
ُقتل فلسطيني األح��د في مواجهات 
جديدة مع اجليش اإلسرائيلي على طول 
احلدود بني قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما 

أفادت وزارة الصحة في غزة.
وُق��ت��ل ع��م��اد اش��ت��ي��وي )21 ع��ام��ا( 
برصاصة في ال��رأس في ش��رق مدينة 
غ��زة، بحسب ما أوضحت ال���وزارة في 
بيان، في وقت كان شبان من القطاع قد 
جتمعوا مجددا إللقاء إط��ارات مشتعلة 

وحجارة في اجتاه اجلنود اإلسرائيليني
ومنذ 30 مارس، ينّظم الفلسطينيون 
في قطاع غزة »مسيرات العودة« لتأكيد 
ح��ق الالجئني بالعودة ال��ى أراضيهم 
ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها 
العام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، 
ولكسر احلصار الذي تفرضه اسرائيل 

على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. 
وقتل 186 فلسطينيا على األقل بنيران 
اجليش االسرائيلي منذ بدء التظاهرات، 

في حني قتل جندي إسرائيلي واحد.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ح����ذرت وزارة 
اخلارجية وشؤون املغتربني الفلسطينية 
من »مغبة التعامل مع إغ��الق االحتالل 
االسرائيلي املتكرر للمناطق الفلسطينية 
وحتويلها إلى سجون واسعة أو ضيقة 
ك��أم��ر اع��ت��ي��ادي وم���أل���وف مي��ر م��رور 

الكرام«.
وقالت اخلارجية، في بيان صحفي 
اإلث��ن��ني بثته وك��ال��ة أن��ب��اء )وف����ا(، إن 
»سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ُتصر على 
حتويل األعياد اليهودية، إلى محطات 
تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية 
والقمعية للتضييق على حياة املواطن 
الفلسطيني، وش��ل حركته ومنعه من 
التنقل، وضرب ركائز االقتصاد ومصادر 

رزق املواطنني«.
وأض���اف���ت، أن »س��ل��ط��ات االح��ت��الل 
تستغل ه��ذه املناسبات ملمارسة أبشع 

ص��ور التنكيل على ح��واج��ز االحتالل 
التي تقطع أوصال األرض الفلسطينية 
احملتلة، ومناسبات لتكثيف اقتحام 
اجلماعات اليهودية املتطرفة للمسجدين 
األق��ص��ى ب��ال��ق��دس واإلب��راه��ي��م��ي في 

اخلليل«.
وأدان����ت اخل��ارج��ي��ة »ه���ذه العقلية 
االستعمارية التوسعية التي تقوم على 
استباحة حياة املواطنني الفلسطينيني، 
وأرض��ه��م وممتلكاتهم ومقدساتهم 
والتصرف بها وفقا ملصالح وأغ��راض 

االحتالل«.
وأكدت أن »هذه اإلغالقات والتدابير 
العنصرية هي عقوبات جماعية تتناقض 
مع القانون الدولي واإلنساني واتفاقيات 
جنيف ومبادئ حقوق اإلنسان، ومحاولة 
لتبرير االحتالل وجرائمه حتت شعار 
)إس��رائ��ي��ل ه��ي ضحية ل��إره��اب(، في 
أوسع حملة تضليل للرأي العام العاملي 

واملسؤولني الدوليني«.
وش��ددت على أن »عقوبات االحتالل 
وإجراءاته القمعية وجرائمه تستدعي 
أكثر م��ن أي وق��ت مضى موقفا دوليا 
صادقا منسجما مع ق���رارات الشرعية 
الدولية واملبادئ اإلنسانية التي تقوم 
عليها املنظومة األممية، مبا ي��ؤدي إلى 
توفير احل��م��اي��ة ال��دول��ي��ة لشعبنا من 
بطش االح��ت��الل كمقدمة لتمكينه من 
مم��ارس��ة حقه ف��ي تقرير مصيره على 

أرض وطنه«.
ك��م��ا اق��ت��ح��م ع��ش��رات املستوطنني 
امل��ت��ط��رف��ني ب��اح��ات امل��س��ج��د األق��ص��ى 
املبارك صباح اإلثنني، وقاموا بجوالت 
استفزازية ف��ي باحاته حت��ت حراسة 
مشددة من عناصر الوحدات اخلاصة في 

جيش وشرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في املدينة 
املقدسة أن ع��ددا من عناصر مخابرات 

االحتالل اقتحموا املسجد األقصى صباحا 
برفقة عدد من مسؤولي بلدية االحتالل 
وقاموا بتصوير عدد من مرافقه وسط 
احتجاجات احل��راس التابعني لدائرة 

األوقاف األردنية.
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي دائ���رة األوق���اف 
اإلسالمية ل� 24 إن »نحو 100 مستوطن 
اقتحموا املسجد األقصى من جهة باب 
املغاربة اخلاضع للسيطرة اإلسرائيلية، 
حيث شهدت االقتحامات تصعيدا كبيرا 

من حيث عدد املجموعات وشكلها«.
ورجحت األوقاف اإلسالمية أن تشهد 
اقتحامات املستوطنني تصعيدا كبيرا في 
ظل دعوات من جمعيات دينية متطرفة 
لتكثيف االق��ت��ح��ام��ات ت��زام��ن��ا م��ع عيد 
العرش اليهودي الذي بدأ األحد ويستمر 

ملدة أسبوع.
من جانب آخر، تشهد مؤسسات وكالة 
األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني )أون���روا( في قطاع غزة، 
إضرابا شامال االثنني بدعوة من احتاد 
امل��وظ��ف��ني، اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى تقليص 

خدماتها.
وأغلقت كافة املراكز الصحية والنظافة 
واملساعدات التموينية واملدارس أبوابها 
منذ ساعة مبكرة من صباح االثنني ملدة 

يوم واحد.
ويواصل عشرات املوظفني الذين أنهت 
األون��روا عقود عملهم، اعتصامهم أمام 

مقر رئاسة االنروا في مدينة غزة. 
وك����ان االحت����اد ق���رر خ���الل مؤمتر 
صحافي األرب��ع��اء امل��اض��ي اإلض���راب 
ليوم واحد كخطوة حتذيرية. وقال أمير 
املسحال رئيس االحت��اد »ستكون هناك 
خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في 
األيام واألسابيع القادمة حتى تستجيب 

ادارة االنروا للمطالب«.
وي��ط��ال��ب االحت����اد إدارة األون����روا 

بالتراجع عن قراراتها اخلاصة بفصل 
نحو 260 موظفا وبتقليص وظائف 

مئات اخرين.
وت��واج��ه األن���روا أزم��ة مالية خانقة 
خصوصا بعد وق��ف ال��والي��ات املتحدة 
مساعدتها لهذه املنظمة الدولية، التي 

تصل ال��ى ح��وال��ى 360 مليون دوالر 
سنويا. وتقول آمال البطش نائبة رئيس 
احت���اد امل��وظ��ف��ني، إن اإلض����راب »يأتي 
في ظل عدم جت��اوب اإلدارة مع مطالب 
احت��اد املوظفني وإص��راره��م على عدم 
حل مشاكلهم، واستمرار قرارات الفصل 

والتقليص بحق املوظفني والالجئني«.
ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني 
ف��ي األون���روا ف��ي قطاع غ��زة م��ن بينهم 
9900 يعملون ف��ي خ��دم��ات التعليم. 
ويدرس نحو 262 ألف تلميذ في مدارس 

االنروا في القطاع.

وت��ق��دم املنظمة ال��دول��ي��ة مساعدات 
إغ��اث��ي��ة ومتوينية وغ��ذائ��ي��ة لالجئني 
الفلسطينيني في قطاع غزة حيث تبلغ 

نسبتهم حوالي %70 من سكانه.
ويبلغ عدد سكان قطاع غزة حوالى 

1،8 مليون نسمة.
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6 دواعش بقصف شرقي العراق مقتل 
   لقي 6 من مسلحي تنظيم داعش مصرعهم في قصف جوي 
للطيران العراقي استهدف مواقع للتنظيم اإلرهابي شمال شرق 

محافظى ديالى، الواقعة شرقي العراق.
وأوض��ح الرائد علي البياتي من قيادة عمليات محافظة 
دي��ال��ى، اإلث��ن��ني، أن طائرة )إف 16( التابعة لسالح اجلو 

العراقي قصفت في ساعة متأخرة من الليلة قبل املاضية 8 
أهداف ملسلحي داعش في أطراف منطقة خانقني )100 كلم( 

شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز احملافظة.
وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل 6 من املسلحني وإصابة 
عدد آخر منهم بجروح وتدمير ثالث دراج��ات نارية ومواقع 

وأن��ف��اق يستخدمها املسلحون لالختباء وإدارة العمليات 
اإلرهابية. جدير بالذكر أن العديد من مدن محافظة ديالى 
شرقي ال��ع��راق، م��ا زال��ت تشهد ب��ني احل��ني واآلخ���ر هجمات 
وتفجيرات وذلك لوجود خاليا تابعة لتنظيم داعش ما زالت 

تنشط في هذه املدن. 

إضراب في مؤسسات األونروا احتجاجا على تقليص خدماتها في غزة

مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات على احلدود بني القطاع وإسرائيل

تشييع جثمان شهيد قتل أثناء احتجاج على طول احلدود بني إسرائيل وغزة 

نصف مليون طفل في طرابلس في »خطر مباشر« 

هدوء حذر بعد ساعات من سقوط صواريخ جنوبي طرابلس
ساد هدوء حذر العاصمة الليبية 
ط��راب��ل��س، ص��ب��اح اإلث��ن��ني، بعد 
ساعات من سقوط ثالثة صواريخ 
غ��راد على أكبر األح��ي��اء السكنية 

بالعاصمة. 
وس���اد ال��ه��دوء احل���ذر م��ح��اور 
ال��ق��ت��ال ف��ي األح���ي���اء اجلنوبية 
بالعاصمة بعدما شهدت مواجهات 
مسلحة بني كتائب تتبع حكومة 
الوفاق وأخ��رى معادية لها وسط 
تتضارب األنباء حول سيطرة قوة 
حماية طرابلس على منطقة سوق 

األحد. 
وأض�����اف امل���راس���ل أن بلدية 
أبوسليم شهدت فجر أمس سقوط 
ثالثة صواريخ غراد لم تسفر عن 

إصابات بشرية. 
وأعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا، األح��د، أنها تعد قائمة 
بأسماء منتهكي القانون اإلنساني 
الدولي، لفرض عقوبات عليهم من 

جانب مجلس األمن. 
وأضافت البعثة، عبر صفحتها 
مبوقع »فيسبوك«، أنها ستطلب من 
املجلس معاقبتهم ومقاضاتهم، كما 

فعلت ضد إبراهيم اجلضران. 
وفرض مجلس األمن والواليات 

املتحدة األمريكية، في 12 سبتمبر 
اجل����اري، ع��ق��وب��ات، بينها حظر 
السفر وجتميد األصول املالية، على 
اجلضران؛ لشن قواته هجمات على 

موانئ نفطية في ليبيا. 
وجتددت مواجهات مسلحة في 
األحياء اجلنوبية لطرابلس، بعد 
ه��دوء استمر لساعات بني كتائب 
معادية حلكومة الوفاق، املعترف 

بها دوليا، وأخرى تابعة لها. 
وم��ن��ذ 26 أغ��س��ط��س امل��اض��ي، 
تشهد العاصمة اشتباكات مسلحة، 
توقفت ف��ي 4 سبتمبر اجل���اري، 
بوساطة األمم املتحدة، ثم جتددت 

خالل األيام املاضية. 
ويشتبك في طرابلس طرف تابع 
حلكومة الوفاق، وآخر مناهض لها، 
وط��رف ثالث هو »اللواء السابع« 
القادم من مدينة ترهونة )88 كم 

جنوب شرق طرابلس(.
و«ال��ل��واء ال��س��اب��ع« م��ك��ون من 
ض��ب��اط أغلبهم م��ن ن��ظ��ام معمر 
القذافي السابق )1969: 2011(، 
وي���زع���م رغ��ب��ت��ه ف���ي »حت��ري��ر 

طرابلس«، حسب بياناته. 
وتتقاتل جميع ه��ذه األط��راف، 
ع��ل��ى اخ��ت��الف أس��ب��اب��ه��ا املعلنة، 

لبسط نفوذها على العاصمة، التي 
تعد مركزا حلكم البلد العربي الغني 
بالنفط. ومتثل هذه املواجهات أحد 
أب��رز العوائق أم��ام خارطة طريق 
سياسية ترعاها األمم املتحدة، على 
أمل إنهاء النزاع الليبي القائم منذ 

سنوات.

م����ن ج���ه���ة أخ��������رى، ح����ذرت 
منظمة األمم امل��ت��ح��دة للطفولة 
)يونيسف( اإلثنني من أن نصف 
مليون طفل في العاصمة الليبية 
طرابلس معرضون خلطر مباشر 
بينما ب��ات أك��ث��ر م��ن 2،6 مليون 

طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

وم��ن��ذ 27 أغ��س��ط��س، أس��ف��رت 
امل��ع��ارك بني املجموعات املسلحة 
املتناحرة ع��ن سقوط 115 قتيال 
على األق��ل وح��وال��ى 400 جريح، 
حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة 

الصحة الليبية مساء السبت.
وقالت املنظمة في بيان تلقت 

وك���ال���ة ف���ران���س ب����رس نسخة 
عنه، إن »نصف مليون طفل في 
ط��راب��ل��س ف��ي خ��ط��ر م��ب��اش��ر« مع 
تصاعد القتال »وأكثر من 2،6 مليون 

طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا«.
وق��ال ِخ��ي��ْرت ك��اب��االري املدير 
اإلقليمي ليونيسف في الشرق 

األوس��ط وشمال أفريقيا »أُصبنا 
بصدمة وحزن اث��ر تقارير حول 
مقتل عائلة بأكملها، مبن فيهم 
طفالن، نتيجة تعرض منزلهم 
للقصف في ط��راب��ل��س«. وأوض��ح 
أنه بذلك »يرتفع العدد اإلجمالي 
لألطفال الذين قتلوا إلى ثمانية« م

نذ 27 أغسطس املاضي«.
وأك��د أن »ع��ددا أكبر بكثير من 
األطفال يواجهون انتهاكات متعددة 
حلقوق الطفل«، مشيرا إلى تقارير 
ح��ول »م��زي��د م��ن األط��ف��ال يجري 
جتنيدهم للقتال، م��ا يعرضهم 
خلطر محدق. وقد قتل طفل واحد 

على األقل نتيجة لذلك«.
وأوض�������ح ك�����اب�����االري »م���ع 
تصاعد االش��ت��ب��اك��ات ف��ي جنوب 
طرابلس، تعرضت أكثر من 1200 
عائلة خ��الل ال48 ساعة املاضية 

وحدها للتهجير«.
وأضاف أنه »بذلك يصبح العدد 
اإلجمالي للنازحني أكثر من 25 
الف شخص واليونيسف وتقدر أن 

نصف هذا العدد هو من األطفال«.
وحذر من نقص املياه والكهرباء 
وتفشي احلصبة واستخدام املزيد 
من املدارس إليواء عائالت نازحة 

»ما قد يؤدي الى تأخير موعد بدء 
ال��س��ن��ة ال���دراس���ي���ة )احمل���دد( في 

الثالث من أكتوبر«.
واش�����ار ال���ى أن���ه »بالنسبة 
لألطفال الذين يتنقلون عبر البالد 
ف��ي ل��ي��ب��ي��ا، ه����ذا ال��ع��ن��ف ي��زي��د 
م��ن معاناتهم ال��ش��دي��دة«. وق��ال 
إن »مئات الالجئني واملهاجرين 
احملتجزين، مب��ن فيهم األط��ف��ال، 
اض���ط���روا إل��ى ال��ت��ن��ّق��ل ب��س��ب��ب 

العنف«.
ودع��ا كاباالري أط��راف النزاع 
ال��ى »حماية األط��ف��ال ف��ي جميع 

األوقات«.
وم��ن��ذ إط��اح��ة ن��ظ��ام الرئيس 
ال��راح��ل معّمر ال��ق��ذاف��ي ومقتله 
خالل انتفاضة دعمها حلف شمال 
األطلسي في 2011 كانت العاصمة 
الليبية طرابلس مسرحا للمعارك 

واملواجهات بني فصائل مسلحة.
وعلى ال��رغ��م م��ن ات��ف��اق لوقف 
إطالق النار مت التوصل إليه في 4 
سبتمبر احلالي، جتددت املعارك 
ه��ذا األس��ب��وع وبخاصة ف��ي حي 
صالح الدين وعلى الطريق املؤدي 
إلى مطار طرابلس ال��ذي ُدّم��ر في 
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روسيا ستسلم جيش النظام السوري أنظمة دفاع جوي »اس300-« خالل أسبوعني

الكرملني: إسقاط الطائرة الروسية متعّمد 
لكنه لن يضر بالعالقات مع إسرائيل

احلكومة اليمنية تدين عودة االغتياالت في عدن

اجليش اليمني يتقدم ميدانيا ويستعيد مناطق في باقم
أعلن الكرملني االثنني ان إسقاط 
الطائرة الروسية في سوريا األسبوع 
املاضي إث��ر غ��ارة إسرائيلية، سببه 
تصرف متعّمد للطيارين اإلسرائيليني 
وال ميكن إال أن يضر بالعالقات مع 

إسرائيل.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م الكرملني 
دميتري بيسكوف أن »إسقاط طائرتنا 
أدى إلى مقتل 15 من جنودنا. وبحسب 
معلومات خبرائنا العسكريني، فإن 
السبب هو تصرف متعّمد من الطيارين 
اإلسرائيليني، وهذا األمر ال ميكنه إال أن 

يضّر بعالقاتنا« مع إسرائيل.
كما أعلن وزي��ر ال��دف��اع الروسي 
سيرغي شويغو االثنني أن روسيا 
ستسلم خ��الل أسبوعني منظومات 
حديثة للدفاع اجلوي »اس300-« إلى 

اجليش السوري بعد إسقاطه طائرة 
روسية خطأ خالل غارة اسرائيلية.

وقال شويغو إن »القوات املسلحة 
السورية ستتسلم منظومات الدفاع 
احلديثة +اس +300 خالل أسبوعني«، 
مشيرا إلى أن هذه املنظومات »قادرة 
على اع��ت��راض أي ط��ائ��رة على بعد 
أكثر م��ن 250 كيلومترا وميكن أن 
ت��ض��رب ع���دة أه����داف ف��ي اجل���و في 
وقت واح��د«. وأوضح أن تسليم هذه 
األنظمة احلديثة لم يتم من قبل بسبب 

حتفظات إسرائيلية.
وأع��ل��ن ال��ك��رم��ل��ني أن »ال��رئ��ي��س 
ال��روس��ي أبلغ )األس���د( بقرار فرض 
إج���راءات سالمة إضافية تهدف إلى 
ض��م��ان س��الم��ة اجل��ن��ود ال���روس في 
س��وري��ا وتعزيز ال��دف��اع��ات اجلوية 

السورية، مبا في ذلك تسليم أنظمة 
صواريخ إس300- احلديثة«، وذلك 
بعيد إص��دار وزارة الدفاع الروسية 

إعالنا في هذا الشأن.
م��ن ج��ان��ب��ه، أع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع 
الروسي سيرغي شويغو االثنني أن 
روسيا ستشّوش على اتصاالت اي 
طائرة حتاول ضرب سوريا من فوق 
البحر املتوسط، وذل��ك بعد إسقاط 
مقاتلة روسية عن طريق اخلطأ إثر 

غارة إسرائيلية.
وق��ال شويغيو إن »امل��الح��ة عبر 
األق���م���ار االص��ط��ن��اع��ي��ة ورادارات 
الطائرات وأنظمة اتصاالت الطائرات 
احلربية التي تهاجم أهدافا أرضية 
ستلغى في املناطق احملاذية لسوريا 

في البحر املتوسط«.

  أعلن اجليش الوطني اليمني حتقيقه 
تقدما ميدانيا في محيط مركز مديرية 

باقم شمالي غرب محافظة  صعدة. 
وق��ال قائد اللواء 102 ق��وات خاصة 
العميد ي��اس��ر احل��ارث��ي، ف��ي تصريح 
صحفي مل��وق��ع )ن��ي��وزمي��ن( اإلخ��ب��اري 
اإلثنني: إن »قوات اجليش الوطني  متكنت 
خالل الساعات املاضية من متشيط عدد 
من املناطق احمليطة مبركز مديرية باقم 
 منها جبل رأس وجبل ع��رف وشيحاط 
ومزارع آل صرة وقرى آل مغرم واملناطق 

احمليطة  بها«.
  وأض��اف أن »املعارك ضد ميليشيات 
احلوثي االنقالبية ما تزال مستمرة في 
 اجلهة الشرقية ملركز مديرية باقم«، 
مشيرا إلى أن قوات اجليش متكنت أيضا 
من حترير جبال  ال��رأس وجبال األسود 
وصوال إلى حترير مزارع الرمان والعنب 

احمليطة مبركز املديرية.

  وعثرت قوات اجليش على أكثر من 30 
جثه تابعة لعناصر ميليشيات احلوثي 
االنقالبية  متناثرة في امل��زارع واجلبال 
التي جرى متشيطها خلفتها امليليشيا 
ورائها قبل أن تلوذ بالفرار  حتت ضربات 

اجليش الوطني. 
كما أدانت احلكومة اليمنية املعترف 
بها دوليا، مساء األحد، عودة اجلرائم 
واالغ��ت��ي��االت امل��ت��ك��ررة ف��ي العاصمة 

املؤقتة عدن، جنوبي اليمن.
وق��ال��ت احلكومة اليمنية ف��ي بيان 
نشرته وكالة األنباء الرسمية »سبأ«، 
إن »مسلسل االغتياالت املستمر يستهدف 
عقل عدن وقلبها وروحها املفعمة باإلخاء 
واحملبة والسالم، وتنال حقدا من وحدة 
نسيجها الوطني والتاريخي واإلنساني 
وقدرتها على أن تكون مدينة السالم 

واإلخاء لكل اليمنيني«.
وأض��اف��ت أن »م��س��ؤول��ي ومنفذي 

هذه اجلرائم البشعة سيلقون جزاءهم 
ال��ع��ادل أم���ام القضاء ال��وط��ن��ي، وفي 

محكمة التاريخ مهما طال الزمن«.
وأش����ارت احل��ك��وم��ة إل���ى أن »تلك 
ال��ع��م��ل��ي��ات ت��غ��ت��ال غ����درا وخ��ل��س��ة 
شخصيات نبيلة من الدعاة املساملني 
وأبطال املؤسستني العسكرية واألمنية 
واملهنيني والكوادر املثقفة الذين تفخر 

بهم عدن واليمن«.
وتابعت إن »املستفيد األول من هذه 
الفوضى هم االنقالبيون احلوثيون 
وحلفاؤهم في النظام اإليراني اإلرهابي 
ال��ذي��ن يدعم مخططاتهم ودعاويهم 
السياسية أن تسقط املناطق احملررة 
في الفوضى والعنف والفشل األمني 
واخلدماتي للترويج في احملافل الدولية 
أن الشرعية اليمنية والتحالف العربي، 
بقيادة اململكة العربية السعودية 
ودول���ة اإلم����ارات العربية املتحدة، 

قد فشلوا في إدارة البالد وسلموها 
جلماعات العنف واإلره��اب، وعجزوا 
ع��ن ت��وف��ي��ر األم���ن وال��س��الم للشعب 

اليمني«.
وقالت  إن مسلسل الفوضى اجلاري 
تنفيذه ف��ي ع���دن ب��أك��ث��ر م��ن ص��ورة 
وحتت دعاوى مختلفة األسماء متحدة 
األغ���راض اخلبيثة، يستهدف إث��ارة 
االض��ط��راب��ات وال��ف��ت��ن��ة، وتقويض 
مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها 
في أداء واجباتها ،وفي مقدمتها وزارة 
الداخلية واملؤسسة األمنية املسؤولة 

على األمن في عدن«.
ودعت احلكومة السلطات األمنية في 
عدن إلى حتمل مسؤوليتها بشجاعة عن 
استمرار مسلسل الفوضى واإلج��رام، 
والعمل بقوة وحسم على »مواجهة 
هذه الظاهرة اإلجرامية وضبط احلالة 
األمنية وحماية املواطنني وممتلكاتهم«.


