
كلمة فخامة األخ علي ع��ب��داهلل صالح رئيس   
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ألبناء 
شعبنا اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول الشهر 
الكريم رمضان الفضيل حملت معاني ومضامين استشرافية 
لكيفية تجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات واألخطار التي 
يمر بها شعبنا الناجمة عن األزمة التي وصلت تعقيداتها 
السياسية مداها النهائي بحيث لم يبقَ من خيار أمام من 
يستشعر المسؤولية والحرص على اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره ونمائه وتطوره وازدهاره اال التالقي والتفاهم 
والحوار على قاعدة تغليب المصالح العليا للوطن والشعب 
التي تسمو فوق عداها من المصالح الحزبية والشخصية 
والقبلية والمناطقية األنانية الضيقة التي بات واضحًا أنها 
لن تؤدي اال الى الفرقة والتمزق والدمار والخراب والفوضى 
والتي اآلن مظاهرها تزداد وضوحًا وخطرها يزداد استفحااًل 
مع كل يوم يمر على الصعيد السياسي واالقتصادي واألمني 
موصلة أحوال الناس في هذا الوطن الحياتية والمعيشية 
الى مستوىً غير محتمل، ومع ذلك مازالت تلك القوى 
السياسية االنقالبية تصر وبرعونة وحماقة على مخططات 
مشاريعها حتى بعد أن أصبح جليًا أنها لن تؤدي اال الى العنف 
والصراعات والحرب االهلية التي ال تبقي وال تذر وسيهدم 
المعبد على رؤوس الجميع، وهذا مصير يمكن تجنبه إذا ما 
احتكمت كل االطراف الى منطق االيمان والحكمة بجعل أيام 
وليال شهر رمضان المبارك فسحة لمراجعة النفس والتأمل 
فيما وصلنا اليه مستوعبين أن المطامع والمطامح الدنيوية 
زائلة وأن ال يبقى للمرء اال ما قدمه آلخرته من خير وعمل 

صالح تجاه نفسه وأسرته ووطنه وأمته.
إن االخ الرئيس استلهم كلمة خطابه لشعبه عظمة 
هذه المناسبة التعبدية التي هي فريضة الغاية ليس 
فقط االمتناع عن االكل والشراب والشهوات وكل ملذات 
الدنيا بل جهاد النفس بالزهد سموًا بالروح المتطهرة من 
أدران الجسد الفاني ليؤدي هذا التسامي الى رؤية الخير 
والسير في طريقه وتبيان الشر واجتنابه.. وبذلك تتحقق 
الموجبات االيمانية .. من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من 
النار.. وهكذا فإن مثل هذا الوعي بأهمية هذا الشهر الكريم 
سيجعلنا في هذه الظروف واألوضاع أن نهتدي الى سبل 
الرشاد وجادة الصواب إلخراج بالدنا من هذه األزمة التي 
طال أمدها واستنفدت خياراتها وسقطت رهاناتها ولم يبقَ 
إال التالقي والتوافق واالتفاق على طاولة الحوار الذي به 
نجنب الوطن وأبناءه المصير المجهول الذي مازال البعض 

بمكابرة وعناد يسعى اليه وبتعاٍل مقيت.
في هذا السياق يفهم حديث فخامة الرئيس حول الحوار 
الوطني باعتباره المسار الحقيقي األوحد لحل كل القضايا 
والمشكالت والذي فعاًل سيؤدي الى التغيير المنشود الملبي 
الستحقاقات مواصلة مسيرة األمن واألمان والتنمية والبناء، 
أما االتجاه اآلخر فلن يفضي اال الى مصير كارثي يقضي 
على طموحات شعبنا المشروعة وهذا ما ال يمكن السماح 
به بأي حال من األحوال.. وليكن الشهر الفضيل خاتمة هذه 

األزمة عبر الحوار الصادق والجاد المسؤول والشفاف.

استلهام فضائل رمضان
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كلمة 

شفاكم اهلل يا خير رجال اليمن

في خطاب وجهه ألبناء شعبنا بمناسبة شهر رمضان المبارك

الرئيس: ندعو الجميع لجعل رمضان فرصة للتحاور والتسامح
المجرمون البد أن تطالهم يد العدالة ويقول فيهم القضاء كلمته الفصل
الممارسة الديمقراطية ال تعني  اإلضرار بالمواطنين وتخريب الوطن

سندعم المساعي الجادة لتحقيق وفاق وطني شامل يرضي الجميع
نحيي أبطال القوات المسلحة واألمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة

أطمئن شعبنا أنني وكل الذين أصيبوا في الحادث االجرامي نتماثل للشفاء
على التجار االبتعاد عن المغاالة واالحتكار ومراعاة خصوصية الشهر الفضيل

شعبنا لن يتساهل في تطبيق العدالة بحق مرتكبي جرائم الخيانة واإلرهاب
هنأ فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي   

العام أبناء الشعب اليمني في داخل الوطن وخارجه بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبارك وطمأنهم بأنه يتماثل للشفاء هو وكل المسؤولين الذين أصيبوا في الحادث 
االجرامي الغادر اآلثم، وذلك بفضل عناية اهلل سبحانه وتعالى ودعوات الصادقين األوفياء 
من الشعب، وبفضل عناية ورعاية االشقاء في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم 

خادم الحرمين الشريفين جاللة الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود.
وأكد فخامته في كلمة وجهها الى الشعب بهذه المناسبة العظيمة دعوته لكل أطياف 
العمل السياسي في الساحة الوطنية للجوء الى الحوار الذي ينطلق من الثوابت الوطنية 

والدستور كونه المخرج الوحيد والوسيلة المثلى لحل األزمات والخالفات والتباينات.
وجدد فخامة رئيس الجمهورية الدعوة لجميع األطراف الى التهدئة ونبذ العنف والتطرف 
والتخريب، وضرورة التزام أطياف العمل السياسي بالمبادرة الخليجية وجهود وبيان 
مجلس األمن كأرضية لحل األزمة التي تمر بها البالد. وقال رئيس الجمهورية إن التغيير 
الذي ينشده الجميع ال يمكن الوصول اليه عن طريق العنف وبث ثقافة الحقد والكراهية 

وعقلية االنقالبات وحَبْك المؤامرات والدسائس والسعي للتصفيات الجسدية للمنافسين 
السياسيين.وأشاد رئيس الجمهورية بالجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها االخ الفريق 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 

في اتجاه حل األزمة، والحوار الذي يجريه مع االطراف السياسية.
وحث رئيس الجمهورية على التجاوب مع جهود نائب الرئيس الخيّرة لما من شأنه تجنيب 
المواطن المعاناة وتوفير الخدمات األساسية، وأن تتفاعل كافة القوى السياسية بشكل 

جاد ومسؤول مع تلك الجهود وذلك لرأب الصدع والخروج من األزمة الراهنة.
ووجه رئيس الجمهورية الجهات المختصة بتوفير االحتياجات األساسية والضرورية 
للمواطنين خالل هذا الشهر المبارك واتخاذ اإلجراءات الحاسمة بحق من يقومون باستغالل 
االزمة التي تمر بها البالد في التالعب باألسعار والسلع والخدمات االساسية وكل من يحاول 
جعل المواطن البسيط وقودًا لألزمة السياسية وحرمانه من الخدمات األساسية من غذاء 

ووقود وكهرباء وماء.
تفاصيل ص2

نائب الرئيس األمين العام يهنيّ رئيس الجمهورية 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رفع األخ المناضل عبدربه منصور هادي   
نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام األمين العام برقية تهنئة إلى 
فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك عبّر فيها عن تهانيه باسمه شخصيًا 
ونيابة عن جميع قياديي وكوادر المؤتمر الشعبي 

العام بكل أطره التنظيمية.
كما بعث األمين العام برقيات تهانٍ مماثلة الى 
األخ��وة أعضاء اللجنة العامة وإلى جميع قياديي 
العام بالمحافظات  المؤتمر الشعبي  وق��واع��د 
والمديريات ورؤساء الهيئات التنظيمية والتنفيذية 
وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات وإلى رؤساء 
هيئة رئاستي مجلسي النواب والشورى وإلى أعضاء 
مجلس الوزراء والى رئيس وأعضاء مجلس القضاء 
األعلى والى رئيس المحكمة العليا والنائب العام وإلى 

رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء 
والى رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد والى 
رئيس وأعضاء لجنة المناقصات والمزايدات والى 
أمناء وقياديي األح��زاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية 

واالجتماعية.
وعبّر األمين العام في البرقيات عن تهانيه الحارة 
ومباركته لهم باألصالة عن نفسه ونيابًة عن األخوة 
أعضاء األمانة العامة للمؤتمر بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية 
ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء 
واالزدهار في ظل زعامة باني صرح الدولة اليمنية 
الحديثة فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 

الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.
كما بعث األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة 

الرقابة التنظيمية برقيات تهانٍ مماثلة.

هادي يبحث مع سفيري الواليات المتحدة وبريطانيا 
المستجدات على الساحة الوطنية

بحث األخ/ عبدربه منصور هادي   
نائب رئيس الجمهورية أمس مع 
سفير الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء 
جيرالد فايرستاين مجمل المستجدات على 
الساحة الوطنية بين األط��راف السياسية 
ونتائج جولة مستشار األمين العام لألمم 
المتحدة جمال بن عمر ومشاوراته ولقاءاته 
مع مختلف األطراف ، وكذلك تبادل األفكار 
حول الحلول العاجلة لألزمة السياسية في 
اليمن وكيفية االلتقاء من قبل الجميع وايجاد 
القواسم المشتركة لذلك.. وبما يضمن 
تحقيق األمن واالستقرار دون تعريض الوطن 

للمخاطر ال سمح اهلل .
مشيرًا إلى المواجهات الحاسمة التي تقوم 
بها القوات المسلحة واألم��ن في محافظة 
أبين ضد تنظيم القاعدة اإلرهابي .. مؤكدا 
تكبيد اإلرهابيين خسائر كبيرة في األرواح 

والمعدات.
فيما أكد السفير األمريكي بصنعاء وقوف 
الواليات المتحدة إلى جانب اليمن من أجل 
حل األزم��ة السياسية وب��ذل كافة السبل 
الممكنة لذلك والتعاون المشترك فيما يتعلق 
بمحاربة اإلرهاب. على صعيد آخر استعرض 
نائب رئيس الجمهورية مع القائمة باعمال 
السفارة البريطانية بصنعاء فيونا جيب  
مستجدات االح��داث والتطورات السياسية 
في اليمن ونتائج زيارة مستشار االمين العام 
لالمم المتحدة جمال بن عمر ونتائج اللقاءات 

والمشاروات التي جرت وتجري حاليا.. 
وق��د اش��ارت القائمة باالعمال ال��ى ان 
بريطانيا مع امن واستقرار ووحدة اليمن وحل 

االزمة بالطرق السياسية والسلمية.
حضر اللقاءين وزير الخارجية الدكتور ابو 

بكر القربي.

بن دغر: ال حل لألزمة إال بجلوس جميع 
أطرافها على طاولة الحوار 

عبداهلل غانم لـ»الميثاق«:
رئيس الجمهورية لن يسلم السلطة 

حتى يتم إجراء انتخابات مبكرة
الرئيس سيعود ويمارس مهامه ومربرات املادة )116( انتفت

استهداف الحرس الجمهوري والجيش محاولة لصوملة اليمن
»الميثاق«-  

خاص
 ك��ش��ف األس���ت���اذ 
ع��ب��داهلل أحمد غانم 
العامة  اللجنة  عضو 
رئ���ي���س ال����دائ����رة 
السياسية في المؤتمر 
الشعبي العام عن أن 
مبعوث األمين العام 
إلى  لمتحدة  ا لألمم 
اليمن جمال بن عمر 
قدم خارطة طريق أو 
آلية تنفيذية للمبادرة 

الخليجية لقيادات المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب اللقاء المشترك تتجاوز 
النقاط السلبية غير القابلة للتطبيق 
في المبادرة والمتمثلة في التزمين 

غير العملي لبنودها.
وأكد غانم في حوار 
م��ع »ال��م��ي��ث��اق« أن 
األف��ك��ار التي قدمها 
ب��ن عمر تتمثل في 
تفويض فخامة األخ 
علي ع��ب��داهلل صالح 
لجمهورية  ا رئ��ي��س 
ن����ائ����ب����ه ب��ب��ع��ض 
صالحياته وفقًا للمادة 
الدستور  م��ن   124
لإلشراف على اإلعداد 
الن��ت��خ��اب��ات رئاسية 
مبكرة تجري في نهاية العام الجاري، 
والدخول في حوار مع أح��زاب اللقاء 

المشترك من أجل هذا الغرض.
تفاصيل الحوار ص3

جدد الدكتور أحمد عبيد بن دغر   
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام التأكيد على أن المبادرة 
الخليجية ال ت��زال توفر أرضية مناسبة 
لتسوية األزمة السياسية القائمة في البالد 
وأنه يجب على أطراف األزمة كافة إظهار 
جديتها في التعامل مع األزمة بعناصرها 

المختلفة األمنية والسياسية.
وأكد الدكتور بن دغر التزام المؤتمر 
»نصًا وروحًا واستعداده للمشاركة في أي 
حوار مباشر وغير مشروط ال يستثني أي 
طرف من القوى الحاضرة سياسيًا وأمنيًا 

على ال��واق��ع مهما كانت درج��ة الخالف 
، وعلى وجه التحديد أح��زاب المشترك 

وشركائهم« .
وق��ال ف��ي تصريح لصحيفة الخليج 
االماراتية إنه »ال حل لألزمة إال بجلوس 
جميع أطرافها على طاولة الحوار وطرح كّل 
خالفاتهم عليها ومناقشتها بهدف إيجاد 
الحلول التي تنهي حالة االنسداد السياسي 
والخروج من بوتقة األزمة، والحوار هو خيار 
المؤتمر الذي ينطلق من قناعته بأن الخيار 
البديل للحوار هو العنف واإلرهاب والدمار 

والخراب والفوضى والفرقة والتمزق« .

حازب: يدعو عقالء المشترك 
لجعل رمضان بداية للخير

قال الشيخ حسين   
حازب عضو اللجنة 
العامة أن قيادات وعناصر 
اللقاء المشترك تجاوزوا كل 
التعاليم الدينية والمبادئ 
ل��ق��ي��م بخروجهم عن  وا
الجماعة ونكثهم للعهود 
واالت��ف��اق��ات وال��دس��ت��ور 
والقوانين النافذة وارتكاب 
الجرائم واألعمال المنافية 
ل��ل��ش��رائ��ع واألع������راف 

االجتماعية..
وأض������اف ح�����ازب في 

لشعبي  ا تمر  لمؤ ا كلمة 
ال��ع��ام بجمعة االخ��الص 
ب��أن الماليين م��ن أبناء 
الشعب الذين قدموا الى 
هذه الساحة وكل ساحات 
ال��وط��ن ح��ري��ص��ون على 
أمنهم واستقرارهم واتخاذ 
ال��ح��وار والتفاهم سبياًل 
للخروج بالوطن من األزمة 

السياسية المفتعلة.. 
منوهًا ال��ى أن��ه ال يحق 
ألح��د أن يسعى لتدمير 
الوطن ومنجزاته ومحاصرة 

ف���ي معيشته  ل��ش��ع��ب  ا
وتدمير اقتصاده.

داعيًا عقالء المشترك 
ال��ى جعل رم��ض��ان شهر 
االخالص والتوبة الصحيحة 
ب��داي��ة لتجنيب ال��ب��الد 
ال��دم��ار وقطع الطرقات 
واالعتداءات على الجنود 
والمواطنين وممتلكاتهم 
وجعله ايضًا فرصة لاللتقاء 
والتحاور على طاولة اول 

يوم لالفطار..
 تفاصيل صـ)8(

اإلصـالح أعـد خطة ســرية لتصفية 
الرئيس قبل األزمة

الشائف: التحالف القبلي يمثل حزب 
اإلصالح ومشائخ حاشد يؤيدون الشرعية 

قلل الشيخ محمد بن ناجي الشايف، عضو اللجنة   
العامة، من أهمية اإلعالن عن إنشاء تحالف قبلي لدعم 
ومناصرة االعتصامات. وقال الشيخ الشايف: »هذا الحلف ال يمثل 
قبائل اليمن.. وإنما يمثل حزب اإلصالح«، مشيرًا إلى أن قبائل 

اليمن »تمتد من صعدة إلى المهرة ومن الصعوبة أن تجتمع«.
وتساءل الشيخ محمد بن ناجي الشائف نجل شيخ مشائخ 
اليمن وزعيم قبيلة بكيل كبرى القبائل اليمنية عن سبب 
إشهار التكتل القبلي »داخل معسكر الفرقة األولى مدرع«، 
وق��ال: »لماذا لم يتم إشهار الحلف في محافظة عمران 
أو في ميدان عام بالعاصمة صنعاء!«. ولفت الشايف في 
تصريح أدلى به ل�صحيفة »االتحاد« االماراتية، إلى أن قبيلة 
حاشد منقسمة وأن عددًا كبيرًا من زعمائها القبليين »مؤيدون 
للشرعية«، مستبعدًا اندالع حرب بين القبائل اليمنية على خلفية 

االعتصامات التي يقودها المشترك.

)36( اعتداء نفذه المشترك على الكهرباء آخرها أمس
وزير الكهرباء: إجراءات حكومية للحد 

من االنقطاعات في رمضان
تعرضت مساء أم��س خطوط نقل الكهرباء الضغط   

العالي الطالق نار كثيف في منطقة نهم من قبل عناصر 
بالمشترك ترتب عليه خروج المحطة عن المنظومة وتسبب في 
حدوث انقطاعات مبرمجة على مستوى كافة المحافظات.  وكان 
المهندس عوض السقطري- وزير الكهرباء - قد قال إن وزارته 
اتخذت إج��راءات ومعالجات لتوفير الطاقة المطلوبة خالل شهر 
رمضان المبارك وفق اإلمكانيات المتاحة وبما يحول دون االنقطاعات 
المتكررة بشكل كبير. مشيرًا إلى أن الطاقة المتوقعة للسحب خالل 
شهر رمضان قرابة 1200 ميجا والعجز المتوقع 12 في المائة وأن 
فترة الذروة في ليالي رمضان ستكون طويلة ما سيزيد العبء على 
الشبكة. مبينًا أن المحافظات الساحلية ستكون لها األولوية في 
توفير الكهرباء نتيجة الرتفاع درجة الحرارة واعتماد المواطنين على 
الكهرباء في كثير من االستخدامات. وكشف وزير الكهرباء أن عدد 
االعتداءات التي شهدتها خطوط النقل للطاقة الكهربائية هذا العام 
فاقت أضعاف ما وصلت إليه العام الماضي حيث بلغت حتى هذا الشهر 
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الشامي: المؤتمر يدعم حوارًا 
وطنيًا شاماًل إلنهاء األزمة

أكد األستاذ طارق   
ال��ش��ام��ي- رئيس 
ال���دائ���رة اإلع��الم��ي��ة في 
لعام-  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
أن ع���ودة األط����راف كافة 
إل��ى الجلوس على طاولة 
ح��وار وطني تناقش فيه 
كل القضايا محل الخالف 
بشفافية ووض��وح للخروج 
برؤية حلول توافقية تسهم 
ف��ي ب��ل��ورة خ��ارط��ة طريق 
إلن��ق��اذ اليمن، واستعادة 

االستقرار وال��ه��دوء يمثل 
أرض��ي��ة الن��ه��اء األزمنية 
عن وجود عدد من عناصر 
ل��ق��اع��دة ضمن  ا تنظيم 
المعتصمين أم��ام جامعة 
لقيادي  ا وضبط  ء،  صنعا
والمسئول اإلعالمي لتنظيم 
القاعدة خالد سعيد باطرفي 
مع شخص آخر من التنظيم 
وه��م��ا ف��ي طريقهما إلى 
ساحة االعتصام بمنطقة 

صافر بمدينة تعز. 

سر هجوم الزنداني على معسكر الصمع

اإلصالح يعلن تحريم الدولة المدنية
كشف مصدر قبلي مقرب من  

المشترك في منطقة أرحب عن 
سر إعالن القيادي اإلصالحي عبدالمجيد 
الزنداني موقفه الرافض للدولة المدنية 
بعد ستة أشهر م��ن األزم���ة، التي ظل 
خاللها حزب اإلصالح يخوض صراعه على 
السلطة تحت راية »المدنية والسلمية«، 
الفتًا إلى أن االعتداءات على معسكرات 
الحرس الجمهوري يأتي ضمن مخطط 
معد له سلفًا.وقال المصدر ل�»الميثاق«: إن 

الزنداني اشترط على قيادة التجمع اليمني لإلصالح الشراك جماعاته في 
مهاجمة معسكرات الحرس الجمهوري، إصدار بيان صريح يحرم الدولة 
المدنية ويدعو صراحة إلى الدولة اإلسالمية، موضحًا بأن مشاورات جرت 
على مستوى عاٍل داخل قيادة اإلصالح وتم التوصل في األخير أن يصدر 
البيان عن مكتب الزنداني ال عن األمانة العامة لإلصالح وذلك للتقليل من 
حدة الصدمة في نفوس شباب الساحة، والتداعيات السلبية المتوقعة بين 

مكونات اللقاء المشترك. وأضاف المصدر: 
أن الزنداني أبلغ قيادة اإلصالح وعلى وجه 
الخصوص التيار القبلي أن جماعاته التي 
يسميها »الجهادية« رفضوا المشاركة 
في المواجهات المخطط لها ضد قوات 
الحرس الجمهوري واألمن المركزي طالما 
والقتال سيكون تحت راية الدولة المدنية. 
وأكد المصدر القبلي أن الذين تسللوا إلى 
داخل معسكر الحرس الجمهوري في جبل 
الصمع، من الصرف الصحي، هم من جماعة 
الزنداني، ومعظمهم من العائدين من افغانستان الذين عرفوا ب�)االفغان 
العرب(.. الفتًا إلى أن العشرات تم استدعاؤهم من أبين بعد أن تم اقناعهم 
بأن المعركة واحدة وأنها في أرحب ونهم والحيمة مقدمة على المعركة في 
أبين. يذكر أن أبطال الحرس الجمهوري بمعسكر الصمع افشلوا مخطط 
الزنداني وحلفائه ولقنوا العناصر الخارجة على القانون درسًا قاسيًا وألحقت 

بهم اضرارًا جسيمة.

الكونجرس االمريكي 
يقر استمرار المساعدات 

المدنية والعسكرية لبالدنا
أق��ر الكونجرس االمريكي استمرار   

مساعدات الواليات المتحدة االمريكية 
المدنية والعسكرية لليمن التي كانت مصادر 
رسمية أعلنت عن توقيف مؤقت لمساعدات 
بسبب  لليمن  لمختصة  ا االره���اب  مكافحة 
االضطرابات.. وقال مصدر رسمي ان الحكومة 
ر  ا بقر ليمنية  ا مة  لحكو ا بلغت  أ يكية  مر ال ا
الكونجرس تتويجًا لجلسات نقاش بين البيت 
االبيض ووزارة الخارجية والكونجرس بشأن 
التطورات في اليمن. وأف��اد مسئولون أمنيون 
امريكيون بأن بالدهم تشعر بالقلق البالغ من 
قيام تحالف بين تنظيم القاعدة في الجزيرة 
العربية الذي ينشط في جنوب اليمن بصفة خاصة 
والمسلحين االسالميين في الصومال على الضفة 
االخرى من خليج عدن الذي يتسم بأهمية حيوية 

لنقل امدادات الطاقة.


