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الزحوفات والمحاوالت باءت بالفشل بفضل الصمود األسطوري 
ألبطال الجيش واللجان الشعبية الذين ألحقوا بالغزاة والمرتزقة 
الهزائم النكراء وكبدوهم الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد 
األمــر الــذي دفع بقادة تحالف العدوان الى اإلعــداد والتحضير 
على مدى أشهر عدة للعملية العسكرية الكبرى التي أطلقوا 
عليها عملية «الرمح الذهبي» حيث تم تجنيد عشرات اآلالف 
من الشباب وتدريبهم وإعدادهم عسكريًا في معسكرات في 
عدن ولحج وخارجية في أرتيريا وحشد عدد كبير من الدبابات 
والمدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ واآلليات العسكرية 
الحديثة والمتطورة ومنها المدرعات األمريكية «االسطورة» 
وتم اسناد قيادة العملية لوزير الدفاع األسبق في أول حكومة 
للجمهورية اليمنية «٩٠-١٩٩٤م» المرتزق اللواء هيثم قاسم 
طاهر الذي تم احضاره من مقر إقامته في اإلمارات، واسناد قيادة 
األلوية والكتائب المشاركة في العملية لقيادات عسكرية كبيرة 
موالية للعدوان وانطلقت ما تسمى «الرمح الذهبي» مطلع العام 

الجاري وتحديدًا في األسبوع األول من يناير الماضي باسناد جوي 
وبحري غير مسبوق من قبل الطائرات الحربية «f١٦» واألباتشي 
التي شنت آالف الغارات مستخدمة القنابل العنقودية المحرمة 

دوليًا على امتداد الشريط الساحلي ومدينتي ذوباب والمخا حيث 
تجاوز عدد الغارات في معظم األيام ٣٠٠ غارة في اليوم الواحد 
اضافة الى القصف المتواصل بمئات الصواريخ والقذائف من البوارج 

باليستي يدك غرفة عمليات الغزاة بالمخا
دكت القوة الصاروخية ألبطال الجيش واللجان فجر األربعاء 
الماضي بصاروخ باليستي غرفة العمليات الميدانية للغزاة 
ومرتزقة تحالف العدوان بالقرب من مدينة المخا ونتج عن الضربة 

مصرع عدد من القيادات العسكرية الموالية لتحالف العدوان.
وبحسب مصدر عسكري فقد استهدفت القوة الصاروخية 
للجيش واللجان فجر األربعاء الماضي بصاروخ باليستي غرفة 
العمليات العسكرية الميدانية للغزاة والمرتزقة قرب مدينة 
المخا بناًء على معلومات استخباراتية دقيقة ومؤكدة.. مشيرًا 
الى أن الصاروخ حقق هدفه بدقة عالية ونتج عن الضربة مصرع 
جميع من كانوا داخل غرفة العمليات من القيادات العسكرية 
وعلى رأسهم العقيد قاسم صالح مهدي رشده وآخرين وسقوط 
العشرات من حراساتهم الشخصية بين قتيل وجريح وتدمير 

وإعطاب عدد من اآلليات العسكرية التابعة لهم.
وأوضح المصدر العسكري أنه تم استهداف غرفة العمليات 
لحظة اجتماع القيادات العسكرية للمرتزقة لوضع اللمسات 
األخيرة على مخطط العملية العسكرية للتقدم باتجاه منطقة 
يختل شمال مدينة المخا وشرقًا باتجاه جبل النار قبل أن يفاجئهم 

الصاروخ الباليستي ويقضي عليهم وعلى خطتهم.
واعترفت وسائل إعالمية تابعة وموالية لتحالف العدوان 
ومرتزقته بالخسارة الكبيرة التي ُمني بها المرتزقة جراء الضربة 
الصاروخية.. وأشار موقع «عدن الغد» المقرب من الحراك الجنوبي 
الموالي للعدوان والممول من االمارات العربية الى وصول جثامين 
عدد من القادة العسكريين الذين لقوا مصرعهم في المخا الى 

مستشفيات عدن بينهم أجانب.
ونشر موقع صحيفة «األمناء» الموالية للعدوان األربعاء الماضي 
أســمــاء عــدد مــن القتلى والجرحى الــذيــن سقطوا فــي الضربة 
الصاروخية كحصيلة أولية بناًء على معلومات من مستشفيات 
عدن.. ومن أبرز القيادات والقتلى من المرتزقة الذين وصلت 

جثامينهم:
- اللواء الركن احمد سيف اليافعي

- العقيد قاسم صالح مهدي رشده
- محمد فاضل محمد

- حسن عبدالكريم علي
- حمود فضل محمد ناجي

فيما استقبل مستشفى ٢٢ مايو بعدن ٧ جرحى، والصليب 
األحمر ٩، ومستشفى الجمهورية ١٦ جريحًا.

ُيذكر أن شقيق الصريع اللواء أحمد اليافعي ويدعى محمد 
سيف اليافعي، قد لقي مصرعه مع عدد من أفراد كتيبته قبل 
حوالي أسبوعين في عملية نوعية ألبطال الجيش واللجان جنوب 

مدينة المخا.

المخا
حالة انهيار يعاني منها قادة قوات تحالف العدوان ومرتزقتهم 
على مدى العامين الماضيين وهم عاجزون عن احتالل الشريط 
الساحلي لمحافظة تعز الممتد من باب المندب جنوب مديرية 
ذوباب وحتى مديرية المخا حيث نفذوا مئات الزحوفات وبأعداد 
كبيرة من الميليشيات التابعة لمرتزقة العدوان والقوات الغازية 
والمرتزقة األجانب الذين تم جلبهم عبر شركتي «بالك ووتر» 
و«داين جروب» األمريكيتين من مختلف دول العالم والعناصر 
اإلرهابية من تنظيمي القاعدة وداعش وبتعزيزات مهولة من 
العتاد العسكري الحديث والمتطور واسناد جوي وبحري من 
الطائرات والبوارج والسفن والزوارق الحربية ولكن جميع تلك 

والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان وتمكنوا من احتالل جزء 
من الشريط الساحلي تحت الغطاء الكثيف بغارات الطيران الذي 
استخدم القنابل العنقودية والقصف المتواصل من البوارج والسفن 
الحربية والصواريخ والدبابات والمدافع الحديثة والمتطورة 
ولكنهم عجزوا عن احتالل جبال كهبوب االستراتيجية والقرون 
الخمسة بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج وجبال 

ومعسكر ومدارس العمري بمديرية ذوباب.
وتكبد تحالف العدوان في عملية «الرمح الذهبي» خسائر فادحة 
في األرواح حيث لقي العشرات مصرعهم وأصيب المئات بينهم 
قيادات عسكرية وميدانية، وخسائر كبيرة في العتاد العسكري.

كهبوب
وفي منطقة كهبوب بمديرية المضاربة بلحج «شمال شرق باب 
المندب» تم الثالثاء الماضي صد محاولة زحف جديدة للمرتزقة 
شرق جبال كهبوب االستراتيجية حيث دارت مواجهات عنيفة 
بين أبطال الجيش واللجان وبين ميليشيات المرتزقة أسفرت عن 
كسر الزحف وتكبيد المرتزقة المزيد من القتلى والجرحى، ومن 
بين الذين لقوا مصرعهم قائد جبهة المرتزقة في كهبوب المدعو 
سلطان محمد جوهر الصبيحي، فيما فر الناجون من المرتزقة الى 

منطقة السقيا جنوب باب المندب.

كسر زحوفات جديدة
واصل أبطال الجيش واللجان والمتطوعون من أبناء القبائل كسر 
زحوفات المرتزقة المعززين بالقوات الغازية واسناد جوي من 
طائرات تحالف العدوان في مختلف الجبهات، ففي مديرية المخا 
تم األربعاء الماضي صد زحفين كبيرين للمرتزقة المدعومين 
بإسناد جوي مكثف أحدهما في شرق مدينة المخا في الطريق 
المؤدي الى جبل النار، واآلخر في الطريق المؤدي الى منطقة يختل 
شمال المدينة ودارت معارك عنيفة تكبد خاللها المرتزقة المزيد 

من الخسائر في األرواح والعتاد.
وأكــد مصدر عسكري تدمير ٤ آلــيــات مــدرعــة للمرتزقة 
واحتراقها بمن فيها شمال مدينة المخا وعربة مدرعة وطقم 
عسكري شرق المدينة، وكان قد تم الثالثاء الماضي كسر زحف 
كبير للمرتزقة شرق مدينة المخا وتكبيدهم المزيد من الخسائر 
في األرواح بين قتيل وجريح وتدمير ٤ مدرعات وعــدد من 
األطقم في المعارك العنيفة التي استمرت منذ الصباح وحتى 
العصر والتي تكللت بانكسار المرتزقة وفرارهم تاركين خلفهم 
قتالهم وآلياتهم المدمرة رغم االسناد الجوي المكثف من طائرات 
«f١٦» واألباتشي التي شنت قرابة ٢٥ غارة على جبل النار  الـــ
ومحيط شرق مدينة المخا ومنطقة يختل شمال المدينة ومعسكر 
خالد بن الوليد ومنطقة الهاملي في مديرية مــوزع المحاذية 

لمديرية المخا.
ويــوم االثنين الماضي تم كسر زحف كبير للمرتزقة باتجاه 
جبل النار شرق مدينة المخا إثر مواجهات عنيفة والتحام مباشر 
بمختلف أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تكبد فيها 
المرتزقة خسائر فادحة في األرواح والعتاد «٤ مدرعات و٥ 
أطقم وجرافة» ومصرع طواقمها، وعلى رأس المرتزقة الذين لقوا 
مصرعهم قائد الزحف المدعو احمد صالح احمد البكري اليافعي 
وقائد سرية لميليشيات المرتزقة المدعو بازل علي سعد العلياني 

و٣ خبراء عسكريين خليجيين.
كما تم خالل االسبوع الماضي كسر زحوفات للمرتزقة باتجاه 
جبال كهبوب االستراتيجية في مديرية المضاربة بمحافظة لحج 
وجبال العمري في مديرية ذوباب وفي مديريات الوازعية ومقبنة 
وجبل حبشي ومدينة تعز ومنطقة كرش بمديرية القبيطة بلحج.

بوابة الجحيم للعدوان والمرتزقة
المخـــــــــا

يواصل أبطال الجيش المسنودون باللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل لمواجهة العدوان في مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق 
المحاذيــة لهــا في محافظة لحج تكبيد الميليشــيات التابعة لمرتزقة المال الســعودي الخســائر الفادحة لميليشــيات حــزب االصالح والجماعات 
السلفية المتطرفة وتنظيمي داعش والقاعدة وأتباع الفار هادي والمعززين بالقوات الغازية ومختلف أنواع األسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة 

الحديثة والمتطورة والمسنودين بغطاء جوي وبحري مكثف من قبل الطائرات والبوارج والسفن الحربية التابعة لتحالف العدوان السعودي.
ويعد المحور الغربي لمحافظتي تعز ولحج «الشــريط الســاحلي الممتد من باب المندب مرورًا بذوباب وحتى المخا» من أكثر الجبهات اســتنزافًا 
لتحالف العدوان ومرتزقته على مدى أكثر من سبعمائة يوم وخصوصًا منذ بدء العملية العسكرية األخيرة مطلع العام الجاري والتي أطلقوا عليها 
العــدوان اســم «الرمــح الذهبي» حيث تكبــد الغزاة والمرتزقة خالل الـ٥٠ يومًا الماضية خســائر فادحــة في األرواح والعتاد، ومــن بين الذين لقوا 
مصرعهم قيادات عسكرية وميدانية كبيرة أبرزهم المرتزق اللواء الركن احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة أركان المرتزقة، والمرتزق العميد 

الركن عمر سعيد الصبيحي قائد ما يسمى اللواء الثالث حزم وهي ضربات قاتلة للعدوان ومرتزقته.
وشهدت مختلف الجبهات في محافظتي تعز ولحج خالل األسبوع الماضي تطورات ميدانية مهمة رصدتها «الميثاق» في التقرير التالي:

ــعــدوان اليافعي وعـــدد مــن الــقــادة ـــان مــرتــزقــة ال مــصــرع نــائــب رئــيــس أرك
كسر زحوفات الغزاة وأذنابهم ودك تجمعات آلياتهم في مختلف الجبهات
أسود القناصة يفتكون بالمعتدين في المخا وذوباب وكهبوب ومدينة تعز
طيران العدوان يواصل شن غاراته الهيستيرية على مناطق الساحل الغربي

جرائم تحالف العدوان
واصل طيران العدوان السعودي شن الغارات الهيستيرية على المديريات الساحلية 
«ذوباب والمخا وموزع والوازعية ومقبنة» خالل األسبوع الماضي مرتكبًا المزيد من 
 «f١٦» الجرائم البشعة والمجازر المروعة بحق المدنيين، حيث شنت طائرات الـــ
واألباتشي عشرات الغارات مستخدمة في عدد منها القنابل العنقودية المحرمة دوليًا 
ردًا على الهزائم القاسية والخسائر الفادحة التي تتكبدها القوات الغازية والميليشيات 
التابعة لمرتزقة العدوان في العتاد واألرواح بمديريات المخا وذوباب والوازعية ومقبنة 
والمعافر بتعز، ومنطقة كهبوب بمديرية المضاربة بلحج، والتي تعد من أكثر الجبهات 

استنزافًا لتحالف العدوان ومرتزقته.
وبلغ عدد الغارات التي شنها طيران العدوان خالل األسبوع الماضي أكثر من ٣٠٠ 
غارة تركزت معظمها على منطقة يختل شمال مدينة المخا وجبل النار شرق المدينة 
ومناطق متفرقة بمديرية المخا ومعسكر وجبال العمري بمديرية ذوباب ومعسكر 

خالد بن الوليد ومنطقة الهاملي بمديرية موزع ومنطقة البرح بمديرية مقبنة.
يومي الخميس والجمعة الماضيين ارتكب طيران العدوان عدة مجازر جديدة بحق 
المواطنين منها مجزرة ألسرة كاملة في قرية «الرمة» بمنطقة يختل حيث استهدف 
بغارة منزل أحد المواطنين نتج عنها استشهاد رب األسرة وزوجته وابنته وأوالده 
الثالثة ونفوق عدد من المواشي، كما استهدف الطيران بغارة جسر حيس في الطريق 
الرابط بين محافظتي تعز والحديدة نتج عنها استشهاد سائق قاطرة غاز وتدمير 
الناقلة.. وشن غارتين على منطقة البرح بمديرية مقبنة مستهدفًا سيارات المسافرين 
أمام مطعم «الرنجلة» ما أدى الى استشهاد ٤ وإصابة آخرين، واستهدف بغارة أخرى 

مزرعة أحد المواطنين في مفرق المخا.

دك تجمعات وآليات الغزاة والمرتزقة
واصلت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش واللجان خالل األسبوع الماضي دك التجمعات واآلليات العسكرية للغزاة والمرتزقة في 
مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية لها في محافظة لحج، ولم تكن الضربة الصاروخية التي دكت بصاروخ باليستي 
فجر األربعاء الماضي غرفة العمليات الميدانية بالقرب من مدينة المخا هي الوحيدة حيث تم في نفس اليوم أيضًا دك تجمعات 
ألفراد وآليات الغزاة والمرتزقة في منطقة الجديد شمال مدينة ذوباب بصليات من صواريخ الكاتيوشا.. وكذا تدمير طقم عسكري 
تابع لما يسمى لواء زايد بصاروخ حراري استهدفه غرب جبال العمري بمديرية ذوباب ما أدى الى تدميره ومصرع جميع من كانوا 
على متنه..كما تم تدمير دبابة بصاروخ مضاد للدروع ومصرع طاقمها في األطراف الشمالية لمدينة كرش بمديرية القبيطة بلحج.

وتم الثالثاء الماضي استهداف مخزن للذخيرة تابع للمرتزقة في شرق مدينة المخا بصواريخ الكاتيوشا ما أدى الى تدميره.
وفي مديرية ذوباب تم استهداف عربة مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه بالقرب من منطقة الجديد شمال مدينة ذوباب ونتج 
عن ذلك تدمير المدرعة واصابة سائقها ومصرع ٤ ممن كانوا على متنها وهم: «محمد راجح ، عبده سالمين حسين، سمير شفيق 
راشد، رهيب الكازمي»..وتم استهداف تعزيزات للمرتزقة بصواريخ الكاتيوشا -االثنين الماضي- في منطقة الخضراء جنوب مدينة 
المخا عبارة عن مدرعات وأطقم عسكرية كانت قد وصلت في اليوم السابق من عدن.. كما تم استهداف تجمعات آلليات المرتزقة 
لحظة محاولتها التقدم باتجاه معسكر العمري بمديرية ذوباب..وفي جبهة كهبوب تم استهداف آلية مدرعة للمرتزقة بصاروخ 

حراري جنوب جبال كهبوب نتج عنه تدمير المدرعة ومصرع طاقمها.
واعترفت مصادر طبية بمستشفيات الجمهورية والتعاون وأطباء بال حدود في مدينة عدن باستقبال ٢٥ قتيًال و٤٥ جريحًا 
بعضهم اصاباتهم خطيرة يومي األحد واالثنين من االسبوع الماضي جراء استهداف عرباتهم بصواريخ موجهة في المحور الغربي 
«المندب، كهبوب، ذوباب، المخا».وفي مدينة تعز تم االثنين الماضي تدمير مدرعة للمرتزقة ومصرع طاقمها بقذيفة صاروخية 
استهدفتها في موقع جبل الجرة المطل على وادي القاضي وأخرى في أطراف منطقة عصيفرة شمال المدينة..وفي مديرية مقبنة 

تم دك تجمعات لميليشيات وآليات المرتزقة.

أبطال القناصة يسقون
 العدو العذاب

واصلت وحدات القناصة في الجيش واللجان حصد أرواح 
مرتزقة العدوان السعودي في مختلف الجبهات.. ففي 
الثالثاء الماضي لقي ٨ مرتزقة مصرعهم قنصًا، ٣ منهم 
في مديرية ذوبــاب تم قنصهم لحظة محاولة تسلل 
مجموعة من عناصر المرتزقة في األطــراف الجنوبية 
لجبال العمري، و٥ تم قنصهم اثناء محاولة التسلل صوب 
جبال كهبوب من الجهة الشرقية في مديرية المضاربة 
التابعة لمحافظة لحج، فيما أصيب آخرون.وفي مدينة 
تعز لقي ٥ مرتزقة مصرعهم بعمليات قنص في مواقع 
متفرقة شرق وشمال المدينة..ويومي األحد واالثنين من 
االسبوع الماضي لقي ٩ مرتزقة مصرعهم في عمليات 
قنص بمدينة تعز اثنين منهم في تبة الوكيل بمنطقة 
كالبة، و٦ في تبة المكلكل، وواحــد في منطقة صالة 

شرق المدينة.
وبث اإلعالم الحربي الثالثاء الماضي مشاهد لعمليات 
قنص استهدفت الغزاة والمرتزقة في المخا بعد انتشار 
وحدة القناصة الليلية في عدد من مناطق الساحل الغربي 

لمحافظة تعز.

مصرع اللواء أحمد اليافعي ..صفعة قوية لتحالف العدوان ومرتزقته 
شكل مصرع المرتزق اللواء الركن/أحمد سيف اليافعي 
- المعين من الفار هادي نائبًا لرئيس هيئة أركان مايسمى 
(الجيش الوطني) الموالي لتحالف العدوان السعودي في 
عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية  األربعاء 
الماضي في المخا غرب محافظو تعز صفعة قوية لقيادات 
قوات تحالف العدوان  والمرتزقة كونه يعد من أبرز القادة 

العسكريين الجنوبين المنشقين عن الجيش اليمني .
كما أدى مصرع الــلــواء اليافعي ومعه عــدد من القادة 
العسكريين الموالين لتحالف العدوان في الضربة الصاروخية 
التي استهدفتهم فجر األربعاء الماضي  بالقرب من مدينة 
المخا الى خالفات واتهامات متبادلة بين قيادات مرتزقة 
العدوان  الموالين للسعودية والموالين لإلمارات.كما أثار 
مصرع المرتزق اللواء اليافعي وعددمن القادة العسكريين 
من أبناء يافع ومحافظة لحج سخطًا واسعًا في الشارع 
العام الجنوبي وخاصة أبناء يافع والصبيحة الذين يتهمون  
الــفــارهــادي وعلي محسن بأنهما يسعيان للتخلص من 
القيادات العسكرية من أبناء يافع والضالع والصبيحة من 
خالل الزج بهم في معارك تخدم تحالف العدوان واالحتالل 
والغزو األجنبي .وسبق أن قتل في يناير الماضي المرتزق 
الجنوبي العميد الركن عمر سعيد الصبيحي المعين من 

قبل الفار هادي قائدًا للواء الثالث حزم مع ١٩ من مرافقيه 
في كمين للجيش واللجان الشعبية في ذوباب بالقرب من 

باب المندب.
واللواء الركن /  أحمد سيف المحرمي اليافعي من مواليد 
يافع - مديرية رصد - محافظة ابين في منطقة جبل محرم 
في العام ١٩٥٠م والتحق بالسلك العسكري في الجيش 
الجنوبي قبل االستقالل في العام ١٩٦٦م، وُعين في العام 

١٩٧٨م مدير االستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع في 
جمهورية اليمن الديمقراطية (الشطرالجنوبي سابقًا)، 
واستمر في هذا المنصب الى العام ١٩٨٠م حيث عين في 
منصب قيادة أركان الجيش الجنوبي وفي العام ١٩٨٥م 
عين قائدًا للمحور االوسط لمدة ثالث سنوات وفي العام 
١٩٨٧م عين مديرًا لدائرة التدريب بــوزارة الدفاع في 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
وفي العام ١٩٩٠م بعد إعادة وحدة الوطن اليمني أرضًا 
وإنسانًا وقيام الجمهورية اليمنية  تم تعيينه مديرًا لدائرة 
ــوزارة الدفاع حتى العام ١٩٩٤م  العالقات الخارجية ب
وتوقف عن العمل على اثر حرب صيف  ١٩٩٤م  حتى 
العام ٢٠٠٨م، حيث عينه الرئيس علي عبدالله صالح  
نائبًا لقائد المنطقة الشرقية بالوادي والصحراء في محافظة 

حضرموت.
وعين  في العام ٢٠١٢م  قائدًا للمنطقة العسكرية 
الثالثة (الوسطى)، واستمر في منصبه حتى العام ٢٠١٥م 
حيث تم تعيينه من قبل الفار هــادي  قائدًا للمنطقة 

العسكرية الرابعة.
وفي نوفمبر٢٠١٦م عينه الفار هادي  نائبًا لرئيس هيئة 

األركان العامة.

جندي اماراتي .. لقي مصرعه في باب المندبقتلى االمارات العائدين من اليمن مصرع المرتزق اللواء الركن/أحمد سيف اليافعي 


