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حملة منع ال�سالح واإطالق النار وال�سيارات غري املرقمة �ست�ستمر بقوة

تقارير

"األمناء" قسم التقارير:

االنتقايل  املجلــس  قيــادة  تبذل 
الجنــويب، بقيــادة الرئيــس القائد 
جهوًدا  الُزبيــدي،  قاســم  عيدروس 
الجنوبية  العاصمة  النتشــال  جبارة 

عدن من وضعها املُزري.
وركــزت االجتامعــات األخــرة 
عىل  الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس 
مجابهة أزمات تردي الخدمات ووضع 
خطط رسيعة ملعالجة أزمات الكهرباء 
مع  البرتولية،  واملشــتقات  وامليــاه 
تشنها  التي  الخدمات  حرب  اســتعار 
الجنوب،  أبناء  الرشعية اإلخوانية ضد 
مبا يؤكد إدراكــه بأن توفر الخدمات 
العامة للمواطنــن ال يقل أهمية عن 

تحصن جبهات الجنوب عسكريا لصد 
أي اعتداءات إرهابية.

أن  ويؤكد سياســيون، ومراقبون 
"الرشعية اليمنية، التي يسيطر عليها 
حزب اإلصالح اإلخــواين، تّعول عىل 
وشــغلهم  الجنوب  أبناء  غضب  إثارة 
يف قضايــا فرعية بعيــدا عن الهدف 
الرئيــي الذي يتمثل يف اســتعادة 
عىل  السيادة  كاملة  الجنوبية  دولتهم 
حدود ما قبل 21 مايو / ايار 1990م".

خاصة  ترصيحات  يف  وأشــاروا، 
"الرشعيــة  أن  إىل  لـ"األمنــاء"، 
اإلخوانيــة تعمل عىل خلــط األوراق 
عرب تحميل املجلس االنتقايل الجنويب 
مســؤولية هذا الرتدي، يف حن أنها 
تســتحوذ عىل ســلطة اتخاذ القرار 

وترفض  الخدمية،  املؤسســات  داخل 
متكن االنتقايل الجنويب من اإلدارات 
التي تتحكم يف بوصلة جودة  املحلية 

الخدمات املقدمة".
الرشعيــة  "تحــاول  وتابعــوا: 
الجنوب من  الضغط عــىل  اإلخوانية 
أجل تفكيك اتفــاق الرياض والرتاجع 
عام ترتب عليه من أوضاع سياســية 
حكومة  تشكيل  خالل  من  وعسكرية 
املناصفة أو سحب مليشياتها من أبن 
واملهرة،  حرضموت  ووادي  وشــبوة 
وبالتــايل فإنها تجد الســبيل األمثل 
عــرب خلــق حالة مــن الفوىض يف 
الجنوب تربهن من خاللها عىل فشل 
االتفــاق يف تحقيق أهدافه، يف حن 
سببا  يعد  الحكومة  عمل  تجميدها  أن 

رئيسيا يف حالة الرتدي التي أصبحت 
الجنوب  أبناء  احتياجات  مهيمنة عىل 

اليومية".
الرشعيــة  "فشــلت  وأكملــوا: 
اتفاق  أوراق  بعــرة  يف  اإلخوانيــة 
الرياض من خالل حشودها العسكرية 
التي تزج بهــا إىل الجنوب بن الحن 
واآلخر ومل تحقــق اخرتاقا يذكر يف 
الجنوبية  العاصمة  وظلت  أبن  جبهة 
عــدن بعيــدة املنال عن مليشــياتها 
اإلرهابيــة، ما يجعلهــا ترمي بثقلها 
نحــو خلخلة أركان الســلطة املحلية 
يف املناطق الواقعة تحت ســيطرتها، 
الخدمات  عىل  مبارشة  ذلك  وينعكس 
الذي  الصيف  تحديدا يف فصل  العامة 
التيار  انقطــاع  فيه ســاعات  تتزايد 

الكهربايئ".
لـ"األمناء"  أحاديثهــم  واختتموا 
ُتعد مبثابة  الخدمات  بالقول: "حروب 
الحرب الوحيدة التي تجيدها الرشعية 
اإلخوانيــة، وتنجح مــن خاللها يف 
يرفضون  الذين  الجنوب  أبناء  معاقبة 
ملامرســاتها  حاضنة  بيئة  يكونوا  أن 
االحتالليــة يف محافظــات الجنوب 
املحــررة، األمر الذي يجعــل التعامل 
أولوية قصوى  اليوميــة  األزمات  مع 
للمجلس االنتقايل الجنويب الذي يدرك 
الوقت  الجنوب يف  له  بأن ما يتعرض 
وليس  مدروسة  خطط  نتيجة  الحايل 
مجرد أزمــات مؤقتة من املمكن حلها 

بسهولة".

عدن "األمناء" أحمد العقربي - 
قيصر ياسني:

شدد اللواء الركن مطهر عيل ناجي، 
العاصمة عــدن، عىل  مدير رشطــة 
رضورة تكيف حملــة التوعية األمنية 
والذين  السالح  حمل  مبنع  للمواطنن 
يدخلــون العاصمة عــدن والنازحن 
السادس  يف  تدشينها  تم  والتي  إليها، 
لتنفيذ  يونيــو 2021 م متهيــًدا  من 
حملة ضبط السالح يف العاصمة عدن 
وترقيم املركبات والسيارات غر املرقمة 
الداخلة إىل العاصمــة عدن والقادمة 
من املحافظات األخــرى ومنع إطالق 
النار يف األعــراس أو إطالق النار يف 
الهواء حفاظا عــىل أرواح البرش، من 
أجــل تثبيت األمن والســكينة العامة 
والسالم االجتامعي وتنفيذا لتوجيهات 
األخ أحمد حامد مللس محافظ العاصمة 
عدن ورئيس اللجنة األمنية لتنفيذ هذا 
الحملة حتى الخامس عرش من يونيو 

الحايل 2021م.
وأضاف مطهر، يف ترصيح لوسائل 
اإلعالم: "هذه الحملة أتت بعد دراســة 
عميقة لتفيش ظاهرة حمل الســالح 
غر  واملركبات  الســيارات  وســياقة 
املرقمة وتفيش ظاهرة إطالق النار يف 
األعــراس". واصفا تلك الظواهر بأنها 
ظواهر دخيلة عــىل عدن وحضارتها 

وثقافتها وتقاليدها وعاداتها.
وأوضــح اللواء الركــن مطهر أن 

"قرار منع حمل الســالح يشمل حتى 
الســالح املرخــص بــه وإذا مل يكن 
مرخصا به من إدارة أمن عدن أو ليس 
الدعم واإلسناد فقط،  به ترخيص من 
ويتم تجديد الرتخيص عربهام"، داعيا 
كافة الضباط واألفراد وضباط الجيش 
التي  أسلحتهم  لرتك  األمنية  واألحزمة 
يحملونها يف منازلهم بعد انتهاء الدوام 
وأن  واألمنية  العسكرية  وحداتهم  يف 
يكونوا هم القدوة والنموذج األمثل يف 

تنفيذ هذا الحملة األمنية والوطنية.
أن  إىل  ونبه يف ســياق حديثــه 
األســلحة التي ال توجد فيها تراخيص 
ســيتم إتالفهــا أو ســيتخذ قــرارا 
يف  منها  واالســتفادة  مبصادرتهــا 

األجهزة األمنية مستقبال.
بعض  عن  الشديد  أسفه  عن  وعرّب 
القيادات العسكرية واملسئولة يف عدن 
العامة  األمن والسكينة  الذين يخذلون 
يف عدن وهــم الذين يعبثــون بأمن 
عدن بســبب التباهي بإطالق النار يف 
أعراسهم يف حن كان األجدر بهم أن 
القضاء عىل  القــدوة يف  يكونوا هم 

هذه الظاهرة.
العاصمة عدن  ودعا كل مرتــادي 
وكل ســاكنيها أن يحرتمــوا العادات 
والتقاليد التي عاشــتها عدن كمدينة 

جاذبة للزوار وليس طاردة.
وتابع: "عدن ســيعود لها وجهها 
التجارية  الدوليــة  ومكانتها  الجميل 

واالسرتاتيجية بن رشق العامل وغربه، 
الثقايف  التنــوع  مدينة  هــي  وعدن 

والفكري والتسامح الديني".
ودعــا مدير أمــن العاصمة عدن 
يشــدوا  أن  عدن  جامرك  يف  "األخوة 
العــزم يف جمركــة الســيارات غر 
وهذا  ترقيمها  يتــم  املجمركة حتــى 
إيجايب يف  له مردود  األمر ســيكون 
دخل اإليــراد العاصمة عدن من املبالغ 

الخاصة برتقيم السيارات".
ولفــت إىل أن "هنــاك توجيهات 
العاصمة  أحمد مللس محافظ  األخ  من 
بالتشــديد يف ضبط الســيارات غر 
املرقمة وأن الحملة ستســتمر بشكل 
قوي يف كل النقاط وســيتم إشــعار 

الجميع بهذا الشأن". داعيا كل النقاط 
باألجهــزة األمنيــة والعســكرية أن 
يتعاملــوا مع هذه الحملة مبســتوى 
ابتزاز  من  إياهم  محذرا  رفيع،  أخالقي 
املواطنــن والتعامل يف ســلوك غر 
أخالقي وســتعمل إدارة األمن واللجنة 
املخالفن من  األمنية عىل محاســبة 

السيارات غر املرقمة.
وقال إن "وزارة الداخلية ســتعمل 
من  الشــباب  تأهيل  عىل  مســتقبال 
منتسبي الداخلية واألمن للعمل مبهنية 

ولكن دون تدخالت سياسية".
كام نبه قادة الوحدات العســكرية 
املسلحة  واألطقم  الغريب  الساحل  يف 
الداخلة إىل عدن أن تلتزم بهذه الحملة 
وأن ال تدخل عدن مبظاهر مسلحة إال 
بعد التنسيق مع الجهات املعنية وإدارة 

األمن يف عدن".
وطالب حكومة املناصفة أن تكون 
عامــال مســاعدا إلدارة أمن عدن يف 
تنفيذ هــذا الحملة مــن خالل توفر 
الجانب املايل للمحافظة الذي سيساعد 

عىل تنفيذ الحملة وإيناع مثارها.
رجال  طالب  ترصيحه،  ختام  ويف 
الصحافة واإلعــالم أن يتفاعلوا بنرش 
الوعي بن املواطنــن لتنفيذ الحملة، 
كام حــث أمئة املســاجد أن يتفاعلوا 
بنــرش الوعي بن النــاس يف خطب 
الجمعة للدعوة لتنفيذ هذه الحملة ومن 
مخاطر حمل السالح وإطالق النار يف 
األعراس ومن مخاطر انتشار وتعاطي 

املخدرات الذي سيدمر املجتمع.
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مدير رشطة العاصمة عدن اللواء الركن مطهر عيل ناجي:

ظواهــر  هنــاك    ¿
دخيلة عىل عدن وحضارتها 
وتقاليدهــا  وثقافتهــا 

وعاداتها

الداخليــة  وزارة   ¿
مســتقبال  ســتؤهل 
منتسبي الداخلية واألمن 
ودون  مبهنيــة  للعمــل 

تدخالت سياسية


