
الثورة/ محمد الفائق
ــق أوىل رضباته بنجاح ويصيب هدفه  عام االنتصارات 2019م يحق
ــن أبطالنا عامهم الجديد  بدقة عالية جعلت العدو يف ذهول ، هكذا دش
ــكريا للمرتزقة  ــال عس ــتهدفت حف ــري اس ــة للطريان املس ــة نوعي برضب
ــقط عىل إثرها العرشات من قيادات  بقاعدة العند يف محافظة لحج،  س

الصف األول من ضباط مرتزقة العدوان بني قتيل وجريح.
ــمي  ــا كما يقول املتحدث الرس ــة كرضبة حظ ولكنه ــم تأت الرضب ل
ــد عملية  ــاءت بع ــع ج ــى رسي ــد يحي ــلحة العمي ــوات املس ــم الق باس
ــتخباراتية تم رصد تجمع لعدد من القيادات العليا ملرتزقة العدوان  اس
ــوات الجوية  ــتهدافهم من قبل الق ــكرية وتم اس ــدة العند العس يف قاع
ــرية نوع قاصف 2k وهي طائرة جديدة  وسالح الجو املسري بطائرة مس
ــفل  ــن أعىل إىل أس ــابقا وتنفجر م ــا س ــم اختباره ــة وت ــت الخدم دخل
ــظ ولديها القدرة عىل حمل كمية كبرية  ــكل متش ــافة 20 مرتاً وبش بمس
ــات عنها وعن  ــيتم عرض خصائصها وفيديوه ــن املواد املتفجرة وس م

تجاربها السابقة يف ما بعد.
ــم لــ"الثورة" أن  ــدوا يف حديثه ــطون ومراقبون أك ــيون وناش سياس
ــويد والرتدد يف تنفيذه من قبل  أي محاولة لالنقالب عىل اتفاقيات الس
ــكل يفهم منه العدوان أن  ــكرية، وبش ــريد عليه بالقوة العس العدوان س
ــريين إىل أن جنوحنا  ــدم املماطلة، مش ــه يف تنفيذ االتفاق وع مصلحت
ــلم ليس ضعفا بل جاء من مصدر قوة وما حدث من انتصار اليوم  للس

يؤكد ذلك:
ــزاب التكتل املناهضة للعدوان للقيادة الثورية  يف البداية باركت أح
ــس  ــس الخمي ــم أم ــعب العظي ــان وللش ــش واللج ــية والجي والسياس

العملية النوعية لـ سالح الجو املسري.
ــياق الحق  ــزاب يف بيان لها إن“ هذه العملية تأتي يف س ــت األح وقال
املكفول لشعبنا وجيشه ولجانه يف مواجهة االحتالل البغيض لألرايض 

اليمنية“.
ــم العدوان بحق املدنيني  ــتمرار جرائ و اعتربتها رًدا مرشوًعا عىل اس
من النساء واألطفال. ودعت أبناء الشعب اليمني إىل رفع وترية التعبئة 

العامة ورفد الجبهات.
ــزو واالحتالل لوقف  ــت األمم املتحدة للضغط عىل دول الغ كما دع

العدوان ورفع الحصار.
ــيايس األعىل احمد  ــارية للمجلس الس ــد عضو الهيئة االستش وأك
ــائل عديدة وتكشف أبعاداً جديدة  الحبييش أن هذه الرضبة توجه رس

عن طبيعة املواجهة مع قوى العدوان.
ــو املعادي  ــالح الج ــدوان عىل اليمن كان س ــد بداية الع ــال « عن وق
ينفرد بالسيطرة عىل األجواء اليمنية وينفرد أيضا بالحصار اإلعالمي 
ــب املعلومات عن  ــن بهدف حج ــارك الجارية يف اليم ــىل املع ــق ع املطل
ــائل  ــائل اإلعالم الخارجية، ولكن اليوم الوضع تغري وأصبحت وس وس
ــرب وتجويع  ــور جرائم الح ــرش أخبار وص ــة الكربى تن ــالم العاملي اإلع

األطفال».
ــت اليوم تصل إىل أعماق  ــتية أصبح وأضاف إن صواريخنا الباليس
ــد  ــرتق القواع ــرية تخ ــا املس ــت طائراتن ــا أصبح ــة كم ــدان املعادي البل

العسكرية لدول العدوان ومرتزقته أين ما وجدت.
ــج وقبله ما  ــدة العند محافظة لح ــدث اليوم يف قاع ــدا أن ما ح مؤك
ــة يف الربيقة محافظة عدن العام  ــكرية اإلماراتي حدث يف القاعدة العس
ــىل الرضب يف العمق من دون  ــف أن ذراعنا الجوي قادر ع املنرصم يكش
ــريان العدو  ــس من ما يفعله ط ــائر باملدنيني عىل العك ــاق أي خس إلح

التي تقتل األطفال والنساء واملدنيني.
ــتهداف قاعدة العند مؤرش لتدشني أسلحة  مشريا إىل أن عملية اس
ــدى لقاء رئيس  ــاع اإلعالن عنها ل ــبق لوزير الدف ــدة ومتطورة س جدي
ــلحة جديدة  ــول أس ــد دخ ــه، عندما أك ــىل ل ــيايس األع ــس الس املجل
ــتقلب املعادلة العسكرية رأسا عىل  ومتطورة ومنظومات دفاع جوي س

عقب.
ــيكون عاما  ــام 2019م، س ــن أن الع ــن واثقون م ــه «نح ــم قول واختت
ــما ومليئا باملفاجآت ، وال يوجد أمام تحالف العدوان ومرتزقتهم  حاس
ــويد ، وعليهم  ــاورات الس ــوى اغتنام الفرصة التي تتيحها لهم مش س
ــاورات التي رعتها األمم املتحدة  االلتزام بما نصت عليه اتفاقيات مش
ــول لهم عىل  ــاك االتفاقيات نق ــدويل، وان أرصوا عىل انته ــع ال واملجتم

نفسها جنت براقش».
محصلة نجاح

ــش املرتزقة حالة من الهلع والرعب جراء العملية النوعية ولم  ويعي
ــتمرار العدوان  ــل إرصارهم عىل اس ــادات املرتزقة يف مأمن يف ظ ــد قي تع

ــتاذ محمد  ــيايس االس ــط الس ــىل اليمن ، حيث يؤكد الكاتب والناش ع
املنصور أن عملية استهداف قيادات املرتزقة العسكريني بقاعدة العند 
ــائل مهمة لتحالف العدوان  املحتلة تحمل يف توقيتها ومكانها عدة رس
ــا : أن رهانكم عىل  ــه من أهمه ــي اإلماراتي ومرتزقت ــعودي األمريك الس
استمرار العدوان والتصعيد وارتكاب الجرائم لن يكون له اية نتيجة بل 
إنه سينعكس عليكم هزائم وفشل لن يؤدي إىل يشء وأنه ليس أمامكم 

سوى القبول بالسالم العادل واملرشف أو الهزيمة املحققة بإذن الله .
ــدوان ومرتزقته بأن يد  ــري للع ــة أيضا كانت تذك ــا أن العملي موضح
ــول إىل أي مكان  ــعبية الضاربة قادرة عىل الوص ــش واللجان الش الجي
ــتقرار يف أي  ــم لن تنعموا باالس ــه ويف أي وقت، وأنك ــد الوصول إلي تري

جزء محتل من الوطن .
ــم  ــتخباري مه ــاح اس ــة نج ــل محصل ــة تمث ــار إىل أن العملي وأش
ــتطاعت من  ــري الذي اس ــريان اليمني املس ــي للط ــة نجاح فن ومحصل

خالله الطائرة اخرتاق املجال الجوي للعدوان يف قاعدة العند .
ووفقا للمنصور فأن العملية مع بدء العام العملياتي الجديد تذكري 
ــعبية  ــم بتعاظم إمكانات الجيش واللجان الش ــعب اليمني العظي للش
وقدراته الضاربة، وللعدو أن يتوقع املزيد من هذه العمليات العسكرية 
االسرتاتيجية املهمة والنوعية يف اي زمان ومكان داخل اليمن وخارجه.

انتصار لدماء الشهداء
ــادة مرتزقة من الصف األول برتب كبرية يف عداد القتىل والجر  ق
ــري عىل قاعدة  ــى يف العملية الناجحة التي نفذها الطريان املس ح

العند، فيما يرى محافظ لحج أحمد جريب أن نجاح هذه العملية 
ــس صالح  ــهيد الرئي ــة الش ــهداء وخاص ــاء الش ــارا لدم ــو انتص ه
ــدا عىل أنه  ــهيد املرتقب، وتأكي ــبوع الش ــا مع أس ــاد ، وتزامن الصم

سيكون عاما باليستيا وعام انتصارات ورضب املرتزقة يف العمق.
ــتهداف قاعدة  ــد املحافظ جريب أن ما تحقق اليوم من اس وأك
ــكري والحضور من  ــرض العس ــتهداف الع ــكرية واس العند العس
ــعودي،  ــالل اإلماراتي والس ــني لقوى االحت ــادة املرتزقة التابع قي

تعترب نقلة كبرية يف إدارة املعركة ضد آلية العدوان والتحالف.
ــن العدوان  ــة أعوام م ــة فبعد أربع ــالة قوي ــال «العملية رس وق
ــتهدف وزارة دفاع العدو ومواقعه االسرتاتيجية وفق  أصبحنا نس
ــدو أثناء العرض  ــتهداف الع ــتخباراتية دقيقة، واس معلومات اس

العسكري كانت رضبة موفقة وناجحة مائة باملائة.
ــالل بان ليس لهم أي مكان يف  ــالة لقوى االحت وأضاف أنها رس

ارض اليمن والقادم سيكون أعظم.
مشريا إىل أن من بني قتىل وجرحى رضبة الطريان املسري اللواء 
ــة االركان وحالته خطرية جدا  ــالم النخعي رئيس هيئ عبدالله س
ــح قائد الزنداني واللواء  ــل عىل منت طائرة، واللواء الركن صال ونق
ــة األركان واللواء  ــس هيئ ــح الزنداني نائب رئي ــيف صال الركن س
ــعبة االستخبارات العسكرية  الركن محمد صالح طماح رئيس ش
ــة الرابعة عبدالله  ــن محمد قائد املنطق ــواء الركن فضل حس والل

احمد عبدالله محافظ لحج املعني من الفار هادي .

ــدا أن هناك 9 من قادة الصف األول إصاباتهم خطرية، وأن  مؤك
املعلومات تشري إىل سقوط أكرث من 90 جريحاً هناك تعتيم وغلق 
ــفى األملاني ومستشفى  ــوارع ومداخل املستشفيات املستش للش

الربيهي ومستشفى أطباء بال حدود.
ــات الجنوبية قائال  «  ــالة ألبناء املحافظ ــم حديثه برس وأختت
ــيئاً  بعد اربعة اعوام ماذا قدم لهم تحالف العدوان لم يقدم لهم ش
ــجون ومعتقالت  ــم اىل املحارق ومعارك خارسة وس ــوى الزج به س

واغتياالت وسفك للدماء بصورة يومية».
رضبة مسددة

ــوى  ــي الغزاة ومرتزقتهم س ــد ولن يجن ــيكون القادم أش س
ــزي والعار والهزائم النكراء عىل أيادي أبطال اليمن ما دام  الخ
ــتمرون يف عدوانهم عىل اليمن، وستدخل منظومات  أنهم مس
جديدة يف الخط الدفاعي، إذ يقول محافظ أبني احمد الرهوي 
ــكرية  ــات عس ــتهدفت تجمع ــي اس ــددة الت ــة املش إن الرضب

للمرتزقة يف قاعدة العند كانت ناجحة.
مشريا إىل أن قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي 
سبق وان تحدث وأكد أننا نتجنب أن نمس أبناء جلدتنا حتى 
وان كانوا أدوات بيد املحتل ويساعدونه عىل قتلنا ونتجنب أن 
ــارة إنذار وتحذير، ولكن  ــه إليهم صواريخنا وقد كانت إش نوج
ــكالم بمحمل الجد،  ــة لم يأخذوا هذا ال ــؤالء العمالء واملرتزق ه

تمادوا يف االنبطاح والعمالة واالرتزاق.

ــددة  ــري كانت رضبة مس ــة الطريان املس ــريا إىل أن عملي مش
ــالة قوية مفادها  ــدرات قتالية نوعية وتمثل رس ومبنية عىل ق
ــا للدماء  ــالم وحقن ــالم هو حبا للس ــا نجنح للس ــن عندم نح

وحرصا منا عىل الحفاظ عىل ما تبقى من مقدرات الوطن.
ــوا أصحاب قرار وال  ــة اثبتوا أنهم ليس ــال « هؤالء املرتزق وق
ــد موقفهم فكل يشء  ــيطاً من تحدي ــون حتى جزءاً بس يمتلك
ــك  وأثبتت ان  ــويد أكدت ذل ــاورات الس بيد العدو، ونتائج مش
ــعب اليمني  ــدون تركيع الش ــالم ويري ــالء ال يريدون الس العم

للمحتل والغزاة».
ــوم  الي ــق  تحق ــذي  ال ــكري  العس ــاح  النج إن   » ــاف  وأض
ــتهداف قاعدة العند يمثل رسالة مفادها أن أيدينا طويلة  باس
ــالم ليس من موقف  ــل إىل حيثما نريد، وأن جنوحنا للس وتص
ــالم العادل  ــوة ولن نقبل إال بالس ــف وإنما من مصدر ق الضع
واملرشف، وان أراد العدو العودة إىل السالح والقوة فنحن لها».
ــش رصاع العقول ماذا  ــن نعي ــال : « اليوم نح ــتطرد قائ وأس
ــلحة وصواريخ  ــم الهائلة من أس ــة رغم إمكانياته أنتج املرتزق
ــدون عىل صفقات  ــوا يشء وهم فقط يعتم ــا؟! لم ينتج وغريه
ــع أمريكا،  ــدوان م ــف الع ــا دول تحال ــي تعقده ــلحة الت األس
ــدوان تمكنا  ــوام من الع ــوم وخالل أربعة أع ــل نحن الي باملقاب
ــا حدث اليوم يؤكد ذلك ،  ــلحتنا وصواريخنا وم من تطوير أس
وقريبا ستدخل ثالث منظومات عسكرية خط الدفاع الجوي.
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سياســيون وناشــطون : اســتهداف قاعــدة العند بالطيران المســير سياســيون وناشــطون : اســتهداف قاعــدة العند بالطيران المســير 
يؤكــد أن جنوحنــا للســلم جــاء مــن مصــدر قــوة وليس مــن ضعفيؤكــد أن جنوحنــا للســلم جــاء مــن مصــدر قــوة وليس مــن ضعف
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03 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

التأكيد على أن يد الجيش الضاربة قادرة على الوصول إلى أي مكان وأن المحتل لن ينعم باالستقرارالتأكيد على أن يد الجيش الضاربة قادرة على الوصول إلى أي مكان وأن المحتل لن ينعم باالستقرار

عام االنتصارات يحقق أولى ضرباته بنجاح ويصيب العدو بالذهولعام االنتصارات يحقق أولى ضرباته بنجاح ويصيب العدو بالذهول

مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في نهم ونجران وعسير وجيزانمصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان في نهم ونجران وعسير وجيزان

ــش واللجان  ــال الجي ــيطر أبط س
ــن املواقع  ــعبية أمس عىل عدد م الش
ــة العدوان يف  ــز بها مرتزق التي يتمرك

مديرية رصواح بمأرب.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــان نفذت  ــش واللج ــدات الجي أن وح
ــع  مواق ــىل  ع ــني  هجوميت ــني  عمليت
ــدرة ووادي  ــدوان يف املخ ــة الع ملرتزق
ــت  وأوقع رصواح  ــة  بمديري ــق  الضي

عددا من القتىل والجرحى.
ــلحة  ــار املصدر إىل اغتنام أس وأش

بعد فرار املرتزقة من مواقعهم.
ــان  ــش واللج ــد الجي ــك ص إىل ذل
ــعبية أمس زحفاً ملرتزقة العدوان  الش
ــدد من  ــي عىل ع ــعودي األمريك الس

التباب يف جبهة الحول بنهم.
ــرصع  م ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــة العدوان  ــن مرتزق ــة أعداد م وإصاب
ــاه  باتج ــم  لزحفه ــدي  التص ــالل  خ

منطقة الحول بنهم.
وأشار املصدر إىل أنه تم استهداف 

ــة بقذائف املدفعية  تجمعات للمرتزق
وتنفيذ عمليات قنص خالل التصدي 

للزحف.
كما دمر الجيش واللجان الشعبية 
ــة العدوان يف جبهة  أمس دبابة ملرتزق
ــاروخ موجه ومدرعة بقذائف  نهم بص
ــفر عن تدمريها ومرصع  مبارشة ما أس

عدد من املرتزقة.
ــن مرتزقة  ــرح عدد م ــا قتل وج كم
ــرس  ك يف  ــس  أم ــعودي  الس ــش  الجي
زحف لهم عىل الطلعة بقطاع نجران .
ــكري لـ (سبأ)  وأوضح مصدر عس
ــان  واللج ــش  الجي ــن  م ــدات  وح أن 
ــع  واس ــف  لزح ــدت  تص ــعبية  الش
ــقوط قتىل  ــة عىل الطلعة وس للمرتزق

وجرحى يف صفوفهم.
ــف  الزح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــاركة  بمش ــاعات  س ــدة  لع ــتمر  اس
ــيش املعادي  ــريان الحربي واألبات الط

دون تحقيق أي تقدم ميداني.
وعىل نفس الصعيد كرست وحدات 

ــعبية أمس  ــن الجيش واللجان الش م
زحفا ملرتزقة الجيش السعودي قبالة 

منفذ علب بقطاع عسري.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــة  ــن مرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م
ــدي  ــالل تص ــعودي خ ــش الس الجي
ــعبية لزحفهم  ــش واللجان الش الجي

قبالة منفذ علب .
ــة  املرتزق أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــائر فادحة يف العتاد دون  تكبدوا خس

تحقيق أي تقدم .
ــش  الجي ــن  م ــدات  ــت وح وأعطب
ــة  جراف ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــعل  ــكريتني يف موقع مش وآليتني عس

العسكري بقطاع جيزان.
ــكري لـ (سبأ)  وأوضح مصدر عس
ــدروع واملدفعية تمكنت  أن وحدات ال
ــكرية وآليتني  ــن إعطاب جرافة عس م
عسكريتني يف موقع مشعل العسكري 
ــن قذائف  ــدد م ــه وع ــاروخ موج بص

املدفعية.
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صنعاء / سبأ
قال وزير الدفاع اللواء الركن 
ــي " لقد  ــارص العاطف ــد ن محم
ــوالت  ــرصم تح ــام املن ــهد الع ش
التدريب  ــارات  ــة يف مس إيجابي
ــدت  تجس ــي  والت ــل  والتأهي
ــج  تخري يف  ــة  العملي ــا  نتائجه
ــدورات  وال ــع  الدف ــن  م ــد  العدي
ــي  ــة الت ــكرية التخصصي العس
ــدرات  الق ــز  تعزي يف  ــهمت  أس
ــات القتال  ــة ورفد جبه الدفاعي

بالكوادر املؤهلة".
ــالل اجتماع ضم  ــاف خ وأض
ــات  الهيئ ــاء  رؤس ــن  م ــدداً  ع
ــكرية  العس ــر  الدوائ ــدراء  وم
أن  ــي  اليمن ــعبنا  لش ــق  "يح
ــارات  باالنتص ــر  ويفخ ــز  يعت
ــش  ــال الجي ــا أبط ــي حققه الت
ــعبية ضد العدوان  واللجان الش
ــة  ــالل أربع ــه خ ــم وأدوات الغاش
ــه  وج يف  ــود  الصم ــن  م ــوام  أع
ــت عىل وطننا  أعتى قوى تكالب
ــعبه  ش وإذالل  ــه  احتالل ــة  بغي

واالستحواذ عىل ثرواته".

ــىل  ع ــاع  الدف ــر  وزي ــدد  وش
ــني  مضام ــة  ترجم رضورة 
ــب القتايل  ــة التدري ــام خط ومه
ــداد املعنوي  ــي واإلع والعمليات
للعام الجديد عىل صعيد الواقع 
ــن أهمية يف  ــا لذلك م ــيل مل العم
ــاء  بن ــادة  إع ــات  ــة متطلب تلبي
ــلحة وتطويرها بما  القوات املس
والتحديات  ــورات  التط ــب  يواك
ــة  ــن ومجابه ــام الوط ــة أم املاثل

ــي  الت ــتعمارية  االس ــاع  األطم
ــتهدفه اليوم يف ظل سياسة  تس

الهيمنة.
أن  ــي  العاطف ــواء  الل ــد  وأك
ــايل  القت ــل  والتأهي ــب  التدري
ــداد املعنوي  ــي واإلع والعمليات
ــلحة كان وسيبقى  للقوات املس
ــات  أولوي يف  ــرز  األب ــب  الجان
ــاع  الدف وزارة  ــادة  قي ــام  اهتم
ــة األركان ملا له من  ــة هيئ ورئاس

ــاء املقاتل املحرتف  ــة يف بن أهمي
ــية  ــكل النواة األساس الذي يش
ــارات يف ميادين  ــع االنتص لصن
ــرض  والع األرض  ــن  ع ــاع  الدف
ــة..  والكرام ــزة  الع ــاحات  وس
ــق  التوفي ــع  للجمي ــا  متمني

والنجاح يف املهام املوكلة لهم.
ــاع  الدف ــر  وزي ــاد  وأش
ــة  النوعي ــازات  باإلنج
ــزة  املتمي ــات  والنجاح

ــا  حققته ــي  الت ــارات  واالنتص
ــف  بمختل ــلحة  املس ــوات  الق
ــة  الربي ــكيالتها  وتش ــا  صنوفه
ــة والجوية خالل العام  والبحري
والقتايل  والعملياتي  ــي  التدريب

املنرصم 2018م.
ــن  ــاع م الدف ــر  ــتمع وزي واس
ــة  املعني ــكرية  العس ــادات  القي
بالتنفيذ واإلرشاف عىل الخطة 
إىل  2019م،  ــام  للع ــة  التدريبي
ــج العام  ــن خطط وبرام رشح ع
ــد  الجدي ــايل  والقت ــي  التدريب
ــل  ــا يكف ــتوياته وبم ــة مس بكاف

تحقيق النجاحات املطلوبة.
ــاع الذي حرضه  وكان االجتم
ــلحة  املفتش العام للقوات املس
ــاري  عبدالب ــن  الرك ــواء  الل
ــش مضامني  ــمريي، قد ناق الش
ــي  العمليات ــب  التدري ــة  خط
ــوي  املعن ــداد  واإلع ــايل  والقت
ــام  ــات امله ــام 2019م وأولوي للع
ــام القوات  ــات املاثلة أم والواجب
ــة األوىل  ــلحة خالل املرحل املس

من العام التدريبي الجديد.
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