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اقدمت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران
هذا يوم السبت الموافق 25 حزيران 2022م
على القيام �وسع عملية قصف طالت مختلف
مواقع ومراكز القوات الجنوبية المسلحة
والمشتركة في معظم القطاعات القتالية،
سقط فيها خمسة جرحى من افراد القوات
المسلحة الجنوبية والمشتركة واعطاب بعض
االليات، واحرقت بعضًا من منازل المواطنين وسط

بلدة صبيرة.

حيث شنت هذه المليشيات قصفًا مكثفًا
منذ الساعة 11 ليلة أمس الجمعة وحتى االن
بواسطة مقذوفات طيرانها المسير نحو 28
طلعة جوية، يصاحبها قصف مدفعي مكثف
�سلحة الهاونات عيارات 120 و 80 وغيرها،
تركز معضمه في قطاعات بتار والفاخر و�ب
غلق ومريس، واليزال القصف مستمر حتى

لحظة كتابة الخبر.

قيادة محور الضالع من جانبها تندد بصمت
المبعوث األممي المبهم إزاء استمرار
المليشيات بهذه الخروقات وهذه
التصعيدات في جبهات الضالع في الوقت
الذي تستمر األولى �لتزامها بمضمون
الهدنة، كما تحمل الطرف االخر المتمثل
�لمليشيات الحوثية الى جانب الجهات
الراعية للهدنة االحتمالية الوشيكة لفشل

هذه الهدنة وعودة احتدام...

المواجهات حال استمرت هذه التصعيدات من
قبل المليشيات الحوثي والصمت من قبل
الجهات الراعية للهدنة وسيكون الرد قاسي
وغير متوقع النتائج. وتعد هذه العملية هي
أكبر واوسع سلسلة خروقات تركتبها
المليشيات الحوثية منذ بداية سر�ن الهدنة
االممية الثانية، وسط صمت مبهم للجهات
األممية الراعية لهذه الهدنة ممثلة �لمبعوث

الدولي لليمن السيد هانس جروندبرغ.

واضاف العميد ”المنهالي“
أنه أمام األجهزة األمنية
مهام كبيرة لخدمة
المحافظة ومواطنيها،
واالرتقاء �ألمن نحو فرض
هيبة الدولة وسيادة
النظام والقانون لينعم
المواطن �لسكينة العامة
والحياة اآلمنة والمستقرة .
من جانبهم، أكد قادة
الوحدات األمنية على
استعداد وجاهزية كافة
القوات لتنفيذ المهام
الموكلة إليهم الصادرة من
قيادة أمن وشرطة ساحل

حضرموت .

شدد مدير عام أمن وشرطة
ساحل حضرموت العميد مطيع
سعيد المنهالي، اليوم السبت،
على ضرورة اإلنضباط واليقضة
العالية، وأهمية تواجد األفراد في
مقر عملهم بصورة دائمة، جاء ذلك
خالل حضوره الطابور الصباحي لعدد
من الوحدات األمنية . وحيا العميد
”المنهالي“ كافة ضباط وأفراد
الوحدات األمنية الذين �دون
مهامهم األمنية على أكمل وجه،
مؤكًدا على مكافأة المنضبطين،
واتخاذ اإلجراءات القانونية الصارمة
بحق المقصرين في أداء واجباتهم
لكي يستطيع األمن أن يكون
حاضًرا وبقوة في مساندة األجهزة
العسكرية لضبط الجريمة ومنع

وقوعها .

العميد ”المنهالي“ يشيد بجهود
عناصر الشرطة النسائية

خالل حضوره الطابور الصباحي..
مدير أمن ساحل حضرموت“

يشدد على ضرورة االنضباط

التقى مدير عام أمن وشرطة
ساحل حضرموت العميد مطيع
سعيد المنهالي، السبت
الماضي، عناصر الشرطة
النسائية من مختلف اإلدارات
األمنية بحضور مدير الشرطة
النسائية المالزم أول منى
غرامة . وخالل كلمة له، أثنى
”العميد المنهالي“ على أداء
الشرطة النسائية المنوط بهن
رغم قلة العدد وبساطة
اإلمكانيات إال أنهن يقمن �لدور
المطلوب منهن على خير وجه..

وحثهن على بذل المزيد
خصوًصا مع اقتراب موعد
فعاليات عيد األضحى المبارك .
كما وضعهن في صورة
االهتمام الدائم التي تقوم به
اإلدارة العامة لألمن، مشدًدا
على أهمية الضبط والربط
األمني في كافة الحاالت
ومختلف الظروف للرقي
�لجانب األمني إلى المستوى

المطلوب .
 
 

دشن الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي، القائد األعلى للقوات
الُمسلحة الجنوبية، نائب رئيس
القيادة الرئاسي، يوم السبت
الماضي، في العاصمة عدن، عمل
اللجنة العسكرية الُعليا. وفي
مستهل التدشين، أشاد الرئيس
الُزبيدي �لجهود الكبيرة التي بذلتها
رئاسة اللجنة في إنجاز وتشكيل

اللجان والفرق المتخصصة،

مشيرًا إلى أن هناك آماال كبيرة معقودة على هذه
اللجنة والفرق التابعة لها، لحلحلة العديد من القضا�
الشائكة في الجانب العسكري. وشدد الرئيس القائد
على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز حالة االنضباط
وااللتزام خالل المرحلة القادمة، مؤكدا دعم القيادة
السياسية الكامل لقيادة اللجنة ولجانها المتخصصة
إلنجاز المهام الوطنية الُمناطة بها. وكان اللواء هيثم
قاسم طاهر رئيس اللجنة العسكرية العليا، قد ألقى
كلمة قدم في مستهلها الشكر للرئيس الُزبيدي
على تدشين عمل اللجنة، والدعم الالمحدود الذي
قدمه مجلس القيادة الرئاسي، لقيادة اللجنة لتدشين

عملها في وقت قياسي.

واستعرض اللواء هيثم قاسم خالل التدشين،
الذي حضره العميد حسين الهيال مقرر اللجنة،
أسماء أعضاء اللجان والفرق المتخصصة في
المجاالت العسكرية، الفتا إلى أن هناك لجنة
تحضيرية ستتولى مهمة تحديد مهام وبرامج
وخطط اللجان والفرق المتخصصة، وستعمل على
توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لبدء عملها
على األرض. وأكد اللواء هيثم قاسم أن قيادة
اللجنة تدرك أن أمامها مهمة واستثنائية،
وستعمل على توفير المناخ المالئم لكل الفرق
واللجان، والتعاطي معها بشكل إيجابي بمايضمن
إنجاز خططها ومهامها وبرامجها على أكمل وجه.

الرئيس الُزبيدي يدشن عمل
اللجنة العسكرية الُعليا

النائب العام ووزير العدل يستقبالن القائد
العام لقوات الحزام األمني

استقبل النائب العام القاضي قاهر
مصطفى ووزير العدل بحكومة المناصفة
القاضي بدر العارضة كًال على حده، اليوم
العميد محسن عبدالله الوالي القائد العام
لقوات الحزام األمني، في مقري عملهما
في العاصمة عدن. وناقش النائب العام
ووزير العدل، في اللقاء مع العميد الوالي
تعزيز اإلجراءات القانونية لضمان سيادة
القانون وسالمة اإلجراءات في األمن والنيابة
والقضاء، لما من شأنه منع أي اختالالت قد
تكون سببًا في تصدع أمن وسكينة
المجتمع. كما شدد اللقاء على ضرورة بذل
مزيدًا من الجهود، لتثبيت األمن واالستقرار
في �فع، لسالمة تماسك المجتمع ومنع

الظواهر الدخيلة عليه هناك. 

وطالب الوالي من النائب العام وزير العدل توجيه لجان
مشتركة لتقييم اداء المحاكم والنيا�ت هناك، وحث
الموظفين إلى البت في قضا� المواطنين والفصل فيها
دون مماطلة او تسويف، لينعكس أثره على استقرار
األوضاع في كافة المدير�ت. رافق الوالي في لقائيه

العميد نبيل المشوشي قائد اللواء الثالث دعم وإسناد.

إلى ذلك أكد اللقاء أن النظام القانون فوق الجميع،
وهو الملجئ الذي يحتكم إليه كافة أفراد المجتمع،
دون تمييز أو انحياز. كما تطرق اللقاء إلى دور رجال
األمن في تسهيل عمل القضاء وتوفير الحماية
الالزمة للقضاة، والمساعدة في تنفيذ األحكام
الصادرة لضمان منع اي اختالالت تعكر حياة عامة

الناس .

ضمن خروقاتها المتكررة…. مليشيا الحوثي في شمال الضالع
تشن عملية قصف واسعة وسقوط جرحى وتدمير منازل
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التقى الرئيس القائد
عيدروس قاسم الُزبيدي
رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي، السبت الماضي،
أعضاء الجمعية الوطنية
للمجلس في محافظة
سقطرى المشاركين في
الدورة الخامسة للجمعية.
واستمع الرئيس الُزبيدي
في اللقاء، الذي حضره
المهندس رأفت علي
الثقلي رئيس الهيئة
التنفيذية للقيادة المحلية
للمجلس في سقطرى،
هموم أبناء المحافظة،
والمشكالت التي
يواجهونها في شتى
مناحي الحياة، وُجملة
المقترحات الكفيلة بحلها.
كما اّطلع الرئيس الُزبيدي
من الحاضرين على الحالة
التموينية في محافظة
سقطرى مع دخول
موسم الخريف، حيث
تنقطع عن الجزيرة أغلب
االمدادات بسبب اضطراب

البحر.

الرئيس الُزبيدي يلتقي أعضاء الجمعية
الوطنية في محافظة أرخبيل سقطرى

وأشاد الرئيس الُزبيدي
بصمود أبناء سقطرى
في وجه كل المكائد
والدسائس، ومحاوالت
إغراق المحافظة في
أتون الفوضى
والصراعات الداخلية
بهدف تمزيق نسيجها
االجتماعي، مشيرا إلى
أن بقاء المحافظة في
حالة فراغ إداري لم يعد
مقبوال، وسيتم حسم
هذا الملف في أسرع
وقت ممكن. وأكد
الرئيس القائد أن
سقطرى كانت والزالت
وستبقى ركنا أساسيا
في المشروع الوطني

الجنوبي،

وما أبداه أبناء األرخبيل من
قّوة تحّمٍل وثباٍت في
مواجهة الظروف الصعبة
وشحة اإلمكانيات خالل
الفترة الماضية، يعكس
اإليمان الراسخ لدى أبناء
المحافظة بعدالة
قضيتهم الوطنية الجنوبية
وحتمية انتصارها. ومن
جانبهم، عّبر أعضاء
الجمعية في سقطرى عن
خالص شكرهم وعظيم
امتنانهم لالهتمام الخاص
الذي ُيوليه الرئيس
الُزبيدي ألرخبيل سقطرى،
وحرصه الدائم على تذليل
أي صعو�ت أو مشكالت

تواجه أبنائه.

أخبار3

الرئيس الُزبيدي يترأس اجتماعًا موسعا
لهيئات ولجان ودوائر المجلس االنتقالي

الجنوبي
ترأس الرئيس القائد
عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس
المجلس االنتقالي
الجنوبي األحد الماض،
اجتماعا موسعا لهيئة
رئاسة المجلس،
ورؤساء اللجان والدوائر
في الجمعية الوطنية
واألمانة العامة،
والهيئات المحلية في
المحافظات والمراكز
واللجان التخصصية
التابعة للمجلس.
واستهل الرئيس
الُزبيدي االجتماع
�لترحيب �لحاضرين،
مؤكدا على أهمية
هذا االجتماع في
تقييم عمل المجلس
على مدى الخمس
السنوات الماضية،
للحفاظ على ما تحقق
للجنوب سياسيا،
وعسكر�، وتالفي
أوجه القصور، وتصحيح

أي اعوجاج.

وشدد الرئيس القائد على ضرورة العمل
على تطبيق مخرجات اتفاق ومشاورات
الر�ض، اللذان نقال الجنوب إلى وضع جديد
سياسيا وعسكر�، وكذا تطبيق ما جاء
في التوصيات والمقررات التي حملها
البيان الختامي للدورة الخامسة للجمعية
الوطنية، �عتباره خارطة طريق للمرحلة
الحالية. واستعرض الرئيس القائد في
سياق حديثه، مشروع إعادة هيكلة هيئات
المجلس، ومسودة تطوير بنائه
التنظيمي، مؤكدا أن هذا المشروع
والمسودة �تا ضرورة، لمواكبة تطورات
المرحلة، وتسريع وتيرة العمل، وتفعيل
دور جميع هيئات المجلس إلنجاز المهام

الُمناطة بها بكل كفاءة واقتدار.

كما تطرق الرئيس القائد في سياق
حديثه، إلى األوضاع السياسية،
والعسكرية، واالقتصادية والتنموية،
وجهود تثبيت مداميك العمل
المؤسسي في العاصمة عدن
والمحافظات األخرى، مشيرا إلى أن هناك
جهودا كبيرة ُتبذل في جميع المجاالت
سُتلمس نتائجها على المدى القريب،
والمتوسط، والبعيد. عقب ذلك، استمع
الرئيس القائد، واللواء أحمد سعيد بن
بريك، رئيس الجمعية الوطنية، واألستاذ
فضل الجعدي نائب األمين العام، من
الحاضرين إلى ُجملة المقترحات
واالستفسارات بشأن محاور ومواضيع
االجتماع، مقدمين حولها اإليضاحات

الالزمة.

الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي يستقبل
وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي،
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر
الرئاسة �لمعاشيق، ظهر اليوم وفدا رفيع
المستوى من البنك الدولي. ورحب الرئيس
القائد في مستهل اللقاء، �لوفد الذي ضم
كًال من الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس
المديرين التنفيذ�ن لمجموعة البنك الدولي،
والسيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي
لشؤون الشرق األوسط، والسيدة جيهان
عبدالغفار كبير مستشاري المدير التنفيذي
للبنك الدولي، والسيدة مارينا المدير
اإلقليمي للبنك في مصر، واليمن، وجيبوتي،
والسيدة تانيا ماير المدير القطري لمكتب
البنك الدولي في اليمن، والسيد يوسف
حبش المدير القطري لمكتب مؤسسة
التمويل الدولية في اليمن، مشددا على
أهمية وجود تمثيل للبنك الدولي في
العاصمة عدن، �عتباره أحد أبرز الشركاء
الدوليين الذين كان وال يزال لهم دورا �رزا في
التنمية والدعم اإلنساني لبالدنا. وأكد
الرئيس الُزبيدي أن ز�رة وفد البنك الدولي
للعاصمة عدن للمرة الثانية منذ اندالع الحرب،
هي محل تقدير، معبرا عن شكره وتقديره
للجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة البنك ألجل
الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه األوقات

العصيبة.

وطالب الرئيس القائد بتكثيف تدخالت البنك
الدولي لدعم ُسبل العيش ذات الصلة
بمعاناة المواطنين، وأبرزها تعزيز األمن
الغذائي، ودعم مشاريع التنمية
المستدامة، ومشاريع البينة التحتية في
قطاعات الطاقة، والصحة والتعليم، وبناء
القدرات في المؤسسات الحكومية. من
جهته، عّبر الدكتور ميرزا حسن عن سعادته
والوفد المرافق له بز�رة العاصمة عدن،
لالطالع على أبرز األولو�ت التي تتطلب
تدخال عاجال من قبل البنك الدولي، مؤكدا أن
إدارة البنك تسعى لوجود تمثيل للبنك في
العاصمة عدن في أقرب وقت ممكن. وجدد
عميد المديرين التنفيذ�ن للبنك الدولي،
التزام إدارة البنك �ستمرار دعمها لبالدنا
وتقديم العون لشعبنا حتى يتجاوز محنته،
مؤكدا أن البنك الدولي كان وال يزال شريكا
أساسيا لبالدنا في مختلف مجاالت التنمية
واإلغاثة اإلنسانية. حضر اللقاء كٌل من
معالي وزير الدولة محافظ العاصمة عدن
األستاذ أحمد حامد لملس، والدكتور واعد
�ذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في
حكومة المناصفة، وعماد محمد مدير
مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،
ونزار �صهيب نائب وزير التخطيط والتعاون
الدولي، والدكتورة أفراح الزوبة مدير الجهاز
التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات

المانحين.

بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي، برقية تعزية ومواساة إلى
أخيه جاللة الملك عبدالله الثاني ابن
الحسين ملك المملكة األردنية
الهاشمية، في ضحا� حادث سقوط

وانفجار صهريج الغاز بميناء العقبة.

وعّبر الرئيس الُزبيدي في برقيته
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
لملك األردن وأسر الضحا� والشعب
األردني الشقيق كافة، سائًال الله
تعالى أن يتغّمد الضحا� بواسع
رحمته وُيسكنهم فسيح جناته،
وُيلهم ذويهم الصبر والسلوان،
وأن يمّن على المصابين �لشفاء

العاجل.

ي الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي ُيعز�
ملك األردن في ضحا� حادث ميناء العقبة



بتوجيهات الرئيس الُزبيدي تدشين حملة عسكرية – أمنية مشتركة 
لتثبيت األمن واالستقرار بمديرية طور الباحة

ُدِشن صباح االحد حملة عسكرية – أمنية مشتركة في مديرية
طورالباحة شمال غرب محافظة لحج، لمحاربة ظاهرة التقطع
للعابرين في خط عدن- تعز، وضبط الخارجين عن النظام والقانون،
وذلك بتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي، القائد األعلى للقوات الُمسلحة
الجنوبية، نائب رئيس القيادة الرئاسي. وانطلقت الحملة بقيادة كًال
من محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي، وأركان القوات
البرية مدير أمن لحج اللواء صالح السيد، والقائد العام لقوات الحزام
األمني العميد محسن الوالي من عدن ولحج على ظهر موكب من
اآلليات والعر�ت، وفور وصولهم تفقدوا مستوى االنضباط األمني
في عدد من النقاط وكذا إدارة أمن طور الباحة، والتقوا عدد من
قيادات المديرية المدنية والعسكرية كما انتشرت الحملة األمنية
واقامته عدد من النقاط األمنية، على طول الخط الرابط بين عدن –

طور الباحة – تعز.

وأكد اللواء التركي أن الحملة ستضرب بيد من حديد، لكل من
تسول له نفسه المساس �من وأمان العابرين، وستتواصل
جهود الحملة، لضبط المطلوبين إلدارة األمن، حتى
تسليمهم للعدالة. بدوره أشاد العميد محسن الوالي
بجهود وتكاتف أبناء وقيادات الصبيحة الذين خرجوا جميعًا من
أجل انجاح الحملة األمنية، مع الحزام األمني واألمن العام
والجيش، مؤكدا أن المواطن هو رجل األمن األول، وصمام
أمان وسيكونون بإذن الله سندًا وعونًا لرجال األمن. وقال
اللواء صالح السيد، اليوم هو بداية ألنهاء ظاهرة التقطع،
واقالق السكينة العامة وكل القيادات عازمة على تأمين
الخط، وال رجعه عن ضبط األمن واالستقرار، وانهاء الظاهرة

الدخيلة على أبناء لحج والصبيحة.

وتشارك في الحملة كال من قوات الحزام األمني لحج
وحزام الصبيحة واللواء الثامن احتياط واللواء
120مدفعية وقوات األمن العام، وعدد من الوحدات
األمنية والعسكرية. وقابل أبناء الصبيحة الحملة بترحيب
واسع، مؤكدين أنهم سيبذلون جهود إلنجاحها
الستتاب األمن وحفظ االستقرار،. رافق الحملة كال من
الشيخ عبدالرحمن الجالل شيخ مشايخ الصبيحة والعقيد
بسام الحرق مدير عام مديرية طور الباحة والشيخ
علوان العطري قائد المنطقة األمنية الثانية ومنصور
الصماتي رئيس القيادة المحلية للمجلس انتقالي
بطورالباحة وعدد من القيادات األمنية والعسكرية من

أبناء الصبيحة.
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تدشين دورة تدريبية للطواقم الطبية في الخطوط المتقدمة بمحور الضالع

وأكد الياقوتي أن هذه الدورة أتت انطالقًا من هذا المبدأ في
الوقوف إلى جانب األبطال الذين يقدمون كل صور التضحية من
أجلنا. وأشار الياقوتي إلى أن هذه الدورة هي األولى من نوعها
حتى اآلن وتهتم �لوقت الذهبي في حياة الجريح، وهي التي
تحدد وفاة الجريح وحدوث المضاعفات من عدمها .. من جانبه
ألقى العميد الركن حسن لعرج كلمة أشاد فيها بهذه الدورة
التي مست بشكل مباشر ما يحتاجه أبطالنا، وتكتسب أهمية
�لغة في إنقاذ حياة جرحانا وأبطالنا في الجبهات. حضر التدشين
العميد الركن محمد علي حمود رئيس غرفة القيادة والسيطرة
في العمليات المشتركة، والدكتور عبدالفتاح قائد مسعد

المشرف العام للدورة، والدكتور صالح الذيب المدرب المركزي.

دشنت اإلدارة الطبية أللوية المشاه البرية
وقيادة العمليات المشتركة في محور
الضالع صباح السبت دورة تدريبية بعنوان
“مبادئ وأساسيات الطب العسكري في
المواقع األمامية” استهدفت طواقم
النقاط الطبية العسكرية المتواجدة في
الخطوط األمامية وذلك تحت شعار (نعم
الستعادة دور الخدمات الطبية العسكرية
الجنوبية) برعاية قائد الوية المشاه البرية
اللواء الركن علي احمد البيشي. وتهدف
الدورة إلى رفع كفاءة الفرق الطبية في
الخطوط األمامية لتقديم الخدمات
اإلسعافية بطريقة صحيحة بما يهدف
للحفاظ على حياة جرحانا ويضمن لهم
التطبيب األولي السليم. وتستمر الدورة
التدريبية على مدى ثالثة أ�م حيث ركزت
محاورها في اليوم األول على كيفية
التعامل مع جرحى الحرب وطرق تقديم
اإلسعافات األولية للجرحى الذين يتعرضون
لالصا�ت أثناء المواجهات العسكرية. وألقى
العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس
المجلس االنتقالي �لمحافظة، قائد
العمليات المشتركة كلمة رحب في
مستهلها �لحاضرين مؤكدًا على ضرورة
وأهمية هذه الدورات التدريبية التي
ستساهم بتقديم اإلجراءات الطبية

السليمة للجرحى.

وأشار العميد مهدي إلى أن اإلجراءات الطبية األولية للجرحى
هي المسار األهم لمراحل تطبيب الجريح كونها تساهم
بشكل مباشر في إنقاذ حياة الجريح، واتخاذ اإلجراءات
السليمة له الحقًا. وأشاد مهدي بعمل النقاط الطبية
ودورهم في إنقاذ حياة الجرحى من خالل إجراءات وقف النزيف
وغيرها من التدخالت الطبية األولية المطلوبة. كما ألقى
الدكتور جهاد الياقوتي مدير مستشفى الضالع المركزي،
ومستشار رئيس المجلس االنتقالي في الضالع كلمة رحب
فيها �لحاضرين مؤكدًا أال قيمة للتضحيات التي يقدمها
المقاتلين في جبهات القتال مالم يسارع الجميع في تضميد

جراحهم ومؤازرتهم كًال من موقعه.
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أكد مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد إن
النصر حليف القوات الجنوبية في معركتها ضد
قوى االرهاب من القاعدة والحوثيين واالخوان. جاء
ذلك في أول تصريح توعد من خالله عناصر
التنظيمات االرهابية حيث قال : ” سنضرب بيد من
حديد أوكار تلك العناصر االرهابية في القرب العاجل
ولن تخيفنا مفخخاتهم أو اعمالهم االرهابية ولن
نالوا جهدا في ان ينال اؤلئك المجرمين عقابهم
الرداع وسنصل إليهم” وقال اللواء السيد: ” نطمئن
كل ابناء الجنوب بإننا بخير ولم يصيبنا شيء ولن
تخفينا هذه المفخخات االرهابية وسنستمر في
مطاردة عناصر الشر واالجرام مهما طال الوقت

وسينالوا جزاءهم الرادع”.

ودعا اللواء السيد إلى التكاتف ورص الصفوف
في المعركة ضد التنظيمات االجرامية
واالرهابية، مؤكدًا فشل كل المخططات
والمحاوالت التي تهدف زعزعة األمن في
العاصمة عدن خاصة والجنوب عامة. من جانبه،
توعد العميد جالل الربيعي أركان قوات الحزام
األمني، قائد قوات الحزام األمني العاصمة عدن
عناصر التنظيمات االرهابية حيث أكد على أن تلك
المفخخات لن تخيف القوات الجنوبية في
سعيها من اجل حماية الوطن ومصالح الناس
وحفظ األمن واالستقرار. الجدير �لذكر أن سيارة
مفخخة استهدفت مدير امن لحج حيث أدى

االنفجار إلى استشهاد إربعة مواطنين.

اللجنة التحضيرية
لمئوية الشهيد “أبي

حرب” تطلق موعد إقامة
المئوية في العاصمة

عدن

أخبار 5

كما تمكنت من العثور على سيارة شاحنة نقل
متوسطة نوع (دينا) مفخخة �لقرب من موقع
التفجير االول لتعمل على تأمين المنطقة وتفكيكها
من خالل الخبراء المختصين. وأضاف البيان أن قوات
العاصفة قامت بتطويق موقع التفجير االول مباشرة
ومنعت المواطنين من االقتراب من مكان الحادث كما
طوقت المنطقة القريبة من موقع المفخخة الثانية

التي تم تفكيكها.

تمكنت قوات العاصفة من تفكيك سيارة نقل
متوسطة نوع (دينا) مفخخة كانت جاهزة
للتفجير �لقرب من موقع التفجير االرهابي في
مديرية خورمكسر. وفي التفاصل أشارت
عمليات قوات العاصفة أن قواتها قامت
بتطويق موقع التفجير اإلرهابي الذي
استهدف اللواء صالح السيد مدير أمن لحج
بجانب كلية التربية عدن في مديرية خور مكسر.

قوات العاصفة تفكك سيارة مفخخة
بمديرية خورمكسر

اللواء السيد يتوعد التنظيمات
االرهابية في أول تصريح له

قصفت مليشيات الحوثي االرهابية عدد
من مناطق رعي المواطنين بقذائف
الهاون حيث اسفر القصف عن جرح
طفلين بإصا�ت متوسطة وذلك شمالي
محافظة الضالع وقال مصدر عسكري: ”
في ظل أستمرار خروقات مليشيا
الحوثي االرهابية للهدنة منُذ اليوم األول
لها الزالت تواصل جرائمها حيث قامت
المليشيات الحوثية مساء الثالثاء
الموافق 28 يونيو 2022م

�ستهداف..

طفالن كانا يرعيا أغنامهما في قرية
مرخزة في بلدة الفاخر شمال غرب
الضالع بقذيفة هاون”. من جانبه، أكد
مدير المستشفى الميداني لسناح
الدكتور سميح حزام أن الطفل هزام
أحمد محمد ناجي البالغ من العمر 15
عاما أصيب بشضا� في الوجه كما أن
الطفل موفق علي محمد ناجي البالغ
من العمر 13 عاما أصيب هو االخر

بشضا� برجله اليمين.

مضيفا أن الطفلين وصال إلى
المستشفى الميداني بسناح حيث تم
أتخاذ األجراءات الطبية الالزمة لهما
وهما يرقدان حاليًا في المستشفى
وحالتهما الصحية مستقرة. وتستمر
مليشيا الحوثي االرهابية بإرتكاب
جرائم انسانية بحق المدنيين من خالل
القصف والقنص واالستهداف
العشوائي للقرى والمدن في

محافظة الضالع

المليشيات الحوثية تستهدف رعاة
أغنام بقذائف الهاون شمالي الضالع

أقٌرْت اللجنة التحضيرية لمئوية
الشهيد القائد العميد مجدي
الردفاني “أبي حرب” قائد اللواء
الثالث عمالقة جنوبية، الثالثاء
الماضي، في العاصمة عدن،
برئاسة الدكتور �سم منصور،
رئيس اللجنة، تحديد موعد إقامة
المئوية. وأعلنت اللجنة التحضيرية
استكمال كافة التحضيرات وإقامة
مئوية الشهيد القائد العميد “أبي
حرب” يوم الثالثاء الموافق تاريخ
7/5 /2022م، في العاصمة
عدن، برعاية من الرئيس القائد
عيدروس الُزبيدي، رئيس المجلس
االنتقالي الجنوبي، القائد األعلى

للقوات المسلحة الجنوبية.

هذا وأهابت اللجنة التحضيرية
�لجموع الجنوبية في محافظات
الجنوب، حضور مئوية الشهيد
القائد “أبي حرب” الردفاني التي
ستقام األسبوع القادم في

العاصمة عدن.

أمن عدن يلقي القبض على متهمة
بقضا� نصب واحتيال

القت إدارة البحث الجنائي التابعة ألمن العاصمة عدن القبض على
متهمة بقضا� نصب بمبالغ ضخمة تقدر �كثر من مليار ر�ل. وقال مدير
البحث الجنائي �لعاصمة عدن، العميد صالح محمد القملي �نهم قبضوا
على المتهمة (خ.ج.ع)، بعد شكاوي عديدة من المواطنين وبعد عملية
تحري واسعة حتى تم الوصول اليها، حيث كانت توهم الضحا�
�ستثمارات ضخمة وار�ح كبيرة وكانت تاخذ منهم اموال طائلة بلغت
مليار ر�ل بغرض االستثمار ولكنها تتواصل معهم فترة قصيرة ثم

تقطع عالقتها معهم بشكل نهائي.

وأضاف العميد القملي �ن المتهمة قامت بتغير
مظهرها العام ومكان اقامتها حيث كانت تتنقل كل
يوم في مديرية وغيرت ارقام جواالتها اال ان رجال البحث
بذلوا جهود طيبة وتستحق االحترام و التقدير ورصدوا
تحركات المتهمة وتم القبض عليها حسب أمر القبض
من نيابة صيرة وتم فتح محظر القضية و سيتم تحويلها
للجهات المختصة. وتقدم العميد القملي بجزيل الشكر
و التقدير الى جنود و ضباط وصف ضباط البحث الجنائي
على جهودهم المباركة و نجاحاتهم المستمرة
وكذلك الشكر الى اللواء مطهر علي ناجي مدير أمن
العاصمة عدن على متابعته المستمرة ودعمه الغير
محدود وتوجيهاته المباشرة لكافة القضا� و االنجازات

االمنية في العاصمة عدن.

وحدات من اللواء األول دفاع
شبوة تنتشر في مدينة عتق

لتأمينها...

انتشرت وحدات تتبع اللواء
األول قوات دفاع شبوة ،
اليوم الخميس، في مدينة
عتق بمحافظة شبوة.
وتأتي عملية االنتشار
لقوات دفاع شبوة من أجل
الحفاظ على السكينة
العامة وتثبت دعائم األمن
واالستقرار في المحافظة.
الجدير �لذكر أن عملية
إرهابية غادرة استهدفت
في األ�م الماضية نقطة
أمنية تابعة لقوات دفاع

شبوة شرق مدينة عتق.
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أركان اللواء االول مشاه بحري يلتقي
بقادة الوحدات العسكرية بسقطري

تراس أركان اللواء االول مشاه بحري، العميد
محسن حسن حمود، األحد الماضي اجتماع
بقادة الوحدات العسكرية وقيادة اللواء االول
مشاه بحري وذلك في مقر قيادة اللواء
بمعسكر موري. وفي مستهل االجتماع
نقل العميد محسن حسن حمود تحيات
الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي نائب رئيس
المجلس الرئاسي القائد االعلى للقوات
المسلحة وتحيات قائد اللواء االول مشاه

بحري العميد عبدالله احمد السقطري.

وخالل االجتماع تم مناقشة الجاهزية
القتالية ومتطلبات التسليح التي تزيد من
القدرات القتالية وترفع من االستعداد
القتالي والعسكري لتصدي الي طارئ.
وتطرق االجتماع الى الجانب اإلداري
والموضوعات المتعلقة بتطوير العمل
�للواء واالهداف والخطط االستراتيجية
ومتابعة مراحل تنفيدها، اضافة الى
الموضوعات ذات الصلة بجانب الضبط

والربط العسكري.

بمشاركة أمن عدن… مركز عدن للتوعية من
خطر المخدرات يقيم فعالية احتفالية بمناسبة

اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

عقدت محكمة رصد االبتدائية أولى
جلسات محاكمة المتهمين في
قضية مقتل حسين قاسم البطاطي،
برئاسة القاضي صالح راجح النسري،
قاضي محكمة رصد االبتدائية
وعضوية امين السر المحكمة،
القاضي فضل بن صفر، بحضور عضوي
النيابة العامة جمال عاطف، وصدام
المحرمي ومحامي أولياء الدم، الذين
تواجدوا في قاعة المحكمة.   وفتحت
الجلسة أمام المواطنين، ووسائل
اإلعالم لتغطيتها حيث استهلت
الجلسة بتالوة أسم المتهم،
وصحيفة االتهام من قبل النيابة
العامة ليقر بعد ذلك المتهم �رتكابه
الجريمة دون إي اسباب، كما تم

االستماع لشهود اإلثبات الحاضرين،

عقدت محكمة رصد االبتدائية أولى
جلسات محاكمة المتهمين في
قضية مقتل حسين قاسم البطاطي،
برئاسة القاضي صالح راجح النسري،
قاضي محكمة رصد االبتدائية
وعضوية امين السر المحكمة،
القاضي فضل بن صفر، بحضور عضوي
النيابة العامة جمال عاطف، وصدام
المحرمي ومحامي أولياء الدم، الذين
تواجدوا في قاعة المحكمة.   وفتحت
الجلسة أمام المواطنين، ووسائل
اإلعالم لتغطيتها حيث استهلت
الجلسة بتالوة أسم المتهم،
وصحيفة االتهام من قبل النيابة
العامة ليقر بعد ذلك المتهم �رتكابه
الجريمة دون إي اسباب، كما تم

االستماع لشهود اإلثبات الحاضرين،

أقيم صباح السبت الماضي، حفًال فنيًا برعاية
األستاذ وزير الدولة محافظ العاصمة عدن
احمد حامد االملس ومدير عام شرطة عدن
اللواء مطهر علي ناجي �لشراكة بين إدارة
أمن عدن ومركز عدن للتوعية من خطر
المخدرات. وشهد الحفل حضور الكثير من
القيادات األمنية على رأسها العميد أبوبكر
جبر نائب مدير أمن العاصمة عدن والعميد
محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية،
والعميد عبدالدايم قحطان مدير مكتب قائد
وحدات مكافحة اإلرهاب، والمهندس كتبي
عمر كتبي مدير عام مديرية التواهي
واالستاذة رندا عكبور مدير عام مكتب
الثقافة – عدن. بدأ الحفل �ية من القرآن
الكريم ثم النشيد الوطني الجنوبي، كما
أحتوى الحفل على كلمة ترحيبية �لحاضرين
جميعا بإسم مركز عدن ألقتها األستاذة
سعاد علوي ثم كلمة إدارة أمن عدن ألقاها

العميد أبوبكر جبر.

النيابة الجزائية وإدارة مكافحة المخدرات
�لحزام األمني يتلفان كمية من المخدرات في

العاصمة عدن

وأشار القاضي أدهم العولقي رئيس
النيابة الجزائية بعدن إلى إن عملية
إألتالف التي تمت اليوم واحد وخمسون
ونصف كيلو جرام من مادة الحشيش
المخدرة، تزامنًا مع اليوم العالمي
لمكافحة المخدرات، وهي ليست األولى
حيث تم من سابق إتالف كميات كبيرة
اخرى �لتعاون مع الحزام األمني وإدارة
أمن عدن والنيابة الجزائية المتخصصة،
و�لتنسيق مع كافة االجهزة األمنية.
وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات
�لحزام األمني، النقيب مياس حيدره إن
هذه الكمية من مادة الحشيش المخدره
قامت قوات الحزام األمني بضبطها في
النقاط االمنية التابعة لها والمقدرة ب
51.5 كيلوا جرام والتي تم إتالفها
اليوم بعد اصدار قرار قضائي بذلك
و�شراف مباشر من رئيس النيابة الجزائية

المتخصصة.

مشيرًا أن الحزام األمني مستمر
في حربه ضد آفة المخدرات، وقال
فقد أتلفت إدارة مكافحة
المخدرات �لحزام األمني من قبل
مع النيابة الجزائية كميات من
المخدرات وهي 3184 كيلو
حشيش و 56 كيلو هيروين و
101 كيلو شبو واضاف قائًال وال زلنا
مستمرين في ضبط المهربين
والمروجين وكذلك المتعاطين،
حتى تخلوا عدن من هذه االفة
الخطيرة حضر عملية اإلتالف
العقيد فضل عبدالله عبدالكريم
مدير إدارة مكافحة المخدرات
�دارة امن العاصمة عدن ونائبه
فاروق العلبي واالستاذة سعاد
علي علوي رئيسة مركز عدن
للتوعية من مخاطر المخدرات
وعدد من اعضاء النيابة

والمواطنين.

اتلفت النيابة الجزائية وإدارة مكافحة
المخدرات �لحزام االمني �لعاصمة عدن
كمية من مادة الحشيش المخدرة
قدرت بحوالي 51.5 كيلو جرام في
محيط النيابة الجزائية المتخصصة
بمديرية خورمكسر. وجرت عملية
اإلتالف �شراف القاضي ادهم
العولقي رئيس النيابة الجزائية ووكيل
النيابة القاضي سامح الزوكا ومدير ادارة
مكافحة المخدرات �لحزام األمني
النقيب مياس حيدرة وأشار اللواء األمير
محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية أن
عملية اإلتالف هذه تعد الثامنة التي
يتم خاللها اتالف مثل هذه الكمية من
المخدرات، مثنيا على دور افراد الحزام
االمني في النقاط األمنية التي تعمل
على افشال تهريب هذه األفة الخطيره

على شبابنا.

مدير أمن العاصمة عدن يلتقي ممثلي
منظمة التنسيق اإلنساني

التقى مدير أمن العاصمة عدن اللواء
مطهر علي ناجي الشعيبي اليوم
اإلثنين ممثلي منظمة االنتشاء
االنساني لالمم المتحده وذلك في
مقر إدارة أمن العاصمة عدن بمديرية
خور مكسر.  وضم لقاء ممثلي
المنظمة الخاصة �لتنسيق االنساني
كال من السيد نايلس ممثل منظمة
االنتشاء والمنسق اإلنساني والسيد
سانيو كوفي كبير المستشارين
االمنيين لالمم المتحدة ومحمد
المواحده مسؤل األمن والسالمة
والمنسق األمني  وفي اللقاء قدم
ممثلو المنظمة شرحآ مختصرآ لمدير
أمن العاصمة عدن مطهر الشعيبي عن
أهم الصعو�ت والعراقيل التي تواجه
المنظمات االنسانية وموظفيها إثناء
تحركاتهم على مستوى المناطق

المحررة.

كما تناول اللقاء السبل الكفيلة بتسهيل عمل
المنظمات في بعض المناطق المحررة التي
تحتاج لدعم المنظمات اإلنسانية وإمكانية
الوصول لها لتقيم الوضع اإلنساني الذي
يواجه تلك المناطق منذ فترة طويلة وفي
اللقاء اشار مدير أمن العاصمه عدن اللواء
مطهر الشعيبي ” إننا في األجهزة األمنية
نؤكد لكم ان هذا التنسيق المشترك
سيسهم من تسهيل سير عمل موظفي
المنظمات وتحركاتهم أثناء تنفيذ اعمالهم
بصوره افضل نحو الجانب اإلنساني الذي
تشهده البالد.  حضر اللقاء نائب مدير أمن عدن
العميد ابو بكر جبر ومستشار مدير آمن عدن
العقيد وحيد عبد الوالي ومسؤول العمليات
المشتركة �لعاصمة عدن عبد الحكيم �تيسير
وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية
ومسؤوليين أمنيين من وزارة الداخلية وأمن

العاصمة عدن.
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أقرت نيابة االستئناف بمحافظة حضرموت،
ممثلة برئيسها القاضي شاكر محفوظ
ُبنش، اإلفراج عن 191 سجين في اإلصالحية
المركزية �لمكال، منهم 107 رهن التحقيق،
و69 رهن المحاكمة، و15 تجاوزوا ثالثة أر�ع
فترة الحكم �لحبس. جاء ذلك خالل اجتماع
مشترك، ضم رئيس نيابة استئناف حضرموت
القاضي شاكر محفوظ ُبنش، والمدير العام
لألمن والشرطة �لساحل العميد مطيع
المنهالي، والمدير العام لمكتب وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل �لساحل أحمد
�ظروس، وبحضور مدير اإلصالحية المركزية
�لمكال العقيد علي �زبيدي، ووكالء النيا�ت
االبتدائية والمعنيين. وناقش اللقاء أوضاع
اإلصالحية المركزية �لمكال، وبحث سبل
تحسين أوضاع النزالء في اإلصالحية،
وتكثيف عملية التأهيل لهم وتدريبهم، بما
يمكنهم من التعايش مع أفراد المجتمع،
وانخراطهم بسوق العمل، بعد كسب
مهارات متنوعة في مختلف المجاالت، وأكد
اللقاء على أهمية تعزيز العالقة بين الجهات
المعنية بحقوق المساجين، بما يضمن لهم
تحسين أوضاعهم ومعيشتهم خالل فترة

الحكم.

إلى ذلك، زار القاضي ُبنش
المحتجزين رهن المحاكمة، ورهن
التحقيق، وقسم النساء،
مستمًعا من النزالء إلى
قضا�هم، ومتلمًسا همومهم
وأوضاعهم، وبشرهم أن نيابة
االستئناف أصدرت قراًرا قضى
�إلفراج عن 191 من النزالء. كما
قام رئيس نيابة استئناف
حضرموت، بجولة في اإلصالحية
المركزية �لمكال، حيث شملت
الوحدة الصحية، والمطبخ،
والمعمل التدريبي الذي يضم
24 معمًال لتدريب النزالء، متعرًفا
على مستوى الخدمات التي
تقدمها هذه األقسام للسجناء،
ومشيًدا في الوقت ذاته بتعامل
قيادة اإلصالحية مع نزالءها

المساجين.

وأكد القاضي شاكر ُبنش أن النزول إلى
اإلصالحية وتفقد أوضاع السجناء
ومراجعة كشوفاتهم للتصرف في
اإلفراج عن البعض منهم، �تي بناًء على
توجيهات وتعميم النائب العام القاضي
قاهر مصطفى، إلى رؤساء النيا�ت
�لمحافظات المحررة، الذي جاء على
خلفية مالحظات صادرة من مديري مراكز
اإلصالحيات بشأن اكتظاظ السجون
�لنزالء، وكذلك النزول إلى مراكز االحتجاز
في إدارات األمن والشرطة، مشيًرا إلى
أن هذا التعميم �تي مراعاة لحقوق
االنسان التي كفلها الدستور والقانون
والمواثيق الدولية. بدوره نّوه العميد
المنهالي �لعالقة التكاملية بين اإلدارة
العام لألمن والشرطة ونيابة االستئناف
بحضرموت، ما أدى إلى معالجة وحل
الكثير من اإلشكاالت، وأسهم في
تحسين مستوى العمل في كافة
الملفات، مؤكًدا على أهمية الحفاظ
على هذه العالقة وبحث سبل تعزيزها

وتطويرها. 

نيابة استئناف حضرموت تفرج عن 191
سجين في اإلصالحية المركزية �لمكال

استضافت إذاعة المكال ، صباح
اإلثنين الماضي مدير التوجيه
المعنوي والعالقات العامه الرائد
علي عليان و نائب مدير مكافحة
المخدرات والنقيب وضاح عمر
�زومح وذلك في مساحتها
المفتوحة “البث المباشر الذي
يقدمه اإلعالمي محمد بن الشيخ
أبو بكر لمناقشة خطورة إنتشار
وتعاطي المخدرات ومادة الشبو
بساحل حضرموت. وتأتي هذه
اإلستضافة ضمن الخطة
اإلعالمية والتوعوية إلدارة
التوجيه المعنوي �من ساحل
حضرموت ، والتي تتزامن مع
فعاليات اليوم العالمي لمكافحة
المخدرات والذي يصادف ال26
من يونيو ، و تحت شعار ” وعيك

إدارك تجربتك هالك “. 

ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة
المخدرات .. إذاعة المكال تستضيف الرائد عليان

والنقيب �زومح لمناقشة خطورة إنتشار
وتعاطي المخدرات ومادة الشبو

وتحدث مدير إدارة التوجيه
المعنوي الرائد عليان ” أننا
بإدارة التوجيه المعنوي يدنا
بيد إدارة مكافحة المخدرات
للحد من الجريمة وإنتشار هذه
اآلفة ، و إقامة المحاضرات
التوعوية �لجامعات
والمدارس والوحدات
العسكرية وعبر ورش العمل
لمنظمات المجتمع المدني. و
قال النقيب وضاح �زومح �ننا ”
في إدارة المكافحة قد قدمنا
كثير من الجهود للحد من
إنتشار هذه اآلفة الخطيرة
التي تؤرق المنطقة و سنبدل
المزيد من الجهود للقضاء
على هذه اآلفة رغم

االمكانيات المحدودة.

وأضاف النقيب �زومح ” �ن
المخدرات تتعدد �شكالها
وتأثيراتها ، وأنما الغاية من
ترويجها هو إفساد الشباب الغير
وعرج �زومح ” على خطورة المواد
المخدرة و قسميها ” التخليقيه
ونص تخليقيه ” إال أن هذان النوعان
لهما تأثيرات جانبية خطيرة على
الفرد والمجتمع ، واألسوا من ذلك
أن مادة الشبو من المركبات
التخليقيه الذي يتم تحضيرها من
مواد كيمائية خاصة و بحتة خالية
من أي تدخالت نباتية ، وهو ما يزيد
خطورتها. و عبر االتصال المباشر
أوضح االستاذ صبري �حشوان مدير
دائرة الوعظ واإلرشاد بمكتب وزارة
األوقاف بساحل حضرموت ” أن الله
لم يحرم الخمر وال المسكرات
السمها وإنما لتبعاتها ، وكل
دعوة إلى جريمة أو دعوة إلى
أضرار �لوطن و �لنفس هو أمر
محرم ، وأن الخلل المترتب من
تعاطي المخدرات هو أرتكاب كثير
من الجرائم البشعة إضافة إلى
تفكك األسر و أضرار نفسية على
المجتمع كثيرة ووجه الرائد عليان ”
رسالة إلى األهالي بحضرموت إلى
بدل المزيد من الوعي المجتمعي
�همية مخاطر المواد المخدرة و
ز�دة الوازع الديني والتربية

السليمه لألبناء.

أخبار7

قائد المنطقة األمنية
السادسة ُيكّرم ممثل أطباء

بال حدود في العاصمة عدن

األجهزة األمنية تضبط شخصين
بحوزتهما مادة الشبو المخدرة في

أحد فنادق مديرية الشحر بحضرموت

ضبطت األجهزة األمنية بمدينة الشحر بعد منتصف
ليلة األحد الماضي 2022/6/26م شخصين في أحد
الفنادق �لمدينة – أحدهم ( م.ع.ع) البالغ من العمر
28 ، واآلخر (س.ع.ا) البالغ من العمر 29 عام من خارج
مدينة الشحر ، وبحوزتهما مايقارب (2 جرام) من مادة
الشبو المخدرة وأدوات ُتستخدم في تعاطي هذه
المادة الخطيرة ( الكريستال ميث) وذكرت مصادر
لإلعالم األمني ان عملية الضبط جاءت بعد معلومات
ومصادر أمنية من رجال المباحث والتحر�ت بوجود
شخصين وبحوزتهما مادة الشبو في أحد فنادق
الشحر. وبعد أذن من النيابه العامة �لتفتيش، داهمت
قوة من األمن العام الفندق الذي يقع وسط المدينة
، وتمكنت من إلقاء القبض على الشخصين
المتواجدين في احدى الغرف ،وبحوزتهما مادة
الشبو المخدرة وأدوات تعاطي هذه المادة الخطيرة..

واتخذت األجهزة األمنية اإلجراءات
القانونية بعد تحرير محضر �لواقعة وإيداع
المتهمين في الحجز لتحويلهم إلى
قسم مكافحة المخدرات �لمكال . وتبذل
األجهزة األمنية جهودًا كبيرة وقد
كشفت العديد من أوكار المتعاطي
والمروجين لمادة الشبو والحشيش خالل
الفترة الماضية . وتدعو األجهزة األمنية
المواطنين وعقال الحارات اإلبالغ الفوري
عند االشتباه في األشخاص إلى أقرب
مركز شرطة أو دورية للحفاظ على األمن
واالستقرار والقضاء على هذه الظواهر
الخطيرة التي تفتك �لشباب وتدخلهم

إلى مستنق الضياع والهالك.

ونقل العميد سكرة لهم تحيات اللواء ركن
مطهر علي ناجي مدير أمن العاصمة عدن، على
جهودهم اإلنسانية على كل مايقدموه من
خدمات. بدوره، أكد نائب رئيس بعثة أطباء بال
حدود في عدن، إن المستشفى الجراحي
لمنظمة أطباء بال حدود الفرنسية في عدن
يواصل استقبال الجرحى بشكل دائم، حيث
يعاني المستشفى من ضغط كبير في
استيعاب كافة الحاالت رغم انهم يقومون
�لالزم ، مقدمًا شرحًا حول آلية عمل
المستشفى وما يضمه من تخصصات وأقسام
ونوعية الحاالت الواصلة إليه. من جهته، أعرب
مدير مستشفى أطباء بال حدود، الدكتور دانيال
اوتشا، عن سعادته البالغة األهمية على اللفتة
الكريمة لقائد المنطقة األمنية السادسة

العميد السكرة.

كّرم العميد محمد أحمد السكرة، قائد
المنطقة األمنية السادسة �من العاصمة
عدن، أمس األحد، الكادر الطبي والتمريضي
واإلداري بمستشفى أطباء بال حدود
الفرنسية التابع لمنظمة أطباء بال حدود في
العاصمة عدن. وأشاد العميد السكرة
بكوادر المستشفى نظير ما يقومون به
من مجهودات ورعاية صحية للجرحى في
العاصمة عدن وكافة محافظات الجنوب
والذي ال ينكرها إال جاحد. وقدم العميد
سكرة الدرع التكريمي للدكتور بر�ن مولر،
نائب رئيس بعثة مستشفى أطباء بال حدود
الفرنسية، بحضور كل من الدكتور دانيال
اوتشا مدير المستشفى الجراحي التابع
لمنظمة أطباء بال حدود الفرنسية بعدن،
واألستاذ عبدالله داود، مدير العالقات
العامة، واألستاذ إ�د بجاش مساعد نائب
رئيس البعثة، والنقيب عنتر الحيدري
مسؤول البحث الجنائي في مستشفى
أطباء بال حدود. وشكر القائد محمد السكرة
ممثل أطباء بال حدود لمواقفهم اإلنسانية
في مواصلة استقبال الجرحى وتقديم

الرعاية الصحية الالزمة.
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وأشاد القائد التميمي �لعرض العسكري
المنظم الذي أجري من حيث الضبط والربط
الكتساب بعض المهارات القتالية العالية وأيضًا
توجه القائد �لشكر كل الشكر لألخ اللواء الركن
فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية
الثانية وكذا أركان المنطقة العسكرية الثانية
العميد عويضان سالم عويضان وذلك نظيرا
لجهودهم المبذولة في سبيل إنجاح هذه
الدورة كما وأيضًا توجه القائد العميد ركن طيار/
فائز منصور التميمي �لشكر والتقدير لألشقاء
في التحالف العربي على دعمهم إال محدود
ألبطال قوات النخبة الحضرمية من أجل تحقيق
سبل األمن واالستقرار في حضرموت خصوصًا
والوطن عمومًا . الجدير �لذكر هنا أن هذه الدورة
التنشيطية تضم عددًا من أبناء قوات نخبتنا
الحضرمية التابعة للواء الدفاع الساحلي والذين
لبوا نداء الشرف والواجب ولم يتوانوا في خدمة
حضرموت أرضًا و إنسانًا وهو األمر الذي ينشده
كل األحرار والشرفاء من أبناء حضرموت

والغيورين على أرضهم.

أقيم صباح الخميس 6/30/ 2022م
الحفل الختامي للدورة التنشيطية ألبطال
لواء الدفاع الساحلي والتي تهدف إلى
صقل مهارات األفراد وتجديدها وإكسابهم
مهارات قتالية أخرى من أجل الجاهزية
واالستعداد التام ، حيث كان في مقدمة
الحاضرين األخ عميد ركن طيار/ فائز منصور
التميمي قائد لواء الدفاع الساحلي وعددًا
من الضباط وصف الضباط . حيث استهل
الحفل ��ت عطرة من كتاب الله ومن ثم
كلمة الخريجين وكذا كلمة قائد الدورة
المقدم/طارق بن شمالن ومن ثم ألقى
قائد اللواء العميد ركن طيار /فايز منصور
التميمي كلمته والتي حث من خاللها على
ضرورة االستعداد ورفع الجاهزية و إعالء
الروح الوطنية وتعزيزها بما يتوافق مع

مقتضيات الشرف والواجب . 

عقد رئيس القيادة المحلية للمجلس اإلنتقالي
الجنوبي المهندس رأفت الثقلي اجتماعا هاما
وموسعا بقادة الكتائب والوحدات العسكرية
واالمنية �للواء األول مشاه بحري سقطرى
قوات جنوبية. حيت رحب اركان حرب اللواء العميد
محسن حمود برئيس القيادة المحلية للمجلس
اإلنتقالي الجنوبي المهندس رافت الثقلي
ووكيل أول محافظة سقطرى رائد محمد
الجريبي ومساعد مدير عام شرطة المحافظة
المقدم زايد سالم محمد وقائد قوات الخاصة
العقيد محمد مرشد واركان لواء الحزام االمني

العقيد احمد محمد بالم.

واشار الحاضرين من القادة ببعض
المداخالت واالقتراحات
ومايعانونه في كتائبهم
وعرضها على رئيس
القيادةالمحلية للمجلس
اإلنتقالي الجنوبي المهندس
الثقلي واركان حرب اللواء. وشدد
الرئيس الثقلي على الجاهزية
واالنضباط لمنتسبين الجيش
واالمن ورفع الجاهزية العالية
والعمل بوتيره عالية والتحلي
�ليقضه لحماية الجزيرة وتغورها
واستد�ب االمن واالستقرار في
ربوع المحافظة. حضر االجتماع
مستشار رئيس

القيادةالمحليةللمجلس
اإلنتقالي الجنوبي العقيد صالح

يسلم فارس.

وتحدث رئيس القيادة المحلية للمجلس
اإلنتقالي الجنوبي سقطرى في مستهل حديثة
ناقال للقادة تحيات نائب مجلس القيادة ورئيس
المجلس االنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس بن
قاسم الزبيدي القائد األعلى للقوات المسلحة
واألمن للقوات المسلحةواألمن الجنوبية
المرابطة �لجزيرة. واضاف الثقلي اننا اطلعنا
الرئيس على كافة القضا� المترتبه والتي شكلت
تحد�ت للمؤسستين العسكرية واالمنيةوحل
كل المعوقات التي تعاني منها القوات
المسلحةواألمن بشكل خاص والمحافظة بشكل

عام.

اختتام الدورة التنشيطية
لمنتسبي لواء الدفاع

الساحلي بحضرموت

استقبل العميد الدكتور عارف الداعري، رئيس
الهيئة العليا للتأمين الصحي للجيش واالمن
الجنوبي في مكتبه صباح االحد، العميد انور
العمري مدير عام المؤسسة االقتصادية
العسكرية في اطار التنسيق المشترك
والمتضمن ربط عمل الهيئة �لمؤسسة من
شانه االرتقاء �لجانب الصحي للمشافي
العسكرية الجنوبية واستعادة دورها التليد
ليعود �لنفع على كافة منتسبي الجيش
واالمن الجنوبي. وجاءت ز�رة العميد انور
العمري مدير عام المؤسسة االقتصادية
العسكرية للهيئة العليا للتأمين الصحي
للجيش واالمن الجنوبي والتي تتخذ من
مشفى عبود العسكري مقرا لها لالطالع عن
كثب على نشاطها الصحي واالصالحات الجارية
على قدم وساق في كافة المستشفيات
العسكرية الجنوبية التي طالها التدمير
الممنهج منذ اجتياح الجنوب 1994م. واستمع
العميد العمري الى شرح مفصل من قبل
الدكتور عارف الداعري والمتضمن التجهيزات
لمستشفى عبود العسكري بعد اجراء الصيانة
لها وادخال االجهزة الطبية الحديثة وافتتاح
بعض االقسام وتشغيلها واستعدادها
الستقبال كافة منتسبي القوات المسلحة
واالمن الجنوبي وتقديم الخدمات الطبية
المجانية.   وتخلل اللقاء بين الجانبين إلى بحث
سبل اقامة تخادم مستقبلي بينهما وتوسيع

افق التعاون في قادم اال�م.

رئيس الهيئة العليا للتأمين الصحي للجيش
واالمن الجنوبي يلتقي مدير المؤسسة

االقتصادية العسكرية للعاصمة عدن 

أخبار8

رئيس القيادة المحلية للمجلس اإلنتقالي
الجنوبي يعقد اجتماع هاما بقيادة اللواء

األول مشاه بحري-سقطرى - قوات جنوبية

في احدث خرق للهدنة… مليشيا
الحوثي تستهدف سيارة إسعاف

شمال الضالع وسقوط جرحى

تواصل مليشيا الحوثي اإليرانية سلسلة
خروقاتها للهدنة االممية وذلك �لقصف
المتواصل لمواقع القوات المسلحة الجنوبية
في جبهات محور الضالع اضافة الى
استهداف األعيان المدنية بشكل يومي. حيث
أكد مصدر عسكري ل “درع الجنوب” أن مليشيا
الحوثي استهدفت يوم امس الجمعة سيارة
إسعاف تابعة لقوات الحزام األمني المرابطة
في قطاع �ب غلق غربي مديرية قعطبة
بمقذوف طائرة مسيرة، مضيفًا سقوط إربعة
جرحى بينهم طبيبين كانا على متن سيارة
اإلسعاف في ذلك االستهداف. وأشار المصدر
إلى أن المليشيات الحوثية لم تلتزم �لهدنة

االممية على اإلطالق...

منذ بدء سر�نها مطلع أبريل الماضي
وتمديديها لشهرين إضافيين، حيث تستمر
بتصعيدها العسكري في مختلف القطاعات
القتالية شمال الضالع مستغلة التزام
القوات المسلحة الجنوبية بهذه الهدنة
استجابة للدعوات األممية. ولفت إلى أن هذه
المليشيات كثفت خالل اإل�م الماضية من
محاوالتها الهجومية وقصفها المستمر من
مختلف األسلحة �تجاه مواقع قواتنا
المسلحة الجنوبية، وقد طالت نيران اسلحتها
القرى السكنية ومنازل المواطنين واسقطت
ضحا� من المدنيين دون ان تحرك الجهات

الراعية للهدنة أي ساكن.

وافضاء اللقاء الى القيام بجولة تفقدية
لجميع اقسام المشفى والتي كانت البداية
لمدرسة الشهيد الجندوح التعليمية التي تم
افتتاحها قبل عام وقّدم الدكتور عارف
الداعري لمدير عام المؤسسة االقتصادية
العسكرية العاصمة الجنوبية عدن شرحا
مفصال عن مدرسة الشهيد الجندوح
التعليمية والتي شهدت بعد افتتاحها
رسميا عدد من الدورات التاهيلية لمنتسبي
المشافي العسكرية الجنوبية ( �صهيب-
صالح الدين – عبود- الجمهورية). بعد ذلك
طاف العميد انور العمري لعدد من االقسام
في مشفى عبود العسكري وقسم الكلى
الذي يحتضن عددا من المرضى مؤكدا
مواصلته تقديم الدعم الالمحدود وبحسب
االمكانات المتاحة للمؤسسة. من جانبه قدم
العميد د عارف الداعري شكره الجزيل للعميد
العمري على تقديمه دعما لمركز غسيل
الكلى في مشفى عبود العسكري وتمنى
ان تشهد اال�م القادمة تخادما طبيا بين
الهيئة العليا للتامين الصحي للجيش واالمن
الجنوبي والمؤسسة االقتصادية العسكرية
للعاصمة الجنوبية عدن. وفي تصريح خاص
للعميد انور العمري، مدير المؤسسة
العسكرية للعاصمة الجنوبية عدن قال فيه:
تَم نزولنا في هذا اليوم إلى مستشفى

عبود العسكري...

على طلب من اإلخوة في الهيئة الُعليا للتأمين الصحي
للقوات المسلحة الجنوبية واألمن في مستشفى عبود
وكذلك لتفقد المرضى في مستشفى عبود بما يخص
أدوية مركز الغسيل الكلوي، ونحن في المؤسسة
اإلقتصادية العسكرية عدن قد أبدينا إستعدادنا لدعم
هذا القطاع الكلوي في مستشفى عبود العسكري
و�ذن الله سوف تتوفر األدوية لمركز الغسيل الكلوي
حتى نهاية عام 2022م. واكد �ن العمل مشترك بين
مستشفى عبود العسكري وخصوصًا مركز الغسيل
الكلوي وبين المؤسسة اإلقتصادية منُذ زمن طويل
ولكن نتيجة لظروف الحرب وما آلت إليه بعد الحرب
توقفت الكثير من األنشطة، موضحا �ن اليوم في صدد
إعادتها إلى مسارها الصحيح ودعم مستشفى (عبود
و�صهيب) العسكري. واختتم تصريحه بتقديم شكره
لقيادة الهيئة الُعليا للتأمين الصحي للقوات المسلحة
واألمن الجنوبي على مااسماه �لعمل الرائع الذي
يقومون به رغم قلة وشحة اإلمكانيات وبناء على
مالمسه في ز�رته للمستشفى واصفا ا�ها �لمثلجة
للصدور، مكررا شكره. من إدارة لقيادة الهيئة وادارة
المسستفى ومتابعتهما للحاالت الحرجة في مبنئ
الغسيل الكلوي وكذا بقية العيادات األخرى. من جانبه،
قال د عارف الداعري، رئيس الهيئة الُعليا للتأمين
الصحي للقوات المسلحة الجنوبية واألمن: “رغم أن
ظروفهم محدودة إال أنهم أستطاعوا في فترة وجيزة
أن يعملوا مالم يعمله اآلخرين في سنوات، طبعًا الز�رة
جاءت لمركز الغسيل الكلوي في مستشفى عبود
العسكري إلى جانب هذا جاءت الز�رة لسير العمل في
بعض المراكز الذي تبنيناها مؤخرًا، الشكر الجزيل
للمؤسسة اإلقتصادية على لفتتهم الكريمة وأن شاء
الله سيكون بيننا تعاون في القريب العاجل”. مشيرا �ن
الز�رة مخطط لها في إطار إيجاد عالقة قوية مابين
الهيئة الُعليا للتأمين الصحي للقوات المسلحة الجنوبية
واألمن ومابين المؤسسة اإلقتصادية العسكرية عدن،
الفتا بقوله: المؤسسة اإلقتصادية دورها ر�دي
والقائد أنور العمري أستطاع من خالل الموسسة أن
يخطي خطوات وجيزة لمد يد العون لكي يكون العمل
تكاملي، واآلن المؤسسة األقتصادية العسكرية عدن
متبنية دعم مركز الغسيل الكلوي �لمواد كامل لمدة
سنة كاملة، نحنا ندعم �لكادر والمواد التكميلية وهم
يدعموا �لمواد األساسية لمركز الغسيل الكلوي وهذا
هو بداية التعاون. واوضح الداعري على ان الز�رة جاءت
�ألساس لمركز الغسيل الكلوي �إلضافة إلى بقية
المنشآت العسكرية التي ينوون عملها والعيادات
والصيدليات وكيفية عمل ربط بين الهيئة الُعليا للتأمين
الصحي للقوات المسلحة الجنوبية واألمن وبين
المؤسسة اإلقتصادية في كيفية توفير األدوية

والمستلزمات بشكل عام.
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على ضوء خطر زراعة اإلرهاب وتهريب
المخدرات الى الجنوب  إتفاق الر�ض .. قراءة

في أهمية التنفيذ الذي يجب أن يبدأ اآلن..

وهي في مجملها قوة عسكرية ضاربة
مخترقة بعمليات تجنيد لعناصر متطرفة منذ
عقود و يبلغ قوامها قوام منطقة عسكرية
ومحورين عسكر�ن ومعسكرات رديفة غير
شرعية أنشأت بعضها بصورة معلنة واخرى
بسرية تامة ، وجميع هذه القوات على اختالف
والئها – إخواني حوثي- تؤدي وبإنسجام دور
الرعاية وااليواء للعناصر اإلرهابية عوضا عن
الحماية والتأمين لعمليات ادخال المواد المخدرة
وخطوط تهريبها إنطالقا من منافذ محافظة
المهرة ومرورًا بطرق التهريب في نطاق
انتشارها.   ومما ال شك فيه ، ان بقاء هذه
القوات في محافظة المهرة ووادي حضرموت
يعني االستمرارية في تصدرير وزراعة االرهاب
في الجنوب الذي يمثل الحزام االمني وحائط
الصد الجنوبي لكل المهددات والمخاطر األمنية

للمنطقة العربية برمتها

تثير كميات المخدرات المضبوطة في المنافذ الرسمية
وتلك التي ابتكرها المهربون على طول اإلمتداد
الساحلي أسئلة موازية عن حجم الكميات التي نجحت
شبكات التهريب في ايصالها الى الداخل ؟   إن االجابة
على هذا السؤال تكون حسب مراقبين في االمساك
�لخيوط الرئيسية ، خيوط التسليم واالستالم في
المنافذ وبسط السيطرة األمنية على خطوط عملية
التهريب من االطراف الى عمق المدن، بيد ان هنالك
صعوبة تعيق عملية الوصول الى المسرح الرئيسي
للمخدرات وشبكات تهريبها التي تتصف �لتنظيم ، إذ ان
هذه الشبكات المنظمة اداة من ادوات منظومة
المزاوجة التكاملية بين تهريب المخدرات وتصدير اإلرهاب
الى الجنوب في عملية تشاركية تقف وراءها جماعة
االخوان المسلمين ومليشيات الحوثي اللتين تتحكمان
أمنيا وعسكر� بعظم المنافذ البحرية الشرقية وكذا
خطوط وشر�ن تهريب المخدرات ، ال سيما محافظة

المهرة ووادي وصحراء حضرموت.

وحتى يومنا هذا ، والرفض في هذه الحالة
صورة من صور الدفاع المستميت على مسرح
اخطر الحروب الموجهة ضد الجنوب واكثرها
تدميرا للمجتمع واالسرة الجنوبية وتهديدا
لألمن واالستقرار الجنوب والمنطقة.   فإتفاق
الر�ض الذي رعته المملكة العربية السعودية،
كان بمثابة خارطة حل وسالم تطوى بموجب
تنفيذ ملحقه العسكري الخريطة اآلمنة
لشبكات تهريب المخدرات وعناصر التنظيمات

االرهابية ،

كما يمثل بقاؤها إستمرار لعملية إلغراق الجنوب
�لمخدرات وهي حرب تستهدف الشباب بدرجة رئيسية
للسيطرة على عقولهم ومن ثم وتوضيفهم لنشر
الجريمة في الجنوب وإستهداف االسرة والمجتمع
الجنوبي وضرب األمن واالستقرار والسكينة العامة و
إفراغ عقول شباب الجنوب من االيمان بقضيته ونضاله
في استعادة دولته الجنوبية واشغاله بعذاب وجحيم
االدمان على المخدرات وتوجيههم نحو المعتقدات
المنحرفة وتجنيدهم في التنظيمات اإلرهابية مقابل

حصولهم على المادة المخدرة .

تتجلى العالقة بين شبكات التهريب المنظمة وعناصر
التنظيمات اإلرهابية في االنسجام القائم بين مليشيات
اإلخوان والتشكيالت العسكرية واالمنية الموالية
لمليشيات الحوثي بمحافظة المهرة ووادي وصحراء
حضرموت، ومن خالل هذه العالقة يمكننا وبسهولة
فهم حقيقة الحرب بين القوتين االصوليتين بعنف في
الشمال واسباب حرصها على عدم خوضها جدية او
إنهائها او حسمها وتالقي موقفها الرافض لمساعي
وجهود السالم العربية والدولية، وقبل هذا وذاك
إصطفافها في جبهة واحدة رافضة إلتفاق الر�ض منذ

التوقيع عليه في نوفمبر 2019 م

حيث نص االتفاق على خروج كافة القوات و
المليشيات من محافظة المهرة ووادي
وصحراء حضرموت وابين وشبوة، الى جبهات

الشمال ،

عالقة اإلخوان وإيران
�لمخدرات واإلرهاب

حملت العالقة بين اإلرهاب والمخدرات شكًال نفعيًا َبنت
عليه الكثير من جماعات التطرف أحد مصادرها المالية لبقاء
تلك الجماعات على قيد الحياة، خاصة بعد تقليص الدول
الداعمة لإلرهاب حصة دعمها المادي خشية التعرض
للمزيد من الضغوط عقب افتضاح أمرها، وأظهرت تقديرات
عديدة تعامل جماعات متطرفة في مصر وليبيا ولبنان
وتشاد ومالي والنيجر وأفغانستان، مع المخدرات �عتبارها
منفذا للهروب من محاوالت التضييق عليها، اما في اليمن
فقد اصبح لإلرهاب والمخدرات مساحات حرة في التحرك
ومنافذ دخول بحرية غير شرعية كا كان ميناء قنا بمحافظة
شبوة الذي سيطرت عليه المليشيات االخوانية، كما ان
المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات عسكرية وسياسية
تعتنق الفكر اإلخواني الجهادي البراجماتي قد اصبحت
مرتعا للعناصر اإلرهابية والمخدرات، ومن المعروف ان
جماعة اإلخوان ال ترى اإلرهاب جريمة اذا كان من مقتضيات
حاجتها السياسية كما ان فقهها السياسي يجيز لها ما

حرمه الشرع كالمخدرات.

كشفت صحيفة “الفانغوارد�” اإلسبانية على صدر صفحاتها عن ما
يسمى “حشيش الجهاد”، وقالت أنه يعتبر أحد أهم مصادر تمويل
الجماعات اإلرهابية والمسلحة فى الشرق األوسط، ومنطقة شمال
إفريقيا، وقد لوحظ ان العناصر اإلرهابية وكذا عناصر المليشيات
الحوثية تتعاطى شتى انواع المخدرات لرفع معنو�تها وز�دة
وحشيتهم وهذا ما أكدته تقارير صحفية ومراكز أبحاث عن ان
المخدرات اصبحت لدى التنظيمات اإلرهابية مصدر دخل وصناعة
معنو�ت إجرامية في العراق وسور� وفي منطقة سيناء المصرية
أشار مجلس النواب األميركي في 2012 إلى أن تجارة المخدرات
تشكل نحو 30 % من العائد المادي لحزب الله اللبناني، بموجب
مساعدته في تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، وتلعب إيران المصدر
للمخدرات الى المنطقة كسالح إفساد للمجتمعات وتجارة رابحة
لحلفائها كحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق والحوثيين

في اليمن.

وقد نشر موقع “ويكيليكس” برقية سرية بتاريخ 12 يونيو
2009، صدرت عن السفارة األمريكية في �كو، هذه
البرقية تؤكد أن إيران تعتبر من أكبر مهربي المخدرات في
العالم، فهي أكبر مشترٍ لألفيون األفغاني، وأحد أكبر
منتجي الهيروين في العالم بحسب رواية الدبلوماسيين
األمريكيين، و�تي 95% من الهيروين في أذربيجان من
إيران، في حين تصدر الكمية نفسها من أذربيجان إلى
السوق األوروبية والمنطقة العربية كما أن إيران تستخدم
نفوذها في العراق، بحسب تصريحات مدير اللجنة الوطنية
العراقية لمكافحة المخدرات، من أجل تصدير المخدرات إلى
دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي، وبقية دول العالم
وإلى أورو�، وبمساعدة ضباط الحرس الثوري اإليراني، إذ
تؤكد هذه التصريحات أن إيران تحولت إلى عاصمة ومركز
للتهريب على مستوى العالم فهي تربط بين مزارع اإلنتاج
في أفغانستان، وأسواق االستهالك في الدول األخرى،
مستغلة دول الجوار في عمليات التهريب، خاصة أذربيجان

والعراق.

تحليل



العدد (  3  )

إسبوعية

يونيو

2022 كتا�ت10

العقيد : خالد عبده محمد عبده
مدير التوجيه المعنوي والعالقات

إذًا نستخلص �ن األمن هو الشعور �الطمئنان و
الراحة حول مصالح المجتمع �نها مصالح محمية
 ويحافظ عليها األفراد  ..  اي نستنتج �ن األمن  هو
توفير الحد الضروري من الطمأنينة لألفراد و المجتمع
للحفاظ على أنفسهم  و أعراضهم و أموالهم من
خطر  االعتداء عليها ، و نحن كرجال شرطة نقوم
�إلجراءات  الضبطية لحماية ذلك حتى أثناء استخدام
القوة المادية و اإلجبارية لتنفيذ القانون ، بما يضمن
حق الصالح العام ، فهناك ثالثة إجراءات ضبطية إدارية
و تشريعية و قضائية ، وإيضاحًا لما أسلفت ذكره
 فاالمن اليوم ليس هو أمن األمس في ظل
 المتغيرات  لألمن الدولي  و التي ألقت بظاللها  على
المنطقة العربية و التي عانت  و تأثرت بنتائج مساوية
واصبحت تهدد أمن الدولة و المجتمع  و لم تعد
 محصورة في المشكالت و التحد�ت الداخلية مع
البلدان المجاورة بل أمست مشكالت و تدخالت و

جرائم  دولية عابرة للحدود و القارات.

األمن مصدر االستقرار اإلجتماعي و
التماسك االجتماعي و هو عنوان السيادة
.. تنمية .. تقدم  و نجاح حضاري .. �لنجاح
الحضاري تحقق الشعوب و المجتمعات
تطلعاتها و أهدافها  لكن كل ذلك مرهون
�ألمن و بدون األمن ال قيمة الحياة و ال

معنى للتقدم الحضاري .
 

قبل أن نخوض في الولوج في مفهوم
األمن ، ينبغي أن نعرف ماهو  ( األمن ) ..
األمن هو نقص لحالة الخوف أي الطمأنينة
و الثقة  و هدوء النفس  الناتجة عن عدم
اإلحساس �لخوف و كل ما يهدد  الفرد من
اخطار عمدية أو غير عمدية طبيعة أو

بشرية، 
 

إذًا األمن سكون و رفع الخوف  و الوحشة
و االضطراب و شعور الفرد �الطمئنان و
الراحة النفسية و هدوء يصاحبها إستقرار
المجتمع  و عدم الخوف يصاحبه  االستقرار
النفسي  ، �ألمن إجماال .. مجموعة من
اإلجراءات التي تقوم بها الدولة �تخاذها
من أجل الحفاظ على مصالحها وكيانها
 ضمن حدود  نظامها مع مراعاة المتغيرات
الدولية  و التي قد  تحدث في المستقبل

القريب،

اخي المواطن :
تكثف األجهزة األمنية في العاصمة عدن متابعاتها
إلحباط مخططات التنظيمات اإلرهابية والقوى المتطرفة
التي تقوم بنشر الخوف  وازهاق أرواح األبر�ء واستهداف
القيادات السياسية والعسكرية الجنوبية من خالل

إستخدام  العبوات المتفجرة والسيارات المفخخة .
 

إن أجهزته األمنية لم ولن تثنيها هذه األعمال اإلرهابية
الجبانة عن مواجهة عناصر الشر واإلرهاب وحفظ األمن
واالستقرار وحماية المواطنين بمختلف جنسياتهم

وانتماءاتهم.

تعميم هام صادر عن قوات
العاصفة في العاصمة عدن

وبهذا تناشد قوات العاصفة كافة المواطنين في
العاصمة عدن التعاون مع األجهزة األمنية وكذلك
الدور�ت المتحركة التي تنفذ عملية إنتشار واسعة

يومياً في مدير�ت العاصمة عدن
 

لتتبع ومالحقة تلك العناصر التى تستهدف النيل من
المواطنين وتهدد أمنهم وأمانهم  ... وذلك من خالل
اإلبالغ الفورى عن أي معلومات أو عناصر محل إشتباه
أو تحركات تثير الشك أو الريبة واإلبالغ عن الغر�ء فى

محيط سكنهم.

لالبــالغ :    (  اتصال 02200053  ) (  واتساب 718001262  )

مفهوم األمن بين مطرقة األمن التقليدي و سندان األمن
الشامل في ظل المستجدات الُملحه و المتغير الحضاري الراهن
إذًا األمن التقليدي كان مقصورًا على األمن
الجنائي ووظيفته الضبطية التي أشرت إليها
سلفا  ، لكن  مفهوم األمن توسعت مع تطورات
الحياة العصرية ، حيث تطورت  الجريمة و أساليبها
 اإلجرامية في ظل عصر االنترنت ، حيث قد أصبح
العالم كقرية صغيرة .. مما أفرز  المتغير الراهن (
األمن الشامل ) .. ، حيث توسع مفهومه ليشمل
كافة المجاالت األمنية و السياسية و االقتصادية
و الثقافية و االجتماعية و التي بمجملها شكلت
مفهوم األمن الجديد ( األمن الشامل)  . ، إنطالقا
من أن  المجتمع ككل ال يتجزأ.. حيث أصبحت جرائم
دولية عابرة للحدود و القارات كالجرائم اآلتية :
كالجريمة المنظمة والمعلوماتية لسرقة
الحسا�ت البنكية و االتجار �عضاء البشر و االعتداء
على البيئة بنقل النفا�ت و غسيل األموال و إعاقة
العدالة و سرقة العالمات التجارية و االتجار
�لمخدرات و جرائم االرهاب و تصدير األزمات و
االتجار �لسالح و جرائم الموجهة لضرب اإلقتصاد

الوطني.
 

حيث يتم توظيف هذه األموال التي يتم الحصول
عليها من أنشطة إجرامية ، و كل تلك التعقيدات
في األساليب اإلجرامية و تطور وسائلها ذات
التقنية العالية ، كان من الطبيعي أن يتوسع
مفهوم األمن التقليدي إلى مفهوم األمن
الشامل كاالمن الجنائي و الغذائي و القومي و
السياسي و االجتماعي و الثقافي و األمن

الصحي  
كل ذلك أوجب مهام و اختصاصات جديده  ، و عليه
أوجب مضاعفة المهام و الواجبات وزادت
إختصاصات  ومهام  إجتماعية أمنية ضبطية جديده
للوظيفة، و أن تكون هناك وقفة بمراجعة
مفاهيم األمن و إضافة ما ينقص في قانون هيئة
الشرطة رقم 15 لسنة 2000 في ظل

المستجدات الملحه و المتغير الحضاري الراهن.
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التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس االنتقالي
الجنوبي، امس الجمعة، ممثلين عن
الجالية الجنوبية في المملكة العربية
السعودية برئاسة الشيخ عبدالله
الحضرمي نائب رئيس الجالية. واستمع
الرئيس القائد، خالل اللقاء، من الشيخ
عبدالله الحضرمي، وممثلي الجالية
في عدد من مناطق المملكة، إلى
شرٍح موجزٍ عن األنشطة التي تنفذها
الجالية، وجهودها في خدمة أبناء
الجنوب، وتذليل أي صعو�ت
تواجههم في بلدهم الثاني

المملكة العربية السعودية.

وأشاد الرئيس القائد �ألدوار الوطنية
للجاليات الجنوبية في مختلف دول
المهجر وفي مقدمتها المملكة
العربية السعودية ودول الخليج
العربية، مشيرا إلى أن ما قدموه من
دعم كبير في المنعطفات الصعبة
التي مّرت بها الثورة الجنوبية التحررية،
سيظل نبراسا وتاجا على رأس كل
جنوبي. وحّث الرئيس القائد الجاليات
الجنوبية في المملكة العربية
السعودية ومختلف دول االغتراب،
على تكثيف أنشطتها التي ُتعزز
القيم الوطنية الجنوبية لدى أبناء

الجنوب في الخارج،

وتقوي روابط التآخي
والتالحم بينهم، وتحافظ
على الصورة الُمشرفة
والسمعة الحسنة التي
ُعرف بها المغترب والمهاجر
الجنوبي منذ قديم األزل.
ومن جانبهم، عّبر نائب
رئيس الجالية الجنوبية في
المملكة العربية
السعودية، وممثلو الجالية
في مناطق ومحافظات
المملكة، عن شكرهم
وامتنانهم للرئيس الُزبيدي
على إتاحته الفرصة لهم
لاللتقاء به، واستماعه
لهمومهم وتطلعاتهم،
مثمنين دعمه المستمر
للجاليات الجنوبية في
مختلف دول العالم بشكل
عام، والمملكة العربية
السعودية ودول الخليج
العربية بشكل خاص، لتنفيذ
أنشطتها، وخدمة المواطن

الجنوبي في بالد المهجر.

إن العسكرية هي درع األوطان
المتين وحصنها الحصين في وجه
كل من يفكر بمجرد المساس
�ألمن واألمان واالستقرار وعليه
فإن أي بلد ال تحميه سواعد أبناءه
من القوات المسلحة فإنه
محكوم عليه �لضياع والتيه بين
األمم ولذلك فإن قوات درع نخبتنا
الحضرمية تعد صمام أمان
حضرموت خصوصًا والوطن عمومًا
من حيث الدفاع والذود عن حياض

وطننا الطاهرة

فيا أبناء حضرموت حق لكم أن
تفخروا بوجود نخبتكم الحضرمية
والتي تعمل جاهدة على تحقيق
سبل االزدهار والتقدم والرقي
حيث أن االزدهار والترقي
والتقدم ومواكبة األمم
المتطورة ال �تي دون أمن
واستقرار  ولذلك فإن من أولى
اهتمامات قوات النخبة الحضرمية
التركيز على تحقيق األمن
واالستقرار في كافة ربوع
الوطن وهو الهدف المنشود
الذي يصبو إليه كل حر وغيور

على أرضه

إن طريق النجاح ال بد أن تعترض فيه
عوائق  وصعو�ت وهذا شي
بديهي فهناك أعداء للنجاح وهناك
من ال يريد لقوات نخبتنا الحضرمية
أن تنجح في تحريك عجلة األمن
واالستقرار والنهوض االقتصادي
وهناك من يفضل االصطياد في
المياه العكره ولكن نقول لهم
هيهات هيهات خبتم وخابت

مساعيكم..
 

" وطن ال نحميه ال نستحق العيش
فيه "

ن ي ت م ل ا ن  ا ط و أل ا ع  ر د ة  ي ر ك س ع ل ا
ن ي ص ح ل ا ا  ه ن ص ح و

مر الجنوب بشكل عام والعاصمة عدن بشكل خاص خالل
األسبوع الماضي، بثالثة أحداث �رزة، أحدها استخباراتي،
واآلخر سياسي، والثالث أمني، وجميُعهم مرتبٌط ببعض،
ودليٌل على اآلخر، إذا ما أمعّنا النظر، وبحثنا عن المتسبب
ذ. ففي مطلع األسبوع الماضي، أوقفت الجهات والمنف�
المعنية في حكومة المناصفة الخدمة في شركة
االتصاالت الحوثية – العمانية “يو”، ووافقت على مصادرة
أصول وممتلكات الشركة في العاصمة عدن والمناطق
المحررة، و�لتالي فإن المتضرر بدرجة رئيسية من هذا اإلجراء
هو جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة اليمنية
صنعاء. بعد قرار إيقاف شركة االتصاالت “يو” بيوم واحد،
ظهر المتحدث الرسمي للمجلس االنتقالي الجنوبي
األستاذ علي الكثيري، بتصريح وبيان صحفي جّدد من خالله
التأكيد على أن أي مفاوضات سياسية تجري بعيدًا عن
مشاركة الجنوب ومجلسه االنتقالي ال تؤسس إلى سالم
شامل ومستدام، مشيرا إلى أن أي حديث عن فتح المعابر
والطرقات سيظل ناقصًا ما لم يشمل فتح كافة المعابر
�تجاه الجنوب، “بدون استثناء”، ويقصد بذلك أولئك المتغنين
�لوحدة اليمنية “الموءودة”، المدعيين لإلنسانية
المحصورة في مصالحهم األنانية، أو تلك الجماعات الحزبية
اليمنية التي تعتقد أن في استعادة الجنوبيين لدولتهم
استحالة تنفيذ مخططاتهم اإلرهابية وأجنداتهم الخارجية،
وفقدانهم لمصالحهم الشخصية. لتأتي نهاية األسبوع،
على عملية استهداف غاشمة لموكب مدير أمن محافظة
لحج اللواء صالح السيد، بسيارة مفخخة، بمديرية خورمكسر
في العاصمة عدن، ارتقى على إثرها عدد من الشهداء،
وُأصيب عدد آخر، بينهم مدنيون، في الوقت الذي تحمل فيه
هذه العملية اإلجرامية على بصمات حوثية إرهابية.
فبالعودة إلى األحداث السابقة، وربطها مع األسباب
والمنفذين، والتوقيت الرابط بينهم، سنجد أن كلما خطت
الحكومة بخطوة تصحيحية (ومنها إغالق شركة اتصاالت
“يو”)، أو طالب الجنوبيون بعدم تهميشهم سياسيا
وإعطائهم حقهم في استعادة دولتهم (كما كان في
تصريح المتحدث الرسمي للمجلس االنتقالي)، إال وتتكالب
األطراف األخرى المتضررة (الحوثيون واإلخوان وغيرهما من
الجماعات اإلرهابية)، فتحاول االنتقام بكافة وسائلها
اإلجرامية، للفت األنظار، وتشويش الرأي العام، وتعويض
بعض خسائرها (كما حدث في التفجير اإلرهابي
بخورمكسر). حدوث عملية الرصد والتعقب سواًء عبر شبكة
االتصاالت أو ميدانيًا �لسيارة المفخخة، لموكب مدير أمن
لحج، عقب توقيف شركة االتصاالت “يو” الحوثية، يؤكد على
امتالك المليشيات أجهزة رقابة ورصد االتصال لشركات
أخرى الزالت تبث من مركزها الرئيسي في صنعاء، �إلضافة
إلى تخادم قوات حكومية والؤها لجماعات إرهابية مع
مليشيات الحوثي، وهي من تنفذ لها عملياتها في
الميدان، وفي عمليات استهداف الشهيد القائد جواس،
والقائد صالح علي حسن الذرحاني، وقبلهما استهداف
محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس… خير دليل على
ذلك. لجوء مليشيات الحوثي والجماعات اإلرهابية إلى
التفجير والسيارات المفخخة، التي تفضح الوجه الدموي
لتلك الجماعات، ال يزيد المواطن الجنوبي إال تمسكا بمطالبة
الحكومة والتحالف العربي، بمواصلة إيقاف كافة شركات
االتصاالت التي ال زال مركزها الرئيسي في صنعاء المسيطر
عليها من ِقبل الحوثيين، وإيجاد بدائل عاجلة كتأسيس
شركة اتصال في عدن والمحافظات المحررة، إلى جانب دعم
القوات المسلحة الجنوبية �ألسلحة واألجهزة النوعية التي
من شأنها التصدي لمثل هكذا أعمال إرهابية، �إلضافة إلى
ضرورة اإلسراع في هيكلة القوات الحكومية وتصفيتها
من العناصر والقيادات التي ال زالت تعمل لصالح الجماعات

اإلرهابية وتنفذ أجنداتها الخاصة.

حسين المحّرمي

ل ا ص ت ال ا ت  ا ك ب ش
ن ا و خ إل ا ة  ع ا م ج و

ي ف ي  ث و ح ل ا ح  ال س
ب و ن ج ل ا

ن ي ل ث م م ي  ق ت ل ي ي  د ي ب ُز ل ا س  ي ئ ر ل ا
ة ك ل م م ل ا ي  ف ة  ي ب و ن ج ل ا ة  ي ل ا ج ل ا ن  ع

ة ي د و ع س ل ا ة  ي ب ر ع ل ا


