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األمناء/خاص :

قــال موقــع “ ”eureporterإن تصاعد
العنــف يف اليمــن مؤخــ ًرا بــن القوات
الحكومية الرشعية املوالية للرئيس عبدربه
منصور هادي والقــوات الجنوبية املطالبة
باالنفصــال يف جنوب اليمن قد فتح املجال
أمام الجامعــات اإلرهابيــة  ،مبا يف ذلك
تنظيم مايســ ّمى الدولة اإلسالمية وتنظيم
القاعدة يف جزيرة العرب  ،للعمل يف البالد .
ونقل املوقع يف تقرير له ً
وفقا للمتحدث
الرسمي باسم مكتب األمم املتحدة لحقوق
اإلنســان OHCHR ، Ravina Shamdasani
القول :كثفت الجامعات املســلحة التابعة
لجامعات القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم
القاعدة وتنظيم الدولة اإلســامية ()ISIS
أنشــطتها يف اليمن يف األسابيع األخرية
 ،وهي أنشــطة “أثرت بشــكل خطري عىل
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املدنيني”.
ووصف مســؤول األمم املتحــدة هذه
األنشــطة املتجــددة بأنها “تطــور مقلق
للغاية”.
وأشار تقرير املوقع األورويب بالقول»:
يف تطور مثري لالهتــام  ،قد ينتهي عودة
الجامعات إىل العمل لصالح الرئيس هادي
 ،حيث إنه سيســتفيد من قوتهم املتجددة
يف مواجهة القوات االنفصالية يف جنوب
اليمن إىل جانب كونها مجرد مستفيد».
وســلطت العديد من وسائل اإلعالم يف
املنطقــة واملحللني عىل وســائل التواصل
االجتامعي الضوء عىل الروابط امللموســة
الواضحــة بني عنــارص حكومــة هادي
والجامعات اإلرهابيــة  ،والتي من املحتمل
أن تعمل من خالل مكتب نائب الرئيس عيل
محسن األحمر.

وتابــع التقرير »:أصبــح التعاون بني
القاعدة يف جزيرة العــرب وخاليا إرهابية
والحكومة املعرتف بهــا واضحا بعد ظهور
زعيم املطلوبني دوليا أبو الرباء البيضاين يف
القتال إىل جانب قــوات الرئيس هادي ضد
قوات املجلس االنتقايل الجنويب ( )STCيف
محافظة شبوة».
وقــال  »:لقد متكنــت قــوات النخبة
الشــبوانية وهي مجموعة مسلحة تابعة
للمجلس االنتقايل الجنــوب  ،من القبض
عىل البيضاين يف أعقاب االشتباكات».
كام أشار التقرير »:لقد نرشت العديد من
الصور اإلضافيــة لعنارص القاعدة املعروفة
التي تقاتل إىل جانب أعضاء حزب اإلصالح
ضد قوات االنتقايل الجنويب يف شبوة».

نائب رئي�س انتقايل �أبني يد�شن ترتيب احلرا�سات
الأمنية للمرافق وامل�ؤ�س�سات احلكومية باملحافظة

أبني  /األمناء  /خاص :

دشن األســتاذ محسن عبد،
نائب رئيــس القيــادة املحلية
للمجلس االنتقايل الجنويب يف
محافظــة أبني ،صبــاح أمس ،
يرافقه األخوان محمد الشــقي
عضو الجمعية الوطنية للمجلس
االنتقــايل الجنــويب ،وفيصل
باعرفــة رئيس القيــادة املحلية
للمجلــس االنتقــايل مبديرية
خنفر  ،ترتيب وتوزيع الحراسات
األمنية يف املرافق واملؤسســات
الحكومية يف مديرية خنفر .
وأكد األســتاذ محسن عبد،
اهتامم قيــادة املجلس االنتقايل
باملحافظة ممثلة بالشيخ عبدالله
الحوثري ،عىل املتابعة للحراسات
األمنية للمرافق واملؤسسات الحكومية ،والخاصة يف املحافظة.

وعب عدد من األهايل عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تهدف
ّ
إىل تأمني املرافق الحكومية من النهب والسلب .

عدن  /األمناء  /خاص :
نفى مدير مديرية املعال فهد مشبق الشائعات التي تداولت عرب وسائل
التواصل االجتامعي عن اعتقاله من قبل قوات مكافحة اإلرهاب .
وأكد مشبق يف منشور له عرب صفحته الرسمية مبوقع (الفيسبوك)
 »:أن كل ما أشــيع عن اعتقالــه عار عن الصحة وتهدف إىل التشــويه
باألجهزة األمنية».
وأضاف مشبق »:نحن من موقعنا هذا ننفي كل ما تم تداوله بعد فشل
الغزو الشاميل الثالث».
وتتعرض القوات األمنية مبختلف تشكيالتها لحملة إعالمية عن طريق
نرش الكثري من األخبار الكاذبة والشائعات املغرضة .

�إ�صابة نائب حمافظ حلج بطلق ناري

عدن  /األمناء  /خاص :
أصيب األمني العام ملحافظة لحج عوض الصالحي ،مســاء يوم
أمس األول بطلق ناري يف الفخذ األيرس.
وأكــدت مصــادر:
إن الصالحــي أصيــب
برصــاص مجاميــع
إرهابيــة حاولــت
استهداف قوات الحزام
األمنــي يف العاصمة
عدن  ،بينام كان بداخل
مقــر إقامته يف جولة
السفينة بدار سعد.
وبحســب املصــدر
نقــل الصالحــي إىل
املستشــفى وصحته
جيدة.

الأجهزة الأمنية يف عدن تعزز من انت�شارها مبختلف املديريات
عدن  /األمناء  /خاص :

أفاد شــهود عيان أن األجهزة األمنية يف العاصمة عدن عززت
من انتشارها أمس السبت يف مختلف املديريات واملواقع.
وقال شهود العيان :إن انتشار قوات األجهزة األمنية بهذا الشكل
جاء لبسط األمن يف العاصمة ،ومالحقة أية عنارص إرهابية.
وكان قد أصيب أمــس األول الجمعة 14 ،جنديــ ًا ومدني ًا يف
العاصمة عدن ،إثــر عمليتني إرهابيتني منفصلتني اســتهدفتا
األجهزة األمنية.
واستهدفت العملية األوىل طقام أمني ًا بالقرب من جولة الكراع
شامل مدينة دار سعد بواسطة دراجة نارية مفخخة ،فيام كانت
العملية الثانية بواسطة عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من دورية
أمنية بجولة القاهرة دون أن توقع إصابات.

