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مصرع أكثر من 40 ارهابيًا في ضربات جوية نوعية استهدفت معاقل القاعدة

اإلرهابيون خططوا الستهداف منشآت حيوية مدنية وعسكرية

»الميثاق« - خاص
> أخذت الضربات الجوية ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب 
منحى جديدًا لمواجهات ضارية تخوضها اليمن ضد االره��اب 
واالرهابيين في تأكيد قوي أن اليمن ال يمكن أن تكون مالذًا آمنًا 
لالرهابيين.ووفقًا لمصادر محلية فقد لقي 40 شخصًا من تنظيم 
القاعدة االرهابي بينهم قيادات اجنبية مصرعهم في غارتين 
جويتين منفصلتين يومي األحد والسبت في اقوى هجمات جوية 
نوعية تستهدف االرهابيين في معاقلهم بمحافظتي أبين والبيضاء 
في تطور نوعي لهجمات سالح الجو  والطائرات بدون طيار  بهدف 
القضاء على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن 
مقرا له. وبالمقابل صعد تنظيم االخوان من حملته ضد الرئيس 

وتسخير كل وسائله لنشر معلومات تزعم أن القتلى مواطنون.
الى ذلك صرح ل�"الميثاق" مسؤولون محليون وزعماء قبليون ان غارة 
جوية شنت في وقت مبكر أمس األحد استهدفت مركزا للتدريب 
واإليواء في منطقة جبلية نائية بمحافظة أبين قتل فيها 30 ارهابيًا 
وجرح العشرات في حين كان 10 آخرون قد سقطوا يوم السبت في 

غارة استهدفت سيارتهم بمحافظة البيضاء منطقة الصومعة.وقال 
المسؤولون: "إن طائرة يعتقد أنها بدون طيار  شنت عدة غارات 
على موقع يتخذه عناصر تنظيم القاعدة كمعسكر للتدريب واإليواء 
بوسط جبلين في منطقة المحفد بأبين لجأوا اليه عقب طردهم من 

مناطق محافظة ابين عام 2012.
وقالت المصادر: إن االرهابيين المستهدفين في الغارة من "العناصر 

القيادية الخطرة" في القاعدة ومن جنسيات مختلفة.
وتابعت "استطعنا احصاء 30 قتيال من عناصر التنظيم بينهم 
4 اجانب وقيادات بالصف األول وقيادات أخرى لقوا مصرعهم اثر 
الضربة الجوية.." ونقلت جثث 30 ارهابيًا ممزقة وبعضها متفحمة 
الى قرى مديريات مودية ولودر والوضيع المجاورة للمحفد بابين 
وهو االمر الذي مكن المسؤولين من احصاء هذا العدد بعد فرض 

االرهابيين حصارا على موقع الضربة في الصباح طبقا للسكان.
وذكر السكان المحليون أن االنفجارات التي سمعت بأرجاء الموقع 
المستهدف كانت كبيرة وشوهدت ألسنة النيران والدخان األسود 

تتصاعد منه. هذا وأكد  مسؤول أمني أن مركز التدريب الذي أظهره 
شريط الفيديو الذي بث قبل ايام وتبين فيه وجود ناصر الوحيشي 
زعيم التنظيم االرهابي وهو يلقي كلمة أمام عدد كبير من العناصر 
االرهابية بمنطقة جبلية مجهولة وهدد علنا بشن هجوم على اليمن 

والواليات المتحدة.
وكانت ضربة جوية قد استهدفت صباح السبت منطقة )الحازمية( 
مديرية الصومعة محافظة البيضاء سيارة تويوتا مكشوفة يستقلها 
عناصر ارهابية تنتمي للقاعدة اسفرت عن مقتل 10 منهم.وأعلنت 
وزارة الدفاع في بيان نجاح الغارتين اللتين استهدفتا العناصر 
االرهابية في محافظتي البيضاء وأبين في ضوء تلقي األجهزة األمنية 
معلومات مؤكدة بوجود العناصر اإلرهابية التي كانت تخطط 

الستهداف منشآت حيوية مدنية وعسكرية.
وأشادت بتعاون المواطنين مع األجهزة األمنية للكشف عن أماكن 
تواجد  العناصر اإلرهابية.. هذا ولم تكشف حتى كتابة الخبر أية 

تفاصيل عن هوية العناصر االرهابية ومراكزها القيادية.

خالل زيارته للجنة العليا لالنتخابات

الرئيس يوجه  بإنجاز السجل االنتخابي الجديد وتشكيل اللجان من القضاة
قام األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
أم��س ب��زي��ارة تفقدية للجنة العليا لالنتخابات 
واالستفتاء حيث كان في استقباله رئيس اللجنة القاضي 
محمد حسين الحكيمي ونائب رئيس اللجنة القاضي 
خميس سالم الديني ورؤساء القطاعات المختلفة في 

اللجنة.
��ل��ع األخ الرئيس خ��الل ال��زي��ارة على طبيعة 

ّ
واط

التجهيزات الحديثة التي زودت بها القطاعات الفنية 
المختلفة في اللجنة من أجل إنجاز السجل االنتخابي 
الجديد بالرقم الوطني الموحد وفقًا ألحدث النظم 

التقنية.
واستمع األخ الرئيس إلى إيضاحات من رئيس اللجنة 
القاضي الحكيمي ورئيس قطاع التخطيط والشئون 
الفنية القاضي شرف المحبشي والمسئولين الفنيين 
في اللجنة حول طبيعة التجهيزات الفنية لنظام 
البصمة والصورة ووحدة سجل الناخبين االلكترونية 
من أجل تعميم قاعدة البيانات وفقًا للرقم الوطني 
على جميع الجهات وال���وزارات والهيئات بحيث ال 
يمكن تكرار الرقم على مستوى اليمن.وسيمثل الرقم 
الوطني أهمية استثنائية في جميع المجاالت الصحية 
واألمنية والزراعية ومختلف أوجه الحياة التنموية. 
ووّج��ه األخ الرئيس بجعل الرقم الوطني الناتج عن 
السجل االنتخابي الجديد هو األساس للرقم الوطني 
الذي سيتم إنجازه من قبل مصلحة األحوال المدنية. 
مؤكدًا على أهمية التعاون من قبل وزارة الداخلية 
والجهات المعنية مع اللجنة العليا لالنتخابات ليكون 
الرقم الوطني الجديد هو الموحد لدى كافة الجهات 

ذات العالقة.

كما وّج��ه األخ الرئيس اللجنة العليا لالنتخابات 
بتشكيل اللجان اإلشرافية واألساسية من القضاة 
بالتنسيق مع مجلس القضاء األعلى إلدارة عملية القيد 
والتسجيل واالستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأشاد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بما تم 
إنجازه في اللجنة باعتبار ما تم إنجازه هو األساس ألي 
عمليات انتخابية قادمة سواء كانت رئاسية أو نيابية 

أو محلية.
وخالل لقاء األخ الرئيس برئيس وأعضاء اللجنة العليا 
لالنتخابات.. تحدث رئيس اللجنة الذي اعتبر زيارة 
رئيس الجمهورية للجنة تمثل أهمية استثنائية.
وأوض���ح القاضي الحكيمي أن اللجنة تقوم حاليًا 
باستكمال التجارب التي توصل إلى السجل االنتخابي 
النظيف واستيعاب المالحظات.  موضحًا أن عدد من 
موظفي اللجنة قاموا بإجراء عملية انتخابية تجريبية 
من أجل التدريب على اإلنجاز وقياس مدى النجاح بما 

يضمن تجنب التكرار أو التالعب ببيانات الناخبين.
وأش��ار إل��ى أن شهر مايو ال��ق��ادم سيكون مهمًا 
واستثنائيًا في طريق إنجاح العمل من أجل السجل 
االنتخابي الجديد. الفتًا إلى أنه سيتم إجراء تجارب 
واسعة لعملية التسجيل االلكتروني لقيد الناخبين 

باآللية الجديدة في إحدى الدوائر بأمانة العاصمة.
ودعا رئيس اللجنة العليا لالنتخابات جميع القوى 
السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني إلى 
التعاون من أجل إنجاح هذا المشروع الوطني العظيم 
 متميزًا سيكون له األثر الكبير في 

ً
الذي يمثل عمال

تكريس الديمقراطية بصورتها الصحيحة.

مؤتمر جامعة البيضاء 
يناقش األوضاع التنظيمية 

والسياسية
عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة 
البيضاء اجتماعًا تنظيميًا برئاسة رئيس فرع المؤتمر 
بالجامعة الدكتور سيالن أحمد العرامي عضو اللجنة 
الدائمة، تم فيه مناقشة اوضاع سير العمل التنظيمي 
والسياسي وتفعيل نشاط المؤتمر الشعبي العام 
بالجامعة..  والوقوف على تطورات األوضاع في الساحة 
السياسية.. ويأتي هذا اللقاء تنفيذًا للخطة السنوية 
لتنشيط العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام 
بالجامعة وف��ي مستهل االجتماع ق��دم رئيس فرع 
المؤتمر شرحًا كاماًل عن النشاط التنظيمي والسياسي 
لقيادة فرع الجامعة والوضع السياسي في المحافظة..

مؤكدًا على تكاتف وتالحم أعضاء المؤتمر في الظروف 
الصعبة..

مشيدًا بالقيادات اآلكاديمية للمؤتمر التي تبرهن في 
كل المراحل على صدق االنتماء وقوة المواقف والوالء 

للوطن وللتنظيم..
واش��ار الدكتور العرامي إل��ى. أن المرحلة تتطلب 
ج��ه��ودًا م��ض��اع��ف��ة وال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د 
وتجاوز كل الصعوبات والسلبيات وبما يحقق اآلمال 

والطموحات المنشودة.
��ت��ح ب���اب ال��ن��ق��اش واالس��ت��م��اع ل���آراء 

ُ
وب��ع��د ذل���ك ف

رحت.. وفي ختام االجتماع تم 
ُ
والمقترحات التي ط

إقرار خطة العمل المستقبلي التي من شأنها النهوض 
بالعمل السياسي والتنظيمي والجماهيري واإلعالمي 

للمؤتمر الشعبي العام بالجامعة..

قيادة مؤتمر حضرموت تستنكر الحملة التحريضية ضد الرئيس
كتب/ فائز سالم بن عمرو

> عقدت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
حضرموت الساحل اجتماعها االعتيادي مع أعضاء 
لجنة الحوار الوطني من أعضاء المؤتمر ، ترأسه 
األستاذ عوض عبد الله حاتم � رئيس الفرع.. حيث تم 
فيه مناقشة األوضاع األمنية والسياسية التي تعيشها 

المحافظة.
وقد أكد االجتماع على دعم ومساندة األخ/ عبدربه 
منصور هادي- رئيس الجمهورية- في قيادة اليمن 
نحو الدولة المدنية الحديثة، ورفض كل المحاوالت 
التي تقوم بها بعض األح��زاب والقيادات المأزومة 
ومن ذلك استمرار الحمالت اإلعالمية والسياسية 
ضد فخامة الرئيس ووضع العراقيل في طريق إكمال 
التحول السياسي.مشيدين بدور كل القوى الوطنية 
والسياسية والمجتمعية في إنجاح الحوار الوطني.. 
مشيرين إلى أن تنفيذ مخرجاته سيؤدي إلى إنشاء 

يمن اتحادي يقوم على عدالة المشاركة في الثروة 
والسلطة . وأهابوا بكل القوى السياسية والحزبية 
التزام السلمية ونبذ العنف في تحقيق مطالبهم، 
رافضين أع��م��ال قطع ال��ط��رق وتخويف الناس 
وترهيبهم لتحقيق مطالب ومآرب سياسية وحزبية. 
وطالبوا الجهات األمنية بتحقيق األم��ن للمواطن 
ومعالجة األزمات والفراغ األمني في المحافظة..واعلن 
االجتماع تأييده ومباركته للخطوات التي تقوم بها 
لجنة التواصل في االلتقاء واالجتماع مع القيادات 
 

ٍّ
السياسية والشخصيات االجتماعية والقبلية في كل
من المهرة وشبوة وسقطرى لتقريب وجهات النظر 
والخروج بآراء موحدة تخدم مصالح  أهداف إقليم 

حضرموت.
واعلنوا رفضهم للدعوات المطالبة بتغيير مسمى 
إقليم حضرموت إلى مسمى مناطقي أو جغرافي على ان 
يتم التغيير وفق المعايير الجغرافية في كافة إقليم 
الجمهورية وال يتم تغييب مسمى حضرموت ألهداف 

سياسية وحزبية ومناطقية.

مستشار محافظة إب يشيد
 بجهود وزير الداخلية

أكد الشيخ عبدالوهاب فارس مستشار محافظة إب إن اللقاء الذي عقد أمس بين وزير الداخلية اللواء عبده الترب 
والمشائخ واألعيان والشخصيات واالجتماعية كان طيبًا وكان الوزير متفاعآلً مع ماطرح من قبل أبناء المحافظة..

مشيرًا إلى ان الشخصيات االجتماعية اشترطت عليه للقاء ان يتخذ اجراءاته لرفع العناصر المحاصرة لمبنى محافظة 
 ..موضحًا أن الوزير التقى بالمعتصمين صباحًا وأكد لهم ان الجميع توصلوا إلى تسوية سياسية وانه 

ً
إب، وهو ما تم فعال

يجب رفع الخيام وانهاء التوتر. متعهدًا برفع مطالبهم وعرضها على فخامة االخ رئيس الجمهورية..
وأكد الشيخ عبدالوهاب فارس : ان وزير الداخلية وخالل لقائه بالمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية استمع 
الى ما تم طرحه باهتمام كبير بما في ذلك النقد الموجه لمدير األمن وتحميله سبب تزايد االختالالت األمنية وفرض 

المحاصصة الحزبية في األجهزة األمنية على مستوى المديريات..
وأشاد الشيخ عبدالوهاب فارس بالشعور الوطني المسئول الذي يتمتع به وزير الداخلية، وتفاعله مع كل ما طرح 
حول أداء األجهزة األمنية بالمحافظة.. ووعد بأن تؤخذ كل األراء والمالحظات بعين االعتبار وسيتخذ قرارات لمعالجة 

الكثير من االختالالت.
مشيرًا الى ان وزير الداخلية شدد في االجتماع على ان جهاز األمن مسخر لخدمة الجميع وسيصبح الكل مسئولون عن 

األمن واالستقرار عندما يشعرون بذلك، أما ان يدار من خالل الفرق الحزبية فالوزير أكد أنه لن يسمح بذلك أبدًا..
وتمنى فارس أن يحذو كل المسئولين في الدولة الذين جاءت بهم الساحات حذو الوزير الترب الذي أكد انه يعمل لخدمة 

الوطن والشعب وأكبر من الوالءات الحزبية.

عقب اغتيال ضابط

تغيير 9 قيادات أمنية
 في ساحل حضرموت

اغتال مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة الخميس 
ضابطًا في قيادة المنطقة العسكرية األولى ، الدفاع الجوي 

وسط مدينة سيئون بوادي حضرموت.
واكد مصدر محلي في مدينة سيئون، أن مسلحين يرجح 
انتماؤهم لتنظيم القاعدة كانوا على متن دراجة نارية 
أطلقوا النار من بندقية رشاشة على الرائد حميد القفاري 
قرب السوق العام بمدينة سيئون والذوا بالفرار،فيما لقي 

الرائد القفاري حتفه على الفور.
ال��ى ذل��ك، اص��در مدير ع��ام األم��ن وال��ش��رط��ة بساحل 
حضرموت العميد سالم علي السفرة قرارات امنية، صباح 
اليوم الخميس، بتعيينات ل� 9 قيادات امنية في شرطة 
امن ساحل حضرموت، بينهم مدير امن مديرية الشحر 
التي تعتبر اكثر المديريات التي شهدت اغتياالت لقيادات 
ات ارهابية، حيث عين العقيد محمد علي  امنية واعتداء
حسن باقديم، مديرا ألمن مديرية الشحر خلفًا للعقيد 

عبدالله حسن السعيدي.


