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متابعات

نائب رئيس الجمهورية يستقبل السفري األمريكي بصنعاء

> استقبل األخ عبدربه منصور هادي 
سفير  لسبت  ا لجمهورية  ا رئيس  ئب  نا
الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء جيرالد 

فايرستاين. 
وجرى خالل اللقاء بحث المستجدات والتطورات 
الراهنة على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب. 
وقدم السفير األمريكي التهاني والتبريكات إلى 
األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
بمناسبة االنتصارات الحاسمة التي حققتها القوات 
المسلحة ضد شراذم تنظيم القاعدة اإلرهابي في 
محافظة أبين. .وتناول األخ نائب رئيس الجمهورية 
طبيعة هذا االنتصار العظيم. مشيرًا إلى أن صمود 
اللواء 25 ميكا لفترة طويلة ومواجهته الظروف 
الصعبة كانت العامل الحاسم لتحقيق االنتصار 

الساحق ضد هذا التنظيم اإلرهابي والغادر. 
وقال:« إن مجموعة األلوية المشاركة قد دكت 
أوكار اإلرهابيين في األحراش والمزارع وبعض 
البلدات والمباني التي كانوا قد سيطروا عليها، 

وتم قتل وجرح وأسر الكثير من عناصر اإلرهاب في 
هزيمة قاسية لم يشهدها هذا التنظيم اإلرهابي 

من قبل. 
واعتبر نائب رئيس الجمهورية هذا االنتصار الذي 
يأتي متزامنا مع الذكرى العاشرة للهجوم اإلرهابي 
ال��ذي نفذه هذا التنظيم اإلرهابي الشرير في 
الواليات المتحدة األمريكية في الحادي عشر من 
سبتمبر عام 2001، وذلك ما يعني أن االحتفال 
بهذا االنتصار الحاسم مشترك بين اليمن والواليات 

المتحدة األمريكية. 
كما تطرق النقاش خالل اللقاء إلى االتصاالت 
والمشاورات واللقاءات التي تمت خالل الفترة 
الماضية على مختلف األصعدة الوطنية واإلقليمية 

والدولية . 
كما تناول السفير األمريكي المعطيات واللقاءات 
التي قام بها. متمنيا لليمن الخروج اآلمن والسلس 
من هذه الظروف الراهنة. مؤكدا التعاون الكامل في 

كل ما يهم أمن واستقرار ووحدة اليمن. 

رئيس الجمهورية: لّقنتم عناصر اإلرهاب دروسًا قاسية لن ينسوها
هنأ الدفاع والمنطقة العسكرية الجنوبية باالنتصار على القاعدة بأبين

مقاتلو اللواء 25 ضربوا أروع األمثلة في الصمود والفداء وأفشلوا مخططات اإلرهابيين واالنقالبيين
نشيد بالتخطيط العسكري املحكم واإلشراف املباشر من قبل األخ املناضل الفريق الركن عبدربه منصور هادي

السعودية قدمت دعمًا لوجيستيًا خفف من الحصار على أبطال اللواء 25 وأمريكا قدمت المعلومات

اإلخوة: 
� وزير الدفاع 

� القيادة المتقدمة لوزارة الدفاع 
� قائد المنطقة العسكرية الجنوبية 
� قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 

� قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي 
� قادة وحدات محور عدن أبين لحج 

� قادة الوحدات الخاصة 
� وكل وحدات الدعم واالسناد

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

بكل االعتزاز والفخر نهنئكم ونبارك لكم من 
أعماق القلب وم��ن خاللكم نهنئ ونبارك لكل 
المقاتلين األبطال الشجعان على ما حققتموه من 
انتصار عظيم ورائع بإنهاء الحصار على اللواء 25 

ميكا البطل الذي دام أكثر من ثالثة أشهر من قبل 
عناصر تنظيم » القاعدة » المدعومة من القوى 
االنقالبية الخارجة عن الدستور والنظام والقانون 
التي ظلت ومازالت على صلة وثيقة بالعناصر 
اإلرهابية من تنظيم القاعدة تقدم لهم كل أنواع 
الدعم والمعلومات, انتقاما من الوطن والشعب ومن 
القوات المسلحة واألمن الباسلة نتيجة حقدهم 
الدفين وحسدهم على ما تحقق للوطن من منجزات 
تنموية وسياسية وديمقراطية عظيمة وفي مختلف 

المجاالت. 
إن ما حققه أبطال القوات المسلحة واألمن بمختلف 
صنوفها من نصر وم��ن انجاز عظيم على تلك 
العناصر اإلرهابية التي تريد تحويل محافظة أبين 
إلى وكر لإلرهاب والتطرف, كان الفضل فيه يعود 
بعد اهلل سبحانه وتعالى للرعاية الكريمة والمتابعة 
المستمرة والتخطيط العسكري والعلمي الدقيق 

والمحكم واإلشراف المباشر من قبل األخ المناضل 
الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية ولتعاون اإلخوة المواطنين الشرفاء من 

أبناء محافظات أبين ولحج وعدن األوفياء. 
لقد أراد أعداء ثورة 26 سبتمبر وال�14 من أكتوبر 
الخالدة والثاني والعشرين من مايو العظيم أعداء 
الحرية والديمقراطية والتنمية الخارجون عن 
الدستور والشرعية الدستورية واإلرهابيون, أرادوا 
لكم جميعا أيها األبطال األشاوس الموت فكتب اهلل 
لكم الحياة, وبعونه سبحانه والشعب لقنتم عناصر 
اإلرهاب ومن وراءهم دروسا قاسية لن ينسوها, 
وأثبتم للعالم أجمع أنكم رجال الوطن األوفياء 
المخلصون الذين اليقبلون وجود اإلرهاب على تراب 

أرض وطنهم الطاهر. 
لقد ضرب مقاتلو اللواء 25 ميكا البطل أروع 
األمثلة في الثبات والصمود وسجلوا أروع المالحم 

البطولية في التضحية والبذل والفداء من أجل 
ال��وط��ن والشعب وأفشلوا ه��م وزم��الؤه��م في 
وحدات محور أبين لحج عدن مخططات اإلرهابيين 
واالنقالبيين والمتآمرين وألحقوا بهم الخسائر 
المنكرة التي جعلتهم يجرون وراءهم أذيال الهزيمة 
والخزي والعار جراء تآمرهم الخبيث على الوطن 

وعلى القوات المسلحة واألمن. 
أيها المقاتلون األبطال : 

ليكن شعاركم دائما وأبدا النصر أو الشهادة 
فهنيئا لكم هذا النصر العظيم 

وم��ن نصر إل��ى نصر .. واهلل معكم وموفقكم 
ألنكم تحملون قضية وطنكم العادلة في أعناقكم 
وتحافظون على األمانة التي أسندها إليكم الوطن 

والشعب. 
والشكر الجزيل للوحدات التي نفذت هذه المهمة 
الوطنية وحققت ه��ذا النجاح العظيم, وقدمت 

الشهداء من خيرة الضباط والصف والجنود فداء لهذا 
الوطن وانتصارا إلرادة الحق والخير..

وتحية لكل مقاتل من الضباط والصف والجنود 
في القوات المسلحة واألمن ولكل أبناء محافظات 
أبين ولحج وعدن الشرفاء وكل أبناء الوطن األوفياء. 
كما نتوجه بالشكر والتقدير ألشقائنا في المملكة 
العربية السعودية على ما قدموه من دعم لوجيستي 
ساهم في التخفيف من وطأة الحصار على أبطال 
اللواء 25 ميكا .. والشكر موصول أيضا لألصدقاء 
في الواليات المتحدة األمريكية على التعاون وتقديم 
المعلومات والذي يأتي في إطار الجهود المشتركة 

لمكافحة اإلرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم. 
التحية والرحمة للشهداء األب��رار الذين قدموا 
أنفسهم في سبيل الوطن وأمنه وحريته واستقراره 

ووحدته وعزته وتقدمه وازدهاره. 

هنأ فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة أبطال القوات المسلحة  
واألمن على ما حققوه من انتصار عظيم بإنهاء الحصار على اللواء 25 ميكا البطل الذي دام أكثر من 3 أشهر 

من قبل عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين والمدعومة من القوى االنقالبية.
وأشار فخامة الرئيس القائد األعلى للقوات المسلحة في برقية إلى وزير الدفاع والقيادة المتقدمة لوزارة الدفاع وقائد 
المنطقة العسكرية الجنوبية وقادة القوات الجوية والقوات البحرية ووحدات محور عدن أبين لحج والوحدات الخاصة 
إلى أن ما حققه أبطال القوات المسلحة واألمن بمختلف صنوفها من نصر ومن إنجاز عظيم على تلك العناصر اإلرهابية 
التي تريد تحويل محافظة أبين إلى وكر لإلرهاب والتطرف, كان الفضل فيه يعود بعد اهلل سبحانه وتعالى للرعاية 
الكريمة والمتابعة المستمرة والتخطيط العسكري والعلمي الدقيق والمحكم واإلشراف المباشر من قبل األخ المناضل 

الفريق الركن عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية ولتعاون اإلخوة المواطنين الشرفاء من أبناء محافظات 
أبين ولحج وعدن األوفياء. .ونوه فخامة الرئيس إلى أن مقاتلي اللواء 25 ميكا البطل ضربوا أروع األمثلة في الثبات 
والصمود وسجلوا أروع المالحم البطولية في التضحية والبذل والفداء من أجل الوطن والشعب وأفشلوا مع زمالئهم 
أبطال وحدات محور أبين لحج عدن مخططات اإلرهابيين واالنقالبيين والمتآمرين وألحقوا بهم الخسائر المنكرة التي 
جعلتهم يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والخزي والعار جراء تآمرهم الخبيث على الوطن وعلى القوات المسلحة واألمن. 
وأشاد فخامة الرئيس بما قدمته المملكة العربية السعودية الشقيقة من دعم لوجيستي ساهم في التخفيف من وطأة 
الحصار على أبطال اللواء 25 ميكا, وشكر الواليات المتحدة األمريكية على التعاون وتقديم المعلومات والذي يأتي في 

إطار الجهود المشتركة لمكافحة اإلرهاب الذي يهدد المنطقة والعالم. . وفيما يلي نص البرقية : 

استقبل مبعوث االتحاد األوروبي وعددًا من السفراء

نائب الرئيس : القوات المسلحة دكت معاقل القاعدة القادمين من دول عربية واسالمية في أبين
هزيمة القاعدة ستجعلها عاجزة عن أي عمل مستقبلي

استقبل األخ المناضل عبدربه منصور هادي  
نائب رئيس الجمهورية النائب االول لرئيس 
المؤتمر األمين العام أمس رئيس بعثة 
اإلتحاد األوروب��ي ميكيليه سيرفونيه دورسو وسفراء 
المملكة المتحدة جون ويكلس وجمهورية فرنسا جوزيف 
سلفا وجمهورية ألمانية االتحادية هولغر غرين ومملكة 

أسبانيا خافيير هرغيتا غارنيكا.
وقد رحب األخ نائب رئيس الجمهورية بالسفراء .. 
مستعرضا المستجدات السياسية والعسكرية خاصة فيما 
يتعلق باالنتصار الحاسم الذي حققته القوات المسلحة 
المنضوية في إطار المنطقة العسكرية الجنوبية وتتويج 
ذلك بفك الحصار الذي كان مضروبا على اللواء 25 ميكا 

في محافظة أبين من قبل تنظيم القاعدة اإلرهابي .
وتناول األخ عبدربه منصور هادي طبيعة ذلك االنتصار 
العظيم على مجاميع تنظيم القاعدة اإلرهابي والذي 
جمع عناصره من مختلف المحافظات وكذا من بعض 
الدول العربية واإلسالمية بهدف إعالن إمارة إسالمية 
في أبين .. مستغال الظروف السياسية الراهنة واألزمة 

التي تعصف باليمن منذ ما يزيد على سبعة أشهر .
وأش��ار األخ نائب رئيس الجمهورية إلى أن القوات 
المسلحة قد تمكنت من دك معاقل ومواقع اإلرهابيين 
في مختلف المناطق وال��ودي��ان والبساتين وأماكن 
تواجدهم في زنجبار والمناطق والوديان واألحراش 

المجاورة .
وتطرق األخ عبدربه منصور ه��ادي إل��ى الصمود 
األسطوري الذي أبداه اللواء 25 ميكا بقيادة المناضل 
البطل العميد الركن محمد عبداهلل الصوملي .. منوها 

إلى أن ذلك الصمود الطويل مكن من حسن اإلعداد 
والتهيئة الالزمة والتخطيط الدقيق للهجوم على 
اإلرهابيين من مختلف المناطق المحيطة وتضييق 
الخناق عليهم وإلحاق الهزيمة الساحقة بهم وقتل وجرح 

وأسر العشرات.
وأكد األخ نائب رئيس الجمهورية أن هذه الهزيمة 
القاسية التي لحقت باإلرهابيين من تنظيم القاعدة 
ستجعلهم عاجزين عن أي عمل مستقبلي من هذا 

القبيل.
وق��ال :« إن أكثر من ثالثين عنصرا من القيادات 
المعروفة في هذا التنظيم لقيت حتفها وباتت محافظة 
أبين مقبرة لتنظيم القاعدة اإلرهابي«.. مشيدًا بالتعاون 
المشهود من قبل المواطنين الشرفاء من أبناء المحافظة 
الذين شاركوا في التصدي الحاسم لقتال ومالحقة 

شراذم تنظيم القاعدة .
مشيرًا إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت باللواء 25 ميكا 
، حيث بلغ عدد الشهداء تسعين شهيدا و أكثر من 600 
جريح فضال عن خسائر األلوية التي شاركت في فك 
الحصار عن اللواء 25 ميكا من شهداء وجرحى في سبيل 
تحرير محافظة أبين من هذه الجرثومة الخبيثة وكذلك 

تحرير اليمن كلها .
ودعا األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
إلى المساعدة الفاعلة في هذه الحرب الشرسة في إطار 
المشاركة في محاربة هذه اآلفة الخبيثة على أساس أن 
اإلرهاب عدو للجميع ولألمن واالستقرار بدون حدود أو 

موانع جغرافية أو أخالقية .
وفيما يتعلق بالتطورات السياسية أشار نائب رئيس 
الجمهورية إلى أن االجتماعات االستثنائية للجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام قد بلورت رؤية سياسية فعالة 
بهدف الخروج اآلمن من األزمة الراهنة وذلك بالتحاور 
مع أحزاب المعارضة حول اآللية الناجعة لترجمة المبادرة 
الخليجية على أرض الواقع وبالتوافق السياسي المعقول 
وأمنه  للوطن  العليا  المصلحة  وتغليب  والمنطقي 

واستقراره ووحدته .
ونوه إلى أن الوضع صعب ومعقد ويحتاج إلى جهود كل 
الخيرين والصادقين والمؤمنين بضرورة إنقاذ اليمن من 

هذه المحنة العصيبة .
وقد أبدى السفراء االستعداد لتقديم المساعدات الالزمة 
في طر يق الخروج السليم من األزمة .. مؤكدين على 
أهمية التوافق السياسي والحوار الجاد باعتبار الحوار هو 

الطريقة المثلى إلخراج اليمن من أزمته الراهنة.

أكثر من 30عنصرًا من قيادة القاعدة لقوا 
مصرعهم وأرادوا إعالن إمارة اسالمية

أبين باتت مقبرة لإلرهابيين
وضع اليمن صعب ومعقد ويحتاج الى جهود 

الخيرين للخروج من هذه المحنة


