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إليكـــم أبناء قواتنا المســـلحة واألمن يـــا من فوضناكم نحن أبناء الشـــعب ونقبـــل األرض تحت 
بياداتكم يامن تخوضون معركة الحرية والكرامة في محافظات أبين وشبوة والبيضاء وغيرها 

من محافظات الجمهورية ضد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي الذي يحارب الحياة..
 إليكم أبناء قواتنا المسلحة واألمن يا من  تضحون بأنفسكم كي ينعم الوطن باألمن واالستقرار 
إليكم اسود الوغى في ساح الكفاح إليكم صقور الجو إليكم رجال األمن البواسل إليكم فردًا فردًا 
كل ضابط وصـــف وجندي في مختلف الوحدات واأللوية والمعســـكرات واألجهزة األمنية  لكم 
منا كل الحب والوفاء واســـمى آيات الشـــكر واالحترام والتقدير، انتم رمز صمودنا وانتصاراتنا 
على المؤامرات انتم أحد أهداف ثورة الـ٢٦ من سبتمبر والـ١٤ من اكتوبر انتم حراس الثغور 
وحماة الســـيادة انتم رمز عزتنا.. إليكم يامن تخوضون معركة اســـتئصال اإلرهاب واجتثاث 
العصابات التخريبية واإلجرامية التي تعقر اإلسالم وتذبحه من الوريد إلي الوريد تلك العصابة 
التي تنتهك حرمة اإلنســـانية بارتكاب تلك المجازر التي تقشعر منها األبدان التي تذبح البشر 
ذبح الخرفـــان بدون إدانة أو ذنب وتعمل علـــى تصفية أبناء القوات المســـلحة واألمن من خالل 

تلك العمليات اإلرهابية واالغتياالت اليومية خدمة للقوى االستعمارية 
والعدو الصهيونـــي.. إليكم أبناء قواتنا المســـلحة واألمن يامن نتشـــرف 
بانتصاراتكم وســـحقكم ألوكار اإلرهاب واالرهابيين  والستعادة هيبة 
الدولة وفرض ســـيادتها علـــى األرض بعد أن ســـيطرت تلك الجماعات 
المتطرفة على عدد من المديريات في تلك المحافظات وشلت الحركة 
الحياتية وتوقفت عجلة التنميـــة واإلنتاج والتعليم وأرهبت المواطنين 
واســـتقدمت عناصر اإلرهاب من مختلف البلـــدان لتدمير اليمن األرض 

واإلنسان..
 إن الجيش واألمن اليوم وكل قيادته يخوضون تلك المعارك البطولية وتحرير تلك المديريات 
بعد الدمار الذي لحق بها جراء األعمال اإلرهابية تحت مزاعم الخالفة اإلســـالمية التي ال تخدم 
سوى المشاريع الصهيونية واالستعمارية حتى تبقى دول الوطن العربي الكبير بدون جيوش 
وأجهزة أمنية وعرضه للتقسيم واالحتالل ونهب واحتكار الثروات والموارد.. أي خالفة إسالمية 

تلك التي تدمر األوطان وتذبح الشـــعوب وتستنزف الجيوش.. أي قيم تلك أي 
أخالقيات أي انحطاط وصلت إليها تلك الجماعات التكفيرية واإلرهابية..

ما نستغرب له ذلك الموقف الذي ال يقل عن اإلرهاب والذي ظهرت به بعض 
القوى وفي مقدمتها حزب اإلصالح وهم يحاولون إيقاف الحرب على اإلرهابيين 

بل والمطالبة بالحوار معهم..!!
تلك المواقف القت اســـتهجانًا من كل أبناء الشـــعب ومن كل القوى الوطنية.. 
وجوبهت بالرفض من رئىس الجمهورية الذي أكـــد أن ٧٠٪ من اإلرهابيين 

هم من جنسيات أجنبية.. فمع من نتحاور!!؟
 الخيانة سلوك المتاجرين بالوطن والمتباكين على االرهابيين.. أما المخلصون فهم مع الجيش 
وكلنا جنود مجندون وفداء لليمن األرض واإلنسان.. فمليون تحية للجيش واألمن ونقبل جباهكم 

اسود الوغى حماة السيادة ودرع الوحدة فأنتم األمن واألمان  وانتم العنفوان وأنتم البركان!!
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توفيق الجندي

٢٣٨ طقمًا عسكريًا تتعقب عناصر اإلرهاب في ٤ محافظات
«الميثاق» : عناصر القاعدة في وادي حضرموت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية مصادر لـ

الجيش واألمن يواصلون مطاردة اإلرهابيين ودك أوكارهم

«الميثاق» ان معلومات استخباراتية   أكد مصدر محلي لـ
تلقتها االجهـــزة االمنية أفـــادت بأن العناصـــر االرهابية 
تخطط لشن هجمات  جديدة على اهداف عسكرية وأمنية 

ومنشآت نفطية في سيئون.
من جهته حـــذر رجال قبائل حلـــف حضرموت العناصر 
االرهابية من القدوم الى ســـيئون مرة اخرى ما لم فسوف 

تكون ردة فعل قوية.
وكانت العناصر االرهابية هاجمت، الجمعة قبل الماضي، 
المؤسسات العسكرية واألمنية والحكومية ونهبت البنوك 
التجارية الحكومية واألهلية في مدينة سيئون بمحافظة 
حضرموت عدا بنك سبأ االسالمي التابع لحميد األحمر، وهو 
الهجوم الذي راح ضحيته العشـــرات من القتلى والجرحى، 
اال ان قوات الجيـــش واألمن ومعهـــم المواطنين  تصدوا 
للعناصر االرهابية وكبدوها خســـائر في االرواح تجاوزت 
(١٥) ارهابيا بينهم ســـعوديان همـــا فيصل العفيفي  الـ
وفـــواز الحربي، والقبـــض على آخرين لم تعلن الســـلطات 

عن عددهم. 
وكشـــفت وزارة الدفاع في وقت سابق،عن أسماء بعض 
تلك العناصر االرهابية التي ســـقطت في مواجهة مدينة 

سيئون بمحافظة حضرموت، وهم: 
غريب الحضرمي، وذباح بن حســـين الشروري سعودي 
الجنسية، ويرموك ، سعودي الجنسية ، وابو عمير النجدي، 
سعودي الجنسية.. والجرحى هما االرهابيان أنس الشروري 

سعودي الجنسية، وأبو خالد الحضرمي.
إلى ذلك أكد مراقبون ان الهجوم الذي استهدف مدينة 
ســـيئون ارادت العناصـــر االرهابيـــة منـــه ايصال رســـائل 
سياسية معينة ابرزها التغطية على الهزيمة التي ُمنيت 
بها في محافظات أبين وشـــبوة والبيضاء، وتثبيط عزائم 
ابطال الجيش واألمن من اصرارهم على اجتثاث العناصر 

االرهابية. 
غير ان الرد الرســـمي مـــن قوات الجيـــش واألمن ممثلة 
بوحدة مكافحة االرهاب( قوات النخبة)، جاء سريعًا وفي 
اكثـــر من مكان ومنطقة اشـــتهرت باحتضانهـــا للعناصر 
االرهابية، حيـــث اكد مصدر عســـكري مصـــرع االرهابي 
القيادي فـــي تنظيم القاعدة (أبـــو عبدالرحمن المصري) 
علـــى يد أبطـــال القـــوات المســـلحة واألمن الشـــجعان في 
محافظة شـــبوة، ونفـــذت قوات مـــن مكافحـــة االرهاب، 
اكثر من عملية امنية في وقت واحد، حيث اســـفرت عن 
القضاء على ثالث خاليا ارهابية، احداها في مديرية ارحب 

بمحافظة صنعاء وخليتان في أمانة العاصمة.

وقال مصدر مسؤول باللجنة األمنية العليا: إن األجهزة 
األمنيـــة تلقـــت معلومـــات اســـتخبارية تفيـــد بتواجـــد 
ثالث خاليا مرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة اإلرهابي إحداها 
متواجدة في مديريـــة أرحب بمنطقة بنـــي حكم وقرية 
بيت العذري كانت مكلفة بتصنيـــع المتفجرات وتجهيز 
السيارات المفخخة باإلضافة إلى خليتين متواجدتين بأمانة 
العاصمة في حي شمالن وشارع تونس تختبئ فيها عدد 
من العناصر اإلرهابية التـــي كانت مكلفة بتنفيذ عمليات 
االغتياالت واالســـتهداف لرجال األمـــن والجيش وإقالق 

األمن والسكينة العامة للعاصمة.
واضاف المصدر: «األجهزة األمنية واالستخبارية نفذت 
عمليات نوعية استهدفت تلك الخاليا االرهابية نتج عنها 
تدمير ثالث ســـيارات تابعـــة لعناصر التنظيـــم إحداها 
مفخخة وتدمير براميل تحتوى على مواد متفجرة وأنواع 
مختلفة من األسلحة والذخائر كانت بحوزة عناصر الخلية، 
باإلضافة إلى مصرع عنصرين إرهابيين وإصابة عنصرين 

آخرين وإلقاء القبض على مجموعة من العناصر اإلرهابية».
وأوضـــح المصـــدر: «أن التحقيقـــات األوليـــة جارية مع 
العناصر المضبوطة وســـيتم إحالتهم إلـــى القضاء لينالوا 

جزاءهم العادل.
 وفي حين أشـــاد المصدر األمني بتعاون المواطنين في 
اطار مالحقـــة االرهابيين في كل موطـــن تطأه قدمهم، 
ضبطت حملة أمنيـــة مكونة من عدة أطقم بقيادة مدير 
عام شـــرطة محافظة لحج  ١٠ مشـــبوهين فـــي مدينة 

الحوطة، تتراوح أعمارهم بين ٢٤-٢٩ عامًا.
وزامن هذا الرد الرسمي السريع على رسائل االرهابيين 
برســـائل عدة وقوية، حيث لقـــي امير تنظيـــم القاعدة 
بصنعاء (صالح التيس) المكنى ابو ياسر مصرعه في عملية 

نوعية نفذتها األجهزة األمنية. 
وحسب المصدر االمني فإن االرهابي التيس متورط في 
قتل الدكتور أحمد شرف الدين ومواطنين ودبلوماسيين 
أجانـــب، وان العمليـــة االمنية اســـفرت عـــن تدمير اربع 

سيارات كانت مجهزة لتنفيذ عمليات انتحارية.
وفي ذات الوقت، لقي القياديـــان اإلرهابيان في تنظيم 
القاعدة والمســـئوالن عن جرائم االغتيـــاالت بالدراجات 
النارية فـــي العاصمة صنعاء، عبدالخالق محمد  الكبســـي 
والمكنى بـ»ســـلمان» والقيادي اإلرهابي ومساعده، يحيى 
محمد ناصر سنهوب والذي يكنى بـ» قاسم»، مصرعهما.. 
بينما اكد مصدر عسكري أن مقاتلي أبطال اللواء ١٩ مشاة 
تمكنوا من تفجير سيارة مفخخة قبل وصولها إلى هدفها.

الرئيس في خضم المعركة
وفي سياق المعركة التي يخوضها الجيش واألمن وكافة 
افراد الشـــعب اليمني ضـــد العناصر االرهابيـــة، قال االخ 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية: «إن الحرب مع 
اإلرهاب في المحفد وعزان في محافظتي ابين وشبوة قد 
أعادت للقوات المسلحة معنوياتهم العالية حيث تمكنت 
من كسر شـــوكة اإلرهاب وهزيمته بصورة لم يسبق لها 

مثيل».

وأضاف الرئيس خالل ترؤسه اجتماعًا استثنائيًا لهيئة 
رئاســـة البرلمان ورؤســـاء الكتـــل البرلمانيـــة والحكومة: 
نحن نريـــد لقواتنا المســـلحة أن تكـــون شـــامخة وقادرة 
على االنتصـــار وال يمكن أن نراها منكســـرة»، الفتًا إلى أن 
الصراعات والخالفات فـــي الماضي قبل ٢٠١١م أدت إلى 
تشتيت جهود القوات المسلحة في البناء والتطوير وزجت 

بها في أكثر من حرب.
وأشـــار إلى أن ما حدث ويحدث من اعمـــال إرهابية من 
قبل تنظيم القاعـــدة اإلرهابي إنما هـــو تنفيذ لمؤامرات 
داخليـــة وخارجية تهدف الى ارباك المشـــهد وتشـــتيت 
الجهود وخلق اختالفات ونزاعـــات، اليمن في غنى عنها 

اليوم قبل الغد.
هذا وأعلنت وزارة الداخلية حالة التأهب في ٣ محافظات 
لتعقـــب عناصـــر تنظيـــم القاعدة، علـــى خلفيـــة حملة 
عسكرية واســـعة أطلقها الجيش ضد التنظيم في الـ٢٩ 

من ابريل  الماضي.
وقـــال وكيـــل وزارة الداخليـــة لقطاع األمن والشـــرطة 
عبدالرحمن عبدالخالق حنش: إن «الوزارة بكل أجهزتها 
في حالـــة من التأهب الدائـــم لتعقب الفاريـــن من عناصر 

اإلرهاب من محافظات أبين وشبوة وحضرموت».
مشيرًا إلى أن «األيام المقبلة ستشهد نتائج تنفيذ بعض 
العمليـــات األمنية، الخاصـــة بضبط وكشـــف أوكار لخاليا 
إرهابية في عدد من المناطق التي لجأ إليها اإلرهابيون».

وقال: «بعد االنتصارات الساحقة على عناصر  اإلرهاب 
تمت إعـــادة االعتبار للجيش واألمن، واســـتعادت الدولة 
هيبتها بذلك االنتصار الذي يمثل رسالة للداخل والخارج 
بأن الجيش واألمن والشعب اليمني يد واحدة ضد اإلرهاب 

وكل ما يعكر أمن واستقرار المجتمع».

١٤٨ طقمًا عسكريًا في الحمالت األمنية
وفي اطـــار مالحقـــة العناصـــر االرهابية، قالـــت وزارة 
الداخلية: ان ١٤٨ طقمًا من قوات األمن الخاصة وشرطة 
الدوريات وأمن الطرق باإلضافة إلى األمن العام، شـــاركوا 
في الحمالت األمنية المختلفة التي نفذتها االجهزة االمنية 
الجمعة الماضيـــة.. مؤكدة ان الحملة أســـفرت عن ضبط 
١٥ مطلوبًا امنيًا وجنائيًا إلى جانب ١٠ سيارات مشبوهة 

و١٣ دراجة نارية.
مؤكدة ان الوحدات العسكرية شاركت في الحمالت بـ٩٠ 
طقمًا مســـلحًا للمســـاعدة في جهود الحفـــاظ على األمن 

واالستقرار.

�  العمليات النوعية لقوات النخبة في أرحب مثلت ردًا سريعًا على رسالة اإلرهابيين في سيئون

� تصفية كبار قيادات اإلرهاب في العاصمة وأرحب

متابعة/  منصور الغدرة
علمت «الميثاق» من مصادر عسكرية وأمنية أن الحرب ضد االرهاب ستستمر حتى يتم القضاء نهائيًا على عناصر القاعدة.

وكشفت المصادر عن حالة تأهب واستنفار تشهدها وحدات القوات المسلحة واألمن في مختلف المناطق واأللوية والوحدات العسكرية واألمنية، تحسبًا 

ألعمال ارهابية.

«الميثاق»: ان انتشارًا كثيفًا لمدرعات ومصفحات وأطقم عسكرية  شوهدت  على مدخل  وقالت مصادر محلية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت  لـ

مدينة ســيئون..وفيما تحدثت المصادر ان ما يسمون انفســهم بـ»انصار الشــريعة» التابع لتنظيم القاعدة الذي هاجم الجمعة قبل الماضية  المنشآت 

االمنية والعسكرية والحكومية في مدينة سيئون، ال يزالون متواجدين في مناطق عدة من وادي حضرموت ويتنقلون بين حجر الصياعر وخشامر القطن، 

وتنوي عصابات انصار الشريعة جعل سيئون زنجبارًا اخرى.


