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سنالحق اإلرهابيين الفاريــن من أبيــــــــن وشبوة إلى عدد من المحافظــــات

النهدي من القاعدة إلى عقيد بقيادة أمن  حضرموت

ولعل قصة جمال النهدي واحدة من االدلة التي تفضح تورط 
االخوان بتجنيد القاعدة  فقد نقل موقع اخباري يمني عن 
موقع «بيز فيد» األمريكي القول: أن تنظيم القاعدة تمكن 
من اختراق جهاز األمــن اليمني من خــالل تعيين عناصر 
محسوبة على التنظيم فــي مناصب أمنية رفيعة خالل 

السنوات الثالث الماضية.
وأشار الموقع إلى أنه مؤخرًا تم تعيين شخص ُيدعى جمال 
النهدي مساعدًا لمدير أمــن حضرموت، بينما هو متهم 

بتنفيذ أول عملية ضد المصالح األمريكية في اليمن.
وأشار الموقع إلى أن النهدي في ٢٩/ديسمبر ١٩٩٢م 
 بتوجيه من أسامة بن الدن حيث 

َ
نفذ النهدي مخططًا إرهابيا

نفذ إنفجارين متزامنين، األول في فندق موفمبيك واآلخر 
بلغ عن تواجد فريق من قوات 

ُ
في فندق جولد مور، بعد أن أ
المارنز األمريكي في الفندق.

وأشــار إلــى أن النهدي قاتل في أفغانستان ثم عــاد وفي 
١٩٩٢م كلفه بن الدن بالمهمة المذكورة، إال أن خطأ حدث 
في عملية التفجير، مما أدى إلى انفجار القنبلة، وحدوث تمزق 

ليده اليسرى، حيث اضطر إلى تركيب يد صناعية.
وأشــار الموقع إلى أنه كثرت التعيينات المشابهة لقرار 
تعيين النهدي في مناصب أمنية رفيعة في اليمن، في إشارة 
من الموقع إلى وجود عناصر من تنظيم القاعدة داخل األمن 

اليمني.
وبحسب الموقع فقد تواصل الصحفي معد التقرير مع 
النهدي، حيث أبلغه األخير أنه يلعب دورًا مميزًا في محاربة 
القاعدة، وأنه اآلن عقيد في الداخلية وهو مساعدًا لمدير 

أمن المكال. 
ــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــــى أن ال ـــر إل ـــري ـــق ـــت وأشـــــــــار ال

األمريكية ال تــزال تشك في عــدد من عناصر الذين أبقى 
عليهم هادي في جهاز الدولة، منهم علي محسن األحمر 

الرجل المثير للجدل.
وقال الموقع « أحد تلك الشخصيات المثيرة للجدل الجنرال 
علي محسن صالح، ٦٨ عامًا، كان لسنوات طويلة القبضة 
الحديدية لصالح، وعضوًا في دائرة المقربين منه ، وقد أبقى 
الجنرال خصوم الرئيس في أماكنهم من خالل دوره غير 
الرسمي كقناة تواصل بين الجيش والمجاهدين في حرب 
صيف ١٩٩٤م، كما أنه جند العشرات من المحاربين القدامى 

في أفغانستان لمقارعة الشيوعيين هناك».
ل الموقع عما إذا كان هؤالء المجاهدين قد شاركوا  في  وتساء

الهجوم على المدمرة األمريكية كول، مشيرًا إلى أن الجنرال 
محسن قد جلب أعباء إضافية للنظام الجديد من خالل احتمال 
قيامه بتجنيد المتشددين والمتعاطفين مع الجهاد، من 
خالل منحهم وظائف رسمية في مختلف األجهزة األمنية 

والمؤسسات العسكرية.
وردًا على تلك المزاعم نفي مصدر مسؤول في وزارة 
الداخلية صحة ماجاء في تقرير نشره الموقع االخباري 
األمريكي (بـزفييد) من معلومات زعم فيها تعيين شخص 

متهم باألعمال اإلرهابية في منصب أمني رفيع في اليمن.
وأكد المصدر لوكالة األنباء اليمنية سبأ أن ما جاء في ذلك 
التقرير ال أساس له من الصحة، موضحا أن الشخص الذي أشار 
اليه التقرير سبق وتم ضبطه في العام ١٩٩٢ م بتهمة 
االنتماء للقاعدة والتورط في االعمال اإلرهابية التي شهدتها 
مدينة عدن حينها وظل في السجن الى ان تم االفراج عنه في 

العام ١٩٩٤ م حيث شارك في حرب الدفاع عن الوحدة .
  وأشــار المصدر الى أن ذلك الشخص ورغــم تعاونه مع 
أجهزة االستخبارات في مكافحة اإلرهاب إال أنه لم يعين من 

حينه في أي منصب سواء أمني أو حكومي حتى اآلن.
و استغرب المصدر ترويج معلومات مضللة عن تعيينه 
مساعدا لمدير عام شرطة مدينة المكال بمحافظة حضرموت 
.. توقع في ذات الوقت أن يكون سبب هذه الضجة ان ذلك 
الشخص قام بنقل سكنه اثناء األحداث األخيرة من صنعاء الى 

مسقط رأسه في وادي حضرموت بسيئون.
ولم يستبعد المصدر أن يكون ترويج مثل هذه المزاعم هو 
رد فعل على تطور العالقات وتناميها بين اليمن والواليات 
المتحدة االمريكية في اآلونة األخيرة ومحاولة لتعكير صفو 

هذه العالقات .

ما يحدث بحضرموت فعال هو نتيجة اختراق القاعدة لألمن .. الحرب ضد االرهاب لن تكون مجدية اذا ضلت عناصر 
القاعدة تتولى مناصب رفيعة في الجيش واالمن ..يمكن للرئيس هادي  ان يتخذ قرارات حاسمة ضد هذه االختراقات 
الخطرة والقاتلة .. اما ان يخوض حربا والعدو يدمر الجيش من الخلف فال حاجة لســفك الدماء فحرب كهذه كما يقول 
االخوان عبثية وهم يقولون ذلك ال دراكهم ان خاليا القاعدة اصبحت ذات شــان داخل الجيش واالمن تفاديا لضربات 

الطائرات بدون طيار ..

فائقة السيد تدعو لمساندة الجيش في الحرب ضد اإلرهاب
دعت االستاذة فائقة السيد عضو 
اللجنة الــعــامــة -مــســتــشــارة رئاسة 
الجمهورية لشئون المرأة- كافة أفراد 
المجتمع اليمني وكل القوى السياسية 
ــتــفــاف ومـــــؤازرة ومــســانــدة  الـــى االل
القوات المسلحة في معركتها ضد 

االرهاب .
وقالت في كلمة خالل تدشين دليل 
لثاني للمنظمات الدولية  خطوة ا
والمحلية العاملة في أمانة العاصمة: 
أن المعركة الــتــى يخوضها أبطال 
القوات المسلحة في مواجهة االرهاب 

معركة الجميع .
مخاطبة أبطال القوات المسلحة بالقول " سيوفكم المعة وبّراقة وبّتارة 
أما سيوف - االرهابيين - فهي صدئة وقميئة . وأنتم لستم وحدكم في 

المعركة ، فالمعركة معركة شعب " .
وأضافت " ارادونــا أن نعيش في الظالم لكن ذلك يصطدم بإرادتنا في 
االنحياز الكامل لجبهة مواجهة كافة أشكال االرهاب العسكري والفكري 

والسياسي .
معربة عن استغرابها واستهجانها لما قرأته قبل يومين من تصريح بأن 

الكهرباء حتى لو وقفت ١٠٠ سنة ليست مشكلة .
مخاطبة الذين يصرحون بهذه التصريحات من فنادق الخمسة نجوم 
بالقول " الكهرباء ضرورية .. الكهرباء ليست كماليات .. الكهرباء يحتاجها 
االطفال الخدج الذين يموتون في حضاناتهم والمرضى في غرف العمليات 
ويحتاجها األطفال لمراجعة واجباتهم المدرسية .. الكهرباء ضرورة وأهم 

منه انها أساسية ضمن منظومة البنية التحتية للبالد " .
كما خاطبت السيد فــي كلمتها منظمات المجتمع المدني الفاعلة 
والشخصيات المكرمة وقالت " معركتنا ضد الفقر والبطالة واألمية وزواج 
القاصرات تتطلب جهد المجتمع بدرجه أولى والمنظمات الدولية لن تكون 

سوى داعمة في هذا المجال " .

اإلرهابيون يغتالون الضابط النهدي في المكال
اغتالت عناصر ارهابية تنتمي لما يسمى بأنصار الشريعة المرتبطة 
بتنظيم القاعدة العقيد صالح بن ثابت النهدي أمام منزله في حي العمال 

بالشرج بمدينة المكال عصر األربعاء.
والعقيد صالح بن ثابت النهدي ضابط في األمن السياسي ويعمل مندوبًا 
للجهاز في نقطة بــروم غرب المكال، وهي نقطة مهمة تمثل المدخل 

الغربي لمدينة المكال.

سقوط صاروخ على صالة 
لأللعاب الرياضية بشبوة

ذكر مصدر مسؤول باللجنة األمنية بمحافظة شبوة أن صاروخ كاتيوشا 
أطلق بعد ظهر االربعاء من قبل عناصر إرهابية واستهدف إحدى الصاالت 
الرياضية الخاصة والواقعة بأحد األحياء القديمة بمدينة عتق عاصمة 
المحافظة من قبل عناصر إرهابية قامت بإطالقه من الجهة الجنوبية 
الغربية للمدينة في عمل إجرامي بشع يستهدف حياة مواطنين مسالمين.
وأوضح المصدر أن الصاروخ أحدث أضرارًا جسيمة بالمبنى دون وقوع 

ضحايا في األرواح نظرًا إلغالق الصالة في مثل هذا التوقيت.
واعتبر المصدر هذا العمل اإلجرامي الخطير الذي ستهدف صالة عامة 

بأنه يمثل وجهًا آخر من الوجوه القبيحة لتنظيم القاعدة اإلرهابي.

القبض على ٥ إرهابيين من القاعدة في شبوة
الـــــقـــــت قــــــوات 
الـــجـــيـــش واألمـــــن 
الـــــقـــــبـــــض عـــلـــى 
خمسة من عناصر 
ارهــــــابــــــيــــــة مــن 
تنظيم الــقــاعــدة 
في محافظة شبوة 
ـــعـــة- فــي  ـــجـــم -ال
مـــفـــرق الــصــعــيــد 
ــمــدعــو  بــيــنــهــم ال
عـــيـــدروس ناصر 

علي لصمع.
وقالت وزارة الداخلية: إن األربعة اآلخرين الذين يشتبه بانتمائهم 
للتنظيم تم القبض عليهم في مدينه عزان إثر إحباط محاولتهم التمركز 

في بعض مناطق المدينة.

ضبط صانع المتفجرات والعبوات الناسفة لإلرهابيين في لحج
لقي القبض على خبير 

ُ
أ

فــي صــنــاعــة المتفجرات 
وتجهيز العبوات الناسفة 
ومطلوب أمنيًا في مدينة 
الحوطة عاصمة محافظة 
لحج يدعى محمد حسن 
جعفر دهــيــس ولــقــبــه ( 
عوكل ) في عملية أمنية 
نــوعــيــة نــفــذتــهــا اجــهــزة 

األمن الجمعة .
وكشفت أجهزة األمن: أن المتفجرات والعبوات الناسفة التي استخدمتها 
العناصر اإلرهابية في محافظة لحج في وقت سابق هي من صنع االرهابي 

(عوكل).
هذا وقد تم التحفظ على خبير صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة على 

ات التحقيق . ذمة إجراء

«الميثاق»: مصدر عسكــــــــــــــــــــــــــــــــري لـ

وكشف مصدر عسكري في قيادة العمليات المشتركة بمحور شبوة، 
بأن العمليات النوعية والضربات الدقيقة التي وجهها صقور الجو ألماكن 
كان يوجد فيها عدد من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي- 
ألحقت خسائر كبيرة في صفوفهم.. مؤكدا ان مدينة عزان وضواحيها 

اصبحت تحت السيطرة بعد تطهيرها من االرهابيين.
وكان مصدر عسكري قد ناشد أبناء مديرية ميفعة وبالذات أبناء 
الحوطة ومديرية الصعيد ووادي يشبم بالمزيد من التعاون الوثيق مع 
منتسبي القوات المسلحة واألمن وعدم السماح للعناصر الضالة بالعودة 

أو الوجود في مناطقهم حيث ستتم مالحقتها 
وعــدم السماح بعودتها لإلضرار 

بأمن واستقرار المواطنين.
كما أهاب المصدر بأبناء محافظات 
البيضاء وإب ومـــأرب وحضرموت 
بأخذ الحيطة والــحــذر ومنع تسلل 
العناصر الفارة من ابين وشبوة إلى 
مدن وقرى وعزل هذه المحافظات.

وأكــد المصدر بــأن قــادة الــوحــدات 
العسكرية واألمنية وممثلي السلطة 
المحلية واللجان الشعبية يقفون اليوم 
على أهــبــة االســتــعــداد للتصدي لكل 
إرهــابــي يوجد فــي أي بقعة على أرض 

وطننا اليمني الغالي.
الى ذلك، أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد سيف 
محسن اليافعي أنه تم تدمير مخزن ذخائر كانت مخبأة في منزل أحد 

العناصر القيادية لتنظيم القاعدة في عزان.
سراديب اإلرهابيين تتهدم 

ت انتصارات الجيش في جبهة محور شبوة متزامنة بتلك  وجــاء
المفاجآت التي يحققها زمالؤهم- محور ابين- بالمنطقة العسكرية 
الرابعة، الذين يواصلون بقيادة القائد العسكري البطل اللواء الركن محمود 

الــصــبــيــحــي، 
قائد المنطقة وبالتعاون مع 
اللجان الشعبية، تمشيط عدد 
من المناطق والقرى واألودية 
بمديرية المحفد في محافظة 
ابين، وذلــك للقضاء على من 
ـــاب،  تبقى مــن شـــراذم اإلره
حيث اكد مصدر عسكري مسؤول 
بالمنطقة الرابعة، ان فريق وحدة نزع االلغام عثر الجمعة، على 
كميات من االلغام والعبوات الناسفة وقنابل متفجرة محلية الصنع 
بين ركام انقاض مبنى المجمع االمني الذي اقدمت عناصر القاعدة 
على تفجيره قبل فرارها. فيما اعلن ابطال الجيش في وقت سابق- 
اكتشافهم عـــددا مــن المالجئ والــســراديــب والــســجــون الــتــي كانت 

تستخدمها العناصر اإلرهابية.
اصطفاف محلي وتأييد دولي

ويخوض ابطال الجيش واألمن ومعهم مقاتلو اللجان الشعبية معركة 
الحرب ضد العناصر االرهابية ويقف ابناء الشعب معهم تحت قيادة 

الرئيس هادي.
ويقابل االصطفاف المحلي، مساندة اقليمية ودعما من قبل المجتمع 
الدولي لليمن في معركتها ضد االرهاب، حيث قال األمين العام لمجلس 
التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني " إن اليمن ما يزال في 
حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة إقليميًا ودوليًا فهو يواجه تحديات 
أمنية معقدة ممثلة في تنامي أنشطة تنظيم القاعدة ومجاميع 

اإلرهاب والتطرف والتدخالت الخارجية في شؤونه الداخلية".
جاء ذلك في كلمته باالجتماع التشاوري األول لمجلس الدفاع المشترك 
لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد 
االربعاء، بمدينة جدة السعودية برئاسة ولي العهد السعودي، وزير 
الدفاع األمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبحضور وزير الدفاع 

األمريكي تشاك هيغل.
وأكد الزياني أن اليمن في حاجة إلى جهد دولي طويل المدى لدعم 
برامجه التنموية ومساندة قواته المسلحة وأجهزته األمنية في عملياته 
العسكرية لمكافحة اإلرهاب ومواجهة المجاميع المسلحة المنتشرة 

في جنوب اليمن وشماله.
الى ذلك أشادت المملكة المتحدة بجهود اليمن في مكافحة اإلرهاب 
والنجاحات التي حققتها قــوات األمــن والجيش اليمني في مواجهة 

العناصر اإلرهابية في محافظتي ابين وشبوة.
وجدد وزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية آالن دنكن، خالل لقائه 
الخميس، في لندن سفير بالدنا لدى المملكة المتحدة عبدالله علي 

الرضي .. موقف بريطانيا الداعم لجهود اليمن في مواجهة اإلرهاب.
وفي حين ثمن الوزير البريطاني تثمينا عاليًا جهود الرئيس/ عبده 
ربه منصور هادي والنجاحات والخطوات المنجزة في اليمن على صعيد 
التسوية السياسية المستندة على المبادرة الخليجية في ظل قيادته 
الحكيمة.. أكد حرص المملكة المتحدة على استمرار دعمها للعملية 
السياسة فضال عن دعمها لمسيرة التنمية ومكافحة االرهاب وللجوانب 

االنسانية الملحة.

القضاء على أكثر من ١٥ خلية إرهابية وضبط 
٦٤ إرهابيًا بينهم أجانب في أمانة العاصمة


