
ويمثل حفل التخرج اعالن التحاق الخريجين بزمالئهم المقاتلين من الدفعات 
السابقة والذين يشاركون بفاعلية في مختلف جبهات العز والشرف..

وتعهد الخريجون بالدفاع عن اليمن بشجاعة االبطال وال��ذود عن حياض 
الوطن وسيادته واستقالله وسالمة اراضيه وتقديم ارواحهم رخيصة من اجل 
ذلك ، وسيواصلون السير في نفس الدرب الذي سار عليه الشهداء االبطال وحماة 
الوطن الميامين الذين يسطرون اليوم اروع مالحم البطوالت كما يجترحون 
اعظم االنتصارات في مختلف الجبهات، كما تعهدوا بأنهم سيلحقون بجحافل 

العدوان ومرتزقته هزائم نكراء وخسائر فادحة.
وفي حفل التخرج لدفعة الشهيد الشباطي، بارك العميد الركن طارق محمد 
عبدالله صالح للخريجين التخرج وقال: ابارك لكل منتسبي الدفعة على التخرج 
بنجاح وبارك الله بأمثالكم من الرجال وانتم تهبون اليوم لرفد جبهات الدفاع 
عن الوطن ومواجهة العدوان السعودي ومرتزقته..واضاف العميد طارق صالح 
: ابناء القوات المسلحة موجودون في كل الجبهات.. ال أحد ينكر هذا الشيء.. 

وما ينكره إال جاحد".
مؤكدًا أن معسكر الشهيد الملصي أحد المعسكرات التابعة للجيش اليمني 
التي تعزز الجبهات بالمقاتلين االبطال ، مشيرًا إلى أن كل القوات المسلحة ومن 
مختلف الوحدات مشاركة ومتواجدة في جبهات الدفاع عن الوطن والبعض 

انخرط ضمن اللجان الشعبية.
وأكد العميد طارق محمد عبدالله صالح انهم لن يترددوا في الدفاع عن اليمن 
ورفد الجبهات بالمقاتلين في ميادين العز والشرف، مشيرًا الى ان من يتوانى عن 

الدفاع عن اليمن هو إنسان جاحد للوطن وال فرق بينه وبين المرتزقة.
ولفت إلى أن الساكت عن الحق شيطان اخرس، مؤكدًا ان التضحيات في هذه 
المعركة الوطنية يقدمها جميع ابناء اليمن وان من يقاتل هم ابناء الشعب 

اليمني العظيم.

ودع��ا العميد ط��ارق صالح الخريجين ال��ى رف��ع رؤوس��ه��م عاليًا س��واء في 
معسكرات التدريب او في جبهات القتال، كما دعاهم الى أن ال يسمحوا الحد بأن 

يضعف إرادتهم وان ال يسمحوا للمتخاذلين بأن يوهنوا من عزيمتهم.
واختتم طارق صالح كلمته هاتفًا بصوت مزلزل ومعه اصوات المقاتلين : 

"شعارنا الله الوطن الثورة الوحدة.. تحيا الجمهورية اليمنية".
الجدير بالذكر ان معسكر الشهيد حسن الملصي "ابو حرب" فاتح جبهة نجران 
يواصل تخريج الدفع القتالية، دفعة تلو األخرى، من أبطال القوات المسلحة 
والمدنيين المنتسبين للمعسكر، للدفاع عن الوطن أرضًا وإنسانًا، حيث وقد 
تخرجت اكثر من 13 دفعة من الدفعات العسكرية كاملة الجاهزية للقتال 
وافرادها مؤهلون لخوض معارك الدفاع عن الوطن في مختلف جبهات القتال 

بحرفية قتالية عالية..
وتلقت دفعة الشهيد البطل وحيد الشباطي التي تخرجت من معسكر الشهيد 
الملصي تدريبات قتالية وعسكرية عالية ومكثفة ، وخاصة لتنفيذ المهام 
الموكلة إليها في العمق السعودي بمهارة واقتدار، ومنها تدريبات قتالية 

مكثفة بمحاكاة المنطقة المتجهة إليها، بحسب شرح عائدين من الجبهة.
يأتي تخرج هذه الدفعة القتالية من معسكر الشهيد الملصي كرد على 
ة التي يحاول المرضى من الطابور الخامس  حمالت التطاول والتحريض واإلساء

واهمين ومن يقف خلفهم أن ينالوا من العميد طارق 
محمد عبدالله صالح عبر تجنيد ابواق المشبوهين 
اتهم والذين يعيشون حالة هلع ورع��ب من  بوالء

توالي تخرج دفع المقاتلين األبطال من هذا المعسكر  
الذين استطاعوا أن يغيروا موازين القتال ويجهضوا 
مخططات ال���ع���دوان.. السيما وأن معسكر الشهيد 
الملصي يرفد جبهات القتال بمقاتلين اشداء ومحترفين 
قتاليًا ويذيقون جحافل العدوان ومرتزقته هزائم نكراء 

ويكبدونهم خسائر فادحة ..
الجدير بالذكر أن العميد طارق محمد عبدالله صالح من 
القيادات التي تتعرض منذ مؤامرة 2011م لالستهداف 
المباشر من قبل جماعة االخ���وان وك��ل من شاركهم في 
مؤامرة ساحات التغرير التي مثلت بداية للمخطط التآمري 
الكبير الذي استهدف اليمن وجيشها ووحدتها ونظامها 
الجمهوري الديمقراطي، والذي مثل مقدمة للعدوان الذي 

تشنه السعودية على اليمن للعام الثالث.
بيد أن فشل المتآمرين في النيل من الزعيم والقائد طارق 
صالح باألمس من خالل الجريمة اإلرهابية التي ارتكبوها بتفجير 
مسجد الرئاسة في 3 يونيو 2011م قد بدد أحالمهم وجعلهم 
يرتمون في أحضان العدوان بحثًا عن مالذ آمن لهم وهربًا من 
العقاب الذي ينتظرهم السيما والجميع يتذكرون أن كبار رؤوس 
الفتنة حاولوا أن ينالوا من طارق صالح بتوجيه اتهامات باطلة 
للنيل منه، غير أنه ظل كبيرًا مثلما يتعامل اليوم بمسئولية 

وطنية وال يلتفت لخزعبالت الصغار.
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القوات المسلحة متواجدة في مختلف الجبهات الجبهات وال ينكرها إال جاحد

دفعة جديدة من أبطال »الشهيد الملصي« تثير هلع العدوان
العميد طارق صالح : 

لن نتردد في الدفاع عن الوطن

احتفل معسكر الشهيد العميد حسن عبدالله 
الملصي، الخميس وبحضور العميد الركن طارق 
محمد عبدالله صالح والش��يخ جليدان محمود جليدان 
وزي��ر االتص��االت وتقني��ة المعلوم��ات بتخ��رج دفعة 
جدي��دة م��ن المقاتلين اطل��ق عليها دفعة الش��هيد 
المس��اعد وحيد الشاطبي الذي استش��هد وهو يؤدي 

واجبه الوطني في جبهة نهم.
تدريب��ات  الش��باطي"،  "الش��هيد  دفع��ة  وتلق��ت 
عسكرية مكثفة ونوعية على مختلف األسلحة بمجاالت 
االقتحام��ات والقن��ص والتمويه واالخفاء واالس��تخدام 
الكفؤ لألس��لحة المضادة للدروع وغيرها من المهارات 
القتالي��ة، وتخصص فيها المتخرج��ون ليكونوا في أتم 
الجاهزي��ة للمض��ي على نهج البطل فات��ح جبهة نجران 
الش��هيد حس��ن الملص��ي ورفاقه م��ن أبط��ال الحرس 
الجمه��وري واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل لرفد 
جبه��ات القت��ال دفاعًا ع��ن الوطن ومواجه��ة العدوان 

السعودي ومرتزقته.

أبناء الشعب هم من يقدم 
التضحيات في المعركة الوطنية


