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    أعلن القائد العام لقوات الحزام
الأمني العميد “محسن عبدالله الوالي”
انطلاق المرحلة الثانية من عملية

#سهام_الشرق في محافظة أبين.
      جاء ذلك في العرض العسكري الذي
شهده معسكر رأس عباس، يوم الأحد،
احتفاًء بتخرج الكتائب الأولى لألوية

الدعم والإسناد (أبين).
    وفي العرض العسكري الذي حضره
عدد من القادة العسكريين ووزراء في
حكومة المناصفة، أوضح العميد الوالي
عن تشكيل قوة دعم وإسناد من “5
ألوية” خاصة بمحافظة أبين، لاستكمال
تطهيرها وتأمينها من خطر الجماعات

الإرهابية.

    وثّمن القائد العام لقوات الحزام
الأمني الدعم السخي الذي تقدمه دولة
الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من
أجل تطهير المنطقة من الإرهاب..
بمتابعة حثيثة وتوجيهات الرئيس
القائد عيدروس قاسم الزبيدي نائب
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد

الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية.
      كما حّيا العميد الوالي قادة الألوية
على التدريب والتأهيل، حاثًا إياهم
بتنفيذ المهام الموكلة إليهم في كافة

مديريات محافظة أبين.
   كما أشاد بالتضحيات التي قدمتها
قوات الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية

في مكافحة الإرهاب منذ تأسيسها.

     من جانبه تحدث ضيف الشرف وزير
الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور
عبدالناصر الوالي، بكلمة مقتضبة نقل
فيها تحيات الرئيس القائد عيدروس
الزبيدي، وفخره واعتزازه بأبطال القوات
المسلحة الذين يقدمون التضحيات
لتطهير الجنوب والحفاظ على أمنه

واستقراره.
    وقدمت الكتائب عرضًا مهيبًا من أمام
منصة الشرف، كما قدموا عرضًا بالآليات
العسكرية وسط اشادة وترحيب القيادة

العسكرية.
   حضر حفل التدشين قادة الالوية
المشكلة، وعدد من ضباط القوات

المسلحة الجنوبية والحزام الأمني.

   التقى المدير العام لأمن وشرطة ساحل
حضرموت، العميد مطيع سعيد المنهالي، يوم
الأحد بالمكلا، المدير العام لمديرية الشحر
الأستاذ عادل أحمد باعكابة لمناقشة الأوضاع

الأمنية بالمديرية .
  وتطرق اللقاء إلى بحث التنسيق والتعاون
المشتركين للرفع من مستوى أداء الأجهزة
الأمنية التي تبذل جهود كبيرة بمديرية
الشحر من أجل استتباب الأمن والاستقرار،
وأهمية تنفيذ حملة ترسيم المركبات
والدراجات النارية بالمديرية، وحفظ ما
تحقق من إنجازات ونجاحات أمنية في العام

المنصرم .
   وأكد العميد المنهالي على اهتمامه الكبير
بكافة الإدارات الأمنية ومختلف الأقسام
الشرطوية في شتى مديريات ساحل
حضرموت، منوًها أن حملة ترسيم المركبات
والدراجات النارية ستنفذ خلال اليومين
القادمين بهدف ضبط المخالفين للنظام
والقانون، والرقي من مستوى أداء الأجهزة
الأمنية بتكاتف وتعاون المواطنين وجميع

فئات المجتمع.

العميد المنهالي يلتقي مدير عام مديرية

الشحر لمناقشة األوضاع األمنية بالمديرية

قائد اللواء األول مشاة بحري يعقد لقاء موسع مع قيادة الكتائب باللواء 

أرخبيل - سقطرى

   عقدت قيادة اللواء الأول مشاة بحري
لقاء موسعًا ضم قيادات الكتائب باللواء
في مقر القيادة العامة بأرخبيل سقطرى.
  وفي بدء اللقاء استهل بقراءة الفاتحة
على روح الفقيد ملازم أول خليل صالح
يوسف اليهري الذي وافته المنيه اثر
حادث سير أليم بسيارته الخاصة في
سقطرى الموافق 27 ديسمبر 2022م.

 وخلال اللقاء, نقل قائد اللواء الأول
مشاه بحري سقطرى العميد عبدالله 

  السقطري أجمل التهاني والتبريكات
الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد
الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية
بمناسبة العام الميلادي الجديد, متمنيا
للمؤسسة العسكرية كل التوفيق والنجاح
في مهامهم وبطولتها في سقطرى والذوذ
عن ترابها وحماية المكتسبات الوطنية

في المحافظة.
     وتحدث قائد اللــــــــــــــــــــــــــــــواء
الأول مشاة بحري عن التدشين التدريبي
للعام الميلادي الجديد 2023م،
وتشكيل لجنة لذلك، إضافـــــــــــــــــة إلى
تشكيل لجان لتطوير العمل وتجاوز
الصعوبات، وإقامـــــــــة دورات تدريبية

فــــــــــــــــي القيادة والكتائب.

  وأشار العميد السقطري إلى أهمية
الانضباط العسكري وتفعيل مبدأ الربط
والضبط العسكري ومحاسبة كل من يخل
بشرفه العسكري من خلال التقاعس عن
أداء واجبه, مؤكدا على اهمية تماسك
وترابط المؤسسة العسكرية والعمل بروح
الفريق الواحد وتطوير الجوانب الادارية

والعسكرية.
   من جانبهم, شارك قادة اللواء من
خلال المداخلات أهم المعوقات التي
ترافق العمل العسكري والمعالجات
والحلول, مثمنين حرص القيادة على
تهيئة العمل العسكري بشكل كامل
وتعزيز اليقظة العالية ورفع الجاهزية
العسكرية وضرورة تواجد كافة منتسبي

اللواء في مواقعهم العسكرية.

   نشرت عمليات أمن محافظة لحج يوم
الأحد، تقرير سلط من خلاله على سلسلة
حوادث سير شهدتها المحافظة، ضحيتها

العديد من الأشخاص بينهم امرأة.
    جاء في التقرير أن امرأة تدعى كلثوم
محمد صالح العزيبي 52 عامًا توفيت نتيجة
تعرضها للدهس من دراجة نارية ما أدى إلى
تعرضها لإصابات بلغية أودت بحياتها، ليتم
ضبط سائق الدراجة وهو شاب من أبناء
محافظة الحديدة ويسكن في مخيم للنازحين

بمدينة الفيوش.
    واستعرض التقرير الأمني ما شهدته
منطقة جول مدرم بمديرية المسيمير من
حادث مروري مؤسف راح ضحيته أربعة
أشخاص وسقوط عددا من المصابين، بسبب
حادث مروري بين شاحنة نقل (قلاب) نيسان
سائقها شاب يدعى خالد علي سيف، وسيارة
صالون خصوصي، سائقها شخص يدعى ُعدي
عبد الباقي صالح 25 عامًا، أسفر عن الحادث
وفاته بالإضافة إلى وفاة ثلاثة ركاب هم وهيد
محمد عبد الله 22 عامًا، وبشار عبدالله
مصلح 15 عامًا، وسامر سمير جازم 30،

جلهم من سكان قبيطة لحج.
      وأوضح التقرير ما شهده الخط العام أمام
المدينة الخضراء بمديرية تبن حادث تصادم
بين حافلة ركاب وأخرى باص ”دباب“ صغير
نتج عن ذلك إصابات بالسائقين، وأضرار

مادية تقدر بمليون ريال يمني.
      وبحسب ما جاء أن شابا في عقده الثاني
تعرض لحادث دهس بمدينة الحوطة أثناء
قيادته دراجته النارية من قبل ناقلة كبيرة
(قاطرة) ما أدى إلى إصابة الشاب حمزة عبد
الباسط من سكان حاضرة لحج بجروح
متوسطة، ليتم اتخاذ الإجراءات بحجز سائق
القاطرة بحسب اللوائح المرورية، وإسعاف

الشاب إلى أحد مستشفيات العاصمة عدن.

خبر أمني

أمن لحج يصدر تقرير عن عدد

من حوادث السير المروعة

بعرض عسكري مهيب .. القوات المسلحة الجنوبية
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القوات المسلحة الجنوبية تكسر هجوما لمليشيات الحوثي

وتكبدها خسائر فادحة بالضالع
   لقي العديد من عناصر المليشيات
الحوثية مصرعهم وأصيب آخرين بنيران
أسلحة وحدات القوات المسلحة الجنوبية
شمال الضالع وسط مواجهات ضارية
اندلعت باتجاه قطاع الثوخب شمال

شرقي مديرية الحشاء.
  وتصدت وحدات من القوات المسلحة
الجنوبية لهجوم مستميت شنته
المليشيات الحوثية المدعومة من إيران
باتجاه مواقعها المتقدمة في قطاع
الثوخب حيث تكبدت فيه المليشيا
خسائر كبيرة وأجبرت على الإنكسار

والتراجع.
  وكما أوضح القائد منصور العشوي قائد
قطاع الثوخب, قائد كتائب الشهيد
مروان العشوي في تصريح خاص لموقع
“درع الجنوب” ان المليشيات الحوثية
حاولت شن عملية هجومية باتجاه مواقع

شعب احمد وحبيل ناجي 

   مستخدمة قذائف الآر بي جي
والقناصات الحرارية مسنودة بتغطية
نارية مكثفة من مختلف الاسلحة إلا أنها
انكسرت بعد وقوعها في كماشة محكمة
سقط فيها العديد من عناصرها بين
قتيل وجريح وسط مواجهات استمرت

لساعتين.
   وأضاف: “رصدنا تحركات عناصر
المليشيات الحوثية منذ وقت مبكر من
هذه الليلة وقدوم تعزيزات كبيرة
لعناصرها وعملنا على ترتيب وضعنا
الدفاعي وفق معلومات الاستطلاع وتمكنا
من قصف هذه التعزيزات فور وصولها كما
تمكنا من ايقاع اكبر قدر من الخسائر في
صفوف العناصر المهاجمة بعد وقوع
النسق الهجومي الأول للمليشيات في فك
الكمائن ولازالت جثث البعض من

عناصرها مرمية في ميدان المعركة”.

     مـــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــــــــــــب آخر,
شنت مليشيا الحوثي الارهابية بعد
انكسارها و تقهقرها عمليات قصف
بأسلحة 14.7 وقذائف الهاونات باتجاه
بلدتي المرياح والمشاريح بشكل
عشوائي, سقط على أثرها المواطن
المسن اسماعيل صالح ذو ال80 عاما
شهيدا وعــــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــن
الجرحى المدنيين فيما تضررت بعض

المنازل والممتلكات جراء القصف.

  وتحاول المليشيات الحوثية بشكل
مستمر القيام بعمليات هجومية واخرى
تسللية في أكثر من قطاع إلى جانب
قيامها بشن عمليات قصف مستمرة
بطيرانها المسير، إلا أن كل تلك
المحاولات لم تجلب له إلا مزيدا من
الخسائر في عددها وعتادها لتعود
كعادتها تفتح نيران اسلحتها باتجاه
القرى الآهلة بالسكان وتوقع ضحايا من

المدنيين كنوع من الانتقام.

       تمكنت القوات المسلحة الجنوبية
، يوم السبت، من اسقاط طائرة مسيرة
تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من
إيران، في مديرية عين بمحافظة شبوة.
    واستهدفت الدفاعات الجوية للواء
22 مشاة، ظهر اليوم، طائرة حوثية
مسيرة تحمل قذائـــــــــــــــــــــــــــــف هاون، 

القوات المسلحة الجنوبية تسقط

مسيرة حوثية في مديرية عين

شبوة

2.يناير. 2023
 الـــعــدد ( 22 ) 

      ردت قوات المقاومة الجنوبية، على
قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية
المدعومة من إيران في جبهة ثرة

شمالي محافظة أبين.
   القائد الميداني لجبهة ثره سالم
علوي البركاني, أكد لـ “درع الجنوب” أن
مليشيا الحوثي إستهدفت بنيرانها مواقع
المقاومة الجنوبية في الخطوط الامامية
، لافتا إلى أن قوات المقاومة الجنوبية
أحبطت تلك المحاولة وقصفت مصادر

نيران العدو.

  وأوضح البركانـــــــــــــــــــــي أن قوات
المقاومة الجنوبية تصدت، خلال الأيام
الماضية، لمحاولات استحداثات جديدة
قامت بها المليشيا في مواقع تركزها

بالجبهة.
  وأضاف أن المقاومة الجنوبية في إتم
الجاهزية وعلى استعداد عالي للتعامل
مع أي اعتداءات قــــــــــــــــــد تقوم بها
مليشيا الحوثـــــــــــــــــي، مشيدا بيقظة
أبطال المقاومة الجنوبية المستمرة

فـــــــــــــــي جبهة ثرة.

 جبهة ثرة

المقاومة الجنوبية ترد على

نيران مليشيا الحوثي
   فـي منطقة نجـد مرقد بمديرية
عين غـــــــــــــــــــــــــــــــرب محافظة شبوة.
    وتواصل القوات المسلحة الجنوبية
بمختلف أفرعها التصدي لتصعيد
مليشيا الحوثي الإرهابية، وتنظيم
الإخوان الإرهابـــــــــــــــــــــــــي على امتداد

جغرافيا الجنوب.
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   ومن بين تلك القضايا (43) قضية
قتل عمد تم ضبط منها (41) قضية
فيما لم يبقى سوى قضيتين (2) لازال
البحث والتحري جاري لضبطها وهذا
إنجاز عظيم يعود الى بسالة رجال أمن

أبين الميامين
   وأضاف مدير البحث الجنائي أن تلك
الإنجازات تأتي في ظل ظروف صعبة
مرت بها المحافظة, مختتمًا حديثه
بالشكر الجزيل لمدير أمن المحافظة
العميد علي ناصر باعزب على جهوده في
تطوير اداء إدارة البحث الجنائي

بالمحافظة.

   ألقت أجهزة الأمن بمحافظة أبين قبل
قليل القبض على متهم بقتل المواطن
(الحارث ناصر الغسلة) بسوق منطقة

امصرة بالمنطقة الوسطى بأبين.
  والقت قوة مشتركة من أمن أبين
والحزام الأمني القبض على القاتل
(ف.م. م.ع) عقب ساعات من تنفيذه
للجريمة في منطقة امصرة واقتياده من
منطقة شقرة برفقة مدير أمن أبين إلى

زنجبار فجر يوم السبت.
   وقدمت إدارة أمن أبين شكرها لقبائل
النخعين على ضبط النفس اثناء البحث
عن القاتل، كما تشكر أسرة الجاني
لتعاونهم لتسليم الجاني لمدير أمن
محافظة أبين ومنهم والد الجاني الذي
قام بتسليم نفسه لمدير الأمن بعد
الحادثة مباشرة، وتكللت الجهود بنجاح
وتم القبض على القاتل حيث يجري

إتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
و أكدت إدارة أمن أبين على ضرورة تثبيت
دعائم الأمن و الأمان و تعزيز ركائز
أساسية للاستقرار في عموم مديريات

المحافظة .

    الجدير بالذكر أن القاتل قام بفعلته
عصر أمس الجمعة بإطلاق النار على
المواطن ( الحارث ناصر الغسلة) بسوق

منطقة امصرة وارداه قتيلا في الحال.

يلقي القبض على قاتل شخص

عقب ساعات من تنفيذ الجريمة

لقاءات

العميد الربيعي يلتقي وزير الدفاع

ورئيس اللجنة االمنية والعسكرية العليا

   استقبل وزير الدفاع الفريق الركن
محسن محمد الداعري في العاصمة
عدن، أمس الخميس، اركان قوات الحزام
الأمني، قائد الحزام الأمني بعدن العميد

جلال ناصر الربيعي.
   وتطرق اللقاء إلى الدور الذي تضطلع
به قوات الحزام الأمني في المحافظات
المحررة على صعيد مكافحة الارهاب
وإسناد القوات العسكرية في الجبهات
ودعم الجهود الأمنية لحفظ الأمن

والاستقرار البلاد.

   وأكَّــــــــــــــــــــد الفريق الداعري على
رص الصفوف وبذل كافة الجهود
لمواجهة خطر الارهاب بمختلف اشكاله
ومنع الجريمة، والتعامل بكل
حـــــــــــــــــــــــــــزم مع التحديات التي

تواجه الوطن.
   بدوره، قـــــــــــــــــّدم العميد الربيعي
شرحًا مفصلًا حـــــــــــــــــول جهود قوات
الحزام الأمني على المستوى الأمني
كمحاربة قــــــــــــــــــــــــــــــوى الارهاب
ومكافحة خطر المخدرات وغيرها،
متمنيًا للفريق الداعري التوفيق والنجاح

في مهامه.
  وفي سياق منفصل، التقى العميد
الربيعي رئيس اللجنة الامنية والعسكرية
العليا اللواء الركن هيثم قاسم طاهر
الذي أطلع على جهود قوات الحزام
الأمني والدور الذي تؤديه ضمن مهامها
في مكافحة الارهاب والمخدرات ودعم

الأمن العام في تثبيت دعائم الاستقرار.
    وأشاد اللواء هيثم قاسم طاهر بجهود
قوات الحزام الأمني التى تعمل على
دعــــــــــــم وإسناد الاجهزة الامنية وتعزيز
الجهود العسكرية في محافظات عدن
ولحج والضالع وأبين، مشددا في الوقت
نفسه على أهمية توحيد هذه الجهود

وبما ينعكس إيجابًا على ارض الواقع.

شرطة عدن تستعيد حافلة صغيرة

بعد سرقتها وبيعها خارج العاصمة
  تمكنت شرطة العاصمة عـــــــــــــــــدن
مـــــــــــــــــــــــن استعادة حافلة نقل
صغيرة نوع “دباب” الــــــــــــــــــى مالكها
بعد سرقتها والقيام ببيعه خـــــارج

العاصمة.
   وقـــــــــــــــــــال نائب مدير شرطة
الشيخ عثمان النقيب عـــــــــــــــــلاء بدر:
“إن قــــــــــــــــــــوات الشرطة القت القبض
على الجناة ومعرفة خيوط الجريمة و
التحري بكل تفاصيلها حتى
التوصــــــــــــــــــــل للشخص الذي قام
بشراء الباص من اللصوص ليتم اعادته

لتسليمه الى مالكه.
   يشار إلى أن شرطة الشيخ عثمان
تبذل جهود حثيثة في سبيل استتاب

الوضع في المديرية

    ضمن مساعي ادارة أمن العاصمة عدن
تثبيت حالة الامن والاستقرار في

المدينة.

    كشفت إدارة البحث الجنائي لأمن أبين
عن أهم انجازاتها لعام 2022م من
خلال إيجار مختصر على أهم القضايا

الجنائية التي ُأرتكبت طوال هذا العام
  وأكد مدير البحث الجنائي بمحافظة
أبين العقيد عبدالناصر قنان عن هذه
الانجازات بالأرقام مشيرًا إلى أن تلك
الإنجازات التي حققتها إدارة البحث
الجنائي خلال العام 2022م أتت حسب
الخطة السنوية المقرة من قبل مدير

أمن أبين العميد علي ناصر باعزب.
  وأضاف “بفضل بسالة قوات الأمن
بكافة صنوفها و عن إستعراض تلك

الإحصائية من قبل البحث الجنائي”.
    وقال مدير البحث أن عدد الجرائم
الجنائية خلال العام 2022م بلغت
(721) قضية جنائية تم ضبط منها
(676)قضية جنائية فيما تبقى (45)

قضية غير مضبوطة.

أمن أبـين

إدارة أمن أبين تعرض أهم

إنجازاتها لعام 2022م 
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   كان عام الـ 2022م محطة تحول كبيرة في تاريخ المؤسسة العسكرية الجنوبية, رغم الظروف االستثنائية والمعقدة, استطاعت
فيها القوات المسلحة الجنوبية إحراز العديد من النجاحات العسكرية والمالحم البطولية عىل الصعيدين األمني والعسكري, وتجاوز

حالة الدفاع إىل الهجوم و إطالق سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة،

   وصفت بأنها الأكثر دقة في تحقيق
أهدافها في مواجهة الجماعات المسلحة
وقوى الإرهاب على أكثر من محور قتالي,
إضافة إلى تعزيز تواجدها الرادع للمليشيات
الحوثية, على امتداد مسرح العمليات

العسكرية.
    عام مثل بحد ذاته اختبار حقيقي
للقوات المسلحة الجنوبية, استطاعت تجاوزه
بكل حنكة واقتدار وتوسعة مسرح عملياتها
العسكرية وصولا إلى حالة التأهب
والاستعداد القتالي والجهوزية الكاملة التي
تتحلى بها استعدادا منها لتطهير باقي
المناطق من التنظيمات الارهابية, ناهيك
عن الدور المساند على الأرض والرافد الأبرز
على الصعيد السياسي والدبلوماسي نحو

استعادة الدولة الجنوبية.

القوات المسلحة الجنوبية وعام 2022 م

     بعد أن اتضح لدول التحالف
العربي الموقف المتهرئ لقوى الاخوان
في مواجهة المليشيات الحوثية, وكذا
موقفهم الداعم للجماعات الإرهابية في
الجنوب, برز الدور الكبير الذي لعبته
القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة
المد الفارسي وقوى الإرهاب والجماعات
المتطرفة, إذ كانت جبهات القتال على
الحوثيين شاهدًة على بطولات خالدة
وعظيمة سّطرتها القوات الجنوبية،
اتساقا مع المشروع العربي الذي يقوم
به التحالف العربي في مواجهة
المليشيات الحوثية الموالية لإيران,

والجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.

محطة التحول واإلنجازات العسكرية

االنتصار عىل اإلرهاب :

    الإنجازات العسكرية والانتصارات
البطولية التي حققها أبطال القوات
المسلحة الجنوبية على الصعيدين
الأمني والعسكري في تحرير أبين
وشبوة واستكمال بقية المناطق, مثل
تحد و رهانا رابحا عزز من الحضور
الدبلوماسي, وكذا تعزيز اللحمة
الجنوبية, باعتبار الرهان الرابح في
ظل كل هذه التحديات هو التكاتف
الكبير بين شعب الجنوب وقيادته
السياسية، وهو تكاتف يعول عليه
كثيرا من أجل تحقيق الحلم الأكبر
المتمثل في استعادة الدولة، وهو

حلم حتما سيرى النور عّما قريب.

حرص القائد وانجاز
االبطال :

        هذا التحول الكبير على مستوى الاداء
والجاهزية القتالية, لدى القوات المسلحة
الجنوبية يؤكد موضع الحرص و التقدير
والاهتمام البالغ الذي توليه القيادة العليا
ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة
الجنوبية، على تأهيل وتدريب القوات
المسلحة للارتقاء بأداء المؤسسة العسكرية

والأمنية.
      الإنجازات و النجاحات العسكرية التي
حققتها قواتنا المسلحة الجنوبية على
مختلف الجوانب الأمنية منها والعسكرية
خلال فترة قصيرة, وفي ظل ظروف
استثنائية لم تكن إلا نتيجة ملموسة للجهود
التي تبذلها القيادة العليا ممثلة بالرئيس
الُزبيدي والقادة العسكريين الذين لا
يدخرون جهدا في تأهيل أفراد القوات
المسلحة الجنوبية والارتقاء بمهاراتهم
وقدراتهم في اداء مهامهم العسكرية على
أكمل وجه باعتبارهم القوة الحقيقة التي

تسند إليها أمال وتطلعات شعب الجنوب.

      نجاح العمليات العسكرية التي خاضتها
القوات المسلحة الجنوبية في عملية سهام
الشرق بمختلف مراحلها لتطهير محافظة
أبين وباقي محافظات الجنوب من الجماعات
المسلحة و الإرهاب شكل انتصارا كبيرا يؤكد
قدرة قتالية عالية للمؤسسة العسكرية
الجنوبية وفاعليتها في مواجهة الإرهاب
والجماعات المسلحة التي لطالما ظلت تشكل
خطرا وتهديدا للأمن والسلم في المنطقة
والإقليم, رغم الاوضاع الصعبة والامكانيات
الشحيحة, الا انها استطاعت اثبات نفسها
وبجدارة واظهرت للعالم ككل مدى الحنكة
والانضباط والعزيمة الفولاذية التي تتمتع
بها, باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة

لمواجهة الإرهاب والتطرف.

رهان رابح :تعزيز الشراكة :

كتابات

جهود الرئيس الُزبيدي نحو االستقالل واالستقرار
   يواصل الرئيس القائد عيدروس قاسم
الُزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية،
جهوده الدؤوبة سواًء على الإطار السياسي
والعسكري من خلال خطواته المدروسة نحو
الوصول إلى الهدف المنشود لشعب الجنوب
المتمثل في استعادة الدولة، أو الجانب
الخدمي المتمثل بتحسين الأوضاع
الاقتصادية في الجنوب والتخفيف من معاناة
المواطنين، بالإضافة إلى توطيد العلاقات
الدبلوماسية مع دول الجوار والإقليم والعالم

بشكل عام.
   لقاءات مكثفة للرئيس الزبيدي شهدها
عام 2022م، مع مختلف القيادات

والسلطات المحلية في محافظات الجنوب،

   ووزراء حكومة المناصفة، والجهات
الرسمية في مختلف القطاعات، وكذا التجار
والمستثمرين، ورؤوس الأموال، والشخصيات
الاجتماعية، وذلك للاطلاع على أوضاع
محافظات الجنوب كافة عن كثب، والصعوبات
التي تواجه سلطاتها المحلية، والبحث عن
الحلول العاجلة والجذرية لما من شأنه أن
يعالج الاختلالات والتجاوزات القانونية
الحالية، وينمي من الاستثمارات الحالية،

ويجذب استثمارات جديدة.
   جهود مضاعفة بذلها الرئيس القائد
عيدروس الزبيدي، خلال العام المشرف على
الانتهاء، لانتشال الوضع الحالي في مختلف
محافظات الجنوب، ووضع خطة استراتيجية

لتطوير المنشآت الاقتصادية كافة بما

    يتواكب مع المرحلة الراهنة، ويوفر بيئة
جاذبة لمشاريع استثمارية كبرى، وذلك
بهدف تحسين الوضع المعيشي لشعب الجنوب
وإحداث انتعاٍش اقتصاديٍّ في أقرب وقت

ممكن.
  اهتمام الرئيس القائد وحرصه على
تحسين الوضع الاقتصادي في الجنوب،
وإصلاح التركة الثقيلة التي خلفها نظام
الاحتلال اليمني عقب الوحدة المشؤومة،
يتواكب مع سلسلة من الانتصارات الجنوبية،
سواء الحسم العسكري في مواجهة الإرهاب
المتمثلة في عمليتي سهام الشرق والجنوب،
وإخماد التمرد الإخواني في محافظتي أبين
وشبوة، أو التصدي للمليشيات الحوثي

الإرهابية في مختلف جبهات الجنوب، أو

   تعزيز الحضور السياسي على الأرض، أو
إحداث تناغم وتوافق وتلاحم بين مختلف

أطياف شعب الجنوب.
   الجانب الدبلوماسي والدولي لقَي نصيبه
أيضًا من اهتمامات الرئيس الزبيدي خلال
عام 2022م، حيث عقد عدًدا من اللقاءات
بالمبعوث الأممي والممثل الأمريكي، وسفراء
وممثلي الدول العربية والإقليمية، كما قام
بزيارات رسمية لبعض الدول العربية، وكذا
مراسلته الدول الشقيقة والصديقة بأعيادهم
الوطنية وتأكيده على احترام شعب الجنوب
للمصالح الدولية المشتركة، وتذكيره
بالعلاقات الثنائية مع دولة الجنوب قبل
الاحتلال الثاني في صيف 1994م،

إقرأ المزيد بالإضافة إلى دعوته

https://deraalganoob.com/archives/18435
https://deraalganoob.com/archives/18435
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حملة الكترونية جنوبية تكشف جرائم االحتالل اليمني واإلرهاب في الجنوب

في الذكرى التاسعة لمجزرة سناح بالضالع

   أطلق ناشطون وسياسيون ومغردون
جنوبيون حملة الكترونية تحت هاشتاج
#ذكرىمجزرهسناح_بالضالع التي تصادف
اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 الذكرى
التاسعة لمجزرة سناح الجماعية التي
ارتكبها جيش الاحتلال اليمني بقيادة
المجرم ضبعان الذي أمر قواته بقصف
الأبرياء من ابناء محافظة الضالع اثناء
تجمعهم في خيمة عزاء شهيد الهبة
الشعبية الجنوبية فهمي سناح بقذائف
الدبابات وراح ضحيتها 20 شهيدًا واكثر
من 30 جريحًا من المواطنين والأطفال
بكل وحشيه فاقة بشاعتها كل جرائم
الحرب ضد الإنسانية بعد ان مزقة

اجسادهم الى اشلاء متناثرة.
      وقال الناشطون والمغردون الجنوبيون
على منصات شبكة تويتر العالمية تسعة
أعوام مرت على مجزرة مخيم عزاء الشهيد
فهمي سناح ولم ينسى الجنوبيين عامة
والضالع خاصة هذه الجريمة الدموية
الإرهابية، وفي كل مناسبة وكل ذكرى تحل
علينا نجدد العهد والوفاء للشهداء
والجرحى بأن دمائهم وآلامهم لن تذهب
هدرًا ولن تسقط بالتقادم مهما كانت
الظروف والمتغيرات، وعهدًا ووعدًا أن

ينتصر الوطن لدماؤكم.

 ولازال نفس النظام يحكم بنفس
الوجوه، ويجب على الجميع المطالبة
بتقديم المجرمين للعدالة لينالوا
جزاءهم ، مؤكدين ان هذا المشهد
الحزين في مجزرة سناح الذي ارتكبها
المجرم عبدالله ضبعان قائد للواء
33مدرع وقواته الغازية التي لم تفرق
بين الاطفال والشيوخ المسنين بل
تقطعت اجسادهم اربًا اربًا وتناثرت على
جدران المدرسة التي أقيم فيها مخيم

عزاء الشهيد فهمي سناح”.
   وكشف الناشطون والمغردرن الجنوبيون
في الذكرى التاسعة لمجزرة سناح
بالضالع جرائم الاحتلال اليمني والإرهاب
في الجنوب وفي مقدمتها مجزرة سناح
الدموية الجماعية الوحشية التي
ارتكبها أحقر وأوضع وأجبن أصناف البشر
على الإطلاق في العصر الراهن و أبشع
جرائم الإبادة الجماعية والتطهير
العنصري التي نفذها مجرمو الاحتلال
اليمني ضد مواطني الضالع الآمنين في
تجمع العزاء بمنطقة سناح بتاريخ 27

ديسمبر 2013م.
  كما اكد الناشطون وحقوقيون جنوبيون
ان مجزرة سناح بالضالع تعتبر من حيث
التكييف القانوني جريمة ضد الإنسانية،
وجريمة إبادة وجريمة حرب في الوقت
ذاته ويتعين على السلطات المختصة في
الدولة حاليًا أن تولي جل اهتمامها
وعنايتها بمجزرة الضالع البشعة، ورصد
ما سبقها من مجازر قتل أخرى مشابهه
لها، وتوثيقها واجراء التحقيقات فيها
تمهيدًا لإحالتها الى المحكمة الجنائية
الدولية لمحاكمة المجرمين، خصوصًا
وان مجزرة سناح البشعة ترقى الى مصاف
المجازر والجرائم الشنيعة التي ارتكبت
ضد الإنسانية على مدى التاريخ الإنساني
كمحرقة الهولوكوست التي ارتكبتها
القوات النازية ضد اليهود في معسكرات
الاعتقال التي نصبها النازيون في المانيا

وبولندا خلال الحرب العالمية الثانية.

      واشار الناشطون الجنوبيون الى ان
مجزرة سناح واحدة من أبشع ما شهدته
الإنسانية على وجه الأرض من مجازر قتل
وسفك دماء الأبرياء وذلك نظرًا للطريقة
وللكيفية التي ارتكبت بها المجزرة،
والوسيلة التي استخدمت في ارتكابها،
والدوافع من وراء ارتكابها، وزمان ومكان

وقوعها.
      واضاف المغردون تسعة أعوام مرت
على مجزرة سناح ولسان حال الضالع

يقول لن ُترهبنا فوهات المدفعية

      ولا جحافل الغزاة، فالضالع لم ولن
تركع على مّر التاريخ القديم والحديث،
ولن يجد الأعداء منها إلا ما يكسر

غرورهم ويقاوم بطشهم ويقهر قوتهم.
واكد المغردون والناشطون في الحملة
الإعلامية الإلكترونية ان نظام الإحتلال
اليمني ارتكب في مثل هذا اليوم قبل 9
سنوات واحدة من ابشع مجازر القرن”
 مجزرة سناح“ ، عندما قصفت دبابات
الإحتلال مدرسة سناح الابتدائية،

فقتلت العشرات معظمهم أطفال،

تطرقت الحملة الإعلامية الإلكترونية الى حجم الترابط الجنوبي في ذكرى مجززة سناح التي اتت امتدادًا
للهبة الحضرمية الأولى وهو الأمر الذي دفع بقوات الإحتلال اليمني للانتقام من أبناء الضالع بعد أن
استجابوا للهبة الشعبية التي انطلقت من حضرموت الأبية بعد مقتل الشيخ سعد بن حبريش، و قدم
ابناء الضالع الابطال مايقارب 40 شهيدًا وأكثر من 100جريحًا خلال انتفاضة الهبة الشعبية التي كانت

امتدادًا للمرحلة الثورية الجنوبي.
مؤكدين في الوقت ذاته ان مجزرة سناح مازالت عالقة في أذهان ابناء الجنوب وذلك لما احدثتها من مآسي
لدى أسر الشهداء من هول الفعل الاجرامي الغير مسبوق في كل مراحل التاريخ القديم والوسيط والحديث.
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التقرير السنوي 
 النجازات وانشطة شرطة العاصمة عدن

     تواصل شرطة العاصمة عدن
جهودها رغم الصعوبات الكثيرة والوضع
الاستثنائي الصعب الذي تمر به البلاد
باكملها، جراء الحرب والمشاكل
الاقتصادية و السياسية التي يمر بها
البلد بشكل عام، وعدن بشكل خاص،
في ظل الجهود الاستثنائية التي يبذلها
مدير شرطة عدن اللواء مطهر علي
ناجي، بالتنسيق مع رئيس اللجنة
الامنية, محافظ العاصمة عدن الاستاذ

احمد حامد لملس.
   حرص مدير أمن العاصمة عدن هذا
العام على رفع كفاءة الأجهزة الأمنية
وكذلك التنسيق المشترك بين كافة
الاجهزة الامنية والعمل بروح الفريق
الواحد وهذا ما عاد بالفائدة على أمن
المواطن وامان العاصمة عدن حيث تجلت
الخطوات التطويرية والتحديثية التي
تنتهجها قوات امن العاصمة عدن ضمن
استراتيجياتها الموضوعة؛ لتعزيز هذا
الدرع المنيع القائم على حماية
مكتسبات الوطن الغالي، وحماية أمن
المواطن وأمانه ومنع الجريمة والسعي
الى ارساء قواعد الامن و الاستقرار في

عدن.
   شهد العام 2022م نجاح امني
منقطع النظير شعر به الجميع، كما شهد
زيادة بالتنسيق النوعي بين الأجهزة
الأمنية، وكذلك تفعيل دور القضاء الذي
كان له اثر كبير في نجاح دور اجهزة
الامن ومعاقبة المجرمين في مساعي
اعادة دولة النظام و القانون، ويرى
كثيرون بان العام 2022م كان حافلًا
بالكثير من الإنجازات والأعمال التي دونت
بكل فخر واعتزاز في سجل قوات أمن
العاصمة عدن، لتضيف المزيد من
التقدم والنجاح في المسيرة الامنية التي
يشعر المواطن بوجودها يوما بعد آخر،

وباتت عدن تنعم بالامن والسكينة

      بفضل الجهود الجبارة التي تبذل
من قبل قيادة امن عدن بالتنسيق مع
كافة الاجهزة الامنية الاخرى والعمليات
المشتركة، والتي باتت اليوم تعمل بروح

الفريق الواحد لاجل العاصمة وسكانها.

   والاستمرار في تحسين اداء عمل غرفة
القيادة والسيطرة والاتصالات بالعاصمة
عدن، بما يكفل السرعة في تلقي
البلاغات وسرعة تبليغها وعكس
التوجيهات القيادية بشانها ومتابعة
نتائج البلاغات، واخذ الحيطة والحذر
واتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية
ضد الارهاب ومن يدعمه وتجفيف
مصادره من خلال اعداد الخطة الامنية
والتخصصية التي تضمن التنفيذ الفعال
والتنسيق المستمر بين جميع الوحدات

الامنية والعسكرية.
   وكذلك التنسيق والتعاون مع وحدات
الحزام الأمني ووحدات المنطقة
العسكرية الرابعة واتخاذ الاجراءات
الاستخباراتية والأمنية والعسكرية من
الجرائم وكذلك التصدي للعمليات
الارهابية قبل وقوعها وتفعيل الدور
الاعلامي التوعوي والدعوي والتحذير من
مخاطر التطرف والارهاب، واتخاذ
الاجراءات الهادفة الى مكافحة جرائم
الارهاب والتخريب والتقطعات
والاختطافات والاغتيالات والبلطجة
وضبط مرتكبيها واحالتهم الى الجهات

المختصة.

   واما إدارة الدفاع المدني فقد
استطاعت اخماد اكثر من 141 حريق
تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة
وبلغ عدد الوفيات 11 حالة وفاة بسبب
الحريق، حيث بلغت اعلى نسبة حرائق
في المساكن والتي بلغت 48 مسكن و
14 مولد كهربائي و 7 محلات و6 فنادق
9 مخازن فيما توزعت عدد من الحوادث
الاخرى بين اليات ومؤسسات ومحطات

ومرافق وغيرها.
   وحقق فريق مصلحة الهجرة والجوازات
ارقام قياسية حيث تم استخراج
317810 جواز جديدا و 2066 اقامة
و 129 تمديد زيارة، و 1672 تأشيرة
خروج نهائي و 1634 تأشيرة خروج

وعودة.
     اما الشرطة النسائية فقد سعى
اللواء مطهر علي ناجي الى تعزيز وجود
المرأة في إدارة امن عدن في كافة مرافق
الشرطة وشاركت الشرطة النسائية بشكل
فاعل في إزالة المباني العشوائية
واخراج عدد من الاسر المقتحمة لمنازل
المواطنين وتامين السجون والمشاركة في
مداهمة اماكن المطلوبين أمنيًا، وساهمت
الشرطة النسائية بشكل فاعل في تعزيز

جهود الامن والاستقرار بالعاصمة عدن.

إنجازات باألقــام
   حجم الانجازات بالارقام التي تم
رصدها في التقرير السنوي التقييمي
والاحصائي لحالة الجريمة والحوادث
المرورية والحالات الاخرى لنشاط شرطة
العاصمة عدن خلال العام 2022م،
حيث اكدت ارقام هذه الانجازات الدور
الامني والجهود الجبارة التي بذلتها قوات
أمن عدن، بالتعاون مع كافة الأجهزة

الأمنية الاخرى.
    حيث بلغ اجمالي البلاغات 2304
بلاغ، وقد بلغت نسبة الضبط فيها الى
مستوى عالي مقارنة مع الاعوام الماضية
حيث تم ضبط 1740 بلاغ بنسبة
76٪  والغير مضبوط 324 بلاغ بنسبة
14٪  وبلغت عدد البلاغات المجهولة
240 بلاغ بنسبة 10٪ . فيما ببلغ عدد
المتهمين 3279 تم ضبط منهم 2616
متهم، وبلغ عدد المجني عليهم 2673
عدد الذكور 184 حالة قتل و وفيات ،
عدد الاناث 88 – اما الاصابات فقد
بلغت 574 مصاب عدد الذكور 464

مصاب و عدد الاناث 110 مصابة.

مهام مخططة
   عمدت شرطة العاصمة عدن الى
تخطيط عدد من المهام التي خططت
لانجازها خلال العام 2022م فقد بلغت
عدد المهام المخططة 42 مهمة تم
تنفيذها في موعدها المحدد وتم ايضاح
ايضا الصعوبات التي رافقت عمل شرطة
العاصمة عدن من اجل اخذها بعين
الاعتبار ومعالجتها ولو بالحد الأدنى لما

تقتضيه الضرورة و العمل الامني.
     وقد هدفت تلك الانشطة والمهام
إلى اعادة اعمار البنية التحتية لشرطة
العاصمة عدن، وحصر جميع منشآت
شرطة عدن التي تضررت بسبب الحرب
مع مليشيات الحوثي وكذلك الاعمال
الارهابية، ولا زالت المهمة مستمرة من
قبل قيادة شرطة العاصمة عدن لترميم
وصيانة ما امكن من مكاتب الشرط
بمختلف التخصصات وتأثيثها وتوفير

مكاتب للاقسام التي لازالت بلا مكاتب.
وايضا معالجة الاختلالات الأمنية ورفع
كفاءة رجال الامن وتنفيذ تدابير فعالة
لمعالجة الاختلالات الامنية وفرض الامن
و الاستقرار، وقد تمت المشاركة في
اعداد الخطط الامنية ومنها الخطط
الامنية ذات الطابع المشترك مع الأجهزة
الأمنية والعسكرية ذات العلاقة في تامين
مختلف الفعاليات والمناسبات ومواجهة
المواقف الطارئة بحسب مستجدات

الحالة الأمنية.

 رغم شحة الامكانيات والاوضاع
الاستثنائية التي تمر بها البلاد الا ان
ادارة أمن العاصمة عدن، سعت جاهدة
الى تنفيذ عدد من المشاريع الهامة
وإعادة تفعيل مراكز الادارة التابع لشرطة
محافظة عدن من خلال أعمال البناء
والترميم والتجهيزات الضرورية اعتمادا
على الإمكانيات البسيطة والمتاحة في

الجانب المالي وهي :
 إعادة تأهيل العمليات المشتركة
والترميم والتأثيث توفير جميع
المتطلبات للقاع الخاصة بالعمليات،
 تجهيز موقع خاص لبناء سجن احتياطي
في إدارة البحث الجنائي وعمل الاساسات
حتى المائدة وتم التوقف لعدم وجود
ميزانية أو جهة داعمة لاستكمال العمل،
تركيب منظم الطاقة الشمسية لإدارة
الأمن والعمليات، بناء حوش في إدارة
البحث خاص بالسيارات والآليات
المحجوزة التي عليها قضايا، وإصلاح
الكاميرات الخاصة بعمليات إدارة أمن
عدن وتركيب منظومة كاميرات الشرطة
المعلا والتواهي وإنماء وبناء سجن في
شرطة النجدة، وتأهيل و تبديل شبكة
المجاري في إدارة البحث إلى شرطة
النجدة، شراء سيارات خاصة لإدارة
الأدلة الجنائية وإدارة المخدرات والبحث
الجنائي ومدراء ادارات في إدارة الامن،
وإصلاح الكاميرات الخاصة بإدارة البحث

وتغيرها مع عمل... 

    موزعة كـ التالي 1928 بالًغا جنائياً
و 190 بالغ حوادث مرورية و 186
حاالت أخرى. اما الحوادث المرورية
فقد بلغت 190 حادًثا مروريا، نتج
عنه عدد 82 حالة وفاة و 185
مصاب، وخسائر مادية تقدر بـ
سبعة وستين مليون وخمسمائة

وعشرة الف ريال.

مشاريع هامة

إقرأ المزيد 

https://deraalganoob.com/archives/18419
https://deraalganoob.com/archives/18419


    صادف الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
م الذكرى التاسعة لمجزرة قصف مخيم
عزاء الشهيد فهمي محمد قاسم بمدرسة
سناح بمحافظة الضالع التي ارتكبتها
قوات جيش الإحتلال اليمني بقيادة
مجرم الحرب عبدالله ضبعان قائد اللواء
30 مدرع في يوم الجمعة المباركة

الموافق 27 ديسمبر2013م .
   حيث أطلقت دبابات المجرم ضبعان
اربع قذائف مدفعية الى داخل مخيم
العزاء بمدرسة سناح في الضالع مرتكبة
بذلك ابشع مجزرة دموية راح ضحيتها
اكثر من 20 شهيدًا و30 جريح من
المدنيين والأطفال الأبرياء ، والتي
حولت اجسادهم الى أشلاء بشرية
تغطيها الدماء مخلفة بذلك مشاهد
مرعبة لايمكن تحمل مشاهدتها أوحتى

النظر إليها.
  وتعد هذه المجزرة الدموية التي
ارتكبها جيش الإحتلال اليمني بقيادة
المجرم ضبعان بحق المواطنين والإطفال

الأبرياء في الضالع من ابشع الجرائم
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في ذكراها التاسعة

جريمة مجزرة مخيم العزاء في سناح الضالع لن تسقط بالتقادم

    التي عرفتها الإنسانية و تندرج في
وصفها القانوني ضمن الجرائم ضد
الإنسانية وجريمة حرب وإبادة جماعية
والذي يجب على المجتمع الدولي ومجلس
الأمن والجامعة العربية وكذلك المنظمات
الدولية المعنية بحقوق الانسان الى
تحريك ملف هذه المجزرة والابادة
الجماعية و تقديم كل مرتكبي هذه

الجريمة البشعة الى محكمة 

   الجنايات الدولية ومحاكمتهم
كمجرمين حرب .

وارتكب المجرم ضبعان تلك المجزرة
الدموية ضد المدنيين العزل في مخيم
عزاء شهيد الهبة الشعبية الجنوبية
فهمي سناح بقذائف الدبابات وقتل
الأطفال والمواطنين الأبرياء بطريقة
بشعة ووحشية واعتراف حينها المجرم

ضبعان عن مسؤليته في اصدار 

بعد ضبطه اليوم شحنة سالح جديدة كانت في طريقها الى الحوثي 

أمن الوادي يضع الجميع في الصورة عن ُحماة ووكالء سالح الحوثي المهرب

حضرموت - تقرير أمني

   يمثل نطاق سيطرة قوات الاحتلال
الموالية لجماعة الإخوان إنطلاقًا من
محافظة المهرة مرورًا بوادي وصحراء
حضرموت مسرح عمليات مفتوح وآمن
لأكبر شبكة تهريب في العالم جّندتها
إيران لتزويد مليشيات الحوثي الإرهابية
بالأسلحة والذخائر المتنوعة وبالُخبراء

والوقود والمخّدرات.
     فخلال الاعوام الماضية وحتى اليوم
تتصدر محافظات الجنوب الشرقية لا
سيما المهرة ووادي حضرموت عناوين

 لأخبار عن عمليات تهريب الأسلحة

    للحوثي عبر منافذ محافظة المهرة ،
بعضها تم إفشالها من قبل قوات التحالف
العربي ، غير ان السيطرة العسكرية
الشمالية على المهرة ساعدت في جعلها
من أبرز مسارات تهريب السلاح لمليشيات
الحوثي، وذلك بإستخدام نطاق إنتشارها
وآلياتها وجنودها وسائل تمويه لتمرير
عمليات التهريب والحيلولة دون ضبطها
وإحباطها من قبل قوات التحالف العربي،
التي تتعرض لهجوم إعلامي تحريضي
مستمر ومنظم في وسائل اعلام حزب

الاصلاح الاخواني .

ويأتي ذلك في سياق تبني جماعة
الاخوان وحزبها خطاب شخصيات محلية
معروفة بإرتباطها بالمليشيات الحوثية
وجماعة الاخوان ك” علي سالم الحريزي
” الذي يصف القوات السعودية بالاحتلال
ويطالبها بمغادرة المحافظة، ليتسنى له
مزاولة مهمته بأريحية، كوكيل لتهريب
شحنات السلاح الإيراني الى الحوثيين، إذ
لا يرى من عقبة امامه سوى وجود
القوات السعودية في المهرة، اما خطوط
السير وتحديدًا وادي وصحراء حضرموت
حيث نطاق إنتشار المنطقة العسكرية
الأولى الموالية لجماعة الإخوان، فهي
سالكة وآمنة بوجود تلك القوة، التي اكد
مسؤولون بالتحالف العربي في وقت سابق
عدم خضوعها لهم ولا تأتمر
بتوجيهاتهم ، وهذا ما اكده المتحدث
الرسمي للتحالف العربي العميد تركي
المالكي في رد على سؤال يتعلق برفض
المنطقة تنفيذ إتفاق ومشاورات الرياض.

  في الوقوف الى جانب ابناء حضرموت
في الهبة الحضرمية المطالبة برحيل
المنطقة العسكرية الاولى ومليشياتها
الإخوانية وتمكين ابناء حضرموت من إدارة
شؤونهم العسكرية والأمنية في كافة
مناطق حضرموت منها الوادي والصحراء

والهضبة .
  وهـــــــــــــــــــــذه المتغيرات بـــــــــــــرزت
فـــي تعيين قيادة أمنية جديدة لوادي
حضرموت ممثلة بالعميد عبدالله سالمين
الصيعري فـــــــــــــــــــــــي يونيو 2022 م ،
الذي باشر مهامه وفق خطة اثرت
والــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــد ما على
البيئة العسكرية الاخوانية المواتية
لعمليات تهريب السلاح للحوثـــــــــــــــــــي ،
وعلى خلفية محاولة نهوضه بالدور
الأمني، إتخذت منه، قيادة المنطقة
العسكرية الأولـــــــــــــــــــــــى صاحبة اليد
الطولى فـــــــــــــــــــــــــــــي السيطرة
والجريمة المنظمة منها الارهابية، موقفًا
معاديًا غير معلن ، إلا أن تعرض منزله
لهجوم مسلح بسيئون فـــــــــــــــــي سبتمبر
الماضي، كــــــــــــــــان حسب مراقبين بمثابة
إشارة إنـــــــــــــذار بعثتها المنطقة
العسكرية الأولى التي تستميت فـــــــــي أداء

وضيفتها الحوثية الاخوانية المزدوجة.

   الاوامر لمرتكبي الجريمة بعكس ما
روجت لها وسائل اعلام صنعاء التي
حاولت التستر عن الجريمة وقالت بانها
عن طريق الخطأ وفي نفس الوقت
حدثت المجزرة تزامنًا مع استمرار انعقاد
جلسات ما يسمى بالحوار الوطني في
فندق موفنبيك بصنعاء ولم تصدر
حكومة صنعاء اي بيان لادانة الجريمة
بل اكدوا انما حدث في الضالع لا يعنيهم
وهو الأمر الذي كشف الحقد الأسود لقوى
صنعاء ضد شعب الجنوب الأعزل الذي
حطم بثورته السلمية ومقاومته الباسلة
كل اصنام رموز الإحتلال اليمني وتحرر
من الإستبداد والإستعباد وان هذه

الجرائم لن تسقط بالتقادم.
    هذا واكدت منظمات معنية بحقوق
الإنسان بعد نزولها الميداني لموقع
المجزرة في مخيم العزاء بسناح بعد
مشاهدتها للجريمة والاستماع لاقوال
الجرحى وشهود العيان ووثقت المشاهد
في محاضرها مع اعترافات المجرم

إقرأ المزيد ضبعان باعطاء الأوامر 

أمن الوادي بقيادته الجديدة
 متغيرات أحدثها ضغط المجلس
الانتقالي الجنوبي في سياق إصراره على
تنفيذ اتفاق ومشاورات الرياض،

والاضطلاع بمسؤوليته

https://deraalganoob.com/archives/18396
https://deraalganoob.com/archives/18396
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   تم يوم الخميس الماضي بالعاصمة
عدن تخرج الدفعه الرابعة قادة سرايا
بعد استكمال الدورة التأهيلية العسكرية
التخصصية في معهد تأهيل القادة

والأركان .
  وفي الحفل الذي نظم لهذا المناسبة
تخرج 140 ضابط من مختلف وحدات
وألوية القوات المسلحة الجنوبية منها
الوية العمالقة الجنوبية ،وذلك برعاية
الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس
المجلس الانتقالي القائد الأعلى للقوات
المسلحة الجنوبية ، نائب رئيس مجلس

القيادة الرئاسي.
   وشهد الحفل الذي حضره عدد من
كبار القادة العسكريين في القوات البرية
والوية العمالقة ،ورئيس عمليات القوات
البرية العميد ركن عبدالسلام البيحاني
و المتحدث الرسمي للقوات المسلحة
الجنوبية المقدم/محمد النقيب، إلقاء
عدد من الكلمات استهلها العميد الركن
علي ردمان قحطان مدير معهد تأهيل
القادة والاركان، والذي من خلالها اثنى
على الجهود التي توليها القيادة العليا
للقوات المسلحة الجنوبية وكذا قيادة
قوات العمالقة الجنوبية لتطوير

وتحديث المعهد والاهتمام

تخرج الدفعة الرابعة

من معهد تأهيل القادة واألركان بالعاصمة عدن

  بهيئة التدريس واثر ذلك على تحسين
وتطوير الاداء المهني التخصصي في إعداد
وتأهيل الكادر القيادي العسكري المحترف .
مستعرضا المهام والواجبات الملقاة على
عاتق الخريجين في تحويل المعارف
العملية والنظرية التي تلقوها اثنا الدورة
الى افعال وانجازات ميدانية على الارض في
ظروف السلم والحرب والإسهام المباشر في
عملية البناء النوعي للفرد والوحدة
العسكرية التي يخدمون  فيها.. مطالبا
قادة الوحدات بضرورة الاستثمار الامثل
لهذه الملاكات القيادية  في مجالات

تخصصها وبما يمكنها من تطوير كفاءتها

  ومعارفها التخصصية ومواهبها القيادية
وإسهاماتها في بناء وتحديث قواتنا
المسلحة الجنوبية ، وطالب بضرورة
التدقيق في الاختيار النوعي للمرشحين
للدورات وفق احتياجات ومتطلبات البناء
العسكري المرحلية والاستراتيجية في
التخصصات المختلفة وبما يضمن وجود

الكار المناسب في الموقع المناسب.
 وفي السياق ذاتة القى العميد علي
حسن الجوهري مستشار قائد ألوية
العمالقة الجنوبية وعضو اللجنة
العسكرية العليا، كلمة نفى فيها اي

عملية دمج للقوات كما تسربه

  وسائل الاعـــــــــــــلام التي أمتهنت
التضليل وقلب الحقائق مشيرا ان مهمة
اللجنة العسكريـــــــــــــــــــــة محددة
فــــــــــــــــــي عملية الهيكلة التي تتم
داخـــــــــــــــــــل القوات المسلحة الجنوبية
والقوات المسلحة الشمالية
كــــــــــــــــــــــــــــلا على حدة وبالتوازي،
وكلا ضمن مسرحها العملياتي القتالي

المحدد والمتفق علية. 
  وفـــــــــــــــــــــــي كلمة الخريجين التي
القها الطالب سعيد مثنى سالم ،
تـــــــــــــــــــــم تجديد العهد
والـــــــــــــــــــــولاء والوفــــــــــــــــاء للوطن
الجنوب والشعب الجنوبي وقيادته العليا
ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي
ولكل الشهداء على المضي قدما نحو
تحقيق كافة غايات الشعب الجنوبي
واهدافة الوطنية العليا ،متاجوزين
كـــــــــــــــــــــل التحديات والمخاطر
والتامرات ايــــــــــــــــــــــا كان مصدرها
وحجمها فـــــــــــلا خيار امــــــــــــــــــــام

الجند ســــــــــــــــــــوى النصر او الشهادة.
  وفـــــــــــي نهاية الحفل تــــــــــــــــم
تكريم المتفوقين الدارسين بامتياز
الــــــــــــــذي وصل عددهم في هذه الدورة

22 كما تم توزيع شهادات التخرج.



    إذا ما عدنا قليلا للخلف… سنجد أنه في
أعقاب سيطرة جماعة الإخوان المسلمين
على مقاليد الحكـم في عدد من الدول
العربية بما فيها اليمن،فتح ذلك الطريق
أمام الجماعات الإرهابية المتسربلة بالدين
للظهور مجددًا ولكن بشكل أكثر حدة ودموية
على الساحتين الوطنية والإقليمية خصوصا
بعد الدعم الذي تلقته هذه الجماعات من
جانب أطراف إقليمية تستغلها لبسط نفوذها

في المنطقة.
  وتصاعد نفوذ تنظيمي القاعدة وداعش
بشكل لافت في جنوب اليمن، تنفيذا لخطط
وتهديد نظام 7/7 “أن تكون هذه الجماعات

البديل للوحدة”.
   تزايد الأعمال الارهابية للقاعدة مؤخرا
في محافظة أبين كان متوقعا،بعد الضربات
القوية والموجعة التي وجهتها القوات
الجنوبية لمعاقل تنظيم القاعدة وافقدته
القدرة على المواجهة،ويمكن اعتبار انتهاج
التنظيم لحرب العبوات محاولة لاستنزاف
القوات الجنوبية وإثبات حضور لتواجد

التنظيم في هذه المنطقة.
    لا غرابة أن يسعى تنظيم القاعدة إلى
محاولة جعل جغرافيا (مودية، عومران
والمحفد) ساحة لاستهداف واستنزاف القوات
الجنوبية…فقد كانت هذه المنطقة قبل
أشهر قليلة، المعقل الرئيسي لتنظيم
القاعدة في اليمن وشبه جزيرة العرب في
حين كانتا محافظتا البيضاء ومأرب ووادي

حضرموت منطلقا لهذه الجماعات.
   مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف
القوات الجنوبية تحتاج إلى عمل
استخباراتي نشط ومرن ومكثف لمراقبة
وملاحقة عناصر القاعدة…كما تتطلب تعاون
مجتمعي فعال للابلاغ والكشف عن تحركات
وأنشطة عناصر التنظيم والتعامل معها

لابطال جرائمهم قبل وقوعها.
  هناك تخادم مستمر بين جماعات القاعدة
وداعش مع كل من الإخونج والحوثيين نظرا
لتقاطع مصالح وافكار كل هذه الجماعات
الإرهابية المتطرفه والمعادية لكل ما هو
جنوبي الهوى والهوية.لقد رأينا هذا التخادم
والتناغم بوضوح ليس فقط في أبين بل وفي

شبوة وحضرموت وعدن.
   لذلك من المهم للقوات الجنوبية ولشعب
الجنوب وعلى رأسه الانتقالي رفع مستوى
اليقظة القتالية والأمنية والسياسية. ومن
المهم للتحالف العربي والمجتمع الدولي
تقديم الدعم اللازم لهذه القوات التي
تخوض حربا مستمرة ضد الجماعات
الإرهابية المهددة للأمن والسلم والمصالح

الاقليمية والدولية.
  هذا يقتضي أن يحزم مجلس القيادة
الرئاسي أمره بقرارات واجراءات حاسمة
وصريحة للاستجابة للمطالب الشعبية
الجنوبية التي تتوافق ايضا مع اتفاق
ومشاورات الرياض ومتطلبات تعزيز الأمن
والاستقراروالاستعداد للتعامل مع الحوثيين
سلما أم حربا، سيما بعد رفض الحوثيين
لتجديد الهدنة الأممية وتهديدهم

واستهدافهم للمنشآت النفطية الجنوبية.
   ملخص مقالتي التحليلية لبوابة “المشهد

العربي.

اإلخراج الفني
 

سند فهد

اإلشراف العام
المقدم

محمد النقيب

   تمكنت قوات العاصفة الرئاسية
المشاركة في عملية سهام الشرق من
العناصر الإرهابية من تفكيك عبوتين
ناسفتين بالقرب من وادي عومران مديرية

مودية محافظة أبين.
  وأفــــــــــاد قائد القوة التابعة لـــــقـــــوات
العاصفة الرئاسية المشاركة فــــــــــــــــــــــي

ثابت حسين

   ما وراء
 التصعيد 
اإلرهابي ضد
القوات الجنوبية في
محافظة أبين؟

الموقع الرسمي 

رئيس التحرير
 

عماد حيدرة

نائب رئيس التحرير
 

عنتر الشعيبي
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المصدر لكل خبر
تصفح مباشرة

حــدث في مثل هذا اليوم

 الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل السالم في

الهند  مـــــــع اقتراب االستقالل من االحتالل البريطاني.

      ِمْثل َهَذا الَيْوُم، الزعيم الهندي مهاتما
غــــــــــانــــــــــــــدي يبدأ مسيرة من أجل السلام
فـــــــــــــــــي الهند، 2 كانون الثاني / يناير 1947 م .

العميد خبر أمني

قوات العاصفة الرئاسية تتمكن من
تفكيك عبوتين ناسفتين في أبين

   عملية سهام النقيب فواز الحجري
لموقع “درع الجنوب عن تمكن أفراد قوات
العاصفة الرئاسية من تفكيك عبوتين
ناسفتين صباح اليوم الأربعاء زرعتها
العناصر الإرهابية بجانب الطريق في
منطقة المجزعة بالقرب من وادي عومران

شرق مديرية مودية محافظة أبين.

فيديو - اقوى 12 سالح في العالم

  تعتبر األسلحة العسكرية حاجة ال يمكن ألي دولة
االستغناء عنها. و تسعى أغلب الدول، خاصة العظمى
منها إىل امتالك أقوى األسلحة لضمان استقرار أمنها
القومي و كذا ضمان التفوق في المعارك المحتملة،

لذلك تم إعداد الئحة من أقوى األسلحة في العالم.

إضغط للمشاهدة

deraalganoob

  الزعيم الهندي مهاتما غاندي يبدأ مسيرة من أجل
السلام في الهند بعد أن ظهرت بوادر الحرب الأهلية

بين الهندوس والمسلمين في شبه القارة الهندية.

1947 

  حققت الأجهزة الأمنية في محافظة
الضالع خلال العام 2022م نجاحات
ملموسة في طريق مكافحة الجريمة
وضبط مرتكبيها حيث تمكنت خلال
العديد من الأحداث من تثبيت حالة

الأمن والاستقرار في المحافظة.
  كشف تقرير صادر عن شرطة الضالع
عن أهم الانجازات من خلال جملة من

الأرقام التي جاءت في الجوانب التالية:
   بلغ عدد الجرائم الجنائية المرتكبة
(1513) جريمة تم ضبط
عدد(1403) جريمة وبنسبة ضبط
(92,72%) , وبلغ عدد المتهمين في
هذه الجرائم (1535) متهم تم ضبط

عدد(1455) متهم 

شرطة محافظة الضالع

تنشر تقريرها الشامل

إلنجازات عام 2022م

إقرأ المزيد 
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