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تقريـــر

»األمناء« تقرير خاص:

اتخذ محافــظ العاصمة الجنوبية 

عدن، أحمــد حامد مللــس، جملة من 

اإلجــراءات األمنيــة واالقتصادية التي 

تستهدف ســد الثغرات أمام محاوالت 

اخــراق العاصمــة عدن مــن تنظيم 

اليمنية وما  التابــع للرشعيــة  اإلخوان 

خلفه من قوى إقليمية تتمثل يف محور 

الــرش اإليراين الــريك القطــري، مبا 

يدعم قاطــرة التنمية التي انطلقت يف 

العاصمة عدن منــذ أن توىل املحافظ 

الجديد منصبه، قبل شهر تقريبا.

يف  األمنية  األجهــزة  وقامت 
إجراءات  مبراجعة  عدن  العاصمة 
محاولة  بعد  عــدن،  مطار  تأمني 
اخرتاقه من قبل تركيا التي حركت 
أذرعها اإلرهابيــة التي تظهر يف 
تقودها  إغاثية  منظامت  شــكل 
والتي  الحكومية،  »تيكا«  منظمة 
حاولت توزيــع كامريات حرارية 
مدعمــة بحواســيب قالــت إنه 
ســيجري اســتخدامها يف إطار 
وهو  كورونا،  فــريوس  مكافحة 
ما تنبهت إليه القيــادة الجنوبية 

رسيعا.
وبحث اجتــامع يف العاصمة 
عدن، الســبت املنرصم، اإلجراءات 
الخاصة بتحديث املنظومة األمنية 
والفنية ملطــار عدن خالل املرحلة 
القادمة، ووقف أمــام العديد من 
العمل  تواجــه  التي  التحديــات 
لها،  املناســبة  والحلول  باملطار، 
من خالل وضع رؤية مســتقبلية 

لتحديث املنظومة األمنية.
كــام انطلقــت يف العاصمة 
عدن، السبت املنرصم، حملة أمنية 
النارية  الدراجات  لضبط  موسعة 
يف مختلــف املديريات، وضبطت 
الحملة األمنية العديد من الدراجات 

املُخالفة، كام عملت عىل إتالفها.
أن  سياسيون  مراقبون  ويرى 
تحركات  أن  يــدرك  مللس  املحافظ 
تكون  اليمنية  الرشعية  مليشيات 
األمنية  االخرتاقات  طريق  عن  إما 

أو اســتغالل حالة تردي الخدمات 
إهامل  العاصمة عــدن بفعل  يف 
مؤسسات الحكم التابعة للرشعية 
وبالتايل  املاضية،  السنوات  طيلة 
فهو يســابق الزمن من أجل خلق 
بيئة مواتية تســهل مهمة قوات 
األمن يف التعامل مع الجرائم التي 

تحاول عرقلة مسريته.
الذي  املحافظ  أن  جانــب  إىل 
األمني  منصــب  قبل  من  شــغل 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  العام 
يدرك أنه ال ميكن تحســني البيئة 
االقتصادية من دون اســتثامرات 
وبالتــايل  وخارجيــة  داخليــة 
فهــو يكَثــف جهوده مــن أجل 
لجذب  املالمئــة  األجــواء  تهيئة 
يف  متثل  ما  وهو  االســتثامرات 
افتتاحه، أمس األول األحد، أعامل 
واملقاوالت،  للبنــاء  األول  املؤمتر 

والفعاليات املصاحبة له.
عدن  العاصمة  محافظ  وشدد 
افتتاح  خــالل  مللس،  حامد  أحمد 
أعامل املؤمتر، عىل أن تلك الخطوة 
تقود لتحول قادم ومستقبل أفضل 
يف العاصمة عدن، بعد سنوات من 

الحرب.
تتواصل  الذي  املؤمتر  ويناقش 
فعالياته ملــدة يومني، )22( ورقة 
جهات  عــدة  من  مقدمــة  عمل 

رسمية وخاصة.
البيئــة  تهيئــة  إطــار  ويف 
أقــر اجتامع يف  االســتثامرية، 
العاصمة عدن، الســبت املنرصم، 
إيقــاف تراخيص بناء األكشــاك 
عقود  ومراجعة  املديريــات،  يف 
الحدائق العامة، وعدم استخدامها 

ألي أغراض تجارية أخرى.
ترأســه  الذي  االجتامع  وقرر 
محافظ العاصمة عدن أحمد حامد 
مللس، استكامل فتح مكاتب لهيئة 
املديريات،  الدولة يف بقية  أرايض 
مبا  الصالحيات  كامــل  ومنحها 
الخاصة  فيها تحصيل اإليــرادات 

بأرايض الدولة.
االجتامع  قــرارات  وتضمنت 
الــذي حــره مــدراء عمــوم 
املديريات، ومدراء مكاتب األشغال 
باملديريــات،  والطــرق  العامــة 
املرافق واملؤسسات  ومدراء عموم 
إزالة  يف  االســتمرار  الحكومية، 
العوائق املستحدثة يف املخططات 
والشواطئ  والشــوارع  العمرانية 

واملتنفسات العامة.
مــن  مجموعــة  واتخــذت 
القضايا، مع  املعالجات يف بعض 
إلــزام الجهات املعنية املســؤولة 

عنها برسعة البدء يف تنفيذها.

القــوات الجنوبية تؤمن عدن 
من رشور الرشعية

تبذل األجهزة األمنية الجنوبية 
دؤوبة،  جهود  عدن  العاصمة  يف 
بغية تحقيق االستقرار األمني يف 
أمنية  العاصمة عدن، عرب حمالت 

تحمل الكثري من األهمية.
الخطوات،  هــذه  إحدى  ففي 
انطلقت يف العاصمة عدن، السبت 
املنــرصم، حملة أمنية موســعة 
يف  النارية  الدراجــات  لضبــط 

مختلف املديريات.
ومتّكنــت الحملــة األمنيــة 
املوســعة من ضبــط العديد من 
عملت  كام  املُخالفــة،  الدراجات 

عىل إتالفها.
األمنية،  األجهــزة  وشــددت 
كافة  يف  الحملة  اســتمرار  عىل 
العاصمة  تخلو  حتــى  املديريات، 
النارية  الدراجات  جميع  من  عدن 

املُخالفة.
األمنية  الحمالت  هذه  وتحمل 
أهمية قصوى بالنظر إىل الجهود 
الراميــة إىل تحقيق االســتقرار 
األمنــي يف العاصمة عدن، وهو 
أمر شديد األهمية من أجل تفويت 
اليمنية  الرشعية  حكومة  مؤامرة 
الساعية إىل إحداث بلبلة أمنية يف 
كافة أرجــاء الجنوب بغية تعزيز 

هيمنتها عىل أراضيه.
األمنية  األجهزة  متّكن  أّن  كام 
الجنوبيــة من مواجهــة ظاهرة 
الدراجات النارية املخالفة يجِهض 
اإلخوانية  العصابــات  مســاعي 
لحكومــة  التابعــة  اإلرهابيــة 
الرشعية، من أجل اســتخدام هذه 
الوســيلة من أجل إحداث فوىض 

أمنية عىل صعيد واسع.
وبات التصــدي لهذه الظاهرة 
حالة  إىل  بالنظــر  ملحة  رضورة 
القلق الواسعة التي تنتاب مواطني 
واسع،  صعيد  عىل  عدن  العاصمة 
هذه  اســتخدمت  بعدما  وتحديًدا 
الوسيلة يف جرائم اغتياالت، تخدم 

مصالح إخوانية يف املقام األول.
اليمنية إىل  الرشعيــة  وتنظر 
»الكعكة  أّنها  عىل  عدن  العاصمة 
األكــرب«، وتســعى إىل فــرض 
هيمنتهــا عليها بغية الســيطرة 
وهي  الجنوب،  أرايض  كامل  عىل 
مؤامرة إخوانية مفضوحة تحظى 
بدعم خبيث من قطر وتركيا عىل 

صعيد واسع.
الغاية،  هذه  تحقيق  أجل  ومن 
فإّن الرشعية اليمنية تحاول العمل 
األمنية  الفــوىض  تفــي  عىل 
يف العاصمة عدن بشــكل كامل، 
عىل النحو الــذي ميّكن الحكومة 
نرش  من  ا  إخوانيًّ املخرتقة  اليمنية 

عنارصها املسلحة.
تعمل  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 
اليمنية عىل إثقال كاهل  الرشعية 
القيادة الجنوبية باملزيد من األعباء 
عىل الصعيدين األمني واملجتمعي، 
يف محاولــة إلحــراج املجلــس 
شــعبه،  أمام  الجنويب  االنتقايل 
القادر عىل  وإظهاره مبوقف غري 
إحداث استقرار معيي ملواطنيه، 
وهــو ما ُيعربِّ عــن حقد إخواين 
كبري موّجه ضد القيادة الجنوبية.

الحمالت  فإّن  بالنظر إىل ذلك، 
املكثفــة التــي تبذلهــا األجهزة 
تحقيق  أجل  من  الجنوبية  األمنية 
االســتقرار املعيي يف العاصمة 
الجنوبيــة عــدن تحمــل أهمية 
الرشعية  مؤامرة  إلفشال  قصوى 
الخبيثــة يف هذا اإلطــار، والتي 
تستهدف العاصمة عدن ليل نهار.

محافظ العاصمة عدن يسد الثغرات أمام محور الشر بإجراءات أمنية واقتصادية
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