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اإلرهاب يلفظ أنفاســـــــــه األخيرة في اليمن

المناطق التي فروا إليها.
ان عدم إيواء العناصر اإلرهابية أو السماح 

ّ
هذا وقد أهاب المصدر بالمواطنين في مديرية ميفعة وعز

لهم بالدخول إلى منازلهم أو قراهم.. وأشاد بتعاون المواطنين مع الجيش واالمن في التصدي لالرهابيين.
وقامت الوحدات العسكرية المرابطة في محور عتق والتابعة للمنطقة العسكرية الثالثة بتطهير 
كل من مناطق مفرق الصعيد وحصاة اللبن والكريف والنقبة وقرن السواء ومنطقة الضلعة المطلة على 

مديرية حّبان بشبوة.
مؤكدًا أن الوحدات العسكرية سيطرت على الطريق الرئيسي الرابط بين حضرموت وشبوة وأبين. 

كما أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد سيف محسن اليافعي خالل عملية التمشيط 
لهذه المناطق وتطهيرها من الجماعات اإلرهابية، أن الحملة العسكرية مستمرة في مالحقة العناصر 
اإلرهابية إلى كافة األوكار والمعاقل والكهوف التي فرت إليها وأن المقاتلين األبطال عازمون على تطهير 

كل شبر في أرض الوطن من عصابات الشر والضالل والقتل واإلجرام.

من جهته أوضح قائد محور عتق قائد اللواء ٢١ ميكا أن الوحدات العسكرية المشاركة في الحملة من 
اللواء والكتيبة الخاصة وكتيبة المغاوير وكتيبة االحتياط وكتيبة اللواء األول مشاة جبلي حققت انتصارات 
رة وأن الحملة تتقدم باتجاه مديرية حّبان وذلك بالتعاون مع المواطنين الشرفاء حتى يتم االنتهاء 

ّ
مؤز

من تطهير وتمشيط كافة المناطق والقرى والجبال ودّك كل المعاقل التي يتحصن فيها اإلرهابيون.
وكانت تعزيزات من المنطقة العسكرية الثالثة وصلت إلى قيادة محور عتق بشبوة وذلك لتنفيذ المهام 

المحددة باتجاه طريق النقبة- عتق وتعزيز انتصارات الجيش واألمن واللجان الشعبية في الحرب على 
قوى الشر واإلرهاب في عدد من مناطق محافظتي شبوة وأبين وفي عدة اتجاهات.

إلى ذلك أكد مدير عام شرطة محافظة أبين العميد الركن محمد دنبع صالح أن منتسبي وحدات المنطقة 
العسكرية الرابعة ورجال األمن واللجان الشعبية يخوضون معارك حاسمة ضد قوى اإلرهاب في محاور 

وجبهات القتال بمديرية المحفد.
مؤكدًا أن عناصر القاعدة تكبدوا خسائر كبيرة من خالل الضربات الموجعة والقاصمة التي تلقوها 

وسقط منهم العشرات بين قتيل وجريح وتدمير معداتهم القتالية. 
الفتًا إلى أن من تبقى منهم قد فروا بحثًا عن كهوف آمنة.

وأكد العميد محمد صالح قرب حسم المعركة وتطهير مديرية المحفد من العناصر االرهابية التي 
حّولت حياة السكان إلى جحيم ومعاناة وألحقت الضرر بمصالحهم وأمنهم واستقرارهم، مشيدًا بدور 

المواطنين الداعم والمساند للجيش واألمن.

اصطفاف وطني الجتثاث اإلرهاب

معركة هادي
واستطاع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية أن يحقق نجاحًا في ميدان المواجهة 
اضافة الى نجاح خلق اصطفاف وطني مؤيد ومساند 
للحرب ضد اإلرهاب بهدف انقاذ البالد، التي تواجه 
أزمة اقتصادية وسياسية وانفالت أمني وغيرها.. 
وبالذات بعد الشرخ العميق الذي أوجدته أدوات 
التسلط «االخوانية» وأساليب إدارة الدولة بالطرق 
االستغاللية الــتــي تحقق هــدف توسيع نطاق 
سلطتهم وهيمنتهم على مــقــدرات وإمكانات 

الدولة ومؤسساتها..
وبــات واضحًا أن الرئيس هــادي يقود المعركة 
للقضاء على اإلرهاب وهو على ثقة بأن الفعاليات في 
معركة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية والمدنية 
والجماهيرية والشعبية تقف الى جانبه وقد لوحظ 
ذلك في لهجته الحادة التي بدا عليها في خطابه 
أمام خريجي إعداد القادة األمنيين ومهاجمته من 
يستخدمون االرهـــاب والعنف والفوضى وسيلة 
للوصول ألغراضهم السياسية ومصالحهم الحزبية.

إدارة دعم اإلرهاب
وكشف رئيس الجمهورية للمرة األولــى عن 
إدارة دولــيــة لتصدير االرهابيين واالرهـــاب 

لليمن في مؤامرة كبرى تتعرض لها البالد لم 
يكشف تفاصيلها وهناك من يعمل على تحويل 
اليمن لساحة صــراع من خالل وإرســال عناصر 
القاعدة من سوريا الى اليمن.. يأتي ذلك في حين 
أشارت معلومات الى وصول أكثر من (٣٥٠٠) 
إرهابي عن طريق تركيا وهو التهديد الجديد 
ــذي فــرض على الــدولــة معركة تبدو  األكــبــر ال
األكثر شراسة بعد فوضى الربيع العربي التي 
انتجت اجياًال إرهابية جديدة تعد بمثابة قنابل 
موقوته- وكانت حكومة االخوان وسفارة تركيا 
في اليمن وقعت اتفاقًا بتخفيض سعر تذاكر 
الطيران الى تركيا والعودة باسم السياحة عبر 
الخط المالحي عدن، كما أوفدت حكومة الوفاق 
باسم «جرحى الثورة» عــددًا من المتشددين 

للقتال في في سوريا عن طريق تركيا وكان مطار 
عدن هو مكان الشحن والتفريغ.. وهو ذات الدور 
الذي كان قد خطط لميناء عدن حين استقبل 
عــددًا من شحنات االسلحة والذخائر المهربة 

لدعم االخوان.
ويرى مراقبون بأن لجوء اإلخوان الى القاعدة، جزء 
من معركة مهمة تصفية حساباتهم مع الرئيس 

ومحاولة انقاذ لما تبقى من ماء وجههم.
فرصة إنقاذ

< وقال مراقبون إن لجوء الزنداني وصادق األحمر 
«هيئة المناصحة»  وغيرهم ممن سموا أنفسهم بـ
لدغدغة العواطف على وتر المناصحة هي محاولة 
الفشال الرئيس وحماية عناصر القاعدة من النهاية 

الحتمية..
ــذي سبق لــهــؤالء االشخاص  وهــو ذات الـــدور ال

وغيرهم لعبه مع الرئيس السابق..
تدمير ممنهج

< لقد بات مترسخًا لدى االخوان بأن السيطرة على 
النظام لن تكون إّال بتدمير المؤسسة العسكرية 
واألمنية سواًء عبر عمليات االغتياالت أو عمليات 
القتل الجماعي التي أجــازهــا مــا يسمون «علماء 

المناصحة»..
استقدام إرهابيين

ويبرهن استقدام أكثر من (٣٥٠٠) ارهابي 
من سوريا من مختلف الجنسيات مخطط لتدمير 
الجيش وإقحامه في عدة معارك ومنها معركة 
أبين شبوة التي استبقتها الدولة بضربات قوية 
أنهكت قدراتهم القتالية وجعلتهم أمام خياري 
الــفــرار والــهــروب بجلدهم أو الموت أمــام ابطال 
الجيش الذين يالحقونهم وسط أوديــة وشعاب 
وجبال المحفد وميفعة وعزان وغيرها، ويدكون 
أوكارهم في ظل دعم ومساندة شعبية كبيرة 
بهدف تحصين الدولة االتحادية من قوى اإلرهاب 
والفوضى والتخريب ليتجه الجميع لبناء اليمن 

الجديد..

يواصــل ابطــال الجيــش واألمــن انتصاراتهــم   
فــي دك أوكار عناصــر القاعــدة ومعســكرات 
تدريبهم فــي أودية وجبال محافظتي شــبوة وأبين، 
لألســبوع الثانــي واســتطاعت أن تكبدهــم خســائر 
جســيمة حيث قتل العشــرات بينهم قادة من الصف 
األول والثانــي في التنظيم من الجنســيات المختلفة.. 
وتتواصل أشد المعارك ضد تنظيم القاعدة بجزيرة 
العــرب في أحد مراكزهم الرئيســية التي تعد مصدر 
قلــق للمنطقة والعالم وتهدد خــط المالحة الدولية، 
وهــو ما يعزز مــن اصرار الدولة على إنهــاء االرهاب.. 
وحشــدت الدولــة آالف الضبــاط والجنــود والمعدات 
والقضــاء  المعركــة  لحســم  والمتوســطة  الثقيلــة 
علــى أوكار القاعــدة بما فيهــم األجانب مــن مختلف 
الجنســيات حيث وقد كشــف رئيــس الجمهورية أن 

٧٠٪ من تنظيم القاعدة هم أجانب

تواصل تطهير وتمشيط مناطق في 
الصعيد والنقبة والضلعة

تعزيزات عسكرية تصل 
إلى محور عتق

 في جول 
ً
مصرع ٣٧ إرهابيِا

ريدة ميفعة

فشل «اإلخوان» ايقاع الرئيس بفخ 
«المناصحة» النقاذ القاعدة.. 

أكثر من (٣٥٠٠) إرهابيًا استقدموا لليمن عبر تركيا.. 

تدمير سيارة وضبط  
ارهابي بارز في عتق

تمكن المقاتلون األبطال من منتسبي الوحدات العسكرية 
واألمنية المرابطة في محور عتق أمس من تدمير سيارة 
لإلرهابيين في منطقة النقبة كان على متنها عدد من 

اإلرهابيين .
وقال مصدر عسكري بمحور عتق قوله : أن ارهابيين 

لقيا مصرعهم وتم القاء القبض على أربعة آخرين.
وفي نفس السياق تم القاء القبض على احد العناصر 

اإلرهابية البارزة في منطقة كريف قرناو.

الجيش يحرر جبال ذي 
ناعم من االرهابيين

سيطرت وحدات عسكرية وأمنية في محافظة البيضاء 
امــس  على مــواقــع فــي منطقة ذي ناعم كانت عناصر 

القاعدة تتمركز فيها.
وذكر مصدر أمني في البيضاء أن قوات الجيش تتمركز  
فــي عــدد مــن الجبال بعد أن كانت العناصر اإلرهابية 
تستخدمها  ألعمال التقطع والنهب وتنفيذ االغتياالت 

وعملياتها اإلرهابية.

مصدر عسكري: مقتــل وجــرح مئــات اإلرهابييـــن بينهـــــــــم سعوديون وأفغان وصومال وشيشان وجنسيات أخرى


