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هكذا حتولت ال�شرعية �إىل غطاء �سيا�سي وع�سكري للجماعات الإرهابية التابعة حلزب الإ�صالح !

عدن  /األمناء  /خاص :
اتخذت الخاليــا النامئة املدعومة
من الحكومــة اليمنيــة يف عدن
وأبني وشــبوة ولحــج إىل اتخاذ
أســلوب التفجريات اإلرهابية؛ مع
توفر حاضنــة عســكرية تتمثل
بقوات الرشعية واملحســوبة عليها
التي ميثلها حزب اإلصالح ( إخوان
اليمن).
وأوعــزت قوات حــزب اإلصالح
إىل جامعات إرهابية وخاليا نامئة
لنرش اإلرهاب يف عدن التي أصبحت
تنعم باألمن واالستقرار إىل ما قبل
األحداث األخرية يف  28اغسطس.
وتؤكد العمليــات اإلرهابية التي
شــهدتها عدن خــال الثالثة أيام
املاضيــة أن الرشعيــة وحكومتها
أصبحتا داعمني رئيسيني لإلرهاب
وتدعــم وتحرك الخاليــا اإلرهابية
النامئــة يف عدن وفــق مخطط
الفوىض الذي سعى حزب اإلصالح (
إخوان اليمن) إلدخال عدن فيه خالل
األربع سنوات املاضية.
ويتزامن خروج الخاليا اإلرهابية
املدعومة من الرشعية التي ســيطر
عليها حــزب اإلصالح مع محاوالت
قوات عسكرية قدمت من محافظات
شامل اليمن تزعم أنها قوات رشعية
صوب شــبوة وأبني وعدن لغرض
السيطرة عىل تلك املحافظات.
وتحولت الرشعيــة اليمنية منذ
ســيطرة حزب اإلصــاح ( إخوان

ت�أجيل بدء العام
الدرا�سي يف عدن
األمناء /خاص :
أقــر مكتب الرتبيــة والتعليم يف
العاصمة عــدن؛ تأجيل بــدء العام
الدرايس ٢٠٢٠-٢٠١٩م.
وبحسب تعميم مدير مكتب الرتبية
محمــد الرقيبي فإنه تقــرر تأجيل
بدء حضــور الطالب إىل املدراس ملدة
أسبوع ،عىل أن تتم مبارشة الدراسة
يف  ٨سبتمرب املقبل.
وكان مــن املقــرر بدء الدراســة
 ١ســبتمرب إال أنــه نظــرا األوضاع
االستثنائية التي تعيشها مدينة عدن
تقرر التأجيل.

اليمن) عليها إىل غطاء ســيايس
وعسكري للجامعات اإلرهابية .
وتحولت معسكرات أنشأها ( حزب
اإلصالح) ب ِـاسم الرشعية وسامها
( معسكرات الحامية الرئاسية) إىل
مراكز تحتضن الجامعات اإلرهابية
ومراكز تدريب لهم ,ومســتودعات
توفري األســلحة واملتفجرات .األمر

عدن أمام مخطط إرهابي خطير!

تنامت أعامل اإلرهاب والتخريب
والتقطع خالل األيام القليلة املاضية
بشكل مســتمر يف هذه املديريات
مع تواجد حواضن تشجع اإلرهاب

�شهود عيان يف لودر � :أفراد اللواء  115ينهبون مع�سكرهم بعد اختفاء قائده القفي�ش

األمناء /خاص :
أفادت مصادر مؤكدة يف مديرية لودر عن قيام أفراد يف اللواء  115مساء يوم أمس بتنفيذ
عمليات نهب وسلب لكل املحتويات املوجودة يف معسكر اللواء  115الذي يقوده اللواء سيف
القفيش والتي شــاركت كتائب من قواته يف صفوف مليشــيات اإلخوان املســلمني التابعة
للجرنال عيل محسن األحمر والتي قدمت من مارب بغية اجتياح الجنوب من جديد..
وأفادت ذات املصادر أن أفراد اللواء مل يسمحوا ألحد بدخوله وإمنا متت عمليه النهب والسب
من داخله وتم تقاسم املرسوقات بني أفراد اللواء ..
وأشــارت ذات املصادر أن عمليات النهب والسلب التي متت جاءت عىل خلفية اختفاء قائد
اللواء سيف القفيش الذي مل يظهر بعد الهزمية النكراء التي تلقتها قوات ومليشيات اإلخوان
اإلرهابية عىل أسوار العاصمة عدن يف جعار وزنجبار ..

فريـق مبادرة الغيث اخلريية يزور مكتـب نائـب حمـافـظ لـحج

حلج  /األمناء  /حسني البكري :

زار فريق مبادرة الغيــث الخريية مكتب نائب
محافظ لحج ملناقشة بعض النقاط بشأن املبادرة.
وعرب الفريــق عن رسوره البالــغ بهذا اللقاء
مثمنني الجهود التــي يبذلها نائب املحافظ تجاه
املحافظة .
وقال رئيــس اللجنة التحضرييــة للمبادرة أ/
باسمة عادل املربزي  :إن هذه الزياره مل ِ
تأت من

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

الذي حول الرشعية وحكومتها إىل
داعم أسايس لإلرهاب.
وأرادت الرشعية اســتخدام تلك
الجامعــات اإلرهابيــة يف تنفيذ
التفجريات واالغتياالت التي تنفذها
العنــارص اإلرهابية ضــد القوات
األمنية الجنوبيــة والحزام األمني
والنخب األمنية التي حاربت اإلرهاب

وحققــت إنجازات كبــرة يف هذا
امللف بدعم وإسناد التحالف العريب.

وجامعــات التخريب هي عبارة عن
معســكرات تتبع حزب اإلصالح ــ
اإلرهاب ــ تحت عبــاءة الرشعية
وتســمى ( معســكرات حاميــة
رئاسية!).
وكانــت تنطلق خالل الســنوات
األخــرة دعوات تحذيــر من نخب
مجتمعية يف عدن من التامهي مع
وضع بعض مديريــات عدن خارج
سيطرة قوات األمن والحزام األمني
يف عدن ســيام مديريات الشــيخ
عثامن ودار سعد.
وتشــكل أي مخاطر يف عدن مع
عودة الجامعــات اإلرهابية تدمري
كل ما أنجــزه التحالف العريب من
اســتقرار وأمن بعــد تحرير عدن
ومحافظــات جنوبية مــن إرهاب
مليشــيا الحويث املحســوبة عىل
إيران...
وقد تتحــول عدن مــع أي بقاء
لهذه الخاليــا اإلرهابية إىل تحول
املحافظة لنموذج خطري من الفشل
وانتشــار اإلرهاب وانتهاكات ضد
املدنيــن وتزايد أعــال اإلرهاب
والنهب والسلب للممتلكات العامة
وممتلكات املواطنني .
ويعد ســقوط الرشعية بيد حزب
اإلصالح وســيطرته عليها مخاطر
كبرية تتجاوز عدن وتصل إىل تهديد
األمن اإلقليمــي انطالق ًا من املوقع
االســراتيجي لعدن وإطاللها عىل
باب املندب ورشيط ساحيل طويل
وطريق املالحة الدولية .

فراغ بل جاءت للكثري من االعتبارات بغية مناقشة
بعض النقاط املهمة بشأن املبادرة الشبابية ،حيث
تم إنشاء هذه املبادرة الشبابية والخريية يف ظل
الظروف الصعبة وشــحة اإلمكانيات ملســاعدة
الفقراء واملحتاجني يف محافظة لحج .
وأضافت املربزي  :ســبق وأن قمنــا بالنزول
وعمل املسح امليداين إىل بعض مخيامت النازحني
ووجدنا أنّ هناك فئة كبــرة منهم تحتاج لدعم
أســايس ورضوري مثل املأكل واملسكن وامللبس،

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

حيث قمنا بجمع مالبس يف الشــهر املايض من
أهايل الخري يف مديرية صرب وتم تســليم كافة
املالبس التي تم تســليمها إلينا شخص ًيا لنازحي
إحدى مخيامت الفيوش .
وناشدت املربزي املنضامت اإلنسانية ومنظامت
األمم املتحدة وكذلك فاع ّ
يل الخري مبساندة املبادرة
يف جهودها لفعل الخري الذي يستفيد منه أولئك
الذين تقطعت بهم سبل الحياة وواجهتهم ظروف
الحياة القاسية .

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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