
6متابعات االثنين:  30 / 6 / 2014م  العدد:  )1717(
3/ رمضان / 1435هـ

\1. محمد صدام
2. زبن الله الدهيبل

3. علي الحصني
4. محمد ناصر العامري

5. نعمان الصهيبي
6. صالح أبو عوجاء

7. زيدأحمد طه
8. أحمد أحمد مبارك شريف

9. أماني العامري
10. عبدالناصر االرياني
11. علي هادي الزعبلي
12. ثابت مثنى العمري

13. محسن البحر
14. فيصل العدلة

15. أحمد ثابت
16. أحمد العيسي

17. عمار أحمد جندب
18. نشوان هراش

19. فضل بن عطاف
20. عبدالقوي الشميري

21. د. محمد النعمي
22. علي ناصر عوشان

23. جليدان محمود جليدان
24. خالد ذمران

25. صالح عبدالحق
26. اللواءعلي الشامي

27. إيمان النشيري
28. مبخوت ربيش

29. ياسر العواضي
30. درهم نعمان

31. عبدالعزيز شرهان
32. مبارك الزايدي

33. عبدالعليم ناصر صالح
34. حسين أحمد المصعبي

35. عزيز األكوع
36. صالح الشامي

37. عبدالله عبدالحميد فرحان
38. شاهر عبدالحق

39. زيد أبو علي
40. درهم ردمان
41. خالد العنسي

42. محمد عبدالرحمن عثمان
43. عبدالحافظ غوبر
44. د. سيف العسلي

45. خالد الرضي
46. أحمد هارب الشمري

47. حسن السوادي
48. عبدالكريم الرازي
49. عبده حمود راجح
50. عبدالكريم األكوع

51. ناصر النصيري
52. محمد عبدالكريم المهاجري

53. عبدالسالم النصيري
54. حمود البرقي

55. نبيل النوبي
56. علي النوبي

57. أحمد النوبي
58. محمد نبيل النوبي

59. عمار الحميقاني
60. أحمد محمد قايد سيف

61. عبدالسالم الضلعي
62. علي الجمالي

63. سميرة السنباني
64. صابرين االرياني

65. قاسم حبيش
66. عبدالباري البخيتي

67. محمد ناصر الزامكي
68. محمد عبده مراد

69. محمد اسماعيل القاسمي
70. علي اللهبي

71. محمد يحيى شذان
72. عابد راجح 

73. محمد أبو علي
74. محمد عبدالله غانم

75. عبدالله أبو غانم
76. ياسر اليماني

77. صدام شمسان
78. صالح مرشد جليدان

79. أحمد شايع
80. عارف الزوكا

81. د. أحمد عبيد بن دغر
82. عبدالله السياغي

83. علي عبدالله السياغي
84. محمد عبدالله السياغي

85. طالل الحميري
86. محمد هادي طواف

87. عبدالله الكبودي
88. صالح الصمصامة

89. مرعي العامري
90. بسام محمد صالح

91. اللواء محمد محمد صالح
92. عبدالحميد القوسي

93. قاسم الكسادي
94. يحيى محمد الزايدي
95. محمد محمد الزايدي

96. رحمة حجيرة
97. صالح صبر

98. صالح أحمد العجيلي
99. حسين المحفدي

100. طارق زمام
101. مختار القشيبي

102.  فايقة السيد
103. يحيى مجاهد أبو شوارب

104. فؤاد الكميم
105. فهد المشرقي

106. أبو شاجع السوادي
107.  عبده سيالن
108. محسن الحربي

109. زايد محمد معوضة
110. أحمد صالح عبده

111. عبدالوهاب معوضة
112. عبدالمغني داوود

113. أحمد علي جريد
114. صادق أحمد جريد

115. محمد جريد
116. عبدالغني علي عبده

117. يحيى الشايف
118. جابر حومي

119. علي سالم الخضمي
120. حسين الشريف

121. محمد صالح شمالن
122. خالد فرصان

123. هشام شرف عبدالله
124. خير الله خير الله

125. عبدالله الخراز
126. غازي األغبري

127. الحكم بن ثابت
128. أحمد عبدالله نايف

129. نزيه العماد
130. حسين حازب
131. ناجي الزايدي
132. علي الحمزي

133. سلطان قطران
134. محمد محمد أنعم

135. عماد البرطي
136. محمد علي ياسر

137. فايز العاقل
138. علوي المشهور
139. أحمد بامجبور

140. عبدالرحمن القالم
141. خالد األرحبي

142. عبدالكريم راصع
143. عبدالقوي غانم مهدي

144. طارق كرمان
145. عبدالكريم الرويشان

146. عبدالله الحدي
147. محمد حسين العيدروس

148. عبده العدلة
149. خالد الفقيه

150. محمد العيسائي
151. أحمد سود هفج

152. أحمد عبدالملك المتوكل
153. سنان العجي

154. عبدالله عبدالقوي المغربي
155. محسن عبدالله ضبعان

156. عادل السنحاني
157. محمد بن علي الغادر

158. خالد جميل قعفة
159. حسن العرجلي
160. أمين البردوني
161. بلقيس الربيع

162. محمد مجاهد حيدر
163. فهد أبوراس

164. صالح الجندبي
165. معمر الحسيني

166. ناجي دخنان
167. صالح العرماني

168. محمد الرويشان
169. صالح القصاد
170. أحمد جندب

171. عبدالسالم شيحاط
172. أحمد صالح الناصري

173. محمد علي سعيد غريب
174. علي قاسم طالب

175. أحمد الصوفي

176. علي الجمهوري
177. عبدالواحد هزام

178. صالح أحمد النوفة
179. حسين علي الخلقي

180. معاذ طارش
181. محمد محمد زيدعمران

182. ابراهيم يحيى الرضي
183. حافظ معياد

184. عبدالله هادي صقرة
185. أحمد شمالن

186. ندى الخضر
187. طارق محمد عبدالله

188. محمد راجح نجاد
189. عبده سيالن

190. علي الزنم
191. محمد سوار

192. مهدي مقولة
193. علي مثنى غالب

194. عبداإلله عبدالله شارد
195. عبدالولي القاضي

196. عبدالله ربيش كعالن
197. علي يحيى الشاوش

198. عبدالمجيد مانع علي البحيري
199. جمال الرماح

200. عبدالله مجيديع
201. ناجي الكاحلي

202. علي أحمد الجحيلي
203. حزام فاضل

204. خالد الطاهري
205. وليد عبدالرحمن عثمان

206. محمد أحمد العلوان
207. محمد يحيى الحاوري

208. قاسم مقبولي
209. ناصر زيد راجح

210. ناجي عبدالله القوسي
211. خالد األحمد

212. أحمد العزيزي
213. عبده الشوخي

214. علي أحمد الغبري 
215. مجيب علي الغادر

 216 عادل محمد عبدالله المحفدي
217. د. عوض محمد باشراحيل

218 بكيل يحيى صبيع
219 وفاء الدعيس

220 أفراح زيد عيون
221 أم أفراح زيد عيون

222 طه هاجر
223 محمد مهدي الكويتي

224 أحمد قايد العزيبي
225 علي سنان الغولي

226 علي العياشي
227 أحمد االصبحي

228 أحمد الرمعي
229 علي حميد جليدان

230 عبده بورجي
231 ناصر باعوم
232 جابر حومي

233 علي الضبري
234 عارف الشرجبي

235 أحمد عبدالحميد القوسي
236 العقيد مهندس / احمد عبدالله نايف

 من التهاني بالشهر الفضيل
ً
الزعيم يتلقى سيال

> تلقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
 من االتصاالت 

ً
المؤتمر الشعبي العام سيال

وبرقيات التهاني واتصاالت من القيادات 
السياسية والعسكرية واألمنية والشخصيات 
االجتماعية والوطنية والمثقفين.. بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك، وعبر المهنئون 
خاللها عن أمنياتهم الخالصة بأن يكون هذا 
الشهر الفضيل فاتحة خير على بلدنا وأمتنا 
العربية واإلسالمية، وأن ينعم علينا الخالق 

عز وجل بنعمة األمن واالستقرار..
مشيدين بحكمته في تجاوز بالدنا لألزمة 

ونعدم االنجرار إلى حرب أهلية..
وبجهوده لرأب الصدع وتفويته الفرصة 

على المتآمرين على بالدنا والمؤتمر الشعبي 
العام..

»الميثاق« تنشر أسماء أبرز المهنئين..

عناصر من« داعش« شاركت في الهجوم على مطار سيئون
 وحدة الرصد والتحليل

كش��فت مصادر امني��ة ل�«الميثاق« بان عناص��ر تابعة لتنظي��م القاعدة في 
جزي��رة العرب، كانت تقاتل في صفوف »داعش« في س��وريا والعراق، عادت 
الى اليمن وش��اركت في الهجوم االرهابي على مطار سيئون الخميس الماضي. 
في الوقت الذي كانت اللجنة االمنية العليا قد اعلنت عن ضبط خلية ارهابية، 
االربع��اء الماضي، مكونة م��ن 7 عناصر ارهابية في منطق��ة حفلون بمديرية 

الديس الشرقية حضرموت، في عملية وصفتها بالنوعية.
وأكدت المصادر في وقت سابق تسلل 500 من مقاتلي تنظيم القاعدة كانوا 
يقاتل��ون في س��وريا، إلى محافظتي حضرموت وش��بوة  لالنضمام إلى صفوف 

تنظيم القاعدة في اليمن عبر البحر العربي.
وقال��ت: ان العناص��ر االرهابية التي هاجمت مطار س��يئون، الخميس- ضمت 
عناص��ر تابع��ة لتنظيم القاعدة ف��رع العراق والش��ام)داعش(.. تمكنت من 
الدخول عبر السواحل الشرقية لليمن.. مؤكدة ان االجهزة االمنية تعمل على 

تتبع ومالحقة هذه العناصر في حضرموت وشبوة والمهرة.
وأش��ارت المصادر إلى أن تل��ك العناصر وصلت إلى منطقتي عزان وميفعة في 
محافظة شبوة، ومديريات ساحلية أخرى في محافظة حضرموت، وان وزارة 
الداخلية كانت قد أبلغت مدراء أمن حضرموت وش��بوة بأنها تلقت معلومات 
من جهات أجنبية تفيد بتحرك س��فن صغيرة وعلى متنها مئات المس��لحين 
التابعي��ن لتنظي��م القاعدة)داع��ش( قادمين من س��وريا.. وعل��ى ضوء ذلك 
اعلن��ت ق��وات األمن في المحافظات الس��احلية أعلنت حالة الطوارئ تحس��بًا 
لوص��ول س��فينتين تقالن أس��لحة ومقاتلين م��ن القاعدة، وذل��ك عقب إبالغ 
وزارة الداخلية لمدراء أمن المحافظتين بوجود معلومات استخباراتية تؤكد 

تحرك سفينتين تسميان )المحسن وهالل 3( من أفريقيا.
وهاجم��ت عناص��ر ارهابية، فج��ر الخميس الماض��ي، بوابة قي��ادة المنطقة 
العس��كرية االول��ى، اال ان��ه ت��م التص��دي للس��يارة المفخخ��ة الت��ي انفجرت 

بمصن��ع الوادي للتم��ور مما ادى إلى تدمير واجه��ات وجميع مكاتب المصنع 
واستش��هاد س��تة عس��كريين و9 مدنيين عاملين في المصنع بينهم س��تة 
رجال وامرأة وطفليها اللذين كانا برفقتها حيث تم انتشال جثثهم من تحت 

األنقاض وأصيب ثمانية آخرين.
وكانت الس��لطات االمنية، اعلنت االس��بوع قبل الماضي، حالة االس��تنفار في 
قوات خفر الس��واحل وس��الح الج��و من خالل عملي��ة االس��تطالع والمراقبة 

للسواحل الشرقية والجنوبية لمنع دخول مقاتلي)داعش( الى البالد.

وأعلن ما يس��مى بتنظيم »الدولة االس��المية في العراق والش��ام )داعش(«، 
ام��س االحد، قي��ام ما س��ماه »الخالفة االس��المية«، ملغيا بذلك اس��م دولة 
العراق وس��وريا، ومبايعا زعيمه ابو بكر البغدادي اول »خليفة للمسلمين«، 

الذي قبل البيعة.
ول��م يحدد االع��الن حدود ومالم��ح دولة الخالف��ة االس��المية الجديدة التي 
تعتزم«داع��ش« انش��ائها على االراض��ي العربية، ما يعني ان تش��كيل هذه 
الخالف��ة الجديدة يتم بالتنس��يق مع فروع تنظيم القاع��دة في كافة الوطن 

العربي، وخصوصا في الجزيرة العربية والخليج والشرق االوسط.
وس��بق لفرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ال��ذي يتخذ من اليمن مركزًا 
رئيس��يا له، ويتزعمه االرهابي ناصر الوحيشي، انه بايع قبل شهرين ابو بكر 
البغ��دادي زعيما للتنظيم الدول��ي للقاعدة) دولة الخالف��ة( معلنين التمرد 
عل��ى ايم��ن الظواهري، الذي قال التنظيم انه امي��ر ديني وليس امير قتال او 

امير الدولة السياسية.
اال ان تنظي��م القاع��دة في اليمن تجن��ب، في بداية االمر، االنقس��ام باتخاذه 
موقفًا من الخالف بين جبهة النصرة وداعش وأعلن التنظيم في اليمن موقفًا 
أكد فيه أنه على مس��افة واحدة م��ن كل الفصائل الجهادية كما تجنب أنصار 
القاع��دة الخوض في الس��جال بين الطرفين عدا نفر قليل م��ن العناصر التي 
س��اندت جبهة النصرة والظواهري وذلك من خالل النقاش��ات التي تدور على 

مواقع التواصل االجتماعي.
غي��ر أن مواقف قادة التنظيم أمث��ال القيادي مأمون حاتم وأبو محمد األزدي 
أحد منظري التنظيم في الجزيرة وآخرين، كانت تصب في مصلحة البغدادي 
ودع��م تمدد دولة العراق والش��ام إلى الجزيرة »اليمن والس��عودية« وهو ما 
يس��عى إليه قادة التنظيم في اليمن من خالل وقوفهم مع أبي بكر البغدادي 

وتمردهم على ايمن الظواهري.
الى ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية حالة االستنفار والتأهب القصوى، 
وذل��ك بعدما أم��ر العاهل الس��عودي، الملك عبدالله بن عب��د العزيز، اتخاذ 
كاف��ة اإلج��راءات الالزمة للتص��دي ألي أعم��ال إرهابية محتمل��ة، على خلفية 

تفاقم األوضاع األمنية بدول المنطقة وتحديدا العراق.
)CNN( عن مس��ئول س��عودي قوله: ان س��لطات بالده  ونقل��ت ش��بكة ال����
اعتقلت عددًا من عناصر القاعدة في ش��به الجزيرة العربية أثناء محاولتهم 
التسلل من اليمن إلى المملكة، غير انه رفض تقديم تفاصيل مكتفيا بالقول: 
»القوات الس��عودية قوية للغاي��ة وبأهبة االس��تعداد، والتهديد القادم من 

اليمن مازال حقيقيًا للغاية«.


