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عرض عسكري مهيب لقوات الحزام األمني

 بحضور محافظ محافظة أرخبيل
سقطرى المهندس رأفت علي الثقلي،
نظمت قوات الحزام الأمني صباح
الخميس عرضًا عسكريًا مهيبًا بمناسبة
الذكرى ال(55) لعيد الاستقلال الثلاثين

من نوفمبر المجيد.
  وفي الحفل الذي بدء بآيات من الذكر
الحكيم القى المحافظ كلمة نقل في
مستهلها تحيات القيادة السياسية
والعسكرية بهذه المناسبة الغالية
الذكرى الخامس والخمسون للاستقلال
الذي نال فيه الشعب الجنوبي استقلاله
من المستعمر البريطاني، ومازال مواصلًا
عزمه على استعادة دولته بالسير على
درب الشهداء الذين ضحو بحياتهم في
سبيل طرد المستعمر البريطاني واخراج
آخر جنوده في الثلاثين من نوفمبر من

العام 1967م.

  منوهًا بدور وجهود قوات الحزام الأمني
في محافظة سقطرى على استتباب الامن
والامان، مشيرًا إلى قوات الحزام الامني
ستظل اليد الحديدية التي تضرب كل
من تسولى له نفسه زعزعة امن واستقرار

ارخبيل سقطرى.
 من جانبه رحب قائد قوات الحزام
الامني بسقطرى العميد علي عمر كفاين
بالحاضرين مهنيًا كافة ابناء الجنوب
وقيادته السياسية بهذه المناسبة
العظيمة ، مثمنًا جهود محافظ
المحافظة المهندس رافت علي الثقلي
في مساندة قوات الحزام الامني،
ومتابعته المستمرة لتعزيز قدراتهم
ووقوفه الدائم الى جانب قيادة اللواء
لتجاوز الصعوبات والتي واجهتها ، مقدما
الشكر والتقدير لتحالف العربي بقيادة

المملكة العربية السعودية

  ودولة الامارات العربية المتحدة ،مهنيًا
دولة الأمارات العربية المتحدة بعيدها
الوطني ،وفي ختام كلمته حيا كفاين
انتصارات القوات المسلحة والامن
الجنوبية المرابطين في الجبهات للدفاع

عن الجنوب ارضًا وانسانًا.
 كما ترحم رئيس اركان حرب لواء الحزام
الامني العقيد محمد احمدبلام على
ارواح الشهداء الذين ضحوا بانفسهم من
اجل الاستقلال والحرية مشيرًا ان هذا
العرض العسكري الذي نظمته قوات
الحزام الامني هي هدية للشعب الجنوبي
ومستعدة للدفاع عن الأرض والعرض
وتخلل العرض العسكري قصائد شعرية
وعروض قتالية لخريجي الدورة
العسكرية من كتائب لواء الحزام الامني.

إلى ذلك كرمت قيادة الحزام الامني
محافظ بالمحافظة 

محافظة سقطرى

 وزير الزراعة والري والثروة السمكية
اللواء سالم عبدالله السقطري وعدد من
قيادات السلطة المحلية والعسكرية
واعضاء القيادة المحلية للمجلس
الانتقالي الجنوبي محافظة سقطرى
بدروع شكر وتقدير لجهوذهم المبذولة
في مساندة قوات الحزام الامني، وكرم
محافظ المحافظة وقيادة الحزام الامني
شعراء الثورة الجنوبية من ابناء
المحافظة والمبرزين من منتسبي قوات
الحزام الامني وقيادة الدورة العسكرية

والمدربين.
 حضر العرض العسكري وكيلي المحافظة
العقيد ركن صالح علي ورائد الجريبي
ومديـــــــــري عموم المديريتين
وعـــــــــدد مـــــــــــــــــــــــــــن اعضاء السلطة 
المحلية والمشائخ والشخصيات

الاعتبارية في المحافظة.
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يتفقد أبطال الكتيبة الخاصة ويقف على عدد من االحتياجات

والمشكالت التي تعيق سير العمل

المقدم مؤيـــد بن شمالن 

  التقى قائد الكتيبة الخاصة المقدم/
مؤيد بن شملان جنود الكتيبة الخاصة،
للاطلاع على ما تواجهه الكتيبة من
احتياجات ومشكلات وإيجاد الحلول
المناسبة لها، فضلًا عن تذليل كافة

الصعوبات التي تعيق عمل الكتيبة.
  واستمع المقدم بن شملان من أفراد
الكتيبة، إلى أبرز الصعوبات التي تواجه
سير عمل الكتيبة الخاصة، موجهًا بحل
كل ما يعترضها من مشكلات تؤدي إلى

عدم قيامها بدورها.
  وأكد قائد الكتيبة الخاصة بأن هذا
اللقاء جاء بتعليمات من قائد المنطقة
العسكرية الثانية، اللواء الركن طيار/
فائز منصور التميمي، لحلحلة كافة
القضايا التي تعترض عمل أفراد الكتيبة
الخاصة، من أجل النهوض بالواقع

العسكري في المنطقة.
 

   كما حث ضباط وأفراد الكتيبة على
الاستعداد الدائم والجاهزية القتالية
العالية، وبـــــــــــــــــــــــــــــــذل المزيد من
الجهود في التدريب على مختلف أنواع
الأسلحة، مذكرا إياهم بمقولة، أن كل
قطرة عـــــــــــــــــــــــــــــــرق في ميدان
التدريب، توفــــــــــــــــــــــــر قطرة دم

فـــــــــــــــــــي المعركة.
 وأكــــــد أن مشاريع التدريــــــــــــب
والتأهيل مستمرة للوصول لأعلى درجات
الجاهزية القتالية لردع كل من تسول له

نفسه استهداف أمن حضرموت.
   وأشار المقدم بن شملان إلــــــــــــــــــى أن
أبواب قيادة الكتيبة مفتوحة
أمــــــــــــــــام الجميع، للاستماع إليهم،
وإطلاعهم علــــــــــــــــى الحقائق، بعيدا
عــــــــــــــــــــن الأخبار الكاذبة، وشائعات

مواقع التواصل، والإنزلاق معها.

  موضحا أن المرحلة تحتاج إلى تعزيز
الثقة بين الجنود والقيادة والشعب

   ، لمواجهة التهديدات بكافة أشكالها،
والانتصار عليها.

  اعترضت البحرية الامريكية (
الاسطول الخامس) ، اليوم السبت،
سفينة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خليج عمان
تحمل اسلحة متنوعة حيث اشتملت
شحنة الاسلحة على مليون طلقة من
عيار 7.62 ملم و25 ألف طلقة
مـــــــــــــــــــن عيار 12.7 ملم و7 ألف
صمامة تقاربية للصواريخ وأكثر
مــــــــــــــــــــــــن ألفين كيلوغرام من وقود

الصواريخ.

  وأكدت البحرية الامريكية أن النظام
الإيراني  يواصل النقل غير القانوني
للأسلحة الفتاكة لمليشيا الحوثي
الإرهابية ويدعم وسلوكها المزعزع

للاستقرار.
 وشهدت الآونة الماضية ضبط العديد
من سفن التهريب الإيرانية في طريقها
إلى موانئ خاضعة لسيطرة المليشيات
الحوثية المدعومة من إيران بسلاح

وذخائر متنوعة.

تعترض سفينة محملة باالسلحة كانت في

طريقها للمليشيات الحوثية

اللواء التاسع صاعقة يقيم عرضاً عسكرياً
رمزياً بذكرى الـ 55 لعيد االستقالل الـ 30

من نوفمبر المجيد

  اقام اللواء التاسع صاعقة عرضًا عسكريًا
رمزيا لمنتسبي قواته، صباح الاربعاء أحتفاًء
بالذكرى الـــ 55 من عيد الأستقلال الـ30
من نوفمبر المجيد في منطقة عمران

بالعاصمة عدن.
  ونفذت عدد من السرايا ووحدات اللواء
التاسع صاعقة استعراض للمهارات العسكرية
والفنية ببرنامج عسكري وخطابي نال

استحسان قيادة اللواء.
 وخلال الحفل, قال قائد اللواء التاسع
صاعقة العميد فاروق الكعلولي: “أولًا نهنئ
القيادة السياسية الجنوبية العليا ممثلة
بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي
وكل الأحرار والمناضلين، وكل ابناء الشعب

الجنوبي.في الداخل والخارج”.
 وأضاف العميد الكعلولي : “أحيّيكم من
ساحة الأبطال الأشاوس، تحية الصمود
الثوري والنضالي أنتم وكل أبطال منتسبي

القوات المسلحة الجنوبية،

  في كل بقاع الأرض الجنوبية فأنتم درع
الجنوب وحصنه المنيع بمناسبة العيد
الخامس والخمسون لاستقلال الجنوب الغالي

الذي يعد يوما فخر ونصر جنوبي مؤزر”.
  وأشاد العميد الكعلولي، بالروح المعنوية
العالية التي يتمتع بها كل منتسبي اللواء
التاسع صاعقة، بما شاهده من عرض رمزي
عسكري ومدى تحليهم بالخبرات القتالية،

والعسكرية.
 داعيا كل ٱفـــــــــــــــــــــــــراد اللواء لمواصلة
العمل الدؤوب والثبات والصمود
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سبيل الدفاع والذود
عـــــــــــــــن حياض أرض الجنوب وتخطى
كـــــــــــــــــل الصعوبات التــــــــي تواجهنا في
هذه المرحلة, منهوًا الاستعداد الدائم
لتلبية الواجـــــــــــــــــــب العسكري والمهام
سائلا فــــــــــــــي الختام الرحمة للشهداء
الأبــــــــــــــــــــــــــــرار والمجد والعزة والشموخ

لأبناء الجنوب.

حضرموت -   

تضبط كمية من المواد المخدرة في طريقها للمكال
  ضبطت نقطة عيص بويش العسكرية،
شرق مدينة المكلا، التابعة للواء
الشرطة العسكرية، بالمنطقة العسكرية
الثانية؛ شخصًا على متن سيارته،
وبحوزته كمية من المواد المخدرة
المتنوعة، وقنبلة يدوية، أثناء محاولته

الدخول للمدينة.
  العميد سالم أحمد باسلوم، قائد لواء
الشرطة العسكرية؛ أشاد بمستوى
اليقظة، والحس الأمني العالي لمنتسبي
النقطة العسكرية، مؤكدًا السجل الحافل
لهم في ضبط الممنوعات، والتعامل مع

الاختلالات الأمنية بكل كفائه واقتدار.

البحرية االمريكية
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  كما ثمن العميد “باسلوم” المتابعة
الدائمة والحثيثة لقائد المنطقة
العسكرية الثانية اللواء الركن طّيار فائز
منصور التميمي للواء، والاستجابة
السريعة لما قد يعترض منتسبيه من
مصاعب خلال تأديتهم للواجب الوطني
في الدفاع عن حضرموت ومكتسباتها

وساكنيها.

نقطة عيص بويش العسكرية 

https://deraalganoob.com/archives/9929
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 الذي استهدف مسجد الزيار بمديرية يبعث

العميد المنهالي يزور جرحى الحادث اإلجرامي

  زار المدير العام لأمن وشرطة ساحل
حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي،
يوم الأحد، جرحى الحادث الإجرامي
الذي استهدف مسجد الزيار بمنطقة
حول التابعة لمديرية يبعث يوم
الجمعة، والذين يتلقون الرعاية الصحية
في مستشفى حضرموت بمدينة المكلا.  
 وخلال الزيارة، اطمأن العميد المنهالي
على الحالة الصحية للجرحى من مختلف
الفئات العمرية الذين سقطوا جراء
انفجار قنبلتين يدوية وإطلاق وابل من
الرصاص الحي في حادثة إجرامية غادرة

لم تشهد حضرموت مثلها 

  وأشار العميد المنهالي بأن الأجهزة
الأمنية تجري حاليًا استكمال التحقيقات
لكشف كل ملابسات هذه الجريمة
الشنيعة، معبًرا عن صادق التعازي
وعظيم المواساة لأسر وذوي الشهداء
السبعة الذين ارتقوا إلى جوار ربهم أثناء
تأديتهم صلاة الجمعة، مؤكًدا إدانته
واستنكاره لهذه الحادثة الإجرامية
الدخيلة علــــــــــــــــــــــــــــى المجتمع
الحضرمي المسالم، وهـــــــــــــــــــــــــــــــي
بـــــــــــــــــــــــلا شك أفعال إجرامية منبوذة
ومستنكرة عند كل مواطني محافظة

حضرموت.

  تمكن فريق نزع المتفجرات في اللواء
المشاة الرابع من تكفيك عبوتين
ناسفتين زرعتها عناصر مـــــــن
التنظيمات الارهابية سابقا في وادي
الحازة الواقع بالقرب مــــــــــــــــــــــــن وادي

عومران في محافظة أبين.
   وأكد مسؤول فريق نزع المتفجرات في
اللواء المشاة الرابع العقيد ركن محسن
مزاحم أن الفريق الهندسي المتخصص
في اللواء المشاة الرابع يواصل عمليات
مسح ونزع المتفجرات والالغام التي
زرعتها عناصر الارهاب في تلك المناطق
بشكل مهول وبطرق مموهة بهدف اعاقة
تقدم القوات المسلحة الجنوبية
واستكمال تطهير تلك الاودية والمناطق
الجبلية النائية التي كانت تتخذها تلك
التنظيمات الإرهابية مراكز تدريب ومحور
لانطلاق عناصرها لتنفيذ عملياتها

الاجرامية بكل مناطق الجنوب.

 من جانبه, أشاد قائد اللواء المشاة
الرابع العميد ركن علي ناصر المعكر
بجهود فريق نزع المتفجرات الذي يبذل
جهود استثنائية ويتعامل مع مخاطر نزع
الالغام والعبوات بشكل احترافي, مؤكدا
إن معركتنا مع الإرهاب مستمرة ولن
تتوقف حتى يتم تجفيف وتطهير كافة
منابع الارهاب في كل شبر بارض الجنوب.
 وقال العميد معكر:” إن طرق زرع
المتفجرات والعبوات والالغام في محافظة
أبين من قبل عناصر الارهاب تتطابق
تماما مع عمليات زراعتها في جبهات
القتال ضد مليشيات الحوثي وذلك دلالة
على أن مصدر هذا الشر واحد, مشيرا
إلى ان قواتنا المسلحة الجنوبية تواصل
جهودها الحثيثة إلى جانب أمــــــــــــــــن
أبين لتتبع العناصــــــــــــــر الارهابيــــــــة
وخلاياه النائمة وتأمين وتطهير المناطق

والاودية النائية بالمحافظة.

فريق نزع المتفجرات في لـــواء المشاة

الرابــــــــــــع يفكك عبوتين ناسفتين 

أمن عدن

 يلقي القبض على عصابة سرقة ويعيد باص إلى مالكه

  قبضت شرطة الشيخ عثمان، بالتعاون
مع شرطة بئر فضل على عصابة متهمة
بسرقة باص نوع (تويوتا) لون رصاصي

تم تهريبه الى خارج العاصمة عدن.
 وقال نائب قائد شرطة الشيخ عثمان
النقيب علا بدر: “وصلتنا شكوى عن
سرقة باص احد المواطنين، وفور وصول
البلاغ تم التحرك والبدء في البحث
والتحري حول جريمة السرقة بالتعاون
مع قائد المنطقة الأمنية السادسة

ومدير أمن شرطة بئر فضل”.
وأشار النقيب علاء بانهم تعرفوا على
المتهم الرئيس في السرقة ويدعى
(م.ع.) حيث تم القبض عليه وبعد
التحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة
بالتعاون مع اثنين من افراد العصابة

وحدد موقع تواجدهم

    ليتم مداهمة في منطقة بئر أحمد
والقبض عليهما وايداعهما السجن.

  وأكد نائب مدير شرطة الشيخ عثمان
بان المتهمين اعترفوا بارتكابهم السرقة
وتحديد موقع الباص الذي تم تهريبة
إلى محافظة تعز ليتم إستعادة الباص
وتسليمه الى مالكة، مضيفا ” تم فتح
محضر للقضية وجمع اقوال المتهمين
وفور استكمال الاجراءات سيتم تحويلهم

الى النيابة ليلاقوا جزائهم”.
وتقدم النقيب علاء بجزيل الشكر
والتقدير إلى مدير أمن العاصمة عدن
اللواء مطهر علي ناجي على متابعته
المستمرة لكل القضايا وحرصه على
تثبيت أمان العاصمة كما وجه شكره
لقائد المنطقة الأمنية السادسة العقيد

محمد السكرة.

أبــيــن
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 في السابق بدوافع خلافات مسبقة،
مستمًعا من المصابين إلى حالتهم

الصحية،

  والخدمات المقدمة لهم في المستشفى،
سائًلا المولى العلي القدير أن يمنَّ عليهم

بالشفاء العاجل .

https://deraalganoob.com/archives/17171
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تخرج دفعة جديدة من القوات البرية الجنوبية
  تخرجت صباح يوم السبت الدفعة السابعة من القوات البرية الجنوبية من منتسبي اللواء الثالث

مشاة ومعسكر بدر. بالتزامن مع احتفاالت شعبنا الجنوبي بالذكرى 55 لعيد االستقالل المجيد.
  شهد معسكر بدر عرض عسكري مهيب
للخريجين استعرضوا من خلاله بعض من
المهارات والمعارف والمفاهيم الذي تلقوها
خلال فترة التدريب، وذلك بحضور عدد من
القيادات يتقدمهم اللواء الركن علي البيشي
قائد القوات البرية الجنوبية والعميد محسن

الوالي القائد العام لقوات الحزام الأمني.
  ونقل اللواء البيشي في كلمة له تحايا
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس
المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الاعلى
للقوات المسلحة الجنوبية، مهنئا الجنود
على التخرج وما قدموه من عرض مميز

عكس ما تلقوه أثناء فترة الاستجداد.

05. ديسمبر. 2022
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 فـي العاصمة عـــدن

 والقيت في الحفل عدد من الكلمات
والقصائد الشعرية التي نالت الاستحسان،كما
جرى تكريم اوائل الدفعة والمبرزين بشهادات

التقديرية.
 حضر الحفل رئيس القيادة المحلية
للمجلــــس الانتقالــــــــــــــي بمحافظة أبين
محمد الشقي, وقائــــــــــــــــد اللواء
الثالـــــــــــــــث مشاة, قائد حزام يافع العميد
أكرم الحنشي، وقائــــــــــــد معسكر
بـــــــــــــــــدر العميد عبد الرحمن عسكر،
وقائــــــــــــــــد معسكر رأس عباس العقيد
عبود الحريري وعـــــــــــــــــدد مــــــــــــــن

قيادات وضباط القوات البرية.

  أكد البيشي أن هذه القوات التي
تتخرج اليوم اتت من رحم المقاومة
الجنوبية وهي أساس في بناء
جيش وطني يضم كافة أبناء
الجنوب, مخاطبا اعداء الجنوب
بالقول ال تختبروا صبرنا فنحن نورا

لمن اهتدى، ونار لمن اعتداء.

  إلى ذلك قال العميد الوالي أن أبناء
الجنوب اليوم لن يفرطوا شبرًا واحدا
من أراضيهم وعلى من كانت له نوايا
سيئة تجاه الجنوب، عليه أن يأخذ

العبرة من انكسار ورحيل بريطانيا، 

  تحت ضربات الأحرار والثوار. لافتا
بأن قوات القوات المسلحة
الجنوبية تشكل جسد واحد وهي
اليوم تخوض معركة تطهير أبين

 اشاد الوالي بانتظام وجاهزيةالباسلة، من قوى الشر والإرهاب .
الدفعة المتخرجة، مثمنا جهود
المدربين والقادة الذين يبلون في
أعداد الجنود وتجهيزهم للدفاع عن
حياض أرض الجنوب، مختتما كلمته
بتأكيده عىل قرب أستعادة وادي
حضرموت في القريب العاجل

بمشيئة هللا.
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تخرج دفعة جديدة من قوات الحزام األمني بالعاصمة عدن

تزامناً مع احتفاالت شعبنا بعيد االستقالل

    شهد معسكر رأس عباس التدريبي صباح يوم الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من مستجدي قوات
حزام”عدن، المحفد،احتياط القائد العام ، والطوق ،وحزام لحج ” تزامنًا مع احتفالات شعبنا بالذكرى الـ

55 لعيد الاستقلال 30 نوفمبر .

 وفي الحفل استعرض الخريجين بعض
من المهارات التنظيمية والفنية
والجاهزية، التي تلقوها خلال فترة
التدريب والتي شملت العلوم العسكرية
والتكتيكية، وحفظ الأمن والتعامل مع

المطلوبين.
وخلال الحفل القى العميد محسن الوالي
“القائد العام لقوات الحزام الامني” كلمة
أكد فيها : أن عملية التدريب والتأهيل
مستمرة وسوف تشمل مختلف قطاعات
الحزام ، لافتًا أن التدريب والإعداد
الجيد مهم جدًا ليكتسب الأفراد مهارات
للتعامل مع الواقع مستدلًا بمقولة “قطرة
عرق في ميدان التدريب توفر قطرة دم

في ميدان المعركة” .
 ونقل الوالي للخريجين تحايا الرئيس
القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس
الانتقالي الجنوبي القائد الاعلى للقوات
المسلحة الجنوبية متمنييًا لهم التوفيق
والنجاح ، مشددًا على التحلي
بالمسؤولية الملاقاة على عاتقهم في
ضبط الأمن وتنفيذ المهام والتوجيهات
باكمل وجه، ونقل ما تلقوه في التدريب
الى زملائهم في ميدان العمل لضمان

كفاءة الاداء .
  وقال الوالي انه شارك هو واخوانه من
قيادات القوات المسلحة الجنوبية يوم
أمس ابناء حضرموت احتفالاتهم
بمناسبة الذكرى 55 لعيد الاستقلال
30نوفمبر ، وفي الأيام القادمة سوف
يشاركوهم احتفالات عيد الاستقلال
الثاني عند تحرير وادي حضرموت من
القوات الغازية الذي بات وشيكا، مشيرًا

أن أبناء الجنوب 

  هنأ القائد العام لقوات الحزام األمني دولة
اإلماراتي في يوم الشهيد اإلماراتي،

     أشار إىل أن دماء اخواننا في االمارات قد امتزجت
بدماء ابطال الجنوب اثناء مشاركتهم قوات
المقاومة الجنوبية في التصدي ودحر مليشيات
الحوثي االرهابية ، وروت بذلك دمائهم الطاهرة أرض
الجنوب الباسلة، ولم يبخلوا للحظة ان يقدموا
دمائهم إىل جانب اخوانهم، ورسموا بذلك معنى

االخوة والفداء والترابط العربي امام المد الفارسي.
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  وأشار الوالي الى أن انتظام دفع مرتبات
قواتنا المسلحة والأمن مرهون في
السيطرة على كافة اراضي الجنوب،
والانتفاع بخيرات وإيرادات المحافظات،
وان الصبر لن يطول وللمعاناة حدود
سوف تتلاشي بطرد المحتلين من اراضينا

كافة.
  وفي نهاية الحفل جرى تكريم المبرزين
والمنضبطين في الدورة بشهائد تقديرية
.  حضر الحفل العميد حيدرة المحرمي
ركن تدريب وتاهيل قوات الحزام ،ونقيب
اليهري، مدير سجن المنصورة ،واحمد
الوالي مدير مكتب القائد ،وعبود
الحريري قائد معسكر رأس عباس،
وصالح الداؤودي قائد كتيبة احتياط
أربعة ، وعدد من قادة وضباط قوات

الحزام الامني .

  باتوا على قلب رجل واحد لتحرير
وادي حضرموت، ووجه رسالة الى قادة
المنطقة الأولى ان تحدي اصحاب الأرض

غير مجدي 

   بل يزيدهم قـــــــــــــــــوة وعزيمة، وأن
التحدي الذي يفترض ان يوجه فيوجه
لمليشيا الحوثي في جبهات مأرب وصنعاء

وحجة.
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كل شيء بــات مكشوفــاً
ماهي وظيفة ومهام المنطقة العسكرية األوىل

..؟! متى وكيف يتم استخدامها وضد من ؟!
    هذه الاسئلة وغيرها اجابت عليها قوى الاحتلال اليمني بصراحة ووضوح
، هذه المرة لا يقتصر الامر بتصريح رئيس مجلس النواب اليمني سلطان
البركاني حسب قوله إنهم في القيادة” الشرعية ” يرون ان نقل قوات
المنطقة العسكرية الأولى إلى الجبهات، مؤامرة لاسقاط حضرموت
والمهرة، ولا في تصريح مستشار الحكومة على الصراري مؤخرًا الذي تم
دحضه وإفحامه مباشرة من على قناة الغد المشرق من قبل الاستاذ علي

الكثيري عضو مجلس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ومتحدثه الرسمي .

  الامر خرج عن التغليفات الكلامية وبات
مكشوفًا متعريًا على حقيقته ، ويكفي
الهبة الحضرمية الماضية نحو تحقيق
كامل اهدافها انها فرضت على المدعوا
ابو عوجاء الإنزلاق وبإرتباك وتفجع الى
توضيح ما تستعد له جاهزية المنطقة
العسكرية الاولى قال فيما قاله في
تصريحه على قناة إخوانية : ان قواته
الموالية لجماعة الإخوان على اعلى
درجات الجاهزية للحرب على ابناء

حضرموت .

  ما ارتكبته المنطقة العسكرية الأولى
الموالية لجماعة الاخوان بحق شعبنا في
وادي حضرموت من جرائم قتل وقمع
واخفاء قسري وتصفيات تفرض ان تشمل
جاهزية الهبة الحضرمية لجان تحقيق
ومحاكم قصاص ، إذ لا يمكن الفصل بين
تنامي النشاط الإرهابي الإجرامي في
وادي وصحراء حضرموت منذ عقود عن
المناخ الآمن والظروف المواتية التي
توفرها المنطقة العسكرية الاولى و
مليشياتها وتشكيلاتها العسكرية
الإخوانية للجماعات الارهابية، وكانت
تلك العناصر والجماعات الإرهابية مجرد
ادوات تنفيذية لقيادات عسكرية
إخوانية تشرف على جرائم الاغتيالات و
قمع واخراس الصوت الحضرمي المطالب
برحيل قوات الاحتلال اليمني والمتمثلة
بالمنطقة العسكرية الأولى من وادي

وصحراء حضرموت.
  هنالك ملفات موثقة تؤكد ان علاقة
قوات ومليشيات الإخوان المنظوية تحت

مسمى المنطقة

  العسكرية الأولى بالتنظيمات الإرهابية
علاقة الجزء من الكل، علاقة تثبيت
وجود وتوفير مصادر ثراء وتمويل ،
الجزء يحمي ثروات الرؤوس الاخوانية
الداعمة للإرهاب ويتولى مهمة تنويع
مصادر دخلها كإختطاف البعثات
الاجنبية بغية فديـــــــــــــــــــــــــــــــــة كما
حــــــــــــــــــــــــدث فــــــــــــــــــــي ٥ مارس
٢٠٢٢ عندما اقدمـــــــــــــــــــــــت عناصر
ارهابية بإختطاف عـــــــــــــــــــــــدد
مـــــــــــــــــــن الرعايا والموظفين الاجانب.

   عبر أساليب وطرق متعددة وشبكات
معقدة تنتهك بالفعل وبشكل أكثر
خطورة القرارات الدولية لحظر
الأسلحة للمليشيات الحوثية بما في
ذلك قرار مجلس الأمن الأخير، وتشير
تلك التقارير ان هذه العمليات تأتي من
بحر العرب وتمر في اكثر من خط سير
لكن جميع هذه الخطوط تنطلق من
محافظة المهرة وتمر بوادي وصحراء
حضرموت الواقعة تحت سيطرة
المنطقة العسكرية الاولى ، بمعنى ان
الإرهاب الحوثي يتغذى من هذه
المنطقة العسكرية وهي الحبل السري
للخطر الإيراني ومشروعه المهدد لامن
واستقرار منطقة الخليج العربي

والممرات الملاحية الدولية .
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إعصار الهبة الحضرمية
 وفي لحج ردفان وتحديدًا مديرية
الملاح كان في 2012 م قال المدعوا
ابو عوجاء في تصريح مماثل ، اثناء
قيادته لتشكيلات عسكرية اخوانية جل
منتسبيها من محافظة عمران وهي قوة
سلمت منطقة حرف سفيان مع معسكراتها
واسلحتها لمليشيات الحوثي بدون قتال
وتم نقلها الى مديرية ردفان محافظة
لحج ، بدأت في بادئ الامر كجيش نازح
، لكنها تنمرت ومارست القتل بحق ابناء
ردفان وقوبلت برد جنوبي ردفاني رادع ،
وقتها خرج المدعو ابو عوجاء
بتصريحات تهديد تشبه التي يطلقها
اليوم في وادي حضرموت ، لكنه وبرد
فعل جنوبي ردفاني لم يجد امامه اي
مجال غير الفرار ،و هرب بصورة مذلة
هو ومليشياته وفي لحظة كان له من
خطاب التهديد واستعراض القوة ما

يصلح لإنتاج عمل درامي هازئ .
 الان وبعد ان بلغت تحركات ابو عوجاء
وتصرفاته المضطربة امام اعصار الهبة
الحضرمية اشبه برقصة سمكة الهامور
في شباك الصياد ، لا ينبغي البحث عن
ماهي وظيفة ومهام المنطقة العسكرية
الاولى ..! ومتى وكيف يتم استخدامها
وضد من ؟!!- بل السؤال الوحيد الذي
طغى على ما دونه من تساؤلات المراقبين
.. من اي المهارب سيلوذ ابو عوجاء
بجلده ! هل سيمنحه الطوفان فرصة
نجاة ؟ ماهي الوسائل اهي عباءة العجوز

الاحمر !

جرائم مليشيات المنطقة
العسكرية األوىل

تهريب األسلحة للحوثي

  تؤكد التقارير منها اممية ان جميع
عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين

يديرها النظام الإيراني



إلى أن اللقاء التشاوري يأتي ضمن مشروع
تعزيز سياسات وممارسات حماية

المدنيين،

من جانبها, أشارت الأستاذة دينا المأمون
المديرة القطرية لمركز مدنيين في ظل

الصراع (سيفيك)،

لقاء تشاوري

صادرة عن المركز اإلعالمي للقوات المسلحة الجنوبية   8 تقرير

  شهدت العاصمة عدن صباح يوم
الاحد، عقد اللقاء التشاوري الخاص بـ
(مدونة قواعد السلوك لحماية المدنيين
للقوات المسلحة والأمن)، وذلك بمشاركة
عدد من ضباط القوات المسلحة
الجنوبية بدعم من مركز مدنيين في

ظل الصراع (سيفيك).
  وفي افتتاح اللقاء, أكد البروفيسور
اللواء علي العولقي رئيس لجنة هيكلة
الاجهزة الأمنية، على أهمية الدور الذي
ستلعبه مدونة قواعد السلوك، لضبط
آليات التعامل مع المدنيين وحمايتهم،

وتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
  وأضاف العولقي: إن المدونة تهدف إلى
زيادة الوعي والمعرفة بقواعد السلوك
الدولية لضمان حقوق الإنسان, مشيرا
إلى ضرورة أن ينقل المشاركين من
الضباط قواعد السلوك لجنودهم لتعزيز
الروابط مع المدنيين والالتزام بأعلى

مستويات الانضباط المسلكي والمهني. 
  ووجه كلمة شكر لمركز مدنيين في ظل
الصراع (سيفيك) على هذه المبادرة
وعلى الجهود التي تبذلها المنظمة تجاه
حماية المدنيين، وتعزيز الثقة بين
المجتمع المدني والأجهزة الأمنية

والعسكرية.

   والتعديل عليها وإضافة النقاط التي لم
تتطرق لها المدونة، وذلك لأجل اعتمادها
من قبل اللجنة الأمنية العليا وقيادة الأمن

والقوات المسلحة.
وخلال اللقاء التشاوري، ناقش المشاركون
من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية ما
تضمنته المدونة، حيث تم إضافة بعض
النقاط والقواعد وتعديل صياغة بعض
الكلمات والفقرات، لكي يتم عرضها على
القادة الأمنيين والعسكريين لاعتمادها
والتوقيع عليها، وتوزيعها على الضباط
والافراد في جميع الوحدات الأمنية

والعسكرية.
  شارك في اللقاء عدد من الضباط في
القوات المسلحة الجنوبية وممثلين عن
اللجنة الوطنية للتحقيق في الإدعاءات
وعن دائرة حقوق الإنسان بالمجلس
الانتقالي وعدد من أعضاء لجان الحماية

المجتمعية.

لمناقشة مدونة قواعد السلوك لحماية المدنيين بالعاصمة عدن

      والهدف منه مناقشة
(مدونة قواعد السلوك

لحماية المدنيين للقوات
المسلحة واألمن)،

تصريح
مديــر التوجيه المعنوي:  

  وقال العميد الركن علي منصور
الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي
للقوات المسلحة الجنوبية في تصريحات
أدلى بها اليوم ردا على تصريحات رئيس
أركان المنطقة العسكرية الأولى، تابعت
باهتمام بالغ وكثيرون غيري من أبناء
الجنوب التصريحات التحريضية المظللة
والمؤسفة والصادمة من رئيس أركان
المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن
يحيى (أبو عوجا) هجومه الإعلامي
والتحريضي على المجلس الإنتقالي
الجنوبي غير المنطقي وغير المبرر
الذي يتعارض كلية ومضامين اتفاق
الرياض الذي تمحض عن حكومة
الشراكة والمناصفة بين الحكومة

الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي.

  مضيفا: “خاصة وانها جاءت من
شخصية رسمية معتبرة في حكومة
المناصفة محسوبا على الحكومة
الشرعية وفي هذا الوقت الحساس
والظرف العصيب الذي تخوضه قواتنا
المسلحة والمقاومة الجنوبية في عملية
“سهام الشرق” لتطهير أبين وغيرها من
المحافظات الشرقية من فلول داعش
والقاعدة وقدم فيها منتسبي قواتنا
المسلحة والمقاومة الجنوبية الابطال
عددا من الشهداء والجرحى الابطال الذي
بخل أو تحاشى رئيس أركان المنطقة
العسكرية الأولى في مواساتنا بتعزية
أسرهم.. ممن استهدفتهم تلك القوى
الإرهابية المارقة ممن لاذوا بجلودهم

هاربين كالفيران نحو مأرب والمعسكرات

  التابعة لقيادة سلطاتها العسكرية
والأمنية والمدنية وتم استقبالهم
بالاحضان وتوفير لهم الملاذات الآمنة

فيها.
   مؤكدا أن مواصلة مهام عملية “سهام
الشرق” قضية استراتيجية مصيرية لا
رجعة عنها جنوبيا لتطهير المناطق
ألمحررة من عناصر الأرهاب التي
تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار
الداخلي وتشويه سمعة الجنوب والاساءة
والانتقاص مـــــــــــــــــــــــــــــــــن انتصاراته
الميدانية المحققة لتطبيع
الأمــــــــــــــــــــــــــــن والاستقرار الداخلي
وحماية وتامين المصالح الإقليمية
والدولية المشتركة.. والتي تنسجم تماما

واردة الاجماع الدولي في مكافحة 

  الأرهاب وتنتظم شرعيا ومحددات اتفاق
الرياض الذي أراد رئيس هيئة الأركان
العامة أن يتجاهله.. والتهرب من
مسؤلياته للبدء بتنفيذ كافة مظامينه،
بتصريحاته التحريضية والتظليلية على
المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي صب
عليه جام غضب اخفاقاته وتقوقع
قواته على أسوار مدينة مأرب.. وكأن
المجلس الإنتقالي الجنوبي والقوات
المسلحة والمقاومة الجنوبية كانوا
السبب الرئيس في فشل قواته طوال
الثمان السنوات الماضية من تحقيق اي
تقدم يذكر في مواجهة المليشيات
الانقلابية الحوثية المتمردة ومن وصفه
بالمشروع الصفوي الإيراني على حد

تعبيره.
 مختتما تصريحاته بأننا ندعو الأخ
رئيس رئيس أركــــــــــــــــــــان المنطقة
العسكرية الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ومن يدفع به أن يعي جيدا أن شعبنا
الجنوبي الأبي صـــــــــــــــــــــار يعي
الحقيقة جيدا وكما أن اشقاءنا في
التحالف العربي فـــــــــــــــــــــي عاصفة
الحزم ورعاة اتفاق الريـــــــــــــــــــــــــاض
يدركون الحقيقة تماما ولا يمكن أن
تنطلي عليهم مثل تلك الأكاذيب
والتظليل الذي اختبروه وسأموا منه
طــــــــــــــــــــــــوال السنوات الماضية..

ولأنه لا يصح الا الصحيح!
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تصريحات (أبو عوجا) صادمة وال
يصح اال الصحيح!

    قال العميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات
المسلحة الجنوبية أن تصريحات رئيس أركان المنطقة العسكرية األوىل صادمة

منتقدا توعده بالتحدي والتصدي لقوات المجلس اإلنتقالي.



    إن من ضمن الاسباب الهامة التي تؤدي إلى فشل أجهزة الشرطة في أداء مهامها هو عدم تعاون المواطنين،
ويعود ذلك إلى عدم فهم المواطنين لأهداف الشرطة، ويعود عدم الفهم إلى نقص التوعية الأمنية.

  إذا كان الإبلاغ عن الجرائم و المخالفات
من الحقوق التي أكدت عليها القوانين
للأفراد، فإن الإبلاغ عن الجرائم يعتبر واجبًا
دينيًا وإنسانيًا ، لأن ذلك يعتبر من أعمال
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ومن
أسباب منع قيام الجريمة أو ضبطها إن كانت
قد وقعت، وعلى المواطن أن يسارع  بالتبليغ
عن الجرائم سواء وقعت ام لم تقع وسواء
كان هو ضحيتها أو غيره من أفراد المجتمع،
ولا يمكن للمواطن أن يقوم بعملية الإبلاغ كما
يجب إلا بعد تبصيره من قبل الإعلام الأمني
عن كيفية تقديم البلاغ، و مكان تقديمه،
وتحذيره من تقديم البلاغات الكاذبة لما
يترتب عليها أضرار  للمبلغ عنهم، وضياع
جهود جهاز الشرطة وجهاز التحقيق فيما لا

فائده منه.

دور المواطنين ومؤسسات التنشئة اإلجتماعية فــي

مـكافــــــحـــــــــة الــــجـــــريــــــمـــــة
عقید / خالد عبده محمد عبده

مدیر التوجیه و العلاقات - أمن عدن

   قد ثبت أن كلما زاد فهم
المواطنين للشرطة و
أهدافها ووسائلها زاد تعاونهم
معها ، وفي هذه الحالة
يبرز دور الإعلام الأمني في
القيام بتوعية المواطنين، 

  يمثل مسرح الجريمة مستودعًا مليئا بالأدلة
التي تركها الجاني و التي تدلنا على كيفية
إرتكاب الجريمة ، وعلى الجاني الذي
أرتكبها  ، حيث أن الجاني يترك بقصد أو
بدون قصد أدله ماديه كثيره في مسرح
الجريمه، بالتالي فإن أي عبث بمسرح
الجريمة يضيع الأدله التي كانت ستفيد في
التوصل إلى الجناة، و من هنا تبرز أهمية
الإعلام الأمني في التوعية بأهمية مسرح

الجريمة و كيفية التعامل معه.

 وتوضيح المجالات التي يستطيع
المواطن أن يتعاون مع رجال
الشرطة فيها و نذكر منها على
سبيل المثال :

    وأخيرًا..  فأن مؤسسات التنشئة
الاجتماعية المختلفة هي المسئولة
عن التربية السليمة التي تنظم لها

حصانة الأجيال من الانحراف و الوقوع
في مستنقع الرذيلة ، أما دور أجهزة

الشرطة، فإنما يكون بعد تكوين
السلوك وبالتالي فإن أجهزة الشرطة

عندما تكافح الجريمة وتدفع
التضحيات إنما تدفع ثمن تفريط

مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

اولًا : ( الإمتناع عن
إرتكاب الجريمة )

  بعد قيام الإعلام الأمني بتوضيح
القوانين و الأنظمة و اللوائح و
التعليمات للمواطنين،  يتجنب
المواطنون مخالفتها ، و يحرصون
على الامتثال لها وكلما زاد عدد
المواطنين الملتزمين تقل نسبة
الجريمة ، ويوفر مع ذلك الجهد
المطلوب من أجهزة الشرطة، وهذا
يمثل تعاونًا مثمرًا مع رجال الشرطة
في مكافحة الجريمة.

ثانيا : (  منع قيام
الجريمة )

   بقدر قيام الاعلام الأمني بتوضيح
الأسباب التي تؤدي إلى إرتكاب
الجريمة و بيان طرق الوقاية منها
يحرص المواطنون على إتخاذ
الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع
الجريمة وعلى هذا الأساس فإن
المواطن يعتبر خط الدفاع
الأساسي في مواجهة الجريمة، و لا
يقتصر  هنا دور المواطن على منع
وقوع الجريمة تجاهه فحسب وإنما
يجب عليه أن يمنعها عن غيره
عندما يقتضي ذلك.

ثالثا : ( الإبلاغ عن
الجرائم)

رابعا : ( ضبط الجناة  )

   لا يتوقف دور المواطن عند منع وقوع
الجرائم والمخالفات والإبلاغ عنها بل يلعب
دورًا مهمًا في ضبط الجناة عند وقوع جريمة
أمامه دون أن يلحظ وجود أحد من رجال
الشرطة، فيستطيع إلقاء القبض على
المجرم و تسليمه إلى أقرب مركز شرطه أو
قسم أو دوريه، لكن لن يتم ذلك من قبل
المواطن إلا إذا كانت العلاقة جيده مع أجهزة
الشرطة، وإيمان من قبل المواطن بأهمية
هذه العلاقة، و لن تكون هذه العلاقة ولن
يترسخ ذلك الإيمان إلا عن طريق الإعلام

الذي يبين أهمية هذه العلاقة.
خامسا : ( أداء الشهادة) 

   الشهادة وسيله هامه من وسائل الإثبات
يدلي الشاهد من خلالها بمعلومات عن
مشاهدة بصرية أو سمعية أو ادراكية
بالحواس، عن واقعه معينة أو جريمة .. أمام
سلطات التحقيق، و أداء الشهادة واجب ديني
عملا بقوله سبحانه و تعالى (( و لا تكتموا
الشهادة و من يكتمها فإنُه ٱثم قلبه و الله بما
تعملون عليم )) ويفيد التقديم للشهادة في
مساعدة أجهزة الشرطة على ضبط الجريمة
والجناة ، كما أن كتمان الشهادة يتسبب في
ضياع كثير من الجرائم و تبرئة المجرمين و
معاقبة البريء و قد يتهرب المواطن عن أداء
الشهادة إذا قوبل بمعاملة سيئه من قبل
الشرطة، أو ربما قد لا يدرك خطورة كتمان
الشهادة عليه وعلى المجتمع وهنا  يأتي دور
الإعلام الأمني بتوضيح هذه الخطورة، وبيان
أهمية أداء الشهادة، للمجتمع وتشجيعهم

عليها.

سادسا : ( المحافظة
على مسرح الجريمة )

سابعا : ( المشاركة في
أعمال الحراسة و الدورية )

   ثبت من خلال الواقع والتجربة أن المواطن
في أوقات الأزمات أو الحروب يشارك
الرجال من المواطنين والشباب رجال
الشرطة في أعمال الحراسة و الدورية و لقد
ضرب المواطنون  أروع الأمثلة  في منظمات
لجان الدفاع الشعبي ما تسمى به سابقًا ،
حيث كان يشارك المواطنين و الشباب ..
رجال الشرطة في الحراسة و الدوريات في
العاصمة عدن في أحداث ( 13يناير
1986م ) و غيرها من الازمات في
المحافظات الجنوبية الأخرى، و لقد كان كل
مواطن بمثابة رجل الشرطه وقد سجلت
إحصائيات حينها البحث الجنائي خلال
تطبيق منظمة اللجان الدفاع الشعبي، في
تلك الفترات المنصرمه  أقل معدل لإرتكاب
الجرائم، بل كانت بمثابة وقايه من ارتكاب
أي جرائم على الاطلاق، و تكاد تكون شبه

منعدمة.
   كما أنه ينبغي على دور التنشئة الإجتماعية
إلى جانب دور المواطنين في مكافحة
الجريمة ، لابد من قيام مؤسسات التنشئة
الإجتماعية  أو الضبط الاجتماعي بدورها
في الوقاية من الجريمة و ضبطها، وتتمثل
هذه المؤسسات بالإضافة إلى وسائل الإعلام
في الاسرة و المدرسة والجامعه والمسجد
والنادي والأحزاب والتنظيمات السياسية
والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع
المدني و المنتديات الثقافية وأجهزة السلطة
المحلية و الجمعيات و غير ذلك من
المؤسسات و كلها معنيه بمكافحة الجريمة.

  وأن أي خلل في أي مؤسسة من هذه
المؤسسات بعكس أثرها السلبي على
السلوك و لا يمكن أن يتحقق الأمن في ظل
وجود خلل اجتماعي أو تربوي أو تعليمي أو
فكري لأن جوانب الحياة مترابطه وعلى هذا
الأساس فإن مسئولية الأمن تقع في البداية
على مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تحدد

مسار

 السلوك في المستقبل، وما على المجتمع
إلا أن يجني من أبنائه ما غرسه فيهم من

البداية سواء كان خيرًا او شرًا.
 

   لذلك يقول علماء  
الاجتمـــــــاع  أن لكل
مجتمع مجرميــــــــــــه
الذيــــــــــن يستحقهم 

    لأنهم إفراز لذلك المجتمع فإن كان
صالحًا كانوا صالحين و العكس ، و مما

سبق يبرز دور الإعلام الامني في توضيح دور
هذه المؤسسات في وقاية المجتمع من

السلوك الإجرامي وتحصين الشباب ضد
الجريمة بالقيم الأخلاقية والتربوية وترسيخ

الوازع الديني، وتعزيز احترام القوانين
والأنظمة في نفوس الشباب و توضيح خطورة

الجريمة وكيفية الوقاية منها ومكافحتها،
وتعميق مفاهيم الأمن و السلامة والنظام

العام  ولاشك المسؤولية  تختلف من مؤسسة
إلى أخرى، وأن  الأسره و المدرسة تقع

عليها المسئوليه الكبرى في منع الشخصيه
الاجراميه من الظهور، لأن الاسره هي

الخليه الاولى التي يعيش فيها الفرد و التي
لها الأثر الاول في تكوين شخصيته و توجيه

سلوكه و تزويده  بالعادات والتقاليد واللغه
والثقافه والعقيده وتعليمه قواعد الأداب

والأخلاق، لأن الفترة التي يقضيها الفرد مع
الأسرة  اطول من أي فتره يقضيها في

غيرها.
   كما أن المدرسه تمثل المؤسسه الرسميه
التي تقوم بوظيفة التربية قبل التعليم وتعزز

السلوك السوي والحد من الميل إلى
الانحراف والفساد، من خلال المناهج

التعليميه والأساتذة الاكفاء و يأتي تباعًا بقية
المؤسسات الاقتصاديه و السياسيه و الدينيه
و التربويه و الاعلاميه و الثقافيه و الفكريه و

التي يجب عليها القيام بواجباتها لمنع نشر
السلوك الإجرامي.

9 صادرة عن المركز اإلعالمي للقوات المسلحة الجنوبية  
كـــتــــا
بــــــات
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     عظيم هذا الشعب الجنوبي بصموده وإصراره
لانتزاع حقه واستعادة دولته متأهبا دائما وجاهز
للحسم . ويدرك ذلك عدونا ( الحوثي والاخوان)
الذي يستنجد بالآخرين إقليميا ودوليا لإيقاف
شراسة بطشنا به ولهذا نجده يحرك أوراقه
الأخرى تارة الإرهاب والتفجيرات وتارة أخرى خلق
الفتن لتمزيق نسيجنا الاجتماعي الجنوبي من
خلال شراذم نريدلهم معنا العزة والكرامة ولكنهم

فضلوا الذل والعار.
 تابعنا بفخر تلك المليونية التي أقيمت في
ابين العز ابين الشموخ برجالها وبانها جنوبية
جنوبية وبأن الجنوب لكل وبكل ابناءه ومثلما
ابهرتنا حضرموت قبلها في تلك اللوحة
الجماهيرية التي رسمتها ( مليونية الخلاص )
التي شارك فيها كل ابناء حضرموت وادي
وصحراء وساحل . مؤكدين باجماع ان حضرموت
الجنوب والجنوب حضرموت وسمعنا صدأها في

الجبال والوديان وهي تتحدث جنوبيا ..
 ومنذ ١٩٩٤م (الغزو اليمني الاول) لجنوبنا
والمحتل يستخدم سياسة فرق تسد بين أبناء
الجنوب و وحضرموت لم تسلم من ذلك لأنها جزء
منه حين استبيحت الارض والثروة وتقاسمتها
عصابة المحتل ٧/٧ دون اي رادع ديني او اخلاقي
بل اعتبروا الكل كافر وانهم الفاتحين الجدد
لدينهم الجديد وفق فتاوئ استنكرها الفقهاء

والعلماء في العالم العربي و الاسلامي ..
  كيف توحدتم معنا ككفار كما تدعون ..
تناقض مضحك .واليوم نجد الفتاوئ مستمرة
تارة الوحدة ركن سادس مع العلم ان الوحدة
ماتت في ٢٠١٥م . لايهتمون الا لمصالحهم فقط
وماالوحلة الا شماعة .. عندما يهيمنون على
منابع والثروات النفطية والمعدنية في حضرموت
وشبوة لم نسمع لهم صوت ولكن عندما تمت
اقالة اذنابهم قامت الدنيا وان حضرموت دولة
ولاترتبط بالجنوب ولكنها ترتبط اكثر باب اليمن
. بل حاولوا حتى تمزيق النسيج الحضرمي من
خلال محاولة شراء الذمم في اطار القبلي لخلق
الفتنة ونشر النزاع ولكن فشلوا مثلما عملوا
سابقا في نشر الثأر وتمزيق الترابط الاجتماعي
لاحدى المحافظات الجنوبية حتى لاتقوم لنا

قائمة .
 ارعبتهم قيام الهبة الحضرمية الثانية وتاثيرها
القوي وفشلوا في تفكيكها ومحاولة تشتيتها ظنوا
انها مثل سابقتها وتناسوا ان حضرموت اليوم غير
الامس . اليوم حضرموت لديها شباب تؤاقون
للحرية رافضين للذل والاحتلال شباب اثبتوا

انهم ثروة حضرموت الحقيقية .
 والعجيب اليوم ممن يطالبون بالامس ويصرخون
الوحدة او الموت هم انفسهم اليوم من ينادون

بانفصال حضرموت اتعرفون لماذا ؟
لانهم فقدوا وسيفقدون مصالحهم وهو الفتات
الذي يرميها لهم عصابة محتل ٧/٧ اليمنية .لم
تعد تنطلي على حضرموت ولا ابناءالجنوب عامة
تلك المسرحيات الهزلية التي افقدتنا بالسابق
حياتنا الكريمة في ظل نهب وقتل وترويع
وسرقة وتدمير منظم للشباب واغراق حضرموت
بالمخدرات والمسكرات التي تلهي شبابنا عن

انتزاع حقهم الجنوبي الوطني .
  فقد اجمع اليوم معظم فئات وشرائح المجتمع
من مثقفين وقبائل ونشطاء وشخصيات اجتماعية
ومناضلين مقاومة بل كل حضرموت اليوم تغلي
وتحشد وفي انتظار ساعة الصفر لاقتلاع اخر
قلاع متنفذين ٧/٧ واذنابهم وتطهير حضرموتنا
والمهرة استكمالا لتحرير جنوبنا واستعادة دولتنا
فلا تختبروا صبرنا باساليبكم الرذيلة وتضييق
الخناق أبناء الجنوب قالوا كلمتهم وستترجم

أفعال .

اإلخراج الفني
 

سند فهد

اإلشراف العام
المقدم

محمد النقيب

وهيب بن سلم

العميد وهيب بن سلم :
نوفمبر صنعناه بايدينا

الموقع الرسمي 

رئيس التحرير
 

عماد حيدر

نائب رئيس اتحرير
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المصدر لكل خبر
تصفح مباشرة

أبين ومالمح االستقالل الجنوبي الثاني 
 أن اختيار شعار هذه المناسبة الغالية
بربط التاريخ المجيد بالعهد الجديد الا
تعبير واضح وصريح ورسائل واضحة
مفادها أن دولة الجنوب العربي باتت قاب
قوسين أو أدنى للاعلان عنها وستكون دولة
قوية محمية بشعبها وبقواتها المسلحة
الجنوبية فلا مجال للمشوشين على
مشروعها الريادي برهاناته الواعدة
وبجاهزية الدفاع عن مصالحها الوطنية
وعن امنها الاقليمي، واهم ما ميز هذه
الذكرى والتي أقيمت اليوم في محافظة
أبين… الحضور الجماهيري الكبير لابناء
ابين…أبين الشموخ والعزة والإباء… ابين
الحضارة والتاريخ، والتي سعت منظومة
الاحتلال اليمني طيلة السنوات الماضية
تحويلها إلى وكر للجماعات الإرهابية

القادمة من ولايات مأرب والبيضاء.
  أن استحضار تراث وموروث أبين الضارب
في ذاكرة التاريخ في المهرجان الاحتفالي
يعد من الجوانب الايجابية الرائعة كما لا
ننسى استحضار تضحيات القوات المسلحة
الجنوبية وما حققته من انجاز بتطهير
الكثير من المناطق من فلول الإرهاب لهو
تجسيد حي للعلاقة الابدية بين الشعب
الجنوب وقواته المسلحة وإنموذج يعتد

به بين الأمم.
  لمؤكد دائما أن دولة الجنوب العربي
متمسكة بثوابتها وهي تنحاز دوما لقيمها
لتثبت عن جدارة سمو خياراتها ونجاعة
قراراتها التي تعلنها سواء فيما يتعلق
بالاحداث الاقليمية او وتعبر عن مكانتها

العالمية.
 ايها التاريخ سجل صفحات جديدة مرة
أخرى في تاريخ الجنوب الحديث ودون
الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة
الجنوبية وشعبها ضد الاحتلال اليمني
ورسم المواقف البطولية الشجاعة ضد
كل ما يحاك من مؤامرات العبثية في

طريق استعادة الدولة.

تــــعـــازِ

ي في وفاة الخبير القانوني الشيخ طارق عبدالله المحامي الرئيس الُزبيدي ُيعزَّ

  بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس
المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة
الرئاسي، برقية تعزية ومواساة في وفاة الخبير
القانوني الكبير الشيخ طارق محمد عبدالله
“المحامي”، الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس السبت

بعد حياة حافلة
  وعّبر الرئيس القائد في برقيته عن خالص تعازيه
وعظيم مواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، ومشاطرته لهم

أحزانهم في هذا الُمصاب الجلل.
  وعّدد الرئيس القائد في برقيته العطاءات الكبيرة

للفقيد في مجال القانون والمحاماة 

  في العاصمة عدن خلال أكثر من ستين عاما، كان فيها
أنموذجا لرج ل الحكمة، ورجاحة العقل، وصوت الحق
وفي صدارة المدافعين عن كبرى القضايا في المجالات
كافة، فضلا عن أدواره الاجتماعية، وأياديه البيضاء في
العمل الخيري، مؤكدا أن العاصمة عدن خاصة والجنوب
عامة، خسرا برحيله واحدا من أبرز الكفاءات

والشخصيات التي حظيت بحب واحترام الجميع.
  وابتهل الرئيس القائد في ختام برقيته إلى المولى
العلي بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، والمغفرة، وأن
يسكنه فسيح جناته، وأن ُيلهم أهله وذويه الصبر

والسلوان.  إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

العميد : كتب - يحيى أحمد

   يصادف هذا العام الذكرى الـ 55 لعيد
الاستقلال الجنوبي لثلاثين من نوفمبر
حين استعاد شعب الجنوب سيادته
الوطنية من المستعمر البريطاني، لينهي
قرابة مائة وتسعة وعشرين عاما من
الحكم الاستعماري، ويمثل هذا اليوم عيد
استقلال يحتفل فيه شعبنا كل عام طيلة

أكثر من خمسين عام مضت.  
 أن احياء هذه الذكرى الخالدة في
محافظة أبين يبرز أهمية هذه الارض
المباركة, أرض الصمود والتحدي
والشجاعة وتتزامن هذه الذكرى مع
مناسبتين خالدتين في الذاكرة الجنوبية,
فالاولى ذكرى تحقيق المقاومة الجنوبية
انتصارا تاريخيًا في مدينة الضالع ضد
المليشيات الحوثية، بينما تتزامن مع
ذكرى جديدة ثانية تتمثل في انتصار
القوات المسلحة الجنوبية ضد تنظيم

القاعدة الارهابي.
 أن هــــــــــــــــــــــــــــذا اليوم المهم والذي
يمثل لحظة تاريخية فارقة نحتفل بها
بعيد الاستقلال الوطني في كافة
محافظات الجنوب.. ُتعد تعهد جديد
نعلنه لابائنا وأجدادنا الذين ناضلوا حتى
انتصروا بجدارة حيث يعلن كــــــــــــــــل
قلب جنوبي بإننا على العهد
سائـــــــــــــــــرون وماضون لتحقيق الحلم

الجنوبي الجديد… القديم.

   يحتفل شعب الجنوب اليوم بكل شموخ
واعتزاز و فخر ومجد مستحضرا الإنجازات
والبطولات الخالدة لأولئك الأبطال الذين
ضحوا ب أرواحهم رخيصة في مقاومة
المستعمر البريطاني، ويستلهم الدروس
والقصص من الأبطال الذين دافعوا عن
الجنوب أرضا وانسانا، ويغذي الروح
الجنوبية الثائرة للتحفيز من أجل المضي
قدما لتحقيق أهداف الثورة الجنوبية

الجديدة.
  بينما نحتفل اليوم بالإنجازات لثورة
نوفمبر في أبين، نتطلع إلــــــــــــــــــــــــى
مستقبل مشرق لشعب الجنوب، بعد كفاح
طويل خاصه ضــــــــــــــــــــــــد “الاحتلال
اليمني” البغيض، الذي مازالت بقايا أدواته
الإرهابية في اطراف محافظتي حضرموت

وشبوة.
 ونحن نعود لذكــــــــــــــــــــرى الاستقلال
ككل وهي أسمى قيم الوطنية الخالصة
والراسخة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وجدان الشعب الجنوبي بمعاني الكفاح
التحرري وبما تحمله رسالة الشهداء
الأبرار من قيم ومبادئ وتضحيات
ووصيتهم الأولى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
الحفاظ على مكاسب الاستقلال مهما
تعاقبت أجيالــــــــه التي ستظل تسعى
دائما إلى أفضل وأقوى فــــــــــي وجه

التحديات التي تعصف بالجنوب.


