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الجيـــش يهــــدي للعالم انتـــــــــصارًا تاريخيًا على اإلرهاب
انتصار الجيــش علــى القاعدة يــــــــــــــــــــوازي انتصار جيش مصر على االخوان

تطهير كامل لمديرية المحفد بأبين 
وميفعة بشبوة ومالحقة العناصر الفارة

ضبط مخازن أسلحة متنوعة ومعامل 
لصناعة المتفجرات واألحزمة الناسفة

مصرع ٥ إرهابيين سعوديين في ميفعة
كشف مصدر عسكري مسئول عن أسماء عدد من قتلى 
العناصر اإلرهابية في تنظيم القاعدة الذين لقوا مصرعهم 
في الضربات البطولية التي وجهها إليهم رجال القوات 

المسلحة الشجعان.
وذكر المصدر العسكري االثنين إنه تم التعرف 
على جثث خمسة من بين العناصر اإلرهابية 

الذين لقوا مصرعهم في ميفعة شبوة، وهم :
عبـــــــــادة الشروري - سعودي الجنسية

عبد الرحمن الحوطي - سعودي الجنسية
أبو عبيدة مالك المكي- سعودي الجنسية

حــسين البــــــــدوي-  سعودي الجنسية
بـــــن حـــــــــيزون - سعودي الجنسية

:ضبط ٧ من عناصر 
القاعدة بالعاصمة

ضــبــطــت األجـــهـــزة األمــنــيــة 
بامانة العاصمة تمكنت األربعاء 
ــط خــمــســة عــنــاصــر  ـــن ضــب م
إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة 
ات  كانوا يعتزمون تنفيذ اعتداء
ضد مصالح حكومية وأجنبية.

حيث كان بحوزتهم أسلحة 
وذخائر ومعدات تستخدم في 

العمليات االرهابية".
وفــي سياق متصل ضبطت 

االجـــهـــزة األمــنــيــة بمديرية 
بني الحارث بالعاصمة صنعاء 
شخصين يــســتــقــالن دراجـــة 
نارية متهمين بقضايا نهب 

وتقطع واغتياالت. 
ــــــر مـــصـــدر أمـــنـــي ان  وذك
األجــهــزة المختصة بــاشــرت 
التحقيق مع هذين المتهمين 
لة  تمهيدا لتقديمهم للعدا

لينالوا جزاءهم العادل. 

رة  عــــلــــنــــت وزا أ
ـــداخـــلـــيـــة مــصــرع  ال
٣ إرهابيين وجــرح 
ــشــهــاد  رابــــــع واســت
مواطن في العاصمة 
صــنــعــاء فــجــر األحـــد 
عند اعتدائهم على 
نقطة حراسة أمنية 
في جولة المصباحي.

 مصرع ٣ إرهابيين وإصابة رابع في العاصمة

خسائر اإلرهابيين باألرقام

-- فــي  ١٩/ ٤/ ٢٠١٤م: مــصــرع(٦٠) ارهابي في غــارة جوية 
استهدفت معسكر تدريبي بالمعجلة، وتزامن ذلك مع غارة اخرى 
استهدفت سيار تقل عناصر من التنظيم في محافظة البيضاء، اسفرت 

عن مصرع(١٢) ارهابيا.
-- ٤/٢٠/ ٢٠١٤م: مصرع ٤ إرهابيين بينهم قيادات بغارة 

استهدفت سيارتهم في الطريق الرئيسي بمحافظة شبوة.
-- ٢٠١٤/٤/٢١م: القبض على ١٠ عناصر تابعة للقاعدة في 

مدينة شبوة.
- ٢٩ / ٢٠١٤/٤م: مصرع ٥ من قيادات القاعدة بشبوة بينهم 

القيادي (أبو القعقاع).
-- ٢٠١٤/٤/٢٩م: سقوط العشرات من العناصر اإلرهابية بين 

قتيل وجريح وفرار البقية باتجاه الجبال في محفد ابين.
-٢٠١٤/٤/٢٩م:  ضبط ١٠ ارهابيين في تعز.

-٣٠/ ٤/ ٢٠١٤م: مصرع ٣ إرهابيين وجرح ١٠ بمحافظة أبين.
٣٠/ ٤/ ٢٠١٤م: مصرع ٣ إرهابيين وجرح ١٠ بمحافظة أبين.

-٣٠/ ٤/ ٢٠١٤م: القبض على ٢٦ من عناصر القاعدة ومصرع ٧٢ 
في شهر و٢٣ يوما، وإحباط ١٢ عبوة ناسفة جاهزة للتفجير وعدد 

من األسلحة والمتفجرات والسيارات.

-- ٢٠١٤/٥/١م: مصرع ٦ إرهابيين واستشهاد ثالثة جنود في 
محافظة البيضاء.

-- ٢٠١/٥/١م: القبض على عدد من العناصر اإلرهابية بينهم 
المسئول الرئيس للمراقبة في المعجلة.

-- ٢٠١٤/٥/٢م: مصرع ٥ إرهابيين وجرح العشرات في منطقة 
عزان بشبوة.

٢٠١٤/٥/٢م: اعالن مصر أمير تنظيم القاعدة بمديرية المحفد 
علي أحمد السامل الملقب بـ" لكرع "، في ضربة جوية في ٢٠ ابريل 

الماضي.
-- ٢٠١٤/٥/٢م: محافظ ابين: مصرع ٩٠ إرهابيا.

- ٢٠١٤/٥/٣م: مقتل ٣٧ ارهابيا، بابين.- 
-٢٠١٤/٥/٣م: مصرع القيادي في القاعدة اإلرهابي ابو اسالم 

الشيشاني في المعجلة.
-- ٢٠١٤/٥/٣م: مصرع ٤ إرهابيين في المحفد.

-- -٥/٤/ ٢٠١٤م: مصرع ٢ ارهابيين والقبض على ٤ بعد إصابتهم 
بجروح في منطقة النقبة بشبوة، وضبط احد العناصر اإلرهابية البارزة 

في منطقة كريف قرناو.
٢٠١٤/٥/٦ مصرع ٦ إرهابيين واستشهاد ثالثة جنود بمحافظة 

البيضاء.
-- ٦ /٥/ ٢٠١٤م: مصرع ٣ إرهابيين بينهم سفاح التنظيم 
المعروف باسم بيكاسو، متأثرا بجراح أصيب بها في محافظة البيضاء.

-- مصرع اإلرهــابــي والقيادي في القاعدة ناصر عاطف وشقيقه 
اإلرهابي أحمد عاطف المكنى بـ"ابو سالم" في محافظة شبوة.

 - ٢٠١٤/٥/٧م: ضبط ٥ إرهابيين بصنعاء، والعثور على جثة 
القيادي أبــو أيــوب الجزائري بــوادي ضيقة بمحافظة أبين، ومصرع 
(أبو  (بيكاسو) المكنى بـ القياديان في التنظيم اإلرهابي النخعي المكني بـ

دجانه) في محافظة شبوة.
-٧/ ٥/ ٢٠١٤م: الــقــضــاء على خلية إرهــابــيــة متخصصة في 
االختطافات واالغتياالت ومقتل زعيمها وائل عبدالله مسعود الوائلي 
وحسن عبدالله عباده والقبض على بدر أحمد علي عباده بعد إصابته 

بصنعاء.
- ٨ مايو ٢٠١٤م: مصرع ٣ إرهابيين من قيادات القاعدة في 

شبوة والبيضاء.
- ٨ مايو ٢٠١٤م: مصرع ٤ إرهابيين بصنعاء.

- ٨ مايو ٢٠١٤م: القبض على أحد عناصر القاعدة  بشبوة حاول 
التسلل إلى ثكنة عسكرية ليًال.

-- ٥/٨/ ٢٠١٤م: مصرع ٤ من قيادات القاعدة، وهم: أبومصعب 
الكويتي، ابو الوليد الحميقاني بمحافظة شبوة، وأبو عادل الكلدي وخالد 

(الذباح) بمحافحظة البيضاء.  العديني المكنى بـ
-- ٢٠١٤/٥/٨م: إصابة القيادي المعروف بـ"البسباس" بجروح بالغة 

بشبوة والقبض عليه.
- ١٠مايو-٢٠١٤م: مصرع ٧ إرهابيين على أيدي الجيش في معارك 

أبين وشبوة.

ألحقــت الضربــات الموجعة التي وجههــا ابطال الجيش واألمــن ومقاتلي اللجان الشــعبية، هزيمة  
نكراء بالعناصر االرهابية من تنظيم القاعدة والجماعات االرهابية التي تكبدت خســائر فادحة في 

المعركة المصيرية التي امتدت لعشرة ايام..
«الميثاق» تنشر احصائيات اولية عن الخسائر البشرية التي تكبدتها العناصر االرهابية كالتالي:

كتب/ منصور الغدرة

ض  الجيــــــش الشــعـــــب  فــــــــــــوَّ
ل المغلس  النفس البريئة.. وتــســاء
عن سبب استهداف عناصر القاعدة 
ابناء القوات المسلحة واالمــن الذين 
يؤدون واجبهم النبيل في حماية امن 

واستقرار الوطن والمواطنين..
مشيرًا إلــى أن استهداف القاعدة 
ألفـــراد الجيش واألمـــن هــو لغرض 
ضــرب أمــن استقرار اليمن في هذه 

المرحلة الخطيرة ونشر العنف وايجاد شرخ 
بين المواطنين ورجال االمن والجيش.

ووصــف الدكتور المغلس عناصر القاعدة 
وماتقوم به من اقالق لألمن واالستقرار بانها 
عــصــابــات تنفذ اجــنــدة خــارجــيــة تسعى الى 
اضعاف الجيش واالمن وخلق حالة من الفوضى 
في أرجاء الوطن في إطار تنفيذ مخطط كبير 

يستهدف المنطقة العربية.

ويــرى المغلس ان العمليات االرهابية التي 
تشهدها بالدنا خالل هذه األيام هي ردة فعل 
على التكتل االقليمي والعالمي مع اليمن في 

مواجهة االرهاب..
وعبر المغلس عن تأييده لموقف القيادة 
السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية 
الــذي رفض وبحزم ايقاف الحملة العسكرية 

والتحاور مع عناصر القاعدة.

وقــال: الذين افصحوا وأبــدوا تعاطفهم مع 
العناصر االرهــابــيــة وطــالــبــوا بايقاف الحملة 
العسكرية هم يريدون ان يوفروا غطاء للعناصر 
االرهابية التي تلفظ أنفاسها االخيرة وبدون 
شك ان أي طرف سياسي او حزبي او قبلي يدعو 
الى ذلك فهو يعمل مع افراد هذا التنظيم وينفذ 
اجندة خارجية تملى عليه وال يمكن القبول بأي 
حوار إّال إذا سلمت العناصر االرهابية نفسها 

لــلــدولــة ورمـــت الــســالح واعترفت 
بخطئها، حينها تكون هذه الدعوة 
محل ترحيب الجميع ويكون الحوار 
معها أمر البد منه بل لزامًا على ولي 

األمر.
ــى ذلــك وصــف الــدكــتــور طه  < ال
نعمان عمر الحملة العسكرية التي 
تقودها القوات المسلحة في مواجهة 
عناصر االرهـــاب بانها ستحد من التدخالت 
االجنبية ومن انتهاك السيادة اليمنية ولن يكون 
هناك مبرر الختراق االجواء اليمنية او التدخل 

في الشأن الداخلي اليمني..
وقــال: يجب على الجهات المختصة الكشف 
عن منفذي األعمال االجرامية في حق رجال 

االمن والجيش ومن يقف وراءهم.

د. البكاري : يجب معرفة من سهل دخول عناصر القاعدة الى اليمن
د. المغلس :المطالبون بالحوار والتحاور مع القاعدة يوفرون غطاًء لالرهاب

د. طه عمر: يجب كشف منفذي األعمال االجرامية ضد الجيش

محافظ أبين:

أكثر من «١١٠» ارهابيًا لقوا مصرعهم في معارك أبين
كتب: بليغ الحطابي

< أكد محافظ أبين جمال العاقل 
ان المعركة ضد اإلرهاب لن تتوقف 
حــتــى اعــــالن التطهير النهائي 
والشامل لكل مديريات المحافظة.
ــن يــكــون إال  وقــــال: ان الــنــصــر ل
ــنــاء  بــتــحــريــر كــافــة الــمــنــاطــق وأب
المحافظة مــن آثـــار وتــداعــيــات 
الفكر الظالمي التدميري الذي ألحق 

أضــرارًا فادحة بأبناء المحافظة مستغًال بذلك 
العزلة التنموية والخدمية التي تعانيها ابين..

مــؤكــدًا اهتمام السلطة المحلية وعنايتها 
بالمناطق النائية..

وفيما جرى االعالن عن تطهير مركز مديرية 
المحفد بشكل كامل أوضــح محافظ ابين ان 
عمليات عسكرية واســعــة تــقــوم بتمشيط 
ومالحقة العناصر اإلرهابية التي لجأت الى وديان 
وشــعــاب المناطق المحيطة بالمحفد ولــودر 
بالتعاون مع رجال اللجان الشعبية وبالذات من 

قبيلة «باكازم»..
وبين المحافظ ان اعالن محافظة أبين خالية 

من العناصر اإلرهابية االجنبية بات قريبًا..
متوقعًا ان تصل حصيلة القتلى من االرهابيين 
اكثر من «١١٠» ارهابيًا في ابين سعوديون 
وشيشان وفرنسيون وغيرهم.. وهــذا يؤكد 
طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها ابطال 
قواتنا المسلحة واالمن في محور ابين واللجان 

الشعبية الذين سجلوا مواقف بطولية 
مشرفة، وبالذات في مديرية المحفد 
التي كانت بمثابة معمل لتجهيز 
االنتحاريين والــســيــارات المفخخة 

والعبوات الناسفة.
وفيما يتعلق بالمغرر بهم من 
ابناء الوطن والمحافظة اكد المحافظ 
العاقل انه تم اطــالق دعــوة للتوبة 
ـــزال  ــوجــهــاء والت عــبــر الــمــشــائــخ وال

مفتوحة أمام المغرر بهم.. 
واشــار المحافظ الى ان هذه الدعوة اسفرت 
عن رجــوع بعض العناصر من ابناء المحافظة 
الى جادة الصواب وسلموا أسلحتهم الى المشائخ 

ووجهاء القبائل.
وبخصوص النازحين من المناطق التي شهدت 
مواجهات قــال محافظ ابين جمال العاقل ان 
عودة النازحين ستتم بعد تطهير وتمشيط 
كافة المناطق والطرقات خاصة وان عناصر 
القاعدة قامت بــزرع اكبر عــدد من ألغام في 
ــتــي تــقــوم فــرق  مــنــاطــق مــديــريــة المحفد وال
هندسية متخصصة بنزعها بالتزامن مع عمليات 
التمشيط والمالحقة لمن تبقى منهم بما يهيئ 

لعودتهم القريبة..
ودعـــا مــحــافــظ ابــيــن المنظمات االنسانية 
والجمعيات الخيرية الى تلمس أوضــاع نازحي 
المحفد والــمــنــاطــق الــتــي شــهــدت مواجهات 
عسكرية لتقديم الدعم الصحي والمساعدة 

االنسانية.


