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سنالحق اإلرهابيين الفاريــن من أبيــــــــن وشبوة إلى عدد من المحافظــــات

قيادات إخوانية تجتمع مع قيادة القاعدة بحزم العدين ووصاب السافل

معسكرات التدريب بالحزم تستقبل مجاميع من تعز وإب

< كشفت مصادر «الميثاق» الخاصة في مديرية حزم العدين 
-محافظة إب- أن قيادة القاعدة واالخــوان في المديرية في حالة 
استنفار ويقومون بتكديس االسلحة واألغذية وغيرها استعدادًا 

لمواجهات مسلحة ضد الدولة.
 وأوضحت المصادر أن خطباء المساجد في مديرية الحزم من حزب 
االصالح كرسوا خطبتي الجمعة للمناشدة للتبرع باألموال لما أسموه 
دعم أعمال الخير وإطعام المساكين والفقراء وإصــالح المدارس 
وغيرها.. بينما يتم جمع تلك التبرعات وتسليمها لقيادات تنظيم 
القاعدة في المديرية وكذلك لقيادة القاعدة في مديرية وصاب 

السافل القريبة من مديرية حزم  العدين.
وذكرت المصادر أنه من خالل متابعة تحركات العناصر االرهابية 
في مديرية حزم العدين، فقد لوحظ خالل االيام الماضية وصول 
مجاميع كبيرة الى المديرية قادمين من تعز وإب ويجري ضمهم 

الى معسكرات التدريب التابعة لهم في المديرية.

وكشفت المصادر عن اجتماع عقد الجمعة بالحزم ضم قيادات من 
تنظيم القاعدة مديرية وصاب وكذلك قيادة من جماعة االخوان 

وقيادة العناصر االرهابية في عزلة االسلوم.

 وبحسب المصادر فقد ناقش االجتماع ضرورة استقطاب طالب 
المدارس في مديريتي حزم العدين ووصاب السافل لالنضمام الى 

معسكرات القاعدة لتدريبهم على القتال.
الى ذلك ذكرت المصادر أن قيادة القاعدة في مديرية حزم العدين 
أقدمت على اعتقال ثمانية من العناصر التابعة لها بتهمة التخابر مع 
أجهزة الدولة وتسريب معلومات عن أنشطة التنظيم وتحركاته الى 
أجهزة االستخبارات، وأن عملية االعتقال رافقها تكتم شديد عن 
مصير االشخاص الذين تم اعتقالهم األمر الذي أثار مخاوف كبيرة 
في أوساط العناصر االرهابية المتواجدة في معسكرات التدريب من 

أن يكونوا قد تعرضوا للتصفية.
وعلى ذات الصعيد أقدمت عناصر ارهابية منذ يومين على قطع 
الكهرباء بالقوة على جميع أبناء عزلة بني عبدالاله المحدادة بسبب 
رفضهم السماح ألوالدهم باالنضمام لمعسكرات العناصر االرهابية، 

وهددوا بقتل كل من يحاول إعادة ربط الكهرباء ألبناء العزلة.

اعتقال ٨ أشخاص بتهمة 
تسريب معلومات للدولة

اإلرهابيون يضعون خطة لتجنيد طالب 
المدارس ويفصلون الكهرباء عن المحدادة

مروحية تنقل قيادي في 
القاعدة من الحديدة الى صنعاء

 وجه وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب رسالة شكر وتقدير 
لمدير شرطة مديرية حيس بمحافظة الحديدة ومنتسبي الشرطة 
في المديرية لتمكنهم من إلقاء القبض على أحد العناصر القيادية 
في تنظيم القاعدة وهو المدعو أنيس العامري الملقب بـ" أحمد 

األعرج".
معتبرًا نجاحهم في إلقاء القبض على القيادي في القاعدة بالعمل 
األمني المتميز الذي يستحقون عليه الشكر والتقدير من قبل قيادة 

وزارة الداخلية.
وقد تم نقل المدعو أنيس العامري من محافظة الحديدة على 

متن مروحية إلى العاصمة صنعاء.

قوات مكافحة اإلرهاب تضبط 
وثائق مهمة لالرهابيين

< ألقت قوات مكافحة االرهاب القبض على عدد من االرهابيين يومي 
الثالثاء واالربعاء في عزان بشبوة وبحوزتهم وثائق مهمة ومتفجرات 

وأحزمة ناسفة.
وذكر مصدر عسكري أن الوثائق تحتوي على معلومات مهمة جدًا.

مصرع ٦ إرهابيين في مأرب

< لقي ستة من العناصر االرهابية الخطرة مصرعهم -االثنين- بسالح 
أبطال القوات المسلحة في المنطقة الثالثة بمحافظة مأرب بعد أن قاموا 
بإطالق عدد من قذائف الهاون على مقر قيادة المنطقة، مما أدى إلى 

إصابة عدد من األفراد..
وأوضــح مصدر مسؤول في اللجنة األمنية العليا أن تلك العناصر 
االرهابية هي من العناصر الخطرة التي تم دحرها في محافظتي أبين 
وشبوة وكانت مكلفة بتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف منشآت 

عسكرية واقتصادية في مأرب.

اعتقال لبناني من «جنود 
الشام» على الحدود

ضبطت الشرطة العسكرية بمنطقة المدائن على الحدود اليمنية - 
السعودية، الثالثاء متسلًال أجنبيا يحمل الجنسية اللبنانية يدعى محمد 
خليل يعتقد بأنه أحد مقاتلي (جنود الشام) -أحد فروع القاعدة- الذي 

أعلن، مؤخرًا، نقل بعض مقاتليه إلى اليمن.
وقالت مصادر أمنية انه تم ضبط المذكور أثناء قدومه من منطقة 

صحراوية.
وكانت قوات األمن في حجة اعتقلت األسبوع الماضي، تركي الجنسية، 
يعتقد أنه خبير متفجرات، وتم ترحيله إلى بالده قبل أيام تحت ضغوط 

"سفارة بالده".

مصرع أمير تنظيم القاعدة اإلرهابي في عزان 
لــقــي أمــيــر تنظيم الــقــاعــدة 
ــة عـــزان  ــري ــدي االرهــــابــــي فـــي م
بمحافظة شبوة المدعو فارس 
القميسي مــصــرعــه عــلــى أيــدي 

أبطال القوات المسلحة واألمن .
وقال مصدر عسكري األربعاء: 
إن أبطال القوات المسلحة واألمن 
وجهوا ضربات موجعة وقاصمة 
لبقايا من فلول عناصر اإلرهاب 

في عزان.

«الميثاق»: مصدر عسكــــــــــــــــــــــــــــــــري لـ

وفي حين اكد المصدر العسكري، ان مداهمات وحمالت امنية تنفذها 
قوات من وحدة مكافحة االرهاب ضد اوكار ومخابئ عناصر التنظيم في 
العاصمة صنعاء التي تعد- بحسب تقارير امنية واستخباراتية- انها 
من ابرز المدن والمناطق التي لجأت اليها العناصر االرهابية هربًا من 

المواجهات.
وحسب المصدر فان ترتيبات واجتماعات عسكرية على اكثر من 
صعيد، تعقدها القيادات العسكرية واألمنية في المحاور والمناطق 
العسكرية واألجهزة االمنية لمالحقة العناصر االرهابية الفارة من 

محافظتي ابين وشبوة.
وفيما اشار المصدر الى ان هذه االستعدادات التي تعد لها قيادات 
الجيش واألمن تجري بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية ووجهاء 
وأبناء المحافظات التي تؤكد المعلومات االستخباراتية ان العناصر 

االرهابية لجأت اليها.
وأكد المصدر ان المعلومات التي بحوزة اجهزة المؤسستين العسكرية 
واألمنية تشير الى ان  محافظات مأرب والبيضاء وإب ولحج ومناطق من 
محافظتي الضالع وتعز، باإلضافة الى امانة العاصمة صنعاء التي شهدت 
خالل االسابيع الماضية حمالت امنية ضد عناصر التنظيم وتنفيذ 
قوات مكافحة االرهــاب مداهمات لمنازل تأوي االرهابيين في احياء 

امانة العاصمة.. متوقعا ان المعارك والمطاردات والمالحقات لشرذمة 
االرهابيين في هذه المحافظات والمناطق خالل ايام قالئل.

وكان الرئيس هادي شدد لدى ترؤسه اجتماع اللجنة األمنية العليا 
الخميس، على ضرورة وأهمية التقسيمات األمنية للعاصمة صنعاء 
بصورة دقيقة وفي مربعات محددة يشرف على خططها وزير الداخلية 
وأمين العاصمة مع تحمل المسئولية باقتدار دون أي تقصير، حتى ال 
ات من قبل الخارجين عن النظام والقانون بمختلف  تتكرر االعتداء
اتهم وكذلك االختطافات وهذه األعمال اإلجرامية  أشكالهم وأنتماء
المخزية ال بد من أن يتصدى لها الجميع من مدير المديرية إلى المجلس 
المحلي إلى عقال الحارات إلى الوطنيين الغيورين من اجل الحفاظ على 

األمن وعلى سمعة اليمن.
وعلى ذات الصعيد قالت مصادر أمنية لـ"الميثاق" إن أجهزة األمن 
فككت االسابيع الماضية عدة خاليا ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة في 
امانة العاصمة، وان االمن قضى على اكثر من "١٥" خلية تابعة لتنظيم 
القاعدة والقى القبض على قيادات واعضاء هذه الخاليا المقدر عددهم 
بنحو ٦٤ عنصرا بينهم عناصر تحمل الجنسيات االجنبية في امانة 
العاصمة وحدها.. مشيرة الى ان المداهمات شملت االحياء المعروفة 
باحتضان العناصر االرهابية كاحياء مسيك وسعوان وهبرة والسنينة 

وامتدت المالحقة الى بعض فنادق العاصمة.
وأكدت ان هذه العمليات- التي وصفتها المصادر بالنوعية- تمت بناًء 
على معلومات تلقتها اجهزة االستخبارات، أو من خالل  تلك الوثائق 
والمخططات التي ضبطتها قوات الجيش اثناء دخولها معاقل القاعدة 
في مديرية المحفد بمحافظة ابين، وعزان بمحافظة شبوة.. والتي 
احتوت  على مخططات لعمليات ارهابية تعتزم تنفيذها ضد منشآت 
حكومية ومصالح اقتصادية حيوية واجنبية في العاصمة وكشوفات 
باسماء خاليا التنظيم بعض اعضائها فروا الى العاصمة من جبهات 
المعارك في ابين وشبوة والبعض االخر كانوا يقيمون بصورة مستمرة 

في العاصمة.
وأكد هذه المعلومات تقرير امني استعرضه وزير الداخلية اللواء الركن 
الدكتور عبده حسين الترب، امام الرئيس هادي واللجنة االمنة العليا 
في اجتماعها، الخميس الماضي، عما حققته القوات األمنية من أهداف 
مهمة وكبيرة، منها اثنا عشر هدفا داخل العاصمة صنعاء وعدد من 
األهداف المهمة في المناطق المحيطة.. وقال الترب:"إن الحملة األمنية 
مستمرة وفق برنامج متواصل من اجل استئصال آفة اإلرهاب وعناصره 

أينما كانت واينما وجدت".
ووفقًا لمصادر عسكرية ومحلية متطابقة، فان ضربات موجعة 
وخسائر فادحة تكبدتها العناصر االرهابية من قبل قوات الجيش 
واألمن ومساندة سالح الجو، موقعة خسائر فادحة ومصرع المئات من 

االرهابيين وتدمير ما كان يعرف بالمعاقل المحصنة لهم.

كشــف مصدر عســكري بوزارة الدفاع، لـ"الميثاق" النقاب عن جهود وتحركات مكثفة للقوات المسلحة واألمن في 
مالحقة عناصر تنظيم القاعدة- والجماعات االرهابية الموالية له في المحافظات التي فرت اليها من ضربات الجيش 

الموجعة في محافظتي ابين وشبوة. 
الــى ذلك أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيــس الجمهورية، أن المعركة ضد التنظيم اإلرهابي مفتوحة وعلى 
القوات المســلحة واألمن االســتعداد لحمالت تطهيرية في محافظات "أبين، مأرب، شبوة، والبيضاء" وأينما وطئت 

وولت هذه القوى اإلرهابية ال بد من مالحقتها بقوة وحسم.

«الميثاق» وحدة الرصد والتحليل:

مصرع مئات اإلرهابيين وتدمير 
معاقلهم المحصنة في أبين وشبوه

اكتشاف عدد من المالجئ 
والسراديب والسجون في المحفد

تدمير مخزن ذخائر 
في منزل أحد العناصر 

اإلرهابية في عزان


