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األمناء / خاص :
أن خطر  إماراتيــة  أكدت صحيفــة 
الحويث أصبح شديًدا وتجاوز  ميليشــيا 
حدود اليمــن واملنطقة برمتها، موضحة 
أن كل هجــوم جديد تنفذه امليليشــيات 
أنها مجرد جامعة  االنقالبية يؤكد للعامل 
إرهابية ال ميكن أن متيض قدمًا يف إبرام 
تسويات ســلمية توقف تدهور األوضاع 

يف اليمن.
اإلماراتية  االتحاد  وأوضحت صحيفة 
يف افتتاحيتهــا بعنوان "تصعيد خطري" 
أن الهجوم اإلرهايب الذي شنه الحوثيون 
ميناء  عىل  تني  مســريّ بطائرتني  مؤخرًا 
الضبة النفطي، ميثــل حلقة جديدة يف 
التي ترص  سلســلة االعتداءات والجرائم 
امليليشــيات عىل مواصلة ارتكابها، رغم 
املبذولة  والدولية  اإلقليميــة  الجهود  كل 

إلنهاء معاناة الشعب اليمني. 
وقالت إن استهداف امليناء، أثناء رسو 
ُيعد خرقا  الخام،  النفط  سفينة لشــحن 
 ،2216 رقم  األمن  لقرار مجلس  ســافرا 

الدولية،  وانتهــاكا للقوانني واألعــراف 
يضــاف إىل قامئة طويلة مــن الجرائم 
الشعب  حق  يف  امليليشيات  ترتكبها  التي 
اليمني، بعد رفضها متديد الهدنة األممية، 
عىل الرغم من كل التسهيالت التي قدمتها 

الحكومة اليمنية بغية تجديدها.
وأكــدت: "اآلن يحتــاج اليمن، أكرث 
مــن أي وقت مــى، إىل تكاتف دويل 
إقليمــي وعاملي رسيع  وتحرك  واســع 

وفاعل لردع مثل هذه األعامل ومحاسبة 
مرتكبيها لحفظ السالم وإمدادات الطاقة 
مثانية  بعد  العامليــة  التجــارة  وممرات 
أعوام من الرصاع املدمر الذي تســبب يف 
األمن  وتهديد  لليمنيني  مروعة  مأســاة 
العامل".  وعرب  املنطقة  يف  واالســتقرار 
الوحيد  الســبيل  هو  "هــذا  وأوضحت: 
إلجبار الحوثيني عىل التخيل عن تعنتهم 

ووقف جرامئهم".

األمناء / خاص :
فتحت األجهزة األمنية يف محافظة 
أبني، تحقيقًا عاجاًل ملعرفة مالبســات 
من  بالقرب  ناسفة  عبوات  زرع  حادثة 
منزل أحد املواطنــني يف مديرية يافع 

رصد من قبل عنارص إجرامية.
عنارص  قامت  املصادر  وبحســب 
إجرامية يعتقــد أنها عىل صلة بتنظيم 
القاعدة بإخفاء عبوات ناسفة بالقرب 
من منزل املواطن مطيع جربان الشبحي 
الواقع يف قريــة عضيد مبديرية يافع 
رصد، كون املنــزل خاليا وغري مأهول 

بالسكان.
العنارص  وأوضحــت املصــادر أن 
اإلرهابيــة وضعت العبوات الناســفة 
املعــدة للتفجــري بالقرب مــن املنزل 
رصدها  خشــية  األنظار  عن  واختفت 
أو التعــرف عىل هويتها، مشــرية إىل 
أن عبوتني انفجرتا بشــكل مفاجئ ما 
واملديرية،  القرية  أحدث دويا كبريا يف 
يف حــني تم العثور عــىل عبوة ثالثة 
خرباء  قبــل  من  تفكيكهــا  وجــرى 

متفجرات.
التي  العنارص  أن  املصادر  ورجحت 
قامــت بإخفاء العبوات الناســفة من 
الحمالت األمنية  الفارة مــن  املجاميع 
الجنوبية ضمن  القــوات  تنفذها  التي 
مديريات  لتطهري  الرشق  سهام  عملية 

أبني من الخاليا اإلرهابية.
أبني  أمن  إدارة  وبحســب بالغ من 
فإن قوة أمنيــة بتوجيه من مدير أمن 
املديريــة النقيب حســن قامطة نزلت 
إىل موقع الحــدث يف منطقة عضيد 
الشبحي بقيادة نائب مدير األمن املالزم 
أول عبدالنــارص حرايش وبرفقة وكيل 

النيابة العامة صدام املحرمي والشــيخ 
املجلس  عضو  املحرمــي  الدين  محيي 
املحيل وعضو اللجنة املجتمعية مديرية 
أنه:  األمن  أجهــزة  وأوضحــت  رصد. 
"عند نــزول القوة إىل منــزل املواطن 
عرث الفريــق عىل آثار النفجار عبوتني 
ناسفتني بجانب بوابة املنزل مل تسفرا 
عــن أي إصابات بحكــم أن املنزل كان 
خاليا وعمليــة التفجري متت يف متام 
الليل، وتم  الثانية بعد منتصف  الساعة 
املنزل  أخــرى جوار  العثور عىل عبوة 
مربوطة بجهاز جــوال لتفجريها عن 

بعد".
أبني  األمــن يف  وأشــارت أجهزة 
إىل أن نائــب مدير األمــن املالزم أول 
عبدالنارص حــرايش متكن من تفكيك 
العبوة الناسفة بســالم قبل انفجارها 
وتم ضبــط بقايا من أجــزاء العبوات 

األسالك  وبقايا  انفجرت  التي  الناسفة 
املوصلة ببطاريات جافة وتم تحريزها 
من قبــل رجــال األمن لغــرض أخذ 
البصامت وضبط عدد من أبناء املنطقة 

للتحقيق معهم.
وأوضــح نائب مدير أمــن مديرية 
يافــع رصــد املــالزم أول عبدالنارص 
حرايش أن هذا العمل اإلجرامي الجبان 
دخيل عىل مناطق يافع بشكل عام، وأن 
الجهات األمنية بــارشت التحقيق يف 
تلك الجرمية مع عدد من أبناء املنطقة 

القريبني من موقع الحادث.
وأشــار إىل أن قوات األمن ومعها 
الجهود  أقىص  ســتبذل  املخلصني  كل 
لضبــط الجنــاة وتســليمهم للعدالة 
الجميع  مطالبا  الرادع،  جزاءهم  لينالوا 
بالتعاون مع رجال األمن وعدم التسرت 
الحادث  هــذا  يف  معلومــات  أي  عن 

األمناء / خاص :
أكــد العميد مختار النويب قائد محور أبــني القتايل التابع للقوات 
الجنوبيــة، أن العبوات الناســفة التي تقوم بزرعتهــا عنارص تنظيم 
القاعدة واستهداف القوات املشــاركة يف عملية سهام الرشق هي آخر 

أوراقهم وأعاملهم اإلجرامية الغادرة.
وأضاف: "إن العبوات الناســفة التي تزرعها العنارص اإلرهابية يف 
الطرقات الســتهداف قواتنا هي آخر أعاملهــم اإلجرامية الغادرة ولن 
تخيفنا إطالقًا، بل تزيدنا ثباتًا وصمودا أسطوريا عىل استكامل الجهود 

للقضاء عىل اإلرهاب ودحره واجتثاثه من جذوره".
وجدد العميد النــويب التأكيد عىل تطهري أبــني من عنارص الرش 
والظالم, وعدم السامح مطلقًا لإلرهاب وأعوانه بالنيل من تراب الجنوب 

مهام كلف الثمن.
ونعت قيادة محور أبني القتايل مقتل 4 من منتســبي اللواء الثالث 
دعم وإسناد يف مديرية املحفد إثر عملية إرهابية غادرة نفذتها عنارص 

تنظيم القاعدة اإلرهابية .
وبحسب بيان النعي فإن الجرمية الغادرة أودت بحياة كل من: عيل 
صالح سامل املحوري، عمليات الكتيبة الثالثة، وموىس الجحايف، ركن 
طبي اللواء الثالث دعم وإســناد، والخرض محمد عبدالله سامل، وهزاع 

أحمد محمد ناجي.

عدن/ األمناء/ قيصر ياسني ومنير مصطفى: 
برعاية ومتويل من مركز امللك ســلامن لإلغاثة اإلنسانية نفذت مؤسسة ائتالف 
الخرب لإلغاثة اإلنسانية مرشوع تســليم أدوات املهنة للمتدربات الشابات ومعيالت 

األرس ودعم الشباب لتحسني سبل العيش.
ويهدف مرشوع دعم ومتكني الشباب والشابات إىل مساعدة هذه الفئة وتحسني 

مصادر دخلهم من خالل تأهيلهم وتدريبهم عىل العديد من املجاالت املهنية. 
وأشار الدكتور محمد حمود قاســم، مدير مكتب الشؤون االجتامعية والعمل، 
إىل أهمية هذا املرشوع يف متكني الشــباب اقتصاديًا لتحسني سبل العيش وتوفري 
فرص عمل مستدامة. مشيدًا بكافة جهود مركز امللك سلامن يف متويل هذا املرشوع 
اإلنساين ومؤسسة ائتالف الخرب لإلغاثة اإلنسانية يف إنجاح هذه الربامج التدريبية 
التي تســتهدف الشــباب إلكســابهم مهًنا حرفية متكنهم من االعتامد عىل الذات 

وإيجاد مصادر مدرة للدخل تسهم يف تحسني مستوى املعيشة لهم.
من جانبه عربَّ األخ أحمد الوايل عن ســعادته مبشاركته بهذا املرشوع الهادف 

لدعم ومتكني الشباب والشابات لتحسني سبل العيش، وتسليم أدوات املهنة.
كام أوضح مدير مكتب فرع مركز امللك ســلامن لإلغاثة بعدن صالح الذيباين، 
أن املركز يتبني دعم مثل هذه املشــاريع الرامية ملرشوع متكني الشــباب والشابات 
لتحسني ســبل العيش من أجل تنمية قدرات النســاء والفتيات من األرس الفقرية 

وتعزيز الفرص االقتصادية لديهن ملواجهة تحديات األزمة التي تعيشها اليمن.
من جانبه أوضح األخ محمد بامرضاح، منســق مؤسسة ائتالف الخرب لإلغاثة 
اإلنسانية، بأن تسليم أدوات املهنة ملتدربات الشابات يأيت ضمن مرشوع دعم متكني 
الشباب والشابات لتحسني سبل العيش يف اليمن، والذي ينفذه ائتالف الخري لإلغاثة 
اإلنسانية. موضحا أن  الدورات املهنية للنساء تضمنت دورات يف الخياطة والتطريز، 

وصناعة املعجنات، والكوافري. 

�شحيفة اإماراتية: خطر احلوثي �شديد وجتاوز حدود اليمن واملنطقة

انفجار عبوتني نا�شفتني وتفكيك ثالثة يف يافع ر�شد

قائد حمور اأبني: العبوات النا�شفة 
بالطرقات اآخر اأوراق القاعدة ولن تخيفنا

موؤ�ش�شة ائتلف اخلرب للإغاثة الإن�شانية ت�شلم اأدوات 
املهنة للمتدربات مل�شروع �شبل العي�ش بالعا�شمة عدن

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

