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عدنان األعجم

األمناء / غازي العلــــــــــــوي :
تحصلــت صحيفة "األمنــاء" عىل 
املخدرات  معلومات حرصية حول شحنة 
الجنوبية  األمــن  لتي متكنــت قــوات 
بالعاصمة عدن مــن ضبطها يف إحدى 
 MSC( الحاويــات عــىل منت ســفينة
HINA( الليبريية التي رســت يف ميناء 
عدن يوم  24 من الشــهر نفسه، قادمة 
من الربازيل مــرورا مبيناء امللك عبد الله 
)ميناء رابغ( السعودي وأسامء املتهمني 
يف  املتورطة  والجهــات  واعرتافاتهــم 

العملية .
وتحمل الســفينة عــىل متنها 934 
حاوية تحتوي عىل مادة السكر  وفيها 3 
أطنان من مخدرات الكوكايني والهريوين 
بداخــل  ١5 حاوية ، كانــت ُمخبأًة يف 
أكياس السكر وهي أكرب كمية  مخدرات 
يتم تهريبها بتاريــخ املنطقة، واعتقلت 
عىل  البحارة  مــن  عددا  األمنية  األجهزة 

منت السفينة بينهم - لبناين ومينيني.
وكشــف أحد املتهمــني املضبوطني 
يف العملية عــن معلومات حول عمليات 
بتســهيل  تقوم  التي  والجهات  التهريب 
قال  والتي  واملخدرات  الحشــيش  دخول 
بأنه يتم ادخالها عرب املهرة والعرب وكيف 
انقلب عليه أفراد خلية التهريب التي يعمل 
معهم وقاموا بوضع حبوب منشطة عىل 
منت ســيارته دون علمه ومــن ثم ابالغ 
قامت  والتي  باألردن  األمنية  الســلطات 
بالقبض عليه وسجنه ثالثة أعوام ونصف 

وخروجه منتصف عام 20١8م  .
املطري(  أحمد  إبراهيم  املتهم )محمد 
كشف ضمن اعرتافاته عن اسم الشخص 
التهريب ويدعى  الذي يقف وراء عمليات 
)أبو عيل الورس( وهو لبناين الجنســية 
وكيف تعرف عليه حيث يقول : " رجعت 
إىل اليمن بعد خروجي من الســجن يف 
لبنان يف 22  األردن وبعدها سافرت إىل 
سبتمرب 20١9م حتى يناير 2020م لألجل 
اجــراء عملية )الصبع( وهنــاك التقيت 
باملدعو ابو عيل واسمه لورنس والشخص 
يف  ويتواجد  يوســف  ابو  واسمه  االخر 
األردن ويعمل يف  منطقة صويلــح يف 
الديزل  الهيلوكس خاصة  السيارات  رشاء 
من املنطقــة الحــرة يف األردن ويقوم 

برتميمها وبيعها " .
املتهم ضمن اعرتافاته عن  وكشــف 
شــخص يدعى ابو محمد الفضيل وهو 
عراقي الجنســية وقد سجن يف صنعاء 
وكيف  املخــدرات  او  التجســس  بتهمة 
يتم ارســال املبالغ املالية وبالعمالت إىل 

الخارج .
وأشــار املطــري ضمــن اعرتافاته 
عليها  تحصلت  التي  املعلومات  بحســب 
املبالغ  ارســال  "األمنــاء" إىل عمليات 
تتم عرب  املخــدرات  الخاصة بشــحنات 

رشكة ســبأ للرصافة بصنعاء يف شارع 
تعز وفرع آخر يف شارع القرص ويقوم 
بإرســال الحواالت عن طريق حســاب 

مكتب النورس حسب طلب ابو عيل .
النورس  رشكة  اسم  ان  كشف  املتهم 
ظاهرها رشكــة رصافة وهي يف األصل 
مكتــب تخليص جمــريك يف املنطقة 
بــاألردن يف مدينة الزرقــاء وابو عيل 
تتم  يعمل فيهــا وكل معامالته  لورنس 
عرب ابو عيل وهو املســؤول عن املكتب 
باإلضافة إىل أســامء اشخاص أحدهم 

سعودي الجنسية وآخر سوري .

"األمناء" وانفرادها بنشر 
عملية ضبط السفينة

وكانت صحيفة "األمناء" قد انفردت 
بنرش عملية ضبط الســفينة يف عددها 
املوافق ١5 اكتوبر  الخميس  الصادر يوم 
ســفينة  )احتجاز  عنوان  تحت  2020م 
دخلت مينــاء عدن تحمل مــواد خطرة 

وسط تكتم شديد( .
يف  "األمناء"  صحيفــة  وكشــفت 
سياق الخرب حصولها عىل معلومات من 
مصادر وثيقة الصلة بأنه قد جرى مطلع 
األسبوع احتجاز سفينة دخلت إىل ميناء 
عدن الدويل بــدون ترصيح وعىل متنها 
مــواد تقول املصادر بأنهــا خطرية وقد 

جرى التحفظ عليها وسط تكتم شديد .
وأوضحــت املصادر أنــه يف مطلع 
االســبوع الجاري دخلت سفينة تسمى 
)باولة( بدون ترصيح ) منفســت( وبعد 
دخولها إىل ميناء  عدن تم إيقافها ووضع 
التاجر  احتجاز  بعــد  عليها  امني  حاجز 
الذي ينمتي إىل منطقة تهامة مبحافظة 
الحديدة واثنني مــن رشكاء التاجر وهم 
من صنعاء ولهم عالقة مبارشة بقيادات 

حوثية عليا .

 تفاصيل ضبط شحنة املوت
أكتوبر  من  والعرشيــن  الحادي  يف 
 )MSC HINA( الجاري، دخلت ســفينة
الليبريية املياه اإلقليمية للجنوب ، ورست 
يف ميناء عدن يوم  24 من الشهر نفسه، 
قادمــة من الربازيل مــرورا مبيناء امللك 
عبد الله )ميناء رابغ( الســعودي، تحمل 
عىل متنهــا 934 حاويــة تحتوي عىل 
مادة السكر. اســتطاعت القوات األمنية 
الجنوبية ، ضبــط 3 أطنان من مخدرات 
الكوكايــني والهريويــن يف ١5 حاوية 

منها، كانت ُمخبأًة يف أكياس السكر.
بحســب مصــدر أمنــي وفقــا لـ 
"ســوث24"، تحمل السفينة عىل متنها 
3١ بحارًا قدمــت إىل ميناء عدن برحلة 
 MCC( املالحي  وكيلهــا   ،)042( رقــم 
رصيف  يف  السفينة  ورست   ،)YEMEN
مينــاء عــدن يف 24 أكتوبــر وأفرغت 

حمولتها يف نفس اليوم.
قائد  الخييل،  العقيد محمد حســني 
قال  بعدن  األمني  والدعم  الطوارئ  قوات 
أّن :"عملية كشــف شحنة املخدرات متت 
بــإرشاف مبارش من اللواء شــالل عيل 
الحاويات  "ســفينة  أّن  مضيفا  شائع"، 
هذه قدمت من الربازيل مرورًا بالسعودية 
وصواًل إىل عدن"، حيث تم ضبط شحنة 

املخدرات.

من أرسل املخدرات؟
تهريب املخــدرات إىل عدن واملناطق 
الجنوبية ازدهر بشكل أكرب طيلة سنوات، 
وزادت وتريته منذ اندالع الحرب يف العام 

20١5م .
الجنوبية  األمنية  القوات  وأفشــلت 
كثريًا مــن عمليات التهريــب يف منافذ 
الضالع ولحج وأبني. لكنها كانت بكميات 
أقل. كان آخرها إفشال نقطة أمنية تابعة 
دوفس  مبنطقة  األمنيــة  الحزام  لقوات 
تهريــب 84 كيلو جرام  أبني،  مبحافظة 
حاول  املُخــدرة"  "الحشــيش  مادة  من 
رجل تهريبها بسيارة ترافقه فيها أرسته 

بغرض التمويه.
ومل متــر أكرث من أربعــة أيام حتى 
أفشــلت النقطة األمنية نفسها محاولة 
لتهريــب 4 كيلــو جرام من الحشــيش 
حــاول شــخصان إدخالهــا يف أجهزة 
الدفعات  مكربة للصــوت، قدمت هــذه 
من الحشــيش من مناطق تسيطر عليها 
القوات التابعة للحكومة اليمنية وتنظيم 

اإلخوان املسلمني.
ويــرى مراقبــون بأن مــرور هذه 
السفينة من ميناء امللك عبد الله السعودي 
دون تفتيــش، ُمثري للريبة"  حيث ان كل 
مــا يدخل ميناء عدن يخضــع للتفتيش 

التحالف  الدقيق من قبل قوات  والفحص 
املوانئ  العريب بقيادة الســعودية، كون 
واملطــارات املحــررة تخضع لســيطرة 

التحالف العريب التامة".

إلى أين؟
لغرب،  بن  صالح   ، الجنويب  الصحفي 
قال أّن وجهة شــحنة املخدرات هذه دول 
الخليج وأوروبا وليست عدن، مشريًا إىل 
أنها تخضع لشبكة دولية مرتبطة بحزب 
الله اللبناين وجامعة أنصار الله الحوثية 

التي تسيطر عىل شامل اليمن.
وحاولت- بحســب بن لغرب- جهاُت 
نافذة "منع تفتيش الحاويات يف سفينة 
أم إس يس هينا ومصادرة الشحنة" وهو 
ما "رفضه اللواء شالل عيل شائع، مدير 
امن عدن الســابق، والذي ال يزال ميارس 
مهامه يف إدارة أمــن عدن لغياب املُعني 

الجديد، اللواء الحامدي.
من ناحيته اعترب نائب مدير أمن عدن 
العميد أبو بكر جرب أّن مثل هذه العمليات 
"تســتهدف عدن واملحافظات املحررة"، 
مشــريًا إىل أنها تهدف أيضا إىل "إدخال 
عدن يف دوامــة، وإرباك األمن يف نفس 

الوقت."
واتهم العميــد جرب، يف حديث لقناة 
الغــد املرشق، قوًى تلعب هــذا الدور، مل 
يســّمها، قال أّن "لها مصالح ولها هدف 

يف زعزعة األمن واالستقرار يف عدن"
قناة العربية السعودية )5(، زعمت أّن 
قوات التحالف العريب ضبطت نصف طن 
من املخدرات يف مينــاء عدن كانت يف 
طريقها إىل الحوثيني قادمة من الربازيل 
الله"، وهو مــا اعتربه  بإرشاف حــزب 
الســيايس الجنويب البارز، يحيى غالب 
الشعيبي، باملناقض لترصيحات أمن عدن 

والنيابة العامة الذي تحدثت عن 3 أطنان 
من املخدرات.

الشــعيبي تســائل يف حسابه عىل 
التحالف يختلف  تويرت قائاًل :"هل ميزان 
عن ميــزان ميناء عــدن والنيابة العامة 
الذي أعلن عن ضبــط 3 أطنان مخدرات، 
وأضاف  طــن"،  نصف  قــاَل  والتحالف 
ملاذا مل  للتحالف  األهم  الشعيبي "السؤال 
تضبطوا شحنة املخدرات مبيناء امللك عبد 
الباخرة قبل  بالسعودية عند رســو  الله 
وصولها عدن؟ وملاذا تتجاهلون دور أمن 

عدن بضبط الشحنة؟".

تفاصيل إتالف 250 كجم 
من مادة الكوكايني

أرشف محافظ العاصمة عدن األستاذ 
أحمــد حامد مللس، مبعيــة النائب العام 
أمس  األعوش،  نارص  احمد  عيل  الدكتور 
األربعاء، عىل عمليــة اتالف كمية كبرية 
من املخدرات تــم ضبطها يف ميناء عدن 

مؤخرًا.
ومتت عملية االتالف باستخدام مواد 
كيميائية بعد أن قــررت النيابة الجزائية 
املتخصصة إتــالف الكمية مع االحتفاظ 
بعينة منها الســتخدامها وتقدميها أثناء 

إجراءات املحاكمة .
وعن ذلك أدىل محافظ عدن بترصيح 
لوســائل اإلعــالم أكد فيــه أن "اللجنة 
ومتابعة  تحــٍر  بعملية  قامــت  األمنية 
والنيابة  العــام  النائــب  وبتوجيهــات 
اتخاذ قرار  تم  التخصصية، وقد  الجزائية 
اإلتالف وتنفيذه بحضــور كافة الجهات 
األمنيــة والقضائيــة والتحالف العريب 

ممثال بقوات الواجب السعودية".
إتالف  تم  اليوم  قائاًل:"  مللس  وأضاف 
أكرب كميــة مخدرات يتــم ضبطها يف 
عدن، وهذه رســالة تدل أن األمور سارت 
املعيار  أن  القانوين، حيث  يف مســارها 
هو  يشء  لــكل  والحقيقي  األســايس 

القضاء".
ولفــت املحافظ مللــس إىل أن هذه 
ترتبط بشــبكة عربية  الخطرية  العملية 
بل  ودوليــة ال تســتهدف بالنــا فقط 
تستهدف املنطقة برمتها، ويجب أن يعرف 
جهازًا  متتلك  عــدن  أن  والداين  القايص 
قضاء  وهناك  أمنية،  بيقظة  يتحىل  أمنيًا 

عادل يعمل يف كل الظروف.
حرض عملية االتــالف كل من قيادة 
قــوات الواجب 802 الســعودية التابعة 
جرب  أبوبكر  والعميــد  العريب،  للتحالف 
نائب مدير أمن عدن وأدهم سعيد العولقي، 
رئيــس النيابــة الجزائيــة املتخصصة، 
الشــعبة  رئيس  النيس  عارف  والقايض 

الجزائية االستئنافية املتخصصة .
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