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تقرير

األمناء/ مرمي محمد الداحمة:
عــاد الهدوء مجددا إىل مدينــة كريرت بالعاصمة 
عدن بعد ساعات من االشتباكات واملواجهات املسلحة 
بني مجاميع مســلحة يقودها إمــام النويب وقوات 
الحــزام األمني خلفــت عدًدا من القتــى والجرحى 
وأثارت الخوف والفزع يف نفوس الســكان باإلضافة 
إىل خســائر مادية كبرية تنوعت بني احرتاق منازل 

وسيارات وتدمري للطرقات والشوارع.
وتشري اإلحصائيات التي تحصلت عليها "األمناء" 
حتى مساء أمس مقتل "5" أشخاص وإصابة أكرث من 
"15" آخرين بينهم قائد قــوات الحزام األمني العميد 
جالل الربيعي وقائد قوات الطوارئ يف مديرية كريرت 

النقيب وليد الضالعي.

معركة شوارع الطويلة هل تكون الفاصلة؟

بدا واضحــا أن معركة "الطويلــة" بداية إلنهاء 
التواجد العســكري فيها وبات من الرضوري تطهري 
املنطقة التي تشهد بني حني وآخر توترات ومواجهات 
بني قوات عرفت باســم إمام النــويب وقوات األمن 
ومكافحة اإلرهاب، الــذي كان األول جزًءا من قوات 
الحزام األمني ويعســكر يف معسكر عرشين وغادره 

بعد مواجهات عنيفة وتم تسليمه لقوات العاصفة.
واندلعت يف الســاعات األوىل من فجر الســبت 
مواجهات عنيفة بني قــوات إمام وقوات األمن قبالة 
مركز رشطة كريرت واســتمرت طيلة ساعات الفجر 
وحتى ما بعد الظهر وسقط عدد من القتى والجرحى.

وبات واضحا أن التوجيهــات الصادرة من قيادة 

األمن هذه املرة أكرث رصامة من ذي قبل، كام عرب عنه 
بيان اللجنة األمنية، حيث أكــدت أنها لن تتهاون مع 
أي جهة تحاول املساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع 
اآلمنني ورفع الســالح يف وجه الســلطة، ومواجهة 
املجاميع التي تســعى لزعزعة أمن واســتقرار البالد 
مستخدمة األسلحة الثقيلة واملتوسطة يف حربها ضد 
املدينة، ضمن مخطط لخلط األوراق وســحب املدينة 

اىل الفوىض والتخريب.
إن حجم املواجهات التــي اندلعت وروعت اآلالف 
من الســكان اآلمنني يف املدينة وألحقت األرضار يف 
ممتلــكات املواطنني ومنازلهم وســياراتهم وحجم 
الذخرية التي استخدمت من مختلف األسلحة الخفيفة 
والثقيلة ومدافع الهاون وعى مدى الساعات املاضية 
حتمت عى القوات األمنيــة ومكافحة اإلرهاب عى 
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإنهاء التواجد العسكري يف 

الطويلة.

مللس: لن نتهاون يف حفظ األمن واالستقرار

أكد محافــظ محافظة عدن أحمــد حامد مللس 
عى التعامل بحزم مــع مجاميع إرهابية خارجة عن 
النظام والقانــون يف مدينة كريرت، وأن ال تهاون يف 
حفظ األمن واالســتقرار، داعيا املواطنني لعدم القلق 

والتعاون من أجل أمن مدينة عدن.
جاء ذلــك يف أول ترصيــح للمحافظ مللس عى 
أحداث االشــتباكات بني األجهــزة األمنية ومجاميع 

خارجة عن النظام والقانون يف مدينة كريرت.
وقال مللس يف ترصيحه لقنــاة الغد املرشق: "لن 

نتهاون يف حفظ األمن واالستقرار يف مدينة عدن".

وأوضح "أن هناك مجاميــع إرهابية خارجة عن 
النظــام والقانون يتم التعاون معها بحســم لضبط 
والخاصة، وتأمني  العامــة  الناس واملصالح  مصالح 

املنطقة هي من أولوياتنا".
وأشــار إىل أنه سيتم تأمني وتطهري مدينة كريرت 
من تلــك املجاميع، حيــث يتم متشــيط املدينة من 

العنارص.
وقال املحافظ يف ســياق حديثــه: "ال يوجد ما 
يســتدعي الخوف والقلق من قبل املواطنني". داعيا 

الجميع إىل أن يكونوا عونا وسندا ألمن مدينة عدن.

أحداث كريتر ولعبة الشرعية 

وضعــت الرشعية اإلخوانية عــى رأس أجنداتها 
املعادية ضد الجنوب محاولــة إظهار العاصمة عدن 
عى أّنها مرسحا لفوىض أمنية، يف محاولة لتشويه 
صورة القيادة الجنوبية املتمثلة يف املجلس االنتقايل.

وفيام عملت األجهــزة األمنية يف العاصمة عى 
القانون  إحالل األمن واالســتقرار عرب فرض سلطة 
والقضــاء عى الجرميــة، عرب اســتهداف العنارص 
دة ألمن العاصمة، فقد ســعت الرشعية لتزييف  املهدِّ

الواقع عرب لعبة مليئة باألدوار الشيطانية.
وحولــت الرشعية كتائبها اإللكرتونية لتشــويه 
صــورة عدن بعد تنفيذ حملة موســعة لفرض األمن 
يف مديرية كريرت، عرب محاولة إظهار العاصمة بأنها 

مرسحا للفوىض ومجاال لالقتتال املسلح.
عــى األرض، خرجت األجهــزة األمنية يف عدن 
لضبط عنارص إجرامية ســعت لرضب أمن واستقرار 

العاصمة بشكل كامل، وتحديًدا يف حي كريرت.

حزم الجنوب يف تعامله مع األحداث عى األرض 
بعث برســال طأمنة للمواطنني، بأّن األجهزة األمنية 
لن تســمح بفرصة النيل من أمن العاصمة بأي حال 
من األحــوال، وهو أمٌر لطاملا التزمت به القيادة طوال 

الفرتات املاضية.
لكن يف املقابل، حاولت الرشعية وعنارص مندسة 
مرتبطة بها تشــويه الحقيقة عــرب إظهار العاصمة 
عدن يف ُحلة غري مستقرة، عى الرغم من أّن الحملة 
اســتهدفت عنارص إجرامية ُوصفــت بأنها تتعاطى 

املخدرات.
يرتبط هذا املخطط اإلخواين بحجم اإلنفاق الهائل 
من ِقبــل هذا الفصيل عى محاولــة إغراق العاصمة 
عدن بني براثن الكثري من األزمات، مبا يف ذلك تشويه 

صورتها األمنية واستقرارها عى األرض.
ورصدت الرشعية ميزانيــة ضخمة عى ما يبدو 
إلطالق حملة شــائعات، اعتمدت خاللها عى كتائبها 
اإلعالمية املنترشة عى صعيد واســع، وهي عنارص 
مشــبوهة تروج األكاذيب واملعلومات الزائفة مبقابل 

مادي.
ولعــل الالفت يف الخطــة اإلخوانية هــذه املرة 
أّنها تلعب عى وتر اســتاملة املنظامت الدولية، عرب 
مخاطبتها بالوســائل املمكنة لرتويج االدعاء نفسه 

وهو عدم استقرار العاصمة.
تكشــف هذه التطــورات بشــكل ال يدعو للبس 
بأّن العاصمة عدن ســتظل الهدف الذي تســعى إليه 
الرشعيــة، وأّن احتالل العاصمة بند رئيٌس عى أجندة 
النظام الذي ترك أرضه للمليشــيات الحوثية تسيطر 
عليها منذ ســنوات، وال يزال ينســحب حتى اآلن من 

الجبهات واملواقع ليوسع دائرة النفوذ الحويث.

تفاصيل يوم داٍم وحاسم خلف عدًدا من القتلى واجلرحى وانتهى بتطهير املدينة من العناصر اإلجرامية..
¿ م�شاع اإخوانية ل�شرب عدن بالت�شويه والأكاذيب

¿ معركة �شوارع الطويلة وجبالها هل تكون الفا�شلة؟
عدن¿ لمل���س: لن نتهاون في حفظ الأمن وال�ش��تقرار في العا�شمة 

عدن ُت�ضقط رهان الفو�ضىعدن ُت�ضقط رهان الفو�ضى


