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العدد: )1565( متابعات5

 واصلت القوات المسلحة الباسلة ممثلة في أبطال اللواء )25( ميكا وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء من أبناء محافظة 
أبين خالل األيام الماضية، العمليات النوعية والمواجهات الحاسمة ضد العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة، ومطاردة 
فلولهم ومن تبقى منهم، بعد االنتصارات المؤكدة ضد مسلحي التنظيم خالل يومي الثالثاء واألربعاء الماضيين داخل 
مدينة زنجبار والمناطق المحيطة بها في محافظة أبين وتكبيد العناصر اإلرهابية خسائر كبيرة في األرواح بينهم قياديين، 

واالستيالء على عدد كبير من العتاد من أسلحة وأجهزة اتصاالت متطورة..

  متابعة :اسامة الشرعبي

وأوض��ح عسكري مسؤول في اللواء )25( 
ميكا في تصريحات لموقع )26 سبتمبرنت( 
أن مقاتلي اللواء وبمساندة ودعم الوحدات 
القتالية من المنطقة العسكرية الجنوبية 
يواصلون عمليات التمشيط والمالحقة لمن 
اإلرهابية من تنظيم  العناصر  تبقى من 
القاعدة في محيط مدينة زنجبار ومناطق 
أخرى بالمحافظة لتطهيرها من تلك العناصر 

اإلرهابية.
ولقي عنصران من العناصر القيادية البارزة 
في تنظيم القاعدة مصرعيهما ضمن أكثر من 

)40( من اإلرهابيين في محافظة أبين.
وق��ال مصدر أمني مسؤول في محافظة 
اللذين لقيا  أبين ل�»سبأ« إن اإلرهابيين 
حتفهما هما عايض الشبواني وعوض محمد 
صالح الشبواني، وهما من العناصر القيادية 
الخطرة في تنظيم القاعدة كانا ضمن العناصر 
اإلرهابية التي لقيت مصرعها في المعارك التي 

تخوضها القوات المسلحة في أبين.
وأض��اف المصدر أن عشرات اإلرهابيين 
من عناصر وقيادات القاعدة لقوا مصرعهم 
فيما جرح آخرون من خالل عمليات المطاردة 
والتمشيط التي يقوم بها رج��ال القوات 
المسلحة واألم���ن األب��ط��ال بالتعاون مع 
المواطنين الشرفاء لتطهير مديريات محافظة 

أبين من تلك العناصر اإلرهابية.
من جهة أخرى أكد مصدر عسكري مسؤول 
أن رجال القوات المسلحة األبطال في مديرية 
لودر ألقوا القبض على أحد عناصر تنظيم 
القاعدة ويدعى عبدالرحمن محمد دوعن الذي 

كان ينوي الفرار إلى مناطق بعيدة من مناطق 
المواجهات.موضحًا أن اإلرهابي »دوعن« من 

المطلوبين أمنيًا وضمن المتهمين بقتل عشرة 
جنود في كمين غادر كانت قد نصبته العناصر 

اإلرهابية في عقبة ثرة بمكيراس في 6 يونيو 
الماضي.. وكان مصدر مسؤول في اللواء 25 

ميكا قد أعلن )الثالثاء( الماضي أن العشرات 
من العناصر اإلرهابية لقوا مصرعهم بينهم 
قيادي في التنظيم يكني نفسه ب�»أبوسنبل«، 
كما أصيب عدد كبير منهم في هجمات مباغتة 
شنتها وح��دات من اللواء على أوك��ار عناصر 
اإلرهاب داخل مدينة زنجبار ودمرتها، وجرى 
خالل هذه الهجمات تدمير مخزن لألسلحة في 
حصن شداد بعد العثور على وسائل اتصاالت 
لعناصر  ا تلك  تستخدمها  كانت  متطورة 
اإلرهابية، كما تم العثور على قناصات وذخائر 
وأسلحة خفيفة ومتوسطة وبطاقات لبعض 

القتلى..
مشيرًا إلى أن عناصر اإلرهاب قاموا بنقل 

جثث قتالهم وجرحاهم إلى مدينة جعار.
وكانت مصادر عسكرية وأمنية في أبين 
قد أكدت خالل األي��ام الماضية أن العناصر 
اإلرهابية قامت بارتكاب جرائم مروعة في 
مدينة شقرة وزنجبار وجعار ومناطق أخرى 
حيث اعتدت على أفراد القوات المسلحة واألمن 
والمواطنين وممتلكاتهم وعلى الممتلكات 
العامة والخاصة وش��ردت آالف األس��ر من 

منازلها،.
وسعت إلى تحويل محافظة أبين إلى وكر 
لإلرهاب وأعمال التخريب ومنطلق الرتكاب 

أعمال إرهابية في محافظتي عدن ولحج.
مستهدفة بذلك أم��ن الوطن واستقراره 
والتغرير بشبابه والدفع بهم إلى ارتكاب أعمال 
مخالفة لتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وأخالق 
وقيم مجتمعنا اليمني المسلم وإلحاق اضرار 

كبيرة باقتصادنا الوطني.

»القاعدة« تتجه إلنتاج أفالم »كرتون« لتجنيد أطفال!!
 » م يليا كو « سسة  مؤ كشفت   
نية  يطا لبر ا ف  لتطر ا فحة  لمكا
)ال��س��ب��ت( ال��م��اض��ي، ع��ن ع��زم 
تنظيم القاعدة انتاج سلسلة أفالم 
كارتونية لألطفال لتعليمهم تاريخ »القاعدة« 
وتشجيعهم على اتباع خطى ق��ادة الجهاد 
وارتكاب أعمال عنف إرهابية باستخدام صور 

وأف��الم كارتونية تحمل اسم »القاعدة في 
جزيرة العرب«.

ونقلت عن أبي الليث الليبي قيادي القاعدة 
في موقع »الشموخ« التابع للتنظيم اإلرهابي 
قوله: »إن الفلم الكارتوني عبارة عن قصص 
مثيرة تخبر األطفال بحقائق أدت إلى تدهور 
العقيدة اإلسالمية، ويتضمن الفلم الكارتوني 

أحداثًا حقيقية تجسد أعمااًل سابقة نفذتها 
)القاعدة( من قبل.وقالت مؤسسة )كويليام(: 
»إن هذا الفلم يوضح تطورًا ملحوظًا في أدبيات 
القاعدة تجاه اإلعالم وتوظيفه، إنهم يتبعون 
طرقًا جديدة لتجميل ص��ورة اإلره��اب لدى 
الشباب واألطفال بوسائل وتكنولوجيا حديثة 

وخطيرة في ذات الوقت.

روسيا تجدد دعمها لليمن 
في مكافحة اإلرهاب

 أكد سعادة سرجي كوزلوف سفير االتحاد 
الروسي ل��دى بالدنا وق��وف ب��الده الكامل 
والمبدئي مع اليمن في حربها على اإلرهاب 

والتطرف.
وق���ال ك��وزل��وف ف��ي ح���وار أج��رت��ه معه صحيفة 
»26سبتمبر« ونشر الخميس الماضي، إن روسيا 
تربطها عالقات وطيدة مع الدول التي تحارب اإلرهاب 

ومنها بالطبع اليمن.
وعبر عن اعتقاده بأن األعمال اإلرهابية األخيرة 
التي جرت في محافظتي أبين ولحج وبعض المناطق 
األخ��رى يقوم بها بالفعل عناصر تنظيم القاعدة 
اإلرهابي الذي استغل األوضاع الراهنة في اليمن، 
حيث شجعت األزم��ة السياسية الراهنة في اليمن 
تنظيم القاعدة ألن يتحرك ويرفع رأسه في محاولة 
السيطرة على محافظة أو محافظتين اليجاد كيان 
خاص له ينطلق من اليمن.وأكد سعادة السفير 
ال��روس��ي بصنعاء أن ب��الده مع جهود السلطات 
اليمنية في مكافحة اإلرهاب ومحاربة هذه العناصر 
اإلرهابية.. وإذا ما دعت الحاجة إى أية مساعدات أمنية 
أو معدات أو غيرها تحتاجها اليمن، فإن روسيا جاهزة 
لتلبية مثل هذا الطلب، وستقوم بمساعدة اليمن في 
كل الخطوات المتخذة التي من شأنها القضاء على بؤر 
اإلرهاب والتطرف، ألن اإلرهاب ال يهدد اليمن وحده 

بل يهدد كل دول وبقاع العالم.

90 ألف نازح جراء المعارك مع »القاعدة« في أبين
> قال األخ أحمد الكحالني وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، رئيس 
الوحدة التنفيذية لإلغاثة )األربعاء( الماضي: إنه تم بدء توزيع المواد االغاثية 
للنازحين، مطالبًا الجهات المعنية سواًء أكانت رسمية  أو شعبية ورجال أعمال بذل 
مزيد من الجهد والعطاء من أجل تدبر عملية االغاثة واإليواء للنازحين من أبين 
مثلما حصل مع نازحي صعدة خالل الفترة الماضية.وأوضح الكحالني في تصريح ل�»26 
سبتمبرنت« أن أعداد النازحين من محافظة أبين جراء األعمال اإلرهابية واإلجرامية التي 
تقوم بها المجاميع المسلحة من عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي في المحافظة بلغت حتى 
)األربعاء( الماضي أكثر من )90( ألف نازح، أي ما يقارب )13( ألف أسرة تم استيعابهم في 
محافظتي عدن ولحج، وتوقع ارتفاع تلك األعداد خالل األيام القليلة القادمة، حيث التزال 
الفرق الميدانية تواصل أعمالها في المسح لمعرفة العدد الحقيقي ألعداد النازحين من أبين 
حتى يتم ايصال المواد االغاثية واإليوائىة إليهم.وأكد الكحالني أن نازحي أبين يحتاجون 
إلى الكثير من المتطلبات اإلغاثية واإليوائية والغذائية األساسية باعتبارهم ضحايا األعمال 

اإلرهابية واإلجرامية التي تنفذها عناصر القاعدة في أبين.

العكيمي تستر عليه ووفر له الحماية.. 

مصري من ضمن قتلى 
القاعدة في محافظة أبين

 أكدت مصادر محلية بمحافظة الجوف مقتل 
مقيم أجنبي لدى النائب في اللقاء المشترك 
قوات  بين  المواجهات  في  العكيمي  أمين 
الجيش وعناصر تنظيم القاعدة بمحافظة 
أبين. وأوضحت المصادر أن المدعو أبو أيمن المصري 
)مصري الجنسية( قتل في قصف مدفعي لوحدات من 
الجيش على وكر لعناصر تنظيم القاعدة بمحافظة 
أبين، مشيرة إلى أن المدعو /أبو أيمن المصري مقيمًا 
مع عائلته لدى النائب في البرلمان عن التجمع اليمني 
لالصالح جماعة )اإلخوان المسلمين ( بمحافظة الجوف 
الشيخ أمين العكيمي ، ويعتقد سكان مجاورون للمنطقة 
أن المصري مطلوب ألجهزة األمن في اليمن ومصر..وفي 
محافظة مأرب ذكرت مصادر محلية وصول جثة القيادي 
في تنظيم القاعدة عائض الشبواني ودفنها هناك 
الخميس بمديرية الوادي ،وقتل الشبواني في ذات الغارة 

بمحافظة أبين إلى جوار نجل شقيقه عوض الشبواني.
وتأتي هذه المعلومات بعد نحو اسبوعين من اعالن مقتل/ 
مصعب الشريف نجل الشيخ مبخوت الشريف - رئيس أحزاب 
المشترك واإلصالح بمحافظة مأرب - والذي كان يقاتل في 

صفوف عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين.

مصرع القياديين اإلرهابيين عايض وعوض 
الشبواني وأبو سنبل وإلقاء القبض على دوعن

القوات المسلحة الباسلة تدمر أوكار 
اإلرهابيين وتمشط محيط أبين

تعاون أمني يمني- بريطاني 
 التقى وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد 
السفير  نائبة  الماضي  )الخميس(  المصري 
البريطاني بصنعاء فيونا جيب، حيث بحث معها 
مجاالت التعاون والتنسيق األمني بين اليمن 
وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصًا في مجال 

اإلرهاب.
وثمن وزير الداخلية الجهود والمساعدات التي تقدمها 

بريطانيا لليمن في المجاالت األمنية ومحاربة اإلرهاب.
من جانبها أشادت نائبة السفير البريطاني بالنجاحات 
التي حققتها األجهزة األمنية اليمنية في مكافحة اإلرهاب 
والتطرف خالل الفترة األخيرة.. مؤكدة مواصلة دعم حكومة 

بالدها لليمن في هذا المجال.

مصرع العشرات بينهم قيادات 

اليمن تواصل حربها على اإلرهاب

»أنصار الشريعة«.. مالمح لمأساة إنسانية

 تناولت وسائل اإلعالم األمريكية واألوروبية 
والعربية باهتمام بالغ العمليات العسكرية 
الحاسمة التي قامت بها القوات المسلحة واألمن 
والمواطنون الشرفاء في محافظة أبين خالل 
األيام الماضية ضد العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة 
والتي استطاعت من خاللها دك أوكار وحصون التنظيم 
اإلرهابي وقتل العشرات من عناصره منهم قياديين في 
التنظيم مثل أبو أيمن المصري وعايض الشبواني وعوض 
الشبواني وأبوسنبل وإلقاء القبض على القيادي اآلخر 
عبدالرحمن دوعن، واالستيالء على أسلحة وعتاد حربي 

وأجهزة اتصاالت حديثة ومتطورة.
وقال موقع )إيالف( اللندني: إن محافظة أبين كانت 
قريبة من السقوط الكامل في أيدي تنظيم القاعدة أو 
ما يسمى ب�»أنصار الشريعة« التابع للتنظيم، وكادت أن 
تتحول في المجمل إلى ما يشبه »اإلمارة اإلسالمية« كما 
يطلق عليها مسلحو القاعدة، حيث كانوا قد اعلنوها منذ 
وقت مبكر واطلقوا عليها »إمارة عزان اإلسالمية« على 
أمل أن تتمدد هذه الوالية، وتشمل 4 محافظات، هي لحج 

وعدن وأبين وشبوة.

وقالت صحيفة »الحياة« اللندنية: إن العمليات األخيرة 
التي كبدت تنظيم قاعدة شبه جزيرة العرب في اليمن 
خسائر كبيرة تم أيضًا بمساعدة أمريكية التي مدت 
السلطات اليمنية بمعلومات مباشرة عن تحركات عناصر 
ومقاتلي القاعدة من خالل مركز رصد أمريكي في قاعدة 
متواجدة في جيبوتي، وذلك ضمن إطار التعاون المشترك 

في محاربة اإلرهاب.
ونقلت عن مصادر أمنية القول: إن مقاتلي القاعدة 
وأنصارهم كانوا ينوون مد نفوذهم إلى محافظة عدن 
المجاورة بما يسهل سيطرتهم على حركة المالحة الدولية 

قرب مضيق باب المندب..«.
وذكرت الصحيفة في تقريرها »إن أبو أيمن المصري 
كان على اتصال مباشر بأيمن الظواهري خليفة بن الدن 
في قيادة التنظيم، ويتردد أنه هو من أوعز إلى رجل 
الدين المتشدد األمريكي من أصل يمني أنور العولقي 
في محافظة شبوة، والمطلوب للسلطات األمنية اليمنية 
واألمريكية، باصدار فتاوى تبيح قتل الضباط والجنود 
اليمنيين باعتبارهم »أدوات النصارى والمشركين في 

محاربة المجاهدين..«.

إمارة عزان اإلسالمية!!

 قال تقرير صادر عن منظمة »هيومن رايتس ووتش« ونشرته 
)األربعاء( الماضي أن المسلحين اإلرهابيين في محافظة أبين المعروفين 
باسم »أنصار الشريعة« قاموا بأعمال إرهابية مسلحة عرضوا من خاللها 
مدنيين للخطر بشكل غير قانوني من خالل انتشارهم في مناطق 

مكتظة بالسكان، وقيامهم بأعمال نهب وغيرها من االعتداءات.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن 
رايتس ووتش: »إن المدنيين هم الذين يدفعون الثمن ويجب التحقيق في ذلك 

كونها انتهاكات محتملة لقوانين الحرب«.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن المساعدات اإلنسانية التصل إلى المدنيين 
الذين يحتاجونها، والموجودين في مناطق النزاع أو الذين الذوا بالفرار.وذكرت أن 
عشرات اآلالف اآلخرين في عدن، في مدارس وبيوت مهجورة يفتقدون- تقريبًا- 

للطعام أو أية مساعدات إنسانية أخرى.
وحسب المنظمة، فإن شهود العيان قالوا إنه يسهل التعرف إلى مقاتلي »أنصار 
الشريعة« من خالل الشعر الطويل واللحية، وأنهم غالبًا ما يحملون أعالمًا والفتات 

كتب عليها »أنصار الشريعة«.


