــم وخروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة وإعاهنــم كطرف 

معرقــل لاتفــاق.

ومحــل العميــد رسيــع قــوى العــدوان واملرتزقــة املســؤولية املرتتبــة عــى اســتمرارهم 
يف عدواهنــم وجرائمهــم بحــق أبنــاء شــعبنا.

ــن  ــد م ــكاب مزي ــل ارت ــدوان واص ــران الع ــمي أن ط ــدث الرس ــاف املتح وأض
ــارات  ــدة و7 غ ــى احلدي ــارة ع ــا غ ــارة منه ــنه 4٩ غ ــن بش ــق املواطن ــم بح اجلرائ
عــى قــاع احلقــل بذمــار و8 غــارات عــى حــرض و6 غــارات عــى كــر وثــاث 
غــارات عــى بكيــل املــر بمحافظــة حجــة وغارتــان عــى هنــم وغارتــان عــى بنــي 
ــة  مطــر بمحافظــة صنعــاء وثــاث غــارات عــى رصواح بمــأرب و4 غــارات قبال
نجــران وغــارة عــى كتــاف و5 غــارات عــى باقــم وغــارة عــى شــدا و6 غــارات 

ــدة. ــة صع ــع بمحافظ ــى البق ع

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا 7 زحوفــات ملرتزقــة العــدوان 
عــى مواقــع قواتنــا يف أســطر ويف الســليلة باجلــوف ويف التبــة القصــرة ويف املــدورة 
بحومــرة يف حلــج ويف مواقــع شــهاب 5 بباقــم ويف رشــاحة الغربيــة بالبقــع يف صعــدة 
ــة  ــلل للمرتزق ــاوالت تس ــع حم ــلوا أرب ــا أفش ــران، ك ــة نج ــجع قبال ــع ش ويف مرب
ــل  ــدة ويف اجلب ــس يف احلدي ــة بحي ــث اخلوخ ــازة ومثل ــا يف الف ــع قواتن ــاه مواق باجت

األمحــر باجلــوف ويف عصيفــرة بتعــز.

ــان  ــش واللج ــال اجلي ــع إىل أن أبط ــد رسي ــار العمي ــدوان أش ــد الع ــى تصعي وردًا ع
ــطر  ــة يف أس ــة هجومي ــا عملي ــدو منه ــع الع ــى مواق ــة ع ــات هجومي ــذوا 4 عملي نف
ــل  ــة بالكام ــد امللك ــر نج ــا تطه ــم خاهل ــا ت ــة يف احلش ــة هجومي ــوف وعملي باجل
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ــر  ــو املس ــاح اجل ــذ س ــن نف ــران يف ح ــلطان بنج ــة س ــى تب ــة ع ــة هجومي وعملي
ــل قيــس  ــة جب ــة مشــرتكة اســتهدفت جتمعــات العــدو قبال ــة عملي وســاح املدفعي

ــزان. ــة جي قبال

ــى  ــارة ع ــي إغ ــذوا عمليت ــال نف ــا األبط ــمي »أن مقاتلين ــدث الرس ــاف املتح وأض
مواقــع املرتزقــة يف الصــوح قبالــة نجــران ويف مواقــع صبــاح بــذي ناعــم يف البيضــاء، 
ــة اســتهدفت مواقــع وحتــركات وجتمعــات وخطــوط  ــات نوعي كــا نفــذوا 6 عملي
ــدي  ــوف ويف مي ــر باجل ــل األمح ــليلة ويف اجلب ــارش ويف الس ــدو يف األج ــداد الع إم

ــزان ويف الشــقب بتعــز«. ــة جي ــل قيــس قبال ــة ويف جب بحج

مؤكــدًا أن العــدو ومرتزقتــه تكبــدوا خســائر يف األرواح والعتــاد حيــث تــم قنــص 
7١ مرتزقــًا منهــم ثاثــة قبالــة جيــزان و١٢ قبالــة عســر و4٢ يف هنــم ورصواح و١١ 
يف تعــز والبيضــاء وثاثــة يف اجلــوف، كــا تــم تدمــر آليــة يف األجــارش ومــرصع مــن 

كان عــى متنهــا إىل جانــب إعطــاب طقــم يف وادي جــارة بجيــزان.

فبراير / ٢٠١٩
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العميد سريع: حتصينات وتعزيزات 
املرتزقة تؤكد نواياهم الرتكاب مزيد من 
اجلرائم بحق املواطنني.. ويرتكبون 508 

خروقات يف احلديدة خالل 72 ساعة
  ١6 /٢٠١٩/٢م

يواصــل حتالــف العــدوان ومرتزقتــه خروقاهتــم املكثفــة لوقــف 
إطــاق النــار يف احلديــدة حيــث ارتكبــوا خــال الـــ٧2 ســاعة املاضية 
ــدوان 64  ــران الع ــن ط ــام ش ــدة في ــات جدي ــن 508 خروق ــر م أكث

ــة عــى عــدد مــن املحافظــات. غــارة جوي

ــع يف  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــح املتح وأوض
ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن طــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي 
ــا ١6  ــات مرتكب ــن املديري ــدد م ــدة وع ــة احلدي ــواء مدين ــوق أج ــه ف ــل حتليق واص
خرقــًا يف الوقــت الــذي اســتهدف فيــه مرتزقــة العــدوان األحيــاء الســكنية ومــزارع 
ومنــازل املواطنــن ومواقــع قواتنــا يف احلديــدة بـــ5١ صاروخــًا و٢56 قذيفــة و١3٩ 

ــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة. ــة إطــاق للن عملي

ــة إىل  ــات للمرتزق ــتحداثات وحتصين ــات اس ــدت 8 عملي ــا رص ــرًا إىل أن قواتن مش
جانــب قيامهــم بمحاولــة تســلل و37 عمليــة دفــع بتعزيــزات وحتــركات ملقاتليهــم 
ــق  ــم بح ــن اجلرائ ــد م ــكاب مزي ــم يف ارت ــد نواياه ــا يؤك ــكري م ــم العس وعتاده

ــن.  ــام يف اليم ــال الس ــي وإح ــرار األمم ــذ الق ــم يف تنفي ــدم جديته ــن وع املواطن

ــاء  ــة بالبيض ــى قاني ــن ع ــن غارت ــدوان ش ــران الع ــع إىل أن ط ــد رسي ــت العمي ولف
وغــارة عــى قــاع احلقــل بذمــار وغــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و١5 غــارة عــى 
القفلــة بمحافظــة عمــران وغــارة عــى املــزرق و١3 غــارة عــى كــر وغارتــن عــى 
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بكيــل املــر بحجــة و5 غــارات عــى البقــع وغارتــن عــى الظاهــر و3 غــارات عــى 
باقــم و١7 غــارة 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 لـــ١١ زحفــًا نفذهــا 
ــان  ــي هي ــة ويف موقع ــة والرقي ــاحة الغربي ــا يف رش ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت املرتزق
ــة  ــجع قبال ــع ش ــدة ويف مرب ــم بصع ــوف ويف باق ــطر باجل ــع ويف أس ــواش بالبق وه
نجــران ويف تبــة توفيــق بمجــازة ويف التبــاب املجــاورة جلبــل أبــو رصخــة باملدافــن 
بحجــة وعــى جبــل القامــة باملاحيــط 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«.

موضحــًا أن أبطــال اجليــش واللجــان ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ 4 عمليــات 
ــع  ــان بالبق ــع هي ــة يف موق ــع املرتزق ــى مواق ــة ع ــة هجومي ــا عملي ــة منه هجومي
ــتعادة  ــر واس ــا تطه ــم خاهل ــط ت ــة باملاحي ــل القام ــى جب ــة ع ــة هجومي وعملي
اجلبــل وعمليــة هجوميــة يف املدافــن بحجــة تــم خاهلــا اســتعادة املواقــع التــي كان 
العــدو قــد تقــدم فيهــا جنــوب جبــل أبــو رصخــة وعمليــة هجوميــة عــى رشــاحة 
ــائر  ــدو خس ــد الع ــع وتكبي ــن املواق ــدد م ــر ع ــا تطه ــم خاهل ــة ت ــة والغربي الرقي

ــاد. ــرة يف األرواح والعت كب

ــدو يف  ــع الع ــى مواق ــارة ع ــات إغ ــذوا 6 عملي ــال نف ــا األبط ــاف »أن مقاتلين وأض
تبــة ١4 باجلرشــب ويف الزرقــة باملصلــوب يف اجلــوف ويف احلصــن بباقــم يف صعــدة 
ويف التبــة الســوداء بكــرش يف حلــج ويف بيــت اليزيــدي بدمــت يف الضالــع ويف نجــد 
ــع  ــتهدفت مواق ــة اس ــة ناجح ــات نوعي ــذوا 5 عملي ــا نف ــران ك ــة نج ــارس قبال الف
ــز ويف  ــة يف تع ــة بالوازعي ــع الفقاس ــدو يف موق ــدادات الع ــوط إم ــات وخط وجتمع
اخلليفــن باجلــوف ويف تبــة الغنــم بــرازح ويف احلشــا بالضالــع ويف جبــل أبــو رصخــة 

املدافــن«.

فبراير / ٢٠١٩
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ــوا بعــون اهلل مــن  ــش واللجــان الشــعبية متكن ــي اجلي ــع أن مقات ــد رسي وأكــد العمي
ــدود و٢7  ــات احل ــوف و١٩ يف جبه ــم 5 يف اجل ــًا منه ــن 64 مرتزق ــر م ــص أكث قن
ــاء،  ــزق يف البيض ــج ومرت ــان يف حل ــز واثن ــع و4 يف تع ــأرب و5 يف الضال ــم وم يف هن
كــا متكنــوا مــن تدمــر عــرات اآلليــات واملدرعــات للمرتزقــة منهــا آليــة حمملــة 
باملرتزقــة تــم تدمرهــا يف اخلليفــن باجلــوف وإعطــاب طقمــن يف تبــة الغنــم بــرازح 

ــع. ــا بالضال ويف احلش
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العميد سريع: فيما قواتنا ملتزمة 
باالتفاق.. تعزيزات مكثفة للمرتزقة 

و231 خرقًا خالل 48 ساعة
  ١8 /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــرارات  ــى الق ــاف ع ــون االلتف ــه حياول ــدوان ومرتزقت ــع أن الع رسي
ــوا  ــث كثف ــويد حي ــاق الس ــم يف اتف ــن التزاماهت ــل م ــة والتنص األممي
مــن خروقاهتــم بالتزامــن مــع زيــارة املبعــوث األممــي واحلديــث عــن 
خطــوات وإجــراءات عمليــة لتنفيــذ املرحلــة األوىل مــن خطــة إعــادة 

ــدة. ــار يف احلدي االنتش

ــتخباراتية  ــات االس ــبأ« أن املعلوم ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
تؤكــد قيــام مرتزقــة العــدوان بعمليــات تعزيــز مكثفــة لقواهتــم ومزيــد مــن 
التحصينــات واخلنــادق مــا يؤكــد نواياهــم املبيتــة لتنفيــذ عمليــات هجوميــة 

ــدة.   ــن يف احلدي ــق املواطن ــم بح ــات واجلرائ ــن اخلروق ــد م ــكاب مزي وارت

ــتمرارهم يف  ــة اس ــن مغب ــم م ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــع ق ــد رسي ــذر العمي وح
اخلروقــات وخطــورة إقدامهــم عــى أيــة خطــوة أو عمــل غــر حمســوب العواقــب.. 
ــة  ــتمرة وأي ــم املس ــم وجرائمه ــن خروقاهت ــة ع ــؤولية الكامل ــم املس ــًا إياه حمم

ــويد. ــاق الس ــال اتف ــدد بإفش ــد هت ــه ق ــدوان ومرتزقت ــوات للع خط

ــة  ــذ خط ــزة لتنفي ــاق وجاه ــة باالتف ــا ملتزم ــمي: »إن قواتن ــدث الرس ــال املتح وق
ــا  ــا مل ــف وفق ــع املوق ــل م ــزة للتعام ــت جاه ــس الوق ــي يف نف ــار وه ــادة االنتش إع
يقتضيــه الواقــع امليــداين.. داعيــًا املبعــوث األممــي ورئيــس فريــق املراقبــن إىل حتمــل 
ــه  ــدوان ومرتزقت ــم الع ــات وجرائ ــف خروق ــاق ووق ــذ االتف ــؤولياهتم يف تنفي مس

ــاء.   ــن األبري ــق املواطن بح

فبراير / ٢٠١٩
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وأشــار العميــد رسيــع إىل أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديــدة خــال الـ48 
ــة  ــن إطــاق ١٢5قذيفــة و66عملي ــًا توزعــت ب ــة بلغــت ٢3١ خرق ســاعة املاضي
ــاء  ــازل واألحي ــار مــن األســلحة املتوســطة واخلفيفــة باجتــاه املــزارع واملن إطــاق ن
ــات و٢7  ــتحداث وحتصين ــة اس ــب قيامهــم بعملي ــا إىل جان ــع قواتن الســكنية ومواق
عمليــة تعزيــزات لقواهتــم يف الوقــت الــذي ارتكــب فيــه طــران العــدوان احلــريب 
ــدة  ــة احلدي ــواء مدين ــف يف أج ــه املكث ــة حتليق ــًا بمواصل ــتطاعي ١٢ خرق واالس

وعــدد مــن املديريــات.  

الفتــًا إىل أن طــران العــدوان شــن 3٢ غــارة مســتهدفًا املمتلــكات العامــة واخلاصــة 
يف عــدد مــن املحافظــات منهــا 7 غــارات عــى مديريــة هنــم وغارتــان عــى حــرض 
ــوف و8  ــعف باجل ــب والش ــى خ ــارات ع ــة و3 غ ــر بحج ــى ك ــارات ع و3 غ
غــارات عــى باقــم و3 غــارات عــى البقــع و5 غــارات عــى قبالــة نجــران بصعــدة 

وغــارة عــى ناطــع بالبيضــاء.

ــلل  ــاوالت تس ــاث حم ــلوا ث ــعبية أفش ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــاف »أن مقات وأض
ــة  ــاد قبال ــع احل ــز ويف مرب ــرة بتع ــا يف عصيف ــع قواتن ــى مواق ــدوان ع ــة الع ملرتزق

ــوف«.     ــطر باجل ــران ويف أس نج

ــد  ــى تصعي ــعبية ردوا ع ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط ــد رسي ــح العمي وأوض
ــة اســتهدفت  ــات هجومي ــة عســكرية منهــا ثــاث عملي ــذ ١5 عملي العــدوان بتنفي
ــة يف  ــب بقاني ــعب طال ــداهلل ويف ش ــو عب ــاب أب ــدوان يف أرت ــة الع ــع مرتزق مواق
البيضــاء ويف جنــوب رشق جبــل النــار بحــرض متكنــوا خاهلــا مــن تطهــر مواقــع 
ــى  ــارة ع ــات إغ ــاث عملي ــذ ث ــه وتنفي ــيطرة علي ــكام الس ــرض وإح ــرس بح الك
ــل بقيفــة يف البيضــاء  ــة مجي ــون باجلــوف ويف هضب مواقــع العــدو يف رشق جممــع املت

ــزان. ــة جي ــور يف رازح قبال ــش باألزه ــة اجلي ويف تب

ــات  ــع وجتمع ــاه مواق ــة باجت ــات نوعي ــش لـــ٩ عملي ــال اجلي ــذ أبط ــرًا إىل تنفي مش
ــز  ــا بتع ــر باش ــرة ويف ب ــاء ويف عصيف ــر بالبيض ــدو يف الزاه ــدادات الع ــوط إم وخط
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ــوف ويف  ــوب باجل ــاقية يف املصل ــن بالس ــة القناص ــون ويف تب ــع املت ــوب جمم ويف جن
ــران ويف  ــة نج ــوادي قبال ــار بال ــع الوق ــف موق ــارش ويف خل ــل باألج رشق القذامي

ــزان. ــة جي ــة قبال ــه ويف الصافي منب

وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا متكنــت بفضــل اهلل مــن قتــل وإصابــة العــرات 
مــن جنــود ومرتزقــة العــدوان وتدمــر وإعطــاب ١١ آليــة عســكرية متنوعــة منهــا 
آليــة ســعودية يف منبــه قبالــة جيــزان وطقــم وجرافــة خلــف الوقــار وطقــم حممــل 
باملرتزقــة رشق القذاميــل باألجــارش قبالــة نجــران وطقــم يف الزاهــر وثاثــة أطقــم 
يف قانيــة بالبيضــاء وطقــم يف الكــرس باملــزرق قبالــة جيــزان وطقــم جنــوب جممــع 

املتــون باجلــوف.

فبراير / ٢٠١٩
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العميد سريع: فيما قواتنا جاهزة لتنفيذ 
املرحلة األولى من إعادة االنتشار.. العدوان 

ومرتزقته يرفضون التنفيذ ويرتكبون 
219 خرقًا يف احلديدة خالل 48 ساعة

  ٢٠ /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــذ  ــا لتنفي ــة قواتن ــه جاهزي ــا في ــذي أكدن ــت ال ــه يف الوق ــع: »إن رسي
ــدوان  ــض الع ــدة يرف ــار يف احلدي ــادة االنتش ــن إع ــة األوىل م املرحل
اخلروقــات  مــن  مزيــد  وارتــكاب  االتفــاق  تنفيــذ  ومرتزقتــه 
ــازل املواطنــني ومواقــع  ــاء الســكنية ومــزارع ومن واســتهداف األحي

ــا«. قواتن

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن العــدوان ومرتزقتــه ارتكبــوا 
خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة ٢١٩ خرقــًا منهــا إطــاق ١١5 قذيفــة و84 إطــاق 
ــات  ــات و8 عملي ــتحداث وحتصين ــات اس ــطة و3 عملي ــلحة املتوس ــن األس ــار م ن
تعزيــزات وحتــركات، فيــا ارتكــب طــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي 
والتجســي تســعة خروقــات بتحليقــه يف أجــواء احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.

ــن  ــد م ــكاب مزي ــل ارت ــريب واص ــدوان احل ــران الع ــع أن ط ــد رسي ــاف العمي وأض
اجلرائــم واســتهداف املمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات وشــن 
١6غــارة منهــا غــارة عــى هنــم وغــارة عــى بيــت دهــرة بمحافظــة صنعــاء وغارتــان 
ــان  ــة وغارت ــرض بحج ــى ح ــارات ع ــام و3 غ ــح الش ــى أفل ــارة ع ــر وغ ــى ك ع
عــى قاعــدة الديلمــي بأمانــة العاصمــة وغارتــان عــى رازح وغارتــان عــى كتــاف 

وغــارة عــى مهــدان وغــارة عــى باقــم بصعــدة.    
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الفتــًا إىل أن مقاتلينــا األبطــال كــروا زحفــًا ملرتزقــة العــدوان باجتــاه شــعب بــرط 
بــرصواح كــا أفشــلوا حماولــة تســلل للمرتزقــة يف االزهــور بــرازح. 

وأوضــح املتحــدث الرســمي أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا ١4 عمليــة 
عســكرية باجتــاه مواقــع العــدو منهــا ثــاث عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة 
ــة  ــليلة وعملي ــول الس ــة ح ــر تب ــا تطه ــم خاهل ــوف ت ــطر باجل ــة يف أس ــا عملي منه
ــوا  ــع متكن ــا بالضال ــة يف احلش ــة ثالث ــة وعملي ــم بحج ــث عاه ــرى يف رشق مثل أخ
ــاث  ــب ث ــا إىل جان ــيطرة عليه ــكام الس ــرم وإح ــو الك ــة أب ــر تب ــن تطه ــا م خاهل
عمليــات إغــارة اســتهدفت املرتزقــة يف الضوحيــة يف الوازعيــة بتعــز ويف اللخافيــف 
ــتهدفت  ــة اس ــات نوعي ــان عملي ــذوا ث ــا نف ــران، ك ــة نج ــبكة قبال ــع الش ويف مرب
مواقــع وجتمعــات وحتــركات مرتزقــة العــدوان يف املهاشــمة ويف اخلليفــن باجلــوف 
ــران ويف  ــة نج ــارس قبال ــد الف ــار ويف نج ــز ويف الوق ــة يف تع ــة بالوازعي ويف الضوحي

ــزان.  ــة جي ــط قبال ــة باملاحي ــو عــي ويف الصافي ــل أب ــة ويف جب ــل الريب جب

ــى يف رازح و5  ــة قت ــم ثاث ــًا منه ــة ٢4 مرتزق ــرصع وإصاب ــع م ــد رسي ــد العمي وأك
ــى  ــن- و6 قت ــان يف اخلليف ــطر واثن ــة يف أس ــوف -ثاث ــم يف اجل ــم قنصه ــة ت مرتزق
ــا  ــة، ك ــم بحج ــث عاه ــن يف رشق مثل ــى و8 مصاب ــان قت ــع واثن ــا بالضال يف احلش
تــم تدمــر وإعطــاب 8 آليــات وعتــاد عســكري متنــوع منهــا دينــة حمملــة بالذخــرة 
ــوف و4  ــن باجل ــا يف اخلليف ــم تدمرمه ــيول ت ــة وش ــمة وآلي ــا يف املهاش ــم تدمره ت
معــدالت تــم إعطاهبــا يف االزهــور ويف جبــل الريبــة ويف موقــع الوقــار ويف نجــد 
ــط. ــة باملاحي ــة يف الصافي ــب تدمــر طقــم للمرتزق ــة نجــران إىل جان الفــارس قبال
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العميد سريع: استهداف املرتزقة مبنطقة 
فضحة بالبيضاء بعملية عسكرية استباقية

٢/٢٢/  ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــن املتح أعل
ــة  ــس عملي ــذوا أم ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط رسي
ــات  ــع وجتمع ــا مواق ــتهدفوا فيه ــة اس ــكرية خاطف ــتخباراتية عس اس
ــاء. ــة البيض ــات يف حمافظ ــة باجلريب ــة فضح ــدوان يف منطق ــة الع مرتزق

ــات  ــى معلوم ــاًء ع ــت«: »بن ــبتمر ن ــح لـ»٢6س ــع يف ترصي ــد رسي ــال العمي وق
ــات  ــذ عملي ــزون لتنفي ــون وجيه ــدوان خيطط ــة الع ــد أن مرتزق ــتخباراتية تؤك اس
هجوميــة ضــد مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية، وبعــد عمليــات رصد واســتطاع 
ــة عســكرية اســتباقية  دقيــق قــام أبطــال اجليــش واللجــان ليــل أمــس بتنفيــذ عملي
ــا  ــة نفذهت ــة بعملي ــة فضح ــة يف منطق ــات املرتزق ــع وجتمع ــة مواق ــا مهامج ــم خاهل ت

ــة «. ــدات خاص وح

وأضــاف » لقــد نفــذت العمليــة االســتباقية بشــكل دقيــق وخاطــف جــرى خاهلــا 
مفاجــأة العــدو وإحــداث حالــة إربــاك كبــرة وخــوف وهلــع بــن صفوفهــم ليفــر 

عــدد كبــر منهــم هاربــن مــن مواقعهــم«.

ــادات  ــم قي ــة منه ــال العملي ــم خ ــوا مرصعه ــة لق ــرات املرتزق ــرًا إىل أن ع مش
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 ســاملن دون أيــة خســائر«. 
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ــة يف  ــات املرتزق ــلت خمطط ــا أفش ــدر م ــة بق ــذه العملي ــع أن ه ــد رسي ــد العمي وأك
تنفيــذ عمليــات هجوميــة فإهنــا مقدمــة لعمليــات نعــد خاهلــا العــدوان ومرتزقتــه 

ــوه. ــا مل يتوقع ب
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العميد سريع: 842 خرقًا جديدًا يف 
احلديدة وتصعيد للمرتزقة و20 عملية 
لقواتنا يف باقي اجلبهات خالل 72 ساعة

  ٢3 /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــار  ــاق الن ــف إط ــة ووق ــرارات األممي ــا بالق ــزام قواتن ــع أن الت رسي
ــل أن  ــي قب ــب أخاق ــو جان ــدة ه ــار يف احلدي ــادة االنتش ــة إع وخط
ــا  ــدويل وأن قواتن ــع ال ــام املجتم ــزام أم ــة والت ــؤولية وطني ــون مس يك
ــدوان  ــاول الع ــام ح ــار مه ــادة االنتش ــة إع ــذ خط ــى تنفي ــة ع حريص

ــة. ــؤ واملامطل ــه التلك ومرتزقت

ــوا  ــدوان ارتكب ــة الع ــبأ« أن مرتزق ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
خــال الـــ7٢ ســاعة املاضيــة 84٢ خرقــًا يف احلديــدة تنوعــت بــن اســتهداف منازل 
ــار مــن  ــة إطــاق ن ــا بـــ4٩6 قذيفــة و٢4٩عملي ومــزارع املواطنــن ومواقــع قواتن
خمتلــف األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة و64عمليــة تعزيــزات وحتــركات و٩ عمليات 
اســتحداثات وحتصينــات و٢4 حتليــق لطــران العــدوان االســتطاعي والتجســي 

يف أجــواء مدينــة احلديــدة والصليــف والدرهيمــي وحيــس والتحيتــا واجلــاح.

ــكات  ــي للممتل ــتهدافه االجرام ــل اس ــريب واص ــدوان احل ــران الع ــرًا إىل أن ط مش
العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات وشــن 55 غــارة جويــة منهــا ٩ غــارات 
عــى باقــم و١٢ غــارة عــى البقــع وغــارة عــى شــدا و7 غــارات عــى قبالــة نجــران 
بصعــدة و١3 غــارة عــى كــر و5غــارات عــى حــرض وغــارة يف منطقــة الرحبــة 
بقــارة يف حجــة اســتهدفت منــزيل املواطنــن حممــد زيــد الضاعنــي وعبــداهلل حســن 
الضاعنــي وســقط خاهلــا 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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ــة  ــم اهلجومي ــن حماوالهت ــدوا م ــدوان صع ــة الع ــع:» إن مرتزق ــد رسي ــال العمي وق
والتســلل إىل مواقــع قواتنــا حيــث تصــدى مقاتلــو اجليــش واللجــان الشــعبية لـــ8 
زحوفــات للمرتزقــة منهــا 4 زحوفــات عــى البقــع و4 زحوفــات أخــرى عــى تبتــي 
ــوق  ــاه س ــة وباجت ــم يف حج ــة بعاه ــل مجان ــى جب ــرصواح وع ــروق ب ــايض وال الق
ــة  ــى الرفص ــع وع ــا يف الضال ــرم باحلش ــو الك ــة أب ــن وتب ــع احلص ــون وموق الطاح

ــزان«. ــة جي ــازة قبال ــلل يف جم ــة تس ــلوا حماول ــا أفش ــز، ك ــو يف تع ــر بالصل واحلصاب

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ ٢١ 
عمليــة عســكرية متنوعــة اســتهدفوا خاهلــا مواقــع وجتمعــات وحتــركات وخطــوط 
ــة  امــداد العــدو منهــا ســت عمليــات هجوميــة عــى مواقــع املرتزقــة يف جبــل مجان
ــاء ويف  ــة البيض ــع بمحافظ ــذق بناط ــة ع ــات ويف رقاب ــة باجلريب ــم ويف فضح بعاه
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 
ــة  ــة نوعي ــذ ١٢ عملي ــب تنفي ــم إىل جان ــة بنه ــدة الغربي ــراف عي ــدان وأط ويف عبي
عــى مواقــع املرتزقــة يف القذاميــل باألجــارش ورشــاحة يف البقــع ويف تبــة الصاحلــن 
ــيكي  ــة الش ــز ويف تب ــوري بتع ــرص اجلمه ــة ويف الق ــر ويف الوازعي ــقب ويف مح بالش
بنهــم ويف موقــع القــذان بحريــب هنــم ويف اخلليفــن يف اجلــوف ويف موقع احلســكول 

ويف رشق جحفــان قبالــة جيــزان ويف الــوادي قبالــة نجــران. 

ــتعادة  ــن اس ــون اهلل م ــوا بع ــال متكن ــا األبط ــمي ان مقاتلين ــدث الرس ــد املتح وأك
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.

موضحــًا أن عــرات املرتزقــة قتلــوا واصيبوا منهــم 4 قتــى و5 مصابــن يف القذاميل 
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بحريــب هنــم كــا تــم تدمــر أكثــر مــن ١5 آليــة خمتلفــة للمرتزقــة منهــا مخــس آليات 
تــم تدمرهــا يف القذاميــل باألجــارش ويف خــب والشــعف ويف الــوادي قبالــة نجــران 
ويف رشق جحفــان ويف احلســكول قبالــة جيــزان إىل جانــب تدمــر وإعطــاب عــدد 
ــة يف رشــاحة بالبقــع وطقــان يف اخلليفــن  مــن األطقــم منهــا طقــم حممــل باملرتزق

باجلــوف.
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العميد سريع: 55 قتياًل وعشرات اجلرحى 
من املرتزقة بالضربة الصاروخية يف البقع

٢٠١٩/٢/٢4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن 55 مــن مرتزقــة العــدوان قتلــوا وســقط العــرشات جرحــى 
بالرضبــة الصاروخيــة الباليســتية التــي اســتهدفتهم يف معســكر 

ــران.  ــة نج ــة البقــع قبال بمديري

وقــال العميــد رسيــع يف ترصيــح ملوقــع »٢6ســبتمرنت«: »إن أكثــر مــن ٢٠ ســيارة 
ــقطوا  ــن س ــة الذي ــى املرتزق ــى وجرح ــل قت ــران حتم ــاه نج ــت باجت ــعاف هرع إس
ــع  ــى جتم ــع ع ــتي يف البق ــدر p١ الباليس ــاروخ ب ــددة بص ــة املس ــذه الرب ــراء ه ج

ــوا يعــدون لزحوفــات كبــرة باجتــاه البقــع«.  كبــر لقــوى العــدوان حيــث كان

مشــرًا إىل أن الربــة الصاروخيــة أحدثــت حالــة إربــاك كبــرة يف صفوفهــم وكان 
ــوق  ــدوان ف ــتطاعي للع ــي واالس ــريب واألبات ــران احل ــف للط ــق مكث ــاك حتلي هن

املعســكر املســتهدف.

فبراير / ٢٠١٩
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العميد سريع: رغم التزام قواتنا بتنفيذ 
املرحلة األولى من خطة إعادة االنتشار.. 

اليزال العدوان ومرتزقته مياطلون 
ويرتكبون 283 خرقًا خالل 72 ساعة

  ٢6 /٢٠١٩/٢م

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 املــرشوع والــرادع ســيظل 
خيــارًا واردًا 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 
ــتمرارهم يف  ــاق واس ــذ االتف ــم بتنفي ــدم التزامه ــه وع ــدوان ومرتزقت ــة الع ومماطل
خــرق وقــف إطــاق النــار يف احلديــدة ووقــف العــدوان واجلرائــم التــي يرتكبهــا 

يوميــًا بحــق شــعبنا أمــام مــرأى ومســمع العــامل«.

ــذ  ــة يف تنفي ــم رغب ــت لدهي ــه ليس ــدوان ومرتزقت ــع أن الع ــد رسي ــح العمي وأوض
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 بإعاهنــم طرفــًا غــر ملتــزم بالقــرارات األمميــة ومعيــق 

جلهــود املجتمــع الــدويل يف وقــف العــدوان وإحــال الســام يف اليمــن.

ــة األوىل  ــذ املرحل ــا بتنفي ــازالت وبدأن ــن التن ــر م ــا الكث ــا قدمن وأضــاف »رغــم أنن
ــوا ومل  ــوا وماطل ــه أعاق ــدوان ومرتزقت ــدة إال أن الع ــار يف احلدي ــادة االنتش ــن إع م
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ــة  ــاعة املاضي ــال الـــ7٢ س ــم خ ــتمروا يف خروقاهت ــاق واس ــذ االتف ــوا بتنفي يلتزم
ــن  ــازل املواطن ــزارع ومن ــكنية وم ــاء الس ــتهدفن األحي ــًا مس ــن ٢83 خرق مرتكب
ــم  ــن القي ــرد م ــد والتج ــدى احلق ــد م ــان جيس ــي جب ــل عبث ــا يف عم ــع قواتن ومواق

ــة. ــرارات األممي ــم بالق ــدم مباالهت ــة وع ــانية واألخاقي اإلنس

ــة  ــاق ١٢8 قذيف ــن إط ــت ب ــه توزع ــدوان ومرتزقت ــات الع ــرًا إىل أن خروق مش
و١١١ عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و١٩ عمليــة 
ــات اســتحداث وحتصــن، كــا  ــزات وحتــركات لقواهتــم ومقاتليهــم و٩ عملي تعزي
ــس يف  ــا يف حي ــع قواتن ــاه مواق ــلل باجت ــاوالت تس ــع حم ــدوان بأرب ــة الع ــام مرتزق ق
ــًا  ــتطاعي ١٢ خرق ــريب واالس ــدوان احل ــران الع ــه ط ــب في ــذي ارتك ــت ال الوق

ــات.     ــن املديري ــدد م ــدة وع ــة احلدي ــواء مدين ــه يف أج بتحليق

ولفــت املتحــدث الرســمي إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيــد 
مــن اجلرائــم واســتهداف األحيــاء الســكنية واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد 
مــن املحافظــات بـــ4٩ غــارة حيــث شــن 3 غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و7 
ــة بالبيضــاء و7  عــى حــرض و8 غــارات عــى كــر بحجــة و3 غــارات عــى قاني
غــارات عــى كتــاف و١3 غــارة عــى باقــم وغارتــن عــى البقــع و3 غــارات عــى 

املاحيــط بصعــدة و3 غــارات قبالــة نجــران. 

وأشــار إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا 8 زحوفــات للمرتزقــة باجتــاه مواقــع 
ــة  ــاد قبال ــع احل ــة ومرب ــع ويف الرف ــا يف الضال ــون باحلش ــوق الطاح ــا يف س قواتن
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 قامــة يف وادي جــارة قبالــة جيــزان.     

وأكــد العميــد رسيــع أنــه وردًا عــى تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه نفــذ أبطــال قواتنــا 
١١ عمليــة عســكرية منهــا عمليتــان هجوميتــان وعمليــة إغــارة و8 عمليــات نوعيــة 
اســتهدفوا خاهلــا مواقــع وجتمعــات ونقــاط وخطــوط إمــدادات وحتــركات املرتزقة 

فبراير / ٢٠١٩
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حمققــن إصابــات مبــارشة بــن صفوفهــم.

ــتهدفت  ــعبية اس ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــة ألبط ــات اهلجومي ــًا إىل أن العملي منوه
مرتزقــة العــدوان يف رشق املركــوزة بناطــع ويف تبتــي ســياف ورشق عــرف بمجــازة 
ــات  ــتهدفت عملي ــا اس ــا في ــيطرة عليه ــكريم والس ــة الس ــر تب ــا تطه ــم خاهل ت

ــاء.      ــة يف البيض ــهيد بقاني ــة الش ــام تب ــاب أم ــدو يف التب ــارة الع اإلغ

ــم  ــة وحتركاهت ــع املرتزق ــتهدفت مواق ــا اس ــة لقواتن ــات النوعي ــح أن العملي وأوض
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 

ــة بالبقــع ويف صريــن باجلــوف. الرقي

مؤكــدًا ســقوط العــرات مــن مرتزقــة العــدوان قتــى ومصابــن منهــم ٩ مرتزقــة 
ــلان  ــعودي س ــن الس ــد الرك ــي العمي ــا لق ــة، ك ــدود واخلوب ــم رشق ال ــم قنصه ت
العســري قائــد فرقــة التخطيــط االلكــرتوين اخلــاص مرصعــه يف اســتهداف وحــدة 

ــة الســديس بنجــران. ــي يســتقلها يف حدب ــة الت ــة لآللي املدفعي

وأضــاف املتحــدث الرســمي » أن أبطــال اجليــش واللجــان متكنــوا بفضــل اهلل مــن 
ــراض  ــات يف ق ــا 6 آلي ــة منه ــًا للمرتزق ــًة وطق ــًة وآلي ــاب ٢١ مدرع ــر وإعط تدم
ــة  ــزان وآلي ــة جي ــل قبال ــة يف بج ــه وآلي ــة يف منب ــن وآلي ــة يف رشق صري ــع وآلي بالبق
يف حدبــة الســديس قبالــة نجــران وآليتــان يف األجــارش إىل جانــب تدمــر مدرعتــن 
ــارش  ــم يف األج ــم و6 أطق ــرة بباق ــرب الغ ــة يب إم يب غ ــة وعرب ــهيد بقاني ــة الش يف تب

ــة نجــران.  ــل احلنكــة قبال ــة وجب ورشــاحة الرقي
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العميد سريع: قواتنا بدأت التنفيذ 
والعدوان ومرتزقته مياطلون ويرتكبون 

644 خرقًا جديدًا خالل 48 ساعة
  ٢8 /٢٠١٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع أنــه يف الوقــت الــذي بــدأت فيــه قواتنــا بتنفيــذ املرحلــة األوىل 
ــدوان  ــف الع ــل حتال ــدة يواص ــار يف احلدي ــادة االنتش ــة إع ــن خط م
ومرتزقتــه مماطلتهــم يف تنفيــذ االتفــاق وتكثيــف خروقاهتــم يف 
ــع  ــكنية ومواق ــاء الس ــني واالحي ــزارع املواطن ــازل وم ــتهداف من اس

ــة. ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــًا خ ــت 644 خرق ــي بلغ ــا الت قواتن

موضحــًا يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن خروقــات العــدوان ومرتزقته 
ــار  ــاق ن ــة إط ــة و١٩8 عملي ــًا و387 قذيف ــاق ٢٩ صاروخ ــن إط ــا ب ــت م توزع
ــم  ــركات وقيامه ــزات وحت ــة تعزي ــطة و١٢ عملي ــة واملتوس ــلحة اخلفيف ــن األس م
بمحاولتــي تســلل وعمليتــي اســتحداث وحتصــن لقواهتــم يف حــن ارتكــب طــران 
ــة  ــواء مدين ــه يف أج ــة حتليق ــًا بمواصل ــتطاعي ١4 خرق ــريب واالس ــدوان احل الع

ــات. ــدة واملديري احلدي

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن طــران العــدوان واصــل ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم 
ــن  ــدد م ــارة يف ع ــة بـــ43 غ ــة واخلاص ــكات العام ــن واملمتل ــتهداف املدني واس
ــارة  ــرض وغ ــى ح ــارات ع ــر و3 غ ــى ك ــارات ع ــن 8 غ ــث ش ــات حي املحافظ
ــارات  ــم و4 غ ــى باق ــارات ع ــع و٩ غ ــى البق ــارات ع ــة و6 غ ــزرق بحج ــى امل ع
عــى كتــاف وغــارة عــى جمــز وغــارة عــى شــدا وغــارة عــى املاحيــط بصعــدة و5 

ــاء. ــة صنع ــم بمحافظ ــى هن ــارات ع ــران و4 غ ــة نج ــارات قبال غ

وأضــاف أن أبطــال اجليــش واللجــان صــدوا زحفــن ملرتزقــة العــدوان باجتــاه مواقع 

فبراير / ٢٠١٩
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ــاوالت  ــاث حم ــلوا ث ــا أفش ــع ك ــة بالبق ــة ويف الطلع ــم بالربوع ــة العل ــا يف تب قواتن
تســلل للمرتزقــة يف حيــس ويف حريــب القراميــش.

موضحــًا أن مقاتلينــا األبطــال نفــذوا عمليتــن هجوميتــن عــى مواقــع وجتمعــات 
ــة  ــرى يف قاني ــة أخ ــم وعملي ــراض بباق ــاه ق ــة باجت ــا عملي ــدوان منه ــة الع مرتزق
ــة عبــداهلل والســيطرة عليهــا، كــا  بالبيضــاء تــم خاهلــا تطهــر أرتــاب عســر وتب
ــة نجــران ويف  ــات إغــارة عــى مواقــع العــدو يف اللخافيــف قبال ــع عملي نفــذوا أرب
رشق صريــن باجلــوف ويف املجاوحــة بنهــم وباجتــاه البيــت األصفــر والتبــة الصفراء 

ــن باجلــوف. ــة يف صري ــة نوعي ــذ عملي ــة يف تعــز إىل جانــب تنفي بمفــرق الوازعي

ــة  ــدوا مرتزق ــعبية كب ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــمي أن مقات ــدث الرس ــد املتح وأك
ــاد. ــة يف األرواح والعت ــائر فادح ــدوان خس الع
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 العميد سريع: العدو يرتكب 4400 خرق 
ويشن 535 غارة خالل فبراير املنصرم

٢٠١٩/3/٢م

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 44٠٠ خــرق خــال شــهر فرايــر املنــرصم لرتتفــع حصيلــة 
ــمر ٢٠١8م إىل ٩٠٢5  ــار يف ديس ــاق الن ــف إط ــان وق ــدء رسي ــذ ب ــات من اخلروق

خرقــًا.

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 
ــاء واســتدعاء مرتزقــة  بعــد أن كانــت دفعــات مــن املرتزقــة وصلــت إىل نفــس املين

حمليــن.

واعتــر العميــد رسيــع تلــك التحــركات مــؤرشًا عــى نوايــا العــدوان بعــدم التزامــه 
بتنفيــذ اتفــاق الســويد .. مؤكــدًا أن قيــادة اجليــش واللجــان الشــعبية ورغــم تأكيدها 
ــكرية  ــتجدات عس ــة مس ــع أي ــل م ــبة للتعام ــارات املناس ــدرس اخلي ــام ت ــى الس ع
قــد تطــرأ عــى مــرح العمليــات القتاليــة يف الســاحل الغــريب وأن خيــارات الــرد 
ــه  ــدو نفس ــيجد الع ــريب وس ــاحل الغ ــة يف الس ــات القتالي ــرح العملي ــتتجاوز م س

أمــام وضــع ومفاجــآت جديــدة.

مارس / ٢٠١٩
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ــت 535  ــر بلغ ــال فراي ــدوان خ ــران الع ــارات ط ــع أن غ ــد رسي ــح العمي وأوض
ــة  ــة حج ــى حمافظ ــارة ع ــدة و١5٢ غ ــة صع ــى حمافظ ــارة ع ــا ٢45 غ ــارة منه غ
وبقيــة الغــارات توزعــت عــى حمافظــات صنعــاء وذمــار والبيضــاء وتعــز واحلديــدة 

ــران.  ــأرب وعم وم

ــم غــارات طــران العــدو أدت إىل استشــهاد وجــرح ١٠٠ مــن  ولفــت إىل أن جرائ
األطفــال والنســاء والشــيوخ وتدمــر عــدد مــن منــازل ومــزارع املواطنــن والطــرق 

العامــة.

وأكــد أن اجلهــات احلقوقيــة ترصــد جرائــم العــدوان وســيأيت اليــوم الــذي 
ــي ترتكبهــا  ــه دول العــدوان الســعودي اإلمــارايت عــى جرائمهــا الت ستحاســب في

ــاء. ــال والنس ــن األطف ــي م ــعب اليمن ــق الش بح

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 
ــش  ــل اجلي ــن قب ــا م ــرت مجيعه ــلل ٌك ــة تس ــة و33 حماول ــة هجومي ــن 4٩ حماول م

واللجــان الشــعبية«. 

ــال  ــدو الســعودي خ ــي اســتخدمها الع ــع إىل األســاليب الت ــد رسي وتطــرق العمي
األشــهر املاضيــة يف اســتقطاب أعــداد مــن املغــرر هبــم واملرتزقــة مــن خــال اإلغراء 
أحيانــًا والرتهيــب أحيانــًا أخــرى للــزج هبــم يف جبهــات القتــال ضــد أبنــاء شــعبهم.

وذكــر أن قــوات اجليــش اســتقبلت بجبهــات احلــدود عــددًا مــن املرتزقــة واملغــرر 
ــررة  ــات املتك ــدي واإلهان ــب اجلس ــن التعذي ــًا م ــهم هرب ــلموا أنفس ــن س ــم الذي هب

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. 
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ــيادة  ــن الس ــاع ع ــش يف الدف ــوات اجلي ــوف ق ــتمرار وق ــع اس ــد رسي ــد العمي وأك
ــا يف  ــة هب ــام املنوط ــن امله ــى ع ــن تتخ ــه ول ــدوان ومرتزقت ــوى الع ــد ق ــة ض الوطني

ــون. ــزاة واملحتل ــه الغ ــر دنس ــر كل ش ــى حتري ــن حت ــزاة واملحتل ــدي للغ التص

وردًا عــى جرائــم العــدو ومرتزقتــه بــن العميــد رسيــع أن اجليــش واللجــان 
الشــعبية نفــذوا ١63 عمليــة نوعيــة ضــد العــدو ومرتزقتــه يف جبهــات الداخــل ومــا 
ــًا  ــت نجاح ــة حقق ــة ١65 عملي ــدة اهلندس ــات وح ــت عملي ــا بلغ ــدود في وراء احل
ــائر يف األرواح  ــم خس ــه وكبدهت ــدو ومرتزقت ــة للع ــة وهام ــداف حيوي ــة أه يف إصاب

ــاد. والعت

ويف جبهــة عســر أشــار العميــد رسيــع إىل أن العــدو شــن أكثــر مــن ١٠٠ غــارة عــى 
ــق  ــة وأحل ــة هجومي ــن ٢١ حماول ــر م ــش ألكث ــدى اجلي ــن تص ــش يف ح ــع اجلي مواق
ــًا أن قــوات اجليــش نفــذت ١4عمليــة هجوميــة و5٢  هزائــم نكــراء بالعــدو.. مبين

عمليــة قنــص وتدمــر ٢٩ آليــة.

ــرصع  ــة أدت إىل م ــر ١434 عملي ــال فراي ــذت خ ــة نف ــدة القناص ــر أن وح وذك
العديــد مــن جنــود العــدو الســعودي واملرتزقــة بينهــم 4٠ جنديــًا ســعوديًا واثنــان 
ــذت  ــدروع نف ــد ال ــدة ض ــرًا إىل أن وح ــودانية.. مش ــية الس ــان اجلنس ــة حيم مرتزق
ــات  ــتهدفت حتصين ــات واس ــات واآللي ــن املدرع ــرات م ــرت الع ــة دم ١75عملي

ــه. ــدو ومرتزقت ــات الع وجتمع

ــات  ــس عملي ــذ مخ ــر نف ــو املس ــاح اجل ــلحة أن س ــوات املس ــدث الق ــد متح وأك
ناجحــة عــى مواقــع العــدو، كــا اســتهدفت القــوة الصاروخيــة معســكرًا للعــدوان 

ــدر١. ــاروخ ب ــع بص يف البق

مارس / ٢٠١٩مارس / ٢٠١٩
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العميد سريع: مصرع وجرح 110 من الغزاة 
واملرتزقة بضربة باليستية يف ميدي

3/3/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــة  ــة 110 مــن الغــزاة واملرتزقــة يف ميــدي قبال رسيــع مــرع وإصاب
ــتي  ــاروخ باليس ــم بص ــرة هل ــات كب ــتهداف جتمع ــد اس ــزان بع جي
مناســب حيــث كان حيــرض العــدو لزحوفــات كبــرة باجتــاه حــران 

وحرض. 

وقــال: »لقــد كانــت الربــة مســددة بدقــة وشــوهدت عــرات الســيارات تنقــل 
ــف  ــق مكث ــط حتلي ــزان وس ــاه جي ــة باجت ــزاة واملرتزق ــن الغ ــى م ــى واجلرح القت
ــدوان  ــوى الع ــت ق ــة أصاب ــدًا أن الرب ــه«.. مؤك ــاف أنواع ــى اخت ــران ع للط

ــم. ــرة يف صفوفه ــاك كب ــة إرب ــببت حال ــديد وس ــب الش بالرع

وأشــار إىل أن املعلومــات تفيــد أن مستشــفيات جيــزان اكتظــت بالقتــى واجلرحــى 
ــة  ــذه الرب ــًا أن ه ــدًا.. موضح ــة ج ــة وحرج ــات بليغ ــب اإلصاب ــث أن أغل حي

ــام. ــادم أي ــع ق ــًا م ــر إيام ــات أكث ــة لرب مقدم

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 966 خرقًا ويصعدون 

يف باقي اجلبهات خالل األربعة أيام املاضية
  ٢٠١٩/3/4م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــرار  ــم بق ــدم التزامه ــه وع ــدوان ومرتزقت ــات الع ــع أن خروق رسي
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 ترحياهتــم حــول حتقيــق الســام جمــرد 

ــل.  ــي مضل ــج إعام ــعارات وتروي ش

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 مزيــدًا مــن اجلرائــم بحــق شــعبنا.

ــال  ــدة خ ــدًا يف احلدي ــًا جدي ــوا ٩66 خرق ــدوان ارتكب ــة الع ــار إىل أن مرتزق وأش
ــازل واملصالــح  ــاء الســكنية واملــزارع واملن ــة واســتهدفوا األحي ــام املاضي األربعــة أي
ــم  ــدى جتاهله ــس م ــا يعك ــتري م ــكل هس ــا بش ــع قواتن ــة ومواق ــة واخلاص العام
وعــدم مباالهتــم بقــرارات جملــس األمــن وجهــود املجتمــع الــدويل إلحال الســام 

ــن. يف اليم

وقــال العميــد رسيــع: »إن خروقــات املرتزقــة توزعــت بــن إطــاق 55 صاروخــًا 
و53٢ قذيفــة و3١3عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة 
ــات  ــتحداث حتصين ــات اس ــاث عملي ــم وث ــك لقواهت ــز وحتري ــة تعزي و44عملي
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وخنــادق ومتــارس كــا ارتكــب طــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي ١٩خرقــًا 
بمواصلــة حتليقــه فــوق أجــواء احلديــدة«.

ــكنية  ــاء الس ــتهدفًا األحي ــارة مس ــن 64 غ ــريب ش ــدوان احل ــران الع ــًا إىل أن ط الفت
ــاف و١٠  ــى كت ــارة ع ــا ١٩ غ ــات منه ــن املحافظ ــدد م ــن يف ع ــكات املواطن وممتل
ــى  ــارة ع ــع وغ ــى البق ــان ع ــى رازح وغارت ــارة ع ــم و١١ غ ــى باق ــارات ع غ
ــى  ــارات ع ــدة و6 غ ــدان بصع ــى مه ــارة ع ــر وغ ــى الظاه ــارة ع ــط وغ املاحي
كــر وغارتــان عــى حــرض وغــارة عــى وادي مــور بحجــة و7 غــارات عــى هنــم 

ــز. ــة يف تع ــر بمقبن ــى مح ــارة ع ــرح وغ ــى ال ــان ع ــاء وغارت ــة صنع بمحافظ

ــق  ــا يف معت ــع قواتن ــاه مواق ــًا باجت ــذوا ١4 زحف ــدوان نف ــة الع ــاف »أن مرتزق وأض
العتــم ويف األزهــور بــرازح ويف قــراض وآل احلاقــي يف باقــم مــن ثاثــة مســارات 
ويف جبــل القامــة واملــروة ويف مفــرق ذويــب باملاحيــط ويف الضبوعــة ويف جبــل دوه 
ــة  ــوادي قبال ــان بال ــزان ويف عنب ــة جي ــل قيــس قبال ــل جب ــدود ويف مقاب بنهــم ويف ال
نجــران ويف الربوعــة مــن ثاثــة مســارات ويف قبالــة منفــذ علــب بعســر ويف الطلعــة 
بالبقــع ويف احلصــن باحلشــا يف الضالــع حيــث تصــدى هلــم مقاتلــو اجليــش واللجــان 
ــائر يف  ــم خس ــنودة وكبدوه ــة واملس ــم املكثف ــل اهلل زحوفاهت ــلوا بفض ــعبية وأفش الش

ــاد«. األرواح والعت

ــذ  ــدوان بتنفي ــد الع ــى تصعي ــعبية ردوا ع ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدًا أن أبط مؤك
ــراء  ــة الصف ــاه التب ــة باجت ــا عملي ــة منه ــع املرتزق ــى مواق ــة ع ــات هجومي 8 عملي
بالوازعيــة وعمليــة أخــرى يف رشق صــر يف تعــز تــم خاهلــا إحــكام الســيطرة عــى 
مدرســة وقريتــي العريــش والقحفــة وعمليــة عــى جمــازة بعســر وعمليتــان باجتــاه  
ــات  ــاث عملي ــم وث ــب يف هن ــراء بالقت ــن واحلم ــي النهدي ــام وتبت ــوان بي ــة رض تب
ــدو  ــي كان الع ــع الت ــتعادة املواق ــا اس ــم خاهل ــرازح ت ــور ب ــية األوىل يف األزه عكس
ــي  ــتعادة موقع ــر واس ــا تطه ــم خاهل ــع ت ــة بالبق ــة يف الطلع ــا والثاني ــدم فيه ــد تق ق
الطلعــة واملليــل مــن املرتزقــة والثالثــة يف املاحيــط تــم خاهلــا اســتعادة تبــة القامــة 

ــا. ــيطرة عليه ــكام الس وإح
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ــة  ــة يف تب ــع املرتزق ــى مواق ــارة ع ــات إغ ــاث عملي ــذوا ث ــا نف ــح أن مقاتلين وأوض
ــا  ــي العوج ــى قريت ــازة وع ــرف بمج ــل ع ــاورة رشق جب ــاب املج ــال والتب الطرب
واملقاطعــة بحــرض وعــى نجــد الفــارس والوقــار بالــوادي قبالــة نجــران كــا نفــذوا 
ــة اســتهدفت حتــركات وجتمعــات وخطــوط إمــداد العــدو يف  ســبع عمليــات نوعي
الــدود قبالــة جيــزان ويف الضبــاب بتعــز ويف نامــة باملاحيــط ويف جممــع املتــون ويف 
ــدو  ــيدات الع ــة حتش ــوة الصاروخي ــتهدفت الق ــا اس ــوف، ك ــريض باجل ــائلة الع س
ــران  ــي ح ــاه مديريت ــف باجت ــم للزح ــاء جتهيزه ــتي أثن ــاروخ باليس ــدي بص يف مي

ــرض.  وح

ــة  ــزاة واملرتزق ــن الغ ــن ١٩8 م ــر م ــة أكث ــرصع وإصاب ــمي م ــدث الرس ــد املتح وأك
منهــم 37 مرتزقــًا قتلــوا واصيبــوا أثنــاء صــد زحوفاهتــم يف املاحيــط و١١٠ 
مرتزقــة قتلــوا واصيبــوا يف اســتهداف جتمعاهتــم بصــاروخ باليســتي يف ميــدي قبالــة 
جيــزان وأكثــر مــن 4٠ مرتزقــًا قتلــوا واصيبــوا يف كمــن حمكــم نفــذه أبطــال اجليــش 

واللجــان قبالــة جيــزان، كــا تــم قنــص مرتــزق يف جممــع املتــون باجلــوف.

ــرة  ــقاط طائ ــة وإس ــن باملرتزق ــن حمملت ــر آليت ــم تدم ــون اهلل ت ــه وبع ــاف أن وأض
اســتطاعية يف معتــق العتــم بــرازح وآليــة ثالثــة تــم تدمرهــا يف قبالــة جبــل قيــس 
إىل جانــب تدمــر جرافتــن يف جيــزان، كــا تــم تفجــر طقمــن األول يف الكســارة 

ــزان. ــة جي ــدود قبال ــاين يف ال ــط والث باملاحي
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العميد سريع: مصرع وإصابة عشرات املرتزقة 
وتدمير 11 آلية يف صد زحف مكثف باالجاشر

3/4/ ٢٠١٩م 

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــم  ــة هل ــر 11 آلي ــة وتدم ــرشات املرتزق ــرح ع ــرع وج ــع م رسي
ــوم  ــوم هلج ــعبية الي ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدي أبط ــال تص خ
ــوي  ــاء ج ــي وغط ــد مدفع ــنود بتمهي ــدوان مس ــة الع ــف ملرتزق مكث
باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف الربعــة وصحــراء 

ــوف.  ــة اجل ــارش بمحافظ األج

ــوم  ــال اهلج ــن إفش ــعبية م ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط ــون اهلل متك ــال: »بع وق
ــة  ــم حال ــن صفوفه ــت ب ــاد ودب ــرة يف األرواح والعت ــائر كب ــة خس ــد املرتزق وتكبي
ــل  ــي وحق ــن نوع ــم إىل كم ــع منه ــتدراج جمامي ــم اس ــا ت ــوف ك ــر واخل ــن الذع م

ــاء«.  ــادهم إىل أش ــر أجس ــام لتتطاي ألغ

وأضــاف »أن هــذه العمليــة البطوليــة ألبطــال اجليــش واللجــان تؤكــد أن العــدوان 
ــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت وأن حتالــف العــدوان يقــود جحافلــه مــن  ومرتزقت

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 48 ساعة

  ٢٠١٩/3/6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــأيت  ــدة ت ــتمرة يف احلدي ــه املس ــدوان ومرتزقت ــات الع ــع إن خروق رسي
ــي  ــم الت ــؤولياهتم والتزاماهت ــن مس ــل ع ــم التنص ــار حماوالهت يف إط
نــص عليهــا اتفــاق الســويد وقــرار جملــس األمــن الــدويل ومواصلــة 

ــعبنا. ــق ش ــم بح ــن اجلرائ ــد م ــكاب مزي ارت

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن طــران العــدوان واملرتزقــة 
ــع  ــن ومواق ــتهداف املدني ــم واس ــة خروقاهت ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــوا خ واصل

ــدة.   ــار يف احلدي ــدة لوقــف إطــاق الن ــات جدي ــر مــن 3٠4 خروق ــا بأكث قواتن

ــًا  ــاق ٢١ صاروخ ــن إط ــت ب ــه توزع ــدوان ومرتزقت ــات الع ــًا أن خروق موضح
ــم  ــطة وقيامه ــة واملتوس ــلحة اخلفيف ــن األس ــاق م ــة إط ــة و٩١ عملي و١44 قذيف
بـ36عمليــة تعزيــز لقواهتــم وعمليــة اســتحداث وحتصــن، يف الوقــت الــذي ارتكب 
فيــه طــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي ١١ خرقــًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء 

مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.     

ــن  ــتهداف املدني ــل اس ــريب واص ــدوان احل ــران الع ــع أن ط ــد رسي ــاف العمي وأض
واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات بـــ38 غــارة حيــث شــن 5 
غــارات عــى ســنحان وغارتــن عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و١3 غــارة عــى كتــاف 
والبقــع و8 غــارات عــى باقــم و3 غــارات عــى رازح بمحافظــة صعــدة و6 غــارات 

عــى كــر والقفلــة وغــارة عــى حــرض.

ــدوان  ــة الع ــن ملرتزق ــدوا زحف ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــح أن مقات وأوض
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ــة نجــران، كــا أفشــلوا  ــز واألجــارش قبال ــو بتع ــع الصل ــا يف مرب ــع قواتن عــى مواق
ــة  ــان قبال ــل جحف ــا رشق جب ــع قواتن ــاه مواق ــدوان باجت ــة الع ــلل ملرتزق ــة تس حماول

ــزان. جي

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد 
العــدوان ومرتزقتــه بتنفيــذ 8 عمليــات عســكرية منهــا 4 هجوميــة اســتهدفوا 
خاهلــا 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 

ــة نجــران. ــزان ويف صحــراء األجــارش قبال ــة جي ويف مشــعل قبال

الفتــًا إىل أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا مــن طــراز بــدر ١ عــى 
جتمعــات وحتشــيدات العــدو يف صحــراء ميــدي.

ــال  ــدو خ ــوات الع ــن ق ــرات م ــة الع ــرصع وإصاب ــمي م ــدث الرس ــد املتح وأك
ــة  ــة قبال ــزان وقنــص ٢ مرتزق ــل قيــس بجي ــة جب اســتدراجهم إىل حقــل ألغــام قبال
منفــذ علــب وجنديــن ســعودين يف الفرضــة ومشــعل قبالــة جيــزان، كــا تــم تدمــر 
وإعطــاب ١8 آليــة عســكرية متنوعــة للمرتزقــة منهــا ١3 آليــة 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 خرقًا جديدًا للعدوان 
ومرتزقته يف احلديدة خالل 72 ساعة

  ٩ /٢٠١٩/3م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
املكثفــة  خروقاهتــم  يف  ومرتزقتــه  العــدوان  اســتمرار  أن  رسيــع 
ــني  ــني اآلمن ــق املواطن ــم بح ــن اجلرائ ــد م ــكاب مزي ــدة وارت باحلدي
ــني  ــق املراقب ــس فري ــاص ورئي ــوث اخل ــدة واملبع ــم املتح ــع األم تض
أمــام مســؤولياهتم يف إعــان العــدوان طرفــًا معيقــًا ألي اتفــاق 

ــني. ــاة اليمني ــي معان ــرب وينه ــف احل يوق

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: »إن قــوى العــدوان ال تريد الســام 
وال تلتــزم بالقــرارات األمميــة وتواصــل ارتــكاب مزيــد مــن اجلرائــم بحق شــعبنا«..  
حممــًا األمــم املتحــدة ومبعوثهــا اخلــاص املســؤولية الكاملــة عــن اســتمرار العدوان 
ومرتزقتــه يف خروقاهتــم وتصعيدهــم العســكري وعــدم الضغــط عليهــم وإلزامهــم 

بتنفيــذ االتفــاق والقــرار األممــي.

مطالبــًا بإعــان العــدوان ومرتزقتــه طرفــًا غــر ملتــزم وحتميلهــم املســؤولية الكاملــة 
عــا يرتتــب عــى خروقاهتــم واســتمرار عدواهنــم وحصارهــم لشــعبنا.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن مرتزقــة العــدوان ارتكبــوا خــال الـــ7٢ ســاعة املاضية 
ــع  ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس ــتهدفن األحي ــًا مس 678 خرق
قواتنــا يف احلديــدة بـــ355 قذيفــة و٢٠٢ عمليــة إطــاق نــار من األســلحة املتوســطة 

واخلفيفــة.

ــاه  ــا باجت ــع قواتن ــاه مواق ــلل باجت ــاوالت تس ــاث حم ــذوا ث ــة نف ــًا إىل أن املرتزق الفت
كليــة اهلندســة بشــارع اخلمســن وعمليــة تســلل أخــرى باجتــاه مواقــع قواتنــا شــال 
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حيــس يف حــن تــم رصــد 6٩ عمليــة تعزيــزات وحتــركات للمرتزقــة و7 عمليــات 
اســتحداث وحتصــن و4٢ عمليــة حتليــق لطــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي 

فــوق مدينــة احلديــدة وعــدد مــن املديريــات.

ــة  ــكات العام ــن واملمتل ــتهداف املواطن ــل اس ــدوان واص ــران الع ــاف »أن ط وأض
ــن غارتــن عــى الصفــراء  واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات بـ١7غــارة وش
بمحافظــة صعــدة وغارتــن عــى بــرط بمحافظــة اجلــوف و١٠ غــارات عــى كــر 
وغــارة عــى بكيــل املــر وغــارة عــى عبــس وغــارة عــى عاهــم بمحافظــة حجــة«.

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا زحفــن ملرتزقــة العــدوان باجتــاه 
مواقــع قواتنــا يف الربوعــة ويف قريــة احلقــب واخلــارم والداعــي وثعيــل واملرحوبــة 
ــاث  ــا ث ــة منه ــلل للمرتزق ــاوالت تس ــع حم ــلوا أرب ــا أفش ــع ك ــت يف الضال بدم

ــع يف البيضــاء. ــوزة بناط ــة املرك ــة يف قري ــة رابع ــدة وحماول ــاوالت يف احلدي حم

ــد  ــى تصعي ــعبية ردوا ع ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــع أن مقات ــد رسي ــح العمي وأوض
ــة يف آل  ــا عملي ــدو منه ــع الع ــة باجتــاه مواق ــات هجومي ــاث عملي ــذ ث ــدو بتنفي الع
احلاقــي قبالــة عســر وعمليــة يف الربعــة بصحــراء األجــارش قبالــة نجــران وعمليــة 
ــن  ــدد م ــتعادة ع ــر واس ــن تطه ــا م ــوا خاهل ــع متكن ــت يف الضال ــة بدم يف املرحوب

ــد تقــدم فيهــا. ــي كان العــدو ق ــع الت املواق

مشــرًا إىل أن مقاتلينــا نفــذوا 7 عمليــات نوعيــة اســتهدفوا فيهــا حتــركات وآليــات 
العــدو يف طيبــة االســم باألجــارش ويف احلــاد ويف البقــع قبالــة نجــران ويف القحيفــة 
ــع  ــس وموق ــل قي ــة جب ــع ويف قبال ــوزة بناط ــز ويف املرك ــة بتع ــرق الوازعي ويف مف

ــزان. ــة جي املقــران قبال

وأكــد املتحــدث الرســمي مــرصع وإصابــة عــرات املرتزقــة منهــم ســتة قتلــوا يف 
مفــرق الوازعيــة وثاثــة مرتزقــة تــم قنصهــم يف البيضــاء اثنــان يف املركــوزة بناطــع 
وواحــد يف ذي ناعــم يف حــن متكــن مقاتلونــا بعــون اهلل مــن إحــراق دبابــة للمرتزقــة 
ــات يف آل  ــاث آلي ــا ث ــًا منه ــة وطق ــاب ١3 آلي ــر وإعط ــع وتدم ــت بالضال يف دم
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ــارش  ــراء األج ــم يف صح ــة أطق ــة وثاث ــاد وآلي ــة يف احل ــر وآلي ــة عس ــي قبال احلاق
وطقــان يف البقــع قبالــة نجــران وطقــم يف مفــرق الوازعيــة بتعــز وطقــان يف احلــرة 

واملقــران قبالــة جيــزان.

مارس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

288

العميد سريع: 534 خرقًا جديدًا للعدوان 
ومرتزقته يف احلديدة و61 غارة وتصعيد 

يف باقي اجلبهات خالل 72 ساعة
  ٢٠١٩/3/١٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــه يواصلــون خروقاهتــم املكثفــة لوقــف  رسيــع أن العــدوان ومرتزقت
إطــاق النــار يف احلديــدة مرتكبــني 534 خرقــًا خــال الـــ٧2 ســاعة 
ــد  ــارة وتصعي ــدوان 61 غ ــران الع ــن ط ــع ش ــن م ــة بالتزام املاضي

ــات.   ــة اجلبه ــة يف بقي للمرتزق

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن خروقــات العــدوان 
ومرتزقتــه خــال الـــ7٢ ســاعة املاضيــة توزعــت بــن اســتهداف مرتزقــة العــدوان 
ــًا  ــا بـــ45 صاروخ ــع قواتن ــن ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس لأحي
و٢4١ قذيفــة و١6٢ عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة 
ــا  ــن، في ــتحداث وحتص ــات اس ــم و4 عملي ــركات ملقاتليه ــز وحت ــة تعزي و6١ عملي
ــه يف  ــة حتليق ــًا بمواصل ــتطاعي ٢١ خرق ــريب واالس ــدوان احل ــران الع ــب ط ارتك

ــات.  ــن املديري ــدد م ــدة وع ــة احلدي ــواء مدين أج

وقــال العميــد رسيــع: »إن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه للمواطنــن 
واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات وشــن 6١ غــارة منهــا ٢3 
غــارة عــى كــر وغــارة عــى املدافــن بمحافظــة حجــة و٩ غــارات عــى كتــاف و6 
غــارات عــى البقــع و6 عــى باقــم و6 غــارات عــى رازح بمحافظــة صعــدة وغــارة 
ــرط  ــى ب ــارات ع ــاء و3 غ ــة صنع ــم بمحافظ ــى هن ــارات ع ــران و4 غ ــة نج قبال

وغارتــان عــى املتــون بمحافظــة اجلــوف«.  

موضحــًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا 6 زحوفــات ملرتزقــة العــدوان 
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باجتــاه مواقــع قواتنــا منهــا ثاثــة باجتــاه مواقــع قواتنــا يف باقــم قبالــة عســر وزحــف 
عــى الــوادي قبالــة نجــران وزحفــان عــى اجلنايــز وعــى جبــل قيــس قبالــة جيــزان، 
ــاب  ــا يف الضب ــع قواتن ــاه مواق ــة باجت ــلل للمرتزق ــاوالت تس ــاث حم ــلوا ث ــا أفش ك

بتعــز والتبــة الســوداء بنهــم ويف األزهــور قبالــة جيــزان. 

وأضــاف »أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ردوا عــى تصعيــد العــدوان بتنفيــذ 
ــوادي ويف  ــدو يف ال ــات الع ــع وجتمع ــا مواق ــتهدفوا خاهل ــن اس ــن هجوميت عمليت
ــع  ــة يف جمم ــع املرتزق ــى مواق ــارة ع ــي إغ ــذوا عمليت ــا نف ــران ك ــة نج ــبكة قبال الش
ــة  ــات نوعي ــذ ١٠ عملي ــب تنفي ــران إىل جان ــة نج ــاد قبال ــوف ويف احل ــون باجل املت
اســتهدفوا خاهلــا حتــركات وآليــات وخطــوط إمــداد العــدو منهــا مخــس عمليــات 
ــس  ــران ومخ ــة نج ــع قبال ــراء البق ــديس وصح ــرب الس ــارش وغ ــراء األج يف صح
عمليــات يف جبــل قيــس قبالــة جيــزان ويف شــال العصيــدة بنهــم ويف صالــة بتعــز 

ــوف«. ــون باجل ــع املت ــج ويف جمم ــرة بلح ويف حوام

وأكــد املتحــدث الرســمي مــرصع وإصابــة أكثــر مــن ١47 مرتزقــًا منهــم ١37 قبالــة 
علــب بعســر و7 يف املتــون و٢ يف الزرقــة ومرتــزق آخــر يف وادي شــواق باجلــوف، 
ــة  ــر ومدرع ــب بعس ــة عل ــة 4 قبال ــات للمرتزق ــاب 6 مدرع ــر وإعط ــم تدم ــا ت ك
ــات يف  ــر 8 آلي ــب تدم ــم إىل جان ــدة بنه ــرى يف العصي ــران وأخ ــة نج ــم قبال يف باق
صحــراء األجــارش قبالــة نجــران و٩ أطقــم تــم تدمرهــا 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 48 ساعة

  ١4 /3/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن قــوى العــدوان ومرتزقتهــم يواصلــون خروقاهتــم املكثفــة 
وعــدم االلتــزام بتنفيــذ املرحلــة األوىل مــن خطــة إعــادة االنتشــار يف 

احلديــدة مرتكبــني 505 خروقــات خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة.

ــؤولية  ــه مس ــدوان ومرتزقت ــبأ« الع ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــل يف ترصي ومح
عرقلــة وإعاقــة تنفيــذ اتفــاق الســويد .. مطالبــًا األمــم املتحــدة ومبعوثهــا اخلــاص 
باختــاذ موقــف حــازم جتــاه عــدم التــزام العــدوان ومرتزقتــه باالتفــاق وبقــرار جملــس 
ــن  ــد م ــكاب مزي ــكري وارت ــم العس ــم وتصعيده ــتمرارهم يف خروقاهت ــن واس األم

املجــازر بحــق األطفــال والنســاء األبريــاء.

ــم  ــتمرارهم يف تعنته ــة إس ــن مغب ــه م ــدوان ومرتزقت ــع الع ــد رسي ــذر العمي وح
وعــدم التزامهــم بتنفيــذ االتفــاق وقــرار جملــس األمــن .. مؤكــدًا أن قواتنــا وبقــدر 
التزامهــا باالتفــاق فــإن صرهــا وضبــط النفــس لــن يــدوم طويــًا وســيكون الــرد 
ــم  ــم وتصعيده ــم وخروقاهت ــه يف تعنته ــدوان ومرتزقت ــتمر الع ــيًا إذا اس ــًا وقاس مؤمل

ــكري. العس

ــزارع  ــازل وم ــتهدفوا من ــه اس ــدوان ومرتزقت ــمي: »إن الع ــدث الرس ــال املتح وق
املواطنــن ومواقــع قواتنــا يف احلديــدة بـــ١٠ صواريــخ و٢٠5 قذائــف و٢٠٢عمليــة 
إطــاق للنــار مــن األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة يف الوقــت الــذي كثفــوا فيــه مــن 
ــة  ــة بـــ5٩ عملي ــام املرتزق ــا قي تعزيزاهتــم وحتــركات قواهتــم حيــث رصــدت قواتن
ــا  ــن، ك ــتحداث وحتص ــي اس ــلل وعمليت ــي تس ــم وحماولت ــك لقواهت ــز وحتري تعزي
ــه يف  ــة حتليق ــًا بمواصل ــتطاعي ٢5 خرق ــريب واالس ــدوان احل ــران الع ــب ط ارتك



291

ــا«. ــي والتحيت ــس والدرهيم ــدة وحي ــة احلدي ــواء مدين أج

وأشــار إىل أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيــد مــن املجــازر بحــق 
املواطنــن األبريــاء وتدمــر املمتلــكات العامــة واخلاصــة وشــن 47 غــارة عــى عــدد 
مــن املحافظــات منهــا ٢٠ غــارة عــى كتــاف و8 غــارات عــى البقــع وتســع غــارات 
عــى باقــم وغارتــان عــى ســحار وغــارة عــى الظاهــر بمحافظــة صعــدة و4 غــارات 
ــس  ــى عب ــارة ع ــر وغ ــة بك ــى العبيس ــارة ع ــران وغ ــة عم ــفيان بمحافظ ــى س ع
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.

ــن  ــه بعمليت ــدوان ومرتزقت ــد الع ــى تصعي ــال ردوا ع ــا األبط ــاف »أن مقاتلين وأض
ــارش ويف  ــراء األج ــة بصح ــدو يف الربع ــع الع ــا مواق ــتهدفوا خاهل ــن اس هجوميت
رشــاحة الغربيــة بالبقــع قبالــة نجــران حيــث متكنوا بفضــل اهلل مــن تطهر واســتعادة 
املواقــع التــي كان العــدو قــد تقــدم فيهــا، كــا نفــذوا 5 عمليــات إغــارة عــى مواقــع 
وجتمعــات املرتزقــة يف مربــع ســلبة باجلــوف ويف بيــت اليزيــدي بدمــت يف الضالــع 
ــة  ــعل قبال ــع ويف مش ــان بالبق ــع هي ــم ويف موق ــام يف هن ــوان و١4 بي ــي رض ويف تبت

جيــزان«.

مشــرًا إىل أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا 4 عمليــات نوعيــة اســتهدفوا 
خاهلــا حتــركات وآليــات وخطــوط إمــدادات العــدو يف الربعــة بصحــراء األجــارش 

ويف الضبــاب بتعــز ويف رشــاحة الغربيــة بالبقــع ويف قبالــة منفــذ علــب بعســر.

وأكــد العميــد رسيــع مــرصع وإصابــة عــرات املرتزقــة منهــم 7 يف الــرح والضباب 
بتعــز واثنــن يف الربوعــة و٢٠ مرتزقــًا قتلــوا وأصيبــوا يف الربعــة باألجــارش يف غــارة 

لطــران العــدوان عــى مرتزقته.

مارس / ٢٠١٩
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ــات  ــرات اآللي ــر ع ــن تدم ــون اهلل م ــوا بع ــال متكن ــا األبط ــاف » أن مقاتلين وأض
ــاب  ــر وإعط ــم تدم ــا ت ــب، ك ــذ عل ــة منف ــا قبال ــم تدمره ــة ت ــا مدرع ــدو منه للع
آليــة و5 أطقــم حمملــة باملرتزقــة منهــا آليــة و4 أطقــم يف الربعــة بصحــراء األجــارش 

ــز«. ــرح بتع ــم يف ال وطق
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
يستعرض يف مؤمتر صحفي حصاد أربعة 

أعوام من املواجهة مع العدوان
  ٢٠١٩/3/١6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــرًا صحافيــًا اســتعرض فيــه حصــاد أربعــة 

أعــوام مــن معركــة الصمــود يف وجــه حتالــف العــدوان.

ــر  ــز احل ــعبنا العزي ــاء ش ــعبية وكل رشف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــرًا إىل أن أبط مش
األيب واجهــوا والزالــوا حتالــف العــدوان الــذي ضــم عــددًا مــن الــدول والكيانــات 

مارس / ٢٠١٩
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والعصابــات التكفريــة واملرتزقــة بقيــادة النظــام الســعودي وبمشــاركة واســعة مــن 
نظــام إمــارة أبــو ظبــي وبمشــاركة ٢٢ دولــة 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 بادنــا.

ــاركة  ــه وأن املش ــادي وموج ــو دور قي ــح وه ــي واض ــدور األمريك ــدًا أن ال مؤك
اإلرسائيليــة ال حتتــاج إىل أدلــة أكثــر ممــا حتــدث بــه قــادة العــدو اإلرسائيــي وكذلــك 

ــنوات. ــع الس ــال األرب ــدو خ ــام الع ــائل إع وس

وقــال العميــد رسيــع: »إنــه ال وجــه للمقارنــة يف اإلمكانيــات والقــدرات بــن اليمن 
ــوة  ــة وال يف الق ــة التحتي ــاد وال يف البني ــدوان ال يف االقتص ــن حتالــف الع ــة وب كدول

العســكرية أو حتــى النفــوذ الســيايس الــدويل«.

وأضــاف »مــع ذلــك وقــف شــعبنا واليــزال يف وجــه كل هــذا التحالــف العــدواين 
بإيــان ال يتزعــزع بــاهلل عــز وجــل، واثقــًا بنــرصه وتأييــده متمســكًا بأهدافــه ومبادئــه 
ــة وال  ــذل والعبودي ــرىض بال ــال وال ي ــل باالحت ــه ال يقب ــه ووطن ــبثًا بأرض متش

باخلضــوع والركــوع لغــر اهلل عــزو جــل«.

وأردف قائــًا: »إن اهلجــوم العســكري املبــارش عــى بادنــا وفــرض احلصــار مثــل 
ــي  ــر الوطن ــتفز الضم ــة واس ــن الدولي ــة وللقوان ــيادة الوطني ــًا للس ــاكًا صارخ انته

ــة«. ــة اليمني والكرام

ــلحة  ــوات املس ــدت الق ــد تص ــا فق ــا ومهامه ــتنادا إىل واجباهت ــه واس ــت إىل أن ولف
ــدوان  ــات وأن الع ــن اإلمكاني ــا م ــر لدهي ــا توف ــامل ب ــكري الش ــوم العس للهج
العســكري وارتــكاب اجلرائــم فــرض عــى قواتنــا املســلحة -جيشــًا وجلانــًا شــعبية- 

ــددة.  ــكرية حم ــارات عس خي
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ــة  ــال األربع ــاوزت خ ــدوان جت ــران الع ــارات ط ــمي أن غ ــدث الرس ــد املتح وأك
ــة  ــية والتارخيي ــا السياس ــم اجلغرافي ــملت معظ ــة وش ــارة جوي ــف غ ــوام ٢5٠ أل أع
لليمــن إضافــة إىل مناطــق يف عســر وجيــزان ونجــران وأن ١8٠ ألــف غــارة 

ــة.  ــات املختص ــل اجله ــن قب ــق م ــكل دقي ــت بش ــدت ووثق ُرص

ــل  ــة جيع ــى اللحظ ــة حت ــارات جوي ــن غ ــن م ــه اليم ــرض ل ــا تع ــًا:» م وأردف قائ
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«.

موضحــًا أن مــا تعرضــت لــه حمافظــة صعــدة مــن غــارات خــال األربــع ســنوات 
يتجــاوز مــا تعرضــت لــه أكثــر مــن ٩ مــدن أوروبيــة جمتمعــة خــال احلــرب العامليــة 

الثانيــة.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن عــدد القنابــل بلغــت 5٩١4 قنبلــة عنقوديــة وفســفورية 
و٢٩5١ قنبلــة ضوئيــة و37٢١ قنبلــة صوتيــة وعــرات مــن القنابــل الفراغيــة.

الفتــًا إىل أن عــدد القنابــل الصاروخيــة بلغــت أكثــر مــن ٢5٠٠٠٠ قنبلــة صاروخيــة 
ــف  ــغ القص ــا بل ــة في ــي ٢٠٠٠٠٠ قذيف ــي واملدفع ــف الصاروخ ــاوز القص ــا جت في
البحــري مــن البــوارج والســفن احلربيــة يف البحريــن األمحــر والعــريب وخليــج عــدن 

أكثــر مــن 6٠٠٠ صــاروخ. 

ــف  ــن نص ــر م ــن أكث ــى اليم ــقط ع ــة س ــنوات املاضي ــع الس ــال األرب ــال: »خ وق
ــري  ــوي وال ــف اجل ــطة بالقص ــرة ومتوس ــة كب ــة صاروخي ــة وقذيف ــون قنبل ملي
ــف  ــف بمختل ــل والقذائ ــن القناب ــان م ــن األطن ــرات اآلالف م ــري وع والبح

ــدوان«. ــة الع ــذ بداي ــن من ــى اليم ــت ع ــا ألقي أنواعه

مضيفــًا »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«.

ــون  ــف ملي ــارة ونص ــون غ ــع ملي ــن رب ــر م ــرض ألكث ــذي تع ــن ال ــد أن اليم وأك
صــاروخ وقذيفــة مل ينكــر ولــن ينكــر.. مل هيــزم.. ولــن هيــزم.. مل خيضــع.. ولــن 

ــع.   خيض

ــي  ــي الصاروخ ــه اهلمج ــدوان وقصف ــارات الع ــمي أن غ ــدث الرس ــح املتح وأوض
واملدفعــي اجلــوي والبحــري والــري أدى إىل إزهــاق أرواح عــرات اآلالف بــن 
شــهيد وجريــح منهــم النســاء واألطفــال إضافــة إىل تدمــر مــا يقــارب 7٠٠ ألــف 
مــن املنشــآت واملرافــق العامــة واخلاصــة مــا بــن منــزل ومنشــأة تعليميــة وصحيــة 

ومصانــع ومــزارع وناقــات وجســور وطرقــات ومســاجد.

ــة ســاح ردع يف وجــه العــدوان وفرضــت  ــال: » لقــد مثلــت القــوة الصاروخي وق
طبيعــة املعركــة مــع العــدو عــى القــوات املســلحة العمــل عــى تطويــر شــامل للقــوة 

ــارات االســرتاتيجية«. ــة ضمــن اخلي الصاروخي

مشــرًا إىل أن القــوة الصاروخيــة حققــت نجاحــات كبــرة وصــوالً إىل انتــاج 
صواريــخ باليســتية حمليــة الصنــع بنســبة ١٠٠%. 

وأكــد العميــد رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت خــال األربــع ســنوات املاضية 
8٩٠ صاروخــًا عــى 8٩٠ هدفــًا خمتلفــًا داخــل أرايض اجلمهوريــة وكذلــك يف عمــق 
العــدو منهــا ١٩ صاروخــًا خــال العــام األول مــن العــدوان و6٩ صاروخــًا 
خــال العــام الثــاين و4٠ صاروخــًا خــال العــام الثالــث، كذلــك أطلقــت القــوة 
الصاروخيــة و١5١ صاروخــًا خــال عــام ٢٠١8م وهــو العــام الــذي أعلنــه 

ــتية. ــخ الباليس ــام الصواري ــاد ع ــح الص ــس صال ــهيد الرئي الش

وأردف قائــًا: »القــوات املســلحة متتلــك خمزونــًا اســرتاتيجيًا مــن الصواريــخ 
ــد  ــت واح ــتية يف وق ــخ الباليس ــرات الصواري ــاق ع ــى إط ــادرة ع ــتية وق الباليس
ــة  ــة باليســتية قــادرة عــى إصاب ــا منظومــات صاروخي ــر مــن هــدف ولدين عــى أكث
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ــدو«. ــة للع ــات الدفاعي ــا املنظوم ــة دون أن تعرتضه ــا بدق أهدافه

ــال  ــار خ ــدون طي ــرات ب ــة للطائ ــات التجريبي ــدأت العملي ــون اهلل ب ــاف »بع وأض
ــدو  ــوق الع ــر تف ــر ك ــو املس ــاح اجل ــتطاع س ــدوان واس ــن الع ــاين م ــام الث الع

ــوي«.  اجل

ــة  ــذ ١53٠ عملي ــة نف ــر يف املعرك ــو املس ــاح اجل ــول س ــذ دخ ــه ومن ــًا أن موضح
هجوميــة واســتطاعية، اهلجوميــة منهــا بلغــت ١64 عمليــة منهــا 63 عمليــة خــال 
ــرتكة  ــات املش ــدد العملي ــايل ع ــغ إمج ــا بل ــال ٢٠١٩م، في ــة خ ٢٠١8م و١١ عملي

ــة.  ــة ٢6 عملي ــة 5 عمليــات ومــع وحــدة املدفعي للوحــدة مــع القــوة الصاروخي

ــة  ــن ١36٢ عملي ــر م ــر أكث ــاح كب ــذ بنج ــر نف ــو املس ــاح اجل ــت إىل أن س ولف
اســتطاع ورصــد ألهــداف تابعــة للعــدو منهــا قواعــد عســكرية ومنشــآت 

وتعزيــزات.  وجتمعــات ومعســكرات وحتــركات 

ــع  ــتمرة وختض ــر مس ــو املس ــاح اجل ــاج لس ــع واإلنت ــات التصني ــدًا أن عملي مؤك
ــرات  ــن الطائ ــة م ــال متقدم ــة أجي ــاج وصناع ــم إنت ــة وت ــة دائم ــات تطويري لعملي
ــة. ــة املقبل ــال املرحل ــة خ ــتدخل اخلدم ــدة س ــات جدي ــاك منظوم ــة وهن اهلجومي

وأضــاف »دخــول ســاح اجلــو املســر يف املعركــة عــزز مــن بنــك أهــداف القــوة 
الصاروخيــة وهنــاك أكثــر مــن 3٠٠ هــدف 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 املروعــة لقواتنــا ال يقتــرص نطاقهــا عــى 

ــي. ــو ظب ــارة أب ــعودي وإىل إم ــام الس ــة النظ ــد إىل عاصم ــل يمت ــة ب األرايض اليمني

وأوضــح أن القــوات البحريــة نفــذت خــال األربــع الســنوات املاضيــة ١٩ عمليــة 
نوعيــة حمققــة إصابــات مبــارشة منهــا اســتهداف زوارق حربيــة للعــدو و8 عمليــات 
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ــزال متعــددة  ــة وتــم إفشــال عمليــات دعــم لوجيســتي وإن اســتهدفت ســفن حربي
املهــام وعمليتــان اســتهدفتا فرقاطــة الدمــام واملدينــة وعمليتــان ضــد كاســحة ألغــام 

و4 عمليــات اســتهدفت رصيــف مينــاء تابــع للعــدو.

ــوات  ــة وق ــوات بحري ــاء ق ــل لبن ــتواصل العم ــلحة س ــوات املس ــًا إىل أن الق منوه
ــاع  ــؤولية الدف ــع بمس ــة وتضطل ــا اليمني ــة اجلغرافي ــب وطبيع ــاحي تتناس ــاع س دف

ــزر. ــة واجل ــاه اإلقليمي ــواحل واملي ــن الس ع

وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا لــن تعــدم الوســيلة وهــي متــارس حقهــا املــروع 
يف الدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة بــا يف ذلــك اســتهداف القواعــد واملنشــآت 

ــة. ــزر اليمني ــة يف اجل ــات املعادي والتجمع

وأضــاف »أن وحــدات اهلندســة وكذلــك وحــدات ضــد الــدروع نجحــت يف تنفيــذ 
ــات العــدو وأســلحته  ــة اســتهدفت مدرعــات وآلي ــة نوعي مــا يقــارب ٩٠٠٠عملي

املتوســطة والثقيلــة وجتمعــات مرتزقتــه وجنــوده وحتصيناتــه«.

ــن 7٠٠٠  ــل ع ــا ال يق ــاب م ــر وإعط ــات أدت إىل تدم ــذه العملي ــًا إىل أن ه الفت
مدرعــة وآليــة وناقلــة جنــد ودبابــة وعربــة وجرافــة بمعــدل مــن 4 إىل 5 عمليــات 

ــوم. ــتهداف كل ي اس

وأكــد أن املوثــق بالصــوت والصــورة لــدى اإلعــام احلــريب مــن تلــك العمليــات 
يتجــاوز 5٠٩٩ آليــة ومدرعــة ودبابــة وناقلــة جنــد.

ــكرية  ــات العس ــر الصناع ــقط فخ ــي أن يس ــل اليمن ــتطاع املقات ــا: »اس وأردف قائ
األمريكيــة والريطانيــة مــن دبابــات اإلبرامــز واملدرعــات بمختلــف أنواعهــا 

ــكوش. ــرو واالش ــس ب ــكوش واملاك ــراديل واش كال

وأضــاف »أنــه وبعــد توجيهــات القيــادة بتطويــر وحــدة القناصــة ورفدهــا بالدمــاء 
ــدات  ــات وح ــدد عملي ــغ ع ــة ليبل ــدات النوعي ــذه الوح ــل ه ــم تفعي ــدة ت اجلدي
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القناصــة منــذ بــدء العــدوان وحتــى مــارس اجلــاري عــى طــول مــرح العمليــات 
القتاليــة ٢٢84٩ عمليــة منهــا 3٠64 عمليــة لوحــدة القنــص خــال ٢٠١5م 

و4٠3٠ خــال ٢٠١6م 5456 خــال ٢٠١7م 737٩ خــال ٢٠١8م«.

ــات  ــداد جبه ــى امت ــت ع ــة كان ــدة القناص ــهر لوح ــات األش ــرًا إىل أن العملي مش
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 
ــر مــن  ــا يف التصــدي ألكث ــة كــا نجحــت قواتن ــة هجومي ــا 3365 عملي عــى بادن

ــة للعــدو وحمــاوالت تســلل«. ــة هجومي 4١5٢ حماول

وأضــاف » أن الدفاعــات اجلويــة نجحــت يف إســقاط ٢5 طائــرة حربيــة و١٩ 
مروحيــة أباتــي و٢4٠ طائــرة اســتطاعية وجتسســية«.

موضحــًا أن العمــل جــار لتعزيــز قــدرة الدفــاع اجلــوي وختضــع منظومــات دفاعيــة 
عــدة لعمليــات جتريبيــة قبــل دخوهلــا املعركــة.

ــة  ــل وإصاب ــا أدت إىل مقت ــة لقواتن ــات القتالي ــمي أن العملي ــدث الرس ــد املتح وأك
ــن  ــاب م ــل ومص ــف قتي ــم 78 أل ــدو منه ــوات الع ــن ق ــف م ــن ١٠٠ أل ــر م أكث
ــة يف اجلبهــات  ــم عــى حجــم خســائره البري ــة وأن النظــام الســعودي يتكت املرتزق

ــزان. ــران وجي ــر ونج ــا يف أرايض عس ــة منه املختلف

وأشــار إىل أن أبنــاء شــعبنا العزيــز وعــى رأســهم منتســبو املؤسســة العســكرية مــن 
ــن  ــًا ع ــة دفاع ــة تارخيي ــة بطولي ــون ملحم ــعبية يصنع ــان الش ــش واللج ــال اجلي أبط
ــذ  ــن تنفي ــى ع ــن تتخ ــلحة ل ــوات املس ــة، والق ــة اليمني ــة والكرام ــيادة الوطني الس
مهامهــا يف حتريــر املناطــق املحتلــة وحفــظ الســيادة الوطنيــة وتأمــن حــدود البــاد 
ــق  ــول إىل حتقي ــل الوص ــن أج ــزم م ــا يل ــتتخذ كل م ــة وس ــة واجلوي ــة والبحري الري

هــذا اهلــدف.

مارس / ٢٠١٩
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وأوضــح أن معلوماتنــا االســتخباراتية تؤكــد وجــود نوايــا عدوانيــة ضمــن عمليــة 
ــدو  ــركات الع ــًا لتح ــدًا دقيق ــاك رص ــدة وأن هن ــدو يف احلدي ــكري للع ــد عس تصعي

ــبة. ــة واملناس ــراءات املطلوب ــة اإلج ــا كاف ــتتخذ قواتن وس

ــا عادلــة.. ولــن جيــد حتالــف العــدوان مــن  مؤكــدًا أن معركتنــا مصريــة.. وقضيتن
ــكل  ــل ب ــدام للتنكي ــجاعة واإلق ــة والش ــود والعزيم ــعب إال الصم ــذا الش ــاء ه أبن

ــن.  ــل وكل خائ ــاز وكل عمي غ

وخاطــب العميــد رسيــع حــكام أبوظبــي قائــًا: »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«.

ــي يف  ــا وه ــة لريطاني ــات اجلنوبي ــاء املحافظ ــع أبن ــول: »مل خيض ــره بالق ــًا مؤمت خمتت
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 خرقًا جديدًا للمرتزقة 
يف احلديدة و57 غارة و12 زحفًا ومحاولة تسلل 

يف باقي اجلبهات خالل األربعة أيام املاضية
  ١8 /٢٠١٩/3م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن العــدوان ومرتزقتــه واصلــوا خروقاهتــم واســتهداف 
ــا يف  ــع قواتن ــني ومواق ــزارع املواطن ــازل وم ــكنية ومن ــاء الس األحي

ــة. ــام املاضي ــة أي ــال األربع ــًا خ ــني 1019 خرق ــدة مرتكب احلدي

وقــال يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ«: » إن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه 
توزعــت بــن إطــاق ٢٩ صاروخــًا و43٢ قذيفــة و344 عمليــة إطــاق نــار مــن 
خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة كــا نفــذوا حماولــة تســلل باجتــاه مواقــع قواتنا 

شــال حيــس«.

مؤكــدًا أن قواتنــا رصــدت ١٢8 عمليــة تعزيــز وحتــرك للمرتزقــة وعمليتــي 
واالســتطاعي  احلــريب  العــدوان  لطــران  خرقــا  و83  وحتصــن  اســتحداث 

التحليــق يف أجــواء مدينــة احلديــدة واملديريــات. والتجســي بمواصلتــه 

وأضــاف العميــد رسيــع » أن طــران العــدوان احلــريب واصــل اســتهدافه للمواطنــن 
األبريــاء واملمتلــكات العامــة واخلاصــة بـــ57 غــارة يف عــدد مــن املحافظــات منهــا 
١١غــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و3 غــارات عــى اجلــوف و7 غــارات عــى 
كتــاف وغــارة عــى رازح وغــارة عــى شــدا و5 غــارات عــى املاحيــط و8 غــارات 
عــى باقــم بمحافظــة صعــدة و١١ غــارة عــى حــرض بمحافظــة حجــة و4 غــارات 
ــان  ــان عــى رصواح بمحافظــة مــأرب وغارت ــة بمحافظــة تعــز وغارت عــى الوازعي

قبالــة نجــران وغارتــان عــى الربوعــة«. 

مارس / ٢٠١٩
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مشــرًا إىل أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا 8 زحوفــات ملرتزقــة العدوان 
عــى مواقــع قواتنــا منهــا زحفــان عــى االزهــور وزحفــان عــى تبــة القامــة وجبــل 
احلطيمــي بــوادي جــارة وزحفــان عــى رشق الــدود وزحــف عــى املاحيــط قبالــة 
ــلل  ــاوالت تس ــلوا 4 حم ــو شــهيد بالربوعــة، كــا أفش ــة أب ــزان وزحــف عــى تب جي
ــز ويف  ــر بتع ــدة ويف رشق ص ــس باحلدي ــال حي ــا يف ش ــدوان إىل مواقعن ــة الع ملرتزق

دمــت بالضالــع ويف يــام بنهــم.

وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية نفــذوا ثــاث عمليات 
هجوميــة اســتهدفوا خاهلــا مواقــع مرتزقــة العــدوان يف الطلعــة بالبقــع ويف الغرفــة 
ــارة  ــي إغ ــذوا عمليت ــا نف ــزان ك ــة جي ــارة قبال ــوف ويف وادي ج ــوب يف اجل باملصل
عــى مواقــع العــدو يف تبــاب وثبــات وحــول التبــاب الســود بنهــم ويف رقابــة مــراش 

بمربــع احلــاد قبالــة نجــران.

ــاد  ــركات وعت ــتهدفت حت ــة اس ــات نوعي ــا لـــ٩ عملي ــال قواتن ــذ أبط ــًا إىل تنفي الفت
ــع  ــارش ويف مرب ــراء األج ــع ويف صح ــاحة ويف البق ــدو يف رش ــداد الع ــوط إم وخط
ــرن ويف  ــزان ويف الق ــة جي ــور قبال ــة ويف االزه ــران ويف الفريض ــة نج ــاد قبال احل

ــع. ــت بالضال ــم ويف دم ــرع بنه ــد األق ــكر خال معس

وأكــد العميــد رسيــع ســقوط عــرات الغــزاة واملرتزقــة بــن قتيــل ومصــاب منهــم 
جنــدي ســعودي تــم قنصــه يف املعشــار قبالــة جيــزان و6 جنــود ســعودين آخريــن 

قتلــوا وأصيبــوا قبالــة نجــران إىل جانــب قنــص37 مرتزقــًا يف هنــم و8 يف رصواح.

ــوا بعــون اهلل مــن إحــراق  ــا األبطــال متكن وأضــاف املتحــدث الرســمي »أن مقاتلين
ــة إىل  ــران إضاف ــة نج ــع قبال ــدوان يف البق ــة الع ــة ملرتزق ــلحة تابع ــازن أس ــة خم ثاث
تدمــر وإعطــاب عــدد مــن اآلليــات العســكرية للمرتزقــة يف عمليــات نوعيــة منهــا 

ــزان«. طقــان يف البقــع وطقــم آخــر يف الفريضــة بجي
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العميد سريع: ال صحة ملا ينشره العدوان 
ومرتزقته حول استهداف قواتنا ملقر 

ممثليهم يف اللجنة املشتركة
  ١٩ /٢٠١٩/3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن مــا ينــرشه العــدوان ومرتزقتــه ومــا يروجــون لــه يف وســائل 
إعامهــم حــول اســتهداف قواتنــا ملقــر ممثــي العــدوان ومرتزقتــه يف 
اللجنــة املشــركة لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة كام غــر صحيــح 
ويــأيت يف إطــار التغطيــة عــى خروقاهتــم املتواصلــة وتعزيزاهتــم 
ــوف ويف  ــح ومكش ــدٍي واض ــاٍر تصعي ــأيت يف إط ــي ت ــرة والت الكب

ــاق. ــذ االتف ــة تنفي ــم وإعاق ــن التزاماهت ــل م ــة للتنص حماول

ــه  ــي نفس ــق األمم ــاء الفري ــى أعض ــى ع ــًا حت ــد خافي ــف مل يع ــذا املوق ــال: »ه وق
ــه اســتهدافهم يف مقــر إقامتهــم يف قــرص االحتــاد  والذيــن حــاول العــدوان ومرتزقت

ــرات«.  ــن ١٠ م ــر م أكث

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 

١8 ديســمر ٢٠١8م أكثــر مــن ١3٠3١ خرقــًا.

ــس  ــرار جمل ــويد وبق ــاق الس ــذ اتف ــا بتنفي ــا والتزامن ــرارًا جديتن ــا م ــاف »أكدن وأض
األمــن الــدويل كجانــب أخاقــي وبــدأت قواتنــا تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن إعــادة 
ــوا  ــم وحاول ــوا التزاماهت ــه مل حيرتم ــدوان ومرتزقت ــدة إال أن الع ــار يف احلدي االنتش

ــاق«. ــذ االتف ــة تنفي ــا وإعاق ــل منه التنص
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العميد سريع: 703 خروقات للعدوان 
ومرتزقته يف احلديدة و57 غارة 

وثمانية زحوفات يف باقي اجلبهات
  ٢٠١٩/3/٢١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــه ماضــون يف تعنتهــم وإرصارهــم عــى  ــع أن العــدوان ومرتزقت رسي
ــاء  ــتهداف األحي ــتمرار يف اس ــويد واالس ــاق الس ــذ اتف ــة تنفي إعاق
الســكنية ومــزارع ومنــازل املواطنــني ومواقــع قواتنــا وتكثيــف 
ــات  ــني ٧03 خروق ــدة مرتكب ــم يف احلدي ــركات قواهت ــزات وحت تعزي

خــال الـــ٧2 ســاعة املاضيــة.

وأشــار يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« إىل أن خروقــات العــدوان 
ــة إطــاق  ــه توزعــت بــن إطــاق 5 صواريــخ و٢77 قذيفــة و٢٢8 عملي ومرتزقت
نــار مــن خمتلــف األســلحة املتوســطة واخلفيفــة و١43 عمليــة تعزيــزات وحتــركات 
ــب  ــذي ارتك ــت ال ــن يف الوق ــتحداث وحتص ــات اس ــم و3 عملي ــم ومقاتليه لقواهت
فيــه طــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي 47 خرقــًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء 

ــات.     ــدة وعــدد مــن املديري ــة احلدي مدين

موضحــًا أن طــران العــدوان احلــريب واصــل ارتــكاب مزيد مــن اجلرائم واســتهداف 
ــاء واملمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن املحافظــات بـــ57  املواطنــن األبري
ــورة  ــى قمب ــن ع ــم وغارت ــى باق ــاف و١٠ ع ــى كت ــارة ع ــن ١4 غ ــث ش ــارة حي غ
باملاحيــط وغارتــن يف املثلــث األعــى وغــارة يف املــزرق و6 عــى رازح و١١ عــى 
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 6 زحوفــات ملرتزقــة 
ــا منهــا زحــف يف الطلعــة وزحــف يف رشــاحة الغربيــة  العــدوان عــى مواقــع قواتن
ــان يف  ــر وزحف ــة بعس ــف يف الربوع ــاء وزح ــم يف البيض ــف يف اجلاج ــع وزح بالبق
ــا يف  ــة إىل مواقعن ــلل للمرتزق ــي تس ــلوا حماولت ــا أفش ــزان، ك ــة جي ــارة قبال وادي ج

ــام بنهــم والقعيــف باجلــوف.     ي

ــة  ــا ٢5 عملي ــال قواتن ــذ أبط ــه نف ــدوان ومرتزقت ــد الع ــى تصعي ــه وردًا ع ــدًا أن مؤك
ــة  ــدة الغربي ــة اســتهدفت مواقــع املرتزقــة يف عي عســكرية منهــا 4 عمليــات هجومي
ــاب  ــة والتب ــرج رقع ــية وب ــة واألساس ــورة والقيم ــرى قمب ــم ويف ق ــدان بنه وعبي
ــذ 5  ــب تنفي ــع إىل جان ــة بالبق ــزان ويف الطلع ــة جي ــارة قبال ــاورة يف وادي ج املج
ــارس ويف  ــد الف ــدوان يف نج ــة الع ــات مرتزق ــع وجتمع ــى مواق ــارة ع ــات إغ عملي
ــة  ــوف ويف تب ــام يف باجل ــة بح ــان ويف قعيط ــران ويف الس ــة نج ــاد قبال ــع احل مرب

ــزان. ــة جي ــة قبال القام

ونــوه إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا ١6عمليــة نوعيــة اســتهدفت حتــركات 
وخطــوط إمــداد العــدو وآلياتــه يف نجــد الفــارس ويف رشــاحة الغربيــة ويف صحــراء 
ــة نجــران ويف وادي جــارة ويف  ــع احلــاد قبال ومجــارك البقــع ويف األجــارش ويف مرب
باقــم ويف األزهــور ويف جمــازة الغربيــة قبالــة جيــزان ويف الربوعــة بعســر ويف قانيــة 

ويف ناطــع بالبيضــاء ويف حــام باجلــوف ويف الكدحــة بتعــز.  

ــل  ــة بجب ــي للمرتزق ــكر التدريب ــتهدفت املعس ــة اس ــوة الصاروخي ــرًا إىل أن الق مش
 .p1 ــدر ــتين ب ــن باليس ــط بصاروخ ــة باملاحي ــواء العروب ــمى ل ــا يس ــار وم الن

وأكــد املتحــدث الرســمي مــرصع وإصابــة أكثــر مــن 53 مــن الغــزاة واملرتزقــة منهم 
جنديــان ســعوديان تــم قنصهــم يف مشــعل والفريضــة و٢٠ مرتزقــًا تــم قنصهــم يف 
هنــم و6 يف رصواح و3 يف تبــة العمــدان بتعــز و١3 مرتزقــًا يف اجلــوف و7 يف البيضــاء 
و٢ يف 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.

موضحــًا أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن تدمــر 
وإعطــاب أكثــر مــن١7 مدرعــة وآليــة وطقــًا للمرتزقــة منهــا مدرعــة و5 أطقــم يف 
البقــع وثــاث آليــات يف الربوعــة وآليــة يف باقــم وطقــم يف االزهــور وطقــم يف قانيــة 
بالبيضــاء وطقــم يف الكدحــة بتعــز وطقــم يف األجــارش وثاثــة أطقــم يف وادي جــارة 

ــزان. بجي
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العميد سريع: مصرع أكثر من 20 عنصرًا من 
اجليش السعودي وإصابة العشرات يف عملية 
عسكرية هجومية للجيش واللجان بجيزان

  ٢4 /٢٠١٩/3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع مــرع أكثــر مــن 20 عنــرًا مــن جيــش العــدو الســعودي 
ــر 5  ــراق وتدم ــب إح ــادات إىل جان ــم قي ــرشات بينه ــة الع وإصاب
ــاد عســكري ســعودي كبــر يف عمليــة عســكرية  ــام عت آليــات واغتن
ــزان. ــوم يف جي ــعبية الي ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــا أبط ــة نفذه نوعي

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 
ــع  ــن املواق ــدد م ــة وع ــة والصياب ــي القيم ــة وقريت ــل ال »m b c “ والصف رشق جب

املجــاورة.
ولفــت إىل أن العمليــة اهلجوميــة ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ســبقها إطــاق 

صــاروخ زلــزال حمققــًا إصابــات مبــارشة.
ــي  ــة الت ــة النوعي ــذه العملي ــعودي هب ــدو الس ــأوا الع ــا فاج ــرًا إىل أن مقاتلين مش
أحدثــت حالــة مــن اإلربــاك واهللــع يف أوســاط قواتــه حيــث الذ مــن تبقــى منهــم 

ــرار. بالف
ــعودي  ــدو الس ــى الع ــث لرصع ــرات اجلث ــمي أن ع ــدث الرس ــح املتح وأوض
التــزال مرميــة يف املواقــع التــي كانــوا يتواجــدون فيهــا ومل يســتطع العــدو انتشــاهلا 

ــران. ــن الط ــة م ــاندة الكثيف ــم املس رغ
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
  ٢4 /3/ ٢٠١٩م  

أكــد مديــر دائــرة التوجيــه املعنوي املتحــدث الرســمي باســم القوات 
املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن العــدوان الســعودي اإلمــارايت عــى 
بادنــا والــذي تدعمــه ومتولــه أمريــكا وإرسائيــل مل ولــن يســتطيع أن 
حيقــق أيــًا مــن أهدافــه العدوانيــة ألهنــا ال تعــدو عــن كوهنــا أوهامــًا 

رســمها يف خميلتــه.

وأوضــح خــال كلمتــه يف فعاليــة نظمهــا مستشــفى 48 النموذجــي 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.

ــم  ــعب ودعمه ــاء الش ــة ألبن ــف الوطني ــود واملواق ــع بالصم ــد رسي ــاد العمي وأش
ــن  ــاع ع ــعبية للدف ــان الش ــلحة واللج ــوات املس ــال الق ــب أبط ــم إىل جان ووقوفه
الســيادة الوطنيــة ومواجهــة حتالــف العــدوان الغاشــم عــى بادنــا .. مشــرًا إىل أن 
الوضــع الــذي تشــهده بعــض املناطــق يف جنــوب الوطــن يف ظــل اســتمرار املحتلــن 
ــا يف تلــك املناطــق يكشــف  يف الســيطرة وممارســة الظلــم واالســتبداد بحــق إخوانن

ــه مــن شــعارات زائفــة.  ــروج ل حقيقــة العــدوان ومــا ي

وقــال: » ســيكتب التاريــخ بأحــرف مــن نــور عــن املواقــف البطوليــة واالستبســال 
الــذي يســطره أبطــال قواتنــا املســلحة واللجــان الشــعبية ،الذيــن يكبــدون املعتديــن 
ــدو  ــق أرايض الع ــال ويف عم ــات القت ــف جبه ــراء يف خمتل ــم نك ــم هزائ ومرتزقته
وســتبقى املاحــم البطوليــة مصــدر فخــر واعتــزاز الشــعب اليمنــي وأجيالــه جيــًا 

بعــد جيــل«.

ــا  ــي يف بادن ــاع الصح ــن يف القط ــانية للعامل ــة واإلنس ــف الوطني ــيدًا باملواق مش
ــًة  ــودًا خملص ــون جه ــن يبذل ــي الذي ــفى 48 النمودج ــوادر مستش ــادة وك ــم قي ومنه

ــات. ــف املحافظ ــن خمتل ــرىض م ــب امل ــى إىل جان ــاه اجلرح ــاعة جت ــدار س ــى م ع
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يزور 
اجلرحى يف مستشفى 48 النموذجي 

مبناسبة الذكرى الرابعة للصمود
  ٢٠١٩/3/٢4م

ــم  ــمي باس ــدث الرس ــوي - املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــد مدي تفق
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم أحــوال اجلرحــى مــن 
منتســبي القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية الذيــن يتلقــون العــاج 
يف مستشــفى 48 النموذجــي وذلــك بمناســبة الذكــرى الرابعــة 

ــدوان. ــة الع ــود يف مواجه للصم

ــور  ــبتمر الدكت ــة ٢١ س ــس جامع ــب رئي ــا نائ ــه فيه ــي رافق ــارة الت ــال الزي وخ
مجــال الكميــم اســتمع العميــد رسيــع مــن مديــر مستشــفى 48 النموذجــي العقيــد 
ــة التــي  ــة والعاجي ــوريف إىل إيضاحــات حــول طبيعــة اخلدمــات الطبي إســاعيل ال
ــتظل  ــم س ــى وتضحياهت ــهداء واجلرح ــاء الش ــرًا إىل أن دم ــى .. مش ــدم للجرح تق
مصــدر فخــر واعتــزاز ألبنــاء شــعبنا اليمنــي ومصــدر إهلــام تســتمد منــه األجيــال 

ــاس. ــدة الب ــزة وش ــوة والع ــاين الق ــة مع الياني

معــرًا عــن فخــره واعتــزازه باملواقــف والتضحيــات اجلســيمة ومــا يســطره أبطــال 
اجليــش واللجــان الشــعبية مــن ماحــم بطوليــة يف مواجهــة الغــزاة املعتديــن 
ــن  ــاع ع ــية الدف ــم وقدس ــة قضيته ــن عدال ــاهلل وم ــم ب ــن إياهن ــم م ــتمدين قوهت مس

ــعبهم. ــم وش وطنه

وأوضــح مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي أن الشــهداء واجلرحــى يســتحقون كل معاين 
ــدين  ــة جمس ــرف والبطول ــن ال ــباقن إىل ميادي ــوا الس ــم كان ــان ألهن ــاء والعرف الوف
رشف انتائهــم ووفاءهــم بالَقَســم الــذي أقســموه يف الــذود عــن وطنهــم وشــعبهم.
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ــه أن  ــدوان ومرتزقت ــة للع ــالة قوي ــد رس ــود تع ــة للصم ــرى الرابع ــدًا أن الذك مؤك
ــية  ــاليب ووحش ــه أس ــن تعيق ــة ول ــة والكرام ــق احلري ــار طري ــي اخت ــعب اليمن الش

ــت. ــا كان ــدوان مه الع

ــية  ــادة السياس ــايل للقي ــم الع ــكرهم وتقديره ــن ش ــى ع ــر اجلرح ــم ع ــن جهته م
والعســكرية عــى هــذه الزيــارات.. مؤكديــن اســتعدادهم لبــذل أرواحهــم رخيصــة 

ــعب. ــن والش ــبيل اهلل والوط يف س
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العميد سريع لوكالة األنباء األملانية : لدينا 
مخزون استراتيجي من الصواريخ الباليستية

  3/٢6/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــًا  ــراتيجيًا دفاعي ــًا اس ــك خمزون ــة متتل ــة اليمني ــع أن اجلمهوري رسي
رادعــًا مــن الصواريــخ الباليتســية التــي يتــم تطويُرهــا بشــكل كبــر 

ــب. ــذا اجلان ــرًا يف ه ــوطًا َكب ــن ش ــع اليم ــد قط وق

ــة  ــَة اليمني ــوَة الصاروخي ــة إىل أن الق ــاء األملاني ــة األنب ــع وكال ــة م ــار يف مقابل وأش
ــي وأن  ــو ظب ــارة أب ــاض وإىل إم ــد الري ــا بع ــَل إىل م ــن أن تص ــخ يمك ــك صواري متل

ــتمر.  ــكل مس ــع بش ــداف يتوس ــَك األه بن

ــراءات  ــن اإلج ــأيت ضم ــعبية ي ــان الش ــُش واللج ــه اجلي ــوُم ب ــا يق ــت إىل أن م ولف
ــُة  ــدت اإلرادُة احلقيقي ــام إذا ُوج ــع الس ــي م ــعَب اليمن ــدًا أن الش ــة .. مؤك الدفاعي
لذلــك، أمــا إذا اســتمر العــدواُن فليــس أمامــه أيُّ خيــار ســوى اخليــارات العســكرية 

ــا يــي نــص املقابــل: .. في

وكالــة األنبــاء األملانيــة ) د ب ا (:  ســيادة العميــد حييــى رسيــع نوجــه إليكــم التحيــة 
يف بدايــة هــذه املقابلــة:

ــتخدام  ــول اس ــم ح ــر لك ــرف اآلخ ــا الط ــي يوجهه ــات الت ــى االهتام ــم ع ــا ردك م
ــع ..؟ ــة الصن ــلحة إيراني ــخ وأس صواري

ســمعنا هبــذا الــكام كثــرًا من قبــل إعــام دول حتالــف العــدوان.. هم يســتخدمون 
الكثــر مــن الذرائــع واملــررات لشــن عدواهنــم عى الشــعب اليمنــي.. هذا الشــعب 
معــروف عــر التاريــخ أنــه شــعب لــه عقليــة حربيــة.. شــعب حمــارب بــكل امتيــاز 
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ــا  ــل وصناعته ــا ب ــلحة وتطويره ــى األس ــول ع ــة احلص ــام احلربي ــن امله ــن ضم وم
ــة  ــن ومحاي ــدوان وردع املعتدي ــدي للع ــة يف التص ــداف املتمثل ــق األه ــى تتحق حت
البــاد مــن األطــاع اخلارجيــة وهــذا حــق مــروع لــكل شــعب يدافــع عــن نفســه 
ــرض  ــا يتع ــده، فعندم ــه وبل ــى أرض ــاظ ع ــة للحف ــائل املمكن ــذ كل الوس يف أن يتخ
بلــد مــا لتحالــف دويل عــدواين لــه أطــاع معروفــة وارتكــب املجــازر ودمــر البنيــة 
التحتيــة فــإن احلديــث عــن مصــدر الســاح يصبــح أمــرًا 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 
ــة  ــات احلربي ــة إىل الصناع ــدوان إضاف ــرتة الع ــال ف ــر خ ــت للتطوي ــي خضع الت
املعلــن عنهــا.. ومــن املســتغرب أن يــأيت العــدوان ليعيــد طــرح مثــل هــذه الذرائــع 
واملــررات بعــد أربــع ســنوات مــن الصمــود وأربــع ســنوات مــن احلصــار الــري 
ــو  ــًا وه ــه صحيح ــا يطرح ــاح إذا كان م ــأيت الس ــن ي ــن أي ــوي فم ــري واجل والبح
ــال  ــه يف جم ــت جدارت ــي أثب ــد أن اليمن ــذا نؤك ــر واجلــو؟... وهل ــر والبح ــارص ال حي

الصناعــات العســكرية نتيجــة مــا تفرضــه علينــا طبيعــة املعركــة.

يومــان تفصلنــا عــن ذكــرى عمليــات حتالــف العــدوان يف اليمــن، مــا حجم اخلســائر 
التــي خلفهــا ضد املدنيــني يف اليمــن .. ؟ 

ــاء شــال العاصمــة للقصــف  ــذ الســاعات األوىل لشــن العــدوان تعرضــت أحي من
اجلــوي مــا أدى إىل ســقوط شــهداء وجرحــى واســتمر األمــر عــى ذلــك مــع تكثيف 
الغــارات اجلويــة واليــوم هنــاك مــا ال يقــل عــن 4٠ ألفــًا مــا بــن شــهيد وجريــح 
وبالتأكيــد أنكــم تابعتــم كيــف أن القصــف طــال األحيــاء الســكنية والقــرى 
ــر ٢٠١6م  ــرى يف أكتوب ــة الك ــف الصال ــن كقص ــباتية للمواطن ــات املناس والتجمع
وهنــاك رصــد وتوثيــق لكافــة اجلرائــم التــي طالــت املدنيــن وكذلــك البنيــة التحتيــة 
وكل مــا لــه عاقــة بحيــاة اليمنيــن وهنــاك جهــات قانونيــة تتــوىل عمليــة التوثيــق 

ــد. والرص
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ــة  ــخ بالســتية طويل ــم أن اجليــش يمتلــك ويطــور صواري يف املؤمتــر الصحفــي ذكرت
ــارايت . ــرين إىل أهنــا ســتصل العمــق الســعودي واإلم املــدى، مش

ــد  ــرض البل ــا تتع ــة فعندم ــا عادل ــدوان.. قضيتن ــدي للع ــة التص ــك مروعي نمتل
ــع  ــاوم ويداف ــن يق ــا إال مل ــة هن ــا مروعي ــال ف ــة االحت ــي وملحاول ــزو األجنب للغ
ــل  عــن البلــد، هــذا مــا يؤكــده التاريــخ اليمنــي ومــا يتفــق مــع املنطــق والعقــل ب
ــع  ــعب أن يداف ــق أي ش ــن ح ــاوية فم ــع الس ــن والرائ ــراف والقوان ــع األع وم
ــهر  ــت األش ــد أثبت ــدوان وق ــة الع ــذ بداي ــكام من ــذا ال ــول ه ــا نق ــه، كن ــن نفس ع
والســنوات املاضيــة صحــة هــذا ســيا بعــد أن اطلــع اجلميــع عــى املخطــط العدواين 
ــع  ــاول وض ــذي ح ــدوان ال ــذا الع ــة هل ــداف احلقيقي ــن واأله ــى اليم ــري ع والتآم
ذرائــع ومــررات واهيــة إال أنــه اصطــدم بالشــعب اليمنــي املتطلــع إىل االســتقال 
ــن  ــأيت ضم ــة ي ــكرية دفاعي ــراءات عس ــن إج ــذ م ــا ُيتخ ــإن م ــايل ف ــة، وبالت واحلري
ــوطًا  ــا ش ــد قطعن ــية وق ــخ الباليتس ــر الصواري ــك تطوي ــن ذل ــة وم ــا املروع أهدافن
ــاك صواريــخ يمكــن  ــا خمــزون اســرتاتيجي دفاعــي رادع وهن ــرًا يف ذلــك ولدين كب
ــع  ــداف يتوس ــك أه ــا بن ــي ولدين ــارة أبوظب ــاض وإىل إم ــد الري ــا بع ــل إىل م أن تص
ــة وســبق  ــا يــأيت ضمــن إجراءاهتــا الدفاعي ــه قواتن بشــكل مســتمر وكل مــا تقــوم ب
أن أكدنــا مــرارًا أننــا مــع الســام إذا وجــدت اإلرادة احلقيقيــة لذلــك أمــا إذا اســتمر 

ــكرية. ــارات العس ــوى اخلي ــار س ــا أي خي ــس أمامن ــدوان فلي الع

هــل ســتوجهون الصواريــخ إىل الســعودية واإلمــارات يف حــال اســتمرت يف حرهبــا 
وحصارهــا عــى اليمــن؟ يف حــال كانــت اإلجابــة نعــم.. هــل يمكــن اعتبــار ذلــك 

ــدًا هلم؟؟  هتدي

صوارخينــا وكافــة أســلحتنا موجهــة ضــد مــن يعتــدي علينــا.. لــن تتوقــف القــوات 
ــة  ــؤولياهتا الدفاعي ــا ومس ــذ مهامه ــار تنفي ــزم يف إط ــا يل ــاذ م ــن اخت ــلحة ع املس
ــق  ــدوان لتحقي ــف الع ــة لتحال ــر اإلرادة احلقيقي ــا تتواف ــتمرة وعندم ــة مس فاملعرك
ــى أرواح  ــاظ ع ــدف للحف ــدأ وه ــا مب ــبة إلين ــام بالنس ــد أن الس ــام فبالتأكي الس
ــة  ــة والكرام ــيادة الوطني ــظ الس ــعبنا وحيف ــي تطلعــات ش ــا يلب ــا وب ــعبنا ومقاتلين ش
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ــروع  ــدي امل ــتمرون يف التص ــعبنا مس ــاء ش ــدوان فأبن ــتمر الع ــا إذا اس ــة أم اليمني
ــتمرة  ــاالت املس ــى النض ــهد ع ــعبنا يش ــخ ش ــال وتاري ــزو واالحت ــاوالت الغ ملح
ــزاة إال  ــة للغ ــة اليمني ــف املقاوم ــزاة ومل تتوق ــد الغ ــة ض ــل التارخيي ــف املراح يف خمتل
برحيلهــم عــن األرض اليمنيــة وهــو مــا ســيتحقق بــإذن اهلل خــال هــذه املرحلــة.

ــدء  ــذ ب ــن من ــى اليم ــف ع ــنها التحال ــي ش ــة الت ــارات اجلوي ــة الغ ــي حصيل ــم ه ك
ــكرية؟ ــه العس عمليات

تعرضــت معظــم املناطــق اليمنيــة للغــارات اجلويــة وهنــاك طلعــات جويــة قتاليــة 
ــذ اللحظــة التــي انطلــق فيهــا العــدوان وحتــى  واســتطاعية عــى مــدار ســاعة من
ــوم  ــذ الي ــة من ــات اجلوي ــدد الطلع ــم ع ــل ك ــا أن نتخي ــف ولن ــذا دون توق ــا ه يومن
األول حتــى يومنــا هــذا ســيا يف العــام األول وبحســب مــا رصــد ووثــق فــإن إمجــايل 
عــدد الغــارات اجلويــة جتــاوز ربــع مليــون غــارة وهنــاك غــارات مل توثــق أو ترصــد 
ــدد  ــث ع ــن حي ــر م ــذي كان األك ــام األول ال ــال الع ــيا خ ــة س ــباب خمتلف ألس
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 إحراجــًا كبــرًا لــه 
أمــام شــعوب املنطقــة وأمــام العــامل، فبعــد كل هــذه العمليــات والغــارات اهلســترية 
والطلعــات االســتطاعية 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 جمــددًا وهل ســتكونون عــى اســتعداد خلوض رصاع مســلح جمــددًا؟؟ 

حتدثنــا مســبقًا 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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مؤخــرًا، 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 فــرتة وأخــرى نكشــف لوســائل اإلعــام مســتجدات 
ــن  ــد م ــا يرص ــف م ــدة ونكش ــة احلدي ــريب وحمافظ ــاحل الغ ــداين يف الس ــع املي الوض
خروقــات مســتمرة لقــوى العــدوا .. أمــا عــن عــودة حمتملــة للمعــارك فلأســف 
الشــديد أن هنــاك حتــركات وتعزيــزات لقــوى العــدوان يتــم رصدهــا تباعــًا وهــذه 
ــذي  ــر ال ــة األم ــكرية تصعيدي ــات عس ــر لعملي ــن التحض ــأيت ضم ــركات ت التح

يفــرض عــى قواتنــا االســتعداد ملواجهــة أيــة احتــاالت.

ما مدى التزام قواتكم يف اتفاق وقف إطاق النار يف احلديدة ؟؟ 

ــويد  ــاق الس ــع اتف ــؤولية م ــا بمس ــار وتعاملن ــاق الن ــف إط ــا بوق ــد التزمن بالتأكي
ــا  ــم م ــتعدادنا لتقدي ــام واس ــق الس ــا يف حتقي ــدى جديتن ــي م ــعبنا اليمن ــت لش لنثب
أمكــن مــن جهــد ومــن صــر يف ذات الوقــت مــن أجــل إتاحــة الفرصــة إلنجــاح 

ــى األرض. ــذه ع ــك بتنفي ــاق وذل االتف

ــذ  مــا حجــم اخلروقــات التــي ارتكبهــا الطــرف اآلخــر يف احلديــدة حتــى اليــوم من
توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق النــار؟ 

ــب  ــد يتناس ــات مل يع ــح خروق ــة أن مصطل ــتمر لدرج ــد مس ــات يف تصاع اخلروق
مــع مــا حيــدث عــى األرض فالتوصيــف العســكري لبعــض العمليــات العســكرية 
التصعيديــة للعــدوان هــو حمــاوالت هجوميــة األمــر الــذي جيــر قواتنــا عــى التعامل 
ــاوالت  ــك املح ــدي لتل ــبة للتص ــة املناس ــراءات الدفاعي ــاذ اإلج ــك واخت ــع ذل م
اهلجوميــة، ومــن هنــا فــإن مــؤرشات فشــل االتفــاق تــأيت مــن عــدم جديــة حتالــف 
ــه يف  ــدوان ومرتزقت ــات للع ــايل اخلروق ــغ إمج ــد بل ــاق، وق ــذ االتف ــدوان يف تنفي الع

ــًا. ــارس ٢٠١٩م ١3734 خرق ــى ٢١ م ــمر ٢٠١8م حت ــن ١8 ديس ــدة م احلدي

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 
ــل  ــا وبفض ــا إال أهن ــة أهدافه ــق كاف ــد لتحق ــى ح ــهر كأق ــة أش ــابيع أو ثاث إىل أس
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 
ــل  ــيكون أق ــوم س ــحاب الي ــدرك أن االنس ــة وأن ي ــنوات املاضي ــع الس ــال األرب خ
كلفــة مــن اإلرصار عــى االســتمرار يف املعركــة فــأن حيفــظ مــا تبقــى مــن مــاء وجهــه 
أفضــل مــن أن يســتمر يف املــيض قدمــًا 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 
ــة  ــا واضح ــة طريقن ــة ويف النهاي ــة دول املنطق ــام لكاف ــيتحقق الس ــك س ــدث ذل حي

ولدينــا مــن اخليــارات مــا يكفــي للصمــود ألكثــر مــن أربــع ســنوات أخــرى.
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العميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 1459 
خرقًا يف احلديدة و135 غارة وزحوفات مكثفة 

يف بقية اجلبهات خالل الستة أيام املاضية
  ٢٠١٩/3/٢7م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن طــران العــدوان احلــريب واالســتطاعي يواصــل خروقاتــه 
وحتليقــه يف أجــواء احلديــدة يف الوقــت الــذي يواصــل مرتزقــة 
ــازل ومــزارع املواطنــني ومواقــع  العــدوان قصفهــم واســتهدافهم ملن
قواتنــا مــا أدى إىل ســقوط شــهداء وجرحــى مــن األطفــال والنســاء 
ــة.    ــة واخلاص ــكات العام ــازل واملمتل ــن املن ــدد م ــرضر ع ــر وت وتدم

وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة “ســبأ” أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف 
احلديــدة بلغــت خــال الســتة أيــام املاضيــة أكثــر مــن ١45٩ خرقــًا توزعــت بــن 
إطــاق 7 صواريــخ و7٢5 قذيفــة و38٩عمليــة إطــاق نــار مــن خمتلــف األســلحة 
ــم  ــم وقيامه ــم ومقاتليه ــك آللياهت ــز وحتري ــة تعزي ــة و٢4١ عملي ــطة واخلفيف املتوس

بتســع عمليــات اســتحداث وحتصــن و88 خرقــا لطــران العــدوان.

ــتهداف  ــم واس ــكاب اجلرائ ــل ارت ــدوان واص ــريب للع ــران احل ــرًا إىل أن الط مش
املواطنــن وممتلكاهتــم يف عــدد مــن املحافظــات وشــن ١35 غــارة منهــا ١٩ غــارة 
عــى باقــم و١١ غــارة عــى كتــاف و3 غــارات عــى شــدا و١4 عــى املاحيــط و3 
غــارات عــى البقــع وغــارة عــى رازح و١3 غــارة قبالــة نجــران وغــارة عــى ســحار 
وغــارة عــى الصفــراء بمحافظــة صعــدة و١٩ غــارة عــى حــرض و١١ غــارة عــى 
حــران وغارتــان عــى عبــس وغارتــان عــى بنــي حســن و3 غــارات عــى ميــدي 
و4 غــارات عــى املــزرق بمحافظــة حجــة وغــارة عــى ضــاع مهــدان و4 غــارات 
ــان عــى خــب  عــى بنــي حشــيش و8 غــارات عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء وغارت
والشــعف بمحافظــة اجلــوف وغارتــان عــى مقبنــة بمحافظــة تعــز و٩ غــارات عــى 
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ــان عــى الضالــع. رصواح بمحافظــة مــارب وغارت

الفتــًا إىل أن مرتزقــة العــدوان نفــذوا ١٢ زحفــًا باجتــاه مواقــع قواتنــا يف الغــرق ويف 
ال الزمــاح وقــراض بباقــم ويف األزهــور بــرازح ويف جبــل عــرف قبالــة جيــزان ويف 
ــرض  ــزرق بح ــران ويف امل ــة ويف رشق ح ــم بالربوع ــة العل ــع ويف تب ــة بالبق الطلع
والشــبكة بنجــران وجبــل القامــة باملاحيــط، كــا نفــذوا 4 حمــاوالت تســلل باجتــاه 
مواقعنــا يف كابــة ويف القحيفــة بتعــز ويف احلصــن واألزهــور بــرازح ويف جبــل قيــس 

بجيــزان.  

وأكــد العميــد رسيــع أن مقاتــي اجليــش واللجان الشــعبية تصــدوا لتلــك الزحوفات 
ــى  ــا ردوا ع ــرة، ك ــائر كب ــم خس ــدوان وكبدوه ــة الع ــلل ملرتزق ــاوالت التس وحم
تصعيــد العــدوان ومرتزقتــه بتنفيــذ 43 عمليــة عســكرية متنوعــة، كــا نفــذت القــوة 
الصاروخيــة عمليتــن بصاروخــن باليســتين بــدر p1 اســتهدفتا جتمعــات املرتزقــة 
يف احلــزم باجلــوف وأســفل فرضــة هنــم إىل جانــب تنفيــذ الطــران املســر باالشــرتاك 

مــع وحــدة املدفعيــة عمليــة مشــرتكة اســتهدفت جتمعــات املرتزقــة يف هنــم.

موضحــًا أن أبطالنــا امليامــن اســتهدفوا بـــ١٠ عمليــات عســكرية هجوميــة واســعة 
ــة يف رشق جبــل الـــ mbc والصفــة وقريتــي  عــددًا مــن مواقــع العــدو منهــا عملي
القيمــة والصيابــة بجيــزان وثــاث عمليــات يف الربوعــة وعمليــة يف أســطر باجلــوف 
وعمليــة يف املاحيــط وعمليــة واســعة يف دمــت بالضالــع وعمليــة يف الطلعــة 
ــا  ــن مقاتلون ــث متك ــران حي ــة يف نج ــع وعملي ــة بالبق ــق صل ــرب حمن ــة يف غ وعملي
األبطــال مــن تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى عــدد مــن املواقــع منهــا تبتــا أبــو شــهيد 
والعلــم بالربوعــة وجبــل القامــة باملاحيــط وعــدد مــن املواقــع يف دمــت وأســطر. 

ــات  ــذوا ١٠ عملي ــان نف ــش واللج ــال اجلي ــمي إىل أن أبط ــدث الرس ــار املتح وأش
ــراش ويف  ــة م ــع ويف رقاب ــاحة بالبق ــم يف رش ــة وجتمعاهت ــع املرتزق ــى مواق ــارة ع إغ
ــزان ويف  ــة جي ــن قبال ــات باملداف ــل الصوتي ــران ويف جب ــيي بنج ــل احلش ــة عقي تب
عيــدة ويف النحريــن بنهــم ويف صريــن باجلــوف ويف عصيفــرة بتعــز ويف جمــازة قبالــة 
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نجــران، كــا اســتهدفوا بـــ ٢3 عمليــة نوعيــة حتــركات وخطــوط إمــداد العــدو يف 
ــعف  ــب والش ــرة ويف خ ــطر ويف الظه ــز ويف أس ــا بتع ــاب ويف املخ ــة ويف الضب كاب
ويف قشــعان باجلــوف ويف وعــان بجبــل النــار بحــرض ويف جنــوب تويلــق بجيــزان 
ــة  ــم ويف املجاوح ــران ويف باق ــة ويف نج ــم ويف الربوع ــارش ويف باق ــة باألج ويف الربع

ــاء.  ــم بالبيض ــع ويف ذي ناع ــت يف الضال ــزاب بدم ــة ويف ع ــم ويف الربوع بنه

ــن  ــم ٢5 م ــم منه ــزاة ومرتزقته ــن الغ ــن ٢4٢ م ــر م ــة أكث ــرصع وإصاب ــدًا م مؤك
عنــارص جيــش العــدو الســعودي و٢ ســودانين ســقطوا يف جيــزان وجنــدي 
ســعودي تــم قنصــه يف الرفــة و7١ مرتزقــًا تــم قنصهــم يف جبهــات احلــدود و١7 
مرتزقــًا تــم قنصهــم يف هنــم وثاثــة يف رصواح وواحــد يف الربوعــة و ١٩ مرتزقــًا يف 
حــرض و3٢ مرتزقــًا يف البقــع، كــا ســقط أكثــر مــن 7٠ مرتزقــًا قتــى ومصابــن يف 

ــعف.    ــب والش ــل يف خ ــر قت ــزق آخ ــوف ومرت ــزم يف اجل ــتية باحل ــة الباليس الرب

وأوضــح العميــد رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية متكنــوا بعــون اهلل مــن 
تدمــر وإعطــاب عــرات اآلليــات العســكرية للعــدو ومرتزقتــه منهــا 5 آليــات يف 
جيــزان و3 يف جبــل النــار بحــرض و3 يف باقــم وآليــة يف الطلعــة بالبقــع و٩ أطقــم 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 اســتطاع للعــدوان كانــت حتلــق يف أجــواء أمانــة العاصمــة.
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العميد سريع: مصرع وإصابة 192 
مرتزقًا وتدمير أكثر من 10 آليات

٢٠١٩/3/٢8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح  أك
الســعودي  اجليــش  مرتزقــة  مــن   192 وإصابــة  رسيع مــرع 
ــه  ــات مكثف ــعبية لـــ5 زحوف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدي أبط بتص

ــة. ــاعات املاضي ــال الس ــر خ ــة عس ــم قبال ــاه باق باجت

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن الزحوفــات اســتمرت أكثــر 
مــن 48 ســاعة وتــم تكبيــد العــدو خســائر فادحــة يف األرواح وتدمــر أكثــر مــن ١٠ 

ــكرية.  آليات عس

وأشــار إىل أن أغلــب القتــى ممــا يســمى حمــور آزال وحمــور علــب حيــث بلــغ عــدد 
اجلرحــى أكثــر مــن ١٠٠ والقتــى أكثــر مــن ٩٠ مرتزقــًا 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 100 موقع 
عسكري بعملية نوعية يف جبهة الضالع

٢٠١٩/3/٢8م

 أكــدت املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى 
ــفرت  ــع أس ــة الضال ــة يف جبه ــكرية نوعي ــة عس ــذ عملي ــع تنفي رسي

ــكري. ــع عس ــن 100موق ــر م ــنِي أكث ــن تأم ع

وأوضــح يف بيــان للقــوات املســلحة أن العمليــة أســفرت عــن مــرصع وإصابــة أكثــر 
مــن ٢5٠ مــن قــوات العــدو واستســام العــرات.. فيــا يــي نــص البيــان:- 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــة  ــة يف جبه ــكريٍة نوعي ــٍة عس ــِذ عملي ــا يف تنفي ــت قواُتن ــإىل نجح ــن اهللِ تع ــوٍن م بع
ــًا أدت إىل تأمــِن أكثــَر مــن ١٠٠موقــع عســكري ووقــوع أكثــر مــن  الضالــع جنوب
مائتــن ومخســن مــن قــوات العــدو مــا بــن قتيــٍل ومصــاٍب فيــا ســلم العــراُت 

ــا.  ــهم لقواتن أنفس

وقــد تــم تنفيــُذ املهــام العملياتيــة بنجــاٍح كبــر خــال مائــٍة وعريــن ســاعًة ووفــق 
املســارات التاليــة: 

املســار األول مــن حصــن حــدة باجتــاِه جبــِل ناصــة االســرتاتيجي .. حيــث نجحــت 
قواُتنــا يف تأمــن كامــِل املنطقــة والوصــول إىل اجلبــل الــذي يطــل عــى مناطــق عــدة 
يف حمافظتــي الضالــع وإب وحققــت بذلــك إلتفافــًا عــى اجلبهــة املتقدمــة للعــدو يف 

دمــت. 

ش بإجتــاه حيــِد كنــه وهبــذا املســار نجحــت قواتنــا يف  املســار الثــاين مــن ســائلة املعــرَّ
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الوصــول إىل املنطقــة املذكــورة بعــد اهنيــار خطــوط العــدو الدفاعيــة. 

املســار الثالــث مــن منطقــة احلََقــب جنــوب َدْمــت باجتــاه بيــت اليزيــدي وصــوالً إىل 
جبــل ناصــة االســرتاتيجي.   

ــا يف تأمــن مناطــق تصــل مســاحتها إىل أكثــر مــن ١٠٠كيلــو  وهبــذا نجحــت قواتن
مــرت مربــع يف غضــون ١٢٠ ســاعة واغتنــام كميــات مــن األســلحة إضافــة إىل تدمــر 

وإعطــاب عــرات اآلليــات واملدرعــات. 

إن القيــادَة العامــَة للقــوات املســلحة حتيــي املواطنــن يف تلــك املناطــق عــى مواقفهــم 
املرفــة وتؤكــد ُمِضّيهــا يف تنفيــذ مهامهــا واالضطــاع بمســؤولياهتا يف تأمــن كافــة 
املناطــق عــى امتــداد أرايض اجلمهوريــة اليمنيــة وســتتخذ كافــَة اإلجــراءاِت الكفيلــِة 
بتحقيــِق هــذا اهلــدف وتنفيــذ هــذه املســؤولية.. عــاش اليمــُن حــرًا عزيــزًا مســتقًا. 

صادر عن القواِت املسلحة صنعاء
 اخلميس ٢١ رجب ١44٠هـ 
املوافق ٢8 مارس ٢٠١٩م
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العميد سريع: مصرع وإصابة أكثر من 200 مرتزق 
وتدمير 16 آلية و7 عربات وإحراق دبابة وأكثر 
من 8 أطقم للمرتزقة يف حيران أثناء عمليات 

صد زحوفاتهم خالل األربعة أيام املاضية
  3١ /٢٠١٩/3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــني م ــن مائت ــر م ــة أكث ــرع واصاب ــع م رسي
ــام  ــة أي ــال األربع ــران خ ــرة يف ح ــكرية كب ــادات عس ــم قي بينه

ــة. املاضي

ــلحة  ــوات املس ــال الق ــبأ« أن أبط ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــح يف ترصي وأوض
ــى  ــدوان ع ــة الع ــة ملرتزق ــات مكثف ــال زحوف ــد وإفش ــن ص ــل اهلل م ــوا بفض متكن
حــران بحجــة خــال األربعــة أيــام املاضيــة مســنودة بغطــاء جــوي وإســناد بحــري 

كثيــف.

وقــال: »إن العــدو حــاول الزحــف بـــ7 ألويــة وهــي مــا يســمى بلــواء النخبــة ومــا 
يســمى باللــواء ١٠5 ومــا يســمى بلــواء اخلاصــة ومــا يســمى باللــواء العــارش ومــا 
يســمى باللــواء ٢5 ميــكا ومــا يســمى باللــواء الســابع مشــاة ومــا يســمى باللــواء 

8٢ مشــاة«.

مشــرًا إىل أن طــران العــدوان حــاول إســناد مرتزقتــه خــال الزحوفــات بشــنه أكثــر 
مــن 36 غــارة جويــة مــن الطــران احلــريب املقاتــل وعــددًا مــن غــارات الطائــرات 
ــال  ــن خ ــدو م ــة للع ــوات بحري ــات ق ــاركت يف الزحوف ــن ش ــار يف ح ــدون طي ب

تنفيذهــا ألكثــر مــن ثــاث عمليــات لكــن دون جــدوى.

وأكــد العميــد رسيــع تدمــر ١6 آليــة ومدرعــة و7 عربــات وإحــراق دبابــة وأكثــر 
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مــن 8 أطقــم للمرتزقــة خــال صــد الزحوفــات.

موضحــًا أن القــوة الصاروخيــة اســتهدفت بصــاروخ بــدر يب ١ الذكــي خمزنــًا 
لأســلحة يتبــع مــا يســمى لــواء النخبــة واســتمرت االنفجــارات الكبــرة فيــه مــدة 

ــا. ــتبث الحق ــريب وس ــام احل ــة اإلع ــا عدس ــاعتن وثقته س

ــرة  ــية كب ــارات نفس ــش اهني ــدو تعي ــوات الع ــمي إىل أن ق ــدث الرس ــار املتح وأش
بعــد فشــل كل حماوالهتــم وهنــاك حــاالت رفــض وتذمــر بــن صفــوف مقاتليهــم 
وتبــادل لاهتامــات باخليانــة وعمليــات تصفيــة جتــري ألبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة.

مؤكــدًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ســيظلون درع اليمــن احلصــن 
وســيلقنون الغــزاة ومرتزقتهــم دروســًا قاســيًة ولــن جينــوا إال اهلزيمــة واخلــران.

مارس / ٢٠١٩
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أبــــــــريل

ْث ْثالُمَتَحدِّ الُمَتَحدِّ
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أبريل / ٢٠١٩

 رئيس هيئة االستخبارات واالستطالع 
ومدير دائرة التوجيه املعنوية يلتقيان 

الشيخ أحمد شليف -أحد مشايخ نهم
  4/١ / ٢٠١٩م

التقــى رئيــس هيئــة االســتخبارات واالســتطاع اللــواء عبــد اهلل حييى 
ــمي  ــدث الرس ــوي املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــه مدي ــم ومع احلاك
باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم بصنعــاء الشــيخ 

أمحــد درهــم شــليف- أحــد مشــايخ هنــم.

ــيدًا  ــليف .. مش ــيخ الش ــتخبارات بالش ــة االس ــس هيئ ــب رئي ــاء رح ــة اللق ويف بداي
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.. مؤكــدًا 
ــة  ــر كاف ــم ع ــهيل مروره ــيتم تس ــل وس ــان الكام ــم األم ــيكون هل ــن س أن العائدي

النقــاط وتأمــن عودهتــم إىل قراهــم وأرسهــم.  

ــة األركان  ــة هيئ ــاع ورئاس ــوي أن وزارة الدف ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــد مدي ــا أك في
ــم  ــادات وغره ــايخ وقي ــن مش ــاالت م ــاعة اتص ــدار س ــى م ــى ع ــة تتلق العام
ــاين  ــم املج ــر الرق ــن ع ــن الوط ــودة إىل حض ــون بالع ــن يرغب ــم مم ــرر هب ــن املغ م
ــز  ــم جتهي ــه ت ــًا أن ــم.. موضح ــرر هب ــن املغ ــن م ــه للعائدي ــم ختصيص ــذي ت ١76وال

ــم. ــهيل عودهت ــيق وتس ــتمرة لتنس ــة مس ــة متابع غرف

ــره حلفــاوة االســتقبال وعــن  ــه عــر الشــيخ الشــليف عــن شــكره وتقدي مــن جانب
ــاء  ــة أبن ــادة السياســية والعســكرية وكاف ــة الشــجاعة للقي ــزازه باملواقــف الوطني اعت
شــعبنا الصامــد والثابــت يف معركــة العــزة والكرامــة ومواجهــة العــدوان الغاشــم 

عــى بادنــا.

ووجــه الشــيخ الشــليف دعــوة للمغــرر هبــم أن يعــودوا إىل حضــن الوطــن الــذي 
ســيظل يتســع جلميــع أبنائــه مؤكــدًا أ٫ الرهــان عــى العــدوان عاقبتــه وخيمــة وهــي 

لعنــة التاريــخ واالجيــال.
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العميد سريع: 60 قتياًل وجريحًا من الغزاة 
ومرتزقتهم إثر استهداف جتمعاتهم يف 
1p حيران بحجة بصاروخ باليستي بدر

٢٠١٩/4/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــر  ــم إث ــزاة ومرتزقته ــن الغ ــًا م ــًا وجرحي ــقوط 60 قتي ــع س رسي
اســتهداف جتمعاهتــم يــوم أمــس يف حــران بحجة بصــاروخ باليســتي 

  . 1p بدر

ــوا  ــا كان ــة العــدوان بين ــة الباليســتية جــاءت بعــد رصــد مرتزق موضحــًا أن العملي
ــد باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية.  جيهــزون للزحــف والتصعي

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن الربــة الباليســتية أصابــت العــدو بالذعــر واخلــوف 
ــن  ــكان آم ــاك م ــد هن ــه مل يع ــدًا أن ــه.. مؤك ــرة يف صفوف ــاٍك كب ــة إرب ــببت حال وس
ــم  ــا هل ــاء اهلل فصوارخين ــوم إن ش ــد الي ــم بع ــال ومرتزقته ــزو واالحت ــوى الغ لق

ــوا. ــا حل ــث م ــوا وحي ــا كان ــن م ــاد أي باملرص

أبريل / ٢٠١٩
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العميد سريع: طيران العدوان يشن 
أربع غارات على احلديدة و1129 خرقًا 

جديدًا للمرتزقة خالل 6 أيام
 ٢٠١٩/4/3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن طــران العــدوان الغاشــم اســتهدف قــوارب الصياديــن يف 
ــدة بـــ4 غــارات يف الوقــت الــذي  املنــرة وســاحل الصليــف باحلدي
واصــل فيــه مرتزقــة العــدوان اســتهداف منــازل ومــزارع املواطنــني 
ــن 1129  ــر م ــني أكث ــا، مرتكب ــع قواتن ــكنية ومواق ــاء الس واألحي

خرقــًا خــال الـــ6 أيــام املاضيــة.

ــًا  ــاق ١5١ صاروخ ــن إط ــت ب ــه توزع ــدوان ومرتزقت ــات الع ــح أن خروق وأوض
ــة و53  ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــن األس ــار م ــاق ن ــة إط ــة و٢٢4 عملي و657 قذيف
ــتحداث  ــات اس ــبع عملي ــم بس ــم وقيامه ــم ومقاتليه ــرك لقواهت ــز وحت ــة تعزي عملي
ــدوان 35  ــران الع ــب ط ــا ارتك ــا، في ــع قواتن ــلل إىل مواق ــي تس ــن وحماولت وحتص
ــن  ــدد م ــدة وع ــة احلدي ــواء مدين ــه يف أج ــة حتليق ــارات ومواصل ــنه 4 غ ــًا بش خرق

ــات. املديري

ولفــت إىل أن طــران العــدوان اســتهدف املمتلــكات العامــة واخلاصــة يف عــدد مــن 
املحافظــات بـــ١١٠ غــارات منهــا 4١ غــارة عــى هنــم بمحافظــة صنعــاء و١٢ غــارة 
ــم و4 غــارات عــى جمــز وغــارة عــى ســحار  ــط و3 غــارات عــى باق عــى املاحي
ــارات  ــع و7 غ ــى البق ــان ع ــاف وغارت ــى كت ــارات ع ــاذر و6 غ ــى امله ــان ع وغارت
قبالــة نجــران بمحافظــة صعــدة و١٢ غــارة عــى حــرض و5 غــارات عــى حــران 
و5 غــارات عــى املــزرق بمحافظــة حجــة وغارتــان عــى رصواح بمحافظــة مــارب 
وغــارة عــى دمــت بمحافظــة الضالــع و3 غــارات عــى األجــارش بمحافظــة اجلــوف 

و4 غــارات عــى احلديــدة. 
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ــدوان  ــة الع ــًا ملرتزق ــدوا ١3 زحف ــعبية ص ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــدًا أن أبط مؤك
ــم ويف  ــر بنه ــهيد صف ــة ش ــايض وتب ــة ويف البي ــة العظيم ــا يف تب ــع قواتن ــى مواق ع
رشــاحة بالبقــع ويف صحــراء األجــارش ويف جبــل احلطيمــي وتبــة القامــة باملاحيــط 
ــوايل  ــة الش ــز ويف تب ــروض يف تع ــويل باألق ــة ال ــة وتب ــل الرضع ــران ويف جب ويف ح
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.

ــد العــدوان  ــع أن مقاتــي اجليــش واللجــان ردوا عــى تصعي ــد رسي وأوضــح العمي
ــع  ــى مواق ــة ع ــات هجومي ــا ٩ عملي ــكرية منه ــة عس ــذ ٢3 عملي ــه بتنفي ومرتزقت
مرتزقــة العــدوان يف األقــروض بتعــز ويف الــوادي ويف الشــبكة قبالــة نجــران 
ــث  ــم، حي ــراء بنه ــاد واحلم ــة ويف أم صي ــران ويف قعطب ــم ويف ح ــرم بباق ويف آل مغ
متكــن مقاتلونــا بعــون اهلل مــن تطهــر جبــل الرضعــة وتبــة الــويل ومدرســة اخللــل 
باألقــروض يف تعــز ورتــب الرئيــس ورتــب الديلمــي بباقــم وقريتــي اخلــادم وصبياء 

ــع.   ــة بالضال ــعة يف قعطب ــاحات واس ــع ومس ــم ومواق ــاد بنه ــران وام صي بح

مشــرًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان نفــذوا 6 عمليــات إغــارة عــى مواقــع مرتزقة 
العــدوان يف املتــون باجلــوف ويف الســفينة وحريــب هنــم ويف مكــراس بالبيضــاء ويف 
رشــاحة بالبقــع ويف تبــة ســيان بحــران، كــا نفــذوا 7 عمليــات نوعيــة اســتهدفوا 
خاهلــا 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.  

ــًا يف حمــور علــب بينهــم  ــة منهــم ٢١5 مرتزق ــات املرتزق ــة مئ وأكــد مــرصع وإصاب
ــد  ــزق حمم ــادي املرت ــزم القي ــواء احل ــمى ل ــا يس ــات م ــس عملي ــم رئي ــادة أبرزه ق
ــن ٢5٠  ــر م ــر وأكث ــوا يف عس ــوا واصيب ــًا قتل ــن ١٩٢ مرتزق ــر م ــامعي وأكث الس
ــم و3  ــًا يف هن ــران و١7 مرتزق ــًا يف ح ــن ٢6٠ مرتزق ــر م ــع وأكث ــًا يف الضال مرتزق

ــور.    ــزق يف األزه ــز ومرت ــة يف تع مرتزق
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 موضحــًا أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية دمــروا بفضــل اهلل عــرات الدبابات 
ــة و١٢  ــة ومدرع ــة و١6 آلي ــا دباب ــة منه ــم للمرتزق ــات واألطق ــات واملدرع واآللي
طقــًا وخمــزن أســلحة يف حــران و3 دبابــات ومدرعــة و3 أطقــم يف قعطبــة ومريــس 
بالضالــع و١6 آليــة يف األجــارش و4 آليــات يف حــرض و١٢ آليــة وطقــًا يف الربوعــة 
بعســر وآليــة يف الــوادي بنجــران وطقــان يف محــر بتعــز فيــا اغتنــم أبطــال اجليــش 

واللجــان عتــادًا عســكريًا كبــرًا.
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العميد سريع: التحالف يستهدف 
مرتزقته يف جزيرة السوابع

٢٠١٩/4/4م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــه يف  ــى مرتزقت ــارات ع ــدة غ ــن ع ــدوان ش ــران الع ــع أن ط رسي
ــى يف  ــى واجلرح ــن القت ــددًا م ــًا ع ــدة خملف ــوابع يف احلدي ــرة الس جزي

صفــوف املرتزقــة. 

ونفــى يف بيــان لــه صحــة مــا تنــره وســائل إعــام حتالــف العــدوان.. مشــرًا إىل أن 
ســاح اجلــو املســر مل ينفــذ أي عمليــات عــى اجلزيــرة.

ــض  ــة لبع ــات تصفي ــذ عملي ــدوان ينف ــف الع ــع إىل أن حتال ــد رسي ــت العمي ولف
ــارة  ــل إث ــن أج ــعبية م ــان الش ــش واللج ــي اجلي ــه مقات ــه واهتام ــارصه وحلفائ عن

ــية.  ــداف سياس ــتغاله أله ــًا واس ــوع إعامي املوض

ــم  ــويد رغ ــاق الس ــذ اتف ــى تنفي ــون ع ــعبية حريص ــان الش ــش واللج ــد أن اجلي وأك
ــه. ــدوان ومرتزقت ــف الع ــل حتال ــن قب ــررة م ــات املتك اخلروق
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العميد سريع يستعرض يف مؤمتر صحفي 
جرائم وخروقات العدوان والعمليات 

العسكرية خالل شهر مارس املاضي
٢٠١٩/4/4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع اليــوم بصنعــاء املؤمتــر الصحفــي األول يف العــام اخلامــس مــن 

ــدوان. ــه الع ــود يف وج الصم

ــق  ــت أن حتق ــدوان توقع ــف الع ــادة حتال ــع إىل أن قي ــد رسي ــار العمي ــر أش ويف املؤمت
ــة خــال أســابيع مــن انطاقتهــا يف ٢6 مــن  أهــداف عملياهتــا العســكرية العدواني

ــدوان. ــداف الع ــق أه ــهر لتحقي ــة أش ــت ثاث ــم وضع ــارس ٢٠١5م ث م

وأكــد أن القــوات املســلحة اليمنيــة أصبحــت اليــوم يف الســنة اخلامســة مــن العــدوان 
ــة  ــنوات املاضي ــع س ــدوان وحققــت خــال األرب ــة الع ــه ليل ــت علي أقــوى ممــا كان

إنجــازاٍت كبــرة عــى صعيــد إعــادة البنــاء يف ظــل ظــروف احلــرب والعــدوان.

ــات  ــوا باجلبه ــي التحق ــعب اليمن ــرار الش ــن أح ــرات اآلالف م ــد أن ع ــا أك ك
ــة  ــداء الواجــب يف أي ــة ن ومثلهــم ضمــن االحتياطــي العــام اجلاهــز واملســتعد لتلبي

ــة. حلظ

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 قــوًة عــى كافــة 
األصعــدة ويف خمتلــف املجــاالت.
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ــت  ــا كان ــت ك ــارس ٢٠١5م ليس ــد ٢6م ــة بع ــلحة اليمني ــوات املس ــاف »الق وأض
ــة  ــكرية اليمني ــة، فالعس ــة وال الفكري ــة التنظيمي ــن الناحي ــخ ال م ــذا التاري ــل ه قب
اليــوم ومــن الواقــع العمــي تبنــي تارخيهــا اجلديــد، تاريــخ اليمــِن الــذي جيــب أن 

ــرص«. ــر والن ــاد والص ــن اجله ــامخ يم ــر األيب الش ــن احل ــون، اليم يك

ــد  ــيد القائ ــاب الس ــا ورد يف خط ــة م ــة برتمج ــلحة ملتزم ــوات املس ــد أن الق وأك
عبدامللــك بــدر الديــن احلوثــي -يــوم الصمــود الوطنــي- ســيا مــا يتعلــق بتطويــر 
القــدرات العســكرية وكذلــك صياغــة اســرتاتيجية دفاعيــة تأخــذ يف االعتبــار العمق 

اجلغــرايف كقاعــدة انطــاق نحــو حتريــر كل شــر يف الوطــن. 

ــع  ــل يف موق ــي أن تظ ــعب اليمن ــد للش ــدد العه ــلحة جت ــوات املس ــت إىل أن الق ولف
ــزاة  ــر الغ ــى دح ــدوان حت ــدي للع ــة والتص ــدق املواجه ــن وخن ــن الوط ــاع ع الدف

ــاد. ــر الب وحتري

ــرصم  ــارس املن ــال م ــه خ ــدوان وخروقات ــم الع ــع جرائ ــد رسي ــتعرض العمي واس
والعمليــات العســكرية التــي نفذهتــا القــوات املســلحة اليمنيــة يف إطــار الــرد عــى 

ــدواين. ــد الع التصعي

وقــال: »إن حتالــف العــدوان اســتهدف خمتلــف املناطــق اليمنيــة واملمتلــكات اخلاصة 
ــة  ــى حمافظ ــا ع ــزت معظمه ــة ترك ــارة جوي ــة بـــ 55٩ غ ــز اخلدمي ــة واملراك والعام
صعــدة والتــي بلغــت 3٠8 غــارات كذلــك حمافظــة حجــة بـــ ١3٢ غــارة وحمافظــة 
صنعــاء بـــ73 غــارة وتوزعــت بقيــة الغــارات عــى حمافظــات مــأرب واجلــوف وتعز 

وعمــران والضالــع«.

ــع  ــذ مطل ــة من ــارات العدواني ــدد الغ ــلحة إىل أن ع ــوات املس ــدث الق ــت متح ولف
ــة. ــارة جوي ــاوز٢٠٠٠ غ ــاري جت ــام اجل الع

ــه  ــا ختلف ــوي وم ــري واجل ــري والبح ــار ال ــارات واحلص ــتمرار الغ ــح أن اس وأوض
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.

ــة  ــدي أمــام اســتمرار آل ــوف األي ــن يقــف مكت ــي مل ول  كــا أكــد أن الشــعب اليمن
القتــل والتدمــر العدوانيــة. 

ــا  ــت تصدهي ــا واصل ــف وحداهت ــة بمختل ــلحة اليمني ــوات املس ــار إىل أن الق وأش
ملــروع العــدوان مــن خــال العمليات العســكرية حيــث نفــذت القــوة الصاروخية 
خــال مــارس ١٢ عمليــة مجيعهــا نفــذت بصواريــخ باليســتية طــراز بــدر 1P واحــد 
واســتهدفت جتمعــات ومعســكرات ملرتزقــة العــدوان مــن ضمنهــا معســكر تدريــب 

رشق جبــل النــار وجتمعــات ملــا يســمى لــواء العروبــة باخلوبــة غــرب املاحيــط.

ــوة  ــات الق ــبها عملي ــي تكتس ــرتاتيجية الت ــة االس ــى األمهي ــع ع ــد رسي ــد العمي وأك
ــة.. مشــرًا إىل  ــات القتالي ــد العملي ــة خــال مــارس املنــرصم عــى صعي الصاروخي
ــران  ــات ح ــدو يف جبه ــط الع ــال خمط ــتباقية يف إفش ــا االس ــت برباهت ــا نجح أهن

ــدي. ــرض ومي وح

ــث  ــًا: »يف الثال ــارس قائ ــال م ــة خ ــات الصاروخي ــج العملي ــتعرض نتائ ــا اس  ك
ــم اســتهداف مركــز تدريبــي شــال ميــدي عــى حــدود امُلَوّســم مــا  مــن مــارس ت
ــط  ــام فق ــة أي ــك بثاث ــد ذل ــل ومصاب وبع ــن قتي ــا ب ــرات م ــقوط الع أدى إىل س
ــرصع  ــا أدى إىل م ــعودين م ــاط س ــع ضب ــة م ــات للمرتزق ــتهداف جتمع ــم اس ت
وإصابــة العــرات مــن املرتزقــة إضافــة إىل مــرصع ضابــط ســعودي وإصابــة ثاثــة 
آخريــن واســتهدفت القــوة الصاروخيــة يف العــارش مــن مــارس جتمعــات للمرتزقــة 
ــل  ــن قتي ــا ب ــقوط ٢4 م ــلحة وس ــزن أس ــرتاق خم ــا أدى إىل اح ــران م ــرب ح يف غ
ــاب  ــتيًا أص ــًا باليس ــة صاروخ ــوة الصاروخي ــت الق ــارس أطلق ــاب ويف ١3م ومص
هدفــه بنجــاح عــى معســكر مســتحدث للمرتزقــة غــرب حــران واخلســائر بحســب 
معلومــات اســتخباراتية كانــت ســقوط ١6 مــا بــن قتيــل ومصــاب وتدمــر آليتــن 
فيــا ســقط يف  ١٩ مــارس  35مــن املرتزقــة مــا بــن قتيــل ومصــاب يف اســتهداف 
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ــار بصــاروخ باليســتي«. ــل الن معســكر تدريبــي يف جب

وأضــاف »أن املعلومــات االســتخباراتية تؤكــد نجــاح الربــات االســتباقية للقــوة 
ــن  ــط م ــام فق ــبعة أي ــال س ــدو خ ــائر الع ــا وأن خس ــق أهدافه ــة يف حتقي الصاروخي
ــوده يف  ــه وجن ــن ضباط ــه م ــوف مرتزقت ــت يف صف ــل بلغ ــى ٢ أبري ــارس حت ٢6 م

ــودًا«.  ــًا و٢١ مفق ــًا و١٢٠ مصاب ــرض ٢٩5 قتي ــدي وح ــران ومي ــات ح جبه

ــة  ــول عملي ــدوان ح ــف الع ــاءات لتحال ــن ادع ــر م ــا ن ــع م ــد رسي ــى العمي ونف
ــاء  ــًا: »ادع ــيط.. قائ ــس مش ــة مخي ــة يف منطق ــلحة اليمني ــوات املس ــكرية للق عس
ــس  ــة يف مخي ــلحة اليمني ــوات املس ــكرية للق ــة عس ــذ عملي ــدوان بتنفي ــف الع حتال
مشــيط ليــس ســوى اختــاق مــررات وذرائــع مــن قبــل التحالــف لاســتمرار يف 

ــي«. ــعب اليمن ــق الش ــازر بح ــكاب املج ارت

ــك  ــن بن ــد ضم ــه ال يوج ــأول وأن ــا أوالً ب ــن عملياهت ــن ع ــا تعل ــاف »قواتن وأض
أهدافنــا احلاليــة أي أهــداف قــد يــؤدي اســتهدافها إىل وقــوع ضحايــا مدنيــن، كــا 

ــن«.  ــتهدف املدني ــا ال نس ــد أنن ــة يؤك ــنوات املاضي ــع س ــال األرب ــا خ أن تارخين

ــكرية  ــات عس ــة عملي ــم وأي ــة جرائ ــى أن أي ــد ع ــع التأكي ــد رسي ــدد العمي وج
تصعيديــة للعــدو ســتقابل بالــرد باملثــل.

وقــال: »بلــغ عــدد العمليــات املنفــذة مــن قبــل وحــدة اهلندســة خــال مــارس ٢٢3 
عمليــة أدت إىل تدمــر ١١مدرعــة ودبابــة و١١6 آليــة عســكرية معظمهــا خمصصــة 

لنقــل اجلنــود إضافة إىل اســتهداف جتمعــات األفــراد بـــ 87 عملية«.  

ــارس  ــال م ــدة خ ــات الوح ــدد عملي ــال: »إن ع ــدروع ق ــد ال ــدة ض ــأن وح وبش
ــات  ــات و3 دباب ــة و5 جراف ــر ١٢مدرع ــة أدت إىل تدم ــت ١54 عملي ــايض بلغ امل
وعربتــن يب أم يب إضافــة إىل ٢٠ آليــة حمملــة باألفــراد يف مــوازاة ١١٢عمليــة 
ــات  ــايل عملي ــغ إمج ــدو، ليبل ــات الع ــات وجتمع ــدة حتصين ــا الوح ــتهدفت فيه اس

ــة«. ــن 377عملي الوحدت
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ــد  ــة وض ــديت اهلندس ــات وح ــراء عملي ــدو ج ــائر الع ــايل خس ــرق إىل أن إمج وتط
الــدروع 4 دبابــات و٢3مدرعــة وعربتــن يب أم يب و١38 آليــة.

ــة أدت  ــة ١٩٢5 عملي ــدة القناص ــات وح ــايل عملي ــع: »إن إمج ــد رسي ــال العمي وق
بحســب مــا رصــد إىل مــرصع 48 ضابطــًا وجنديــًا ســعوديًا و5 مرتزقــة ســودانين 
فيــا كان العــدد األكــر بالنســبة للقتــى واملصابــن جــراء عمليــات وحــدة القناصــة 

مــن املرتزقــة حيــث ســقط منهــم ١85٢ مرتزقــًا بــن قتيــٍل وجريــح«.

وأضــاف »كــا متكنــت وحــدة القناصــة مــن اســتهداف ١٠ آليــات حمملــة باملرتزقــة 
وســتة معــدالت ومعــدات رصــد وجتســس«.

وعــى صعيــد العمليــات اهلجوميــة قــال العميــد رسيــع: »إن قواتنــا نفــذت خــال 
شــهر مــارس 45 عمليــة هجوميــة عــى امتــداد مــرح العمليــات، وكــذا 33 عملية 
ــة  ــدو و٢5 حماول ــوات الع ــة لق ــة هجومي ــا لـــ65 حماول ــدت قواتن ــا تص ــارة، في إغ

تســلل”.

ولفــت إىل أن مــن أبــرز العمليــات اهلجوميــة للقــوات املســلحة هنايــة شــهر مــارس 
كانــت عمليــة حتريــر مناطــق يف حمافظــة الضالــع والتــي انطلقــت مــن ثاثــة حمــاور 
ــي  ــور اهلجوم ــايل واملح ــي الش ــور اهلجوم ــي واملح ــي الرق ــور اهلجوم ــي املح ه

الغــريب.

وأضــاف »بعمليــات هجوميــة واســعة ختللتهــا عمليــات التفــاف ضمــن التكتيــكات 
ــق  ــتعادة مناط ــلحة يف اس ــا املس ــت قواتن ــة نجح ــب اخلط ــدة حس ــة املعتم القتالي
ــر  ــة إىل تدم ــذه العملي ــع وأدت ه ــرت مرب ــاحتها بـــ ١3٩ كيلوم ــدر مس ــعة تق واس
عــرات اآلليــات واملدرعــات ومــرصع عــرات املرتزقــة ووقــوع عــدد منهــم يف 

األرس«.

وأفــاد العميــد رسيــع أن اخلطــة العســكرية ال تتضمــن أي عمليــات هجوميــة إضافية 
يف تلــك املناطــق خــال الفــرتة القادمة.
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ــد  ــح العمي ــار أوض ــاق الن ــف إط ــاق وق ــدوان التف ــات الع ــوص خروق وبخص
ــاق  ــا 3٢3 إط ــًا منه ــارس 7٢٩7 خرق ــات يف م ــدد اخلروق ــايل ع ــع أن إمج رسي
صواريــخ و3568 قذيفــة مدفعيــة و834 تعزيــزا وحتركا وثــاين حمــاوالت هجوميــة 
ــة  ــطة واخلفيف ــلحة املتوس ــًا باألس ــة إىل ٢١55 رضب ــران  إضاف ــًا بالط و37١ خرق

ــتحداثا. و38 اس

وأشــار إىل أن إمجــايل عــدد اخلروقــات منــذ رسيــان اتفــاق وقــف إطــاق النــار ١6 
ألــف و3٢٢ خرقــًا توزعــت بــن إطــاق 7١6 صاروخــًا و8٩7٢ قذيفــة مدفعيــة، 
كــا رصــدت قــوات اجليــش ١46٠ تعزيــزًا وحتركًا لقــوات العــدو و١٢8 اســتحداثًا 

وحتصينــًا و34 حماولــة هجوميــة فيــا بلــغ عــدد خروقــات الطــران 683 خرقــًا.  

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«.

ــا  ــز أنن ــي العزي ــعب اليمن ــاء الش ــة أبن ــد لكاف ــلحة تؤك ــوات املس ــال: »إن الق وق
مــع الســام وحريصــون كل احلــرص عــى تنفيــذ وقــف إطــاق النــار واســتكال 
املراحــل املتبقيــة كــا تؤكــد أن خضوعنــا ملنطــق الســام ليــس ضعفــًا بــل مــن موقــع 
ــات  ــه وأن املخطط ــتوى وعي ــي ومس ــعب اليمن ــف الش ــدرك موق ــا ن ــوة كونن الق
ــاء هتامــة يتصــدرون اليــوم  التآمريــة عــى احلديــدة لــن يكتــب هلــا النجــاح وأن أبن

ــزو«. ــال والغ ــًا لاحت ــن ورفض ــن الوط ــًا ع ــات دفاع اجلبه

ــام..  ــو الع ــرار العف ــل بق ــتمرار العم ــد اس ــية تؤك ــادة السياس ــرق إىل أن القي وتط
ــه. ــب ب ــر مرح ــم أم ــرر هب ــودة املغ ــدًا أن ع مؤك

أبريل / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

342

وقــال: »نؤكــد عــى االســتمرار يف اختــاذ كل مــا يلــزم لرتتيــب عــودة كل مــن يرغــب 
ــا  ــع ومجيعن ــع للجمي ــن يتس ــن عادوا فالوط ــر مم ــاع الكث ــب أوض ــم ترتي ــد ت وق
ــاس  ــاول املس ــن حي ــد كل م ــازي وض ــدي والغ ــه املعت ــدًة يف وج ــدًا واح ــن ي كيمني

ــتقالنا«. ــيادتنا واس ــا وس بأرضن

ــوات  ــى أن الق ــد ع ــي بالتأكي ــر الصحف ــلحة املؤمت ــوات املس ــدث الق ــم متح واختت
املســلحة اليمنيــة يف موقــع املســؤولية وموقــف احلــق وهلا قضيــة وأهــداف وتطلعات 
مروعــة 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

٢٠١٩/4/7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس أدان املتح
ــن  ــوم م ــدوان الي ــران الع ــه ط ــام ب ــا ق ــارات م ــد العب ــع بأش رسي
قصــف ملناطــق ســكنية بمنطقــة ســعوان بمديريــة شــعوب بالعاصمــة 

ــاء. صنع

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 خرقًا للعدوان ومرتزقته 
باحلديدة و97 غارة وزحفًا يف باقي اجلبهات

   ٩ /٢٠١٩/4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع ســقوط عــرشات املدنيــني جــراء اســتمرار العــدوان ومرتزقتــه 
يف خروقاهتــم واســتهداف األحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع 
املواطنــني باحلديــدة وغــارات الطــران والتصعيــد العســكري يف 

ــبوع. ــال أس ــات خ ــي اجلبه باق

وأوضــح يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن خروقــات العــدوان ومرتزقته 
يف احلديــدة جتــاوزت خــال أســبوع أكثــر مــن ١٢٢١ خرقــًا تنوعــت بــن إطــاق 
ــن  ــار م ــاق ن ــة إط ــة و4١5عملي ــة مدفعي ــة و4١6 قذيف ــًا و4١ قنبل ١6 صاروخ
ــم  ــركا لقواهت ــز وحت ــة تعزي ــم بـــ٢6٢ عملي ــطة وقيامه ــة واملتوس ــلحة اخلفيف األس
ومقاتليهــم وعمليتــي اســتحداثات وحتصينــات، فيــا ارتكــب طــران العــدوان 6٩ 

خرقــًا بمواصلــة حتليقــه يف أجــواء احلديــدة. 

ــن  ــد م ــكاب مزي ــل ارت ــريب واص ــدوان احل ــران الع ــع إىل أن ط ــد رسي ــوه العمي ون
ــن املدنيــن يف عــدد مــن املحافظــات حيــث شــن ٩7 غــارة  ــم بحــق املواطن اجلرائ
منهــا ١٠ غــارات عــى كتــاف وغارتــان عــى املاحيــط و6 غــارات عــى باقــم و8 
غــارات عــى البقــع و١٠ غــارات قبالــة نجــران بمحافظــة صعــدة و٩ غــارات عــى 
حــرض وغــارة عــى مســتبأ و5 غــارات عــى حــران وغارتــان عــى املــزرق وغــارة 
عــى ميــدي وغــارة عــى عبــس بمحافظــة حجــة و3٠ غــارة عــى هنــم و4 غــارات 
ــة  ــى الوهبي ــارة ع ــع وغ ــى الضال ــارات ع ــاء و4 غ ــة صنع ــاش بمحافظ ــى العش ع

بالبيضــاء و3 غــارات عــى أمانــة العاصمــة.

مشــرًا إىل أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية صــدوا وأفشــلوا 4٢ زحفــًا وحماولــة 
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ــة نجــران  ــة تســلل قبال ــًا وحماول ــا منهــا ٢3 زحف ــة إىل مواقــع قواتن تســلل للمرتزق
ــا  ــزان وعســر و3 يف األقــروض والصلــو بتعــز و١٠ يف هنــم وزحــف وحماولت وجي

تســلل يف اجلــوف وزحفــان وحماولــة تســلل يف الضالــع.  

ــا املســلحة  ــد العــدوان قــال املتحــدث الرســمي: »إن أبطــال قواتن وردًا عــى تصعي
واللجــان الشــعبية اســتهدفوا مواقــع وجتمعــات وحتــركات وخطــوط إمــداد العــدو 
بـــ57 عمليــة عســكرية منهــا ١١ عمليــة هجوميــة و٢٠ عمليــة إغــارة و٢6 عمليــة 

عســكرية نوعيــة«.

 مؤكــدًا 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 
56 مرتزقــًا منهــم 38 مرتزقــًا بينهــم 3 مرتزقــة ســودانيون تــم قنصهــم قبالــة جيــزان 
ــة يف  ــم و٢ مرتزق ــًا يف هن ــز و١١مرتزق ــقب بتع ــة يف الش ــر و5 مرتزق ــران وعس ونج
أســطر باجلــوف، فيــا قتــل 3 مرتزقــة وأصيــب 5 آخــرون يف املتــون باجلــوف فيــا 
ــكرية  ــة العس ــة الرط ــد كتيب ــوه وقائ ــه ومرافق ــة وطاقم ــق اهلندس ــد فري ــي قائ لق

ومرافقــوه مرصعهــم يف عمليــة نوعيــة للجيــش واللجــان بالبقــع.

وأضــاف العميــد رسيــع »أن مقاتــي اجليــش واللجــان متكنــوا بعــون اهلل مــن إحــراق 
وإعطــاب 6٢ مــا بــن دبابــة وعربــة وآليــة وطقــم منهــا دبابــة و5 مدرعــات وآليتــان 
وثاثــة أطقــم للمرتزقــة يف هنــم ودبابــة وآليــة وطقــان يف مريــس بالضالــع وتدمــر 
ــران  ــن يف ح ــة وآليت ــزان وعرب ــران وجي ــة نج ــم قبال ــة و8 أطق ــاب ١8 آلي وإعط
واملــزرق إىل جانــب تدمــر وإعطــاب ١8 طقــًا يف البقــع واألجــارش ورصواح 

ومريــس وصريــن والشــقب«.

أبريل / ٢٠١٩
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العميد سريع: قواتنا لم تنفذ أية عمليات 
عسكرية يف حضرموت خالل الـ24 ساعة املاضية

٢٠١٩/4/١١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــدر املتح أص
ــه حتالــف العــدوان  ــع توضيحــًا هامــًا وعاجــًا حــول مــا يدعي رسي
ــلفًا. ــوفة س ــه املكش ــذ خمططات ــربرات لتنفي ــع وامل ــاق الذرائ ــن اخت م

وقــال: »آخــر الذرائــع كانــت قبــل ســاعات بادعــاء إســقاط طائــرات مســرة تابعــة 
ــع  ــررات للدف ــاد م ــب إجي ــذه األكاذي ــن ه ــدف م ــوت واهل ــوق حرم ــا ف لقواتن
بمزيــد مــن القــوات العســكرية إىل حمافظــة مل تشــهد أيــة مواجهــات منــذ ٢6 مــارس 

٢٠١5م«. 

ــات  ــمل دباب ــكرية تش ــاٍل عس ــول أرت ــع دخ ــع تاب ــد أن اجلمي ــاف» بالتأكي وأض
ومدرعــات ومنظومــات خمتلفــة إىل ســيئون بمــرر احلايــة واهلــدف كــا يعلــم شــعبنا 
ويف مقدمتهــم أبنــاء حرمــوت هــو االحتــال بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى 

ــاج جلهــد أو تفكــر مــن أجــل اســتنتاجها«. وهــذه األمــور ال حتت

وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا مل تنفــذ أيــة عمليــات عســكرية يف حرمــوت خال 
الـــ٢4 ســاعة املاضيــة.. مشــددًا عــى أن كل احتــال مصــره الــزوال وأبنــاء اليمــن 

تارخيهــم يشــهد أهنــم جعلــوا مــن بادهــم مثــا يــرب أهنــا مقــرة لــكل غــاز.
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العميد سريع: يكشف يف مؤمتر صحفي 
بصنعاء عن الصاروخ الباليستي اجلديد

  ١6 /4/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
ــة  ــوة الصاروخي ــه أن الق ــف في ــًا كش ــرًا صحفي ــاء مؤمت ــع بصنع رسي
نجحــت يف صناعــة وتطويــر صــاروخ باليســتي جديــد يمثــل نســخة 

ــات. ــس املواصف ــكا وبنف ــرويس توش ــاروخ ال ــن الص م

وأوضــح أن إزاحــة الســتار عــن الصــاروخ يــأيت تزامنــًا مــع الذكــرى األوىل 
الستشــهاد الرئيــس صالــح الصــاد وحتقيقــًا لوعــد الســيد القائــد عبدامللــك احلوثــي 

ــكرية.   ــدرة العس ــر الق ــة لتطوي ــات متقدم ــا تقني ــاك بادن يف امت

أبريل / ٢٠١٩
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مســتعرضًا صــور الصــاروخ الــذي حيمــل اســم بــدر f الــذي يعتــر ضمــن منظومــة 
 .p بــدر الصاروخيــة والتــي تضــم بــدر

وأكــد العميــد رسيــع أن جممــع الشــهيد أبــو عقيــل الصاروخــي قــام مؤخــرًا بتســليم 
الدفعــة األوىل مــن الصــاروخ الباليســتي اجلديــد إىل مركــز العمليــات الصاروخيــة 
بعــد أن اســتكمل مركــز الدارســات املتخصــص والتابــع للقــوة الصاروخيــة عمليــة 

الصناعــة والتطويــر.

ــى  ــون حت ــا املتخصص ــارب أجراه ــدة جت ــاروخ بع ــار الص ــم اختب ــد ت ــال: » لق وق
ــاز«. ــذا اإلنج ــوا ه حقق

واســتعرض املتحــدث الرســمي خصائــص الصــاروخ بــدر f الباليســتي حيــث يبلــغ 
مــدى الصــاروخ ١6٠ كــم وينفجــر عــى ارتفــاع ٢٠مــرتًا وتنتر الشــظايا يف شــعاع 

35٠مــرتًا فيــا يبلــغ عــدد الشــظايا ١4ألــف شــظية.

ــان  ــم اإلع ــة مل يت ــات نوعي ــة بعملي ــل اخلدم ــدر f دخ ــاروخ ب ــاف »أن الص وأض
ــاح«.  ــه بنج ــات أهداف ــك العملي ــع تل ــاروخ يف مجي ــاب الص ــا وأص عنه

وتــم خــال املؤمتــر عــرض لقطــات لعمليــات اختبــار الصــاروخ بــدر f وإصابتــه 
ألهــداف تابعــة للعــدو بدقــة عاليــة.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أنــه وبعــون اهلل العــي القديــر حققــت القــوة الصاروخيــة 
ــكرية وأن  ــدرات العس ــر الق ــد تطوي ــى صعي ــًا ع ــازًا مه ــلحة إنج ــوات املس يف الق
هــذا اإلنجــاز النوعــي لقواتنــا يضــاف إىل إنجــازات أخــرى ســبق وأن تــم الكشــف 

عنهــا. 

ــل  ــن أج ــة م ــكرية الدفاعي ــا العس ــر قدراهت ــًا يف تطوي ــيض قدم ــا مت ــدًا أن قواتن مؤك
ــن.  ــزاة املعتدي ــر الغ ــدوان ودح ــدي للع ــاد والتص ــة الب محاي
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وقــال: »ســبق وأن أكدنــا أن دفاعنــا عــن الوطــن واجــب دينــي ووطنــي وأخاقــي 
وأن شــعبنا يمتلــك مروعيــة التحــرك للدفــاع عــن نفســه وأرضــه فجميــع األديــان 

والرائــع واألعــراف تكفــل هــذا احلــق«.

ــى  ــًا ع ــًة وإرصارًا وحتدي ــا عزيم ــعبنا زادتن ــيمة لش ــات اجلس ــًا أن التضحي موضح
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 هــدرًا وكذلــك دمــاء كل اليمنيــن مــن شــهداء وجرحــى«. 

ــوذج  ــيظل النم ــاد س ــح الص ــس صال ــهيد الرئي ــع إىل أن الش ــد رسي ــار العمي وأش
ــر  ــاين والص ــة والتف ــاص ويف اإلرادة والعزيم ــد واإلخ ــذل والزه ــدوة يف الب والق

ــة. ــاء والتضحي ويف العط

ولفــت إىل أن القــوات املســلحة تفخــر أن كبــار قادهتــا تقدمــوا الصفــوف وتصــدروا 
جبهــة املواجهــة وعــى رأســهم الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد الــذي كان نموذجــًا 

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 
اإلعامــي تنعكــس ســلبًا عــى حتالــف العــدوان الــذي مل يــدرك بعــد حقيقــة هــذا 

الشــعب ومســتوى وعيــه وحجــم إيانــه وثقتــه بنــرص اهلل. 

وخاطــب حتالــف العــدوان بالقــول: »قواتنــا الصاروخيــة التــي ادعيــت يومــًا أنــك 
متكنــت مــن تدمرهــا 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 خمزونــًا اســرتاتيجيًا صاروخيــًا وكل 

يــوم تتعــزز قدراتنــا الصاروخيــة كــًا وكيفــًا«. 

وأشــار إىل أن اســتمرار العــدوان يعنــي اســتمرار الصناعــات العســكرية واســتمرار 
ــًا  ــمل أهداف ــة لتش ــكرية الصاروخي ــات العس ــتمرار العملي ــايل اس ــر وبالت التطوي

ــداف.  ــك األه ــن بن ــدة ضم جدي

مؤكــدًا 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 
ــا كان  ــوى مم ــة أق ــة املصري ــذه املعرك ــن ه ــيخرج م ــر س ــد الصاب ــز املجاه العزي
وســيخرج مــن هــذه املعركــة الوجوديــة منتــرصًا عزيــزًا شــاخمًا فالشــعوب املكافحــة 

املناضلــة املجاهــدة تشــق طريقهــا بثقــة نحــو النــرص«. 
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العميد سريع: أبطال اجليش واللجان يؤمنون 
جبهة العود بالكامل بعد عمليٍة عسكريٍة نوعية

  ٢٠١٩/4/١8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع تطهــر وتأمــني جبهــة العــود بالكامــل بعــد عمليــة عســكرية 

ــاعة. ــتمرت ٧2 س ــعبية اس ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــة ألبط نوعي

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 والنــرص هاجــم 
أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية مرتزقــة العــدوان يف العــود مــن ثاثــة 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 ثاثــة أيــام أســفرت 
ــة  ــذه العملي ــد ه ــود بع ــة الع ــًا وأن جبه ــن 3٠ موقع ــر م ــن أكث ــر وتأم ــن تطه ع
ــة العــدوان وأن عــرات املرتزقــة  ــة بالكامــل مــن مرتزق الناجحــة أصبحــت مؤمن
ســقطوا بــن قتيــٍل ومصــاب وأســر فيــا الذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار أمــام هــول 

وشــدة بــأس مقاتلينــا األبطــال.

مؤكــدًا أن مقاتــي اجليــش واللجــان الشــعبية اغتنمــوا خــال العمليــة عتادًا عســكريًا 
كبــرًا مــن خمتلــف األســلحة وأن عمليــات التطهــر مســتمرة ملــا تبقــى مــن جيــوب 

املرتزقــة وماحقــة عنــارص املرتزقــة الفاريــن.

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن القــوات املســلحة تقــدر عاليــًا املوقــف الوطنــي املرف 
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.

ــن  ــة الفاري ــارص املرتزق ــو عن ــلحة تدع ــوات املس ــمي أن الق ــدث الرس ــد املتح وأك
الذيــن جتــري ماحقتهــم إىل تســليم أنفســهم إلخواهنــم يف اجليــش واللجــان 
ــا  ــوا ضحاي ــم وقع ــرر هب ــم مغ ــل باعتباره ــان الكام ــم األم ــيكون هل ــعبية وس الش
ــم  ــدوان فعليه ــف الع ــم يف ص ــى موقفه ــيرصون ع ــن س ــا م ــدوان أم ــر الع تغري

ــم. ــم وإرصاره ــج عناده ــوم ونتائ ــم املحت ــار قدره انتظ
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العميد سريع: جبهاتنا تتسابق لتحقيق 
االنتصارات بالتزامن مع الذكرى السنوية 

األولى للشهيد الرئيس صالح الصماد
  ١8 /٢٠١٩/4م 

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية حيييــون الذكرى الســنوية 
ــارات  ــق االنتص ــامد بتحقي ــح الص ــس صال ــهاد الرئي األوىل الستش

ــة يف كافــة اجلبهــات. املتتالي

ــت  ــة كان ــاعة املاضي ــبأ«  أن الـــ7٢ س ــاء اليمنية»س ــة األنب ــح لوكال ــد يف ترصي وأك
جحيــًا عــى الغــزاة ومرتزقتهــم حيــث تكبــدوا خســائر كبــرة يف األرواح والعتــاد 

ــم تطهــر وتأمــن عــدٍد مــن املواقــع مــن دنــس الغــزاة ومرتزقتهــم. وت

ــة  ــن اهلل عملي ــل م ــذوا بفض ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــار إىل أن أبط وأش
ــاء  ــة البيض ــم بمحافظ ــدوان يف ذي ناع ــة الع ــع مرتزق ــى مواق ــة ع ــاف ناجح التف
متكنــوا خاهلــا مــن إحــكام الســيطرة الكاملــة عــى جبــل حلمــوص االســرتاتيجي 
ــبكة  ــاح وش ــبكة صب ــع ش ــا مواق ــًا أبرزه ــن ٢٠ موقع ــر م ــر أكث ــل وتطه بالكام

ــه. ــع موج ــواع ومواق ــة صل ــا وقري ــة الدرعي ــا وقري الدرعي

موضحــًا أنــه تــم تأمــن املنطقــة بمســاحة تقــدر بـــ١٢ كيلــو مــرت مربــع وأن عرات 
ــر  ــن الذخائ ــة م ــام كمي ــم اغتن ــا ت ــة ك ــال العملي ــوا خ ــوا واصيب ــة قتل املرتزق

ــة. ــلحة املختلف واألس

ــش  ــال اجلي ــة ألبط ــكرية النوعي ــة العس ــذه العملي ــه وهب ــع أن ــد رسي ــد العمي وأك
ــر. ــة الزاه ــم بجبه ــة ذي ناع ــاء جبه ــم التق ــعبية ت ــان الش واللج
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مشــرًا إىل أن قيــادة القــوات املســلحة تعــر عــن شــكرها وامتناهنــا ألبنــاء ذي ناعــم 
الرفــاء بمحافظــة البيضــاء والذيــن وقفــوا موقفــًا مرفــًا ومســاندًا ألبطــال اجليش 

واللجان الشــعبية.
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العميد سريع: تطهير وتأمني 3 جبهات 
استراتيجية يف الضالع مبساحة 250 كيلومتر مربع
  ١٩ /٢٠١٩/4م

ــع  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــمي للق ــدث الرس ــى املتح ألق
بصنعــاء بيانــًا للقــوات املســلحة أكــد فيــه أن أبطــال اجليــش 
واللجــان الشــعبية متكنــوا مــن تطهــر وتأمــني 3 جبهــات يف حمافظــة 
الضالــع بعمليــٍة هجوميــٍة واســعة اســتمرت 96 ســاعة.. وفيــام يــي 

ــان:- ــص البي ن

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 
ــرتاتيجية يف  ــات اس ــن 3 جبه ــر وتأم ــن تطه ــوم م ــعبية الي ــان الش ــش واللج اجلي
الضالــع هــي جبهــة العــود وجبهــة اخلشــبة وجبهــة محــك بمســاحة إمجاليــة تقــدر 
بـــ٢5٠ كيلــو مــرت مربــع وتشــمل أكثــر مــن مائــة قريــة وعــرات املواقع العســكرية 
ــن  ــة م ــاق العملي ــم انط ــاعة إذ ت ــتمرت ٩6 س ــعة اس ــة واس ــة هجومي يف عملي
معســكر الســور االســرتاتيجي 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 3 مســارات هــي:

-  املســار األول: مــن مثلــث العــود باجتــاه ســوق اخلميــس واســتكال قطــع خطــوط 
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إمــدادات العــدو وتــم تأمــن ســوق اخلميــس وعــرات املواقــع والقرى.

-  املســار الثــاين: مــن مثلــث العــود رشقــًا باجتــاه نجــد ســنف واملواقــع املحيطــة هبــا 
وتــم تطهــر وتأمــن أكثــر مــن 3٠ موقعــًا وقريــة أبرزهــا جبــل العــود االســرتاتيجي 

الــذي يطــل عــى عــدد مــن املناطــق كاخلشــبة والنــادرة ومناطــق ومواقــع عديــدة.

ــرتاتيجي  ــار االس ــل يب ــن جب ــر وتأم ــم تطه ــبة وت ــاه اخلش ــث: باجت ــار الثال -  املس
ــكرات. ــا معس ــًة بينه ــًا وقري ــن ٢5 موقع ــر م وأكث

وقــد نتــج عــن هــذه العمليــة مــرصع وإصابــة عــرات املرتزقــة بينهــم قيــادات، كــا 
أن هنــاك جماميــع ال تــزال حمــارصة فيــا تــم تدمــر عــدد مــن اآلليــات واألســلحة 

للمرتزقــة واغتنــام عتــاد عســكري كبــر. 

ــد  ــة وتؤك ــوف املرتزق ــن صف ــر ب ــاك والذع ــن اإلرب ــًة م ــة حال ــت العملي وخلف
ــوف  ــن صف ــة ب ــات باخليان ــادل اهتام ــاالت تب ــن ح ــتخباراتية ع ــات االس املعلوم

ــاء. ــن الرف ــل املواطن ــن قب ــعًا م ــًا واس ــة ترحيب ــت العملي ــد الق ــة، وق املرتزق

وإذ تدعــو القيــادة العامــة للقــوات املســلحة مــن تبقــى مــن املغــرر هبــم -والذيــن 
ــان يف  ــم األم ــيكون هل ــاحهم وس ــهم وس ــليم أنفس ــن إىل تس ــون حمارصي اليزال
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 
ــاندة  ــة واملس ــم الداعم ــى مواقفه ــاص ع ــه خ ــود بوج ــام والع ــه ع ــع بوج الضال

ــم. ــر مناطقه ــن وتطه ــعبية لتأم ــان الش ــش واللج ــم يف اجلي إلخواهن

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 ١4 شعبان ١44٠هـ   
املوافق ١٩ ابريل ٢٠١٩م
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العميد سريع: تطهير مديرية ذي ناعم بالكامل
٢٠١٩/4/٢٠م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع اســتكامل تطهــر وتأمــني مديريــة ذي ناعــم بمحافظــة البيضاء 

ــة. مــن العنــارص اإلرهابي

وقــال العميــد رسيــع يف بيــان تلقــى موقــع »٢6ســبتمر نــت« نســخة منــه: »بفضــل 
اهلل وبعزائــم أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية تــم اســتكال تطهــر وتأمــن مديريــة 
ــا  ــارص م ــن عن ــل م ــة بالكام ــت مؤمن ــث أصبح ــاء حي ــة البيض ــم بمحافظ ذي ناع

تســمي داعــش والقاعــدة ومرتزقــة العــدوان بعــد عمليــة عســكرية ناجحــة«.

موضحــًا أن هــذه العمليــة تــأيت يف إطــار العمليــات العســكرية النوعيــة التــي تدشــن 
ــرى األوىل  ــع الذك ــن م ــي تتزام ــاء اهلل- والت ــرص إن ش ــام الن ــس -ع ــام اخلام الع

ــاد. ــس الص ــهاد الرئي الستش

وأضــاف »تــم تكبيــد األذرع االســتخباراتية لقــوى العــدوان مــن داعــش والقاعــدة 
خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد وتــم اغتنــام عتــاد عســكري كبــر«. 

وحّيــا العميــد رسيــع الــدور البطــويل ألبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية لتحقيقهــم 
هــذا االنتصــار الــذي ســتلحقه انتصــارات نوعيــة.

ــب  ــم إىل جان ــاء ووقوفه ــم الرف ــل ذي ناع ــاء قبائ ــايخ وأبن ــاندة مش ــاد بمس وأش
إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية لتطهــر وتأمــن مناطقهــم مــن عنــارص الــر 

واالرهــاب ومرتزقــة العــدوان.

أبريل / ٢٠١٩
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العميد سريع: مصرع 9 ضباط سعوديني و 45 
مرتزقًا بصاروخ بدر F الباليستي يف الطوال

٢٠١٩/4/٢١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــف املتح كش
رسيــع إحصائيــة أوليــة للرضبــة الباليســتية التــي اســتهدفت جتمعــات 
للعــدو الســعودي ومرتزقتــه يف منطقــة الطــوال يف جيــزان ليــل أمــس.

ــاط  ــرصع ٩ ضب ــه م ــخة من ــت« نس ــبتمر ن ــع »٢6س ــى موق ــان تلق ــد يف بي وأك
ســعودين و45 مرتزقــًا يمنيــًا وجــرح العــرات بحســب اإلحصائيــات األوليــة إثــر 
ــزان  ــوال بجي ــة الط ــتي يف منطق ــدر F الباليس ــاروخ ب ــم بص ــات هل ــتهداف جتمع اس

ــة املســددة.  ــر الرب ــاك كبــرة يف صفوفهــم إث ــة إرب وحــدوث حال

ــال  ــزو واالحت ــوى الغ ــن لق ــكان آم ــاك م ــد هن ــع: »مل يع ــد رسي ــال العمي وق
ومرتزقتهــم بعــد اليــوم ».
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العميد سريع: تطهير وتأمني مديرية 
احلشا بالكامل مبساحة إجمالية 

تقدر بـ360 كيلو متر مربع
  ٢4 /4/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــى املتح ألق
رسيــع بيانــًا للقــوات املســلحة حــول االنتصــارات النوعيــة يف جبهــة 

ــان:- ــام يــي نــص البي ــع.. وفي احلشــا بالضال

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــدق اهلل  ــر(( ص ــم َلَقدي ــى نرِصه ــوا وإِّن اهللّ َع ــم ُظِلُم ــوَن أهن ــَن ُيقاَتُل ))ُأِذَن للِذي
ــم العظي

ــِر  ــن تطه ــوَم م ــعبيِة الي ــاِن الش ــِش واللج ــال اجلي ــن أبط ــإىل متك ــن اهللِ تع ــوٍن م بع
ــٍة  ــٍة عســكريٍة هجومي ــَع بالكامــل يف عملي ــَة احلشــا يف حمافظــِة الضال وتأمــِن مديري

ــة تقــدُر بـ36٠كــم مربــع.   واســعة اســتمرت 48 ســاعًة وبمســاحٍة إمجالي

تــم تنفيــُذ العمليــَة اهلجوميــَة الواســعَة مــن ِقبــِل وحــداٍت متخصصــٍة مــن اجليــٍش 
واللجــاِن الشــعبيِة باجتــاِه مواقــِع العــدِو يف مديريــِة احلشــا مــن ثاثــِة مســارات.  

املســاُر األول: انطلــَق فيــه مقاتلونــا األبطــال مــن موقــِع مشــواس حيــث تــم قطــُع 
خطــوِط امــداداِت العــدِو مــن منطقــِة الزقــاء وتــم بفضــِل اهللِ تطهــُر وتأمــُن 3٢ 

موقعــًا أبرزهــا مركــُز املديريــة ضــوران واملجمــُع احلُكومــي وســوُق الطاحــون. 

املســاُر الثــاين: حتــرك خاَلــه أبطــال اجليــِش واللجــاِن الشــعبيِة مــن مديريــِة ماويــَة 
يف تعــز باجتــاه ربــاط عــارة وتــم بعــوِن اهللِ تطهــُر وتأمــُن 43 موقعــًا وصــوال إىل 

أبريل / ٢٠١٩
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ــِة وااللتقــاء باملســار األول. مركــِز املديري

ــِل  ــِل حييــى باجتــاِه نقي ــا االشــاوُس مــن َحبي ــه مقاتلون املســاُر الثالــث: حتــرك خاَل
دقــة وجبــِل احلشــا واملواقــِع املجــاورِة وتــم تأمــُن أكثــر مــن 4٩ موقعــًا وصــوالً إىل 

مركــِز امُلديريــة لتلتقــَي الثاثــُة املســاراُت فيهــا.

ــًة  ــَع مديري ــِة الضال ــا بمحافظ ــُة احلش ــت مديري ــكريِة أصبح ــِة العس ــذه العملي وهب
ــن  ــر م ــمُل أكث ــع وتش ــرت مرب ــدُر 36٠ كيلوم ــة تق ــاحٍة امجالي ــِل بمس ــًة بالكام ن مَؤمَّ

ــرى.  ــراِت الق ــكريًا وع ــًا عس ١٢4 موقع

ــكرٍي  ــاٍد عس ــاِم عت ــِة واغتن ــن املرتزق ــراِت م ــرصِع الع ــُة إىل م ــد أدِت العملي وق
ــوع.  متن

وتشــيُد القيــادُة العامــُة للقــواِت املســلحِة بمواقــِف أبنــاِء املنطقــِة الرفــاِء، وتؤكــُد 
ــداِد  ــى امت ــِق ع ــِف املناط ــِن خمتل ــا يف تأم ــِذ مهاِمه ــى تنفي ــِل ع ــتمرار يف العم االس

ــة. أرايض اجلمهوري

صادٌر عن القواِت املسلحِة اليمنيِة - صنعاء
١٩ شعبان ١44٠ ه
املوافق ٢4 ابريل ٢٠١٩م
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العميد سريع يتفقد اجلبهات التي 
مت تأمينها مبحافظة الضالع

  ٢5 /4/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح تفق
ــبة  ــل اخلش ــك ونقي ــة مح ــرورًا بجبه ــود م ــة الع ــن جبه ــع كًا م رسي
والفاخــر وصــوالً إىل مديريــة احلشــاء بمحافظــة الضالــع بعــد 

ــني. ــزاة واملحتل ــة الغ ــر مرتزق ــل ودح ــا بالكام تأمينه

ــش  ــام أن اجلي ــائل اإلع ــع لوس ــد رسي ــد العمي ــة أك ــب اجلول ــه عق ــح ل ويف ترصي
واللجــان الشــعبية مســتمرون إىل جانــب األهــايل يف اســتعادة كافــة املناطــق املحتلة.. 
ــاع يف  ــع األوض ــتقرار وتطبي ــن واالس ــادة األم ــى إع ــادة ع ــرص القي ــًا إىل ح الفت

املناطــق املحــررة.

ــرت  ــف كيلوم ــن أل ــد ع ــا يزي ــتعادة م ــت باس ــرة تكلل ــات األخ ــد أن العملي ــا أك ك
ــع. مرب

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 

ــال واملحتلن. ــس االحت دن

وأضــاف العميــد رسيــع »أن العمليــات التــي تــم تنفيذهــا مؤخــرًا تســتهدف الغــزاة 
ومرتزقتهــم وال تســتهدف أبنــاء اجلنــوب«.. مؤكــدًا مــيض اجليــش واللجان الشــعبية 

يف اســتكال عملياهتــم حتــى تطهــر كل شــر مــن أرايض اجلمهوريــة اليمنيــة.

أبريل / ٢٠١٩
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مـــــــــايو

ْث ْثالُمَتَحدِّ الُمَتَحدِّ
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 مؤمتر صحفي للعميد سريع بصنعاء يستعرض 
فيه املستجدات وإحصائيات شهر ابريل

  ٢٠١٩/5/3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
ــه املســتجدات  ــًا اســتعرض في ــوم بصنعــاء مؤمتــرًا صحفي ــع الي رسي
ــال  ــكرية خ ــات العس ــارات والعملي ــات والغ ــة باخلروق واحصائي

ــات. ــف اجلبه ــل يف خمتل ــهر ابري ش

ــوايل  ــى الت ــس ع ــام اخلام ــل للع ــدوان يواص ــرام والع ــف اإلج ــار إىل أن حتال وأش
اعتداءاتــه عــى بادنــا وشــعبنا بالعمليــات اجلويــة مــن طلعــات قتاليــة واســتطاعية 
ــري  ــري والبح ــار ال ــب احلص ــة إىل جان ــن حمافظ ــر م ــى أكث ــتمرة ع ــارات مس وغ
ــوات إىل  ــن الق ــد م ــع باملزي ــة والدف ــاء واخلون ــة والعم ــناد املرتزق ــوي وإس واجل

ــال.  ــة احت ــر حماول ــا يعت ــو م ــة وه األرايض اليمني
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ــة  ــدوان يف كاف ــه الع ــود يف وج ــعبنا الصم ــل ش ــل يواص ــه ويف املقاب ــًا أن موضح
املجــاالت وتواصــل قواتنــا املســلحة التصــدي وردع املعتــدي عــى خمتلــف املحــاور 
ــن يف  ــاء اليم ــازات أبن ــاف إىل إنج ــًا يض ــازًا تارخيي ــك إنج ــة بذل ــات حمقق واجلبه

ــخ. ــر التاري ــم ع ــزاة ودحره ــة الغ مقارع

ــي  ــعودي األمريك ــف الس ــران التحال ــارات ط ــع إىل أن غ ــد رسي ــار العمي وأش
ــة  ــى حمافظ ــا ع ــزت معظمه ــة ترك ــارة جوي ــل 385 غ ــهر إبري ــال ش ــاوزت خ جت
ــة  ــة حج ــم حمافظ ــارة ث ــاء 85 غ ــة صنع ــم حمافظ ــارة ث ــن ١55 غ ــر م ــدة بأكث صع

ــارة.  ــن 4٩ غ ــر م بأكث

ــة  ــة هجومي ــايض لـــ٩7 حماول ــل امل ــهر ابري ــال ش ــدت خ ــا تص ــًا إىل أن قواتن الفت
ــايل  ــات القت ــرح العملي ــف م ــى خمتل ــدوان ع ــوات الع ــلل لق ــة تس و١٩حماول
ــن  ــومة وضم ــط املرس ــق اخلط ــة وف ــا العملياتي ــذ مهامه ــل تنفي ــا تواص وأن قواتن
ــا.  ــت أهدافه ــا وحقق ــت فاعليته ــة أثبت ــكات قتالي ــكرية وتكتي ــرتاتيجية عس اس

وأكــد املتحــدث الرســمي أن قواتنــا نفــذت خــال شــهر ابريــل 43 عمليــة هجوميــة 
و55 عمليــة إغــارة و86 عمليــة نوعيــة اســتهدفت قــوات العــدو يف خمتلــف 
اجلبهــات واملحــاور وأوقعــت خســائر بريــة يف صفــوف قــوات العــدو إضافــة إىل 

ــكري. ــاد عس ــر عت ــلحة وإىل تدم ــام أس اغتن

وقــال: »قواتنــا تعتمــد يف تنفيــذ هــذه العمليــات عــى العنــرص 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 واالســتطاع«. 

ــات  ــة االجتاه ــى كاف ــات ع ــل نجاح ــهر ابري ــال ش ــت خ ــا حقق ــدًا أن قواتن مؤك
ــاء يف  ــن الرف ــاون املواطن ــإىل وبتع ــون اهلل تع ــت بع ــث نجح ــرتاتيجية حي االس
ــع  ــة الضال ــبة بمحافظ ــك واخلش ــات مح ــا وجبه ــود واحلش ــات الع ــن مديري تأم
ــم  ــة ذي ناع ــن مديري ــع وتأم ــرت مرب ــو م ــن ١5٠٠ كيل ــد ع ــة تزي ــاحة امجالي بمس
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بمحافظــة البيضــاء إىل جانــب تطهــر وتأمــن مواقــع وقــرى يف حمافظــة تعــز منهــا 
ــي  ــل حب ــة وجب ــي مقبن ــال يف مديريت ــع وجب ــروض ومواق ــة يف األق ــل الرضع جب

ــدة. ــط بصع ــع يف املاحي ــن مواق ــذا تأم وك

ــل يف  ــا الكام ــلحة التزامه ــوات املس ــه الق ــدد في ــذي جت ــت ال ــه يف الوق ــح أن وأوض
تنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــا ســواء املهــام املرحليــة أو االســرتاتيجية فإهنــا تؤكــد أن 
تأمــن أرايض اجلمهوريــة ومحايــة الســيادة الوطنيــة هــو هــدف اســرتاتيجي للقــوات 

املســلحة.

ــا  ــتهدف إخوانن ــرة ال تس ــكرية األخ ــات العس ــع إىل أن العملي ــد رسي ــوه العمي ون
مــن أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة وأن هــدف العمليــات العســكرية هــو طــرد الغــزاة 

ــاء اليمــن الرفــاء. املحتلــن وعمائهــم وهــذا اهلــدف جيمــع كافــة أبن

مشــرًا إىل أن قواتنــا وهــي بصــدد تنفيــذ املهــام العملياتيــة يف تلــك املناطــق 
ــاء تلــك املحافظــات واملناطــق يف  ــدور التارخيــي ألبن ــة ال ــدرك أمهي واملحافظــات ت
مقارعــة الغــزاة وإن قواتنــا تأخــذ بعــن االعتبــار اخلصوصيــة التارخييــة واجلغرافيــة 

ــق.  ــك املناط لتل

وقــال العميــد رسيــع: »القــوات املســلحة حتيــي كافــة أبنــاء تلــك املناطــق 
ــن  ــروا ع ــوىض وع ــر الف ــدوان يف ن ــات الع ــوا خمطط ــن رفض ــات الذي واملحافظ
موقفهــم الرافــض لسياســات العــدوان واالحتــال خــال الفــرتة الســابقة«.  

وأضــاف »نــدرك جيــدًا ومعنــا أبنــاء املحافظــات اجلنوبيــة أن مــن ضمــن سياســات 
العــدوان إدامــة وتغذيــة عوامــل التفرقــة بــن أبنــاء الوطــن حتــى يتمكــن مــن حتقيق 
أهدافــه وأطاعــه يف بادنــا«.. مؤكــدًا أن الكثــر مــن أبنــاء تلــك املحافظــات ضمــن 

التشــكيات املتقدمــة لقواتنــا.  

وأوضــح املتحــدث الرســمي أن وحــدة ضــد الــدروع نفــذت خــال شــهر ابريــل 
ــكرية  ــة عس ــة و١7 آلي ــات و٢٠مدرع ــا 6 دباب ــتهدفت خاهل ــات اس ١٠7 عملي
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ــة  ــطة وثقيل ــلحة متوس ــتهداف ألس ــة اس ــات و١١ عملي ــة يب ام يب و6 جراف وعرب
ــدو.  ــات للع ــات وجتمع ــتهداف لتحصين ــة اس و46 عملي

مشــرًا إىل أن وحــدة اهلندســة نفــذت ٢٢6 عمليــة أدت إىل تدمــر 4دبابــات 
ــدو. ــات الع ــات وحتصين ــتهدفت جتمع ــة اس ــة والبقي ــراق 85 آلي ــاب وإح وإعط

ــة  ــات نوعي ــل ١٠ عملي ــهر ابري ــال ش ــذ خ ــر نف ــو املس ــاح اجل ــح أن س وأوض
اســتهدفت معســكرات وجتمعــات ومنشــآت عســكرية للعــدو يف خمتلــف اجلبهــات 
منهــا 6 عمليــات نفــذت باالشــرتاك مــع وحــدة املدفعيــة وأن عــددًا مــن عمليــات 
ــاك  ــعودي وهن ــش الس ــكرية للجي ــرات عس ــتهدفت مق ــر اس ــو املس ــاح اجل س

ــا.  ــان عنه ــم اإلع ــات مل يت عملي

 وبخصــوص وحــدة القناصــة أشــار العميــد رسيــع إىل أن إمجــايل عمليــات وحــدة 
القناصــة خــال شــهر إبريــل بلغــت ١487 عمليــة أدت هــذه العمليــات إىل وقــوع 
ــرصع ٢١  ــا م ــده منه ــم رص ــا ت ــدو وأن م ــوف الع ــة يف صف ــة ومادي ــائر بري خس
ــص  ــاحًا وقن ــة و١8 س ــاب  ٢٩ آلي ــودانيًا وإعط ــًا س ــعوديًا و3٢ جندي ــًا س جندي

ــتطاعية. ــرة اس ــاص وإســقاط طائ قن

ــل  ــام والعم ــة كل االهت ــدة القناص ــويل وح ــلحة ت ــوات املس ــادة الق ــاف »قي وأض
ــلحة  ــدات وأس ــا مع ــدة ومعظمه ــذه الوح ــلحة هل ــدات وأس ــر مع ــتمر لتطوي مس
ــبي  ــن منتس ــدة م ــاء اجلدي ــة بالدم ــات القتالي ــد اجلبه ــم رف ــا يت ــة ك ــة يمني صناع

ــة«. ــدورات التدريبي ــة ال ــم كاف ــد اجتيازه ــة بع ــدة القناص وح

مؤكــدًا 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 
ــة إىل حمــارق  ومؤملــة للعــدو يف خمتلــف املحــاور واجلبهــات لتتحــول األرض اليمني

حقيقيــة لفخــر الصناعــة الغربيــة مــن املدرعــات واآلليــات.
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واســتعرض املتحــدث الرســمي خروقــات حتالــف العــدوان وأتباعــه مــن املرتزقــة 
ــت 36٠٢  ــي بلغ ــل والت ــهر ابري ــال ش ــدة خ ــة احلدي ــة يف حمافظ ــاء واخلون والعم
ــن  ــار م ــاق ن ــة و١٢34 إط ــخ و١٢٩6 قذيف ــاق ١٠5 صواري ــن إط ــت ب توزع
األســلحة اخلفيفــة واملتوســطة و١١ عمليــة اســتحداث وعمليتــن هجوميتــن و7٢4 

عمليــة تعزيــز لقواهتــم و٢3٠ خرقــًا لطــران العــدوان.

ــار  ــاق الن ــف إط ــان وق ــدء رسي ــذ ب ــدوان من ــات الع ــايل خروق ــًا أن امج موضح
ــت  ــاري بلغ ــام اجل ــن الع ــل م ــة ابري ــى هناي ــايض وحت ــام امل ــن الع ــمر م يف ديس

١٩٩٢4خرقــًا.

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. 

مضيفــًا« أن مراهنــة العــدوان عــى عامــل الوقــت وكذلــك عــى الطبيعــة اجلغرافيــة 
ــد  ــوا بع ــزاة مل يدرك ــلها والغ ــت فش ــريب أثبت ــاحل الغ ــة يف الس ــروف املناخي والظ
ــدارة املدافعــن عــن أرضهــم وبلدهــم ومعهــم وإىل  ــاء يف ص ــاء هتامــة الرف أن أبن

ــز«. ــي احلــر العزي ــاء شــعبنا اليمن جانبهــم كل أبن

وقــال العميــد رسيــع: »يف شــهر ابريــل مــن العــام املــايض استشــهد الرئيــس صالــح 
الصــاد ويف هــذا العــام تؤكــد القــوات املســلحة احتفاظهــا الكامــل بحــق الــرد عــى 
ــبة  ــة بالنس ــرد أولوي ــق ال ــيظل ح ــاد وس ــح الص ــس صال ــتهداف الرئي ــة اس جريم

للقــوات املســلحة بمختلــف تشــكياهتا«.

ــك  ــدرًا وكذل ــب ه ــن تذه ــاد ل ــاء الص ــي أن دم ــره الصحف ــام مؤمت ــدًا يف خت مؤك
دمــاء قــادة اليمــن األوفيــاء ومنهــم الرئيــس الشــهيد إبراهيــم احلمــدي وأن القيــادة 

هــي مــن ســتحدد الزمــان واملــكان لتنفيــذ ذلــك. 

مايو / ٢٠١٩
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يكرم أسرة شهيد 
اإلعالم العسكري املقدم أحمد الزعكري

 5 /5/ ٢٠١٩م

ــوات  ــمي للق ــدث الرس ــوي املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــرم مدي ك
املســلحة العميــد حييــى رسيــع أرسة شــهيد اإلعــام العســكري املقدم 
ــن  ــهيدًا يف ميادي ــه ش ــى إىل رب ــذي ارتق ــري ال ــد الزعك ــد حمم أمح
ــزاة  ــة الغ ــيادته ومواجه ــن وس ــن الوط ــًا ع ــة دفاع ــرشف والبطول ال

ــاء. ــم بالبيض ــة ذي ناع ــم يف جبه ومرتزقته

ــة الشــجاعة للشــهيد الزعكــري  ــوي باملواقــف البطولي ــه املعن ــر التوجي وأشــاد مدي
الــذي أبــى إال أن يتصــدر الصفــوف وخطــوط التــاس مــع العــدو مقاتــًا وجماهــدًا 
واعاميــًا شــجاعًا منتــرصًا لوطنــه وشــعبه وجمســدًا أســمى معــاين التضحيــة والفداء 

مــن أجــل عــزة وكرامــة واســتقال شــعبنا اليمنــي.
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وأوضــح العميــد رسيــع أن الشــهيد الزعكــري كان نموذجــًا للضابــط واإلعامــي 
الغيــور عــى وطنــه وفيــًا للقســم العســكري وقــد كرمــه اهلل بالشــهادة وهــذا أعظــم 
ــًة يف  ــتظل حي ــري س ــهيد الزعك ــم الش ــوالت وقي ــر وبط ــدًا أن مآث ــم .. مؤك تكري

ــه املعنــوي. ــرة التوجي نفــوس اإلعاميــن وكافــة منتســبي دائ

ــزازه  ــن اعت ــري ع ــد الزعك ــح حمم ــيخ صال ــهيد الش ــقيق الش ــر ش ــه ع ــن جهت م
وكافــة أقــارب الشــهيد بنيــل الشــهيد وســام الشــهادة يف ســبيل اهلل والوطــن وأهنــم 
مجيعــا ســائرون عــى نفــس الــدرب الــذي خطــه الشــهيد أمحــد مــن أجــل الوطــن 
ــرة  ــادة دائ ــر لقي ــة.. معــرًا عــن الشــكر والتقدي ــة الشــعب العادل واالنتصــار لقضي
التوجيــه املعنــوي وكافــة منتســبيها عــى مواقفهــم ومــا أبــدوه مــن مشــاعر اعتــزاز 

بالشــهيد البطــل.

ــد  ــدم أمح ــهيد املق ــوي أرسة الش ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــرم مدي ــاء ك ــة اللق ويف هناي
ــرة. ــدرع الدائ ــري ب الزعك

ــد الركــن عــي غالــب  ــه املعنــوي العمي ــرة التوجي ــر دائ ــم نائــب مدي حــر التكري
ــر املتحــف احلــريب  ــى العاقــل ومدي ــد حيي ــرة العمي ــر الدائ احلــرازي ومستشــار مدي
ــى  ــيخ حيي ــران الش ــدان بعم ــة امل ــام مديري ــر ع ــور ومدي ــد الث ــن عاب ــد الرك العمي
عطيفــة وعــدد مــن رؤســاء الشــعب والقطاعــات بدائــرة التوجيــه املعنــوي وأبنــاء 

ــهيد. ــارب الش ــاء وأق وزم

مايو / ٢٠١٩
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العميد سريع: أكثر من 100 صريٍع ومصاٍب 
من املرتزقة يف عملية استدراج لـ8 ألوية 

عسكرية إلى حقول ألغام بحيران
٢٠١٩/5/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــادات يف  ــم قي ــزق بينه ــن 100 مرت ــر م ــرح أكث ــل وج ــع مقت رسي
حــران كــام تــم تدمــر أكثــر مــن 10 عربــات وآليــات للمرتزقــة يف 
ــة. ــران بحج ــام يف ح ــول ألغ ــم إىل حق ــة هل ــتدراج ناجح ــة اس عملي

ــا جنــوب رشق  ــوا الزحــف عــى مواقــع قواتن وأوضــح أن مرتزقــة العــدوان حاول
وجنــوب غــرب حــران مــن عــدة مســارات منــذ منتصــف ليلــة الســبت حتــى ظهــر 
األحــد بقــوام 8 ألويــة عســكرية هــي مــا تســمى باللــواء ١٠5 مشــا واللــواء العــارش 
ولــواء النخبــة ولــواء األمــن اخلــاص واللــواء ٢5 ميــكا واأللويــة الثــاين والثالــث 

ــابع مشاة.  والس

وأشــار إىل أنــه وبعــون اهلل متكــن أبطــال اجليــش واللجــان مــن التصــدي لزحوفــات 
ــم  ــرات منه ــث الع ــر جث ــام لتتناث ــول ألغ ــدة حق ــتدراجهم إىل ع ــة واس املرتزق
ــناد  ــم اإلس ــدم رغ ــق أي تق ــرار دون حتقي ــم بالف ــى منه ــن تبق ــوذ م ــاء وليل إىل أش

اجلوي. 

ــة  ــة هجومي ــذوا عملي ــعبية نف ــان الش ــلحة واللج ــا املس ــال قواتن ــدًا أن أبط مؤك
ــرة. ــائر كب ــم خس ــن وكبدوه ــدوان الفاري ــة الع ــع مرتزق ــا تتب ــم خاهل ــة ت معاكس
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بيان للقوات املسلحة اليمنية حول العملية 
النوعية لسالح اجلو املسير يف الرياض

  5/١4/ ٢٠١٩م

ــول  ــة ح ــلحة اليمني ــوات املس ــن الق ــام ع ــان ه ــاء بي ــدر بصنع ص
ــدو  ــق الع ــر يف عم ــو املس ــاح اجل ــة لس ــة الناجح ــة اهلجومي العملي
الســعودي بمنطقــة الريــاض القــاه املتحــدث الرســمي باســم القوات 

ــان: ــي نــص البي ــام ي ــع.. في ــى رسي ــد حيي املســلحة العمي

مايو / ٢٠١٩
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُقــوا  قــال تعــإىل » ومــن اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َفاْعَتــُدوا َعَلْيــِه بِِمْثــِل َمــا اْعَتــَدى َعَلْيُكــْم َواتَّ
اهللََّ َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللََّ َمــَع امُلتَِّقــَن« )١٩4( صــدق اهلل العظيــم 

بعــد أن متــادى الُعــدواُن يف حصــارِه عــى شــعبِنا احلــِر العزيــز األيب.. نجــَح ســاُح 
ــِة  ــرى )عملي ــٍة ك ــٍة هجومي ــِذ عملي ــإىل يف تنفي ــن اهللِ تع ــٍل م ــِر وبفض ــوِّ املس اجل
ــدواِن يف  ــدِء الع ــذ َب ــر من ــكريُة األك ــُة العس ــي العملي ــان( وه ــن رمض ــِع م التاس
عمــِق العــدوِّ الســعودي.. واســتهدفت منشــآٍت حيويــًة تابعــًة للعــدوِّ الســعودِي يف 

ــاض.  ــِة الري ــْف بمنطق ــي وعفي ــي الدوادم حمافظت

ــو  ــاِح اجل ــٍة لس ــرٍة تابع ــراٍت مس ــبِع طائ ــة بس ــة اهلجومي ــذِت العملي ــد ُنف وق
واســتهدفت حمطتــي الضــِخ البرتوليــَة يف خــِط األنبــوب الرئيــس للنفــِط 8-7 الــذي 
ــًا. ــَة مايــن برميــَل نفــٍط يومي ــع والــذي يضــُخ ثاث يربــط بــن رأِس التنــورْه وينُب

ــق وتعــاوٍن مــن  ــي ُنفــذت بعــد رصــد دقي ــُة العســكريُة الناجحــة الت وأدِت العملي
ــط  ــر خ ــِط ع ــخ النف ــل لض ــف الكام ــق إىل التوق ــك املناط ــاء تل ــن أبن ــاء م الرف

ــدو. ــاد الع ــى اقتص ــارش ع ــكل مب ــرت بش ــوب وأث األُنب

ــُة يف إطــار الــرد املــروع عــى اجلرائــم املرتكبــة بحــق  ــُة النوعي وتــأيت هــذه العملي
أبنــاء شــعبِنا العزيــز ووطننــا العظيــم واحلصــار االقتصــادي املســتمر وتنفيــذًا لوعــد 
قائــد الثــورة باســتهداف املنشــآت احليويــة احلساســة للعــدو يف حــال عــدم توقــف 

العــدوان. 

ــف  ــلحة بمختل ــوات املس ــة الق ــلحة جاهزي ــوات املس ــُة للق ــادُة العام ــُد القي وتؤك
ــتمرار  ــال اس ــرى يف ح ــٍة أخ ــاٍت نوعي ــذ عملي ــة لتنفي ــكياهتا القتالي ــا وتش صنوفِه

ــة.  ــيادة الوطني ــاك الس ــم وانته ــكاب اجلرائ ــدواِن بارت الع

ــع  ــار وجتوي ــادي يف حص ــة الت ــن مغب ــدوان م ــلحُة دول الع ــواُت املس ــذُر الق وحت
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ــم  ــن فيه ــن بم ــة اليمني ــتهداف كاف ــه واس ــب ثروات ــد وهن ــز الصام ــعبنا العزي ش
ــات.  ــع املرتب ــن دف ــِف ع ــتمرار التوق ــة باس ــو الدول موظف

ــٍة  ــاٍت نوعي ــذ عملي ــا عــى تنفي ــلحة قدرهَت ــوات املس ــادة العامــة للق ــد القي كــا تؤك
ــن  ــف ع ــو التوق ــة ه ــل يف املنطق ــدوان وأن احل ــق دول الع ــَر يف عم ــَع وأك أوس

ــن. ــى اليم ــدوان ع الع

صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء ٩رمضان ١44٠هـ 
املوافق ١4مايو ٢٠١٩م 
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العميد سريع: ادعاءات النظام السعودي هي 
حلشد الدعم والتأييد لعدوانه على اليمن

  ٢٠ /5/ ٢٠١٩م

ــى  ــد حيي أوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
رسيــع أهنــا ليســت املــرة األوىل التــي يدعــي فيهــا النظــام الســعودي 
اســتهدافنا ملكــة.. مؤكــدًا أن النظــام الســعودي حيــاول مــن وراء هــذه 
ــعبنا  ــى ش ــي ع ــه الوح ــد لعدوان ــم والتأيي ــد الدع ــاءات حش االدع

اليمنــي العظيم.  

ــع ســنوات مــن الصمــود اليــاين فشــله العســكري  وقــال: »ســيا وقــد أثبتــت أرب
بــل والســيايس وبالتــايل حيــاول جمــددًا التغطيــة عــى جرائمــه املرتكبــة بحــق شــعبنا 
ــلمن  ــوب املس ــدى قل ــة ل ــة املكرم ــة ملك ــة الديني ــتغال املكان ــا باس ــلم وبلدن املس

وذلــك لتحقيــق أهــداف وخمططــات أعــداء األمــة«. 

ــا وال  ــان عنه ــرتدد يف اإلع ــن ال ن ــكرية فنح ــا العس ــأن عملياتن ــا بش ــاف »أم وأض
ــة تتحــدث عــن  ــاج إىل أن ننتظــر اجتهــادات غــر صحيحــة أو ادعــاءات باطل نحت

ــا«. ــت عملياتن ــا وتوقي أهدافن
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العميد سريع: أغلب العمليات التي يتم تنفيذها 
يف عمق العدو هي موثقة من قبل اإلعالم احلربي

  ٢3 /5/ ٢٠١٩م

قــال املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع: »إن 
ــن  ــة م ــدو موثق ــق الع ــا يف عم ــم تنفيذه ــي يت ــات الت ــب العملي أغل

قبــل اإلعــام احلــريب التابــع للجيــش واللجــان الشــعبية«.

وأشــار إىل أن عــى العــدو أن حيســب حســابه يف أن العمليــات القادمــة ســتكون أشــد 
ــة  ــرتة معين ــات لف ــوا العملي ــعبية أوقف ــان الش ــش واللج ــًا أن اجلي ــًا.. موضح إيام

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. 

مايو / ٢٠١٩
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العميد سريع: إذا كانت قوى العدوان 
حريصة على أمنها واستقرارها وسمعتها فما 

عليها إال أن جتنح ملنطق احلق والسالم
3١ /5/ ٢٠١٩م

ــة  ــع عــى إقام ــى رسي ــد حيي علــق متحــدث القــوات املســلحة العمي
ــا الصواريــخ والطائــرات اليمنيــة.. مؤكــدًا  الســعودية معرضــًا لبقاي
ــدوان  ــدي للع ــرد والتص ــع ال ــا يف موق ــرًا ألنن ــا فخ ــك يزيدن أن ذل
ــى  ــة ع ــدوان حريص ــوى الع ــت ق ــي، وإذا كان ــعودي األمريك الس
ــق  ــق احل ــح ملنط ــا إال أن جتن ــام عليه ــمعتها ف ــتقرارها وس ــا واس أمنه

ــام. والس

وقــال العميــد رسيــع عــى صفحتــه يف الفيــس بــوك: »البــكاء والعويــل واســتعراض 
ــردع  ــع ال ــا يف موق ــًا ألنن ــزًا ورشف ــرًا وع ــا فخ ــا يزيدن ــا وطائراتت ــا صوارخين بقاي

ــدوان«. ــذا الع ــدي هل والتص

وأضــاف »أنــه ســيأيت اليــوم الــذي يتيقــن فيــه اجلميــع أن صناعاتنــا العســكرية يمنية 
١٠٠% كــا تيقــن اجلميــع مــن مصداقيــة عملياتنــا العســكرية فهــذا الشــعب العظيــم 

قــادر عــى صناعــة املســتحيل وجتــاوز كل العوائــق ومواجهــة خمتلــف الظــروف«.

ــتخفاف  ــه أو االس ــتهانة ب ــدا االس ــن أب ــي ال يمك ــل اليمن ــًا: »إن العق ــع قائ وتاب
بإمكانياتــه أو التقليــل مــن قدراتــه، وعــى كل أبنــاء اليمــن أينــا كانــوا أن يفخــروا 
بأنفســهم وأن يعتــزوا بتارخيهــم الــذي يتجــدد اليــوم انجــازات وبطــوالت 

ــود«. ــدي والصم ــة التص ــن معرك ــات ضم وتضحي

وأكــد العميــد رسيــع أن املســتقبل ســيكون أفضــل باالســتقال 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 
ــي  ــة الت ــرات اليمني ــخ والطائ ــا الصواري ــًا لبقاي ــعودية معرض ــت الس ــامل أقام الع

ــم الســعودية«. ــي عــى اجلرائ جــاءت كــرد يمن

الفتــًا 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.

مايو / ٢٠١٩
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 العميد سريع: تطهير جبهتي الصفحة 
والوجف يف خب والشعف باجلوف بشكل 

كامل وقواتنا تصل منطقة اليتمة
  ٢٠١٩/6/4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــن  ــون اهلل م ــوا بع ــعبية متكن ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع أن أبط رسي
ــعف يف  ــب والش ــف بخ ــة والوج ــي الصفح ــني جبهت ــر وتأم تطه
حمافظــة اجلــوف بشــكل كامــل وصــوالً إىل منطقــة اليتمــة يف عمليــة 

ــعة. ــة واس ــكرية هجومي عس

ــة  ــتكال كاف ــد اس ــه وبع ــبأ« إىل أن ــة »س ــاء اليمني ــة األنب ــح لوكال ــار يف ترصي وأش
املعلومــات االســتخباراتية هامجــت وحــدات خاصــة مــن اجليــش واللجــان الشــعبية 
مواقــع مرتزقــة العــدوان يف أســطر بمديريــة خــب والشــعف مــن ثاثــة مســارات 

متتاليــة.

ــه تــم خــال املســار األول تطهــر ٩ مواقــع لينطلــق بعدهــا املقاتلــون  وأوضــح أن
ــم تطهــر ١٠  ــا ت ــه تطهــر 7 مواقــع في ــم خال ــاين حيــث ت األبطــال يف املســار الث
ــاحة  ــًا وبمس ــرة ٢6 موقع ــع املطه ــدد املواق ــح ع ــث ليصب ــار الثال ــع يف املس مواق

ــع.  ــرت مرب ــو م ــن 4٠ كيل ــر م ــدر بأكث ــة تق إمجالي

ــد  ــي لوع ــذ الفع ــار التنفي ــأيت يف إط ــة ت ــذه العملي ــع »أن ه ــد رسي ــاف العمي وأض
قائــد الثــورة والقيــادة العســكرية العليــا يف أن العــام اخلامــس ســيكون عــام النــرص 

ــاء اهلل«. ــم إن ش واحلس

ــة  ــا الصفح ــت جبهت ــة أصبح ــكرية النوعي ــة العس ــذه العملي ــه وهب ــًا أن  موضح
ــة  ــوا إىل منطق ــان وصل ــش واللج ــال اجلي ــل وأن أبط ــن بالكام ــف حمررت والوج

يونيو / ٢٠١٩
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ــة. اليتم

ــم أرس  ــا ت ــرون في ــب آخ ــم وأصي ــوا مرصعه ــة لق ــرات املرتزق ــار إىل أن ع وأش
عــدد مــن املرتزقــة واغتنــام أســلحة وعتــاد عســكري كبــر كــا تــم تدمــر أكثــر مــن 
١٠ آليــات للمرتزقــة. مؤكــدًا 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 موقفــًا وطنيــًا 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.. مؤكــدًا أن إخواهنــم يف 
اجليــش واللجــان الشــعبية ســيكونون عونــًا هلــم وإىل جانبهــم حتــى تطهــر مناطقهم 

مــن دنــس الغــزاة ومرتزقتهــم.
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العميد سريع: أبطال اجليش واللجان الشعبية 
يسيطرون على أكثر من 20 موقعًا يف محور جنران

  5 /٢٠١٩/6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــيطرة  ــوا الس ــعبية أحكم ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــع: »إن أبط رسي
ــة  ــران يف عملي ــور نج ــكريًا يف حم ــًا عس ــن 20 موقع ــر م ــى أكث ع

ــة«. ــاعة املاضي ــال الـــ٧2 س ــعة خ ــة واس ــكرية هجومي عس

وأكــد يف ترصيــح لوكالــة األنبــاء اليمنيــة »ســبأ« أن مقاتلينــا األبطــال هامجــوا مواقــع 
ــاه  ــن اجت ــار األول م ــارات: املس ــة مس ــن ثاث ــت م ــكل مباغ ــران بش ــدو يف نج الع
ــة  ــاين مــن اجتــاه غــرب الســديس، واملســار الثالــث مــن قبال الصــوح، واملســار الث

الســديس.

وأوضــح العميــد رسيــع أن مرتزقــة العــدوان أصيبــوا بحالــة ذعــر وهلــع وأن أكثــر 
مــن ٢٠٠ منهــم ســقطوا بــن رصيــع وجريــح كــا تــم أرس عــدد آخــر فيــا الذ مــن 

تبقــى منهــم بالفــرار تاركــن مواقعهــم وأســلحتهم.

ــر  ــن تدم ــون اهلل م ــوا بع ــعبية متكن ــان الش مشــرًا إىل أن أبطــال اجليــش واللج
وإعطــاب أكثــر مــن ٢٠ آليــة ومدرعــة كــا اغتنمــوا أســلحة وعتــادًا عســكريًا كبرًا.

وأكــد املتحــدث الرســمي أن طــران العــدو حــاول إســناد مرتزقتــه بشــنه أكثــر مــن 
75 غــارة جويــة إال أن حماوالتــه بــاءت بالفشــل.

ــام  ــات اإلع ــر عدس ــة ع ــة موثق ــة النوعي ــة اهلجومي ــاهد العملي ــاف »أن مش وأض
ــا«. ــتبث الحق ــريب وس احل

وحّيــى العميــد رسيــع شــجاعة واستبســال أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية ومــا 
ينفذونــه مــن أعــال بطوليــة وانتصــارات نوعيــة يف كافــة جبهــات العــزة والكرامــة.

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع: إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار 
مقاتلة نوع MQ9 يف أجواء محافظة احلديدة

٢٠١٩/6/6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن الدفاعــات اجلويــة أســقطت طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار 
مقاتلــة نــوع MQ9 يف أجــواء حمافظــة احلديــدة بعــد خرقهــا التفــاق 

ــم اســتهدافها بصــاروخ أرض جــو. الســويد حيــث ت

وقــال يف ترصيــح لـ»٢6ســبتمر نــت«: »هنــاك تطويــر مســتمر للدفاعــات اجلويــة 
ــق كامــل الســيادة«. ــة وحتقي ــة األجــواء اليمني ــة كاف وصــوالً إىل محاي

ــن  ــن متك ــاعات م ــد س ــدوان بع ــرة للع ــذه الطائ ــقاط ه ــن إس ــان ع ــاء اإلع وج
الدفاعــات اجلويــة اليــوم مــن إســقاط طائــرة جتسســية للعــدوان قبالــة الســديس يف 

ــران. نج
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العميد سريع: الدفاعات اجلوية أسقطت هذا 
العام 4 طائرات استطالع مقاتلة تابعة للعدوان

٢٠١٩/6/7م

ــد  ــة العمي أعلــن املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة اليمني
حييــى رسيــع عــن حصــاد عمليــات الدفاعــات اجلويــة مــن طائــرات 

االســتطاع املقاتــل التابعــة لقــوى العــدوان خــال 2019م.

ــه عــى موقــع التواصــل االجتاعــي فيســبوك أن  ــح نــره يف صفحت ــًا يف ترصي مبين
4 مــن طائــرات االســتطاع املقاتلــة التابعــة لقــوى العــدوان تــم إســقاطها خــال 

ــاري ٢٠١٩م. ــام اجل الع

وأوضــح أنــه يف يــوم ٢٢ مــارس ٢٠١٩م تــم إســقاط طائــرة اســتطاع مقاتلــة مــن 
نــوع MQ-1 يف صنعــاء ويف يــوم ١٩ أبريــل املــايض تــم إســقاط طائــرة اســتطاع 

مقاتلــة مــن طــراز Wing Loong مــن أجــواء حمافظــة صعــدة .

ــة  ــات اجلوي ــقطت الدفاع ــايض أس ــو امل ــوم ١4 ماي ــع »يف ي ــد رسي ــاف العمي وأض
ــس 6  ــس اخلمي ــوم أم ــاء وي ــراز MQ-1 يف صنع ــن ط ــة م ــتطاع مقاتل ــرة اس طائ
ــواء  ــوع MQ9 يف أج ــة ن ــار مقاتل ــدون طي ــة ب ــرة أمريكي ــقاط طائ ــم إس ــو ت يوني
ــاروخ  ــتهدافها بص ــم اس ــث ت ــويد حي ــاق الس ــا التف ــد خرقه ــدة بع ــة احلدي حمافظ

ــو«. أرض ج

يونيو / ٢٠١٩
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قائد العمليات اخلاصة ومدير دائرة 
التوجيه املعنوي يتفقدان أحوال املقاتلني 

يف محور بيت الفقيه باحلديدة
  6/8/ ٢٠١٩م

تفقــد قائــد قــوات العمليــات اخلاصــة اللــواء الركــن حســني 
ــمي  ــدث الرس ــوي - املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــاين ومدي الروح
ــدوق  ــر صن ــع ومدي ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق باس
اإلســكان العســكري العميــد عبدالرمحــن االديمــي أحــوال املقاتلــني 
األبطــال املرابطــني يف عــدد مــن املواقــع املتقدمــة يف حمــور بيــت الفقيــه 

ــدة. ــة احلدي بمحافظ

ــادل االخــوة القــادة مــع املقاتلــن هتــاين عيــد الفطــر املبــارك..  ــارة تب وخــال الزي
ــا  ــادة السياســية والعســكرية العلي ــد الثــورة والقي ونقلــوا إليهــم حتيــات وهتــاين قائ
ــارات  ــن انتص ــا يســطرونه م ومباركتهــم للمقاتلــن األبطــال رباطهــم وثباهتــم وم

ــن ومرتزقتهــم. ــزاة واملعتدي ــة الغ ــة يف مواجه ــة وأعــال بطولي نوعي

كــا اطلعوا عــى مســتوى اجلاهزيــة القتاليــة وتلمســوا مهــوم واحتياجــات املقاتلن.. 
مشــيدين بــا ملســوه لــدى املقاتلــن مــن جاهزيــة قتاليــة وروح معنويــة عاليــة تؤكــد 

أن شــعبنا وجيشــنا وجلاننــا الشــعبية أكــر وأعظــم مــن قــوى العــدوان.

ــاط املقاتلــن األبطــال يف كل شــر ويف كل موقــع  وأوضــح اللــواء الروحــاين أن رب
وجبهــة بثبــات واستبســال يبعــث الفخــر واالعتــزاز أن لدينــا جيشــا وجلانا شــعبية يف 
مســتوى التحديــات وقــادرون عــى صناعــة النــرص.. حاثــًا 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 
ــادة  ــدًا أن القي ــم.. مؤك ــه هل ــن تقديم ــا يمك ــل م ــو أق ــم ه ــد أحواهل ــن وتفق املقاتل

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 غرهــا مــن اجلبهــات وأن هنــاك مفاجــآت 
ــود يف  ــة الصم ــرًا إىل أن معرك ــم.. مش ــدوان ومرتزقته ــوى الع ــار ق ــة يف انتظ قادم
ــعبنا  ــود ش ــل اهلل وبصم ــق يشء بفض ــدوان حتقي ــتطع الع ــس ومل يس ــا اخلام عامه
ــرح  ــداد م ــى امت ــات ع ــة اجلبه ــن يف كاف ــا املرابط ــأس مقاتلين ــدة ب ــات وش وثب

ــة.  ــات القتالي العملي

ــة ..  ــارات امليداني ــذه الزي ــدان هب ــال يف املي ــون األبط ــب املقاتل ــم رح ــن جهته م
ــزة  ــة الع ــوض معرك ــتمرار يف خ ــة لاس ــم العالي ــم ومعنوياهت ــن جاهزيته مؤكدي

ــرص. ــم إال الن ــار أمامه ــه الخي ــأس وأن ــدة ب ــة وش ــكل عزيم ــة ب والكرام

ورفــع املقاتلــون برقيــات هتــاين وتريــكات إىل قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر 
ــر  ــد الفط ــبة عي ــا بمناس ــكرية العلي ــية والعس ــادة السياس ــي وإىل القي ــن احلوث الدي
ــنا  ــعبنا وجيش ــى ش ــبة ع ــذه املناس ــد ه ــر أن يعي ــي القدي ــائلن اهلل الع ــارك س املب

ــركات.  ــر وال ــرص واخل بالن

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع يجري زيارات عيدية 
للمرابطني يف احلديدة

٢٠١٩/6/١٠م

أجــرى املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع 
ــم  ــدة لتهنئته ــة احلدي ــي مدين ــني يف ضواح ــة للمرابط ــارات عيدي زي
ــر  ــد الفط ــية بعي ــة والسياس ــادة الثوري ــاين القي ــم هت ــًا هل ــد ناق بالعي

ــارك. املب

ــدة  ــة احلدي ــع باملرابطــن يف الســاحل الغــريب وضواحــي مدين ــد رسي والتقــى العمي
ــم  ــم تضحياهت ــن هل ــكرية وثم ــكيات العس ــف التش ــن خمتل ــددة وم ــن متع يف أماك
التــي تصنــع األجمــاد للشــعب اليمنــي ناقــًا هلــم حتايــا القيــادة الثوريــة والسياســية 

ــكرية. والعس

كــا زار مــكان استشــهاد الرئيــس صالــح الصــاد وتوقــف خاهلــا مــع الوفــد املرافق 
لــه وقفــة إجــال وقــرأوا الفاحتــة إىل روح الشــهيد الرئيــس صالــح الصــاد مقدمــًا 

العهــد باملــيض عــى خطــاه.
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العميد سريع: طائراتنا استهدفت رادارات متطورة 
وغرف حتكم وسيطرة يف قاعدة امللك خالد اجلوية
١٠ /6/ ٢٠١٩م

ــع  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــدث باس ــف املتح كش
 2k تفاصيــل اهلجــوم اجلــوي الواســع بــرب مــن طائــرات قاصــف
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«.

موضحــًا أن األهــداف املرصــودة جــرى إصابتهــا بدقــة عاليــة مــن قبــل رسب مــن 
ــة  ــات األمريكي ــدث املنظوم ــتطيع أح ــي ال تس ــرة والت ــف 2k املس ــرات قاص طائ

ــو . ــة جــرى توثيقهــا بالفيدي ــة اكتشــافها والعملي الراداري
ــد  ــر القواع ــن أك ــة م ــد اجلوي ــك خال ــدة املل ــع إىل أن قاع ــد رسي ــار العمي وأش
العســكرية للعــدوان وهــي منطلــق لتنفيــذ أهدافــه العدوانيــة باجتــاه األرايض اليمنية.

ــار  ــا انتظ ــا مل فعليه ــدوان م ــف الع ــارايت إىل وق ــعودي واإلم ــن الس ــًا النظام داعي
املفاجــآت.. مؤكــدًا أن بنــك األهــداف يتســع يومــًا بعــد آخــر وأنــه لدينــا القــدرة 
ــارات املتاحــة ويف الزمــن  ــة يف وقــت واحــد وفــق اخلي ــر مــن عملي ــذ أكث عــى تنفي

ــن. ــت املحددي والوق
ــعودية  ــة يف الس ــكرية واحليوي ــداف العس ــن األه ــاد ع ــن إىل االبتع ــا املدني ــا دع ك

ــارات. واإلم
وقــال: »قريبــًا إن شــاء اهلل ســنصل إىل قاعــدة »املطــار باملطــار والســن بالســن والعن 
بالعــن« ومــا بعــد عمليــة التاســع مــن رمضــان ليــس كــا قبلهــا وعــى العــدوان أن 

حيســب حســاب ذلــك«.

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع يتفقد املقاتلني يف جزيرة 
كمران وعدد من املواقع مبدينة احلديدة

 6/١١/ ٢٠١٩م

ــم  ــمي باس ــدث الرس ــوي املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــد مدي تفق
ــني  ــوال املقاتل ــم أح ــع قاس ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس الق
األبطــال املرابطــني يف جزيــرة كمــران ويف عــدد مــن املواقــع بمدينــة 

ــدة. احلدي
ونقــل العميــد رسيــع للمقاتلــن هتــاين وتريــكات قائــد الثــورة والقيــادة السياســية 
ــبة  ــة بمناس ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــا وقي ــكرية العلي والعس
عيــد الفطــر املبــارك الــذي يــأيت للعــام اخلامــس وأبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية 

يرابطــون يف مواقــع العــزة والكرامــة دفاعــا عــن الوطــن والشــعب.
ــه املعنــوي للمقاتلــن صرهــم ورباطهــم يف ســبيل اهلل  ــرة التوجي ــر دائ ــارك مدي وب
ــرًا  ــة.. مش ــات عالي ــة وإرادة ومعنوي ــن عزيم ــم م ــه لدهي ــا ملس ــيدا ب ــن مش والوط
إىل أن مــا يتحقــق اليــوم مــن انتصــارات مــؤزرة يف كافــة جبهــات ومياديــن العــزة 
والبطولــة هــو بفضــل اهلل وبعزائــم الرجــال مــن أبطــال اجليــش واللجــان الشــعبية 

ــر. ــد والصاب ــي الصام ــعبنا اليمن ــم ش ــن خلفه وم
وأكــد العميــد رسيــع أن إرادة اليمنيــن أقــوى وأشــد بأســًا مــن كل مؤامــرات قــوى 
البغــي والعــدوان وعــا قريــب ســرحل الغــزاة اجلــدد كــا رحــل أســافهم اذالء 
ــة  ــة واجلاهزي ــات واليقظ ــر والثب ــن الص ــد م ــى مزي ــن ع ــًا املقاتل ــن.. حاث صاغري

الدائمــة. 
ــزة  ــة والع ــى درب احلري ــون ع ــم ماض ــال أهن ــون األبط ــد املقاتل ــم أك ــن جهته م
ــة  ــن عدال ــن وم ــاهلل والوط ــم ب ــن إياهن ــم م ــم وعزيمته ــتمدين قوهت ــة مس والكرام
ــا  ــى م ــا أغ ــار هل ــل االنتص ــن أج ــون م ــا ويقدم ــن أجله ــون م ــي يقاتل ــة الت القضي

ــة. ــم الزكي ــم ودماءه ــون- أرواحه يملك
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العميد سريع: استهداف برج املراقبة 
يف مطار أبها بشكل مباشر مما أدى إلى 

تدميره وخروجه عن اخلدمة
٢٠١٩/6/١٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إن صــاروخ كــروز الــذي اســتهدف مطــار أهبــا هــو 

ــة«.  ــٍة عالي ــه بدق ــاب هدف ــد أص ــح وق ــاروخ جمن ص

وأضــاف »تــم اســتهداف بــرج املراقبــة بشــكل مبــارش ممـّـا أدى إىل تدمــره وخروجــه 
عــن اخلدمــة لتتعطــل بعــد ذلــك املاحــة اجلويــة يف مطــار أهبــا. »

وأكــد العميــد رسيــع أن أحــدث املنظومــات األمريكيــة مل تســتطع التصــدي 
ــة العــدو بالذعــر واخلــوف وتســببت بحالــة  للصــاروخ وقــد أصابــت هــذه الرب

ــه. ــرة يف صفوف ــاك كب إرب

مشــرًا إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان وحصــاره 
اجلائــر للشــعب اليمنــي العظيــم.

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع: استهداف مطار أبها يأتي يف إطار 
الدفاع عن النفس والرد املشروع على العدوان

٢٠١٩/6/١٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــار  ــأيت يف إط ــروز ي ــاروخ ك ــا بص ــار أهب ــتهداف مط ــع: »إن اس رسي
الدفــاع عــن النفــس والــرد املــرشوع عــى العــدوان واحلصــار اجلائــر 
ــنوات دون  ــس س ــذ مخ ــا من ــة وإغاقه ــارات اليمني ــتهداف املط واس

ــانية.« ــية واإلنس ــاوالت السياس ــكل املح ــتجابة ل ــة اس أي

ــكريًا  ــدواين عس ــلوهبا الع ــتمرار أس ــدوان واس ــت دول الع ــام تعن ــاف »أم وأض
ــدوان  ــة الع ــؤولية مواجه ــي مس ــعبنا اليمن ــل ش ــذ أن حتم ــانيًا ومن ــًا وإنس واقتصادي
ــن  ــه ع ــه وظلم ــع بغي ــدو ورف ــدًا يف ردع الع ــوا جه ــن نأل ــا ل ــوم األول فإنن ــذ الي من
ــة  ــراف البري ــة واألع ــن الدولي ــة القوان ــا كاف ــه لن ــر كفلت ــو أم ــي وه ــعبنا اليمن ش
ــدى  ــن اعت ــل: )فم ــم التنزي ــل يف حمك ــال القائ ــزة واجل ــه رب الع ــك كل ــوق ذل وف

ــم. ــدق اهلل العظي ــم(« ص ــدى عليك ــا اعت ــل م ــه بمث ــدوا علي ــم فاعت عليك

وقــال: »ننــوه إىل مــا ســبق ونبهنــا إليــه كافــة املواطنــن والــركات األجنبيــة العاملة 
يف دول العــدوان مــن خمتلــف اجلنســيات إىل االبتعــاد عــن كافــة املطــارات واملواقــع 
ــى  ــر ع ــار اجلائ ــم واحلص ــدوان الغاش ــي الع ــا بق ــه طامل ــى أن ــدد ع ــكرية ونش العس

اليمــن فعــى املعتــدي أن يتيقــن أننــا لــن نقــف مكتــويف األيــدي جتــاه ذلــك«.
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العميد سريع: عملياتنا مستمرة باجتاه 
املطارات واملواقع العسكرية بصورة 

متصاعدة طاملا استمر العدوان واحلصار
٢٠١٩/6/١4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــا  ــار أهب ــاه مط ــوم باجت ــر الي ــم فج ــذي ت ــتهداف ال ــع: »إن االس رسي
ــار  ــروج املط ــا أدى خل ــة م ــة اجلوي ــتهدف رادارات املاح ــدويل اس ال

ــه«. ــة في ــل املاح ــة وتعطي ــن اخلدم ع

ــي  ــرة الت ــرات املس ــرتاض الطائ ــن اع ــعودي ع ــام الس ــه النظ ــا يدعي ــى م  ونف
اجلويــة. املاحــة  رادارات  اســتهدفت 

وقــال: »غــر صحيــح مــا يدعيــه النظــام الســعودي مــن اعــرتاض الطائرات املســرة 
فقــد وصلــت وأصابــت أهدافهــا بدقــٍة عاليــٍة بفضــل اهلل وكرمه«.

ــتمرة  ــا مس ــعودي أن عملياتن ــام الس ــوم للنظ ــد الي ــع »نؤك ــد رسي ــاف العمي وأض
ــدوان  ــتمر الع ــا اس ــدة طامل ــورة متصاع ــكرية بص ــع العس ــارات واملواق ــاه املط باجت

ــة« . ــر آمن ــت غ ــا أصبح ــا وأهن ــى بلدن ــار ع واحلص

ــكرية  ــع العس ــارات واملواق ــن املط ــاد ع ــن لابتع ــران واملدني ــا رشكات الط ودع
ــة. ــًا مروع ــت أهداف ــا أصبح كوهن

يونيو / ٢٠١٩
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عملية واسعة لسالح اجلو املسير تخرج 
مطاري أبها وجيزان عن اخلدمة

٢٠١٩/6/١5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة واســعة ونوعية اســتهدفت 

. 2k ــرة قاصــف ــات بطائ ــزان بعــدة عملي مطــاري أهبــا وجي

ــا  ــرات ب ــيطرة لطائ ــم والس ــرف التحك ــتهدفت غ ــة األوىل اس ــًا أن العملي موضح
ــة الثانيــة حمطــة الوقــود بمطــار أهبــا  طيــار يف مطــار جيــزان فيــا اســتهدفت العملي

.2k ــف ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــدويل بع ال

وأضــاف العميــد رسيــع »لقــد أصابــت هــذه العمليــات أهدافهــا بدقــٍة عاليــة بفضل 
اهلل مــا أدى إىل خــروج املطاريــن عــن اخلدمة«. 

وقــال العميــد رسيــع: »نعــد النظــام الســعودي بأيــام أشــد إيامــًا إن شــاء اهلل طاملــا 
اســتمر العــدوان واحلصــار عــى بلدنــا« .
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الطيران املسير ينفذ عملياٍت 
واسعة باجتاه مطار أبها

٢٠١٩/6/١7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــات واســعة باجتــاه مطــار أهبــا  ــع أن الطــران املســر نفــذ عملي رسي
ــة  ــًا أن املاح ــة.. موضح ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــد أصاب ــدويل وق ال

ــت. ــا تعطل ــار أهب ــة يف مط اجلوي

 وقال: »سنعلن تفاصيل العمليات خال الساعات القادمة« .

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع: مطارات أبها وجيزان وجنران 
أصبحت غير آمنة وستتعرض لالستهداف الدائم

٢٠١٩/6/١7م

ــع  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــمي للق ــدث الرس ــد املتح أك
 2k أن العمليــة التــي اســتهدفت مطــار أهبــا بطائــرات قاصــف
اســتهدفت مــدرج اإلقــاع واهلبــوط وكانــت عمليــة ناجحــة 

بفضــل اهلل.

وأوضــح أن مطــارات أهبــا وجيــزان ونجــران أصبحــت مطــارات غــر آمنــة وأهنــا 
ــم  ــدوان الغاش ــتمرار الع ــة الس ــل نتيج ــم واملتواص ــتهداف الدائ ــتتعرض لاس س
واحلصــار الظــامل عــى الشــعب اليمنــي واســتخدامها مــن قبــل العــدو يف عملياتــه 

ــى اآلن. ــدء العــدوان وحت ــذ ب العســكرية من

ــذه  ــن ه ــل ع ــاد الكام ــركات باالبتع ــن وال ــداء للمدني ــع الن ــد رسي ــرر العمي وك
ــارات. املط

ــب  ــارات فحس ــذه املط ــى ه ــورًا ع ــون حمص ــن يك ــدوان ل ــى الع ــرد ع ــد أن ال وأك
ــام  ــا النظ ــرى ال يتوقعه ــن أخ ــة يف أماك ــًا حساس ــتطال أهداف ــا س ــل إن عملياتن ب
الســعودي املعتــدي الباغــي والــذي مــازال مســتمرًا يف غاراتــه اجلويــة واســتهدافه 

ــح. ــن ورصي ــح ومعل ــكل واض ــعبنا بش ــى ش ــامل ع ــاره الظ ــن وحص املدني
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العميد سريع: أبطال اجليش واللجان يفشلون 
محاوالت العدو الستعادة مواقع قبالة جنران

٢٠١٩/6/١7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية نجحــت يف إفشــال كافــة 
ــع يف  ــى املواق ــيطرة ع ــتعادة الس ــعودي الس ــش الس ــاوالت اجلي حم

ــران. ــة نج ــارش قبال ــراء األج صح

وأوضــح أن قــوات العــدو تكبــدت خســائر كبــرة بعــد أن حاولــت ومــن خــال 
ــان  ــش واللج ــوات اجلي ــع ق ــاه مواق ــارات باجت ــن 6 مس ــة وم ــف بـــ6 ألوي الزح
ــة  ــطت املنطق ــي مش ــة الت ــرات احلربي ــات والطائ ــناد املروحي ــم إس ــعبية رغ الش

ــارات. ــرات الغ ــنت ع وش

ــر مــن ١4 ســاعة دون أن  ــع إىل أن املواجهــات اســتمرت ألكث ــد رسي وأشــار العمي
حتقــق قــوات العــدو أّي تقــدم.. مؤكــدًا أن قــوات اجليــش واللجــان دمــرت أكثــر 
ــادة  ــة ق ــم مخس ــدو بينه ــوات الع ــن ق ــرات م ــة الع ــل وإصاب ــات وقت ــن 8 آلي م

ــب. كتائ

وذكــر املتحــدث الرســمي أن قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية نجحت يف اســتدراج 
جماميــع مــن قــوات العــدو إىل حقــول ألغــام وحمارصهتا.

ــتمر يف  ــعودي اس ــام الس ــر إىل أن النظ ــتخباراتية تش ــات االس ــت إىل أن املعلوم ولف
اإلعــداد هلــذه العمليــة عــدة أشــهر وقــد بــاءت بالفشــل واخلــران.

يونيو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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ثالث عمليات لسالح اجلو املسير 
أصابت مطار أبها بالشلل التام

٢٠١٩/6/١8م

كشــف املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع 
تفاصيــل العمليــات الواســعة للطــران املســر التــي اســتهدفت مطــار 

أهبــا الــدويل خــال الســاعات املاضيــة.

ــر  ــو املس ــاح اجل ــة لس ــات متتالي ــاث عملي ــذ ث ــم تنفي ــع: »ت ــد رسي ــال العمي وق
ــا  ــت أهدافه ــد أصاب ــدويل وق ــا ال ــار أهب ــى مط ــف 2k ع ــرات قاص ــن طائ ــدد م بع
بدقــٍة عاليــة وأصبــح املطــار بحالــة مــن الشــلل واالنعــدام التــام للحالــة الطبيعيــة 

ــريب.« ــران احل ــكرية للط ــات العس ــة يف العملي ــا خاص ــي كان عليه الت

وأضــاف العميــد رسيــع »أن عملياتنــا الدفاعيــة ســتظل مســتمرة وســوف تتصاعــد 
خاصــة مــع تصعيــد النظــام الســعودي مــن عدوانــه الغاشــم عــى بلدنــا حيــث شــن 
ــة اســتهدفت املناطــق املدنيــة  طرانــه خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة 4١ غــارة جوي
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
٢٠١٩/6/١٩م

تعليقــًا عــى مــا أعلنــه ناطــق حتالــف العــدوان مدعيــا أنــه تم إســقاط 
طائــرة مســرة انطلقــت مــن احلديــدة قــال املتحــدث الرســمي باســم 
ــة مشــاهبة  ــة عملي ــع مل ننفــذ أي ــد حييــى رسي القــوات املســلحة العمي
ــن  ــف ونح ــاء كاذب وزائ ــذا ادع ــة وه ــاعة املاضي ــال الـــ12 س خ

نعلــن عــن عملياتنــا العســكرية بمختلــف تفاصيلهــا أوالً بــأول. 

وأضــاف العميــد رسيــع »هــذا االدعــاء ليــس توظيفــًا لعمليــة فحســب بــل ادعــاء 
عمليــة مل حتــدث وتوظيــف مكشــوف هدفــه عرقلــة وإفشــال مســار اتفــاق احلديــدة 
ــف  ــدة ويكش ــن احلدي ــت م ــرة انطلق ــرة مس ــاء أن طائ ــال االدع ــن خ ــة م خاص

النوايــا املبيتــة يف عرقلــة وإفشــال اتفــاق الســويد كليــًا«. 

وأكــد أن العــدو ال يعلــم عــن أيــة عمليــة عســكرية باملطلــق قبــل وقوعهــا ويفاجــأ 
ــدي  ــه التص ــك بإعان ــى ذل ــة ع ــاول التغطي ــم حي ــن ث ــا وم ــا إىل أهدافه بوصوهل
للعمليــة بعــد إعاننــا بزمــن ويعلــم اجلميــع أن منظومــات الباتريــوت مل تعــد متثــل 

ــي. ــتهدافها داخــل العمــق اليمن ــق حقيقــي فضــًا عــن اس بفضــل اهلل أي عائ

يونيو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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سالح اجلو املسير يستهدف مرابض الطائرات 
وأهدافًا عسكرية مبطار جيزان

٢٠١٩/6/٢٠م

ــض  ــتهدفت مراب ــعة اس ــات واس ــر عملي ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
ــزان.  ــار جي ــرى يف مط ــكرية أخ ــًا عس ــار وأهداف ــدون طي ــرات ب الطائ
ــع أن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــح املتح وأوض
الطــران املســر نفــذ هجــات بعــدد مــن طائــرات قاصــف 2k  اســتهدفت مرابــض 

الطائــرات بــدون طيــار وأهدافــًا عســكرية أخــرى بمطــار جيــزان. 
ــة  ــل املاح ــببت يف تعط ــة وتس ــة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــات أصاب ــد أن اهلج وأك

ــار.  ــة باملط اجلوي
ــات  ــتطيع املنظوم ــورة ال تس ــات متط ــا تقني ــح لدين ــه أصب ــوم أن ــد الي ــال: »نؤك وق
ــنعلن  ــا وس ــل معه ــعودية التعام ــرة يف الس ــا املنت ــة وغره ــة األمريكي االعرتاضي

بعضــا مــن ذلــك يف مؤمتــر صحفــي.« 
ــاف  ــى اخت ــر ع ــران املس ــة والط ــتية واملجنح ــخ الباليس ــار إىل أن الصواري وأش

ــعودية. ــا الس ــرض اجلغرافي ــول وع ــى ط ــدف ع ــه رضب أي ه ــه بإمكان أنواع
وقــال: »رضباتنــا لــن تقتــرص عــى مناطــق عســر ونجــران وجيــزان وعــى العــدو 
ــتمرار  ــال اس ــردع يف ح ــاحة ال ــن مس ــنزيد م ــا س ــا أنن ــدرك متام ــعودي أن ي الس

ــد«.  ــز الصام ــي العزي ــعبنا اليمن ــاء ش ــق أبن ــه بح ــه وجرائم ــده وعدوان تصعي
ــن  ــتمر م ــاج املس ــى اإلنت ــدرة ع ــك الق ــن يمتل ــع إىل أن اليم ــد رسي ــت العمي ولف
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 وتشــكياهتا. 
وأكــد أن لليمــن احلــق واملروعيــة 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

٢٠١٩/6/٢3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــامت  ــدة هج ــعة بع ــات واس ــذ عملي ــر نف ــران املس ــع أن الط رسي
ــزان  ــا وجي ــدوان يف أهب ــاري الع ــتهدفت مط ــف 2k اس ــرات قاص بطائ

وقــال: »العمليــة األوىل باجتــاه مطــار جيــزان اســتهدفت مرابــض الطائــرات وأهدافًا 
ــة  ــة الثاني ــة والعملي ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــد أصاب ــة وق ــة وحساس ــكرية هام عس
اســتهدفت مواقــع عســكرية يف مطــار أهبــا الــدويل وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة«.

ــا  ــاري أهب ــة يف مط ــة اجلوي ــل املاح ــات أدت إىل تعط ــذه العملي ــرًا إىل أن ه مش
ــزان. وجي

وأكــد العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف يــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره 
ــارة  ــا 3٠ غ ــي كان آخره ــم والت ــي العظي ــعب اليمن ــى الش ــة ع ــه املتواصل وغارات

خــال الـــ48 ســاعة املاضيــة وســقط عــى إثرهــا شــهداء وجرحــى.

وأضــاف »نؤكــد لقــوى العــدوان أن عملياتنــا مســتمرة وســتكون أشــد إيامــًا هلــم 
يف أيــام القادمــة إذا مــا اســتمروا يف تصعيدهــم وعدواهنــم وحصارهــم«.

يونيو / ٢٠١٩
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الطيران املسير يستهدف مرابض الطائرات 
احلربية وأهدافًا عسكرية يف مطاري أبها وجيزان

٢٠١٩/6/٢5م

ــع  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــمي للق ــدث الرس ــد املتح أك
ــا  ــار أهب ــن مط ــاه كل م ــعة باجت ــة واس ــذ عملي ــر نف ــران املس أن الط
الــدويل ومطــار جيــزان اإلقليمــي بطائــرات قاصــف 2k اســتهدفت 

ــرى. ــكرية أخ ــًا عس ــة وأهداف ــرات احلربي ــض الطائ مراب

 وقــال: »لقــد أصابــت أهدافهــا بدقــٍة عاليــة بفضــل اهلل يف املطاريــن وأدت إىل تعطيل 
املاحــة اجلويــة فيها«. 

وأضــاف العميــد رسيــع »يــأيت هــذا االســتهداف ردًا عــى جرائــم العــدوان وحصاره 
املتواصــل للعــام اخلامــس عــى التــوايل عــى شــعبنا اليمنــي العظيم«.

وكــرر العميــد رسيــع الدعــوة للمدنيــن والــركات يف اجلزيــرة العربيــة باالبتعــاد 
ــة  ــًا مروع ــت أهداف ــا أصبح ــكرية كوهن ــع العس ــارات واملواق ــن املط ــل ع الكام
وســتتعرض لاســتهداف الدائــم واملتواصــل حتــى وقــف العــدوان ورفــع احلصــار 

عــن بلدنــا وشــعبنا العزيــز.
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العميد سريع: قريبًا إزاحة الستار عن آخر 
إنتاجات الصناعة احلربية من األسلحة املختلفة

٢٠١٩/6/٢6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن القــوات املســلحة اليمنيــة ســتزيح قريبــًا الســتار عــن آخــر 
ــها  ــى رأس ــة وع ــلحة املختلف ــن األس ــة م ــة احلربي ــات الصناع إنتاج

ــر. ــو املس ــاح اجل ــة وس ــتية واملجنح ــخ الباليس الصواري

ــيمثل  ــدة س ــلحة اجلدي ــذه األس ــت« أن ه ــبتمر ن ــح لـ»٢6س ــح يف ترصي وأوض
الكشــف عنهــا حتــوالً مهــًا يف تاريــخ العســكرية اليمنيــة ســيا تلــك األســلحة التــي 
خضعــت ملراحــل جتريبيــٍة ناجحــٍة وأثبتــت فاعليتهــا يف ميــدان املعركــة قبــل أن يتــم 

ــات متطــورة. اإلعــان عنهــا واملــزودة بتقني

وقــال: »نؤكــد لشــعبنا العزيــز الصابــر الصامــد املجاهــد أن كافــة صنــوف 
وتشــكيات القــوات املســلحة تعمــل عــى تطويــر قدراهتــا الدفاعيــة بــا يــؤدي إىل 
ــنا  ــن أنفس ــاع ع ــروع يف الدف ــا امل ــار حقن ــار يف إط ــع احلص ــدوان ورف ــف الع وق

ــا«.  ــا وكرامتن ــعبنا ودينن ــا وش وبلدن

ــات  ــوة يف الصناع ــة لأخ ــه التحي ــة ألن نوج ــي فرص ــع »ه ــد رسي ــاف العمي وأض
ــة ضــد قــوى  ــة املصري ــدان املعرك ــي املجاهــد يف مي ــكل الشــباب اليمن ــة ول احلربي

ــا ثقــة بنــرص اهلل عــز وجــل نعــم املــوىل ونعــم النصــر«.  الغــزو والعــدوان وكلن

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع: سالح اجلو املسير يستهدف 
مطاري جيزان وأبها بعملياٍت هجوميٍة واسعة

٢٠١٩/6/٢٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة واســعة اســتهدفت مطــار 
ــض  ــتهدفت مراب ــف 2k  اس ــرة قاص ــامت بطائ ــدة هج ــزان بع جي

ــرى.  ــكريًة أخ ــًا عس ــة وأهداف ــرات احلربي الطائ

وأوضــح أن العمليــة أصابــت أهدافهــا بدقــٍة بفضــل اهلل وأدت إىل تعطيــل املاحــة 
اجلويــة يف املطــار.

ــكرية  ــآت العس ــع واملنش ــة املواق ــتهداف كاف ــتمر يف اس ــا ستس ــال: »إن قواتن  وق
التابعــة للعــدو ومــن ضمنهــا املطــارات املســتخدمة ألغــراض عســكرية ومنهــا تقلع 
الطائــرات احلربيــة واملروحيــات لقصــف اليمــن كوهنــا أهدافــًا مروعــة لقواتنــا«.

مؤكــدًا أن الطــران املســر عــاود الليلــة عملياتــه اهلجوميــة باســتهداف مطــار أهبــا 
.2k الــدويل بعــدد مــن طائــرات قاصــف

ــة  ــل املاح ــد أدت إىل تعطي ــة وق ــد اهلل ناجح ــة بحم ــت العملي ــد كان ــال: »لق وق
اجلويــة يف املطــار واســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وكانــت اإلصابــة دقيقــة. 

وأكــد أن عملياتنــا العســكرية تــأيت يف إطــار الدفــاع عــن النفــس وردًا مروعــًا 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 
الطائرات احلربية وأهدافًا عسكريًة مبطار جيزان

٢٠١٩/6/3٠م

ــار  ــى مط ــعة ع ــة واس ــون اهلل- عملي ــر -بع ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
جيــزان بطائــرات قاصــف 2k  اســتهدفت مرابــض الطائــرات 

ــرى.  ــكريًة أخ ــًا عس ــة وأهداف احلربي

ــع أن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــح املتح وأوض
العمليــة أصابــت أهدافهــا بدقــٍة عاليــة يف املطــار وأدت إىل تعطيــل املاحــة اجلويــة 

 . فيه

وأكــد أن القــوات املســلحة ســتواصل اســتهداف كافــة املواقــع واملنشــآت العســكرية 
التابعــة للعــدو ومــن ضمنهــا املطــارات املســتخدمة ألغــراٍض عســكرية وتقلــع منها 

الطائــرات احلربيــة واملروحيــات لقصــف اليمــن كوهنــا أهدافــًا مروعــًة لقواتنــا. 

يونيو / ٢٠١٩
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العميد سريع: صد زحف للمرتزقة من 3 
مسارات على مرتفعات القذاميل باألجاشر

 ٢٠١٩/6/3٠م

ــف  ــر زح ــن ك ــوم م ــعبية الي ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
واســع ملرتزقــة العــدوان عــى مرتفعــات القذاميــل يف األجــارش 

ــاعات. ــتمر 8 س اس

 وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع يف ترصيــح 
لـ»٢6ســبتمر نــت«: إن أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية تصــدوا لزحٍف 
ــاركة 4  ــاق بمش ــن 3 أنس ــون م ــار يتك ــارات وكل مس ــن 3مس ــدوان م ــوى الع لق
ــرة  ــن الظه ــواء م ــع ول ــن البق ــواء م ــارش ول ــن األج ــواء م ــي ل ــكرية ه ــة عس ألوي

ولــواء مــن اليتمة.  

ــناد  ــريب إلس ــي واحل ــتطاعي واألبات ــران االس ــه الط ــف رافق ــار إىل أن الزح وأش
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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والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

410



411

 يف مؤمتر صحفي..

العميد سريع: منظومات صاروخية 
جديدة دخلت اخلدمة وسيتم الكشف 

عن أسلحة جديدة بتقنيات متطورة
 ٢٠١٩/7/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــرًا صحافيــًا اســتعرض خاله املســتجدات 

ــو املاضيــني. وإحصائيــات شــهري مايــو ويوني

مشــرًا إىل أن حتالــف العــدوان يواصــل ارتــكاب جرائمــه بحــق أبنــاء شــعبنا اليمنــي 

يوليو / ٢٠١٩
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بالغــارات اجلويــة والقصــف الــري والبحــري وكذلــك باحلصار الشــامل.

ــال  ــات خ ــف املحافظ ــى خمتل ــدوان ع ــران الع ــارات ط ــايل غ ــح أن إمج وأوض
ــو  ــهر ماي ــال ش ــارة خ ــا 373 غ ــارة منه ــت 834 غ ــو بلغ ــو ويوني ــهري ماي ش
و46١ غــارة خــال شــهر يونيــو وأن معظــم الغــارات تركــزت عــى حمافظــة صعــدة 
بإمجــايل 36٢ غــارة ثــم حجــة بـــ١76 غــارة وبقيــة الغــارات توزعــت عــى باقــي 
ــى  ــهداء واجلرح ــرات الش ــوع ع ــارات أدت إىل وق ــدًا إن الغ ــات.. مؤك املحافظ

ــات. ــن والطرق ــازل املواطن ــر من وتدم

واســتعرض العميــد رسيــع املحــاوالت اهلجوميــة للعــدوان ومرتزقتــه عــى مواقــع 
قواتنــا يف أكثــر مــن جبهــة قتاليــة والتــي بلغــت خــال مايــو ويونيــو ١75 عمليــة 

منهــا 7٠ عمليــة خــال شــهر مايــو و١٠5 عمليــات خــال شــهر يونيــو.

ــى  ــدوان ع ــة الع ــا مرتزق ــاوالت نفذه ــذه املح ــن ه ــن 8١ م ــر م ــا أن أكث موضح
مواقــع قواتنــا قبالــة جيــزان ونجــران وعســر و٢3 عمليــة يف الضالــع و١٩ عمليــة 

يف تعــز.

ــة يف إطــار  ــات اهلجومي ــا عــرات العملي ــل نفــذت قواتن ــه ويف املقاب  وأشــار إىل أن
ــا  ــاء شــعبنا وأرضن ــة أبن ــرد املــروع عــى العــدوان ومحاي ــاع عــن النفــس وال الدف
ــو  ــو ويوني ــا خــال ماي ــة التــي نفذهتــا قواتن حيــث بلــغ إمجــايل العمليــات اهلجومي
أكثــر مــن 347 عمليــة عســكرية هجوميــة منهــا 8٢ عمليــة هجــوم واقتحــام و8١ 
ــرى  ــع والق ــرات املواق ــر ع ــا حتري ــم خاهل ــة ت ــة نوعي ــارة و١84 عملي ــة إغ عملي
وتكبيــد العــدو ومرتزقتــه خســائر فادحــة.. منوهــًا إىل أن جبهــات احلــدود تصــدرت 
ــة وتعــز  ــة واجلــوف 57 عملي ــر مــن ١83 عملي ــا بأكث ــة ملقاتلين ــات اهلجومي العملي

ــة. ــع 33 عملي ــة والضال 3٩ عملي

وتطــرق املتحــدث الرســمي إىل تطــورات ومســتجدات املوقــف القتــايل يف جبهــات 
عســر ونجــران وجيــزان حيــث نجحــت قواُتنــا يف تنفيــذ العمليــات اهلجوميــة وفــق 
اخلطــط املرســومة وحققــت ســيطرة كاملــة عــى عــدد مــن مواقــع اجليش الســعودي 
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الــذي تكبــد خســائر يف العتــاد واألرواح. 

ــة  ــى مدين ــة ع ــع املطل ــى املواق ــيطرهتا ع ــز س ــت يف تعزي ــا نجح ــدًا أن قواتن مؤك
ــع  ــا يف املواق ــايل لقواتن ــف القت ــة وأن املوق ــة والغربي ــن اجلنوبي ــن اجلهت ــران م نج
املتقدمــة بمحــور نجــران جيعلهــا جاهــزة لتنفيــذ أيــِة توجيهــات للتقــدم والتوســع 

ــادة.  ــرات القي ــب تقدي ــروف وبحس ــه الظ ــا تقتضي ــق م وف

ــع  ــدد مــن املواق ــا عــززت مــن ســيطرهتا عــى ع ــع أن قواتن ــد رسي وأوضــح العمي
االســرتاتيجية يف جيــزان وعســر وتصــدت بنجــاح لــكل حمــاوالت حتالــف العدوان 
الســتعادة الســيطرة عــى املواقــع التــي أصبحــت بيــد اجليــش واللجــان الشــعبية.. 
مؤكــدًا أن اجليــش الســعودي واملرتزقــة تكبــدوا خســائَر كبــرة منهــا مــا هــو موثــق 

بالصــوت والصــورة.

وأضــاف »قواُتنــا وهــي بصــدد تنفيــذ عمليــات عســكرية أوســع تأخــذ يف االعتبــار 
ــال  ــم خ ــز بدوره ــة وتعت ــم التارخيي ــق بجذوره ــك املناط ــاء تل ــة أبن خصوصي
ــاء  ــر مــن أبن ــدور اإلجيــايب للكث خمتلــف املراحــل، كــا تثمــن القــوات املســلحة ال

ــتجدات«. ــع املس ــم م ــة تعامله ــم وطبيع ــتوى وعيه ــق ومس ــك املناط تل

وردًا عــى تصعيــد العــدوان قــال العميــد رسيــع: » قواتنــا نفــذت عمليــات نوعيــة 
ــآت  ــتهداف منش ــة يف اس ــوة الصاروخي ــر والق ــو املس ــاح اجل ــذه س ــا نف ــا م أبرزه
عســكرية وحيويــة حيــث بلــغ إمجــايل عمليــات الطــران املســر خــال مايــو ويونيــو 

36 عمليــة منهــا ١5 عمليــة باالشــرتاك مــع املدفعيــة«.

ــآت  ــتهدفت منش ــي اس ــر والت ــران املس ــا الط ــي نفذه ــات الت ــد أن العملي وأك
ــهرين ٢١  ــال الش ــت خ ــكرية بلغ ــراض عس ــتخدم ألغ ــعودية أو تس ــكرية س عس
ــزان و3  ــار جي ــى مط ــات ع ــا و7 عملي ــار أهب ــى مط ــات ع ــا ١٠ عملي ــة منه عملي

ــيط. ــس مش ــدة مخي ــى قاع ــة ع ــران وعملي ــار نج ــى مط ــات ع عملي

وأضــاف »القــوة الصاروخيــة كان هلــا حضــور خــال الشــهرين املاضيــن بخمــس 
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ــدر اف  ــح و٢ ب ــروز جمن ــية ٢ ك ــخ الباليتس ــا الصواري ــتخدمت فيه ــات اس عملي
ــتخدم  ــكرية أو تس ــآت عس ــتهدفت منش ــة اس ــا ثاث ــدى منه ــر امل ــاروخ قص وص
ألغــراض عســكرية ســعودية«.. مؤكــدًا أن عملياتنا مســتمرة يف اســتهداف املنشــآت 

ــكرية. ــراض عس ــتخدمة ألغ املس

واســتعرض املتحــدث الرســمي مشــاهد الســتهداف جتمعــات اجليــش الســعودي 
ومرتزقتــه قبالــة نجــران .. مشــرًا 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«. 

ــع  ــل م ــم التعام ــن أن عليه ــة املدني ــد لكاف ــوم التأكي ــدد الي ــًا: » نج وأردف قائ
حتذيراتنــا بمســؤولية فلــن يتوقــف اســتهدافنا لتلــك املنشــآت واملقــرات إال بتوقــف 

ــدوان«.  الع

وأكــد أن العمليــات قــد تتوســع لتشــمل أهدافــًا أخــرى مروعــة وضمــن نطاقــات 
جغرافيــة أوســع وأن القيــادة العامــة للقــوات املســلحة بصــدد دراســة تنفيــذ املرحلــة 

الثانيــة مــن عمليــات الــردع والــرد املــروع. 

موضحــًا أن املوقــف القتــايل لقواتنــا عــى خمتلــف االجتاهــات االســرتاتيجية 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 .. 
مؤكــدًا أن العســكرية اليمنيــة تثبــت للجميــع قدرهتــا الكاملــة عــى مفاجــأة ومباغتــة 
ــة  ــبوقة واملرحل ــر مس ــة غ ــات نوعي ــة بعملي ــل املرتزق ــدوان وجحاف ــف الع حتال
ــوم  ــر الي ــا تق ــن ك ــتقر يف اليم ــن س ــام الطامع ــام وأوه ــتؤكد أن أح ــة س القادم

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 تــرتدد يف تنفيــذ املزيــد مــن العمليــات مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلدف.

وأكــد أن بنــك أهــداف قواتنــا يشــمل أهدافــًا حيويــة قــد تتفــوق مــن حيــث األمهيــة 
ــى  ــادرة ع ــا ق ــط- وأن قواتن ــب النف ــآت وأنابي ــدو -منش ــدى الع ــرتاتيجية ل االس

اســتهداف عــدد مــن األهــداف يف وقــت واحــد وبأســلحة خمتلفــة. 

ــة  ــداف متحرك ــد أه ــوم برص ــة تق ــات املختص ــال اجله ــن خ ــا وم ــال: »قواتن وق
ــي  ــارش والنوع ــتهداف املب ــد االس ــى صعي ــة ع ــح أولوي ــن أن تصب ــة ُيمك ومتنقل
ــداف  ــك األه ــة بن ــة قائم ــة واملتنقل ــداف املتحرك ــذه األه ــدر ه ــن أن تتص ويمك

ــك«. ــادة ذل ــا رأت القي ــا إذا م لقواتن

واســتعرض العميــد رسيــع خــال املؤمتــر الصحفــي أهــم نتائــج العمليــات 
العســكرية منهــا تنفيــذ ٩5 عمليــة واســعة وســيطرة عــى مســاحات كبــرة كانــت يف 
قبضــة العــدو وتنفيــذ ٢8 كمينــًا للغــزاة واملنافقــن بينهــا كائــن نوعيــة أودت بحيــاة 
العــرات بينهــم قيــادات مرتزقــة إىل جانــب تدمــر وإعطــاب واحــراق 3١8 آليــة 
خمتلفــة و4٢ مدرعــة و١5 دبابــة و٩ عربــات يب ام يب وإســقاط ٩ طائــرات جتسســية 

واســتطاعية بينهــا طائــرات حديثــة ومقاتلــة أبرزهــا طائــرة ام كيــو ٩.

ــة  ــو 368عملي ــو ويوني ــهري ماي ــال ش ــذت خ ــة نف ــدة اهلندس ــًا أن وح موضح
ــة حمملــة باألفــراد و6عمليــات اســتهدفت  ــة وعرب أدت إىل تدمــر وإحــراق ٩7 آلي

يوليو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

416

ــن  ــة كم ــذ ٢٢5عملي ــب تنفي ــات إىل جان ــتهدفت آلي ــة اس ــات و٢٩عملي مدرع
استهدف حتركات قوات العدو.   

 وأشــار إىل أن وحــدة ضــد الــدروع نفــذت ٢٠٩ عمليــات أدت إىل تدمــر وإعطــاب 
ــة  ــة وجراف ــة و١5 عرب ــة و١5دباب ــراد و٢7مدرع ــة باألف ــا حممل ــة معظمه 64 آلي
إضافــة إىل 58 عمليــة اســتهداف لتجمعــات قــوات العــدو وحتصيناتــه و3٠عمليــة 

اســتهداف أخــرى.

ــة  ــو ٢65٠عملي ــو ويوني ــهري ماي ــال ش ــذت خ ــة نف ــدة القناص ــال: »وح  وق
قنــص يف خمتلــف اجلبهــات القتاليــة أدت إىل مــرصع ١٩جنديــًا ســعوديًا و٩ مرتزقــة 
ســودانين إىل جانــب قنــص 3٠ آليــة عســكرية و١5 ســاحًا ثقيــًا ومتوســطًا وبقيــة 

ــة حمليــن«. ــات اســتهدفت مرتزق العملي

 وأضــاف: »أن عمليــات ســاح وحــدة املدفعيــة أدت إىل تدمــر 74 آليــة ومدرعــة 
عســكرية خمتلفــة منهــا حمملــة باألفــراد وكذلــك جرافــات، فيــا بلــغ عــدد عمليــات 
اســتهداف جتمعــات قــوات العــدو ١8٢عمليــة منهــا اســتهداف مواقــع وحتصينات.

وأكــد العميــد رسيــع أن العــدو ومرتزقتــه مل يلتزمــوا باتفــاق احلديــدة وأن مــا حيــدث 
يف خمتلــف جبهــات الســاحل الغــريب مل تُعــد خروقــات بــل هجــات واضحــة تؤكــد 

إرصار قــوات العــدو واملرتزقــة يف تلــك املناطــق عــى إفشــال االتفــاق. 

ــررة  ــداءات املتك ــرى االعت ــي ت ــدي وه ــة األي ــل مكتوف ــن تظ ــا ل ــدًا أن قواتن مؤك
ــم.  ــن ومزارعه ــازل املواطن ــى من ــي ع ــكل يوم وبش

ومحــل املتحــدث الرســمي قــوى العــدوان املســؤولية الكاملــة عــن اســتمرار 
التصعيــد وأكــد أن أي رد مــروع لقواتنــا خــال الفــرتة القادمــة خاصــة وأن قواتنــا 

ــاق.  ــة باالتف ــة ملتزم ــى اللحظ حت

وأوضــح أن خروقــات العــدوان ومرتزقتــه لوقــف إطــاق النــار يف احلديــدة بلغــت 
خــال مايــو ويونيــو 77٩٠ خرقــًا منهــا 44٢٩ خرقــًا خــال شــهر مايــو و336١ 
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خرقــًا خــال شــهر يونيــو فيــا بلــغ إمجــايل خروقــات العــدوان ومرتزقتــه يف احلديدة 
منــذ وقــف إطــاق النــار يف ١8 ديســمر ٢٠١8م ٢77١4 خرقــًا.

ــتمرار  ــراء اس ــدة ج ــقطوا يف احلدي ــاء س ــن األبري ــن املواطن ــرات م ــد أن الع وأك
العــدوان ومرتزقتــه يف خروقاهتــم واســتهدافهم لأحيــاء الســكنية ومنــازل ومــزارع 
املواطنــن بشــكل عشــوائي، كــا اســتهدف مرتزقــة العــدوان مبنــى لأمــم املتحــدة 

باحلديــدة بعــدد مــن قذائــف املدفعيــة. 

واختتــم العميــد رسيــع مؤمتــره الصحفــي بالقــول للعــدوان: »أنتــم تقاتلــون شــعبًا 
حــرًا ال يمكــن لــه بــأي حــاٍل مــن األحــوال أن يتنــازل عــن حريتــه فقــد وىّل عهــد 

الوصايــة والتبعيــة واالرهتــان«.

مؤكــدًا أن الشــعب اليمنــي الــذي قــدم قوافــل مــن الشــهداء خــال معــارك التحــرر 
التارخييــة يقــدم اليــوم التضحيــات اجلســيمة يف ســبيل عزتــه وكرامتــه وحريتــه ولــن 

يــرتدد يف تقديــم املزيــد واملزيــد حتــى يصبــح اليمــن كــا ينبغــي لــه أن يكــون. 

يوليو / ٢٠١٩
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سالح اجلّو املسّير ينّفذ عملّيات واسعة استهدفت 
مرابض الطائرات احلربّية مبطار أبها الدولي

٢٠١٩/7/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــّوات املس ــم الق ــمي باس ــّدث الرس ــال املتح ق
ــتهدفت  ــعة اس ــات واس ــذ عملّي ــّر نّف ــّو املس ــاح اجل ــع: »إّن س رسي

ــدويل«. ــا ال ــار أهب ــة بمط ــرات احلربّي ــض الطائ مراب

ــة  ــل حرك ــّر أّدت إىل تعط ــو املس ــاح اجل ــات س ــع أّن عملي ــد رسي ــح العمي وأوض
ــدويل. املاحــة باجتــاه مطــار أهبــا ال

ــادة  ــن إع ــات م ــتمرار العملي ــع اس ــن م ــن يتمّك ــعودّي ل ــام الس ــدًا أن النظ مؤك
ــتهدفة. ــارات املس ــاه املط ــة باجت ــة اجلوّي ــة للماح احلرك
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العميد سريع: عملياتنا العسكرية 
مستمرة يف استهداف املطارات السعودية 

املستخدمة ألغراض عسكرية
٢٠١٩/7/4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــة بعــدد مــن  ــات هجومي ــع أن الطــران املســر نفــذ عــدة عملي رسي
ــار  ــة يف مط ــكرية مهم ــع عس ــتهدفت مواق ــف 2k اس ــرات قاص طائ
ــل  ــة وأدت إىل تعط ــا بدق ــت أهدافه ــد أصاب ــي وق ــزان اإلقليم جي

ــار.  ــة يف املط ــة اجلوي املاح
ــر  ــو املس ــاح اجل ــال س ــن خ ــكرية م ــا العس ــع: »عملياتن ــد رسي ــال العمي وق
مســتمرة يف اســتهداف املطــارات الســعودية املســتخدمة ألغــراٍض عســكرية 
وحرصــًا عــى ســامة كافــة املدنيــن مــن خمتلــف اجلنســيات عليهــم االبتعــاد عــن 

ــتهدفة«.  ــن املس األماك
ــرة  ــرتة األخ ــال الف ــا خ ــل قواتن ــن قب ــتهدفة م ــارات املس ــة املط ــد أن كاف وأك
ــة  ــنوات املاضي ــال الس ــدوان خ ــف الع ــة لتحال ــرات احلربي ــا الطائ ــت منه انطلق
وشــنت آالف الغــارات وارتكبــت عــرات بــل مئــات اجلرائــم بحــق أبنــاء شــعبنا 

ــا.  ــًة لقواتن ــًا مروع ــت أهداف ــارات أصبح ــك املط ــإن تل ــايل ف ــلم وبالت املس
ــه  ــاود عمليات ــر ع ــران املس ــع »أن الط ــد رسي ــد العمي ــد أك ــى ذات الصعي وع
ــرات قاصــف 2k حيــث  ــدويل بعــدد مــن طائ ــة باســتهداف مطــار أهبــا ال اهلجومي
اســتهدفت العمليــات مواقــع عســكريٍة حساســة وكانــت اإلصابــات دقيقــة 

ــار«.  ــة يف املط ــة اجلوي ــت املاح وعطل
وقــال: »إن إمكانياتنــا العســكرية الدفاعيــة جتعلنــا أكثــر قــدرة عى التصــدي لتحالف 
العــدوان وتنفيــذ عمليــات عســكرية نوعيــة واالســتمرار يف تنفيــذ عمليــات ســاح 
اجلــو املســر وبشــكل شــبه يومــي.. مؤكــدًا أن اجليــش اليمنــي لديــه القــدرة عــى 

تنفيــذ عمليــات أكــر وضمــن جغرافيــا أوســع وبشــكل يومــي«.

يوليو / ٢٠١٩
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العميد سريع: الطيران املسير استهدف منظومة 
الباتريوت فيما استهدفت القوة الصاروخية 
1p جتمعًا كبيرًا للغزاة واملرتزقة بصاروخ بدر

 ٢٠١٩/7/4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــًة  ــذا عملي ــة نف ــوة الصاروخي ــر والق ــو املس ــاح اجل ــع أن س رسي
مشــركًة باجتــاه أهــداف عســكرية تابعــة للغــزاة ومرتزقتهــم يف 

ــل اهلل.  ــة بفض ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــأرب أصاب ــة م حمافظ

ــزاة يف  ــة للغ ــوت التابع ــة الباتري ــتهداف منظوم ــر باس ــران املس ــام الط ــال: »ق وق
مــأرب وأصابــت هدفهــا بدقــة مــا أدى إىل خروجهــا عــن اخلدمــة وقامــت القــوة 
الصاروخيــة باســتهداف جتمــع كبــر للغــزاة واملرتزقــة بصــاروخ بــدر١-p أصــاب 
هدفــه بدقــٍة عاليــٍة وأكــدت مصادرنــا مقتــل بعــض قــادة العــدو وإصابــة العــرات 

إصابــات خمتلفــة«. 

ــدوان  ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــع إىل أن ه ــد رسي ــار العمي وأش
ــم. ــي العظي ــعب اليمن ــى الش ــل ع ــاره املتواص ــه وحص ومرتزقت

وأضــاف: »جــاءت هــذه العمليــة بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة ورصــد مبــارش 
ــزاة  ــن للغ ــكان آم ــوم م ــد الي ــاك بع ــس هن ــم ولي ــزاة ومرتزقته ــركات الغ ــكل حت ل

ــإذن اهلل تعــإىل«. ــوا ب ــا كان أين
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العميد سريع: غدا افتتاح معرض الشهيد 
الرئيس الصماد والكشف عن أسلحة جديدة

٢٠١٩/7/6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن القيــادة العامــة للقــوات املســلحة ســتفتتح يــوم غــد 

معــرض الشــهيد الرئيــس صالــح الصــامد.

 وقــال العميــد رسيــع: »ســيتم يف املعــرض إزاحــة الســتار عــن أســلحة جديــدة منهــا 
صــاروخ باليســتي جمنــح وكذلــك الكشــف عــن جديــد الصناعــات احلربيــة لســاح 

ــر«. اجلو املس

يوليو / ٢٠١٩
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422

سالح اجلو املسير يشن هجمات جديدة على 
مطاري أبها الدولي وجيزان اإلقليمي

٢٠١٩/7/6م

عــاود ســاح اجلــو املســر شــن هجامتــه باســتهداف مواقــع عســكرية 
يف مطــار أهبــا الــدويل. 

ــع أن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــح املتح وأوض
الطــران املســر نفــذ عمليــات هجوميــة جديــدة بطائــرات قاصــف k2 اســتهدفت 

ــدويل.  ــا ال ــار أهب ــة بمط ــكرية مهم ــع عس مواق

ــة  ــل املاح ــببت يف تعطي ــٍة وتس ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــات أصاب ــد أن اهلج وأك
ــار.  ــة يف املط اجلوي

وجــدد العميــد رسيــع التأكيــد عــى اســتمرار العمليــات وأهنــا ســتكون أشــد إيامــًا 
ــه  ــه وجرائم ــده وعدوان ــعودي يف تصعي ــام الس ــتمر النظ ــا اس ــة إذا م ــام القادم يف أي

بحــق الشــعب اليمنــي. 

ــى  ــف 2k ع ــرات قاص ــات بطائ ــدة هج ــر ع ــو املس ــاح اجل ــذ س ــك نف إىل ذل
ــي.  ــزان اإلقليم ــار جي ــرى بمط ــكرية أخ ــع عس ــة ومواق ــرات احلربي ــض الطائ مراب

وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة أن الطائــرات أصابــت أهدافهــا 
بدقــة عاليــة مــا أدى إىل تعطــل املاحــة اجلويــة يف املطــار. 

وأشــار العميــد حييــى رسيــع إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان 
وحصــاره املتواصــل للعــام اخلامــس عــى التــوايل عــى الشــعب اليمنــي.
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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 الصــامد للصناعــات العســكرية اليمنيــة الــذي 
ــرات  ــة والطائ ــتية واملجنح ــخ الباليس ــامذج للصواري ــى ن ــوي ع حيت

ــدة. ــة اجلدي ــرة اليمني املس
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 
ــارص  ــد ن ــن حمم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــان ووزي ــال الرويش ــواء ج ــن الل واألم
العاطفــي ووزيــر الداخليــة اللــواء عبدالكريــم أمــر الديــن احلوثــي ورئيــس هيئــة 
ــه  ــرة التوجي ــر دائ ــاري ومدي ــم الغ ــد عبدالكري ــن حمم ــواء الرك ــة الل األركان العام
ــام  ــع ق ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــوي املتح املعن
رئيــس املجلــس الســيايس األعــى - القائــد األعــى للقــوات املســلحة بإزاحة الســتار 
عــن األســلحة اليمنيــة اجلديــدة وهــي صــاروخ قــدس ١ املجنــح وطائــرة صــاد 3 

ــرة قاصــف 2k  املســرة. ــرة صــاد ١ املســرة االســتطاعية وطائ املســرة وطائ
واســتمع األخ الرئيــس مــن وزيــر الدفــاع ورئيــس هيئــة األركان العامــة واملتحــدث 
ــة  ــة والقتالي الرســمي باســم القــوات املســلحة إىل رشح حــول اخلصائــص التكتيكي
ــتمثله  ــا س ــا وم ــل تصنيعه ــدس١ ومراح ــاروخ ق ــدة وص ــرة اجلدي ــرات املس للطائ
هــذه األســلحة اليمنيــة اجلديــدة مــن إضافــة نوعيــة ســتعزز مــن القــدرات 
ــا  ــدوان باعتباره ــع الع ــة م ــات املعرك ــار وجمري ــتغر مس ــة وس ــكرية اليمني العس

ــة. ــة ومهم ــلحة ردع فاعل أس

يوليو / ٢٠١٩
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ــه مــن  وطــاف األخ الرئيــس ومرافقــوه بأجنحــة املعــرض واطلعــوا عــى مــا حيتوي
نــاذج للصواريــخ الباليســتية اليمنيــة مــن منظومــة بــركان٢ والصواريــخ متوســطة 

املــدى -قاهــر وبــدر- بأجيالــه الثاثــة.
ــد األعــى للقــوات املســلحة واألخــوة  كــا شــاهد رئيــس املجلــس الســيايس القائ
ــرة  ــرات املس ــدس١ والطائ ــاروخ ق ــن الص ــجيليا ع ــا تس ــة فيل ــادة الدول ــار ق كب
اجلديــدة التــي تــم إزاحــة الســتار عنهــا والــذي يســتعرض خصائــص هذه األســلحة 
اجلديــدة ومميزاهتــا ومراحــل تصنيعهــا ومشــاهد حيــة لعمليــات االختبــار لأســلحة 

اجلديــدة عــى أهــداف متعــددة ومــدى دقــة إصابتهــا ألهدافهــا.
ــي حتققهــا  ــة الت ــة والنجاحــات املتتالي وأشــاد الرئيــس املشــاط باإلنجــازات النوعي
القــوات املســلحة اليمنيــة يف خمتلــف اجلوانــب ومنهــا جمــاالت التصنيــع العســكري 
ــة  ــوة الصاروخي ــه الق ــا حققت ــرًا إىل أن م ــة .. مش ــات ملموس ــق نجاح ــذي حق ال

والطــران املســر يعــد مفخــرة لــكل اليمنيــن.
وأكــد الرئيــس املشــاط أن املرحلــة القادمــة ســتكون مليئــة باملفاجــآت وأن األســلحة 
ــا كل  ــتتغر معه ــدوان وس ــع الع ــوى م ــن الق ــا يف موازي ــتحدث فارق ــدة س اجلدي
ــل  ــلحة ردع فاع ــدة أس ــلحة اجلدي ــذه األس ــار ه ــا باعتب ــح قواتن ــات لصال املعطي

ــر.      ومؤث
 مــن جهتــه أوضــح وزيــر الدفــاع أن قواتنــا املســلحة وصلــت إىل مرحلــة متقدمــة 
يف جمــاالت الصناعــات العســكرية التــي تشــهد كل يــوم تطــورًا ونجاحــًا ملموســًا 
بأيــاد وخــراٍت يمنيــة.. مشــرًا إىل أن هــذه األســلحة اجلديــدة تــم اختبارهــا بعــدة 

ــة أهدافهــا. عمليــات ناجحــة وأثبتــت قدرهتــا ودقتهــا عــى إصاب
وأكــد وزيــر الدفــاع أن القــادم ســيكون أعظــم وأشــد إيامــًا عــى قــوى العــدوان 

مــامل جينحــوا للســام ويوقفــوا عدواهنــم وحصارهــم عــى شــعبنا اليمنــي.
ــزات  ــص وممي ــل وخصائ ــة تفاصي ــمي إىل أن كاف ــدث الرس ــار املتح ــه أش ــن جهت م
ــق.  ــي الح ــر صحف ــا يف مؤمت ــيتم إعاهن ــا س ــارب اختباره ــدة وجت ــلحة اجلدي األس
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العميد سريع: االستهداف يف إطار الرد 
الطبيعي واملشروع على حتالف قوى العدوان

٢٠١٩/7/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــاٍت واســعٍة باجتــاه مطــار أهبــا  ــع أن الطــران املســر نفــذ عملي رسي
الــدويل وحمطــة كهربــاء هتامــة يف مدينــة أهبــا وذلــك بطائــرات 

 .2k قاصــف

وقــال: »إن العمليــة األوىل اســتهدفت مطــار أهبــا الــدويل بعــدة هجــات بطائــرات 
ــرى  ــكرية أخ ــا عس ــة وأهداف ــرات احلربي ــض الطائ ــتهدفت مراب ــف 2k اس قاص
ــار«.  ــة يف املط ــة اجلوي ــل املاح ــببت يف تعطي ــة وتس ــة عالي ــا بدق ــت أهدافه وأصاب

وأضــاف »العمليــة األخــرى اســتهدفت حمطــة هتامــة للكهربــاء بعــدد مــن طائــرات 
قاصــف 2k وكانــت اإلصابــة مبــارشة ودقيقــة«. 

ــف  ــى حتال ــروع ع ــي وامل ــرد الطبيع ــار ال ــتهداف يف إط ــذا االس ــأيت ه ــال: »ي وق
ــى  ــة ع ــارة جوي ــة 3٢ غ ــاعة املاضي ــال الـــ48 س ــن خ ــذي ش ــدوان ال ــوى الع ق

ــى«. ــهداء وجرح ــا ش ــى إثره ــقط ع ــا س ــن بلدن ــة م ــق متفرق مناط

يوليو / ٢٠١٩
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العميد سريع: ما ذكره ناطق العدوان عن 
محاولة استهداف سفينة محض افتراء

٢٠١٩/7/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
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.

ــذي  ــط ال ــتوى املنح ــف املس ــدوان يكش ــق الع ــخيف لناط ــاء الس ــال: »االدع وق
وصــل إليــه العــدوان عــى اليمــن مــن فشــٍل عســكري وســيايس وإنســاين ليســعى 

ــب«. ــذه األكاذي ــاق ه الخت

معتــرًا 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
 ٢٠١٩/7/٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع مؤمتــرًا صحفيــًا اســتعرض فيــه اخلصائــص القتاليــة ومشــاهد 
لألســلحة اليمنيــة اجلديــدة التــي تــم إزاحــة الســتار عنهــا يف معــرض 
الشــهيد الرئيــس صالــح عــي الصــامد للصناعــات العســكرية اليمنيــة.

ــد  ــيايس القائ ــس الس ــس املجل ــل األخ رئي ــن قب ــرض م ــاح املع ــار إىل أن افتت وأش
األعــى للقــوات املســلحة وحضــور كبــار قيــادات الدولــة املدنيــة والعســكرية يؤكــد 
ــد أن  ــكرية بع ــات العس ــكرية بالصناع ــية والعس ــادة السياس ــام القي ــتوى اهت مس
قطعــت املؤسســة العســكرية اليمنيــة شــوطًا مهــًا يف ســبيل إعــادة التنظيــم والبنــاء 

يوليو / ٢٠١٩
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ــة.  ــكرية املختلف ــات العس ــد الصناع ــى صعي ــة ع ــات نوعي ــت نجاح وحقق

وقــال: »مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن تقــدم هــذه الصناعــات واإلنتــاج احلــريب 
ــه اليمــن«..  ــأيت يف ظــل العــدوان الغاشــم والشــامل واحلصــار الــذي يتعــرض ل ي
موضحــًا 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 
ــة املتســلحة باإليــان بــاهلل عــز وجــل والواثقــة بنــرصه  ــة والكفــاءات الوطني اليمني

واملدركــة حلجــم اخلطــر الــذي يتهــدد الكيــان اليمنــي. 

ــاء  ــة أبن ــك كاف ــادة وكذل ــر القي ــل تقدي ــرات حم ــاءات واخل ــذه الكف ــوه إىل أن ه ون
ــرًا إىل أن  ــا.. مش ــاء أمتن ــن أبن ــرار م ــاء األح ــة الرف ــل وكاف ــي ب ــعب اليمن الش
ــد  ــيد القائ ــادة الس ــت قي ــه حت ــت إلي ــا وصل ــوم ب ــر الي ــة تفخ ــكرية اليمني العس
ــام  ــكرية باالهت ــات العس ــص الصناع ــذي خ ــي ال ــن احلوث ــدر الدي ــك ب عبداملل

ــه. ــة والتوجي واملتابع

وأضــاف: »مــا حتقــق ويتحقــق عــى صعيــد الصناعــات العســكرية اليمنيــة مل يكــن 
ليتحقــق لــوال الثقــة بــاهلل عــز وجــل واالرتبــاط بــه واالعتــاد عليــه ولــوال الثقــة 
ــى  ــادر ع ــدع الق ــي املب ــل اليمن ــال وبالعق ــا األبط ــبابنا وجماهدين ــعبنا وش ــاء ش بأبن
ــدي  ــة التص ــهامًا يف معرك ــع وإس ــات الواق ــتجابة ملتطلب ــة اس ــار التجرب ــوض غ خ

ــن«.  ــعب والوط ــن الش ــًا ع ــدوان ودفاع ــف الع لتحال

ــس  ــهيد الرئي ــرض الش ــه مع ــا تضمن ــلحة إىل م ــوات املس ــدث الق ــرق متح وتط
ــدة مصنوعــة  ــة جدي ــة مــن منظومــات صاروخي ــح الصــاد للصناعــات اليمني صال

ــة. ــت اخلدم ــي دخل ــًا والت حملي

ــة جديــدة أطلــق عليهــا قــدس وهــي  ــًا: »املعــرض تضمــن منظومــة صاروخي قائ
ــاك عــدة  ــة وهن ــخ جمنحــة كــروز وهــذه املنظومــة صناعــة يمني ــارة عــن صواري عب
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ــتمرة«. ــر مس ــة تطوي ــع لعملي ــا وختض ــال منه أجي

وأكــد العميــد رسيــع أن هــذه املنظومــة اجلديــدة أثبتــت قدرهتــا الكبــرة عــى إصابــة 
ــا يف  ــول إىل أهدافه ــدو والوص ــة للع ــات االعرتاضي ــاوز املنظوم ــى جت ــا وع أهدافه
ــدس  ــاروخ ق ــات الص ــتعرضًا مواصف ــاح .. مس ــدوان بنج ــف الع ــق دول حتال عم

ومشــاهد إلطاقــه.

ــة  ــة األنظم ــت هرول ــاء يف وق ــم ج ــذا االس ــة هب ــذه املنظوم ــمية ه ــح أن تس وأوض
العميلــة نحــو التطبيــع وتآمرهــا الفاضــح عــى فلســطن وهــو تأكيــد عــى موقفنــا 

ــدس. ــى والق ــاه األق ــطينية وجت ــة الفلس ــاه القضي ــت جت الثاب

ــا  ــى أمتن ــرة ع ــن املؤام ــزء م ــو ج ــي ه ــعبنا اليمن ــه ش ــرض ل ــا يتع ــاف » م وأض
ــن  ــم م ــة وأدواهت ــداء األم ــع أع ــدم م ــة املتق ــط املواجه ــوم يف خ ــا الي ــا وإنن بأكمله

ــة «. ــاء واخلون العم

ــي  ــة الت ــات الصاروخي ــن املنظوم ــرض تضم ــع إىل أن املع ــد رسي ــرق العمي ــا تط ك
ــدًا  ــدة املــدى وحتدي تــم الكشــف عنهــا خــال مراحــل ســابقة منهــا صواريــخ بعي
منظومــة بــركان التــي تــم الكشــف عــن اجليــل األول وكذلــك اجليــل الثــاين منهــا.. 
موضحــًا أن هنــاك جيــل ثالــث مل يكشــف بعــد رغــم دخولــه اخلدمــة خــال املرحلة 

الســابقة.

ــة  ــدر ومنظوم ــة ب ــها منظوم ــى رأس ــدى وع ــطة امل ــخ متوس ــار إىل أن الصواري وأش
قاهــر دخلــت اخلدمــة بعمليــات جتريبيــة ناجحــة وكان هلــا حضــور كبــر يف معركــة 

التصــدي للعــدوان. 

وأكــد املتحــدث الرســمي أن القــوات املســلحة اليمنيــة متتلــك منظومــاٍت صاروخيٍة 
أخــرى مل تكشــف حتــى اللحظــة وأن كافــة أســلحتنا االســرتاتيجية والتقليديــة هــي 

أســلحة دفاعية.

يوليو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

430

ــه  ــر الصناعــة العســكرية يعــود إىل مــا يتعــرض ل ــا نحــو تطوي وأشــار إىل أن اجتاهن
اليمــن شــعبًا وأرضــًا 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 
ــاء شــعبنا مــن  ــم مســتمرة بحــق كافــة أبن ــه جرائ خــال القــوة العســكرية وارتكاب

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 
صــاد3 ضمــن منظومــة متكاملــة تــم الكشــف عــن جيلــن منهــا إضافــة إىل الطائــرة 

.2k املســرة قاصــف وحتديــدًا اجليــل الثــاين مــن هــذه املنظومــة قاصــف

وقــال: »طائــرة صــاد 3 هــي طائــرة هجوميــة هلــا قــدرة عــى الوصــول إىل أهدافهــا 
وبمــدى يصــل إىل ١7٠٠ كيلومــرت وتســتطيع الوصــول إىل أهدافهــا يف عمــق دول 

حتالــف العــدوان«.

وأضــاف:» طائــرة صــاد 3 تــم جتريبهــا بعــدة عمليــات ناجحــة اســتهدفت مطارات 
ــدم  ــفل أو تصط ــى إىل أس ــن أع ــرة م ــر الطائ ــن أن تنفج ــة ويمك ــعودية وإماراتي س
مبــارشة باهلــدف وحتتــوي عــى كميــات مناســبة مــن املتفجــرات ومتتــاز بتكنولوجيــا 

متطــورة بحيــث ال تســتطيع املنظومــات االعرتاضيــة كشــفها«.

ــك  ــا وكذل ــاد 3 وحتليقه ــرة ص ــاع الطائ ــاهد إلق ــرض مش ــر ع ــال املؤمت ــم خ وت
ــة  ــرة املســرة االســتطاعية صــاد ١ ومشــهد لعملي مشــاهد إلقــاع وهبــوط الطائ

ــزان. ــاد ١ يف جي ــرة ص ــد لطائ ــتطاعية ورص اس

مشــرًا إىل أن طائــرة صــاد ١ تســتطيع الوصــول إىل أكثــر مــن 5٠٠ كيلــو 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 اســتطاعية تتناســب مــع ظــروف املعركة.. 

مســتعرضًا مشــاهد إلطــاق الطائــرة.

وقــال: »الصناعــات العســكرية اليمنيــة تشــمل القذائــف بمختلــف أنواعهــا 
ــة عــدة منهــا القناصــات وســيتم الكشــف عــن كل ذلــك  وكذلــك أســلحة تقليدي
ــاج احلــريب خــال  ــة واإلنت يف معــرض شــامل لكافــة الصناعــات العســكرية اليمني

ــا«. ــن عنه ــي مل ُيعل ــة الت ــات الصاروخي ــك املنظوم ــا يف ذل ــة ب ــرتة القادم الف

وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا املســلحة متتلــك خمزونــًا اســرتاتيجيًا مــن الصواريــخ 
الباليســتية واملجنحــة والطائــرات املســرة بمختلــف أنواعهــا يكفــي لاســتمرار يف 

الصمــود العســكري ليــس ألشــهر قادمــة وإنــا لســنوات.

ــعب  ــم ش ــي العظي ــعب اليمن ــا إىل الش ــكرية هندهي ــازات العس ــاف: »اإلنج وأض
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«. 

ــن  ــم ب ــدة والتاح ــزز الوح ــة وتتع ــزز الثق ــازات تتع ــذه اإلنج ــه وهب ــار إىل أن وأش
ــكرية.  ــة العس ــبي املؤسس ــة منتس ــعب وكاف ــراد الش أف

واختتــم املتحــدث الرســمي مؤمتــره الصحفــي قائــا: »املؤسســة العســكرية توجــه 
التحيــة ملــن يســتحقها ملــن يصنــع بعــون اهلل هــذه امللحمــة التارخييــة ويقــدم قوافــل 
ــعب  ــا الش ــك أهي ــة ل ــي فتحي ــعب اليمن ــو الش ــات وه ــم اجلبه ــهداء ويدع الش

ــم«.  العظي

يوليو / ٢٠١٩
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اجتماع برئاسة املتحدث الرسمي يناقش محددات 
العمل اإلعالمي املواكب للمرحلة وتوجهات القيادة
  ٢٠١٩/7/١٠م

ــم  ــمي باس ــدث الرس ــوي املتح ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــد مدي  أك
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن اخلطــاب اإلعامــي 
ــزان واســتطاع  ــة واالت للجيــش واللجــان الشــعبية اتســم باملوضوعي

ــة. ــامل بمصداقي ــالتنا إىل الع ــال رس إيص

ــن  ــراء واملحلل ــن اخل ــددًا م ــم ع ــاء ض ــا بصنع ــه اجتاع ــال ترؤس ــار خ وأش
العســكرين إىل أن الوضــع اليــوم اختلــف متامــًا عــا كان عليــه بدايــة العــدوان وهــو 
مــا يتطلــب توجيــه اخلطــاب اإلعامــي وفــق حمــددات جتســد رؤيــة وتوجــه القيــادة 
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ــكري  ــيايس والعس ــع الس ــس الواق ــا وعك ــكرية العلي ــية والعس ــة والسياس الثوري
ــدوان. ــع الع ــوى م ــن الق ــر يف موازي والتغ

وأشــاد العميــد رسيــع باجلهــود الــذي بذهلــا االخــوة اخلــراء واملحللون العســكريون 
خــال املرحلة الســابقة.

ووقــف االجتــاع أمــام مجلــة مــن القضايــا املعــززة لــأداء اإلعامــي العســكري يف 
كافــة اجلوانــب.  

يوليو / ٢٠١٩
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العميد سريع: عشرات القتلى واجلرحى 
من جيش العدو السعودي بصاروخ باليستي 

استهدف معسكرًا لهم يف جنران
 ٢٠١٩/7/١٠م

ــًا  ــعبية صاروخ ــان الش ــش واللج ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــران. ــة نج ــة قبال ــات املرتزق ــى جتمع ــتيًا ع باليس

وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن القــوة 
ــع  ــال البق ــعودي ش ــش الس ــة اجلي ــرة ملرتزق ــات كب ــتهدفت جتمع ــة اس الصاروخي

.»Fبصــاروخ باليســتي مــن طــراز »بــدر

ــًا  ــت 45 قتي ــٍة وخلف ــٍة عالي ــا بدق ــت هدفه ــة أصاب ــة الصاروخي ــدًا أن الرب مؤك
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ــرة. ــم خط ــرات حالته ــرح الع وج

ــى  ــم رصــد ســيارات اإلســعاف وهــي تنقــل القت ــُه ت ــع إىل أن ــد رسي وأشــار العمي
ــوف  ــع يف صف ــاك واهلل ــن اإلرب ــة م ــط حال ــران وس ــفيات نج ــى إىل مستش واجلرح
قــوات العــدوان مؤكــدًا أن العمليــة موثقــة وســوف يتــم نرهــا 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 

. هتم لتجمعا

يوليو / ٢٠١٩
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تكرمي أسرة الشهيد محمد عبداملنعم 
الشامي بدرع وزارة الدفاع

  ٢٠١٩/7/١٢م

كــرم مديــر دائــرة التوجيــه املعنــوي املتحــدث الرســمي باســم 
القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع اليــوم بصنعــاء أرسة الشــهيد 

ــاع. ــدرع وزارة الدف ــامي ب ــد الش ــم أمح ــد عبداملنع ــد حمم املجاه

ــا  ــد وأرسة الشــهيد حتاي ــه املعنــوي لوال ــرة التوجي ــر دائ ــم نقــل مدي وخــال التكري
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــي ورئي ــن احلوث ــدر الدي ــك ب ــيد عبداملل ــورة الس ــد الث قائ
ــادة وزارة  ــاط وقي ــدي املش ــر مه ــلحة املش ــوات املس ــى للق ــد األع ــى القائ األع
الدفــاع ورئاســة هيئــة األركان العامــة.. مشــيدًا باملواقــف البطوليــة الشــجاعة ومــا 
ــة  ــزة والكرام ــن الع ــة يف ميادي ــم بطولي ــن أدوار وماح ــل م ــهيد البط ــطره الش س

ــهيدا. ــى ش ــى ارتق ــم حت ــزاة ومرتزقته ــة الغ ــن ومواجه ــن الوط ــًا ع دفاع

وأوضــح العميــد رسيــع أن االهتــام بــأرس الشــهداء وزياراهتــم هــو عهــد وتوجــه 
حتــرص القيــادة الثوريــة والسياســية والعســكرية العليــا عــى جتســيده وفــاء وعرفانــًا 
بالتضحيــات التــي قدمهــا الشــهداء األبــرار الذيــن جــادوا بدمائهــم وأرواحهــم مــن 
أجــل وطنهــم وشــعبهم.. مشــرًا 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 
شــهيدًا.. معريــن عــن شــكرهم وتقديرهــم للقيــادة الثورية والسياســية والعســكرية 

عــى اهتامهــم بــارس الشــهداء.

ــهيد  ــو الش ــهيد تل ــيقدمون الش ــم س ــف وأهن ــن تتوق ــاء ل ــل العط ــدوا أن قواف وأك
ــي. ــعبنا اليمن ــة لش ــة والكرام ــم احلري ــل قي ــن أج ــن وم ــن والوط ــن الدي ــًا ع دفاع
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العميد سريع: عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة 
االستهداف بالشكل الذي ال يتوقعه النظام 

السعودي طاملا استمر يف عدوانه وحصاره وبغيه
٢٠١٩/7/١5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليــات واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك 
خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط -بعســر-بعدد مــن طائــرات قاصــف 
ــة ومواقعــًا  ــرات احلربي 2k اســتهدفت خمــازن أســلحة تذخــر الطائ

عســكريًة أخــرى. 

وقــال: »كانــت اإلصابــة دقيقــة بفضــل اهلل وأدت إىل نشــوب حريــق كبــر يف خمــازن 
األســلحة وتســببت بحالــة كبــرة مــن اإلربــاك واهللــع«.

ــة  ــه املتواصل ــدوان وغارات ــم الع ــى جرائ ــتهداف ردًا ع ــذا االس ــأيت ه ــاف »ي وأض
بحــق الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا ٢٠ غــارة جويــة خــال الـــ٢4 

ــة.«  ــاعة املاضي س

ــتهداف - إن  ــرة االس ــع دائ ــتمرة وستتوس ــا مس ــع أن عملياتن ــد رسي ــد العمي وأك
ــه  ــتمر يف عدوان ــا اس ــعودي طامل ــام الس ــه النظ ــذي ال يتوقع ــكل ال ــاء اهلل- بالش ش

ــه. ــاره وبغي وحص

يوليو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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ثالث عمليات للمسير على مطار جيزان 
وقاعدة امللك خالد بخميس مشيط

٢٠١٩/7/١6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إن الطــران املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه مطــار جيــزان 
اإلقليمــي بعــدد مــن طائــرات قاصــف 2k أصابــت أهدافهــا بدقــٍة 

ــة«. عالي

ــل  ــار وأدت إىل تعط ــا طي ــرات ب ــض الطائ ــتهدفت مراب ــة اس ــدًا أن العملي  مؤك
ــار. ــة يف املط ــة اجلوي املاح

ــاره  ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــرد ع ــار ال ــأيت يف إط ــة ت ــذه العملي ــاف »أن ه وأض
ــم« ــي العظي ــعبنا اليمن ــى ش ــل ع املتواص

ــن  ــة بعمليت ــه اهلجومي ــاود عمليات ــر ع ــران املس ــع أن الط ــد رسي ــد العمي ــا أك ك
ــة  ــكرية مهم ــع عس ــتهدفت مواق ــف 2k اس ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــن بع هجوميت
وحساســة يف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر أصابــت أهدافهــا 

ــة بفضــل اهلل. ــٍة عالي بدق

وأشــار إىل أن هــذه العمليــات تــأيت ردًا عــى اســتمرار العــدوان حيــث بلغــت غاراته 
اجلويــة خــال الـ١٢ ســاعة املاضيــة ١٩ غــارة جوية.

ــه  ــده وعدوان ــعودي يف تصعي ــام الس ــتمر النظ ــا اس ــه كل ــع أن ــد رسي ــد العمي وأك
وحصــاره كلــا كانــت عملياتنــا مســتمرًة ومتصاعــدًة 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
٢٠١٩/7/٢٠م

قــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيع 
 2kــف ــرات قاص ــامت بطائ ــدة هج ــذ ع ــر نف ــو املس ــاح اجل أن س
ــد  اســتهدفت رادارات ومواقــع عســكرية مهمــة بقاعــدة امللــك خال

اجلويــة بخميــس مشــيط. 

وأضاف »إن اهلجات أصابت أهدافها بدقة«.  

وأشــار العميــد رسيــع إىل أن هــذه العمليــة تــأيت يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان 
وحصــاره املســتمر عــى الشــعب اليمني. 

منوهًا إىل أن غارات العدوان بلغت خال الـ١٢ ساعة املاضية ٢5 غارة جوية.

يوليو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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العميد سريع: عمليات سالح اجلو املسير أصابت 
قاعدة امللك خالد اجلوية بالشلل التام

٢٠١٩/7/٢3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن الطــران املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك 
خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدٍد مــن طائــرات قاصــف 

.2k

ــد  ــرى وق ــكريٍة أخ ــع عس ــتهداف رادارات ومواق ــة اس ــال العميل ــم خ ــال: »ت وق
ــإىل«. ــل اهلل تع ــٍة بفض ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه أصاب

ــة  ــه املتواصل ــاره وغارات ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــك ي ــرًا إىل أن ذل مش
عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي بلغــت خــال الـــ٢4 ســاعة املاضيــة ٢3 غــارة 

جويــة.

ــت  ــيط أصيب ــس مش ــة بخمي ــد اجلوي ــك خال ــدة املل ــع أن قاع ــد رسي ــد العمي وأك
ــتهدفت  ــي اس ــر والت ــو املس ــاح اجل ــة لس ــات املتواصل ــد العملي ــام بع ــلل الت بالش

ــة.  ــع حساس ــلحة ومواق ــازن األس ــرادارات وخم ال

مشــرًا إىل أن قاعــدة امللــك خالــد تعتــر مــن أهــم القواعــد العســكرية التــي تنطلــق 
منهــا معظــم العمليــات العدائيــة باجتــاه األرايض اليمنيــة.

وقــال: »هنــاك حالــة إربــاٍك كبــرٍة لــدى العــدو بعــد فشــل كل املنظومــات 
االعرتاضيــة األمريكيــة وغرهــا املنتــرة يف الســعودية يف التصــدي أليــة عمليــة مــن 

ــا«.  عملياتن

ــد  ــيطرة إىل قواع ــم والس ــرتوالت التحك ــل كن ــدو إىل نق ــر الع ــاف: »اضط وأض
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عســكرية أخــرى لتصبــح منطلقــًا جديــدًا للعمليــات العدائيــة عــى شــعبنا ظنــًا منــه 
أهنــا أصبحــت بعيــدة املنــال ويف مــكان آمــن مــن اســتهدافنا لكنهــا مرصــودة وقــد 
ــد الطــوىل للقــوات املســلحة  ــي ســتطاهلا الي أصبحــت ضمــن األهــداف اهلامــة الت
ــى  ــتمرًا ع ــار مس ــدوان واحلص ــادام الع ــن م ــون ىف مأم ــن تك ــإذن اهلل ول ــة ب اليمني

ــم«. ــي العظي ــعبنا اليمن ش

يوليو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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استهداف مرابض الطائرات احلربية 
يف قاعدة امللك خالد اجلوية

٢٠١٩/7/٢5م

أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميد حييــى رسيع 
أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليــة واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك خالد 

.2k اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدد مــن طائــرات قاصــف

ــر  ــن التذخ ــة وأماك ــرات احلربي ــض الطائ ــتهدفت مراب ــة اس ــًا أن العملي موضح
ــة. ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــد أصاب ــرى وق ــة أخ ــع حساس ــز ومواق والتجهي

وأضــاف العميــد رسيــع:» يــأيت هــذا االســتهداف ردًا عــى جرائــم العــدوان 
وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت خــال الـــ١٢ ســاعة املاضيــة ٢١ غــارة 

ــة«. جوي
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العميد سريع: عملياتنا مستمرة طاملا 
استمر العدوان واحلصار على بلدنا

٢٠١٩/7/٢5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر اســتهدف مطــار أهبــا الــدويل بعمليــة 

ــرة. ــف 2k املس ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــعة بع واس

موضحــًا أن العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات وأهدافــًا أخــرى وقــد أصابــت 
أهدافهــا بدقــٍة عاليــة بفضــل اهلل وأدت إىل تعطــل املاحــة اجلويــة يف املطــار. 

ــه  ــاره وغارات ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــتهداف ردًا ع ــذا االس ــأيت ه ــال: »ي وق
املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا ٢5 غــارة جويــة خــال 

الـــ١٢ ســاعة 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 أهدافــًا مروعــًة«.

يوليو / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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عمليات واسعة لسالح اجلو على أهداف 
عسكرية وحيوية يف مطار جنران

٢٠١٩/7/٢8م

 k2 ــف ــرات قاص ــعة بطائ ــات واس ــر عملي ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
ــران. ــار نج ــٍة يف مط ــكريٍة وحيوي ــداٍف عس ــى أه ع

ــع: »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
العمليــة األوىل اســتهدفت غــرف التحكــم والســيطرة لطائــرات بــا طيــار يف املطــار 
ــكرية  ــع عس ــار ومواق ــا طي ــرات ب ــض الطائ ــة مراب ــة الثاني ــتهدفت العملي ــا اس في

ــرى«.  أخ

وأكــد العميــد رسيــع أن عمليــات الطــران املســر الواســعة حققــت أهدافهــا بدقــٍة 
وأدت إىل تعطيــل املاحــة اجلويــة يف املطــار.

وأشــار إىل أن عمليــة االســتهداف تــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره وغاراته 
املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي بلغــت خــال الـــ48 ســاعة املاضية 

٢7 غــارة جويــة.
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العميد سريع: نؤكد لقوى العدوان أن اليد الطولي 
للقوات املسلحة اليمنية ستالحقهم أين ما كانوا

٢٠١٩/7/٢8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة اســتهدفت مقــر قيــادة حتالــف العــدوان 
ــاب  ــدى أص ــر امل ــتي قص ــاروخ باليس ــران بص ــقام بنج ــويب س جن

ــل اهلل. ــة بفض ــٍة عالي ــه بدق هدف

ــى  ــى واجلرح ــن القت ــر م ــدد كب ــقوط ع ــات وس ــز العملي ــر مرك ــم تدم ــال: »ت وق
ــادة«. بينهــم ق

ــه  ــتخباراتية دقيق ــة اس ــد عملي ــام بع ــع اهل ــذا املوق ــتهداف ه ــم اس ــه ت ــًا أن موضح
ــرف. ــك الغ ــن تل ــدود م ــارك احل ــدار مع ــت ت ــث كان حي

ــوات  ــويل للق ــد الط ــدوان أن الي ــوى الع ــوم لق ــد الي ــع »نؤك ــد رسي ــاف العمي وأض
املســلحة اليمنيــة ســتاحقهم أيــن مــا كانــوا وأن بنــك أهدافنــا يتوســع يومــًا بعــد 

يــوم«.

يوليو / ٢٠١٩
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العميد سريع: عشرات القتلى من اجليش السعودي 
بصاروخ باليستي استهدفهم غرب عسير

٢٠١٩/7/٢٩م

ــات  ــتهدف جتمع ــدر F اس ــوع ب ــتيًا ن ــًا باليس ــة صاروخ ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــر.  ــرب عس ــر غ ــة الدائ ــلحة يف منطق ــازن األس ــه وخم ــعودي ومرتزقت ــش الس اجلي

ــع: »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــٍة عاليــة وســبب انفجــارات ضخمــة هــزت املنطقــة 
وهرعــت ســيارات اإلســعاف واإلطفــاء إىل مــكان االســتهداف وســط حالــة مــن 

ــدو«.  ــوف الع ــب يف صف ــع والرع اهلل

وأضــاف »أن مصــادر اســتخباراتية أكــدت ســقوط عــرات القتــى واجلرحــى مــن 
اجليــش الســعودي ومرتزقتــه«. 

ــة  ــد عملي ــدوان وبع ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــرًا إىل أن ه مش
اســتخباراتية واســتطاعية دقيقــة.. مؤكــدًا أن القــادم أعظــم.
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عملية هجومية لسالح اجلو املسير على مطار أبها
٢٠١٩/7/٢٩م

شــن ســاح اجلــو املســر عمليــة هجوميــة جديــدة عــى مطــار أهبــا 
مــا أدى إىل تعطيــل حركــة املاحــة اجلويــة فيــه.

ــع أن ســاح  ــد حييــى رسي أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العمي
ــرات  ــدويل بطائ ــا ال ــار أهب ــى مط ــعة ع ــة واس ــة هجومي ــذ عملي ــر نف ــو املس اجل

.k2 ــف قاص

ــا  ــار أهب ــة ىف مط ــع هام ــتهدفت مواق ــر اس ــو املس ــاح اجل ــة س ــال: »إن عملي وق
ــة«. ــة دقيق ــل اهلل إصاب ــت بفض ــدويل وحقق ال

ــم  ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــر ت ــو املس ــاح اجل ــات س ــع أن عملي ــد رسي ــد العمي وأك
العــدوان وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت خــال الـــ١٢ ســاعة املاضيــة 

ــة. ــارة جوي ١5 غ

يوليو / ٢٠١٩
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العميد سريع: جرمية النظام السعودي 
يف آل ثابت تثبت فشل هذا النظام 

يف امليدان العسكري واإلنساني
٢٠١٩/7/٢٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــت بمحافظــة صعــدة  ــع أن جريمــة النظــام الســعودي يف آل ثاب رسي

ــاين. ــكري واإلنس ــدان العس ــله يف املي ــت فش تثب

ــر  ــة قطاب ــت يف مديري ــة آل ثاب ــبوك إىل أن جريم ــى فيس ــه ع ــور ل ــار يف منش وأش
بمحافظــة صعــدة التــي ارتكبهــا النظــام الســعودي بحــق املدنيــن يف ســوق شــعبي 

ــاين.  ــكري واإلنس ــدان العس ــعودي يف املي ــام الس ــل النظ ــت فش تثب

ــوق  ــن يف س ــق املدني ــزرة بح ــكاب جم ــد إىل ارت ــعودي عم ــام الس ــاف:» النظ وأض
ــاب  ــذي أص ــدر F وال ــاروخ ب ــح لص ــق والناج ــتهداف الدقي ــد االس ــعبي بع ش
هدفــه بفضــل اهلل تعــإىل مســتهدفًا بشــكل مبــارش جتمعــًا عســكريًا جلنــود ســعودين 

ــة«. ــن املرتزق ــع م وجمامي

وأكــد العميــد رسيــع أنــه وأمــام هــذه األعــال اإلجراميــة بحــق أبنــاء شــعبنا اليمني 
لــن تقــف القــوات املســلحة مكتوفــة األيــدي وإنــا ســيزيدنا ذلــك قــوًة وعزيمــًة 
للــرد عــى عدوانــه الظــامل وحصــاره الغاشــم بعــون اهلل تعــإىل وبــا يتناســب زمانــًا 

ومكانــًا.
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عملية واسعة للطيران املسير على 
قاعدة امللك خالد بخميس مشيط

٢٠١٩/7/٢٩م

نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليــة واســعة باجتــاه قاعــدة امللــك خالــد 
.2k اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدد مــن طائــرات قاصــف

ــع: »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
ــد  ــرى وق ــكريًة أخ ــًا عس ــة وأهداف ــرات احلربي ــض الطائ ــتهدفت مراب ــة اس العملي

ــة«. ــٍة عالي ــا بدق ــت أهدافه أصاب

ــر  ــار اجلائ ــتمر واحلص ــدوان املس ــى الع ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــًا أن ه  موضح
ــم. ــي العظي ــعبنا اليمن ــاء ش ــق أبن ــعة بح ــم البش ــه اجلرائ وارتكاب

أكتوبر / ٢٠١٩
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العميد سريع: أسر أكثر من 40 مرتزقًا ومصرع 
العشرات خالل التصدي لزحفهم غرب عسير

٢٠١٩/7/3٠م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــًا ومــرع العــرشات مــن  ــر مــن 40 مرتزق ــم أرس أكث ــه ت ــع أن رسي
ــان  ــش واللج ــال اجلي ــدى أبط ــر تص ــعودي إث ــش الس ــة اجلي مرتزق
ــلة  ــدوان الفاش ــوى الع ــاوالت ق ــرار ملح ــل األح ــعبية والقبائ الش
ــاه  ــر باجت ــرب عس ــر غ ــاع الدائ ــة قط ــني قبال ــن اجتاه ــف م بالزح

ــني. ــه احلدوديت ــر ومنب ــي قطاب مديريت

وقــال: »تصــدت قــوات اجليــش واللجــان الشــعبية مســنودًة بأبنــاء القبائــل الرفــاء 
ــرة يف األرواح  ــائر كب ــا خس ــن وكبدوه ــاه املنطقت ــدو باجت ــوات الع ــات ق لزحوف
ــات  ــن اآللي ــدد م ــر ع ــم تدم ــث ت ــة حي ــتدراج ناجح ــة اس ــد عملي ــاد بع والعت
واملدرعــات وكذلــك ســقوط العــرات مــن املرتزقــة بــن قتيــٍل ومصــاب إضافــة 

ــر«. ــكري كب ــاد عس ــام عت ــم اغتن ــًا وت ــن 4٠ مرتزق ــر م إىل أرس أكث

ــناد  ــة إس ــارات ملحاول ــن الغ ــددًا م ــن ع ــدو ش ــريب للع ــران احل ــرًا إىل أن الط مش
ــل.  ــاءت بالفش ــا ب ــه إال أهن مرتزقت

وأضــاف العميــد رسيــع »القــوات املســلحة حتيــي الــدور املــرف والبطــويل ألبنــاء 
القبائــل الرفــاء ملوقفهــم املــرف للتصــدي لقــوى العــدوان«. 

ــبوك«  ــي »فيس ــل االجتاع ــع التواص ــى موق ــه ع ــع يف صفحت ــد رسي ــر العمي ون
ــر. ــر بعس ــاع الدائ ــة قط ــم قبال ــم أرسه ــن ت ــأرسى الذي ــًة ل ــورًة أولي ص
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يوليو / ٢٠١٩

أغسطس

ْث ْثالُمَتَحدِّ الُمَتَحدِّ

والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
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أغسطس / ٢٠١٩

جتربة ناجحة لصاروخ باليستي طويل املدى 
على هدف عسكري سعودي بالدمام

٢٠١٩/8/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن القــوات الصاروخيــة أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا متطــورًا 
ــعودي  ــق الس ــام ىف العم ــكري ه ــدف عس ــاه ه ــدى باجت ــد امل بعي

ــة. ــة ناجح ــة ونوعي ــدة وعملي ــة جدي ــام يف جترب بالدم

ــه ىف  ــاره ومتادي ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــة ت ــذه العملي ــال »أن ه وق
ــي«. ــدم اليمن ــفكه لل ــه وس عدوان

ــن  ــة واملواطن ــركات األجنبي ــكل ال ــة ل ــلحة اليمني ــوات املس ــوة الق ــدد دع وج
ــًا  ــت أهداف ــا أصبح ــة كوهن ــكرية واحليوي ــداف العس ــن األه ــل ع ــاد الكام باالبتع
ــار  ــدوان واحلص ــتمر الع ــا اس ــة طامل ــة حلظ ــتهداف ىف أي ــا االس ــد يطاهل ــًة ق مروع

ــة. ــة اليمني ــى اجلمهوري ع

ــة  ــل العملي ــن تفاصي ــب ع ــي قري ــر صحف ــف يف مؤمت ــيتم الكش ــرًا إىل أنه س مش
ــد. ــاروخ اجلدي ــل الص وتفاصي
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عملية مشتركة لسالح اجلو املسير 
والقوة الصاروخية تستهدف عرضًا 

عسكريًا للغزاة واملرتزقة يف عدن
٢٠١٩/8/١م

ــع أن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــدث باس ــد املتح   أك
ــركة  ــًة مش ــذا عملي ــة نف ــوة الصاروخي ــر والق ــو املس ــاح اجل س
باجتــاه معســكر اجلــاء يف عــدن اســتهدفت عرضــًا عســكريًا للغــزاة 

ــة. ــة دقيق ــت اإلصاب ــة وكان واملرتزق

وقــال:» تــم اســتهداف العــرض العســكري بطائــرة قاصــف 2k وصــاروخ باليســتي 
متوســط املــدى مل يكشــف عنــه حتــى اآلن «.

ــة العــرات مــن الغــزاة ومرتزقتهــم  ــِة مــرصع وإصاب وأضــاف » نتــج عــن العملي
ــرة يف صفوفهــم«. ــاك كب ــة إرب وتســببت يف حال

وأكــد العميــد رسيــع أن العــرض العســكري الــذي تــم اســتهدافه يف عــدن كان يتــم 
التحضــر مــن خالــه 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
٢٠١٩/8/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
أهــم  فيــه  اســتعرض  اليــوم بصنعــاء مؤمتــرًا صحفيــًا  رسيــع 
املســتجدات خــال الـــ 48 ســاعة املاضيــة وإحصائيــات شــهر يوليــو 

يف خمتلــف اجلبهــات. 

ــة  ــة مزدوج ــن األوىل عملي ــن نوعيت ــون اهلل عمليت ــذت بع ــا نف ــار إىل أن قواتن وأش
نفذهــا ســاح اجلــو املســر والقــوة الصاروخيــة اســتهدفت معســكرًا للمرتزقــة يف 
حمافظــة عــدن وأدت إىل مــرصع وإصابــة العــرات مــن املرتزقــة بينهــم قيــادات .. 
موضحــًا أن العمليــة تــأيت ضمــن اســرتاتيجية الربــات االســتباقية لقواتنــا والتــي 
ــف  ــكري يف خمتل ــد العس ــدوان يف التصعي ــف الع ــات حتال ــال خمطط ــدف إىل إفش هت

اجلبهــات.

ــتخبارايت  ــد اس ــد رص ــاءت بع ــة ج ــة الناجح ــمي أن العملي ــدث الرس ــد املتح وأك
ــة. ــات يف املحافظ ــن جه ــاون م ــق وتع دقي

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. 

أغسطس / ٢٠١٩
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مؤكــدًا أن الصــاروخ اجلديــد هــو مــن نــوع » بــركان 3 » الــذي 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 3« صناعــة يمنيــة ومــزود بتكنولوجيا 
متطــورة وقــد خضــع لعمليــات جتريبيــة ناجحــة ولعمليــات تطويــر تقنــي لتجــاوز 
ــرتاتيجي  ــردع االس ــلحة ال ــم أس ــن أه ــر م ــدو ويعت ــة للع ــات االعرتاضي املنظوم

لقواتنــا.

ــيتم  ــدن س ــة يف ع ــتهداف املرتزق ــة اس ــتخدم يف عملي ــاروخ املس ــًا أن الص موضح
ــة.  ــرتة املقبل ــال الف ــه خ ــان عن اإلع

ــة  ــا يف املواجه ــة وطريقتن ــكرية معروف ــائلنا العس ــع أن وس ــد للجمي ــال: » نؤك وق
ــا«.  ــق أهدافه ــن حتق ــلة ل ــة فاش ــط األوراق حماول ــة وخل ــًا معروف أيض

ــن  ــر ع ــض النظ ــدوان - بغ ــة للع ــلحة التابع ــكيات املس ــة التش ــدًا أن كاف مؤك
ــال  ــروع احت ــن م ــزء ًام ــر ج ــا تعت ــة كوهن ــا املروع ــن أهدافن ــمياهتا - ضم مس

ــه. ــن وإخضاع اليم

وأضــاف:» كل مــن يســاند العــدوان عــى وطنــه وشــعبه وتارخيــه هــو خائــن وعميل 
مهــا رفع مــن شــعارات وتســميات«.

داعيــًا كافــة املغــرر هبم -ضمــن تلك التشــكيات العميلــة اخلائنــة« العــودة إىل جادة 
الصــواب وتــرك العالــة واالرتــزاق عــى حســاب الكرامــة الوطنيــة .. مشــرًا إىل أن 

التاريــخ لــن ينســى مواقــف العمــاء واخلونــة بحــق أنفســهم ووطنهــم وشــعبهم.  

ــركان  ــاروخ ب ــاق الص ــهد إط ــر مش ــال املؤمت ــمي خ ــدث الرس ــتعرض املتح واس
ــوي  ــكري حي ــدف عس ــرب ه ــة ل ــل األرايض اليمني ــن داخ ــق م ــذي أطل 3 ال

ــدو. ــق أرايض الع ــاس يف عم وحس
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وقــال:» اســتخدام هــذه النوعيــة مــن الصواريــخ يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى 
العــدوان وعــى جرائمــه بحــق الشــعب اليمنــي«.

مضيفــًا »هنــاك قــدرة عملياتيــة فائقــة لقواتنــا وحتديــدًا ســاح اجلــو املســر والقــوة 
ــا  ــرتك فيه ــة تش ــات مزدوج ــذ رضب ــرة لتنفي ــاحة كب ــا مس ــح قواتن ــة متن الصاروخي

وحــدات خمتلفــة مــن القــوات«. 

وأكــد العميــد رسيــع أن القــوات املســلحة ومــن خــال القــوة الصاروخيــة 
ــف  ــدو يف خمتل ــداف للع ــدة أه ــى رضب ع ــادرة ع ــة ق ــة واملتحرك ــا الثابت بقواعده
ــى  ــد وع ــت واح ــًا ويف وق ــًا وغرب ــًا ورشق ــاالً وجنوب ــرتاتيجية ش ــات االس االجتاه

ــدوان.  ــف الع ــق دول حتال ــكرية ويف عم ــات العس ــرح العملي ــداد م إمت

ــمي أن  ــدث الرس ــح املتح ــرصم أوض ــو املن ــهر يولي ــات ش ــوص إحصائي وبخص
ــة  حتالــف العــدوان اســتمر يف ارتــكاب املجــازر وإســتهداف املــدن والقــرى اليمني
ــة وكذلــك القصــف املدفعــي والصاروخــي واحلصــار  مــن خــال الغــارات اجلوي

ــامل.  الش

ــن 4٠7  ــر م ــو ألكث ــهر يولي ــال ش ــت خ ــة تعرض ــات اليمني ــرًا إىل أن املحافظ مش
غــارات وأن النصيــب األكــر مــن هــذه الغــارات ُشــنت عــى حمافظــة صعــدة بأكثــر 
مــن ٢٠٠غــارة ثــم حمافظــة حجــة بأكثــر مــن 6٢ غــارة إضافــة إىل حمافظــات صنعــاء 

والضالــع وأمانــة العاصمــة واجلــوف وتعــز وعمــران ومــأرب والبيضــاء. 

وأكــد أن عــدد الشــهداء واجلرحــى بلــغ خــال شــهر يوليــو املنــرصم ٩8منهــم 33 
طفــًا و٢5 امــرأة وأن عــدد الشــهداء مــن األطفــال ١3 شــهيدًا ومــن النســاء ٢١ 

شــهيدًة.

ــن  ــق املواطن ــدوان بح ــف الع ــا حتال ــي ارتكبه ــعة الت ــزرة البش ــت إىل أن املج ولف
ــح  ــدة وغرهــا مــن املجــازر تكشــف الوجــه القبي ــت حمافظــة صع يف ســوق آل ثاب

ــه.  ــه وجرائم ــح أهداف ــدوان وتفض ــف الع لتحال

أغسطس / ٢٠١٩
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مؤكــدًا 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 رٍد مناســب قــد 
وىل«. 

وأكــد العميــد رسيــع أن قواتنــا تصــدت خــال شــهر يوليــو ألكثــر مــن 83 حماولــة 
هجوميــة لقــوات العــدو عــى طــول مــرح العمليــات العســكرية منهــا 3١ حماولــة 
ــات  ــف اجلبه ــة يف خمتل ــن 5٢ حماول ــر م ــر وأكث ــزان وعس ــران وجي ــات نج يف جبه

القتاليــة.

مشــرًا إىل أن قواتنــا نفــذت ١١٠عمليــات هجوميــة و٢5 عمليــة إغــارة و68 عمليــة 
نوعيــة أبرزهــا ١7عمليــة هجوميــة و١4 عمليــة إغــارة يف حمــاور جيــزان ونجــران 

وعســر اســتهدفت القــوات الســعودية ومرتزقتهــا.

ــاق  ــن وإط ــذ كائ ــن تنفي ــت ب ــا توزع ــة لقواتن ــات النوعي ــًا: » العملي وأردف قائ
ــة«. ــخ موجه ــك صواري ــدى وكذل ــرة امل ــخ قص صواري

ــة  ــا املتقدم ــز مواقعه ــة يف تعزي ــرتة املاضي ــال الف ــت خ ــا نجح ــدًا أن قواتن مؤك
يف حمــاور جيــزان ونجــران وعســر ومتكنــت مــن مضاعفــة خســائر اجليــش 
ــاوالت  ــن وأن كل حم ــة والكائ ــة املباغت ــات اهلجومي ــال العملي ــن خ ــعودي م الس
اجليــش الســعودي واملرتزقــة يف اســتعادة الســيطرة عــى مواقــع اســرتاتيجية مهمــة 

ــل. ــاءت بالفش ــعة ب ــق واس ــة بمناط ــات متحكم ومرتفع

وقــال:» خــال الـــ 7٢ ســاعة املاضيــة نجحــت قواتنــا يف الســيطرة عــى ١5موقعــًا 
للجيــش الســعودي يف جيــزان ونجــران«. 

ــاهم يف  ــق س ــك املناط ــي لتل ــاط التارخي ــرايف واالرتب ــداد اجلغ ــًا: » االمت ــع قائ وتاب
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تعزيــز وضعيــة قواتنــا الدفاعيــة وجعلهــا أكثــر قــدرة عــى مواجهــة قــوات العــدو 
ــات«.   بأقــل اإلمكاني

وأشــار إىل أن حمــاوالت قــوات العــدو يف حتقيــق اخرتاقــات باجتــاه حمافظــة صعــدة 
ــة مل يغــر مــن طبيعــة اخلارطــة العســكرية يف تلــك املحــاور ..  مــن مناطــق حدودي
مؤكــدًا أن العــدو يدفــع قواتــه ومرتزقتــه إىل حمــارق حقيقيــة ومصائــد وكائــن عــدة 

كان آخرهــا حماولتــه التقــدم بإجتــاه آل ثابــت. 

وأضــاف:» نؤكــد أن النظــام الســعودي مل حيــرتم تفامهــات وضــع مناطق منبــه ممرات 
إنســانية وبعيــدة عــن أيــة رصاعــات إال أنــه مؤخــرًا 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«. 

ــعودي  ــش الس ــوف اجلي ــة يف صف ــائر البري ــمي أن اخلس ــدث الرس ــح املتح وأوض
أكــر بكثــر ممــا يتــم االعــرتاف بــه أو اإلعــان عنــه مــن قبــل الســلطات الســعودية. 

وأردف قائــًا: » لدينــا إحصائيــة شــاملة عــن خســائر اجليــش الســعودي واملرتزقــة 
بجنســياهتم املختلفــة يف حمــاور جيــزان ونجــران وعســر وســنعلن عنهــا قريبــًا«. 

وأشــار إىل أن ســاح اجلــو املســر نفــذ خــال الثاثــة األشــهر املاضيــة 6٠ عمليــة 
ــتهدفت  ــات اس ــك العملي ــرز تل ــًا أن أب ــاعة .. موضح ــن كل 7٢س ــدل عمليت بمع
ــة  ــا و١4 عملي ــار أهب ــى مط ــة ع ــا ١6عملي ــدو منه ــآت الع ــد ومنش ــرات وقواع مق
عــى مطــار جيــزان و١١عمليــة عــى مطــار نجــران و٩عمليــات عــى قاعــدة مخيــس 

مشــيط.

وقــال:» عمليــات ســاح اجلــو خــال شــهر يوليــو بلغــت ٢3عمليــة منهــا 
١8عمليــة بطائــرات قاصــف 2k اســتهدفت مطــارات وقواعــد عســكرية ســعودية 

ــة«. ــة عالي ــا بدق ــت أهدافه وحقق

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

460

ــكرية  ــات العس ــداف الرب ــق أه ــح يف حتقي ــر نج ــو املس ــاح اجل ــًا أن س موضح
عــى مطــارات وقواعــد العــدو وكبــد خســائر كبــرة يف العتــاد واألرواح إضافــة إىل 

ــادي. ــب االقتص ــائر اجلان خس

ــبة  ــلل بنس ــاب بالش ــا تص ــيط جعله ــس مش ــدة مخي ــتهداف قاع ــًا:» أن إس مضيف
ــلحة«. ــن األس ــدة م ــاء القاع ــدو إىل إخ ــر الع ــا اضط ــاوز الـــ 6٠% مم تتج

وأكــد أن هــذه العمليــات كشــفت حجــم اإلربــاك والتخبــط الســيايس واإلعامــي 
ــدرس  ــلحة ت ــوات املس ــادة الق ــعودي وأن قي ــام الس ــي للنظ ــكري واألمن والعس

ــة.  ــة القادم ــال املرحل ــر خ ــو املس ــاح اجل ــات س ــيع عملي ــارات توس خي

ــات  ــع عملي ــاح أرب ــذت وبنج ــة نف ــوة الصاروخي ــع إىل أن الق ــد رسي ــار العمي وأش
خــال شــهر يوليــو أبرزهــا اســتهداف جتمعــات قــوات العــدوان واملرتزقــة شــال 
البقــع واســتهداف جتمعــات للجيــش الســعودي غــرب عســر .. مســتعرضًا مشــهدًا 
الطــاق صــاروخ باليســتي بــدر f عــى جتمعــات اجليــش الســعودي ومرتزقتــه قبالة 

نجــران.

وأردف قائــًا:» هــذه الربــات االســتباقية جــاءت بعــد رصــد اســتخبارايت دقيــق 
وبتعــاون مــن داخــل صفــوف العــدو ونجحــت يف إفشــال خمطــط العــدو للتقــدم 
ــوات  ــوف ق ــن يف صف ــى واملصاب ــرات القت ــوع ع ــا أدت إىل وق ــا ك ــاه قواتن بإجت

ــدو«.  الع

وأضــاف » وحــدة ضــد الــدروع نجحــت خــال شــهر يوليــو يف تدمــر وإعطــاب 
١٢١ دبابــة ومدرعــة وآليــة وعربــة نقــل جنــود ومعــدالً وســاحًا وذلــك بصواريــخ 

موجهــة وقذائــف مبــارشة يف خمتلــف اجلبهــات«.

ــة  ــذ 334 عملي ــو يف تنفي ــهر يولي ــال ش ــت خ ــة نجح ــدة اهلندس ــدًا أن وح مؤك
ــات  ــتهداف عرب ــة اس ــراد و7١ عملي ــات أف ــتهداف جتمع ــة اس ــا ٢4٠ عملي منه
نقــل وآليــات و4عمليــات اســتهداف مدرعــات و5عمليــات اســتهداف حتصينــات 
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ــكرية. ــة عس ــتهداف جراف ــة اس وعملي

ــو  ــات وحــدة القناصــة خــال شــهر يولي ــع أن إمجــايل عملي وأوضــح العميــد رسي
ــًا ســودانيًا  ــًا ســعوديًا و٢6 جندي ــج عنهــا قنــص ١٢جندي ــة نت بلغــت ١575 عملي

ــدل. ــة و١٩ مع ــص 3١ آلي ــة وقن ــص مرتزق ــة قن و١487عملي

وقــال:» اســتجابة لقــرار العفــو العــام تزايــد عــدد العائديــن مــن صفــوف قــوات 
العــدو إىل الصــف الوطنــي وخــال األســابيع املاضيــة جتــاوز عــدد العائديــن مــن 

ــد«.  ــات ٢٠٠٠ عائ ــف املحافظ خمتل

موضحــًا أن اجليــش واللجــان الشــعبية مســتمرون يف تأمــن العــودة لكافــة الراغبــن 
تنفيــذًا لقــرار رئيــس املجلــس الســيايس األعــى. 

وأضــاف:» العســكرية اليمنيــة يف العــام اخلامــس مــن العــدوان قــادرة عــى فــرض 
ــول  ــرض التح ــن ف ــون اهلل م ــت بع ــد أن متكن ــدة بع ــرتاتيجية جدي ــادالت اس مع

ــة«. ــرتة املاضي ــال الف ــرتاتيجي خ االس

ــة ومرتبطــة بوقــف العــدوان ورفــع  ــا العســكرية دفاعي مشــرًا إىل أن مجيــع عملياتن
احلصــار. 

ــر  ــاء والتطوي ــة البن ــتمرة يف عملي ــلحة مس ــوات املس ــع أن الق ــد رسي ــد العمي وأك
لكافــة التشــكيات العســكرية وبــا يســهم يف ردع حتالــف العــدوان ومحايــة الســيادة 

ــة.  الوطني

ــدًة  ــدًا واح ــف ي ــد يق ــد الصام ــعبنا املجاه ــول:» ش ــي بالق ــر الصحف ــم املؤمت واختت
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«.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

462

استهداف جيش العدو السعودي ومرتزقته 
يف جنران بصاروخ باليستي

٢٠١٩/8/3م

ــع  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــمي للق ــدث الرس ــد املتح أك
 F ــدر ــوع ب ــتي ن ــاروخ باليس ــتهدفت بص ــة اس ــوة الصاروخي أن الق
ــقام  ــويب س ــه جن ــعودي ومرتزقت ــش الس ــتحدثًا للجي ــكرًا مس معس

ــران.  ــة نج قبال

وقــال العميــد رسيــع: »إن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــٍة عاليــة وســقط عــى إثــره 
ــل  ــم نق ــم وت ــرة يف صفوفه ــاك كب ــة إرب ــبب بحال ــى وتس ــى واجلرح ــرات القت ع

ــران«.  ــفيات نج ــى إىل مستش ــى والقت اجلرح

مشــرًا إىل أن هــذه الربــة 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
٢٠١٩/8/5م

ــار  ــن مط ــاه كل م ــعة باجت ــات واس ــر عملي ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
أهبــا الــدويل وقاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط ومطــار 

ــرات قاصــف 2k املســرة.  ــر مــن طائ نجــران بعــدد كب

وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع: » العمليــة 
األوىل اســتهدفت مرابــض الطائــرات بــا طيــار يف مطــار نجــران بعــدد مــن 
طائــرات قاصــف 2k وكانــت اإلصابــة مبــارشة وتســببت يف تعطيــل املاحــة اجلويــة 

ــار.« يف املط

ــة مواقــع عســكرية مهمــة وحساســة يف  ــة الثاني ــا اســتهدفت العملي وأضــاف: »بين
قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعســر بعــدد مــن طائــرات قاصــف 

ــة دقيقــة«. ــت اإلصاب 2k وكان

ــا أخــرى يف  ــرات وأهداف ــة فاســتهدفت مرابــض الطائ ــة الثالث ــا العملي ــع: » أم وتاب
ــة  ــل املاح ــببت يف تعطي ــة وتس ــة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــدويل وأصاب ــا ال ــار أهب مط

ــار«. ــة يف املط اجلوي

وأكــد العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف يــأيت جتســيدًا لوعــد قائــد الثــورة باألمس 
بالربــات املوجعــة وتوســيع دائــرة االســتهداف وردًا عــى جرائــم العــدوان 
وحصــاره وغاراتــه املتواصلــة عــى الشــعب اليمنــي العظيــم والتــي كان آخرهــا ٢١ 

غــارة خــال الـــ 48 ســاعة املاضيــة.

أغسطس / ٢٠١٩
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  مصرع وإصابة العشرات من املرتزقة 
وتطهير 37 موقعًا قبالة جنران

٢٠١٩/8/7م

ــن  ــة م ــام املاضي ــال أي ــعبية خ ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط متك
تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى 3٧ موقعــًا يف خــب والشــعف 
ــا »  ــق عليه ــة أطل ــة ناجح ــة هجومي ــران يف عملي ــة نج ــوف قبال باجل

ــهداء«.  ــاء للش ــة الوف عملي

ــع: » أن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
ــاد  ــة الص ــن ألوي ــوف م ــف الصن ــن خمتل ــة م ــدات متخصص ــا وح ــة نفذهت العملي
ــع  ــاه مواق ــا باجت ــا مقاتلون ــق فيه ــاة وانطل ــة و١45 مش ــكا عالق ــن ٢٩ مي واللواءي

ــارين«. ــن مس ــدو م الع

ــر  ــال وع ــلة جب ــع يف سلس ــر 7 مواق ــه تطه ــم خال ــار األول ت ــًا أن املس  موضح
االســرتاتيجية فيــا تــم خــال املســار الثــاين تطهــر وإحــكام الســيطرة عــى جبهــة 
ــدد  ــغ ع ــر وبل ــة وع ــاء بجبه ــدرك وااللتق ــوالً إىل وادي م ــل وص ــليلة بالكام الس

ــًا.  ــار 3٠ موقع ــذا املس ــا يف ه ــيطرة عليه ــا والس ــم تطهره ــي ت ــع الت املواق

ــدو  ــوف الع ــعًا يف صف ــاكًا واس ــت إرب ــة أحدث ــع: » العملي ــد رسي ــاف العمي وأض
ــدو  ــة الع ــن مرتزق ــرات م ــة الع ــًا وإصاب ــن 4١ مرتزق ــر م ــرصع أكث وأدت إىل م
بينهــم قيــادات إىل جانــب أرس عــدد آخــر منهــم فيــا الذ مــن تبقــى منهــم بالفــرار«.

ــة  ــة وعرب ــن ٢4 آلي ــر م ــر أكث ــن تدم ــل اهلل م ــوا بفض ــا متكن ــي ن ــدًا أن مقات مؤك
ــلحة «.  ــن األس ــة م ــام كمي ــدو واغتن ــة للع ــلحة خمتلف وأس

وقــال: » حــاول العــدو إســناد مرتزقتــه بشــن عــرات الغــارات لكــن دون جــدوى 
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كــا أفشــل مقاتلونــا 5 زحوفــات و3 حمــاوالت تســلل ملرتزقــة العــدوان يف حماوالت 
منهــم الســتعادة املواقــع وتــم تكبيدهــم مزيــدًا مــن اخلســائر«.

مؤكدًا أن العملية النوعية تم توثيقها بعدسة اإلعام احلريب وستبث الحقًا. 

وأشــاد العميــد رسع بــدور مشــايخ وقبائــل وأبنــاء قبيلــة دهــم الرفــاء ووقوفهــم 
إىل جانــب إخواهنــم يف اجليــش واللجــان الشــعبية لتحريــر مناطقهــم.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

466

إطالق صاروخ باليستي على معسكر رجال بنجران
٢٠١٩/8/7م

ــى  ــدر F ع ــوع ب ــتيًا ن ــًا باليس ــة صاروخ ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــران. ــا بنج ــعودي ىف رج ــش الس ــكٍر للجي معس

ــع: »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
ــة«. ــٍة عالي ــه بدق ــاب هدف ــاروخ أص الص

وأضــاف: » الربــة الباليســتية أســفرت عــن ســقوط عــرات القتــى واجلرحــى يف 
ــرع  ــعاف هت ــيارات اإلس ــوهدت س ــد ش ــه وق ــعودي ومرتزقت ــش الس ــوف اجلي صف

لنقــل اجلرحــى والقتــى إىل مستشــفيات نجــران«.

ــت كان  ــة يف وق ــتخباراتية دقيق ــة اس ــد عملي ــاءت بع ــة ج ــذه الرب ــًا أن ه موضح
ــدود. ــا يف احل ــع قواتن ــاه مواق ــف باجت ــر للزح ــدو حي الع
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بدرF الباليستي يستهدف جتمعات 
للجيش السعودي يف معسكر بجيزان

٢٠١٩/8/7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا نــوع بــدر 
ــة  ــكر مدرس ــه يف معس ــعودي ومرتزقت ــش الس ــات اجلي ــى جتمع F ع
ــة. ــة دقيق ــت اإلصاب ــزان وكان ــم بجي ــة املوس ــي يف منطق ــال التدريب القت

وقــال: »لقــد شــوهدت ســيارات اإلســعاف هتــرع لنقــل عــرات القتــى واجلرحــى 
إىل مستشــفيات جيــزان بعــد الربــة وانتشــار حالــة كبــرة مــن اإلربــاك واهللــع يف 

صفوفهــم«.

ــبق  ــٍد مس ــة ورص ــتخباراتية دقيق ــة اس ــد عملي ــة بع ــت الرب ــد أت ــاف: » لق وأض
لــكل حتــركات وجتمعــات العــدو وكانــت رضبــة اســتباقية يف حــن كان العــدو يعــد 

ــران«. ــرض وح ــاه ح ــف باجت للزح

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

468

سالح اجلو املسير يستهدف برج الرقابة 
ومواقع حساسة يف مطار أبها

٢٠١٩/8/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليتــني واســعتني باجتــاه مطــار 

.2k ــف ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــدويل بع ــا ال أهب

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 املاحــة اجلويــة يف املطــار«. 

ــعبنا  ــاره لش ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــدًا أن ه مؤك
ــم.  ــي العظي اليمن

وأضــاف العميــد رسيــع: » نجــدد دعوتنــا للمدنيــن والــركات باالبتعــاد الكامــل 
عــن املطــارات واملواقــع العســكرية كوهنــا أصبحــت أهدافــًا مروعــة لنــا «.
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صاروخ بدرp1 يدك مركز القيادة والسيطرة 
التابع للغزاة قبالة سقام بنجران

٢٠١٩/8/٩م

ــدر ــراز ) ب ــن ط ــتيًا م ــًا باليس ــة صاروخ ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
p1 ( عــى مركــز القيــادة والســيطرة التابــع للغــزاة ومرتزقتهــم قبالــة 

ســقام بنجــران.

ــع »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح  وق
ــى  ــن القت ــر م ــدد كب ــره ع ــى إث ــقط ع ــة وس ــٍة عالي ــه بدق ــاب هدف ــاروخ أص الص

واجلرحــى«.

 مشرًا إىل أن هذه الربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

470

سالح اجلو املسير يستهدف بعمليتني 
هجوميتني مطار أبها الدولي

٢٠١٩/8/١٠م

نفــذ ســاح اجلــو املســر للجيــش واللجــان الشــعبية اليــوم عمليتــني 
هجوميتــني بعــدد مــن طائــرات قاصــف 2k املســرة 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 

.» 2k بعــدد مــن طائــرات قاصــف

ــا  ــت هدفه ــار وأصاب ــود باملط ــة الوق ــتهدفت حمط ــة األوىل اس ــح أن العملي وأوض
بدقــٍة عاليــة فيــا اســتهدفت العمليــة الثانيــة بــرج الرقابــة يف املطــار وكانــت اإلصابــة 

دقيقــة .. مشــرًا إىل أن العمليتــن تســببتا يف تعطيــل املاحــة اجلويــة باملطــار.

وأكــد العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف يــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره 
املســتمر وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت خــال الـــ 48 ســاعة املاضيــة ٢6 غــارة 

جويــة.
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العميد سريع : قريبًا نكشف عن العمليات 
التطويرية لقوات الدفاع اجلوي

٢٠١٩/8/١١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــاع  ــوات الدف ــن ق ــل ع ــب العاج ــيتحدث يف القري ــه س ــع أن رسي
ــة املســتمرة للدفــاع اجلــوي بــام جيعلــه  اجلــوي والعمليــات التطويري
قــادرًا وبمســتويات أفضــل عــى تنفيــذ املهــام العملياتيــة يف خمتلــف 

ــق.  املناط

وقــال يف صفحتــه عــى موقــع التواصــل االجتاعــي » فيســبوك « القــوات املســلحة 
وهــي بصــدد الكشــف عــن جديدهــا يف الدفــاع اجلــوي خاضــت وختــوض جتربــة 
ــة لليمــن يف ظــل العــدوان واحلصــار  ــة لتعزيــز القــدرات العســكرية الدفاعي تارخيي
وكل ذلــك ســيكون حمــل فخــر واعتــزاز كل أبنــاء شــعبنا الصامــد املجاهــد وحمــل 

تقديــر األجيــال القادمــة«. 

وأضــاف العميــد رسيــع: » نقــول لأحــرار مــن أبنــاء يمننــا العزيــز ووطننــا الغــايل 
عيدكــم مبــارك ومــن نــرص إىل نــرص بعــون اهلل نعــم املــوىل ونعــم النصــر«.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

472

سالح اجلو املسير يستهدف رادارات ومواقع 
عسكرية يف قاعدة امللك خالد اجلوية

٢٠١٩/8/١١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــدة  ــى قاع ــة ع ــة هجومي ــذ عملي ــر نف ــو املس ــاح اجل ــع أن س رسي
ــة بخميــس مشــيط اســتهدفت رادارات ومواقــع  ــد اجلوي امللــك خال

ــرى.  ــكرية أخ عس

ــدوان  ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــع: » إن ه ــد رسي ــال العمي وق
وحصــاره املســتمر عــى الشــعب اليمنــي العظيــم وغاراتــه املســتمرة والتــي بلغــت 
خــال الـــ 48 ســاعة املاضيــة 36 غــارة جويــة ســقط عــى إثرهــا عــدد كبــر مــن 

ــى«. ــهداء واجلرح الش
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العميد سريع يتفقد أحوال املقاتلني يف 
عدد من املواقع املتقدمة بجبهة جيزان

٢٠١٩/8/١5م

ــرة  ــر دائ ــلحة مدي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح تفق
التوجيــه املعنــوي العميــد حييــى رسيــع اليــوم أحــوال املقاتلــني مــن 
ــع  ــن املواق ــدٍد م ــني يف ع ــعبية املرابط ــان الش ــش واللج ــال اجلي أبط
ــراتيجي  ــود االس ــل العم ــة وجب ــة اخلوب ــى مدين ــة ع ــة املطل املتقدم
ــزان.  ــة جي ــرى يف جبه ــرى أخ ــع وق ــرن ومواق ــال الق ــزه وجب واملنت

ــر  ــال وس ــن األبط ــوال املقاتل ــى أح ــع ع ــد رسي ــع العمي ــارات اطل ــال الزي   وخ
ــى  ــد األضح ــاين عي ــن هت ــع املقاتل ــادل م ــم وتب ــة هب ــة املنوط ــام القتالي ــذ امله تنفي
ــكرية  ــية والعس ــادة السياس ــورة والقي ــد الث ــات وهتــاين قائ ــًا إليهــم حتي ــارك ناق املب
ــة  ــبة الديني ــذه املناس ــة هب ــة األركان العام ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــا وقي العلي

ــة.  العظيم

أغسطس / ٢٠١٩
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وأشــاد العميــد رسيــع باالنتصــارات التــي حيققهــا املقاتلــون األبطــال املرابطــون يف 
ــرًا  ــة .. مع ــٍة عالي ــن إرادة وروٍح معنوي ــا ملســه لدهيــم م ــة وم ــع املتقدم تلــك املواق
ــه  ــد ومتنيات ــال العي ــة خ ــع املتقدم ــك املواق ــن يف تل ــارة املقاتل ــزازه بزي ــن اعت ع

ــإىل.  ــإذن اهلل تع ــؤزر ب ــرص امل ــق والن ــن التوفي للمجاهدي

ــعودي  ــام الس ــالة للنظ ــزان رس ــة جي ــة يف جبه ــع املتقدم ــك املواق ــن تل ــه م ووج
ــة  ــل واهلزيم ــن الفش ــنوات م ــس س ــك مخ ــًا أال يكفي ــى بغي ــًا وكف ــى عدوان »أن كف
ــن  ــاده م ــكل عت ــر ب ــة األوىل وف ــذ اللحظ ــاوى من ــك هت ــكال فجيش ــران والن واخل
أمــام املقاتلــن األبطــال وأصبحــت أغلــب املناطــق واجلبهــات يقاتــل فيهــا مرتزقــة 

ــامل«. ــاع الع ــن كل أصق ــة م ــون ومرتزق ــة حملي ــودانيون ومرتزق س

كــا نصــح مرتزقــة الســودان بــأن كل يــوم يســقط منهــم عــدد مــن القتــى واجلرحــى 
دون أيــة فائــدة ســوى أهنــم أصبحــوا محــاة للنظــام الســعودي. 

ــًا » ملــاذا  ــاء شــعبنا قائ وخاطــب العميــد رسيــع املغــرر هبــم واملخدوعــن مــن أبن
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ــه ويف  ــون يف صف ــعبكم وتقف ــم وش ــى وطنك ــدي ع ــازي واملعت ــن الغ ــون ع تدافع
ــون الدخــول إىل أراضيكــم وهــذا عــار عليكــم وعيــب وســيلعنكم  أرضــه وحتاول
ــادة  ــودوا إىل ج ــام وتع ــو الع ــن العف ــتفيدوا م ــم أن تس ــال وعليك ــخ واألجي التاري

ــة«.  ــذه الفرص ــتغلوا ه ــواب وتس الص

مــن جهتهــم رحــب املقاتلــون األبطــال هبــذه الزيــارات العيديــة امليدانيــة مؤكديــن 
جاهزيتهــم ومعنوياهتــم العاليــة. 

ورفــع املقاتلــون برقيــات هتــاين وتريــكات إىل قائــد الثــورة الســيد عبــد امللــك بــدر 
الديــن احلوثــي وإىل القيــادة السياســية والعســكرية العليــا بمناســبة عيــد األضحــى 
املبــارك ســائلن اهلل العــي القديــر أن يعيــد هــذه املناســبة وقــد حتقق لشــعبنا وجيشــنا 

النــرص املبــن.

أغسطس / ٢٠١٩
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عمليات هجومية لسالح اجلو 
املسير على مطار أبها الدولي

٢٠١٩/8/١6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــدد  ــة بع ــات هجومي ــدة عملي ــذ ع ــر نف ــو املس ــاح اجل ــع أن س رسي

ــدويل.  ــا ال ــار أهب ــى مط ــف2k ع ــرات قاص ــن طائ م

وقــال العميــد رسيــع: » إن العمليــات اســتهدفت مواقع حساســة يف املطــار وأصابت 
أهدافهــا بدقــٍة عاليــة وبشــكل مبــارش ممــا تســبب يف تعطيــل حركــة املاحــة اجلويــة 

املطار«.  يف 

وأضــاف: » يــأيت هــذا االســتهداف يف إطــار الــرد عــى جرائــم العــدوان الســعودي 
األمريكــي بحــق شــعبنا اليمنــي العزيــز وغاراتــه اجلويــة التــي كان آخرهــا ١5 غــارة 

جويــة خــال الســاعات املاضيــة«.
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سالح اجلو املسير يستهدف بأكبر عملية هجومية 
حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو

٢٠١٩/8/١7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن ســاح اجلــو املســر نفــذ بعــون اهلل أكــرب عمليــة هجوميــة 

ــن. ــى اليم ــدوان ع ــدء الع ــذ ب ــعودي من ــق الس ــى العم ع

وقــال: » إن ١٠ طائــرات مســرة اســتهدفت حقــل ومصفــاة الشــيبة التابعــة لركــة 
أرامكــو رشقــي اململكــة بعمليــة تــوازن الــردع األوىل«.

موضحــًا أن عمليــة تــوازن الــردع األوىل تــأيت يف إطــار الــردع والــرد املــروع عــى 
ــر  ــم أك ــيبة يض ــاة الش ــل ومصف ــرًا إىل أن حق ــاره .. مش ــدوان وحص ــم الع جرائ

ــل.  ــار برمي ــر مــن ملي خمــزون اســرتاتيجي يف اململكــة ويتســع ألكث
وأكــد العميــد رسيــع أن بنــك أهــداف القــوات املســلحة يتســع يومــًا بعــد آخــر .. 

متوعــدًا بــأن العمليــات القادمــة ســتكون أشــد إيامــًا عــى العــدو.
ــع إذا  ــر وأوس ــات أك ــدوان بعملي ــوى الع ــعودي وق ــام الس ــد النظ ــاف » نع وأض

ــدوان«. ــتمر الع اس
ــع  ــن كل املواق ــل ع ــاد الكام ــن باالبتع ــركات واملدني ــكل ال ــوة ل ــدد الدع وج
واألهــداف احليويــة باململكــة ألهنــا أصبحــت أهدافــًا مروعــة ويمكــن رضهبــا يف 

ــت.  أي وق
ــرار  ــاء واألح ــي كل الرف ــة حتي ــلحة اليمني ــوات املس ــع: » الق ــد رسي ــال العمي وق

ــة«. ــذه العملي ــاح ه ــامهوا يف إنج ــن س الذي
وشــدد عــى أنــه ال خيــار أمــام قــوى العــدوان والنظــام الســعودي إال وقــف احلرب 

ورفــع احلصــار عــن الشــعب اليمني.

أغسطس / ٢٠١٩
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صاروخ نكال الباليستي يستهدف عرضًا 
عسكريًا للغزاة يف معسكر ماس

٢٠١٩/8/١٩م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا مــن طــراز 
ــني يف  ــزاة واملخدوع ــكري للغ ــرض عس ــع وع ــى جتم ــكال ( ع ) ن

ــأرب.  ــاس بم ــكر م معس

ــرح  ــل وج ــن مقت ــفر ع ــة وأس ــٍة عالي ــه بدق ــاب هدف ــاروخ أص ــال: » إن الص وق
العــرات مــن ضبــاط وجنــود الغــزاة واملخدوعــن وقــد هرعــت ســيارات 

ــى«.  ــى والقت ــال اجلرح ــر النتش ــكل كب ــعاف بش اإلس

وأضــاف العميــد رسيــع » هــذا االســتهداف يــأيت بعــد عمليــة اســتخباراتية ورصــٍد 
دقيــق حيــث كان العــدو حيــّر للتصعيــد باجتــاه جبهــات هنــم ورصواح«.
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الدفاعات اجلوية تسقط طائرة أمريكية 
من نوع MQ9 يف أجواء محافظة ذمار

٢٠١٩/8/٢١م

ــوع  ــن ن ــة م ــرة أمريكي ــقاط طائ ــن إس ــة م ــات اجلوي ــت الدفاع متكن
ــه  ــاب هدف ــار أص ــة ذم ــواء حمافظ ــب يف أج ــاروخ مناس MQ9 بص

ــة. ــٍة عالي بدق

ــع » إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
الصــاروخ الــذي تــم االســتهداف بــه تــم تطويــره حمليــًا وســوف يتــم الكشــف عنــه 

ــاء اهلل«.  ــايف إن ش ــر صح ــًا يف مؤمت قريب

وأضــاف« نؤكــد لقــوى العــدوان أن عليهــم أن حيســبوا ألــف حســاب عنــد دخوهلــم 
األجــواء اليمنيــة وأن ســاءنا مل تعــد مســتباحة«.

ــا  ــح لدين ــث أصب ــم حي ــرة هل ــآت كب ــهد مفاج ــة ستش ــام القادم ــار إىل أن أي وأش
ــا  ــن دخوهل ــة م ــرات املعادي ــن الطائ ــٍر م ــدد كب ــد ع ــى حتيي ــل اهلل ع ــدرة بفض الق

ــة. ــواء اليمني األج

أغسطس / ٢٠١٩
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صاروخ باليستي يدك غرفة العمليات 
املشتركة للعدوان فى صامطة بجيزان

٢٠١٩/8/٢١م

أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــًا باليســتيًا متوســط املــدى عــى 
غرفــة العمليــات املشــركة يف منطقــة صامطــة بجيــزان وقــد أصــاب 

هدفــه بدقــٍة عاليــة.

ــع: » إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح  وق
الصــاروخ خلــف عــددًا كبــرًا مــن القتــى واجلرحــى مــن الغــزاة واملرتزقــة بينهــم 

ــادات«. قي

مشرًا إىل أن هذه الربة 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

٢٠١٩/8/٢٢م

ــرات  نفــذ ســاح اجلــو املســر عمليتــني هجوميتــني بعــدد مــن طائ
قاصــف 2k مســتهدفًا أهدافــًا حيويــًة يف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة 

بخميــس مشــيط يف عســر. 

ــع: » إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
العمليــة األوىل اســتهدفت منظومــة االتصــاالت العســكرية بينــا اســتهدفت العمليــة 
ــارشة«.  ــة ومب ــة دقيق ــت اإلصاب ــدة وكان ــود ىف القاع ــة الوق ــات وحمط ــة خزان الثاني

وأشــار إىل أن اســتهداف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة يــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان 
وحصــاره املســتمر عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة والتــي بلغــت 
خــال الـــ 48 ســاعة املاضيــة 4٠ غــارة جويــة ســقط عــى إثرهــا شــهداء وجرحــى 

يف صفــوف املدنيــن. 

أغسطس / ٢٠١٩
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هجوم واسع لسالح اجلو املسير على 
قاعدة امللك خالد اجلوية

٢٠١٩/8/٢4م

ــًا واســعًا عــى قاعــدة  نفــذ ســاح اجلــو املســر اليــوم هجومــًا جوي
امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط بعــدٍد مــن طائــرات قاصــف 

.2k

ــع: » إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
اهلجــوم اســتهدف مرابــض الطائــرات احلربيــة ومــدارج األقــاع واهلبــوط يف 

ــة«.  ــة دقيق ــت اإلصاب ــدة وكان القاع

ــتمر  ــاره املس ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــتهداف ردًا ع ــذا االس ــأيت ه ــاف: » ي وأض
ــم«. ــي العظي ــعب اليمن ــى الش ع



483

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  
٢٠١٩/8/٢4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع يــوم أمــس بصنعــاء مؤمتــرًا صحافيــًا كشــف فيــه عــن 
منظومــات الدفــاع اجلــوي اليمنيــة التــي تــم تطويرهــا بعــد ســنوات 

ــر. ــاء والتطوي ــادة البن ــن إع م

أغسطس / ٢٠١٩
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ــت  ــرًا ومتكن ــًا كب ــوي حتدي ــاع اجل ــد الدف ــى صعي ــت ع ــا خاض ــار إىل أن قواتن وأش
ــر.  ــاء والتطوي بفضــل اهلل تعــإىل مــن جتــاوز مراحــل وهــي بصــدد إعــادة البن

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 

ــة القتالية«.  اجلاهزي

ــاب  ــا أص ــك أن م ــاالً للش ــدع جم ــا ال ي ــد ب ــا أك ــى بادن ــدوان ع ــح أن الع وأوض
ــن  ــى الوط ــرة ع ــل املؤام ــن مسلس ــزءًا م ــوي كان ج ــاع اجل ــة والدف ــوات اجلوي الق
ــهر األوىل  ــال األش ــدوان خ ــل الع ــث عم ــدوان حي ــة للع ــة التهيئ ــن مرحل وضم
عــى تدمــر منظومــات الدفــاع اجلــوي وكل مــا لــه عاقــة بالقــوات اجلويــة والدفاع 

اجلــوي. 

وأضــاف: » هــذه احلقائــق نضعهــا بــكل مصداقيــة أمــام شــعبنا العزيــز الــذي يصنــع 
ــود يف  ــة الصم ــكياهتا ملحم ــا وتش ــة صنوفه ــكرية بكاف ــة العس ــع املؤسس ــوم م الي

وجــه العــدوان«. 

ــدرات  ــاء ق ــادة بن ــة إع ــًا أن عملي ــدرك متام ــلحة ت ــوات املس ــادة الق ــدًا أن قي مؤك
الدفــاع اجلــوي تبــدأ مــن نقطــة الصفــر وقــد بــدأت القــوات املســلحة مــن خــال 
الكــوادر الوطنيــة واملجاهديــن األبطــال يف رســم مســار العمــل وجتــاوزت بنجــاح 

ــات. ــات والصعوب ــن املعوق ــر م الكث

وقــال: » اليمنيــون .. أبنــاء اليمــن .. مــن املؤمنــن املجاهديــن ال يعدمــون الوســيلة 
وهــم يدافعــون عــن أنفســهم وعــن أرضهــم وعــن دينهــم وال يألــون جهــدًا وهــم 

ينطلقــون بإيــان وعزيمــة لدحــر العــدوان واملعتديــن«.

وأضــاف: » مل نكــن نتحــدث عــن الدفــاع اجلــوي يف كافــة فعالياتنــا اإلعاميــة حتــى 
نصــل إىل مرحلــة تســبق فيهــا األفعــال األقــوال«. 
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ــن  ــكرية وم ــتكم العس ــن مؤسس ــم م ــا تعودت ــًا: » ك ــعب قائ ــاء الش ــب أبن وخاط
جيشــكم وقواتكــم وجماهديكــم أن املصداقيــة عــى رأس قواعــد خطابنــا اإلعامــي 
وأن هــذا اخلطــاب مل يكــن يومــًا قائــًا عــى املبالغــة أو التهويــل بــل عــى الصــدق يف 

الفعل والقول«. 

ــا  ــد جتاوزن ــارة فق ــادة واإلش ــتحق اإلش ــازات تس ــام إنج ــوم أم ــا الي ــرًا إىل أنن مش
املراحــل التأسيســية ونمــيض بثقــة نحــو مراحــل تصبــح فيهــا قــوات الدفــاع اجلــوي 

قــادرة عــى تنفيــذ مهامهــا يف محايــة األجــواء الوطنيــة بشــكل كامــل. 

ــن  ــم ع ــي العظي ــعب اليمن ــاء الش ــلحة ألبن ــوات املس ــف الق ــوم تكش ــال: » الي وق
تطويــر منظومتــن للدفــاع اجلــوي دخلتــا خــط املعركــة وحققتــا نتائــج إجيابيــة عــى 

ــد معركــة التصــدي للعــدوان«. صعي

ــوات  ــة ق ــن جاهزي ــة ضم ــك رابع ــة وكذل ــة ثالث ــة دفاعي ــًا: » منظوم وأردف قائ
ــة«. ــة املقبل ــال املرحل ــا خ ــف عنه ــيتم الكش ــوي س ــاع اجل الدف

مؤكــدًا أن منظومــات الدفــاع اجلــوي نجحــت خــال الفــرتة الســابقة يف حتييــد عــدد 
مــن أنــواع الطائــرات االســتطاعية 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 وأجرهتــا 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.

ــدًا  ــكل هتدي ــا تش ــل هب ــي تعم ــق الت ــوي يف املناط ــاع اجل ــات الدف ــدًا أن منظوم مؤك
ــابقة.  ــل الس ــه املراح ــا أثبتت ــذا م ــة وه ــة املعادي ــداف اجلوي ــة األه ــًا لكاف حقيقي

ــل  ــد التعام ــى صعي ــة ع ــات متقدم ــة نجاح ــات الدفاعي ــت املنظوم ــال:» حقق وق

أغسطس / ٢٠١٩
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ــة بمختلــف أنواعهــا وأحجامهــا ومتثــل ذلــك  مــع الطائــرات االســتطاعية املعادي
ــار  ــادي وإجب ــدف املع ــى اهل ــة ع ــيطرة اإلليكرتوني ــادي والس ــدف املع ــر اهل يف تدم

ــواء«.  ــادرة األج ــى مغ ــادي ع ــدف املع اهل

ــاع اجلــوي مــن  ــات الدف ــد الطــران احلــريب فــإن عملي وأضــاف: » أمــا عــى صعي
خــال املنظومــات اجلديــدة متكنــت مــن التصــدي للعــرات مــن العمليــات اجلوية 

القتاليــة املعاديــة وأجــرت األهــداف املعاديــة عــى مغــادرة األجــواء«.

ــل إىل  ــوي لنص ــاع اجل ــدرات الدف ــر ق ــتمر يف تطوي ــل مس ــًا: » العم وأردف قائ
ــة  ــداف املعادي ــة األه ــن كاف ــة م ــواء اليمني ــة األج ــن محاي ــا م ــن فيه ــة يتمك مرحل
وحتديــدًا الطــران احلــريب بعــد أن نجــح يف حتييــد الطــران االســتطاعي بمختلــف 

أنواعه وأحجامه«. 

ــرى  ــي ج ــي الت ــوي اليمن ــاع اجل ــات الدف ــن منظوم ــع ع ــد رسي ــف العمي وكش
تطويرهــا وهــي منظومــة فاطــر واحــد التــي دخلــت خــط املعركــة يف العــام ٢٠١7م 
ــة  ــجلت أول عملي ــر ٢٠١7م وس ــخ ٢7أكتوب ــدي بتاري ــة تص ــذت أول عملي ونف
ــر ٢٠١8م  ــن يناي ــر ٢٠١8م ويف ٢5م ــن يناي ــن م ــادي يف الثام ــدف مع ــة ه إصاب

ــن.  ــرب اليم ــدة غ ــة احلدي ــة يف حمافظ ــتخدمت املنظوم اس

ــا إف ١6  ــة منه ــدوان احلربي ــرات الع ــدي لطائ ــن التص ــة م ــت املنظوم ــال« متكن وق
ــورة«. ــوت والص ــة بالص ــات موثق ــم العملي ــون ومعظ ــراج وتايف وإف ١5 وم

وأضــاف: » تلجــأ األهــداف املعاديــة إثــر التصــدي هلــا مــن قبــل دفاعاتنــا اجلويــة 
ــة  ــادرة منطق ــل مغ ــة قب ــن احلراري ــذف البوال ــر إىل ق ــة فاط ــال منظوم ــن خ وم
ــق  ــل يف مناط ــر تعم ــة فاط ــت منظوم ــاري أصبح ــام اجل ــع الع ــات ومطل العملي

ــالية«.  ــكرية الش ــات العس العملي

وأكــد أن املنظومــة نجحــت مطلــع العــام اجلــاري يف إجبــار حتالــف العــدوان عــى 
ــه احلــريب مــن العاصمــة صنعــاء واســتمر ذلــك لعــدة أشــهر  ــرتاب طران عــدم اق
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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 ٩ 
ــام نجحــت الدفاعــات  ــدة بصــاروخ مــن هــذه املنظومــة وقبــل أي يف حمافظــة احلدي
ــوق  ــوع ف ــس الن ــن نف ــرة م ــقاط طائ ــن إس ــد م ــر واح ــة فاط ــر منظوم ــة وع اجلوي

أجواء حمافظة ذمار«. 

وعــرض املتحــدث الرســمي مشــاهد تعــرض ألول مــرة ملنظومــة فاطــر ومعــرض 
ــران  ــدي للط ــات التص ــاهد لعملي ــر ومش ــوي فاط ــاع اجل ــة الدف ــخ منظوم صواري
ــة يف الســاحل  ــرة األمريكي ــة إســقاط الطائ املعــادي بمنظومــة فاطــر ومشــهد لعملي
الغــريب بمحافظــة احلديــدة واملدعمــة بالتصويــر احلــراري ومشــهد إلســقاط 
الطائــرة فــوق أجــواء حمافظــة ذمــار ومشــاهد لعمليــات تصــدي للطــران املعــادي 

ــريب. ــتطاعي واحل االس

وأردف قائــًا: » هــذه املنظومــة خضعــت لعمليــة تطويــر عــى أيــدي خــرات يمنيــة 
ــة وهــي بصــدد الدفــاع عــن  و التحــدي األكــر كان أمــام القــوات املســلحة اليمني

الوطــن مــا يتعلــق بالدفــاع اجلــوي«. 

ــي  ــب ١ الت ــة ثاق ــي منظوم ــة وه ــة الثاني ــن املنظوم ــع ع ــد رسي ــف العمي ــا كش ك
ــرة  ــقاط طائ ــة يف إس ــت املنظوم ــر ٢٠١7م ونجح ــهر أكتوب ــة يف ش ــت اخلدم دخل

ــة.  ــا اخلدم ــن دخوهل ــد م ــهر واح ــد ش ــو ٩ بع ــة ام كي امريكي

وقــال:» يف 6 ســبتمر ٢٠١8م نجحــت املنظومــة يف اعــرتاض مروحيــات األباتــي 
ــهر ويف ١7  ــدة أش ــق لع ــن التحلي ــت ع ــن وقتهــا توقف ــدة وم ــة احلدي ــوب مدين جن
ســبتمر ٢٠١8م نجحــت املنظومــة يف اعــرتاض طائــرة )ايــر تراكتــور( فــوق أجــواء 

مدينــة احلديــدة«. 

ــور  ــش ف ــتطاع يس ات ــرة اس ــقاط طائ ــم إس ــمر ٢٠١8م ت ــاف: » يف ٢3ديس وأض

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

488

ــق  ــرة ون ــقاط طائ ــم إس ــاري ت ــام اجل ــن الع ــل م ــدة ويف ١٩ ابري ــة صع ــال مدين ش
ــدة  ــاذ بصع ــي مع ــة بن ــق يف منطق لون

مؤكــدًا أن املنظومــة نجحــت يف التصــدي لعــدد مــن طائــرات االســتطاع والطــران 
ــة  ــق اليمني ــن املناط ــدد م ــة يف ع ــل املنظوم ــي وتعم ــات األبات ــريب ومروحي احل

وتساهم إىل جانب منظومة فاطر يف التصدي لأهداف املعادية. 

وأكــد أن عــرض مشــاهد مــن عمليــات التصــدي ملنظومــة ثاقــب ســيكون يف مؤمتــر 
. م د قا

ــدء العــدوان الغاشــم  ــذ ب ــاع اجلــوي من ــات الدف ــع عملي ــد رسي واســتعرض العمي
ــرة اســتطاعية  ــا حيــث نجحــت الدفاعــات اجلويــة يف إســقاط أول طائ عــى بادن

ــو ٢٠١5م. ــخ ٢١يوني ــدوان بتاري ــة للع تابع

ــلحة  ــوات املس ــوي للق ــاع اجل ــل الدف ــن قب ــذة م ــات املنف ــل العملي ــال: » جمم وق
والتــي اســتهدفت الطــران االســتطاعي للعــدو 7٢ عمليــة أســفرت عــن إســقاط 

ــتطاعية«. ــرات االس ــن الطائ ــرات م الع

ــي اســتهدفت معســكرات الغــزاة نجحــت يف  ــات الباليســتية والت مؤكــدًا أن الرب
ــًا  ــارب وأيض ــر ب ــكا صاف ــة توش ــتطاعية برب ــرات االس ــن الطائ ــدد م ــر ع تدم

ــارب. ــرق ب ــة الب ــر يف منطق ــاك ووت ــرات اســتطاعية تابعــة لركــة ب طائ

وأضــاف: » نجحــت الدفاعــات اجلويــة وبإمكانياهتــا املتواضعــة خــال أيــام االوىل 
ــذت  ــد نف ــدو وق ــة للع ــرات احلربي ــن الطائ ــدد م ــدي لع ــدوان يف التص ــن الع م
ــت يف  ــريب ونجح ــران احل ــدي للط ــتهداف وتص ــة اس ــة 45 عملي ــات اجلوي الدفاع
ــدد  ــرة بع ــاق ارضأر كب ــة وإحل ــواع خمتلف ــة بأن ــرات احلربي ــن الطائ ــدد م ــقاط ع إس

ــرات.  ــن الطائ م

مؤكــدًا إســقاط العديــد مــن طــران العــدو احلــريب منهــا إســقاط طائــرة حربيــة اف 
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 إىل جانــب اســقاط   ۵-5-  ١6 مغربيــة ومقتــل طيارهــا يف عكــوان صعــدة بتاريــخ 
   ۵-  -  طائــرة حربيــة اف ١6 بحرينيــه يف جيــزان بتاريــخ 

     - ــة يف نجــران بتاريــخ ٢4- ــة اف ١6 اردني ــرة حربي وأضــاف » تــم اســقاط طائ
     -  -  ــخ  ــم بتاري ــاء هن ــون يف س ــة تايف ــرة حربي ــة طائ ــتهداف واصاب ــم اس ــا ت ك
ــخ ١6-١٢- ــدة بتاري ــاء صع ــرة اف ١5 يف س ــة طائ ــتهداف واصاب ــب اس إىل جان

٢٠١6م«.

ــة يف  ــات اجلوي ــت الدفاع ــد نجح ــي فق ــات األبات ــا مروحي ــًا :» أم وأردف قائ
ــك  ــدة وذل ــة صع ــع حمافظ ــة البق ــدوان يف منطق ــة للع ــة تابع ــقاط أول مروحي إس
 م«.  ــام ۵ ــال الع ــي خ ــات أبات   مروحي ــقاط  ــم إس ــا ت  م ك ــو ١5 ــخ 7ماي بتاري

ــي يف  ــات األبات ــتهداف ملروحي ــة اس ــة 4٩ عملي ــات اجلوي ــذت الدفاع ــال« نف وق
ــة عــدد آخــر منهــا إســقاط  ــة وإصاب خمتلــف اجلبهــات ادت إىل إســقاط ١7 مروحي
مروحيــة أباتــي يف البقــع بصعــدة بتاريــخ  مايــو ٢٠١5م وإســقاط مروحيــة أباتــي 
ــة أباتــي يف دار  يف باقــم بصعــدة بتاريخ٩مايــو ٢٠١5م إىل جانــب إســقاط مروحي
 م كــا تــم إســقاط مروحيــة أباتــي يف اخلوبــة    أغســطس۵ النــرص اخلوبــة -جيــزان 

 م«.  بتاريــخ ٢١ســبتمر۵

وأضــاف » تــم إســقاط مروحيــة أباتــي يف خلــف مواقــع احلثــرة بجيــزان بتاريــخ 
ــن  ــرب م ــام بالق ــى احلط ــور ع ــي والعث ــقاط أبات ــم إس ــا ت ــبتمر٢٠١5م ك ٢6س
ــة  ــقاط مروحي ــب إس ــر٢٠١5م إىل جان ــخ ١5نوفم ــزان بتاري ــعل بجي ــع مش موق
ــران  ــي يف نج ــة أبات ــقاط مروحي ــر٢٠١6م واس ــخ 8 يناي ــدي بتاري ــي يف مي أبات
بتاريــخ ٢٢ أغســطس ٢٠١6م إىل جانــب اســقاط مروحيــة أباتــي يف خــب 

ــر٢٠١7م«. ــخ ١7أكتوب ــوف بتاري ــعف باجل والش

وأكــد أن منظومــات الدفــاع اجلــوي أصبحــت قــادرة عــى التصــدي لعدد مــن أنواع 
الطائــرات احلربيــة واالســتطاعية يف املناطــق التــي تنتــر فيها هــذه املنظومات.
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مشــرًا 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. 

ــة  ــات يف بقي ــذه املنظوم ــر ه ــك ن ــملت كذل ــوي ش ــاع اجل ــة الدف ــال:» خط وق
ــدوان  ــتهداف والع ــي لاس ــكل يوم ــرض بش ــي تتع ــك الت ــيا تل ــات ال س املحافظ

ــة«.  ــدة وحج ــي صع كمحافظت

ــة  ــة يف كاف ــات الدفاعي ــر املنظوم ــوي ن ــاع اجل ــط الدف ــن خط ــاف:» تتضم وأض
ــة«.  ــق اليمني املناط

مؤكــدًا إســتمرار القــوات املســلحة يف العمــل عــى تعزيــز القــدرة الدفاعيــة اجلويــة 
لقواتنــا حتــى تتمكــن مــن التصــدي لكافــة أنــواع الطائــرات املعاديــة خاصــة احلربية 
ــبة %7٠  ــي بنس ــد األبات ــوي حتيي ــاع اجل ــات الدف ــه منظوم ــا حققت ــم م وأن أه

ــدود.  ــات احل ــدًا يف جبه وحتدي

وأردف قائــًا » نجحــت الدفاعــات اجلويــة يف إعاقــة تنفيــذ العديــد مــن الطلعــات 
اجلويــة االســتطاعية والقتاليــة للعــدو يف مناطــق خمتلفــة«.

ــدة ســيتم الكشــف  ــاع جــوي جدي ــات دف ــا 3منظوم ــن أن لدين ــوم نعل ــال:» الي وق
ــدرة  ــز الق ــى تعزي ــتعمل ع ــات س ــذه املنظوم ــة وه ــة القادم ــال املرحل ــا خ عنه

ــا«. ــواء بلدن ــة أج ــهم يف محاي ــا يس ــا وب ــة لقواتن الدفاعي

ــن  ــف ع ــن تتوق ــدًا ول ــوا جه ــن تأل ــلحة ل ــوات املس ــعب أن الق ــاء الش ــدًا ألبن مؤك
العمــل وصــوالً ملرحلــة التصــدي الكامــل للطــران احلــريب املعــادي وأنــه كــا كان 
ــو  ــاح اجل ــًا لس ــاري عام ــام اجل ــتية والع ــخ الباليس ــًا للصواري ــام ٢٠١8م عام الع

ــاع اجلــوي.  ــًا للدف ــإن العــام القــادم إن شــاء اهلل ســيكون عام املســر ف

وأضــاف: » إن قــوات الدفــاع اجلــوي ويف ســبيل تطويــر إمكانياهتــا وقدراهتــا حتظــى 
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ــه اهلل  ــي حيفظ ــك احلوث ــد عبداملل ــيد القائ ــل الس ــن قب ــتمرة م ــة مس ــام ومتابع باهت
وكذلــك مــن قبــل األخ رئيــس املجلــس الســيايس األعــى وأعضــاء املجلــس وكافــة 

القيــادات املدنيــة والعســكرية«.

مؤكــدًا أن قدراتنــا مل تصــل بعــد إىل املســتوى الــذي يطمــح إليــه كافــة أبنــاء شــعبنا 
ــعبنا  ــنضع ش ــف وس ــا توق ــوح وب ــك الطم ــق ذل ــو حتقي ــيض نح ــا نم ــز لكنن العزي

ــأول.  ــورات اوالً ب ــازات والتط ــام كل اإلنج ــز أم العزي

ــة  ــهيدًا يف معرك ــت ش ــة إىل كل أرسة قدم ــه التحي ــع بتوجي ــد رسي ــم العمي واختت
ــة  ــزة والكرام ــات الع ــاء يف جبه ــا أبن ــة هل ــة وكل قبيل ــاين وإىل كل قري ــود الي الصم
ولــكل يمنــي يدافــع عــن وطنــه وعــن بلــده والتحيــة كل التحيــة ألبطــال اجليــش 
ــن  ــذا الوط ــاء ه ــن أبن ــاء م ــكل الرف ــن ول ــكل املجاهدي ــعبية ول ــان الش واللج
ــر.  ــة وكل التقدي ــا كل التحي ــم من ــلحة فله ــوات املس ــن للق ــاندين والداعم املس
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سالح اجلو املسير يستهدف مطار 
أبها وقاعدة امللك خالد بعسير

٢٠١٩/8/٢5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــن  ــدد م ــة بع ــات هجومي ــذ عملي ــر نف ــو املس ــاح اجل ــع أن س رسي
طائــرات قاصــف 2k باجتــاه مطــار أهبــا الــدويل وقاعــدة امللــك خالــد 

ــر.  ــة بعس اجلوي

وأوضــح أن عمليــات ســاح اجلــو املســر عــى مطــار أهبــا الــدويل اســتهدفت بــرج 
الرقابــة وتســببت يف تعطيــل املاحــة اجلويــة ىف املطــار. 

وقــال العميــد رسيــع: »إن ســاح اجلــو املســر عــاود هجاتــه بقصــف بــرج الرقابــة 
ىف قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط يف عســر«. 

ــت  ــف 2k وكان ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــذت بع ــة نف ــات اجلوي ــرًا إىل أن اهلج مش
ــة.  ــة دقيق اإلصاب

ــى  ــرد ع ــار ال ــأيت يف إط ــر ت ــو املس ــاح اجل ــات س ــع أن عملي ــد رسي ــد العمي وأك
جرائــم العــدوان الســعودي األمريكــي بحــق شــعبنا اليمنــي وغاراتــه اجلويــة التــي 

ــة.  ــاعات املاضي ــال الس ــة خ ــارة جوي ــا ١7 غ كان آخره

وجــدد العميــد رسيــع تأكيــده للنظــام الســعودي أن العمليــات العســكرية مســتمرة 
طاملــا اســتمر ىف عدوانــه وحصــاره.
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إطالق صاروخ )نكال( الباليستي على 
معسكر للجيش السعودي يف جنران

٢٠١٩/8/٢5م

أطلقــت القــوة الصاروخيــة يف اجليــش واللجــان الشــعبية صاروخــًا 
باليســتيًا نــوع »نــكال« عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعني 

يف نجــران.

وأوضــح املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن القــوة 
الصاروخيــة أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا نــوع »نــكال« حمــي الصنــع عــى جتمعــات 

اجليــش الســعودي قبالــة الســديس يف نجــران.

ــرات  ــًا ع ــة خملف ــٍة عالي ــه بدق ــاب هدف ــاروخ أص ــع أن الص ــد رسي ــد العمي وأك
ــم. ــى يف صفوفه ــى واجلرح القت

ــل  ــكان لنق ــرع إىل امل ــعاف هت ــيارات اإلس ــن س ــدد م ــاهدة ع ــم مش ــاف: » ت وأض
ــى«. ــى واجلرح القت

ــًا  ــة اســتخباراتية دقيقــة .. الفت ــة أتــت بعــد عملي ــة الصاروخي وأشــار إىل أن الرب
إىل أن العــدو كان حيــر لزحوفــات كبــرة باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية 

يف جبهــات احلــدود.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة
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 10 صواريخ باليستية تضرب أهدافًا 
عسكريًة سعودية يف جيزان

٢٠١٩/8/٢5م

ــخ  ــعًا بالصواري ــًا واس ــة هجوم ــة اليمني ــوة الصاروخي ــذت الق نف
مســتهدفًة مواقــع عســكرية يف جيــزان.

وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن القــوة 
ــة أطلقــت ١٠ صواريــخ بالســتية نــوع بــدر١ باجتــاه جيــزان. الصاروخي

ــي يف  ــة واالبات ــرات احلربي ــض الطائ ــتهدف مراب ــتي اس ــوم الباليس ــال: » اهلج وق
ــزان«. ــكرية يف جي ــع عس ــي ومواق ــزان اإلقليم ــار جي مط

وأكــد العميــد رسيــع ســقوط عــرات القتــى واجلرحــى مــن اجليــش الســعودي يف 
أكــر عمليــة للقــوة الصاروخيــة بالصواريــخ الباليســتية متوســطة املــدى.

 موضحــًا أن عمليــة القصــف الواســعة بالصواريــخ الباليســتية عــى جيــزان تــأيت ردًا 
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

٢٠١٩/8/٢5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــدة  ــى قاع ــعًا ع ــًا واس ــذ هجوم ــر نف ــو املس ــاح اجل ــع أن س رسي
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«.

مؤكــدًا أن العمليــة الواســعة لســاح اجلــو املســر عــى قاعــدة امللــك خالــد تــأيت يف 
إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

496

صاروخ نكال الباليستي يستهدف 
جتمعات للجيش السعودي بنجران

٢٠١٩/8/٢6م

أطلقــت القــوة الصاروخيــة صاروخــًا باليســتيًا متوســط املــدى 
نــوع »نــكال« عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعــني قبالــة 
ــه.  ــل اهلل وكرم ــة بفض ــه بدق ــاب هدف ــد أص ــران وق ــديس بنج الس

ــت  ــع » أت ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
ــد  ــران وق ــة نج ــدوان قبال ــوى الع ــر لق ــف كب ــر لزح ــاء التحض ــة أثن ــذه الرب ه

ــادة«. ــم ق ــى بينه ــى واجلرح ــن القت ــر م ــدد كب ــا ع ــى إثره ــقط ع س
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طائرات صماد3 تهاجم هدفًا 
عسكريًا هامًا يف الرياض

٢٠١٩/8/٢6م

ــامد3  ــرات ص ــن طائ ــدد م ــعًا بع ــًا واس ــر هجوم ــران املس ــذ الط نف
ــاض. ــعودي الري ــام الس ــة النظ ــام يف عاصم ــكري ه ــدف عس ــى ه ع

وأكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن اإلصابــة 
ــى  ــتهداف وردًا ع ــرة االس ــيع دائ ــار توس ــأيت يف إط ــل اهلل وت ــارشة بفض ــت مب كان

جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر عــى شــعبنا اليمنــي العظيــم. 

ــكرية  ــع العس ــن املواق ــل ع ــاد الكام ــركات باالبتع ــن وال ــوة للمدني ــدد الدع وج
ــا. ــًة لن ــًا مروع ــت أهداف ــا أصبح ــة كوهن واحليوي

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

498

سالح اجلو املسير يجدد استهداف خميس 
مشيط للمرة الثانية خالل ساعات

٢٠١٩/8/٢6م

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 2k اســتهدفت مرابض 

الطائــرات احلربيــة بقاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميس مشــيط«.

وأشار إىل أن طائرات قاصف 2k أصابت أهدافها بدقٍة عالية.

ــوات  ــه الق ــدف من ــتهداف هت ــرار االس ــع: » إن تك ــى رسي ــد حيي ــاف العمي وأض
املســلحة اليمنيــة إىل إخــراج القاعــدة اجلويــة عــن اخلدمــة وإصابتهــا بالشــلل التــام 

ــي«. ــعبنا اليمن ــد ش ــة ض ــات العدائي ــق العملي ــا منطل كوهن
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 هجوم واسع لسالح اجلو املسير على 
قاعدة امللك خالد اجلوية

٢٠١٩/8/٢7م

ــدة  ــاه قاع ــعة باجت ــًة واس ــًة هجومي ــر عملي ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
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.

مشــرًا إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر 
عــى الشــعب اليمنــي العظيــم وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت خــال الـ ١٢ ســاعة 

املاضيــة 4٠ غــارة جويــة.

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

500

عشرات القتلى واجلرحى من اجليش السعودي 
واملخدوعني بضربة باليستية بصاروخ ) قاصم (

٢٠١٩/8/٢7م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــط  ــتيًا متوس ــًا باليس ــت صاروخ ــة أطلق ــوة الصاروخي ــع أن الق رسي
املــدى نــوع »قاصــم« عــى جتمعــات للجيــش الســعودي واملخدوعني 

ــران. ــقام بنج يف س

مشــرًا إىل أن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــٍة عاليــة خملفــًا عــرات القتــى واجلرحى 
وأن العمليــة موثقــة بالصــوت والصورة. 

ــت  ــد أثب ــرتة وق ــل ف ــة قب ــل اخلدم ــد دخ ــوع جدي ــاروخ ن ــذا الص ــال:» إن ه وق
فاعليتــه بشــكل كبــر وســيتم الكشــف عــن تفاصيلــه الحقــًا يف مؤمتــر صحفــي«. 

وأضــاف » هــذه الربــة أتــت بعــد عمليــة اســتخباراتية دقيقــة حيــث كان العــدو 
حيــر للزحــف باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف احلــدود«. 

ــًا  ــدن خملف ــاء بع ــكر اجل ــتهدف معس ــم« اس ــاروخ »قاص ــذا الص ــًا إىل أن ه الفت
ــى. ــى واجلرح ــرات القت ع
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عمليتان لسالح اجلو املسير يف جنران وجيزان
٢٠١٩/8/٢8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع: »إن ســاح اجلــو املســر نفــذ عمليتــني هجوميتــني بعــدد مــن 

ــزان«. ــران وجي ــاه نج ــف k 2 باجت ــرات قاص طائ

ــت  ــران وكان ــًا ىف نج ــكريًا مه ــًا عس ــتهدفت موقع ــة األوىل اس ــًا أن العملي موضح
ــش  ــتحدثًا للجي ــكرًا مس ــرى معس ــة األخ ــتهدفت العملي ــا اس ــارشة في ــة مب اإلصاب

ــزان. ــة جي ــه قبال ــعودي ومرتزقت الس

ــرًا مــن  ــة كانــت دقيقــة وخلفــت عــددًا كب ــع أن اإلصاب ــد حييــى رسي وأكــد العمي
القتــى واجلرحــى يف صفــوف العــدو الــذي كان حيــر لزحــف كبــر باجتــاه مواقــع 

اجليــش واللجــان الشــعبية قبالــة جيــزان.

ــدوان  ــم الع ــى جرائ ــروع ع ــرد امل ــار ال ــأيت ىف إط ــات ت ــذه العملي ــاف » ه وأض
ــت  ــي بلغ ــة الت ــه املتواصل ــم وغارات ــي العظي ــعبنا اليمن ــى ش ــتمر ع ــاره املس وحص

ــة«. ــارة جوي ــة 3٢ غ ــاعات املاضي ــال الس خ

أغسطس / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

502

صاروخ كروز الباليستي املجنح يدك 
مطار أبها ويعطل املالحة فيه

٢٠١٩/8/٢٩م

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة للجي ــة التابع ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
صــاروخ كــروز عــى مطــار أهبــا الــدويل مــا أدى إىل تعطيــل املاحــة 

فيــه.

ــه  ــع: »إن ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
وبفضــل اهلل وتوفيقــه أطلقــت القــوة الصاروخيــة صــاروخ كــروز مــن نــوع قــدس١ 

املجنــح عــى مطــار أهبــا الــدويل«.

وأشــار إىل أن الصــاروخ اســتهدف مركــز العمليــات العســكرية ومرابــض الطائرات 
ــل  ــل اهلل وأدى إىل تعطي ــة بفض ــة عالي ــه بدق ــاب هدف ــد أص ــار وق ــة يف املط احلربي

املاحــة اجلويــة يف املطــار.

ــاره  ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــة ت ــذه العملي ــع أن ه ــد رسي ــد العمي وأك
ــارة  ــة 4٢ غ ــاعات املاضي ــال الس ــت خ ــي بلغ ــة والت ــه املتواصل ــتمر وغارات املس

ــة. جوي

وأضاف: »عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عى بلدنا وشعبنا«.



503

أغسطس / ٢٠١٩

طائرات قاصف 2k تستهدف بعملية 
واسعة مطار جنران اإلقليمي

٢٠١٩/8/٢٩م

ــد  ــة العمي ــلحة اليمني ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــر  ــو املس ــاح اجل ــعة لس ــة واس ــة هجومي ــذ عملي ــع تنفي ــى رسي حيي

ــي.  ــران اإلقليم ــار نج ــى مط ــف 2k ع ــرات قاص ــن طائ ــدد م بع

موضحــًا أن طائــرات قاصــف 2k اســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة وأصابــت 
أهدافهــا بدقــة وتســببت يف تعطيــل املاحــة اجلويــة يف املطــار. 

ولفــت إىل أن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان 
ــاعة  ــال ١٢ س ــت خ ــي بلغ ــة والت ــة املتواصل ــه اجلوي ــتمر وغارات ــاره املس وحص

ــة. ــر مــن 8٠  غــارة جوي ــة أكث املاضي



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

504

صاروخ قاصم الباليستي يفشل مخططًا 
للعدو للزحف باجتاه حرض

٢٠١٩/8/3٠م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــط  ــتيا متوس ــا باليس ــت صاروخ ــة أطلق ــوة الصاروخي ــع أن الق رسي
املــدى نــوع قاصــم عــى جتمعــات اجليــش الســعودي واملخدوعــني 

ــزان . ــة جي ــران قبال ــامل ح ش

ــببت  ــى وس ــى واجلرح ــرات القت ــت ع ــارشة وخلف ــت مب ــة كان ــال:» اإلصاب وق
ــدو«. ــوف الع ــرًا يف صف ــاكًا كب إرب

موضحــًا أن هــذه الربــة جــاءت كعمليــة اســتباقية إلفشــال خمطــط العــدو حيــث 
كان حيــر للزحــف باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان الشــعبية يف حــرض.



505

يوليو / ٢٠١٩

سبتمــبر

ْث ْثالُمَتَحدِّ الُمَتَحدِّ

والتصريحــات  والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

506



507

قدس1 يدك مركز العمليات ومرابض 
الطائرات مبطار أبها الدولي

٢٠١٩/٩/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع »إنــه وبفضــل اهلل وتوفيقــه أطلقــت القــوة الصاروخيــة 
ــدويل«.  ــا ال ــار أهب ــى مط ــح ع ــدس1 املجن ــوع ق ــن ن ــروز م ــاروخ ك ص

وأشــار إىل أن الصــاروخ اســتهدف مركــز العمليــات العســكرية ومرابــض الطائرات 
ــل  ــل اهلل وأدى إىل تعطي ــة بفض ــة عالي ــه بدق ــاب هدف ــد أص ــار وق ــة يف املط احلربي

املاحــة اجلويــة يف املطــار. 

ــاره  ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــة ت ــذه العملي ــع أن ه ــد رسي ــد العمي وأك
ــة.  ــه املتواصل ــتمر وغارات املس

وأضاف: »عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عى بلدنا وشعبنا«.

سبتمبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

508

الطيران املسير يستهدف الغزاة قبالة جيزان
٢٠١٩/٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
 2kرسيــع أن ســاح اجلــو املســر اســتهداف بطائــرة قاصــف

جتمعــات للغــزاة واملرتزقــة قبالــة جيــزان.

ــف  ــة للزح ــزاة واملرتزق ــه الغ ــر ل ــًا كان حي ــت هجوم ــة أحبط ــال: »إن العملي وق
ــعبية«. ــان الش ــش واللج ــع اجلي ــاه مواق باجت

مشــرًا إىل أن هــذه العمليــة ايضــًا تــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان 
ــي  ــعبنا اليمن ــى ش ــة ع ــه اجلوي ــتمر وغارات ــاره املس ــي وحص ــعودي األمريك الس

ــم. العظي



509

عشرات القتلى من املرتزقة بالتصدي 
ألكبر عملية هجومية يف حرض

٢٠١٩/٩/٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــال  ــدي أبط ــال تص ــة خ ــرشات املرتزق ــة ع ــرع وإصاب ــع م رسي
اجليــش واللجــان الشــعبية ألكــرب حماولــة هجوميــة للمرتزقــة باجتــاه 

ــاعة.  ــة24 س ــتمرت قراب ــرض اس ــا يف ح ــع قواتن مواق

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 واالســتطاعي 

وطائــرات األباتــي«. 

ــال  ــم وإفش ــدي هل ــن التص ــعبية م ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــن أبط ــرًا إىل متك مش
ــم  ــا ت ــم، ك ــن قواهت ــى م ــى واجلرح ــرات القت ــا ع ــقط خاهل ــي س ــم الت حماوالهت

ــم.  ــة هل ــكرية التابع ــات العس ــن اآللي ــر م ــدد كب ــر ع تدم

ــة  ــة معاكس ــة هجومي ــذوا عملي ــعبية نف ــان الش ــش واللج ــال اجلي ــًا إىل أن أبط الفت
تــم خاهلــا االلتفــاف عــى قــوات العــدو وحمارصهتــم ليصابــوا بالذعــر ويلــوذون 

ــم.  ــم وجرحاه ــث قتاه ــن جث ــرار تارك بالف

ــن ٢٢  ــر م ــنه أكث ــه بش ــناد مقاتلي ــاول إس ــريب ح ــدوان احل ــران الع ــح أن ط وأوض
ــة.  ــت باهلزيم ــه مني ــة إال أن قوات ــارة جوي غ

وحّيــى املتحــدث أبطــال القــوات املســلحة واللجــان الشــعبية مشــيدًا بانتصاراهتــم 
املتتاليــة ومــا يســطرونه مــن ماحــم بطوليــة يف كافــة اجلبهــات.

سبتمبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

510

إطالق دفعة صواريخ بالستية على 
أهداف عسكرية يف جنران

٢٠١٩/٩/3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــوع  ــتية ن ــخ بالس ــة صواري ــة دفع ــوة الصاروخي ــاق الق ــع إط رسي
بــدر 1عــى أهــداف عســكرية ىف مطــار نجــران اإلقليمــي وأهــداف 

ــرى.  ــكرية أخ عس

مشرًا إىل أن اإلصابة كانت مبارشة وتسببت ىف تعطل املاحة اجلوية ىف املطار.

وقــال: »إن هــذه العمليــة تتوافــق مــع القانــون الــدويل اإلنســاين وقواعــده العرفيــة 
وقــد اختذنــا كل اإلجــراءات الازمــة والوقائيــة حلايــة املدنيــن«. 

ــتمر  ــاره املس ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــأيت ردًا ع ــتهداف ي ــذا االس ــًا إىل أن ه الفت
ــة. ــه املتواصل ــي وغارات ــعب اليمن ــى الش ع



511

سالح اجلو املسير ينفذ عدة هجمات 
على قاعدة امللك خالد اجلوية

٢٠١٩/٩/3م

نفــذ ســاح اجلــو املســر عــدة هجــامت بعــدد مــن طائــرات قاصــف 
2k عــى قاعــدة امللــك خالــد اجلويــة بخميــس مشــيط.

ــع: »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح  وق
ــة«. ــة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــة وأصاب ــكرية هام ــع عس ــتهدفت مواق ــات اس اهلج

ــتمر  ــاره املس ــدوان وحص ــم الع ــى جرائ ــتهداف ردًا ع ــذا االس ــأيت ه ــاف:» ي وأض
ــة«. ــه املتواصل ــم وغارات ــي العظي ــعب اليمن ــى الش ع

سبتمبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

512

سالح اجلو املسير يشن هجمات على 
قاعدة امللك خالد اجلوية

٢٠١٩/٩/5م

ــد  ــك خال ــدة املل ــى قاع ــامت ع ــدة هج ــر ع ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
.2k ــف ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــيط بع ــس مش ــة بخمي اجلوي

ــع: »إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
اهلجــات اســتهدفت أهدافــًا عســكرية يف القاعــدة وأصابــت أهدافهــا بدقــة عاليــة«.

وأضاف: »عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عى بلدنا«.



513

صواريخ بدر1 الباليستية تستهدف 
املطار وقوة الواجب يف جنران

٢٠١٩/٩/5م

ــتية  ــدر1 الباليس ــخ ب ــن صواري ــة م ــة دفع ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
عــى مطــار وقــوة الواجــب يف نجــران وكانــت اإلصابــة دقيقــة وأدت 
إىل خــروج املطــار عــن اخلدمــة وهــروع ســيارات اإلســعاف إىل مقــر 

قــوة الواجــب.

ــع: » إن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
العمليــة اســتهدفت مرابــض الطائــرات احلربيــة واالســتطاعية يف املطــار وأهدافــًا 

ــرى«. ــكرية أخ عس

موضحــًا أن هــذا االســتهداف يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى جرائــم العــدوان 
ــت  ــي بلغ ــة الت ــه املتواصل ــم وغارات ــي العظي ــعبنا اليمن ــى ش ــتمر ع ــاره املس وحص

ــة. ــر مــن 6٠ غــارة جوي ــة أكث خــال الســاعات املاضي

ــده  ــاين وقواع ــدويل اإلنس ــون ال ــع القان ــق م ــتهداف تتواف ــة االس ــد أن عملي وأك
ــة. العرفي

وأضاف: » لقد اختذنا كل اإلجراءات الازمة والوقائية حلاية املدنين«.

سبتمبر / ٢٠١٩
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صاروخ بدر1 الباليستي يستهدف مرابض 
الطائرات بال طيار يف مطار جنران

 ٢٠١٩/٩/6م

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 1 الباليســتي عــى مطــار نجــران اإلقليمــي اســتهدف 

ــار يف املطــار«. ــرات بــا طي مرابــض طائ

ــة  ــل املاح ــبب يف تعطي ــا تس ــة ك ــة عالي ــه بدق ــاب هدف ــاروخ أص ــد أن الص وأك
ــار. ــة باملط اجلوي

ــدويل  ــون ال ــع القان ــق م ــتهداف تتواف ــة االس ــع » أن عملي ــد رسي ــاف العمي وأض
ــة  ــة والوقائي ــراءات الازم ــاذ كل اإلج ــم اخت ــث ت ــة حي ــده العرفي ــاين وقواع اإلنس

ــن«. ــة املدني حلاي
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صاروخ قاصم الباليستي يدك زحوفات 
للعدو السعودي قبالة السديس بنجران

 ٢٠١٩/٩/6م

الســعودي  للجيــش  جتمعــات  الباليســتي  قاصــم  صــاروخ  دك 
بنجــران. الســديس  قبالــة  املخدوعــني  ومرتزقتــه 

وقــال املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع: »إن القــوة 
الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية أطلقــت صاروخــًا باليســتيًا متوســط املــدى 
ــديس  ــة الس ــن قبال ــعودي واملخدوع ــش الس ــات اجلي ــى جتمع ــم( ع ــوع )قاص ن

بنجــران«.

مشرًا إىل أن الصاروخ أصاب هدفه بدقٍة عالية بفضل اهلل.

ــتخباراتية  ــة اس ــد عملي ــأيت بع ــة ت ــذه الرب ــع »إن ه ــى رسي ــد حيي ــاف العمي وأض
دقيقــه حيــث كان حيــر العــدو لزحوفــات كبــرة باجتــاه مواقــع اجليــش واللجــان 

ــدود«. ــعبية ىف احل الش

سبتمبر / ٢٠١٩
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سالح اجلو املسير ينفذ هجمات على 
هدف عسكري هام يف خميس مشيط

 ٢٠١٩/٩/6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــرات  ــن طائ ــدد م ــامت بع ــذ هج ــر نف ــو املس ــاح اجل ــع أن س رسي
ــور  ــيط بمح ــس مش ــام ىف مخي ــكري ه ــدف عس ــى ه ــف 2k ع قاص

ــر. عس

وأوضــح العميــد رسيــع أن هــذا االســتهداف حقــق إصابــة مبــارشة.. مشــرًا إىل أنــه 
يــأيت ردًا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره املســتمر وغاراتــه املتواصلــة التــي بلغــت 

6٩ غــارة خــال الـــ١٢ ســاعة املاضية.
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سالح اجلو املسير يهاجم هدفًا سعوديًا هامًا
٢٠١٩/٩/7م

ــرات  ــن طائ ــدد م ــة بع ــة هجومي ــر عملي ــو املس ــاح اجل ــذ س نف
قاصــف k 2 عــى هــدف عســكري هــام يف مخيــس مشــيط بعســر.

ــع أن  ــى رسي ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــح املتح وأوض
ــكريًا  ــًا عس ــف k٢ هدف ــرات قاص ــن طائ ــدد م ــتهدف بع ــر اس ــو املس ــاح اجل س

ــة. ــًة عالي ــا بدق ــت أهدافه ــة أصاب ــدًا أن العملي ــيط .. مؤك ــس مش ــًا يف مخي هام

وأشــار إىل أن عمليــة ســاح اجلــو املســر تــأيت رًدا عــى جرائــم العــدوان وحصــاره 
املســتمر عــى الشــعب اليمنــي وغاراتــه املتواصلــة.

سبتمبر / ٢٠١٩
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العميد سريع: سالح اجلو املسير 
يستهدف مصفاتي بقيق وخريص شرق 

السعودية بعشر طائرات مسيرة
٢٠١٩/٩/١4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن الطــران املســر اســتهدف بعــرش طائــرات مســرة مصفــايت 

ــعودية. ــو الس ــة آرامك ــني لرشك ــص التابعت ــق وخري َبقي

ــارشة  ــة ومب ــت دقيق ــداف كان ــة األه ــلحة أن إصاب ــوات املس ــان للق ــح يف بي وأوض
ــا يــي نــص البيــان:- في

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــْم(  ــَدى َعَلْيُك ــا اْعَت ــِل َم ــِه بِِمْث ــُدوا َعَلْي ــْم َفاْعَت ــَدى َعَلْيُك ــِن اْعَت ــإىل:) َفَم ــال تع ق
ــم ــدق اهللُ العظي ص

ــِر  ــعًة بع ــًة واس ــًة هجومي ــِر عملي ــِو املس ــاُح اجل ــًذ س ــإىل نف ــن اهللِ تع ــٍل م بفض
ــو  ــِة آرامك ــِن لرك ــص التابعت ــٍق وخرٍي ــايت َبقي ــتهدفت مصف ــرة اس ــراٍت مس طائ
ــد  ــارشًة، وق ــًة ومب ــُة دقيق ــت االصاب ــذا وكان ــا ه ــاح يومن ــِة صب ــِة الرقي يف املنطق

ــة(. ــردِع الثاني ــوازُن ال ــة )ت ــِة بعملي ــذه العملي ــميت ه س

تــأيت هــذه العمليــُة يف إطــاِر حقنـِـا املــروع والطبيعــي يف الــرِد عــى جرائــِم العــدواِن 
وحصــارِه املســتمِر عــى بلِدنــا منــذ مخِس ســنوات.

ــِق  ــا يف العم ــا قواُتن ــي تنفُذه ــاِت الت ــِر العملي ــدى أك ــُة إح ــذه العملي ــُر ه وتعت
الســعودي وقــد أتــت بعــد عمليــٍة اســتخباراتيٍة دقيقــٍة ورصــٍد مســبٍق وتعــاوٍن مــن 
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ــة. ــَل اململك ــراِر داخ ــاِء واألح الرف

نعــٌد النظــاَم الســعوديَّ أن عملياتِنــا القادمــَة ستتوســُع أكَثــَر فأكَثــَر وســتكوُن أشــَد 
إيامــًا ممــا مــى طاملــا اســتمر يف عدوانــِه وحصــاِره.

ونؤكــُد أن بنــَك أهدافِنــا يتســُع يومــًا بعــَد يــوم وأنــُه ال حــَل أمــاَم النظــاِم الســعودي 
إال وقــُف العــدواِن واحلصــاِر عــى بلِدنــا.

صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء
١4 حمرم ١44١ هجرية
١4 سبتمر ٢٠١٩م

سبتمبر / ٢٠١٩
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العميد سريع يكشف تفاصيل جديدة 
عن عملية استهداف أرامكو

٢٠١٩/٩/١6م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــايت  ــتهدفت مصف ــي اس ــة الت ــردع الثاني ــوازن ال ــة ت ــع أن عملي رسي
ــي  ــرات والت ــواع الطائ ــن أن ــدد م ــا بع ــم تنفيذه ــص ت ــق وخري بقي

ــاث. ــادي ونف ــني ع ــا ب ــدة م ــة وجدي ــركات خمتلف ــل بمح تعم

وحــذر الــركات واألجانــب مــن التواجــد ىف املعامــل التــي نالتهــا رضباتنــا ألهنــا 
التــزال حتــت مرمانــا وقــد يطاهلــا االســتهداف ىف أيــة حلظــة.

ــد وىف  ــكان نري ــول إىل أي م ــتطيع الوص ــوىل تس ــا الط ــع أن يدن ــد رسي ــد العمي وأك
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 كثيرًا وستندم

 ٢٠١٩/٩/١8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع مؤمتــرًا صحفيــًا بصنعــاء كشــف فيــه تفاصيــل عمليــة الــردع 
ــآت  ــرب منش ــتهداف أك ــعودية باس ــر الس ــت ظه ــي قصم ــة الت الثاني
إنتــاج النفــط العامليــة ردًا عــى اســتمرار عدواهنــا وحصارها للشــعب 

ــة. ــعودية واألمريكي ــراءات الس ــه االف ــض في ــي ودح اليمن

 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.

ــوم  ــاج كل ي ــى إنت ــا ع ــلحة قدرهت ــوات املس ــدت الق ــبق وأن أك ــه س ــار إىل أن وأش
ــا  ــتوى م ــع مس ــد للجمي ــكرية أك ــات العس ــرض الصناع ــرة وأن مع ــرة مس طائ
وصلــت إليــه قواتنــا مــن قــدرات تصنيعيــة يف جمــال ســاح اجلــو املســر وكذلــك 

ــة. ــة املختلف ــات احلربي ــة إىل الصناع ــة إضاف ــوة الصاروخي الق

ــتهدفت  ــي اس ــة والت ــردع الثاني ــوازن ال ــة ت ــن عملي ــنتحدث ع ــوم س ــال: » الي وق
منشــآت نفطيــة ســعودية.. هــذه العمليــة تعتــر خــر مثــال عــى مــا وصلــت إليــه 

ــذ«. ــط والتنفي ــتوى التخطي ــدرات يف مس ــن ق ــا م قواتن

ــف  ــه حتال ــد يف وج ــر األيب الصام ــن احل ــامل أن اليم ــد للع ــوم نؤك ــاف: » الي وأض
ــروع يف  ــه امل ــتخدم حق ــدوان وسيس ــذا الع ــى ه ــرد ع ــرتدد يف ال ــن ي ــدوان ل الع
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ــدوان«. ــق دول الع ــة يف عم ــداف املروع ــة األه ــتهداف كاف اس

وعــرض املتحــدث الرســمي صــورًا ملعامــل بقيــق وخريــص بحســب الصــور اجلوية 
قبــل االســتهداف قائــا: » هــذه الصــور التقطــت مــن قبــل طائراتنــا االســتطاعية 

قبــل العمليــة وحصلنــا عــى صــور مــن داخــل املواقــع املســتهدفة ».

 مؤكــدًا أن العمليــة ســبقها رصــد اســتخبارايت دقيــق وأن األمريكــي حــاول تقزيــم 
العمليــة.

ــم  ــا ت ــر مم ــر بكث ــتهدفة أك ــآت املس ــق باملنش ــذي حل ــار ال ــد أن الدم ــال: » نؤك  وق
ــار  ــة يف إط ــد العملي ــا بع ــة مل ــور مفرك ــر ص ــاول ن ــي ح ــه فاألمريك ــرتاف ب االع
ــي  ــتهانة األمريك ــم اس ــد حج ــورة تؤك ــذه الص ــأهنا وه ــن ش ــل م ــه للتقلي حماوالت

ــور«. ــذه الص ــره ه ــا تظه ــر مم ــر بكث ــن أن األرضار أك ــة يف ح بالعملي

ــة  ــة يف دول ــات املختص ــن اجله ــاعات ومل تتمك ــدة س ــتمر لع ــق اس ــد أن احلري وأك
ــا  ــون األرضار ك ــول أن تك ــن املعق ــل م ــائًا: » ه ــه.. متس ــيطرة علي ــدوان الس الع

ــك«. ــر ذل ــي تصوي ــاول األمريك حي

ــة  ــذت العملي ــًا: » نف ــة قائ ــن العملي ــدة ع ــل جدي ــع تفاصي ــد رسي ــف العمي وكش
ــوم وألول  ــرات سيكشــف عنهــا الي ــرات املســرة منهــا طائ ــواع الطائ عــدد مــن أن
مــرة هــذه الطائــرات تعمــل بمحــركات نفاثــة وعاديــة انطلقــت مــن ثــاث نقــاط 

أساســية بحســب املــدى واملســار ومــن جهــات خمتلفــة بحســب مــكان اهلــدف«.

ــل  ــن اجلي ــف م ــوع قاص ــن ن ــرات م ــا طائ ــت منه ــة األوىل انطلق ــاف: »النقط وأض
الثالــث والتــي تصــل إىل مديــات بعيــدة نكشــف عنهــا ألول مــرة وقــد اســتخدمت 
مــن قبــل، والنقطــة الثانيــة انطلقــت منهــا طائــرات صــاد 3 والتــي يبلــغ مداهــا مــا 
بــن ١5٠٠- ١7٠٠ كيلــو، والنقطــة الثالثــة انطلقــت منهــا طائــرات ذات حمــركات 
ــذه  ــًا وه ــا الحق ــف عنه ــوف نكش ــل، وس ــن قب ــتخدامها م ــم اس ــد ت ــة وق نفاث
ــة وتســتطيع  ــل دقيقــة يف اإلصاب ــع قناب ــرات هلــا رؤوس انشــطارية حتمــل أرب الطائ
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ــا«. ــة اهلــدف مــن عــدة زواي ــاورة وإصاب بأنواعهــا التخفــي واملن

ــتويات  ــى املس ــى أع ــز ع ــط وجتهي ــة ختطي ــبقتها عملي ــة س ــار إىل أن العملي وأش
ــرات ذات  ــن الطائ ــة ب ــم املوازن ــث ت ــورة بحي ــة ومتط ــة متقدم ــاليب عملياتي وبأس
ــل إىل  ــث تص ــط بحي ــر واملتوس ــدى األك ــة وذات امل ــة والعادي ــركات النفاث املح

ــد. ــت واح ــا يف وق أهدافه

ــدو  ــى الع ــويش ع ــه والتش ــرى للتموي ــرات أخ ــتخدام طائ ــم اس ــه ت ــًا أن موضح
لتتمكــن الطائــرات األساســية مــن الوصــول إىل اهلــدف، كان اهلــدف منهــا إشــغال 

ــدف. ــي اهل ــا ه ــا بأهن ــة وإهيامه ــة املعادي ــات اجلوي الدفاع

ــة  ــة للعملي ــل الكامل ــلحة بالتفاصي ــوات املس ــاظ الق ــع احتف ــد رسي ــد العمي وأك
ــب. ــت املناس ــل يف الوق ــن كل التفاصي ــف ع ــد بالكش ووع

 وقــال: » حــاول العــدو االســتهانة بالعمليــة ونتائجهــا وتداعياهتــا إال أنــه يومــًا بعــد 
آخــر يعــرتف 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 قائــًا 
ــن  ــدو األرع ــذا الع ــم.. ه ــن وأرواحه ــاء اليمني ــتهان بدم ــذي اس ــدو ال ــذا الع » ه
ــوم  ــة.. الي ــدن اليمني ــرى وامل ــرق الق ــر وأح ــف ودم ــذي قص ــامل.. ال ــم الظ الغاش
حتــرق منشــآته النفطيــة.. وســتحرق املزيــد مــن املنشــآت واألهــداف احليويــة إذا مــا 

ــه«. أســتمر يف عدوان

ــد  ــيد القائ ــه الس ــا قال ــع ب ــر اجلمي ــوم نذك ــت الي ــن يصم ــعبنا ل ــاف: » ش وأض
ــال  ــذي حــذر مــرارًا وتكــرارًا دول العــدوان وق ــي ال ــن احلوث ــدر الدي عبدامللــك ب
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ــول  ــًا.. نق ــي جوع ــعب اليمن ــوت الش ــأن يم ــمح ب ــن نس ــرف الواحد:»ل ــم باحل هل
ــيكافح  ــًا وس ــوت جوع ــن يم ــًا ول ــت جوع ــعبنا مل يم ــئ: ش ــق املتواط ــامل املناف للع
ويناضــل بــكل الوســائل واألدوات ضــد كل قــوة معتديــة غازيــة متآمــرة وســيارس 

ــه«. ــن نفس ــاع ع ــروع يف الدف ــه امل حق

ــك  ــيا تل ــارة الس ــتحق اإلش ــة تس ــف عاملي ــاك مواق ــع إىل أن هن ــد رسي ــوه العمي ون
ــارايت يف  ــعودي اإلم ــرام الس ــى اإلج ــرد ع ــن يف ال ــق اليم ــد ح ــي تؤي ــف الت املواق
ــع يف  ــي تض ــف الت ــك املواق ــا وكذل ــران وتركي ــف إي ــر مواق ــص بالذك ــا ونخ بادن

ــف. ــك املواق ــم تل ــم تابعت ــد أنك ــن وبالتأكي ــاين يف اليم ــب اإلنس ــار اجلان االعتب

وقــال: » القــوات املســلحة اليمنيــة اليــوم وهــي تقــف بــكل شــموخ وعــزة وصابــة 
ــل  ــرد العاج ــى يف ال ــن تتوان ــا ل ــد أهن ــر.. تؤك ــوى ال ــدوان وق ــف الع ــام حتال أم
واالســتثنائي عــى دول العــدوان وعــى رأســها الســعودية واإلمــارات.. إذا مل 

ــدوان«. ــذا الع ــف ه يتوق

وخاطــب النظــام اإلمــارايت قائــًا: » للنظــام اإلمــارايت نقــول : عمليــة واحــدة فقــط 
ــادة إصــدار توجيهاهتــا  ــرًا ســتندم.. نعــم ســتندم إذا مــا قــررت القي ســتكلفك كث

للقــوات املســلحة بتنفيــذ أيــة عمليــة رد خــال أيــام أو األســابيع القادمــة«.

ــا عــرات  ــوم نعلــن وألول مــرة أن لدين ــرًا.. الي ــًا: »نعــم ســتكلفه كث ــع قائ وتاب
األهــداف ضمــن بنــك أهدافنــا يف اإلمــارات يف أبوظبــي وديب وقــد تتعــرض 

ــة«. ــة حلظ ــتهداف يف أي لاس

ــا  ــيض معن ــن مت ــب ول ــى.. أصل ــد.. أعت ــوى.. أش ــوم أق ــن الي ــاف:» أن اليم وأض
التهديــدات والتلوحيــات.. أوقفــوا عدوانكــم.. ارفعــوا أيديكــم عــن اليمــن.. حينها 
ســتحظون باألمــن وســنحظى نحــن كذلــك باألمــن.. إذا أردتــم األمــن والســامة 
ــرة  ــرة مس ــام طائ ــوف أم ــتطيع الوق ــي ال تس ــة الت ــم الزجاجي ــآتكم وأبراجك ملنش

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«.

ــن  ــا ل ــدرًا.. أطفالن ــب ه ــن تذه ــن ل ــاء اليمني ــة دم ــعبنا غالي ــاء ش ــاف:» دم  وأض
يموتــوا بســبب حصاركــم.. ســنفعل كل مــا بوســعنا نحــن بالقــوات املســلحة مــن 
ــان..  ــعب اإلي ــن.. ش ــد املؤم ــز املجاه ــم العزي ــعبنا العظي ــاة ش ــاء معان ــل إهن أج

ــام«. ــعب اإلس ش

ــلحة  ــى األس ــدوان ع ــوى الع ــان ق ــي إىل أن ره ــر الصحف ــام املؤمت ــت يف خت ولف
ــقاط أي  ــدي أو إس ــتطيع التص ــث ال تس ــل حي ــان فاش ــة ره ــة واألوروبي األمريكي

ــا. ــا أو طائراتن ــن أهدافن ــدف م ه

سبتمبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

526

العميد سريع: العدوان شن أكثرمن42غارة 
خالل الـ12 ساعة املاضية

٢٠١٩/٩/٢3م

أكــد املتحــدث الرســمي باســم القــوات امللحــة العميــد حييــى رسيــع 
أن طــران العــدوان الســعودي األمريكــي شــن خــال الـــ12 ســاعة 

املاضيــة 42 غــارة جويــة عــى عــدد مــن املحافظــات.

وأوضــح أن الغــارات اســتهدفت منــازل ومــزارع املواطنــن وســقط عــى إثرهــا 8 
ــة  ــرض يف حمافظ ــران وح ــفيان يف عم ــي س ــى يف مديريت ــن اجلرح ــدد م ــهداء وع ش

حجــة.
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العميد سريع: 16 شهيدًا حصيلة قصف 
طيران العدوان ملنزل يف الضالع

٢٠١٩/٩/٢4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن احلصيلــة النهائيــة لقصــف طــران العــدوان بغارتــني 
جويتــني منــزل املواطــن عبــاس احلاملــي يف منطقــة قعطبــة بمحافظــة 

ــهيدًا. ــت 16 ش ــع بلغ الضال

 وأوضح أن الشهداء هم 7 أطفال و4 نساء و5 رجال كا جرح أحد املسعفن.

سبتمبر / ٢٠١٩
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163 غارة لطيران العدوان وعشرات 
الشهداء منذ إعالن مبادرة املشاط

٢٠١٩/٩/٢5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع ــارات ط ــة غ ــع أن حصيل رسي
ــت  ــوم بلغ ــى الي ــاط حت ــدي املش ــس مه ــادرة الرئي ــان مب ــذ إع من
163 غــارة جويــة ســقط عــى إثرهــا عــرشات الشــهداء واجلرحــى 

ــني. ــزارع املواطن ــكات وم ــرًا يف ممتل ــارًا كب ــت دم وخلف
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سقوط 3 ألوية للعدو وأسر اآلالف واغتنام عتاد 
عسكري بعملية عسكرية كبرى يف جنران

٢٠١٩/٩/٢8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــدو  ــوات الع ــن ق ــكرية م ــة عس ــة ألوي ــقوط ثاث ــان س ــع يف بي رسي
ــات كبــرة مــن األســلحة ووقــوع اآلالف مــن قــوات  ــام كمي واغتن
العــدو يف األرس يف حمــور نجــران يف عمليــة )نــر مــن اهلل( العســكرية 

ــان : ــام يــي نــص البي وفي

بياْن رقم)1( بشأِن عمليِة نر من اهلل

)َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ(

ــعِب  ــاِء الش ــِة أبن ــُة لكاف ــلحُة اليمني ــواُت املس ــُن الق ــإىل..... ُتعل ــن اهلل تع ــوٍن م بع
ــعِة  ــكريِة الواس ــن اهللِ( العس ــرٌص م ــِة )ن ــاَق عملي ــِز إط ــِم والعزي ــيِّ العظي اليمن
والنوعيــِة يف حِمــوِر نجــران، والتــي ُتَعــُد أكــَر عمليــِة اســتدراٍج لقــواِت العــدِو منــذ 
َبــدِء الُعــدواِن عــى بلِدنــا اســتمرْت لعــدِة أشــهَر وتكبــَد فيهــا العــدُو حتــى اللحظــِة 

ــاِد واألرواِح ــدًا يف العت ــرًة ج ــائَر كب خس
أوالً: ســقوُط ثاثــْة ألويــْة عســكريْة مــن قــواِت العــدوِّ بكامــِل عتاِدهــا العســكري 

ومعظــِم أفراِدهــا وقادهِتــا.
ثانيًا: اغتناُم كمياٍت كبرٍة من األسلحِة تضُم مئاِت اآللياِت واملدرعات.

ثالثــًا: وقــوُع آالٍف مــن قــواِت العــدوِّ يف األرِس ُمعظُمهــم مــن اخلونــة واملخدوعــن 
ومــرَصُع وإصابــُة املئــات.

رابعًا: من بِن األرسى أعداٌد كبرٌة من قادِة وضباِط وجنوِد اجليِش السعودي. 
ــاِق  ــا بإطب ــت قواُتن ــِة قام ــدِء العملي ــن َب ــط م ــاعًة فق ــروِر 7٢ س ــَد م ــًا: بع خامس
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احلصــاِر عــى العــدوِّ بشــكٍل كامــل.. املكونــة قواتــه مــن ثاثــَة ألويــٍة عســكرية مــن 
ــم تدمُرهــا وكُرهــا  ــِش الســعوديِّ وت ــٍل مــن اجلي ــِة واملخدوعــَن مــع فصي اخلون
وأرُسهــا بالكامــِل وتــم حتريــُر مئــاِت الكيلومــرتاِت طــوال وعرضــا ضمــَن مــرِح 

ــات. العملي
ــاِدِئ  ــِق مب ــِة األرسى وف ــع كاف ــُل م ــم التعام ــد ت ــادِة فق ــاِت القي ــِب توجيه وبموِج
ــت  ــانيِة، وعمل ــاِق اإلنس ــِة واألخ ــِة األصيل ــِد اليمني ــاداِت والتقالي ــِن والع الدي
ــاراِت  ــن الغ ــم م ــى تأمينِه ــدِو ع ــواِت الع ــن ق ــاِم اآلالِف م ــد استس ــا بع قواُتن
االنتقاميــِة لطــراِن العــدوان احلــريبِّ الــذي اســتهدَف األرسى بعــراِت الغــارات.

وُتَطمئــُن القــواُت املســلحُة اليمنيــُة كّل أهــايل األرسى مــن خمتلــِف اجلنســياِت بأهنــا 
ســتتخُذ املزيــَد مــن اإلجــراءاِت الازمــِة حلايتِهــم مــن اســتهداِف الطــراِن احلــريبِّ 
املعــادي وســتتعامُل مَعهــم بطريقــٍة إنســانيٍة وصــوالً إىل صفقــِة تبــاُدٍل شــاملٍة مــع 

العــدوِّ وأدواتــِه مــن اخلونــة واملخدوعــن.
ــلحِة  ــا املس ــن قواتِن ــٍة م ــداِت متخصص ــدُة َوَح ــاِت ع ــرِح العملي ــاركت يف م ش
ــِة  ــٍة أوســَع يف إطــاِر دعــِم وإســناِد العملي ــاٍت جغرافي ــٍة وضمــَن نطاق بمهــامَّ خمتلف
العســكريِة وعــى رأِس تلــك الَوَحــداِت القــوُة الصاروخيــُة وكذلــك ســاُح اجلــِو 

ــة. ــا املختلف ــُة بَوَحداهِت ــواُت الري ــوي والق ــاِع اجل ــواِت الدف ــًة إىل ق ــِر إضاف املس
ــِة  ــَق اخلط ــِة وف ــِة املختلف ــِل العملي ــَذ مراح ــلحُة تنفي ــواُت املس ــُل الق ــذا وُتواِص ه
املرســومِة وســنُعلُن يف مؤمتــراٍت الحقــٍة نتائــَج وتفاصيــَل العمليــِة بمراحِلهــا 

ــة. ــاِم القادم ــال أي ــِة خ املختلف
ــة  ــال.. الرمح ــزو واالحت ــدواِن والغ ــِه الع ــِد يف وج ــاوم الصام ــِن املق ــد لليم املج
ــعبِنا  ــزُة لش ــُة والع ــأرسى.. والكرام ــُة ل ــى.. احلري ــفاُء للجرح ــهداِء.. الش للش

ــِم. ــا العظي ــِز ويمنِن العزي

صادر عن القوات املسلحة اليمنية
صنعاء
السبت ٢8 سبتمر ٢٠١٩م
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مشاهد آلالف القتلى واألسرى 
مبؤمتر صحفي لسريع يوم غد

٢٠١٩/٩/٢8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــن املتح أعل
ــن  ــف ع ــي للكش ــر صحف ــد مؤمت ــد عق ــوم غ ــيتم ي ــه س ــع أن رسي

ــران . ــور نج ــكرية يف حم ــن اهلل« العس ــر م ــة »ن ــل عملي تفاصي

مضيفــًا أنــه ســيتم خــال املؤمتــر الصحفــي عــرض مشــاهد آلالف األرسى والقتــى 
بينهــم ســعوديون وكذلــك مشــاهد الغتنــام مئــات املدرعــات واآلليات العســكرية. 

ــور  ــكرية يف حم ــن اهلل( العس ــرص م ــة )ن ــن عملي ــان ع ــن يف بي ــد أعل ــع ق وكان رسي
ــدوان  ــدء الع ــذ ب ــدو من ــوات الع ــتدراج لق ــة اس ــر عملي ــد أك ــي تع ــران الت نج

ــهر. ــدة أش ــتمرت لع اس

وقــال: » لقــد ســقطت فيهــا ثاثــة ألويــة عســكرية مــن قــوات العــدو وتــم اغتنــام 
كميــات كبــرة مــن األســلحة ووقــوع اآلالف مــن قــوات العــدو يف األرس وحتريــر 

مئــات الكيلــو مــرتات طــوال وعرضــا يف مــرح العمليــات«.
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سريع: أسر أكثر من ألفي عنصر من قوات 
العدو وحترير 350 كلم مربع وسقوط 

3 ألوية يف عملية )نصر من اهلل(
٢٠١٩/٩/٢٩م

ــد  ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــتعرض املتح اس
حييــى رسيــع يف مؤمتــر صحفــي تفاصيــل ومشــاهد عمليــات » نــر 
ــت القــوات  ــكرية يف حمــور نجــران قائــًا: » أطلق مــن اهلل «العس
املســلحة يــوم األحــد املوافــق 24 ذي احلجــة 1440هـــ بتاريــخ 25 
اغســطس2019 عمليــات »نــر مــن اهلل« يف حمــاور جبهــات نجــران 
وهــذه العمليــات تنقســم إىل عــدة مراحــل.. اليــوم نعلــن عــن نجــاح 
ــة  ــرب العملي ــدر وتعت ــداهلل حي ــهيد أبوعب ــة الش ــة األوىل عملي املرحل
مــن أبــرز العمليــات العســكرية الواســعة التــي نفذهتــا قواتنــا بكفــاءة 
ــا«. ــدار خــال معركــة التصــدي للعــدوان الغاشــم عــى بادن واقت

مؤكــدًا أهنــا أكــر عمليــة اســتدراج لقــوات العــدو واملخدوعــن املغــرر هبــم منــذ 
بــدء العــدوان عــى بادنــا.

وقــال العميــد رسيــع: » العمليــة العســكرية الواســعة مــن العمليــات النوعيــة مــن 
ــن  ــك م ــة وكذل ــاحة اجلغرافي ــة واملس ــة النراني ــم والكثاف ــط واحلج ــث التخطي حي
حيــث اهلــدف ومســتوى ومســارات التنفيــذ .. مؤكــدا أن عنــرص املباغتــة كان مــن 

أهــم اإلنجــازات للتفــوق عــى العــدو واســتخباراته.

ــد  ــن الرص ــهر م ــتمرت ألش ــق اس ــد دقي ــة رص ــة عملي ــبق العملي ــد س ــال: »لق  وق
واالســتطاع واملتابعــة حتــى االنقضــاض عــى قــوات العــدو بعــد اســتدراجها إىل 
ــة  ــعة والنوعي ــكرية الواس ــة العس ــاركت يف العملي ــبة وش ــد املناس ــن واملصائ الكائ
ــن  ــوى ب ــل الق ــرتاتيجية تكام ــن اس ــلحة ضم ــا املس ــن قواتن ــة م ــدات خمتلف وح
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خمتلــف الوحــدات العســكرية العاملــة يف مســارات متوازيــة وبمهــام متعــددة ضمــن 
ــرات إىل  ــح الثغ ــوات فت ــتطاع وق ــوات االس ــت ق ــد أن وصل ــة بع ــل العملي مراح

ــددة« . ــا املح أماكنه

وأضــاف: » دور مهــم اضطلعــت بــه عنــارص وطنيــة متعاونــة مــن داخــل صفــوف 
قــوات العــدو واملخدوعــن وكانــت عامــًا مــن عوامــل النجــاح«.

ــة  ــة عالي ــروح معنوي ــده وب ــرصه وتأيي ــل وبن ــز وج ــاهلل ع ــة ب ــة عالي ــال: »بثق وق
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« .

مضيفــًا: » نجحــت خمتلــف الوحــدات العســكرية يف تنفيــذ املهــام العملياتيــة 
وحققــت إصابــات مبــارشة يف خمتلــف االجتاهــات االســرتاتيجية للعمليــة وبحســب 

ــومة«. ــة املرس اخلط

موضحــًا 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 »نــرص مــن اهلل« بمرحلتهــا األوىل تســع عمليــات منهــا 
عمليــة دك مطــار جيــزان بدفعــة صاروخيــة باليســتية، وكذلــك ســاح اجلــو املســر 
ــا  ــى قواتن ــورة ع ــكل خط ــت تش ــة كان ــداف معادي ــد أه ــة ض ــات متتالي ــذ رضب نف
ــوات  ــاك ق ــر إىل إرب ــو املس ــاح اجل ــات س ــعة، وأدت رضب ــة الواس ــذة للعملي املنف

العــدو وســامهت يف إفشــال خمططاتــه«.

ــعودي  ــدوان الس ــق الع ــت إىل عم ــر وصل ــو املس ــاح اجل ــات س ــد أن عملي وأك

سبتمبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

534

بأكثــر مــن ٢١ عمليــة منهــا عمليــة اســتهدفت هدفــًا عســكريًا حساســًا يف الريــاض، 
ــن اهلل«  ــرص م ــة »ن ــوي يف عملي ــاع اجل ــوات الدف ــن ق ــدات م ــا وح ــاركت أيض وش
ــى  ــه ع ــريب وأجرت ــران احل ــي والط ــات األبات ــح ملروحي ــدي الناج ــك بالتص وذل
ــاع  ــات دف ــدي بمنظوم ــات التص ــذت عملي ــد نف ــات وق ــة العملي ــادرة منطق مغ
جــوي جديــدة، ونجحــت القــوات املســلحة ويف غضــون ٢4 ســاعة يف إعاقــة حركة 
ــكرية  ــده العس ــم قواع ــتهداف أه ــال اس ــن خ ــك م ــدو وذل ــريب للع ــران احل الط
واملطــارات املســتخدمة بعمليــات مزدوجــة ومشــرتكة لســاح اجلــو املســر والقــوة 

ــة. الصاروخي

كــا أكــد أن وحــدة ضــد الــدروع كان هلــا دور بــارز يف العمليــة حيــث دمــرت عــددًا 
كبــرًا مــن اآلليــات والتحصينــات التابعــة للعــدو، وأن وحدة اهلندســة هــي األخرى 
كان هلــا نصيــب وافــر مــن التنكيــل بالعــدو،  حيــث دمــرت أكثــر مــن ١٠ آليــات 
ــات  ــات وحتصين ــة جتمع ــال العملي ــتهدفت خ ــة اس ــدة املدفعي ــات، ووح ومدرع

العــدو وكان هلــا دور بــارز يف إحلــاق اخلســائر الكبــرة بالعــدو.

وقــال: » بــدأت وحــدات متخصصــة مــن قواتنــا الريــة املتقدمــة يف تطويــق جماميــع 
كبــرة مــن قــوات للعــدو بمحــور نجــران بعــد تقدمهــا وبأعــداد كبــرة إىل الكائــن 
ــومة  ــة املرس ــق اخلط ــا ووف ــمحت قواتن ــومة وس ــة املرس ــب اخلط ــد بحس واملصائ
ألعــداد إضافيــة دفــع هبــا العــدو إىل املصيــدة ضمــن عمليــة تعزيــز قواتــه للهجــوم 
عــى قواتنــا، وتولــت تشــكيات عســكرية متخصصــة مهمــة قطــع خطــوط إمــداد 
ــا  ــت قواتن ــك أحكم ــد ذل ــن وبع ــارين خمتلف ــن مس ــدو م ــة( الع ــوط اخللفي )اخلط
ــن  ــدات م ــدأ وح ــع لتب ــات األرب ــن اجله ــوات م ــك الق ــى تل ــار ع ــة احلص املتقدم
ــة  ــة هجومي ــن عملي ــة بش ــب اجلبه ــن قل ــة م ــة واملدفعي ــدروع واهلندس ــاة وال املش

ــعة«. واس

ــع  ــارصة جمامي ــاعاهتا األوىل حم ــال س ــة خ ــج العملي ــرز نتائ ــن أب ــت إىل أن م ولف
خمتلفــة مــن قــوات العــدو ومهامجــة مواقــع عســكرية حمصنــة وأدت العمليــة خــال 
ــام  ــرة يف صفــوف قــوات العــدو وكذلــك اغتن يومهــا األوىل إىل وقــوع خســائر كب



535

ــن املخدوعــن. ــات م ــة إىل استســام املئ ــلحة إضاف أس

وأعلــن النتائــج الكاملــة للعمليــة النوعيــة الواســعة املرحلــة األوىل عمليــة الشــهيد 
أبوعبــداهلل حيــدر قائــا: » نجحــت قواتنــا يف حتريــر مســاحة جغرافيــة تقدر بـــ 35٠ 
كيلــو مــرت مربــع طــوالً وعرضــًا ويف كافــة االجتاهــات االســرتاتيجية والســيطرة عــى 
كافــة املواقــع العســكرية واملعســكرات املســتحدثة للعــدو ضمــن املســاحة اجلغرافيــة 
املحــررة وســقوط ثاثــة ألويــة عســكرية تابعــة للعــدو كانــت يف املســاحة اجلغرافيــة 

املحــررة أثنــاء تنفيــذ العمليــة «.

ــا املتقدمــة واملطلــة   وقــال: »العمليــة الواســعة والنوعيــة عــززت مــن مواقــع قواتن
عــى مدينــة نجــران«.

واســتعرض العميــد رسيــع خســائر العــدو البريــة مؤكــدا مــرصع وإصابــة 
املئــات مــن قــوات العــدو معظمهــم مــن املخدوعــن واملغــرر هبــم وقــال: »تؤكــد 
املعلومــات األوليــة لدينــا أن إمجــايل خســائر العــدو البريــة يتجــاوز الـــ 5٠٠ مــا 

ــاب«. ــل ومص ــن قتي ب

مشــرًا إىل أن أكثــر مــن ٢٠٠ قتيــل 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 
ــوع  ــة أدى إىل وق ــارات إضافي ــن غ ــف وش ــق املكث ــتمرار التحلي ــة إال أن اس اجلوي

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«.

ــا  ــة نفذه ــادة مجاعي ــن إب ــارة ع ــن عب ــة - املخدوع ــدث للمرتزق ــا ح ــر أن م واعت
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طــران العــدوان احلــريب الــذي كثــف مــن غاراتــه ملنعهــم مــن الفــرار أوالً وكذلــك 
ــم. ــث أمامه ــار ثال ــا وال خي ــام لقواتن ــن االستس ــم م ملنعه

وقــال: » هكــذا يتعامــل العــدوان مــع أتباعــه ... وليســت املــرة األوىل التــي يرتكــب 
ــن  ــيا املخدوع ــه ال س ــق مرتزقت ــعة بح ــازر بش ــادي جم ــريب املع ــران احل ــا الط فيه

اليمنيــن«.

وبالنســبة لــأرسى قــال العميــد رسيــع: »أدت العمليــة إىل وقــوع أكثــر مــن ٢٠٠٠ 
عنــرص مــن قــوات العــدو يف األرس ولأســف الشــديد أن عــددًا 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 

وأخاقنــا وكذلــك مــع القوانــن الدوليــة«.

منوهــًا 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.

ــا يف البيــان الصــادر عــن القــوات املســلحة التــزام القــوات املســلحة  وقــال: »أكدن
بتوجيهــات القيــادة يف التعامــل اجليــد مــع كافــة األرسى خاصــة إخواننــا اليمنيــن 

ووفــق مبــادئ اإلســام وأعــراف وتقاليــد أبنــاء اليمــن« .

وبــنَّ العميــد رسيــع أن قواتنــا متكنــت بعــون اهلل تعــإىل مــن االســتياء عــى كميــات 
ــمل  ــه وتش ــه وأحجام ــف أنواع ــكري بمختل ــاد العس ــلحة والعت ــن األس ــرة م كب
الغنائــم أســلحة ثقيلــة ومتوســطة وخفيفــة وبكميــات كبــرة ومــن ضمــن األســلحة 

والعتــاد املئــات مــن املدرعــات واآلليــات.

وأوضــح أن قواتنــا اســتغرقت بمختلــف تشــكياهتا املشــاركة يف العمليــة بمرحلتهــا 
األوىل عمليــة الشــهيد أبوعبــداهلل حيــدر 7٢ســاعة فقــط لتنفيذهــا وبنجــاح كبــر، 

حيــث بــدأت العمليــة فجــر ٢4 ذي احلجــة املوافــق ٢5أغســطس ٢٠١٩م.
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 وقــال: »مــرت العمليــة بمرحلــة إعــداد وختطيــط كان للرصــد واالســتطاع 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 48 ســاعة أكثــر مــن ١٠٠غــارة جويــة 

وخــال املرحلــة األوىل كاملــة شــن طــران العــدوان 3٠٠ غــارة جويــة«.

وأكــد العميــد رسيــع عــى أن القــوات املســلحة تثمــن الــدور الوطنــي واملســؤول 
ــدو  ــوات الع ــوف ق ــعبية يف صف ــان الش ــش واللج ــع اجلي ــة م ــارص املتعاون للعن
ــذ  ــدو بتنفي ــا للع ــمح قواتن ــن تس ــال:» ل ــم، وق ــرر هب ــن واملغ ــع املخدوع وجمامي
ــات أو  ــة خمطط ــال أي ــة إلفش ــدرة الكافي ــا الق ــالية ولدهي ــاور الش ــه يف املح خمطط
ــتمراره يف  ــال اس ــة يف ح ــائر إضافي ــًا خس ــدو حت ــيتكبد الع ــرى وس ــاوالت أخ حم

ــاور. ــك املح ــه إىل تل ــه ومرتزقت ــن قوات ــد م ــع باملزي الدف

ــأرواح  ــة األخــرة مســتوى اســتهتار العــدو الســعودي ب واضــاف: »أثبتــت العملي
ــع  ــة للجمي ــذه احلقيق ــت ه ــد أن أتضح ــم، وبع ــه بحياهت ــدم اكرتاث ــن وع املخدوع
فــإن كافــة املغــرر هبــم ومــن ُيغــرر هبــم ويدفعهــم للقتــال لصالــح العــدو الســعودي 

يتحملــون املســؤولية الكاملــة عــى ذلــك«.

ــن يف  ــم واملخدوع ــرر هب ــة املغ ــوة لكاف ــدد الدع ــلحة جت ــوات املس ــد أن الق وأك
جبهــات حمــاور نجــران وجيــزان وعســر بــأن عليهــم تــرك مواقعهــم والعــودة إىل 
الوطــن حتــى ال يكــون مصرهــم مصــر ســابقيهم وأن القــوات املســلحة مســتعدة 
ــش  ــهم للجي ــليم أنفس ــال تس ــن خ ــودة م ــب يف الع ــن يرغ ــودة كل م ــن ع لتأم
ــم. ــم إىل مناطقه ــيتم نقله ــام وس ــة واالهت ــيحظون بالرعاي ــعبية وس ــان الش واللج

ــا ســتعتر كافــة مــن يعمــل يف الدفــع باليمنيــن للدفــاع عــن جيــش  وقــال: »قواتن
العــدو والقتــال يف صفوفــه بأنــه هــدف مــروع هلــا وســتقوم بنــر كافــة مــا يصــل 
ــر  ــة والتغري ــد املرتزق ــة جتني ــة بجريم ــات الضالع ــول اجله ــات ح ــن معلوم ــا م إليه

هبــم مــن شــخصيات وقــادة وأحــزاب وغــره«.

سبتمبر / ٢٠١٩
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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 سياســيًا وشــدد 
عــى أن مــا حققتــه قواتنــا مــن انتصــار يــأيت يف إطــار الــرد املــروع عــى اســتمرار 
ــم  ــة األرسى رغ ــل قضي ــدوان يف ح ــت الع ــك تعن ــا وكذل ــى بادن ــدوان ع الع
املبــادرات فتحيــة إىل أرسى اجليــش واللجــان الشــعبية مــن املجاهديــن األبطــال يف 

ســجون قــوى العــدوان واالحتــال.

ــاركن يف  ــال املش ــن األبط ــي كل املجاهدي ــلحة حتي ــوات املس ــادة الق ــال: »إن قي وق
ــذ  ــى تنفي ــد ع ــكيات وتؤك ــدات والتش ــف الوح ــن خمتل ــة م ــة النوعي ــذه العملي ه
ــام  ــة وس ــاركن يف العملي ــة املش ــح كاف ــلحة بمن ــوات املس ــى للق ــد األع ــرار القائ ق
ــف  ــا بمختل ــه قواتن ــت إلي ــا وصل ــتوى م ــة مس ــذه العملي ــد ه ــجاعة وتؤك الش
ــات  ــذ العملي ــى تنفي ــرة ع ــدرة كب ــاءة وق ــم وكف ــن تنظي ــكياهتا م ــا وتش صنوفه

ــايس«. ــت قي ــكرية يف وق العس

ــًا  ــة ومهيب ــم الوطني ــى مواقفه ــران ع ــدة ونج ــاء صع ــع أبن ــد رسي ــاى العمي وحّي
بكافــة الرفــاء األحــرار يف كافــة املناطــق واملحــاور القتاليــة بتعزيــز دورهــم خــال 

ــز املظلــوم. ــن والوطــن ودفاعــًا عــن شــعبنا العزي ــة خدمــة للدي ــة املقبل املرحل
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مؤمتر صحفي للعميد سريع يستعرض فيه 
تفاصيل املرحلة الثانية من عملية » نصر من اهلل«

٢٠١٩/١٠/١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
ــل  ــه تفاصي ــتعرض في ــًا اس ــرًا صحفي ــاء مؤمت ــوم بصنع ــع الي رسي

ــن اهلل«. ــر م ــن عملية»ن ــة م ــة الثاني املرحل

ــائل  ــى وس ــن ع ــن والقائم ــة العامل ــع لكاف ــد رسي ــل العمي ــر نق ــة املؤمت ويف بداي
ــد  ــن حمم ــواء الرك ــاألخ الل ــة ب ــاع ممثل ــادة وزارة الدف ــات قي ــة حتي ــام الوطني اإلع
ــاري  ــم الغ ــد عبدالكري ــواء حمم ــة األركان الل ــس هيئ ــي واألخ رئي ــارص العاطف ن

ــكرية. ــات العس ــتمرة للعملي ــة املس ــى التغطي ــك ع وذل

وقــال» بعــون اهلل تعــإىل انطلقــت املرحلــة الثانيــة مــن عمليــة نــرص مــن اهلل والتــي 
ــح الزهــرور  ــد حممــد حييــى صال ــو احلســنن العقي ــة الشــهيد أب أطلــق عليهــا عملي

ــة األوىل«. بعــد نجــاح املرحل

وأضــاف» بــروح إيانيــة ومعنويــات عاليــة بــدأت قواتنــا يف تنفيــذ العمليــة وذلــك 
ــتكال  ــد اس ــبتمر ٢٠١٩م بع ــة 3س ــرم ١44١هـــ املوافق ــن حم ــث م ــخ الثال بتاري
الــذي كان عــى أعــى  التخطيــط  إجــراءات االســتعداد والتجهيــز وكذلــك 

املســتويات«. 

مشــرًا إىل أن املرحلــة الثانيــة متثلــت مــن خــال األهــداف يف التقــدم وحتريــر مناطــق 
واســعة ضمــن حمــور نجــران وحتديــدًا يف مناطــق كتاف.

ــت  ــتخبارات اضطلع ــتطاع واالس ــدات االس ــمي أن وح ــدث الرس ــد املتح وأك
بــدور مهــم قبــل العمليــة وســامهت هــذه الوحــدات يف نجــاح العمليــة بمرحلتيهــا 

أكتوبر / ٢٠١٩
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ــة. األوىل والثاني

وأضــاف: » شــارك يف تنفيــذ العمليــة وحــدات خمتلفــة مــن قواتنــا املســلحة 
ــة وكذلــك ســاح اجلــو املســر والدفــاع اجلــوي إضافــة  أبرزهــا القــوة الصاروخي
ــاة  ــدروع واملش ــد ال ــة وض ــة والقناص ــة واهلندس ــا املدفعي ــة منه ــدات الري إىل الوح

ــره«. وغ

ــة  ــق العملي ــريب ودوره يف توثي ــام احل ــارة إىل اإلع ــى اإلش ــًا« ال ننس »وأردف قائ
ــة«. ــا األوىل والثاني بمرحلتيه

وأوضــح العميــد رسيــع أن القــوة الصاروخيــة نفــذت 6 عمليــات 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 ١6 
عمليــة عمليتــن مشــرتكة مــع الصاروخيــة وعمليتــن مشــرتكة مــع املدفعيــة إضافــة 

للعمليــات االســتطاعية.

الفتــًا إىل أن الدفــاع اجلــوي متكــن مــن تنفيــذ 4٠عمليــة 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«.

مؤكــدًا أن تنفيــذ العمليــة بحســب اخلطــة املرســومة يؤكــد كفــاءة قواتنــا بمختلــف 
ــف  ــة خمتل ــى مواجه ــرة ع ــجاعة كب ــا وبش ــدرة مقاتلين ــكرية وق ــا العس وحداهت

ــة. ــروف املعرك ظ

ــا  ــة أمامه ــات املاثل ــام والتحدي ــة امله ــدرك طبيع ــلحة ت ــوات املس ــار إىل أن الق وأش
خــال هــذه املرحلــة وكلهــا ثقــة بقــدرات كافــة املنتســبن هلــا العازمــن عــى تنفيــذ 
ــن  ــي م ــي والوطن ــب الدين ــداء الواج ــة ن ــتعدين لتلبي ــة واملس ــام العملياتي ــة امله كاف
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ــق النــرص إنشــاء اهلل. ــق األهــداف االســرتاتيجية وصــوالً إىل حتقي أجــل حتقي

ــعبنا  ــاء ش ــة أبن ــد لكاف ــدد العه ــلحة جت ــوات املس ــمي أن الق ــدث الرس ــد املتح وأك
اليمنــي العظيــم بأهنــا لــن تــرتدد عــن االضطــاع بمســؤولياهتا الوطنيــة يف الدفــاع 
ــا  ــتعمل كل م ــة وس ــة اليمني ــن كل أرايض اجلمهوري ــة وتأم ــيادة الوطني ــن الس ع

ــًا.  ــًا أم آج ــدف عاج ــذا اهل ــق ه ــل حتقي ــن أج ــعها م بوس

ــن  ــر املؤم ــز الصاب ــعبنا العزي ــة أن ش ــق كل الثق ــلحة تث ــوات املس ــاف:» الق وأض
ــؤدي  ــي ت ــكرية وه ــة العس ــة للمؤسس ــوده الداعم ــن جه ــيضاعف م ــد س املجاه

ــعب«. ــن والش ــن الوط ــًا ع ــي دفاع ــي والوطن ــا الدين واجبه

ــاء  ــي ألبن ــرف والتارخي ــدور امل ــلحة بال ــوات املس ــادة الق ــيد قي وأردف قائًا:»تش
ــوان  ــذل واهل ــوا ال ــن رفض ــات الذي ــف املحافظ ــة يف خمتل ــة األصيل ــل اليمني القبائ
ــن  ــن وع ــن الوط ــن ع ــم مدافع ــل ويف مقدمته ــعبهم ب ــاء ش ــع أبن ــم م ــدوا أهن وأك
ــة بعاداهتــا وأصالتهــا  ــق للقبيل الكرامــة مســتندين يف ذلــك إىل تاريــخ أصيــل وعري

ــا.«  ــا وكرامته ونخوهت

موضحــًا أن القــوات املســلحة جتســد وترتجــم باألفعــال واألعــال موقــف الســيد 
ــا  ــي عندم ــود الوطن ــوم الصم ــاب ي ــي يف خط ــن احلوث ــدر الدي ــك ب ــد عبداملل القائ
قــال » مــن يريــد أن يســلب منــا حقنــا يف أن نكــون شــعبًا حــرًا مســتقًا نســلب منــه 

ــه«.  ــه وروحــه وقوت بعــون اهلل حيات

وقــال:» هــذا هــو دور اجليــوش الوطنيــة عندمــا تتعــرض بادهــا 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«. 

مشــرًا إىل أن التاريــخ سيســجل مــن وقــف مــع اليمــن يف هــذه املرحلــة مــن أبنائــه 
ــك كل  ــيتذكر كذل ــة وس ــة املصري ــذه املعرك ــى يف ه ــن ضح ــرار وم ــاء األح الرف

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 بصابــة أمــام حتالــف 
العــدوان وجحافــل املتورطــن باخليانــة ضــد وطنهــم وشــعبهم كــا أصبــح جيشــنا 
الباســل يمتلــك أســلحة ردع قــادرة عــى أن تــرد الصــاع صاعــن دفاعــًا عــن اليمــن 

العزيــز وشــعب اليمــن األعــز واألكــرم.

مؤكــدًا أن عملياتنــا العســكرية لــن تتوقــف إال بتوقــف العــدوان وأن قواتنا املســلحة 
ــرتاتيجية  ــن اس ــن اهلل ضم ــرص م ــة ن ــن عملي ــل م ــف املراح ــذ خمتل ــتواصل تنفي س

عســكرية ســتضعنا مجيعــًا أمــام واقــع جديــد. 

ــن اهلل  ــرص م ــة ن ــن عملي ــة م ــة الثاني ــج املرحل ــمي نتائ ــدث الرس ــتعرض املتح واس
حيــث متكنــت قواتنــا مــن تأمــن أكثــر مــن ١5٠كيلومــرت مربــع كــا نجحــت قواتنــا 
ــة  ــى مدين ــة ع ــات املطل ــوالً إىل املرتفع ــوح وص ــرع والص ــي الف ــر منطقت يف حتري

ــران. نج

وقــال:» شــن طــران العــدوان احلــريب خــال الـــ 48ســاعة األوىل مــن العمليــة يف 
املرحلــة الثانيــة أكثــر مــن ١٢٠غــارة فيــا بلــغ إمجــايل الغــارات خــال أيــام تنفيــذ 

املرحلــة الثانيــة مــن العمليــة 6١١غــارة«.

ــددة مل  ــة حم ــاحة جغرافي ــن مس ــارات وضم ــن الغ ــر م ــدد الكب ــذا الع ــدًا أن ه مؤك
يكــر قواتنــا ومل يضعــف مــن عزيمــة جماهدينــا ســام اهلل عليهــم بــل زادهتــم قــوة 
ــرص يف  ــب اهلل الن ــى كت ــات حت ــذ التوجيه ــتمرار يف تنفي ــى االس ــان وإرادة ع وإي

ــة. ــة مــن العملي ــة الثاني املرحل

ــرصع  ــة إىل م ــة إضاف ــة وآلي ــن ١٢٠مدرع ــر م ــام أكث ــر واغتن ــم تدم ــاف: »ت وأض
وإصابــة مــاال يقــل عــن ٢٠٠ مــن قــوات العــدو معظمهــم مــن املتورطــن بخيانــة 

ــرة مــن قــوات العــدو يف األرس بينهــم ســعوديون«.  الوطــن ووقــوع جمموعــة كب

ــن  ــة م ــن يف اخليان ــا للمتورط ــمحت قواتن ــة س ــذ العملي ــاء تنفي ــه وأثن ــًا أن موضح
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ــادة.  ــن القي ــات م ــك بتوجيه ــران وكان ذل ــة نج ــاه مدين ــرار بإجت ــد بالف ــاء البل أبن

وقــال: » ســيطرت قواتنــا عــى ثاثــة 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 اجلاعــات وأجهــزة اســتخباراتية تابعــة للعــدوان. 

مشــرًا إىل أن هــذه الوثائــق تضــاف إىل األدلــة التــي ســبق وأن نــرت يف الوســائل 
ــد  ــه ض ــذ خمططات ــذه األدوات لتنفي ــدوان ه ــف الع ــتخدام حتال ــن اس ــة ع اإلعامي

وطننــا وشــعبنا. 

كــا اســتعرض العميــد رسيــع خــال املؤمتــر مشــاهد مــن املرحلــة الثانيــة مــن عملية 
نــرص مــن اهلل التــي بــدأت عنــد ســاعات الفجــر األوىل حيــث هامجــت قواتنــا مواقع 
ــال  ــًا:» خ ــعودي قائ ــش الس ــع اجلي ــك مواق ــن وكذل ــة الوط ــن بخيان املتورط
الســاعات األوىل مــن العمليــة كان هنــاك حــاالت فــرار ألعــداد كبــرة مــن قــوات 

العــدو«.

ــا وعــر وحــديت اهلندســة وضــد الــدروع متكنــت مــن إعطــاب  مشــرًا إىل أن قواتن
آليــات ومدرعــات العــدو قبــل أن يتمكــن املشــاة مــن الســيطرة عــى املواقــع.

ــوا  ــدو ترك ــش الع ــراد جي ــك أف ــن وكذل ــة الوط ــون بخيان ــاف: » املتورط وأض
املدرعــات واآلليــات والذوا بالفــرار مــع تقــدم قواتنــا ومجيــع اآلليــات واملدرعــات 
ــة  ــا تابع ــى أهن ــدل ع ــام ت ــارات وأرق ــا عب ــعودي وعليه ــدو الس ــش الع ــة جلي تابع

ــعودية«.  للس

ــة  ــطة وخفيف ــلحة متوس ــا ألس ــام قواتن ــاهد الغتن ــع مش ــد رسي ــتعرض العمي واس

أكتوبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

546

بكميــات كبــرة معظمهــا ســليمة وأصبحــت غنيمــة بيــد أبطــال اجليــش واللجــان 
ــة  ــة الوطــن جــراء حال الشــعبية ومشــاهد جلنــود العــدو وكذلــك املتورطــن بخيان
اإلربــاك والفــزع مــع وصــول طائــع قواتنــا إىل مقربــة منهــم تركــوا كل يشء وفــروا 
ــالك  ــال مس ــن خ ــرار م ــوا الف ــم حاول ــض منه ــخصية والبع ــم الش ــى هواتفه حت

وعــرة ومــع ذلــك وجــدوا أنفســهم بــن أيــدي املجاهديــن.

ــى يف  ــات حت ــات واآللي ــون املدرع ــم يتتبع ــا وه ــاهد ملقاتلين ــتعرض مش ــا اس ك
ــريب  ــران احل ــتخدام الط ــدو يف اس ــاوالت الع ــاهد ملح ــة ومش ــات الفرعي الطرق
وكذلــك األباتــي والدفــع بقــوات كبــرة للزحف عــى مواقــع املجاهدين ومشــاهد 
ملخيــات كان النظــام الســعودي يدفــع باملتورطــن بخيانــة الوطــن مــن أجــل تعزيــز 

ــدالً عــن جيشــه.  ــال ب ــل والقت ــه ب موقــف قوات

ــيتم  ــليمة س ــة س ــي بحال ــا وه ــم اغتنامه ــي ت ــات الت ــات واملدرع ــدًا أن اآللي مؤك
ــدو. ــد الع ــا ض تفعيله

وقــال:» قواتنــا حققــت خــال املرحلــة الثانيــة إنجــازات مهمــة جــدًا عــى الصعيــد 
اإلســرتاتيجي وتــم تعزيــز مواقــع قواتنــا املتقدمــة وبــدالً مــن أن كان العــدو 
حيــاول حمارصهتــا عــر التوغــل ومــن ثــم اإللتفــاف تــم اإللتفــاف وحمــارصة قواتــه 

ــل«. ــا بالكام وهزيمته

ــة  ــق مهم ــى مناط ــيطرة ع ــم الس ــوة وت ــر ق ــة أكث ــا املتقدم ــاف:» اآلن مواقعن وأض
شــهدت مواجهــات عنيفــة وكانــت النتيجــة بعــون اهلل انتصــار قواتنــا وتأمينهــا لــكل 

تلــك املناطــق«. 

ــي تركهــا  ــام بقصــف املواقــع واملعســكرات الت ــًا: » الطــران احلــريب ق وأردف قائ
ــة  ــن بخيان ــن املتورط ــات م ــع باملئ ــا دف ــن ك ــة الوط ــون بخيان ــوده واملتورط جن

ــار«. ــه املنه ــن جيش ــاع ع ــات للدف ــذه اجلبه ــن إىل ه الوط

ــن  ــة الوط ــن بخيان ــن املتورط ــة اليمني ــلحة كاف ــوات املس ــو الق ــاف: »تدع وأض
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بــأن عليهــم تــرك القتــال يف صفــوف العــدو وســتقوم بتســهيل عمليــة عودهتــم إىل 
ــم«. مناطقه

وقــال » ملــن يتســاءل عــن مصــدر ســاحنا .. ســنقول لــه وبــكل فخــر أن املصــدر 
األول لنــا هــو العــدو نفســه فــا تــم اغتنامــه خــال عمليــة نــرص مــن اهلل املرحلتــن 

األوىل والثانيــة يكفــي ألن نقاتــل لعــدة أشــهر يف تلــك املحــاور«.

كــا تــم اســتعراض مشــاهد ألحــد املجاهديــن األبطــال حيمــل علــم اليمــن ويؤكــد 
ــا البواســل حيفظهــم  ــأن دمــاء أطفــال اليمــن لــن تذهــب هــدرًا ومشــاهد جلنودن ب
اهلل ويرعاهــم وهــم يقومــون باالســتياء عــى اآلليــات واملدرعــات ويتولــوا عمليــة 
نقلهــا إىل األماكــن املحــددة وأردف العميــد قائــًا: » هــذا هــو املقاتــل اليمنــي الــذي 
ــاء وعــزة وكرامــة وملــن  ــكل شــموخ وإب صمــد ويصمــد أمــام حتالــف العــدوان ب
ــاء اليمــن احلقيقــن  ــاء اليمــن .. أبن ــه أن يعــرف أبن ــد أن يعــرف اليمــن .. فعلي يري

الذيــن يدافعــون عنــه بــكل بســالة .. وليــس أولئــك املتورطــن بخيانــة الوطــن«.

مؤكــدًا أن عدســات اإلعــام احلــريب وثقــت تفاصيــل تقــدم أبطــال اجليــش واللجان 
الشــعبية واالســتياء 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 جــدًا بالنســبة لــه 

وهلــذا نجــده يدفــع باملزيــد مــن القــوات للدفــاع عنهــا. 

واردف قائــًا:»  لقــد خــر العــدو الســعودي خــال عــرة أيــام فقــط مــا كان قــد 
ســيطر عليــه خــال ثــاث ســنوات مــن املعــارك يف تلــك املناطــق«.

وأضــاف: » ناحــظ 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 وجهــًا 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 أبــدًا .. 
حيــث دفــع بــاآلالف مــن املتورطــن بخيانــة الوطــن مــن أجــل إعاقــة تقــدم قواتنــا 
إىل هــذه املناطــق االســرتاتيجية قائــًا:» 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 نــرص 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 ١5عمليــة.

وقــال: » بلــغ إمجــايل غــارات طــران العــدوان احلــريب خــال املرحلتــن ٩١١غــارة 
فيــا جتــاوز إمجــايل قتــى ومصــايب العــدو خــال العمليتــن الـــ 75٠مــا بــن قتيــل 

ومصــاب«.

ــة  ــة وآلي ــن 35٠مدرع ــر م ــن أكث ــر يف املرحلت ــعودي خ ــدو الس ــدًا أن الع مؤك
ــع  ــت يف املواق ــلحة ترك ــن األس ــات م ــن كمي ــك ع ــلحة ناهي ــازن أس ــك خم وكذل
واملعســكرات بعــد فــرار اجلنــود الســعودين ومــن معهــم مــن املتورطــن يف خيانــة 

ــن. اليم

وأضــاف:» نجحــت قواتنــا بعــون اهلل وبكفــاءة عاليــة يف تنفيــذ وحتقيــق كل أهــداف 
عمليــة نــرص مــن اهلل خــال مرحلتيهــا األوىل والثانيــة وعــى رأس تلــك األهــداف 
حتريــر وتأمــن 5٠٠كيلــو مــرت مربــع خــال عــرة أيــام فقــط وهــي املــدة الزمنيــة 

اإلمجاليــة للمرحلتــن«.

ــز  ــعبنا العزي ــاء ش ــة ألبن ــي التحي ــر الصحف ــام املؤمت ــع يف خت ــد رسي ــه العمي ووج
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

٢٠١٩/١٠/4م

أكــد املتحــدث الرســمي للقــوات املســلحة العميــد حييــى رسيــع أن 
قــوى العــدوان واصلــت تصعيدهــا العســكري خــال الـــ48 ســاعة 

املاضيــة.

وأوضــح أن قــوى العــدوان نفــذت أربعــة زحوفــات مكثفــة باجتــاه مواقــع اجليــش 
ــة  ــة متواصل ــة جوي ــع تغطي ــم م ــة هن ــزان ومديري ــر وجي ــعبية يف عس ــان الش واللج

بطــران األباتــي يف احلــدود.

ــارات يف  ــت غ ــن س ــريب ش ــدوان احل ــران الع ــمي إىل أن ط ــدث الرس ــار املتح وأش
ــة هنــم. احلــدود ومديري
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مؤمتر صحفي للعميد سريع يستعرض 
فيه إحصائيات شهري أغسطس وسبتمبر 

2019م واملستجدات يف امليدان
٢٠١٩/١٠/8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح عق
رسيــع اليــوم بصنعــاء مؤمتــرًا صحفيــًا اســتعرض فيــه املســتجدات يف 

ــبتمرب 2019م. ــطس وس ــهري أغس ــات ش ــدان وإحصائي املي

مشــرًا إىل أن الطــران احلــريب املعــادي اســتمر بإســتهداف القــرى واملــدن والطرقات 
وممتلــكات املواطنــن حيــث بلــغ عــدد غــارات العــدوان خــال شــهري أغســطس 
وســبتمر ١76٠غــارة جويــة شــملت حمافظــات عــدة مــن بينهــا عمــران ومــأرب 

واجلــوف وذمــار والضالــع وعــدن وأبــن واحلديــدة وشــبوة.

موضحــًا أن معظــم هــذه الغــارات اســتهدفت حمافظــة صعــدة بمختلــف مديرياهتــا 
ــة  ــا حمافظ ــارة تليه ــدة ١3١7غ ــى صع ــارات ع ــدد الغ ــاوز ع ــث جت ــا حي ومناطقه

ــارة.  حجة بـــ ٢4٩غ

وأكــد أن غــارات طــران العــدوان أدت إىل ســقوط 37١ شــهيد وجريــح منهــم 87 
طفــًا و4٠ امــرأًة و٢44 رجــًا.

وقــال:» العــرات مــن الغــارات شــنها طــران العــدو بعــد مبــادرة رئيــس املجلــس 
الســيايس األعــى القائــد األعــى للقــوات املســلحة والتــي جتــاوزت الـــ 3٠٠غــارة 

منهــا غــارات أدت إىل وقــوع شــهداء وجرحــى«. 

ــا  ــود نواي ــدم وج ــد ع ــة يؤك ــارات اجلوي ــتمرار الغ ــع أن إس ــد رسي ــد العمي وأك
حقيقيــة لــدى حتالــف العــدوان يف التوصــل إىل مرحلــة جديــدة يســود فيهــا الســام 

أكتوبر / ٢٠١٩



ْث والتصريحــات الُمَتَحدِّ والبيانــات  الصحفيــة  المؤتمــرات 
للمتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة اليمنيــة

552

ــل. ــكل كام ــكرية بش ــات العس ــف العملي ــي توق ــذي يعن ال

ــا  ــول أنن ــتطيع الق ــة ال نس ــال العدائي ــة األع ــامل لكاف ــف ش ــاف: » دون وق وأض
ــلحة  ــوات املس ــا يف الق ــرض علين ــذا يف ــدوان وه ــة الع ــا مرحل ــد جتاوزن ــل ق بالفع
ــًا كان حجمــه أو مســتواه«. مهــام ومســؤوليات التعاطــي مــع كل عمــل عدائــي أي

مؤكــدًا أن القــوات املســلحة ســرتد وبشــكل مناســب عــى كل عمــل عدائــي بحجمه 
ومســتواه حتــى لــو كان هــذا العمــل العدائــي غــارة جويــة واحدة. 

ــات  ــة طلع ــتتصدى ألي ــة س ــا املتاح ــة وبإمكانياهت ــا اجلوي ــًا: » دفاعاتن وأردف قائ
ــتطاعية«.  ــة أو اس ــت قتالي ــواء كان ــدو س ــة للع جوي

وأوضــح أن الســام وإن كنــا حريصــن عــى حتقيقــه ال يعنــي أبــدًا التفريــط بســيادة 
بلدنــا وكرامــة شــعبنا ولــن نتهــاون أبــدًا يف الــرد عــى أي إعتــداء يطــال املواطنــن يف 

أيــة منطقــة.

ــف  ــال وق ــن خ ــز م ــعبنا العزي ــاة ش ــع معان ــام إىل رف ــؤدي الس ــال:» إذا مل ي وق
ــا العســكرية الدفاعيــة املروعــة  العــدوان ورفــع احلصــار فليــس بســام وعملياتن
ــرق  ــدف بالط ــذا اهل ــق ه ــه وإذا حتق ــاع عن ــعبنا والدف ــاة ش ــع معان ــا األول رف هدفه

ــا«. ــبة لن ــك أوىل بالنس ــلمية فذل الس

وأضــاف: » اســتمر حتالــف العــدوان بالدفــع بقواتــه وأدواتــه مــن املتورطــن بخيانــة 
ــر  ــك بأكث ــا يف خمتلــف اجلبهــات وذل ــه للهجــوم عــى قواتن الوطــن ضمــن حماوالت

مــن ١37 حماولــة خــال شــهري أغســطس وســبتمر.

مؤكــدًا أن معظــم هــذه املحــاوالت قبالــة جيــزان ونجــران وعســر بلغــت أكثــر مــن 
١٢١حماولــة نجحــت قواتنــا بالتصــدي جلميعها.

وأشــار املتحــدث الرســمي أن شــهري أغســطس وســبتمر شــهدا حتــوالً اســرتاتيجيًا 
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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 ٢4١ عمليــة هجوميــة خمتلفــة 
اســتهدفت مواقــع وحتــركات العــدو منهــا 5٠عمليــة اقتحــام وســيطرة و68 عمليــة 

ــر. ــران وعس ــزان ونج ــاور جي ــى حم ــا ع ــزت أبرزه ــارة ترك إغ

موضحــًا أن عمليــة نــرص مــن اهلل بمرحلتيهــا األوىل والثانيــة تصــدرت قائمــة أقــوى 
وأوســع وأكــر عمليــات اجليــش واللجــان الشــعبية.

وقــال: » نفــذ ســاح اجلــو املســر 56 عمليــة هجوميــة منهــا 54عمليــة اســتهدفت 
ــل  ــط يف الداخ ــن فق ــدو وعمليت ــق الع ــكرية يف عم ــد عس ــآت وقواع ــع ومنش مواق

اليمنــي«.

ــة  ــة تابع ــكرية وحيوي ــآت عس ــتهدفت منش ــات اس ــذه العملي ــم ه ــدًا أن معظ مؤك
ــًا  ــكريًا حساس ــًا عس ــتهدفت هدف ــكرية اس ــة عس ــا عملي ــعودي منه ــدو الس للع

ــاض. بالري

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 
ــا األوىل  ــن اهلل بمرحلتيه ــرص م ــة ن ــة يف عملي ــارك بفاعلي ــدوان وش ــرات الع لطائ

والثانيــة وذلــك بـــ 45 عمليــة«. 

وأكــد أن القــوة الصاروخيــة نفــذت  ٢3 عمليــة بصواريــخ باليســتية منهــا ٢٠عمليــة 
طالــت أهــداف يف العمــق الســعودي و3عمليــات يف إطــار اجلغرافيــا الوطنيــة كــا 
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شــاركت القــوة الصاروخيــة بنجــاح يف عمليــة نــرص مــن اهلل.

ــًا  ــات 3٠صاروخ ــذه العملي ــتخدمة يف ه ــخ املس ــدد الصواري ــًا:» ع وأردف قائ
ــة«.  ــات خمتلف ــن منظوم ــتيًا م باليس

وأضــاف: »متكنــت قواتنــا خــال الشــهرين مــن إعطــاب وتدمــر ١7٢آليــة 
ومدرعــة وتنفيــذ ١35عمليــة هجوميــة منهــا 47 كمينــًا«.

ــص  ــات القن ــا عملي ــة منه ــغ ٢73٩ عملي ــة بل ــات القناص ــايل عملي ــدًا أن إمج  مؤك
ــا اســتهدفت  ــًا ســعوديًا في يف جبهــات احلــدود أدت إىل مــرصع مخســة عــر جندي
معظــم عمليــات القنــص املتورطــن بخيانــة البلــد كــا اســتهدفت وحــدة القناصــة 

ــة.  45الي

وأردف قائــًا:» عمليــات وحــدة اهلندســة بلغــت 8٢7عمليــة أدت إىل تدمــر 
وأعطــاب ١١٢آليــة و ٢3مدرعــة وجرافــة وعــرات العمليــات اســتهدفت 

جتمعــات وحتصينــات العــدو«. 

وأوضــح العميــد رسيــع أن عمليــات وحــدة ضــد الــدروع أدت إىل تدمــر وإعطــاب 
١٠7 آليــة ومدرعــة ودبابــة وكذلــك دك جتمعــات العــدو وســتنر التفاصيل بشــكل 

كامــل يف وســائل اإلعــام. 

مؤكــدًا أنــه ســيتم إصــدار كتــاب يتضمــن كافــة إحصائيــات العمليــات العســكرية 
ــلحة  ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــة للمتح ــرات الصحفي ــك املؤمت ــه كذل وفي
ــال  ــع خ ــًا للجمي ــيكون متاح ــر ٢٠١٩م وس ــى أكتوب ــبتمر ٢٠١8م حت ــذ س من

ــة.  ــابيع القادم األس

ــرت  ــو م ــن 5٠٠كيل ــر وتأم ــا يف حتري ــت قواتن ــه ... نجح ــون اهلل وفضل ــال:» بع وق
ــة  ــائر فادح ــاق خس ــت يف إحل ــك نجح ــدو وكذل ــيطرة الع ــت س ــت حت ــع كان مرب

ــاد«.  ــد والعت ــدو يف العدي بالع
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مشــرًا إىل أن قتــى جنــود العــدو ســواء مــن قواتــه النظامية أو مــن مرتزقتــه املتورطن 
بخيانــة الوطــن جتــاوزوا خــال الشــهرين املاضين األلــف قتيــل معظمهــم يف عملية 

نــرص مــن اهلل وكذلــك األرسى فقــد جتــاوز عــدد االرسى األلفي أســر 

وأضــاف:» أمــا خســائر العــدو باملدرعــات واآلليــات يف كافــة العمليــات العســكرية 
خــال شــهري أغســطس وســبتمر الـــ 5٠٠آليــة ومدرعــة معظمهــا يف عمليــة نــرص 

اهلل وكذلــك اغتنمــت قواتنــا خمــازن أســلحة وآليــات ومدرعــات«.

ــوازن  ــة ت ــراء عملي ــدو ج ــاد الع ــة باقتص ــائر فادح ــت خس ــا احلق ــدًا أن قواتن مؤك
الــردع الثانيــة وأن اخلســائر جــراء هــذه العمليــة مســتمرة وســتنتقل مــن عــرات 

ــارات.  ــن امللي ــات م ــارات إىل املئ امللي

ــائر  ــاك خس ــت هن ــًا كان ــعودي اقتصادي ــدو الس ــره الع ــا خ ــة إىل م ــال:» إضاف وق
ــن اهلل  ــرص م ــردع ون ــوازن ال ــات ت ــات عملي ــزال تداعي ــة وال ت ــية وإعامي سياس

ــتمرة. ــك مس ــاالت كذل ــة املج ــدو يف كاف ــائر الع ــتمرة وخس مس

ــد  ــة البل ــن بخيان ــن املتورط ــه م ــدوان وأدوات ــف الع ــات حتال ــح أن خروق وأوض
خــال شــهري أغســطس وســبتمر بلغــت ١5٩4خرقــًا ليصبــح إمجــايل اخلروقــات 

ــًا. ــار 3٠5٩7 خرق ــذ وقــف إطــاق الن من

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.

مؤكــدًا 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 اســتنادًا إىل املعلومــات اإلســتخباراتية«. 

وأضــاف: » اليــوم ويف ذكــرى حــرب تريــن - أكتوبــر١٩73م ضــد العــدو 
اإلرسائيــي تعتــز القــوات املســلحة اليمنيــة بالطيــار عمــر غيــان ســعيد الرجبــي 
ــريب  ــش الع ــوف اجلي ــل يف صف ــو يقات ــهد وه ــذي استش ــز ال ــة تع ــاء حمافظ ــن أبن م

ــدو«.  ــد الع ــة ض ــات بطولي ــدة عملي ــاح ع ــذ بنج ــوري ونف الس

ــة  ــق دور كاف ــدد توثي ــلحة بص ــوات املس ــوي للق ــه املعن ــرة التوجي ــد أن دائ وأك
اليمنيــن مــن الضبــاط واجلنــود واملتطوعــن الذيــن شــاركوا يف املعــارك ضــد العــدو 

ــة. ــود املاضي ــال العق ــي خ اإلرسائي

ــات  ــذ التوجيه ــتمرارها يف تنفي ــد اس ــة تؤك ــلحة اليمني ــوات املس ــرًا إىل أن الق مش
املتعلقــة بالتعامــل مــع املتورطــن يف خيانــة الوطــن وذلــك بـــ عــدم إطــاق النــار 

ــن.  ــة اليمني ــة خاص ــن املعرك ــر م ــن يف ــى كل م ع

ــة أرس األرسى بأهنــا تعمــل كل مــا  ــن القــوات املســلحة كاف ــًا: » تطمئ وأردف قائ
بوســعها مــن أجــل إســتمرار تأمينهــم وتتعامــل معهــم وفــق مبــادئ ديننا اإلســامي 

وعاداتنــا اليمنيــة األصيلــة«. 

الفتــًا 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 
ــادل شــامل  ــادل وعــى أرس األرسى املســامهة يف الوصــول إىل اتفــاق تب شــامل للتب

وكامــل. 

ــة  ــا عــى رأس األعــال العدائي ــق عــى بلدن ــع أن احلصــار اخلان ــد رسي وأكــد العمي
ونتعامــل مــع احلصــار عــى أنــه عمــل عســكري عدائــي ومــن حقنــا املــروع اختــاذ 
ــة يف  ــكرية املوجع ــات العس ــك الرب ــا يف ذل ــار ب ــع احلص ــل رف ــن أج ــزم م ــا يل م
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عمــق العــدو. 

ــن  ــث ع ــى أن احلدي ــد ع ــي بالتأكي ــر الصحف ــمي املؤمت ــدث الرس ــم املتح واختت
الســام ال يتناســب أبــدًا مــع بقــاء احلصــار الــذي يتســبب يف استشــهاد الكثــر مــن 

ــه. ــة معانات ــم ومضاعف ــز الكري ــعبنا العزي ــاء ش أبن

ــدًا  ــاركًا ومؤي ــرج مب ــذي خ ــد ال ــر املجاه ــن الصاب ــعبنا املؤم ــة لش ــًا التحي موجه
ــخ.  ــيخلدها التاري ــة س ــه املرف ــكرية ومواقف ــات العس للعملي

قائــًا: » 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 العالــة واخليانــة واالرتــزاق ولــكل يمنــي أبــى إال أن يكــون 

مــع اليمــن«. 

ــكرية  ــتكم العس ــك بمؤسس ــده وكذل ــه وبتأيي ــرص اهلل بعون ــم بن ــاف:» ثقتك وأض
ــل  ــن عوام ــل م ــود وعام ــباب الصم ــد أس ــن أح ــال املؤمن ــم األبط وبمجاهديك

ــرص«. ــم الن ــة وانت ــم الكرام ــخ وأنت ــم التاري ــود فانت الصم
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العميد سريع : استمرار تشديد احلصار 
العدواني ميثل عقابًا جماعيًا لكل أبناء اليمن

٢٠١٩/١٠/١١م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح  ق
رسيــع أن العــدوان الســعودي األمريكــي شــن خــال اليومــني 
املاضيــني عــرشات الزحوفــات العســكرية وعــرشات الغــارات 

ــة. اجلوي

مؤكــدًا أن العــدو مســتمر يف تشــديد حصــاره العــدواين الــذي يمثــل عقابــًا مجاعيــًا 
يســتهدف عمــوم الشــعب اليمنــي.
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العميد سريع : التقرير عن اغتيال احلمدي 
سيتضمن الكشف عن أبرز الضالعني باجلرمية

٢٠١٩/١٠/١٢م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــو األول  ــمي ه ــر رس ــيصدر تقري ــادة س ــات القي ــه بتوجيه ــع أن رسي
ــأن  ــدة بش ــات جدي ــن معلوم ــف ع ــن الكش ــًا يتضم ــذ 42 عام من
ــس  ــال الرئي ــذي أدى إىل إغتي ــع ال ــوي البش ــاب الدم ــة االنق قضي

الشــهيد إبراهيــم احلمــدي يف 11 أكتوبــر 19٧٧م.

ــهيد  ــال الش ــة اغتي ــن جريم ــمي األول ع ــر الرس ــع : التقري ــد رسي ــاف العمي وأض
ــن  ــرز الضالع ــن أب ــف ع ــيتضمن الكش ــه اهلل س ــدي يرمح ــم احلم ــس ابراهي الرئي

ــهادات. ــق والش ــب الوثائ ــة بموج باجلريم
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متحدث القوات املسلحة:75غارة للعدوان وعدد 
من الزحوفات خالل الـ 72 ساعة املاضية

٢٠١٩/١٠/١3م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع أن احتالــف العــدوان نفــذ خــال ال٧2 ســاعة املاضيــة أكثــر 

ــوف ــن الزح ــر م ــدد كب ــارة وع ــن ٧5 غ م

وأضــاف : ان غــارات العــدوان املكثفــة خــال الســاعات املاضيــة اســتهدفت بيــوت 
ومــزارع وممتلــكات املواطنن«. 
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العميد سريع: تصعيد كبير للعدو يف 
احلدود بالتزامن مع 30 غارة

٢٠١٩/١٠/١4م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
رسيــع إن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن 30 غــارة عــى عــدد مــن 

ــة. ــاعات املاضي ــال الس ــات خ املحافظ

وأوضــح املتحــدث الرســمي أن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن 3٠ غــارة أغلبهــا 
ــن  ــال ش ــن خ ــدود م ــر يف احل ــد كب ــة إىل تصعي ــدة باإلضاف ــة صع ــى حمافظ ع

ــة. ــات مكثف زحوف

أكتوبر / ٢٠١٩
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العميد سريع ..طيران العدوان يشن أكثر من 
100 غارة ويواصل تصعيده يف احلدود

٢٠١٩/١٠/١5م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
رسيــع إن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن 30 غــارة عــى عــدد مــن 

ــة. ــاعات املاضي ــال الس ــات خ املحافظ

وأوضــح أن طــران العــدوان شــن أكثــر مــن 3٠ غــارة أغلبهــا عــى حمافظــة صعــدة 
باإلضافــة إىل تصعيــد كبــر يف احلــدود مــن خــال شــن زحوفــات مكثفــة.

ــن  ــر م ــدد كب ــة وع ــارة جوي ــن 75 غ ــر م ــنت أكث ــدوان ش ــرًا أن دول الع مش
الزحوفــات خــال 7٢ ســاعة املاضيــة أغلبهــا عــى حمافظــة صعــدة واحلــدود حيــث 

ــن. ــكات املواطن ــزارع وممتل ــًا وم ــارات بيوت ــذه الغ ــتهدفت ه اس
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العميد سريع: 30 غارة للعدوان 
أغلبها على حرض وحيران 

١6 /٢٠١٩/١٠م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح  أك
ــرض  ــى ح ــا ع ــارة أغلبه ــن 30 غ ــدوان ش ــران الع ــع أن ط رسي

ــة. ــة حج ــران يف حمافظ وح

وأوضــح أن قــوى العــدوان مســتمرة يف التصعيــد يف احلــدود وجبهــات الداخــل ومل 
حتــرز أي تقــدم وتــم تكبيدهــم خســائر فادحــة يف األرواح والعتــاد.

أكتوبر / ٢٠١٩
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العميد سريع :زحوفات العدوان 
متواصلة دون أحراز أي تقدم

٢٠١٩/١٠/١8م

ــى  ــد حيي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــن  ــر م ــن أكث ــي ش ــعودي األمريك ــدوان الس ــران الع ــع :إن ط رسي
ــة عــى عــدد مــن املحافظــات  25 غــارة خــال ال 48 ســاعة املاضي

ــة. ــدة وحج ــي صع ــى حمافظت ــا ع أغلبه

ــدود  ــات احل ــة يف جبه ــات متواصل ــن زحوف ــدوان بش ــوى الع ــتمرار ق ــد اس وأك
ــة  ــائر فادح ــم خس ــم تكبيده ــل اهلل وت ــر بفض ــدم يذك ــراز أي تق ــل دون إح والداخ

يف األرواح والعتــاد.
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الفهرس
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11أغسطس 2018
 قيادة اجليش واللجان الشعبية ُتسلم الصليب األمحر 

١3واليونيسيف )3١( طفًا ممن جندهم العدوان

استكال إجراءات تسليم قيادة دائرة التوجيه املعنوي 
١7للمدير اجلديد العميد حييى رسيع

19سبتمرب 2018
 مدير التوجيه املعنوي يؤكد إستمرار قوى العدوان واملرتزقة 

٢١يف التغرير باألطفال والزج هبم إىل حمارق املوت

2٧أكتوبر 2018
٢٩العميد رسيع: انتصارات نوعية ألبطال اجليش واللجان الشعبية يف جيزان

يف بيان للقوات املسلحة.. العميد رسيع يدعو 
3٢املغرر هبم للعودة إىل الصف الوطني

العميد رسيع: عمليات هجومية واسعة من عدة حماور واجتاهات 
34عى مواقع العدو جنوب كيلو١6 بالساحل الغريب

حفل تكريم واستام وتسليم بن الناطق الرسمي للقوات املسلحة 
37السلف واملتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة اخللف

4٠العميد رسيع يستعرض يف مؤمتر صحفي جرائم العدوان خال أسبوع
45نوفمرب 2018

47 العميد رسيع يرحب باملعارض السعودي دخيل القحطاين
48العميد رسيع: العدو جترع هزيمة نكراء خال الـ48 ساعة املاضية

5٠العميد رسيع: قواتنا تدحر الغزاة واملعتدين يف الساحل الغريب
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة حييي صمود 

5٢واستبسال املقاتلن يف كافة اجلبهات

العميد رسيع: مرصع وأرس عدد من قادة األلوية والكتائب 
54يف أكر عملية استدراج للعدو يف جبهة ناطع
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العميد رسيع: مرصع وإصابة املئات من قوات العدو 
56بينهم قادة كتائب ومرتزقة سودانين

بيان للقوات املسلحة حول العملية البطولية ألبطال 
58اجليش واللجان الشعبية يف الساحل الغريب

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد أن قوات العدوان 
6٠تكبدت خال الـ48 ساعة املاضية خسائر فادحة يف العتاد واألرواح

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد أن قوات العدو يف 
6٢جبهات الساحل تعيش حالة ذعر واهنيار نفي ومعنوي كبر

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض يف مؤمتر 
64صحفي األوضاع يف اجلبهات خال العرة أيام املاضية

املتحدث الرسمي باسم للقوات املسلحة يؤكد إستمرار قوى 
68العدوان ومرتزقتهم يف سفك املزيد من الدماء وارتكاب املجازر

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يؤكد إفشال 
7٠زحف وحماولة تسلل للعدو باجتاه حران

7١العميد رسيع: إفشال زحفن للمرتزقة يف جبهتي قانية وناطع بالبيضاء
وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه املعنوي مهام الدائرة 

73ومتطلبات تعزيز العمل املعنوي واإلعام العسكري

75العميد رسيع: حجب بث قناة املسرة الفضائية هزيمة إعامية لقوى العدوان
81ديسمرب 2018

83 العميد رسيع: دول العدوان مل تستجب لدعوات وقف العدوان
العميد رسيع: العدو يصعد من عملياته يف الوقت الذي 

88يتحرك فيه الوفد الوطني ملشاورات السويد

العميد رسيع: طران العدو يكثف من غاراته ومرتزقته يصعدون 
٩٠يف عدد من اجلبهات قبل يوم من انطاق املشاورات

العميد رسيع: استمرار العدوان ومرتزقته يف التصعيد مع أول يوم من 
٩٢املشاورات يؤكد عدم رغبته يف إيقاف العدوان وإنجاح املشاورات

٩4العميد رسيع: غارات العدوان متواصلة ومرتزقته مستمرون يف التصعيد

الفهرس
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العميد رسيع: غارات مكثفة وتصعيد غر مسبوق 
٩6للعدوان واملرتزقة مع سر أعال املشاورات

٩8العميد رسيع : العدو ومرتزقته يتجهون نحو التصعيد بعيدًا عن خيارات السام
العميد رسيع: طران العدوان يستهدف املدنين بـ 5٢ غارة 
١٠٠ومرتزقته مستمرون يف زحوفاهتم خال الـ48 ساعة املاضية

العميد رسيع: ٢٠ غارة لطران العدوان وكر 
١٠٢زحوفات للمرتزقة يف عدد من اجلبهات

العميد رسيع: مع اختتام مشاورات السويد.. العدوان 
١٠4يصعد من غاراته وزحوفاته وتعزيزاته يف اجلبهات

العميد رسيع: ٢١ غارة للعدوان وقصف كثيف للمرتزقة 
١٠6خال الساعات األوىل من اختتام املشاورات

١٠8العميد رسيع: طران العدوان يواصل شن غاراته وخرق التهدئة يف احلديدة
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض 

١١٠يف مؤمتر صحفي تصعيد العدوان

العميد رسيع: حتالف العدوان السعودي مستمر 
١١7يف انتهاك اهلدنة يف حمافظة احلديدة

العميد رسيع: 7٩ غارة للعدوان و١٠ زحوفات 
١١٩للمرتزقة مع اقرتاب رسيان وقف إطاق النار

العميد رسيع: قواتنا املسلحة ملتزمة بوقف إطاق النار 
١٢١يف احلديدة رغم خروقات العدوان ومرتزقته

١٢4قيادة وزارة الدفاع ترحب ببدء رسيان وقف إطاق النار بمحافظة احلديدة
العميد رسيع: استهداف مطار صنعاء إعاقة جلهود األمم املتحدة 

١٢5واملجتمع الدويل واألصوات احلرة يف العامل الداعية لفتح املطار

العميد رسيع: مرتزقة العدوان يواصلون خرقهم التفاق 
١٢6وقف إطاق النار باحلديدة والطران يشن ٢8 غارة

مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي ذوي شهداء 
١٢8الدائرة »اجلاب واملجش والزبري«
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العميد رسيع: املرتزقة يواصلون خروقاهتم يف احلديدة بإطاق 
١3٠من 48 قذيفة و١3 صاروخًا بالتزامن مع شن 3٩ غارة

١3٢بيان هام للقوات املسلحة حول االنتصارات يف رصواح
العميد رسيع: ٢٢3 خرقًا للمرتزقة منذ إعان اتفاق وقف إطاق 
١35النار باحلديدة وتصعيد يف خروقاهتم مع وصول جلنة األمم املتحدة

١38العميد رسيع: 47 خرقًا للمرتزقة بالتزامن مع وصول الفريق األممي إىل احلديدة
١4٠العميد رسيع: ١7 خرقًا للمرتزقة يف احلديدة مع تواجد الفريق األممي

العميد رسيع: 3١ خرقًا للمرتزقة يف احلديدة وزحوفات 
١4١يف عدد من اجلبهات خال ال ٢4 ساعة املاضية

العميد رسيع: 6٩ خرقًا للمرتزقة يف احلديدة خال ٢4 
١43ساعة و٢3 غارة وزحوفات عى عدد من املواقع

١45ساح اجلو املسر يستهدف جتمعًا كبرًا للمرتزقة يف معسكر باجلوف
العميد رسيع: 64 خرقًا للمرتزقة يف احلديدة و٢7 غارة 

١46وزحفًا يف بقية اجلبهات خال ٢4 ساعة

العميد رسيع: مرصع العرات بينهم قيادات يف عملية 
١48عسكرية نوعية للجيش واللجان بصرين يف اجلوف

وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه املعنوي 
١5٠خطط العام اجلديد ويشيد بأداء الدائرة

حييى رسيع: خال احلرب الباردة اجتهت اليمن بقيادة الشهيد احلمدي 
١5٢للخروج من اهليمنة الرقية والغربية إال أن السعودية سارعت باغتياله

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: طران العدوان يشن غارتن 
١57عى احلديدة ومرتزقته يرتكبون ١58 خرقًا خال الـ٢4 ساعة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: يف حن بدأت قواتنا تنفيذ 
١5٩املرحلة األوىل من االتفاق املرتزقة يرتكبون 53 خرقًا يف احلديدة

١6١العميد رسيع: قواتنا تبدأ إجراءات املرحلة األوىل من إعادة االنتشار باحلديدة
العميد رسيع: رغم تواجد الفريق األممي واللجان املشرتكة املرتزقة 

١6٢ياطلون التنفيذ ويرتكبون 3١ خرقًا خال ٢4 ساعة

الفهرس
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد مؤمترًا صحفيًا استعرض 
١64فيه خروقات العدوان واملرتزقة يف احلديدة وإحصائية عام من العدوان

169يناير 2019
 املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: أكثر من ١٩١ خرقًا 

١7١للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خال الـ48 ساعة املاضية

العميد رسيع: العدوان ومرتزقته حياولون االلتفاف عى نص 
١73بنود اتفاق السويد ويرتكبون 8١ خرقًا خال 48 ساعة

١76وزير الدفاع يزور دائرة التوجيه املعنوي ويطلع عى مستوى األداء
العميد رسيع: يف تأكيد لتنصلهم والتفافهم عى االتفاق خروقات 
١77العدوان ومرتزقته يف احلديدة تتجاوز ٢١4 خرقًا خال ٢4 ساعة

العميد رسيع: يف استغال واضح لأداء الضعيف لرئيس الفريق األممي .. 
١7٩املرتزقة يصعدون من خروقاهتم باحلديدة بارتكاب 373 خرقُا خال 48 ساعة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: ٢63 خرقًا 
١8١للمرتزقة يف احلديدة خال ٢4 ساعة

مدير دائرة التوجيه املعنوي يلتقي بوالد وأقارب 
١83الشهيد العقيد أمحد حممد احلمزي

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض يف مؤمتر صحفي 
١85خروقات العدوان ومرتزقته خال السبعة أيام من العام اجلديد

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: يف حتد واضح للقرارات األممية.. 
١8٩العدوان ومرتزقته يرتكبون ٢76 خرقًا يف احلديدة خال 48 ساعة

العميد رسيع: مرصع وأصابة العرات من القيادات العليا 
١٩٢للمرتزقة يف عملية نوعية للطران املسر بلحج

١٩4العميد رسيع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 8٩ خرقًا جديدًا يف احلديدة
العميد رسيع: ١7٠ خرقًا للمرتزقة يف احلديدة و٢٠ 

١٩7غارة عى عدد من املحافظات خال ٢4 ساعة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يعقد مؤمترًا 
١٩٩صحافيًا استعرض خاله آخر املستجدات
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: املرتزقة يرتكبون 
٢٠3أكثر من 437 خرقًا يف احلديدة خال 7٢ ساعة

العميد رسيع: رغم املساعي األممية لعقد جولة مشاورات جديدة.. 
٢٠5املرتزقة يرتكبون ٢٠٩ خروقات يف احلديدة خال الـ48 ساعة املاضية

٢٠7العميد رسيع: 7 شهداء بغارتن للعدو عى مواقع قواتنا شال احلديدة
٢٠8العميد رسيع: ١68 خرقًا جديدًا للمرتزقة يف احلديدة

مدير دائرة التوجيه املعنوي وعدد من القيادات يزورون رضيح 
٢١٠الشهيد الرئيس الصاد وروضة الشهداء باجلراف واملطار

العميد رسيع: يف تأكيد حتدهيم للقرارات األممية.. املرتزقة 
٢١٢يرتكبون 3٠6 خروقات يف احلديدة خال 48 ساعة

٢١4العميد رسيع: قواتنا خترتق العدو بعمليات استخباراتية ناجحة
٢١5جملس الشورى يستمع يف جلسته األوىل إىل إحاطة مدير دائرة التوجيه املعنوي

العميد رسيع: العدوان ومرتزقته ال يريدون السام لليمنين 
٢١8وارتكبوا ٢8٩ خرقًا جديدًا يف احلديدة خال ٢4 ساعة

العميد رسيع: العدوان ومرتزقته يرصون عى موقفهم يف 
٢٢٠التنصل من اتفاق السويد ومواصلة خروقاهتم يف احلديدة

املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: تطهر ١5 موقعًا باجتاه 
٢٢3جنوب جبل النار ومرصع وإصابة العرات من املرتزقة

العميد رسيع: املرتزقة يستغلون التزام قواتنا بضبط 
٢٢4النفس ويرتكبون ١84 خرقًا خال 48 ساعة

٢٢6العميد رسيع: 68 قتيًا ومصابًا من قوى العدوان قبالة جيزان
سقوط شهيد من فريق نزع األلغام باستهدافه من 

٢٢7مرتزقة العدوان أثناء تواجد الفريق األممي

العميد رسيع: خروقات وتصعيد العدوان ومرتزقته يف احلديدة كفيلة 
٢٢8بنسف اتفاق السويد وعى األمم املتحدة حتمل مسؤوليتها

231فرباير  2019
٢33 العميد رسيع: يستعرض يف مؤمتر صحفي إحصائيات شهر يناير

الفهرس
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املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: أكثر من 367 
٢3٩خرقًا للمرتزقة يف احلديدة خال أربعة أيام

العميد رسيع: ١7٢ خرقًا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة و١4 
٢4٢عملية للجيش واللجان يف بقية اجلبهات خال 48 ساعة

٢45العميد رسيع: تطهر عدد كبر من املواقع جنوب جبل النار
٢46العميد رسيع : تأمن عرين موقعًا وقرية يف عملية عسكرية واسعة قبالة جيزان

العميد رسيع: يف عمل هستري.. أكثر من 574 خرقًا جديدا 
٢47للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خال 7٢ ساعة

٢4٩العميد رسيع: ٢67 خرقًا جديدًا للعدوان واملرتزقة يف احلديدة خال 48 ساعة
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة: العدوان ومرتزقته يستغلون 
٢5١التزام قواتنا والصمت األممي ويرتكبون ٢٩7 خرقًا جديدًا يف احلديدة

العميد رسيع: حتصينات وتعزيزات املرتزقة تؤكد نواياهم الرتكاب مزيد من 
٢54اجلرائم بحق املواطنن.. ويرتكبون 5٠8 خروقات يف احلديدة خال 7٢ ساعة

العميد رسيع: فيا قواتنا ملتزمة باالتفاق.. تعزيزات 
٢57مكثفة للمرتزقة و٢3١ خرقًا خال 48 ساعة

العميد رسيع: فيا قواتنا جاهزة لتنفيذ املرحلة األوىل 
من إعادة االنتشار.. العدوان ومرتزقته يرفضون التنفيذ 

ويرتكبون ٢١٩ خرقًا يف احلديدة خال 48 ساعة
٢6٠

العميد رسيع: استهداف املرتزقة بمنطقة فضحة 
٢6٢بالبيضاء بعملية عسكرية استباقية

العميد رسيع: 84٢ خرقًا جديدًا يف احلديدة وتصعيد للمرتزقة 
٢64و٢٠ عملية لقواتنا يف باقي اجلبهات خال 7٢ ساعة

العميد رسيع: 55 قتيًا وعرات اجلرحى من 
٢67املرتزقة بالربة الصاروخية يف البقع

العميد رسيع: رغم التزام قواتنا بتنفيذ املرحلة األوىل من خطة إعادة االنتشار.. 
٢68اليزال العدوان ومرتزقته ياطلون ويرتكبون ٢83 خرقًا خال 7٢ ساعة

العميد رسيع: قواتنا بدأت التنفيذ والعدوان ومرتزقته ياطلون 
٢7١ويرتكبون 644 خرقًا جديدًا خال 48 ساعة
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2٧3مارس  2019
 العميد رسيع: العدو يرتكب 44٠٠ خرق ويشن 

535٢75 غارة خال فراير املنرصم

٢78العميد رسيع: مرصع وجرح ١١٠ من الغزاة واملرتزقة بربة باليستية يف ميدي
العميد رسيع: يف حماوالت إلفشال اتفاق السويد.. العدوان ومرتزقته 

٢7٩يرتكبون ٩66 خرقًا ويصعدون يف باقي اجلبهات خال األربعة أيام املاضية

العميد رسيع: مرصع وإصابة عرات املرتزقة وتدمر 
١١٢8٢ آلية يف صد زحف مكثف باالجارش

العميد رسيع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 3٠4 
٢83خروقات جديدة يف احلديدة خال 48 ساعة

٢85العميد رسيع: 678 خرقًا جديدًا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة خال 7٢ ساعة
العميد رسيع: 534 خرقًا جديدًا للعدوان ومرتزقته يف احلديدة 

٢88و6١ غارة وتصعيد يف باقي اجلبهات خال 7٢ ساعة

٢٩٠العميد رسيع: 5٠5 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خال 48 ساعة
املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة يستعرض يف مؤمتر 

٢٩3صحفي حصاد أربعة أعوام من املواجهة مع العدوان

العميد رسيع: ١٠١٩ خرقًا جديدًا للمرتزقة يف احلديدة و57 غارة و١٢ 
3٠١زحفًا وحماولة تسلل يف باقي اجلبهات خال األربعة أيام املاضية

العميد رسيع: ال صحة ملا ينره العدوان ومرتزقته حول 
3٠3استهداف قواتنا ملقر ممثليهم يف اللجنة املشرتكة

العميد رسيع: 7٠3 خروقات للعدوان ومرتزقته يف احلديدة 
3٠4و57 غارة وثانية زحوفات يف باقي اجلبهات

العميد رسيع: مرصع أكثر من ٢٠ عنرصًا من اجليش السعودي وإصابة 
3٠7العرات يف عملية عسكرية هجومية للجيش واللجان بجيزان

العميد رسيع: املعركة التي خيوضها أحرار الشعب اليمني 
3٠8واجليش واللجان الشعبية معركة األمة العربية واإلسامية

الفهرس
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مدير دائرة التوجيه املعنوي يزور اجلرحى يف مستشفى 
483١٠ النموذجي بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود

العميد رسيع لوكالة األنباء األملانية : لدينا خمزون 
3١٢اسرتاتيجي من الصواريخ الباليستية

العميد رسيع: العدوان ومرتزقته يرتكبون ١45٩ خرقًا يف احلديدة و١35 
3١8غارة وزحوفات مكثفة يف بقية اجلبهات خال الستة أيام املاضية

3٢١العميد رسيع: مرصع وإصابة ١٩٢ مرتزقًا وتدمر أكثر من ١٠ آليات
العميد رسيع: تأمن أكثر من ١٠٠ موقع عسكري 

3٢٢بعملية نوعية يف جبهة الضالع

العميد رسيع: مرصع وإصابة أكثر من ٢٠٠ مرتزق وتدمر ١6 آلية 
و7 عربات وإحراق دبابة وأكثر من 8 أطقم للمرتزقة يف حران 

أثناء عمليات صد زحوفاهتم خال األربعة أيام املاضية
3٢4

32٧أبريل 2019
 رئيس هيئة االستخبارات واالستطاع ومدير دائرة التوجيه 

3٢٩املعنوية يلتقيان الشيخ أمحد شليف -أحد مشايخ هنم

العميد رسيع: 6٠ قتيًا وجرحيًا من الغزاة ومرتزقتهم إثر استهداف 
1p 33١جتمعاهتم يف حران بحجة بصاروخ باليستي بدر

العميد رسيع: طران العدوان يشن أربع غارات عى احلديدة 
33٢و١١٢٩ خرقًا جديدًا للمرتزقة خال 6 أيام

335العميد رسيع: التحالف يستهدف مرتزقته يف جزيرة السوابع
العميد رسيع يستعرض يف مؤمتر صحفي جرائم وخروقات 

336العدوان والعمليات العسكرية خال شهر مارس املايض

343العميد رسيع: جريمة العدوان يف سعوان لن متر دون عقاب
العميد رسيع: ١٢٢١ خرقًا للعدوان ومرتزقته 

344باحلديدة و٩7 غارة وزحفًا يف باقي اجلبهات

العميد رسيع: قواتنا مل تنفذ أية عمليات عسكرية يف 
346حرموت خال الـ٢4 ساعة املاضية
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347العميد رسيع: يكشف يف مؤمتر صحفي بصنعاء عن الصاروخ الباليستي اجلديد
العميد رسيع: أبطال اجليش واللجان يؤمنون جبهة 

35١العود بالكامل بعد عمليٍة عسكريٍة نوعية

العميد رسيع: جبهاتنا تتسابق لتحقيق االنتصارات بالتزامن مع 
353الذكرى السنوية األوىل للشهيد الرئيس صالح الصاد

العميد رسيع: تطهر وتأمن 3 جبهات اسرتاتيجية 
355يف الضالع بمساحة ٢5٠ كيلومرت مربع

357العميد رسيع: تطهر مديرية ذي ناعم بالكامل
العميد رسيع: مرصع ٩ ضباط سعودين و 45 مرتزقًا 

358بصاروخ بدر F الباليستي يف الطوال

العميد رسيع: تطهر وتأمن مديرية احلشا بالكامل 
35٩بمساحة إمجالية تقدر بـ36٠ كيلو مرت مربع

36١العميد رسيع يتفقد اجلبهات التي تم تأمينها بمحافظة الضالع
363مايو 2019

 مؤمتر صحفي للعميد رسيع بصنعاء يستعرض فيه 
365املستجدات وإحصائيات شهر ابريل

مدير دائرة التوجيه املعنوي يكرم أرسة شهيد 
37٠اإلعام العسكري املقدم أمحد الزعكري

العميد رسيع: أكثر من ١٠٠ رصيٍع ومصاٍب من املرتزقة يف 
37٢عملية استدراج لـ8 ألوية عسكرية إىل حقول ألغام بحران

373بيان للقوات املسلحة اليمنية حول العملية النوعية لساح اجلو املسر يف الرياض
العميد رسيع: ادعاءات النظام السعودي هي حلشد 

376الدعم والتأييد لعدوانه عى اليمن

العميد رسيع: أغلب العمليات التي يتم تنفيذها يف 
377عمق العدو هي موثقة من قبل اإلعام احلريب

العميد رسيع: إذا كانت قوى العدوان حريصة عى أمنها واستقرارها 
378وسمعتها فا عليها إال أن جتنح ملنطق احلق والسام

الفهرس
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381يونيو 2019
 العميد رسيع: تطهر جبهتي الصفحة والوجف يف خب 

383والشعف باجلوف بشكل كامل وقواتنا تصل منطقة اليتمة

العميد رسيع: أبطال اجليش واللجان الشعبية يسيطرون 
385عى أكثر من ٢٠ موقعًا يف حمور نجران

العميد رسيع: إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار مقاتلة 
386نوع MQ9 يف أجواء حمافظة احلديدة

العميد رسيع: الدفاعات اجلوية أسقطت هذا العام 
4387 طائرات استطاع مقاتلة تابعة للعدوان

قائد العمليات اخلاصة ومدير دائرة التوجيه املعنوي يتفقدان 
388أحوال املقاتلن يف حمور بيت الفقيه باحلديدة

3٩٠العميد رسيع جيري زيارات عيدية للمرابطن يف احلديدة
العميد رسيع: طائراتنا استهدفت رادارات متطورة وغرف 

3٩١حتكم وسيطرة يف قاعدة امللك خالد اجلوية

3٩٢العميد رسيع يتفقد املقاتلن يف جزيرة كمران وعدد من املواقع بمدينة احلديدة
العميد رسيع: استهداف برج املراقبة يف مطار أهبا بشكل 

3٩3مبارش مما أدى إىل تدمره وخروجه عن اخلدمة

العميد رسيع: استهداف مطار أهبا يأيت يف إطار الدفاع 
3٩4عن النفس والرد املروع عى العدوان

العميد رسيع: عملياتنا مستمرة باجتاه املطارات واملواقع 
3٩5العسكرية بصورة متصاعدة طاملا استمر العدوان واحلصار

3٩6عملية واسعة لساح اجلو املسر خترج مطاري أهبا وجيزان عن اخلدمة
3٩7الطران املسر ينفذ عملياٍت واسعة باجتاه مطار أهبا

العميد رسيع: مطارات أهبا وجيزان ونجران أصبحت 
3٩8غر آمنة وستتعرض لاستهداف الدائم

العميد رسيع: أبطال اجليش واللجان يفشلون حماوالت 
3٩٩العدو الستعادة مواقع قبالة نجران
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4٠٠ثاث عمليات لساح اجلو املسر أصابت مطار أهبا بالشلل التام
العميد رسيع: ادعاء حتالف العدوان إسقاط طائرة 

4٠١مسرة انطلقت من احلديدة هو ادعاء كاذب

4٠٢ساح اجلو املسر يستهدف مرابض الطائرات وأهدافًا عسكرية بمطار جيزان
4٠3عمليات لساح اجلو املسر تعطل املاحة اجلوية يف مطاري أهبا وجيزان

الطران املسر يستهدف مرابض الطائرات احلربية 
4٠4وأهدافًا عسكرية يف مطاري أهبا وجيزان

العميد رسيع: قريبًا إزاحة الستار عن آخر إنتاجات 
4٠5الصناعة احلربية من األسلحة املختلفة

العميد رسيع: ساح اجلو املسر يستهدف مطاري 
4٠6جيزان وأهبا بعملياٍت هجوميٍة واسعة

العميد رسيع: ساح اجلو املسر يستهدف مرابض 
4٠7الطائرات احلربية وأهدافًا عسكريًة بمطار جيزان

العميد رسيع: صد زحف للمرتزقة من 3 مسارات 
4٠8عى مرتفعات القذاميل باألجارش

409يوليو 2019
 يف مؤمتر صحفي..  العميد رسيع: منظومات صاروخية جديدة دخلت 

4١١اخلدمة وسيتم الكشف عن أسلحة جديدة بتقنيات متطورة

ساح اجلّو املسّر ينّفذ عملّيات واسعة استهدفت 
4١8مرابض الطائرات احلربّية بمطار أهبا الدويل

العميد رسيع: عملياتنا العسكرية مستمرة يف استهداف 
4١٩املطارات السعودية املستخدمة ألغراض عسكرية

العميد رسيع: الطران املسر استهدف منظومة الباتريوت فيا استهدفت 
1p 4٢٠القوة الصاروخية جتمعًا كبرًا للغزاة واملرتزقة بصاروخ بدر

العميد رسيع: غدا افتتاح معرض الشهيد الرئيس 
4٢١الصاد والكشف عن أسلحة جديدة
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ساح اجلو املسر يشن هجات جديدة عى 
4٢٢مطاري أهبا الدويل وجيزان اإلقليمي

رئيس املجلس السيايس القائد األعى للقوات املسلحة يفتتح معرض 
4٢3الشهيد الرئيس صالح الصاد للصناعات العسكرية اليمنية

العميد رسيع: االستهداف يف إطار الرد الطبيعي 
4٢5واملروع عى حتالف قوى العدوان

4٢6العميد رسيع: ما ذكره ناطق العدوان عن حماولة استهداف سفينة حمض افرتاء
العميد رسيع: القوات املسلحة اليمنية متتلك منظومات 

4٢7صاروخية أخرى مل ُتكشف حتى اللحظة

اجتاع برئاسة املتحدث الرسمي يناقش حمددات العمل 
43٢اإلعامي املواكب للمرحلة وتوجهات القيادة

العميد رسيع: عرات القتى واجلرحى من جيش العدو السعودي 
434بصاروخ باليستي استهدف معسكرًا هلم يف نجران

436تكريم أرسة الشهيد حممد عبداملنعم الشامي بدرع وزارة الدفاع
العميد رسيع: عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة االستهداف بالشكل 

437الذي ال يتوقعه النظام السعودي طاملا استمر يف عدوانه وحصاره وبغيه

438ثاث عمليات للمسر عى مطار جيزان وقاعدة امللك خالد بخميس مشيط
العميد رسيع: العملية تأيت يف إطار الرد عى جرائم 

43٩العدوان وحصاره املستمر عى الشعب اليمني

العميد رسيع: عمليات ساح اجلو املسر أصابت 
44٠قاعدة امللك خالد اجلوية بالشلل التام

44٢استهداف مرابض الطائرات احلربية يف قاعدة امللك خالد اجلوية
443العميد رسيع: عملياتنا مستمرة طاملا استمر العدوان واحلصار عى بلدنا

444عمليات واسعة لساح اجلو عى أهداف عسكرية وحيوية يف مطار نجران
العميد رسيع: نؤكد لقوى العدوان أن اليد الطويل 

445للقوات املسلحة اليمنية ستاحقهم أين ما كانوا
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العميد رسيع: عرات القتى من اجليش السعودي 
446بصاروخ باليستي استهدفهم غرب عسر

447عملية هجومية لساح اجلو املسر عى مطار أهبا
العميد رسيع: جريمة النظام السعودي يف آل ثابت تثبت 

448فشل هذا النظام يف امليدان العسكري واإلنساين

44٩عملية واسعة للطران املسر عى قاعدة امللك خالد بخميس مشيط
العميد رسيع: أرس أكثر من 4٠ مرتزقًا ومرصع العرات 

45٠خال التصدي لزحفهم غرب عسر

451أغسطس 2019
جتربة ناجحة لصاروخ باليستي طويل املدى عى 

453هدف عسكري سعودي بالدمام

عملية مشرتكة لساح اجلو املسر والقوة الصاروخية 
454تستهدف عرضًا عسكريًا للغزاة واملرتزقة يف عدن

العميد رسيع يكشف عن تفاصيل صاروخ بركان 3 والعمليتن النوعيتن 
455يف معسكر اجلاء والدمام وإحصائيات شهر يوليو يف خمتلف اجلبهات

46٢استهداف جيش العدو السعودي ومرتزقته يف نجران بصاروخ باليستي
ساح اجلو املسر يستهدف مرابض الطائرات ومواقع 

463عسكرية يف مطاري أهبا ونجران وقاعدة امللك خالد

464  مرصع وإصابة العرات من املرتزقة وتطهر 37 موقعًا قبالة نجران
466إطاق صاروخ باليستي عى معسكر رجا بنجران

467بدرF الباليستي يستهدف جتمعات للجيش السعودي يف معسكر بجيزان
468ساح اجلو املسر يستهدف برج الرقابة ومواقع حساسة يف مطار أهبا

46٩صاروخ بدرp١ يدك مركز القيادة والسيطرة التابع للغزاة قبالة سقام بنجران
47٠ساح اجلو املسر يستهدف بعمليتن هجوميتن مطار أهبا الدويل

47١العميد رسيع : قريبًا نكشف عن العمليات التطويرية لقوات الدفاع اجلوي

الفهرس
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ساح اجلو املسر يستهدف رادارات ومواقع 
47٢عسكرية يف قاعدة امللك خالد اجلوية

473العميد رسيع يتفقد أحوال املقاتلن يف عدد من املواقع املتقدمة بجبهة جيزان
476عمليات هجومية لساح اجلو املسر عى مطار أهبا الدويل

ساح اجلو املسر يستهدف بأكر عملية هجومية 
477حقل ومصفاة الشيبة التابعة لركة أرامكو

478صاروخ نكال الباليستي يستهدف عرضًا عسكريًا للغزاة يف معسكر ماس

47٩الدفاعات اجلوية تسقط طائرة أمريكية من نوع MQ9 يف أجواء حمافظة ذمار

48٠صاروخ باليستي يدك غرفة العمليات املشرتكة للعدوان ىف صامطة بجيزان
48١ساح اجلو املسر يستهدف قاعدة امللك خالد اجلوية

48٢هجوم واسع لساح اجلو املسر عى قاعدة امللك خالد اجلوية
483يف مؤمتر صحفي كشف فيه عن منظومات الدفاع اجلوي التي تم تطويرها  

العميد رسيع: منظومات الدفاع اجلوي اليمني فرضت عى قوى 
483العدوان معادالت جديدة وأجرهتا عى التعامل بحذر  

4٩٢ساح اجلو املسر يستهدف مطار أهبا وقاعدة امللك خالد بعسر
4٩3إطاق صاروخ )نكال( الباليستي عى معسكر للجيش السعودي يف نجران

4٩4 ١٠ صواريخ باليستية ترب أهدافًا عسكريًة سعودية يف جيزان
4٩5عملية واسعة لساح اجلو املسر عى قاعدة امللك خالد

4٩6صاروخ نكال الباليستي يستهدف جتمعات للجيش السعودي بنجران
4٩7طائرات صاد3 هتاجم هدفًا عسكريًا هامًا يف الرياض

4٩8ساح اجلو املسر جيدد استهداف مخيس مشيط للمرة الثانية خال ساعات
4٩٩ هجوم واسع لساح اجلو املسر عى قاعدة امللك خالد اجلوية

عرات القتى واجلرحى من اجليش السعودي 
5٠٠واملخدوعن بربة باليستية بصاروخ ) قاصم (

5٠١عمليتان لساح اجلو املسر يف نجران وجيزان
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5٠٢صاروخ كروز الباليستي املجنح يدك مطار أهبا ويعطل املاحة فيه

5٠3طائرات قاصف 2k تستهدف بعملية واسعة مطار نجران اإلقليمي
5٠4صاروخ قاصم الباليستي يفشل خمططًا للعدو للزحف باجتاه حرض

505سبتمــرب 2019
5٠7قدس١ يدك مركز العمليات ومرابض الطائرات بمطار أهبا الدويل

5٠8الطران املسر يستهدف الغزاة قبالة جيزان
5٠٩عرات القتى من املرتزقة بالتصدي ألكر عملية هجومية يف حرض

5١٠إطاق دفعة صواريخ بالستية عى أهداف عسكرية يف نجران
5١١ساح اجلو املسر ينفذ عدة هجات عى قاعدة امللك خالد اجلوية

5١٢ساح اجلو املسر يشن هجات عى قاعدة امللك خالد اجلوية
5١3صواريخ بدر١ الباليستية تستهدف املطار وقوة الواجب يف نجران

5١4صاروخ بدر١ الباليستي يستهدف مرابض الطائرات با طيار يف مطار نجران
5١5صاروخ قاصم الباليستي يدك زحوفات للعدو السعودي قبالة السديس بنجران

5١6ساح اجلو املسر ينفذ هجات عى هدف عسكري هام يف مخيس مشيط
5١7ساح اجلو املسر هياجم هدفًا سعوديًا هامًا

العميد رسيع: ساح اجلو املسر يستهدف مصفايت بقيق 
5١8وخريص رشق السعودية بعر طائرات مسرة

5٢٠العميد رسيع يكشف تفاصيل جديدة عن عملية استهداف أرامكو
5٢١يف مؤمتر صحفي كشف فيه تفاصيل عملية الردع الثانية

العميد رسيع: يتوعد النظام اإلمارايت : عملية 
5٢١واحده فقط ستكلفك كثرًا وستندم

5٢6العميد رسيع: العدوان شن أكثرمن4٢غارة خال الـ١٢ ساعة املاضية
5٢7العميد رسيع: ١6 شهيدًا حصيلة قصف طران العدوان ملنزل يف الضالع
١635٢8 غارة لطران العدوان وعرات الشهداء منذ إعان مبادرة املشاط

الفهرس
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سقوط 3 ألوية للعدو وأرس اآلالف واغتنام عتاد 
5٢٩عسكري بعملية عسكرية كرى يف نجران

53١مشاهد آلالف القتى واألرسى بمؤمتر صحفي لريع يوم غد
رسيع: أرس أكثر من ألفي عنرص من قوات العدو وحترير 35٠ 

53٢كلم مربع وسقوط 3 ألوية يف عملية )نرص من اهلل(

539أكتــــــــوبر 2019
مؤمتر صحفي للعميد رسيع يستعرض فيه تفاصيل 

54١املرحلة الثانية من عملية » نرص من اهلل«

55٠العميد رسيع: قوى العدوان تواصل تصعيدها العسكري
مؤمتر صحفي للعميد رسيع يستعرض فيه إحصائيات شهري 

55١أغسطس وسبتمر ٢٠١٩م واملستجدات يف امليدان

العميد رسيع : استمرار تشديد احلصار العدواين 
558يمثل عقابًا مجاعيًا لكل أبناء اليمن

العميد رسيع : التقرير عن اغتيال احلمدي سيتضمن 
55٩الكشف عن أبرز الضالعن باجلريمة

متحدث القوات املسلحة:75غارة للعدوان وعدد 
56٠من الزحوفات خال الـ 7٢ ساعة املاضية

56١العميد رسيع: تصعيد كبر للعدو يف احلدود بالتزامن مع 3٠ غارة
العميد رسيع ..طران العدوان يشن أكثر من ١٠٠ 

56٢غارة ويواصل تصعيده يف احلدود

563العميد رسيع: 3٠ غارة للعدوان أغلبها عى حرض وحران 
564العميد رسيع :زحوفات العدوان متواصلة دون أحراز أي تقدم
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المؤتمرات الصحفية والبيانات والتصريحات 
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	العميد سريع: تحالف العدوان السعودي مستمر في انتهاك الهدنة في محافظة الحديدة
	العميد سريع: 79 غارة للعدوان و10 زحوفات للمرتزقة مع اقتراب سريان وقف إطلاق النار
	العميد سريع: قواتنا المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار في الحديدة رغم خروقات العدوان ومرتزقته
	قيادة وزارة الدفاع ترحب ببدء سريان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة
	العميد سريع: استهداف مطار صنعاء إعاقة لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأصوات الحرة في العالم الداعية لفتح المطار
	العميد سريع: مرتزقة العدوان يواصلون خرقهم لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة والطيران يشن 28 غارة
	مدير دائرة التوجيه المعنوي يلتقي ذوي شهداء الدائرة «الجلاب والمجش والزبيري»
	العميد سريع: المرتزقة يواصلون خروقاتهم في الحديدة بإطلاق من 48 قذيفة و13 صاروخاً بالتزامن مع شن 39 غارة
	بيان هام للقوات المسلحة حول الانتصارات في صرواح
	العميد سريع: 223 خرقاً للمرتزقة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة وتصعيد في خروقاتهم مع وصول لجنة الأمم المتحدة
	العميد سريع: 47 خرقاً للمرتزقة بالتزامن مع وصول الفريق الأممي إلى الحديدة
	العميد سريع: 17 خرقاً للمرتزقة في الحديدة مع تواجد الفريق الأممي
	العميد سريع: 31 خرقاً للمرتزقة في الحديدة وزحوفات في عدد من الجبهات خلال ال 24 ساعة الماضية
	العميد سريع: 69 خرقاً للمرتزقة في الحديدة خلال 24 ساعة و23 غارة وزحوفات على عدد من المواقع
	سلاح الجو المسير يستهدف تجمعاً كبيراً للمرتزقة في معسكر بالجوف
	العميد سريع: 64 خرقاً للمرتزقة في الحديدة و27 غارة وزحفاً في بقية الجبهات خلال 24 ساعة
	العميد سريع: مصرع العشرات بينهم قيادات في عملية عسكرية نوعية للجيش واللجان بصبرين في الجوف
	وزير الدفاع يناقش مع مدير دائرة التوجيه المعنوي خطط العام الجديد ويشيد بأداء الدائرة
	يحيى سريع: خلال الحرب الباردة اتجهت اليمن بقيادة الشهيد الحمدي للخروج من الهيمنة الشرقية والغربية إلا أن السعودية سارعت باغتياله
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: طيران العدوان يشن غارتين على الحديدة ومرتزقته يرتكبون 158 خرقاً خلال الـ24 ساعة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: في حين بدأت قواتنا تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المرتزقة يرتكبون 53 خرقاً في الحديدة
	العميد سريع: قواتنا تبدأ إجراءات المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة
	العميد سريع: رغم تواجد الفريق الأممي واللجان المشتركة المرتزقة يماطلون التنفيذ ويرتكبون 31 خرقاً خلال 24 ساعة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يعقد مؤتمراً صحفياً استعرض فيه خروقات العدوان والمرتزقة في الحديدة وإحصائية عام من العدوان

	ينــــــاير
	 المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: أكثر من ١٩١ خرقاً للعدوان ومرتزقته في الحديدة خلال الـ48 ساعة الماضية
	العميد سريع: العدوان ومرتزقته يحاولون الالتفاف على نص بنود اتفاق السويد ويرتكبون 81 خرقاً خلال 48 ساعة
	وزير الدفاع يزور دائرة التوجيه المعنوي ويطلع على مستوى الأداء
	العميد سريع: في تأكيد لتنصلهم والتفافهم على الاتفاق خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة تتجاوز 214 خرقاً خلال 24 ساعة
	العميد سريع: في استغلال واضح للأداء الضعيف لرئيس الفريق الأممي .. المرتزقة يصعدون من خروقاتهم بالحديدة بارتكاب 373 خرقاُ خلال 48 ساعة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: 263 خرقاً للمرتزقة في الحديدة خلال 24 ساعة
	مدير دائرة التوجيه المعنوي يلتقي بوالد وأقارب الشهيد العقيد أحمد محمد الحمزي
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي خروقات العدوان ومرتزقته خلال السبعة أيام من العام الجديد
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: في تحد واضح للقرارات الأممية.. العدوان ومرتزقته يرتكبون 276 خرقاً في الحديدة خلال 48 ساعة
	العميد سريع: مصرع وأصابة العشرات من القيادات العليا للمرتزقة في عملية نوعية للطيران المسير بلحج
	العميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 89 خرقاً جديداً في الحديدة
	العميد سريع: 170 خرقاً للمرتزقة في الحديدة و20 غارة على عدد من المحافظات خلال 24 ساعة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يعقد مؤتمراً صحافياً استعرض خلاله آخر المستجدات
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: المرتزقة يرتكبون أكثر من 437 خرقاً في الحديدة خلال 72 ساعة
	العميد سريع: رغم المساعي الأممية لعقد جولة مشاورات جديدة.. المرتزقة يرتكبون 209 خروقات في الحديدة خلال الـ48 ساعة الماضية
	العميد سريع: 7 شهداء بغارتين للعدو على مواقع قواتنا شمال الحديدة
	العميد سريع: 168 خرقاً جديداً للمرتزقة في الحديدة
	مدير دائرة التوجيه المعنوي وعدد من القيادات يزورون ضريح الشهيد الرئيس الصماد وروضة الشهداء بالجراف والمطار
	العميد سريع: في تأكيد تحديهم للقرارات الأممية.. المرتزقة يرتكبون 306 خروقات في الحديدة خلال 48 ساعة
	العميد سريع: قواتنا تخترق العدو بعمليات استخباراتية ناجحة
	مجلس الشورى يستمع في جلسته الأولى إلى إحاطة مدير دائرة التوجيه المعنوي
	العميد سريع: العدوان ومرتزقته لا يريدون السلام لليمنيين وارتكبوا 289 خرقاً جديداً في الحديدة خلال 24 ساعة
	العميد سريع: العدوان ومرتزقته يصرون على موقفهم في التنصل من اتفاق السويد ومواصلة خروقاتهم في الحديدة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: تطهير 15 موقعاً باتجاه جنوب جبل النار ومصرع وإصابة العشرات من المرتزقة
	العميد سريع: المرتزقة يستغلون التزام قواتنا بضبط النفس ويرتكبون 184 خرقاً خلال 48 ساعة
	العميد سريع: 68 قتيلاً ومصاباً من قوى العدوان قبالة جيزان
	سقوط شهيد من فريق نزع الألغام باستهدافه من مرتزقة العدوان أثناء تواجد الفريق الأممي
	العميد سريع: خروقات وتصعيد العدوان ومرتزقته في الحديدة كفيلة بنسف اتفاق السويد وعلى الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها

	فبــــــراير
	 العميد سريع: يستعرض في مؤتمر صحفي إحصائيات شهر يناير
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: أكثر من 367 خرقاً للمرتزقة في الحديدة خلال أربعة أيام
	العميد سريع: 172 خرقاً للعدوان ومرتزقته في الحديدة و14 عملية للجيش واللجان في بقية الجبهات خلال 48 ساعة
	العميد سريع: تطهير عدد كبير من المواقع جنوب جبل النار
	العميد سريع : تأمين عشرين موقعاً وقرية في عملية عسكرية واسعة قبالة جيزان
	العميد سريع: في عمل هستيري.. أكثر من 574 خرقاً جديدا للعدوان ومرتزقته في الحديدة خلال 72 ساعة
	العميد سريع: 267 خرقاً جديداً للعدوان والمرتزقة في الحديدة خلال 48 ساعة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة: العدوان ومرتزقته يستغلون التزام قواتنا والصمت الأممي ويرتكبون 297 خرقاً جديداً في الحديدة
	العميد سريع: تحصينات وتعزيزات المرتزقة تؤكد نواياهم لارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين.. ويرتكبون 508 خروقات في الحديدة خلال 72 ساعة
	العميد سريع: فيما قواتنا ملتزمة بالاتفاق.. تعزيزات مكثفة للمرتزقة و231 خرقاً خلال 48 ساعة
	العميد سريع: فيما قواتنا جاهزة لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.. العدوان ومرتزقته يرفضون التنفيذ ويرتكبون 219 خرقاً في الحديدة خلال 48 ساعة
	العميد سريع: استهداف المرتزقة بمنطقة فضحة بالبيضاء بعملية عسكرية استباقية
	العميد سريع: 842 خرقاً جديداً في الحديدة وتصعيد للمرتزقة و20 عملية لقواتنا في باقي الجبهات خلال 72 ساعة
	العميد سريع: 55 قتيلاً وعشرات الجرحى من المرتزقة بالضربة الصاروخية في البقع
	العميد سريع: رغم التزام قواتنا بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار.. لايزال العدوان ومرتزقته يماطلون ويرتكبون 283 خرقاً خلال 72 ساعة
	العميد سريع: قواتنا بدأت التنفيذ والعدوان ومرتزقته يماطلون ويرتكبون 644 خرقاً جديداً خلال 48 ساعة

	مـــــــــارس
	 العميد سريع: العدو يرتكب 4400 خرق ويشن 535 غارة خلال فبراير المنصرم
	العميد سريع: مصرع وجرح 110 من الغزاة والمرتزقة بضربة باليستية في ميدي
	العميد سريع: في محاولات لإفشال اتفاق السويد.. العدوان ومرتزقته يرتكبون 966 خرقاً ويصعدون في باقي الجبهات خلال الأربعة أيام الماضية
	العميد سريع: مصرع وإصابة عشرات المرتزقة وتدمير 11 آلية في صد زحف مكثف بالاجاشر
	العميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 304 خروقات جديدة في الحديدة خلال 48 ساعة
	العميد سريع: 678 خرقاً جديداً للعدوان ومرتزقته في الحديدة خلال 72 ساعة
	العميد سريع: 534 خرقاً جديداً للعدوان ومرتزقته في الحديدة و61 غارة وتصعيد في باقي الجبهات خلال 72 ساعة
	العميد سريع: 505 خروقات جديدة للعدوان ومرتزقته خلال 48 ساعة
	المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة يستعرض في مؤتمر صحفي حصاد أربعة أعوام من المواجهة مع العدوان
	العميد سريع: 1019 خرقاً جديداً للمرتزقة في الحديدة و57 غارة و12 زحفاً ومحاولة تسلل في باقي الجبهات خلال الأربعة أيام الماضية
	العميد سريع: لا صحة لما ينشره العدوان ومرتزقته حول استهداف قواتنا لمقر ممثليهم في اللجنة المشتركة
	العميد سريع: 703 خروقات للعدوان ومرتزقته في الحديدة و٥٧ غارة وثمانية زحوفات في باقي الجبهات
	العميد سريع: مصرع أكثر من 20 عنصراً من الجيش السعودي وإصابة العشرات في عملية عسكرية هجومية للجيش واللجان بجيزان
	العميد سريع: المعركة التي يخوضها أحرار الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية معركة الأمة العربية والإسلامية
	مدير دائرة التوجيه المعنوي يزور الجرحى في مستشفى 48 النموذجي بمناسبة الذكرى الرابعة للصمود
	العميد سريع لوكالة الأنباء الألمانية : لدينا مخزون استراتيجي من الصواريخ الباليستية
	العميد سريع: العدوان ومرتزقته يرتكبون 1459 خرقاً في الحديدة و135 غارة وزحوفات مكثفة في بقية الجبهات خلال الستة أيام الماضية
	العميد سريع: مصرع وإصابة 192 مرتزقاً وتدمير أكثر من 10 آليات
	العميد سريع: تأمين أكثر من 100 موقع عسكري بعملية نوعية في جبهة الضالع
	العميد سريع: مصرع وإصابة أكثر من 200 مرتزق وتدمير 16 آلية و7 عربات وإحراق دبابة وأكثر من 8 أطقم للمرتزقة في حيران أثناء عمليات صد زحوفاتهم خلال الأربعة أيام الماضية

	أبــــــــريل
	 رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع ومدير دائرة التوجيه المعنوية يلتقيان الشيخ أحمد شليف -أحد مشايخ نهم
	العميد سريع: 60 قتيلاً وجريحاً من الغزاة ومرتزقتهم إثر استهداف تجمعاتهم في حيران بحجة بصاروخ باليستي بدر 1p
	العميد سريع: طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة و1129 خرقاً جديداً للمرتزقة خلال 6 أيام
	العميد سريع: التحالف يستهدف مرتزقته في جزيرة السوابع
	العميد سريع يستعرض في مؤتمر صحفي جرائم وخروقات العدوان والعمليات العسكرية خلال شهر مارس الماضي
	العميد سريع: جريمة العدوان في سعوان لن تمر دون عقاب
	العميد سريع: 1221 خرقاً للعدوان ومرتزقته بالحديدة و97 غارة وزحفاً في باقي الجبهات
	العميد سريع: قواتنا لم تنفذ أية عمليات عسكرية في حضرموت خلال الـ24 ساعة الماضية
	العميد سريع: يكشف في مؤتمر صحفي بصنعاء عن الصاروخ الباليستي الجديد
	العميد سريع: أبطال الجيش واللجان يؤمنون جبهة العود بالكامل بعد عمليةٍ عسكريةٍ نوعية
	العميد سريع: جبهاتنا تتسابق لتحقيق الانتصارات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للشهيد الرئيس صالح الصماد
	العميد سريع: تطهير وتأمين 3 جبهات استراتيجية في الضالع بمساحة 250 كيلومتر مربع
	العميد سريع: تطهير مديرية ذي ناعم بالكامل
	العميد سريع: مصرع 9 ضباط سعوديين و 45 مرتزقاً بصاروخ بدر F الباليستي في الطوال
	العميد سريع: تطهير وتأمين مديرية الحشا بالكامل بمساحة إجمالية تقدر بـ360 كيلو متر مربع
	العميد سريع يتفقد الجبهات التي تم تأمينها بمحافظة الضالع

	مـــــــــايو
	 مؤتمر صحفي للعميد سريع بصنعاء يستعرض فيه المستجدات وإحصائيات شهر ابريل
	مدير دائرة التوجيه المعنوي يكرم أسرة شهيد الإعلام العسكري المقدم أحمد الزعكري
	العميد سريع: أكثر من 100 صريعٍ ومصابٍ من المرتزقة في عملية استدراج لـ8 ألوية عسكرية إلى حقول ألغام بحيران
	بيان للقوات المسلحة اليمنية حول العملية النوعية لسلاح الجو المسير في الرياض
	العميد سريع: ادعاءات النظام السعودي هي لحشد الدعم والتأييد لعدوانه على اليمن
	العميد سريع: أغلب العمليات التي يتم تنفيذها في عمق العدو هي موثقة من قبل الإعلام الحربي
	العميد سريع: إذا كانت قوى العدوان حريصة على أمنها واستقرارها وسمعتها فما عليها إلا أن تجنح لمنطق الحق والسلام

	يونيـــــــــو
	 العميد سريع: تطهير جبهتي الصفحة والوجف في خب والشعف بالجوف بشكل كامل وقواتنا تصل منطقة اليتمة
	العميد سريع: أبطال الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على أكثر من 20 موقعاً في محور نجران
	العميد سريع: إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار مقاتلة نوع MQ9 في أجواء محافظة الحديدة
	العميد سريع: الدفاعات الجوية أسقطت هذا العام 4 طائرات استطلاع مقاتلة تابعة للعدوان
	قائد العمليات الخاصة ومدير دائرة التوجيه المعنوي يتفقدان أحوال المقاتلين في محور بيت الفقيه بالحديدة
	العميد سريع يجري زيارات عيدية للمرابطين في الحديدة
	العميد سريع: طائراتنا استهدفت رادارات متطورة وغرف تحكم وسيطرة في قاعدة الملك خالد الجوية
	العميد سريع يتفقد المقاتلين في جزيرة كمران وعدد من المواقع بمدينة الحديدة
	العميد سريع: استهداف برج المراقبة في مطار أبها بشكل مباشر مما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة
	العميد سريع: استهداف مطار أبها يأتي في إطار الدفاع عن النفس والرد المشروع على العدوان
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