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”األمناء” خاص:

تواصــل األجهزة األمنية الجنوبية توجيه الرضبات الحاســمة لعصابات تهريب 
املخدرات لتحقيق حياة آمنة ومستقرة للمواطنني بشكل كامل.

وضبطــت األجهزة األمنية يف نقطة عســد الفاي بســاحل بحرضموت، ثالثة 
متهمني بحيازتهــم أكرث من ثالثة كيلوجرامات من الحشــيش املخدر، يف مديرية 

الريدة وقصيعر.
وعرث أفراد النقطة األمنية عىل املضبوطات عىل منت سيارة قادمة من محافظة 
املهرة، يف محاولة لتهريب املخدرات، وتم عىل الفور إحالة املتهمني واملضبوطات إىل 

الجهات املختصة الستكامل بقية اإلجراءات القانونية.
وُتضاف هذه الجهود إىل سلســلة طويلة من الرضبات التــي ُتوّجهها األجهزة 
األمنية الجنوبية يف ســبيل حامية الوطن والشــعب من عصابــات املخدرات التي 

تستهدف إثارة فوىض أمنية ومجتمعية عىل صعيد واسع.
ا من مســاعي العمل عىل إغراق الجنوب  وال ميكن تربئة الرشعية املخرتق إخوانيًّ
باملواد املشــبوهة، وهناك الكثري من عمليات التهريب التي تّم إحباطها وإجهاضها 

وثبت أن وراءها مليشيا اإلخوان.
وتعمل مليشــيا اإلخوان عىل التنســيق مع عصابات لها بــاع طويلة باالتجار 
باملخــدرات إلغراق محافظات الجنوب بهذه الســموم، إال أن هذه املؤامرة تواجهها 

األجهزة األمنية الجنوبية بجهود ضخمة للتصدي لهذا اإلرهاب الخبيث.
وفيام تتعــّدد صنوف املؤامرة عىل الجنوب وشــعبه وثرواتــه ومقدراته، فإّن 
لون عىل الجهود التي تبذلها األجهزة األمنية لصد االعتداءات املسلحة  الجنوبيني ُيعوِّ

التي يتم تنفيذها ضد الجنوب.

الضالع »األمناء« خاص:

املحلية  القيــادة  مقر  احتضن 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس 
ندوة  الثالثاء،  الضالع،  مبحافظة 
اإلدارة  مديــر  قدمها  سياســية 
السياسية بالهيئة التنفيذية صالح 

الحريري.
وُكرست الندوة التي شارك فيها 
والعسكريني  السياسيني  من  عدد 
والشــخصيات االجتامعيــة من 
طبيعة  تناول  لـ«  جحاف  مديرية 
والعسكرية  السياســية  األوضاع 
والظروف التي ميــر بها الجنوب 
قّدم   بصــورة عامة«، حيث قــد 
كاماًل  رشحــًا  الحريري  صــالح 

ملُجمل هذه الجوانب.
وأوضح الحريري يف ســياق حديثه أن الوضع 
الحايل الذي مير به الجنــوب حرجًا، ويحتاج إىل 
حذر وتكاتف واصطفاف جاد من جميع الجنوبيني 

إلفشال كل املخططات التآمرية.
وأردف الحريري قائاًل: »ليس مســتحياًل علينا 
بلوغ كل أمانينا وأهدافنا طاملا عزمنا السري وبقوة 
عىل نهج شــهدائنا األبطال الذين قدموا أرواحهم 

من إجل استعادة دولة الجنوب«. 
كام تطــرق مدير اإلدارة السياســية إىل رؤية 

املجلس االنتقايل حول اســتعادة وتأسيس الدولة 
الجنوبية الفيدرالية املستوعبة لكل الجنوبيني.

وعقب ذلــك اتيحت الفرصة للمشــاركني يف 
الندوة لتقديم املالحظــات واملداخالت التي كانت 
عىل دراجة عالية من املسؤولية وذات قيمة وفائدة 

كبريتني.
الجديــر بالذكر أن هذه النــدوة تأيت يف إطار 
للعام  باملحافظة  اإلنتقــايل  املجلس  قيادة  خطة 
2021م ومن املقرر أن تشــمل هذه الندوات عموم 

مديريات املحافظة.

جهود متوا�صلة للأجهزة الأمنية اجلنوبية
كان أخرها ضبط عصابات املخدرات..

”األمناء” تقرير خاص:
 

بعد الهزائم التي ُمنــي بها الحويث أمس األول 
الثالثــاء، اندلعت فجر أمس األربعاء اشــتباكات 
قوية بني قوات اللواء الرابع حزم جنوبية ومليشيا 

الحويث يف جبهة الصبيحة حيفان.
االشتباكات  وقال مصدر عســكري: »تجددت 
املتوسطة والثقيلة  التي استخدمت فيها األسلحة 
بعد محاولة مليشيا الحويث التقدم مرة أخرى يف 

مواقع قواتنا لقطاع العذير«.
املرابطة يف  الجنوبية  قواتنا  وأضاف: »تصدت 
قطاع العذير للحويث ومتكن النسق األول لخطوط 
الصلبة من ســحق عنارص  لدفاعات قواتنا  النار 
الحــويث يف تلك الشــعاب والوديــان، ومتكنت 
خاللها مدفعية االبطال من إسكات نريان وهجوم 

الحويث«. 
وتابع: »خالل )48( الساعة املاضية استطاعت 
قوات اللــواء الرابع حزم من التصدي ألكرب هجوم 
حويث تحاول خالله مليشــيا الحــويث إحداث أي 
تقدم لها صوب الجنوب والزلت قواتنا تتصدى لهم 

وتلقنهم دورس يف فنون القتال«.
بدورها، حذرت قيادات ميدانية يف اللواء الرابع 
حزم مليشــيا الحويث من أن جبهــة )الصبيحة 
حيفان( هي املحرقة التي ســتجعل من أجســام 

عنارصها وقود الستمرار تهورها«.
وفجــر أمــس األول الثالثاء صعدت مليشــيا 
الحويث يف جبهــة حيفان طور الباحة مبحافظة 

لحج.
وبحســب املصادر فقد قصفت مليشيا الحويث 
مواقــع القوات املســلحة الجنوبيــة يف جبهة 
املفاليس بيحان مستهدفة مواقع للواء الرابع حزم 

جنوبية.
وردت القوات املســلحة الجنوبية باســتهداف 

مواقع متركز مليشيا الحويث.
وقال مصدر عســكري: »تصدت قــوات اللواء 
الرابع حزم بالقوات املسلحة الجنوبية ألكرب هجوم 
كاسح شنته مليشيا الحويث اإلرهابية عىل مواقع 

القوات الجنوبية بالهجمة والضباب يف حيفان”.
واضاف: »اندلعت اشــتباكات قوية استخدمت 
استمرت  والثقيلة  املتوسطة  األسلحة  جميع  فيها 
بني القوات املســلحة الجنوبية ومليشيا الحويث، 
الحويث  مليشيا  بعد محاولة  االشــتباكات  وتأيت 
التقدم يف بعض املواقع استطاعت القوات املسلحة 
الجنوبية التصدي لها واســتمرت االشتباكات منذ 

الصباح اىل ظهر نفس اليوم )الثالثاء(«.
وتابع: »ســطر خاللها ابطال اللواء الرابع حزم 
بقيادة العميد وايف الغبس اروع املالحم البطولية 
يف معركة الكرامة والعزة واالباء للدفاع عن الدين 

واألرض والعرض”.
وأكد أن القوات املسلحة الجنوبية عززت جبهة 
حيفان بعديد االطقم العسكرية واالفراد متعهدين 
بأن ارض الصبيحة لن تكون لقمة صائغة ملليشيا 

الحويث.
واشــار اىل ان الحــويث تكبــد خســائر من 
جرحى وقتىل، منوًها إىل أن: »الحويث اســتهدف 

طورالباحة بصواريخ الكاتيوشا والهاونات”.

عدم مشاركة أي قوات حكومة
يذكر أن قــوات إخوانية تعرف باســم محور 

طور الباحة تشــكلت منذ اشهر ترابط عىل تخوم 
الصبيحة حيث يدعي قادتها املنتمون لإلخوان بأن 
اللواء أسس للمشاركة بالحرب ضد الحوثيني إال أن 
الواقع ينفي ذلك حيث ال يقوم باي عمليات اسناد 

لقوات املقاومة الجنوبية يف محاربة الحوثيني.
ويشــكك مراقبــون يف أهداف هــذه القوات 
اإلخوانيــة وان مطامعها بالتقــدم نحو مناطق 
الصبيحة املحررة وغــزو العاصمة الجنوبية عدن 

من الجهة الغربية.
وقال الناطق الرســمي للواء الرابع حزم فوزي 
الصبيحي يف بيان رسمي: »بعد أن عادت مليشيا 
الحويث تجر خلفها خيبة ومذلة الهزمية وبعد أن 
تعالت تكبريات ابطال اللواء الرابع حزم االشاوس 
منترصين اطلــت لنا بعــض املواقــع اإلخبارية 
التي تســبح يف مياه العاملــة واالرتزاق الضحلة 
متلبســة بثياب اللصوصية الزرقاء املخططة وان 
كانت تحمــل لقب وصفة الصحافة الصفراء اال أن 
الصحف الصفراء تســتحي قليال حني تكون عىل 
حســاب دماء طاهرة زكية ســفكت يف محراب 
الجهاد الذي فرض عليهم من إقدام وسواعد مثانية 

ابطال يحملون صفات الرجال االقحاح«.
واضاف: »أخبار زائفة تدعــي زورا وبهتانا أن 

قوات ما تسمى بـ)الحكومية( شاركت يف تعزيز 
الجبهة جنبا إىل جنب مع ابطال اللواء الرابع حزم 
وال ندري اي قوات هذه الــذي طالعتنا بها بعض 
املواقع االخبارية كموقع املشــاهد تدعي مشاركة 

قوات سامها حكومية يف تلك املعارك«.
واختتم البيان بالقول: »اننــا يف اللواء الرابع 
الطاهرة التي  لدماء جرحانا  حزم احرتاما واجالال 
سالت مدافعة عن العاصمة عدن التي تتواجد فيها 
حكومة املناصفة لن نلتزم الصمت بحق تضحياتهم 
الجســام ومنها ننفي نفيا قاطعا يف اللواء الرابع 
حزم أحد الوية قوات الصاعقــة الجنوبية القائم 
باملهام القتالية يف جبهة الصبيحة حيفان وعرييم 
مشــاركة اي قوات من تلك املسميات التي مل تعد 
موجوده اال بالســجالت الرسمية فقط وأن ابطال 
اللواء الرابع حزم وهــم يجرتحون املآثر البطولية 
منذ ســنني يف مواجهة تلك املليشيا الباغية هم 
أنفسهم من كان اليوم يتصدر املشهد وتلك امللحمة 
البطوليــة معززين الحقا بإخوانهم يف التاســع 
صاعقة وال ننىس بعض الرجال من أبناء الصبيحة 
التي هرعت بأسامئها الشخصية كقبائل تجسدت 
فيهم نخوة الرجولة ليشاركوا إخوانهم تلك امللحمة 

دون أي حسابات رخيصة«.

للمرة الثانية..

القوات امل�صلحة اجلنوبية ت�صد هجوم حوثي بجبهة )ال�صبيحة - حيفان(

قيادات اللواء الرابع حزم حتذر مليشيا احلوثي من التمادي

ندوة �صيا�صية بال�صالع حول الأو�صاع الراهنة يف اجلنوب


