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محليات

ما الر�سالة التي حملتها اأحداث كريتر؟ وكيف تعاملت القوات الجنوبية معها؟

األمناء / خاص :
ارتفعت أصوات مــن مختلف مناطق 
املناطق  بتطهري  تطالب  وخارجه  الجنوب 
املشــبوهة وبؤر التوتــرات يف العاصمة 

عدن.
عىل  جنوبيون  وسياسيون  قادة  وأكد 
النظام  الخارجة عــن  املجاميع  ارتبــاط 
التي تســببت بأحــداث مدينة  والقانون 

كريرت بالرشعية اليمنية.
وأشــاروا إىل أن توقيت إثارة األحداث 
يف كريــرت أىت للتغطيــة عــىل فضائح 
وخيانات وخســائر الرشعية يف شــبوة 

ومأرب وحرف النظر عنها.
واعتــر سياســيون جنوبيون حملة 
األمنية  القوات  بهــا  قامت  التي  التطهري 
أكر  واحدة من  بتطويق  السبت  الجنوبية 
مناطق األحداث الدامية خالل ســنوات ما 
بعد الحرب، بداية الحسم يف حي الطويلة 
وإخالئه من املسلحني وآلياتهم ومعداتهم 
الخفيفة والثقيلة التي استخدمت ولعلعت 
ذخريتها خالل الســاعات املاضية وأثارت 
الرعب والهلع يف السكان اآلمنني وألحقت 

أرضارا بالغة يف ممتلكاتهم.
وقال نائب األمني العام لألمانة العامة 
لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
الرئاسة، األستاذ فضل محمد  عضو هيئة 

الجعدي: "عصابــات اإلرهاب وأدواتها ال 
وطن لها وال ملة، القتل والحرائق وسائلهم 
للوصول إىل الغاية التي مل ولن يطالوها ال 

باألمس وال بالغد".
وتابع الجعدي يف تغريدة عىل حسابه 
بتويــرت: "ما أحداث كريــرت إال منوذجًا، 

الرضب يف الطويلة والوجع يف أنقرة".
بدوره قــال القيــادي الجنويب أحمد 
عمر بن فريد: "أمام خيبتها وخســائرها 
العسكرية املدوية التي تكبدتها خالل األيام 
القليلة املاضية يف مأرب وشبوة ضد قوات 

الحويث، وتخادم قياداتها العســكرية مع 
مليشــيات الحويث تحت أنظار العامل، مل 
تجد هذه الســلطة يك تغطي عىل كل تلك 
الفضائــح وترصف األنظــار عنها، إال أن 

تحرك عنارصها التخريبية يف عدن".
وأضاف: "إن أسوأ ما ميكن أن نسمعه 
يف كل هذه املهزلة أن تخرج علينا عنارص 
من رشعية الفشــل والفساد لتتحدث عن 
الدولة وما تســميها بتسليم سالح  هيبة 
قواتنا املســلحة لعنارصها وكأنها تنىس 
أن ذلك اإلجراء يعنــي من الناحية العملية 

تسليم ســالحنا ملليشــيات الحويث عن 
طريقهم باعتبارهم وسيًطا ليس إال!".

قواتنا  تخــوض  "وحينام  وتابــع: 
الجنوبية معارك رشسة يف الضالع ولحج 
يف الوقت الذي تنشط فيه هذه العنارص 
التخريبيــة يف عدن تصبــح مقولة إن 
االنتقايل يعيق قوات الرشعية من قدسية 
مواجهة الحويث أشــبه ما تكون بالعار 
العسكري والســيايس، وعىل من يردده 
بعد اليوم أن يخجل ليس من نفسه فقط 

وإمنا قواعد الدجل".
فيام دعــا الدكتور حســني العاقل، 
الجنوبية  الثــورة  يف  القيادات  أبرز  أحد 
الســلمية، إىل "رسعــة معالجــة تلك 
مع  مرتكبيها،  ومحاســبة  االختــالالت 
رضورة تطهــري املناطق املشــبوهة يف 
العاصمة  أحياء ومناطق مديريات  جميع 
عدن من بؤر الخاليا التي هي - أي أجهزة 
األمن - عىل بينة ومعرفة بأماكن وجودها 

ودهاليز نشاطها ومربعات تحركاتها".
وطالب العاقــل بتنفيذ هذه الحمالت 
واملهــامت وحســمها رسيعــا وبطرق 
وأســاليب ال تزهق فيهــا األرواح أو تراق 
الدمــاء كام يخطط لــه املجرمون  فيها 

واإلرهابيون.
واعتــر د.العاقل "ما حدث يف كريرت 
يعــد جرس إنذار يحتم عــىل جميع أبناء 

شــعبنا ومناضليــه وأجهزتــه األمنية، 
وعىل قيادة املجلــس االنتقايل عىل وجه 
الخصوص، أن يكونوا عــىل درجة عالية 
من اليقظة والحذر، وأن يتخذوا اإلجراءات 
املناســبة القتــالع بــؤر وأوكار عنارص 

اإلرهاب".
القضاة  لنادي  الرســمي  املتحدث  أما 
ميكن  " ال  فقال:  محفوظ  شاكر  الجنويب 
أن تبقــى مدينة كريرت وبقيــة مديريات 
العاصمة عدن رهينة عــدد من البالطجة 

مهام كانوا".
وأوضح القايض شــاكر محفوظ يف 
أن "إنهاء  تغريدة عىل حسابه بتويرت إىل 
هذه األعامل اإلجرامية مسألة بحاجة إىل 
حسم وحزم ودون تراٍخ أو تباطؤ أو قبول 

وساطات وتحكيم".
د.حسني  الســيايس  واملحلل  الباحث 
لقور بن عيدان فقال: "من غزوة خير إىل 
غزوة كريرت.. تعرت عورات قادة الرشعية 
ألسنتهم  اليمنية يف شبوة ومأرب وبلعوا 
أرادوا حرف  املناطــق،  تلك  عام جرى يف 
األنظار عن خيانتهم وخســتهم بتحقيق 
اخرتاق يف عــدن عله ينــي الناس ما 

فعلوه يف شبوة".
وأضاف: "لكنهم مرة أخرى يقعون يف 
الخطيئة وهذه املرة يجب أن يدفعوا الثمن 

ومن نارصهم".

عدن / األمناء :
رسمت األحداث املتسارعة التي شهدتها العاصمة 
عدن، وتحديًدا يف مدينة كريرت، خطوًطا مهمة حول 
تقييم األوضاع يف الجنوب وحتمية مواجهة املؤامرة 

الرشيرة التي تنّفذها الرشعية اإلخوانية.
فعىل صعيد الجنوب، فإّن األجهزة األمنية أشهرت 
يد الحســم والحزم يف العمل عىل تحصني العاصمة 
عدن، من املؤامرة التــي ُتحاك ضدها، وذلك من خالل 
محاربة الجرميــة وردع العنارص التي ميّثل وجودًها 

خطًرا عىل أمن واستقرار العاصمة.
األمنية  األجهزة  التي شــّنتها  املوســعة  الحملة 
الجنوبيــة قوبلت باستحســان واســع النطاق من 
ام أّنها هدفت إىل إحالل األمن  ِقبل املواطنني، ال ســيّ
واالســتقرار عر فرض ســلطة القانــون والقضاء 

دة ألمن  عىل الجرمية، عر اســتهداف العنارص املهدِّ
العاصمة.

ولعل الرســالة التي حملتها الحملة التي ال تزال 
أصداؤها قامئة حتى اآلن، رســالة من الجنوب تحمل 
حزًما وحســاًم بأّن القيادة لن ترتاجع عن جهودها 
الدؤوبة واملخلصة يف العمل عىل حامية األمن وفرض 
االســتقرار، وهي رســالة موجهة ألعــداء الجنوب 
بالجنوب  التــي ترتبص  اإلخوانية  الرشعية  وتحديًدا 

وشعبه.
وال ُينظــر إىل أحــداث كريرت والســيطرة عىل 
األوضاع هناك بأّنهــا النهاية لكّنها متثل البداية نحو 
مزيٍد من الخطوات التي يجب أن ُتقدم األجهزة األمنية 
الجنوبية، فيام يخص إحالل األمن واالستقرار يف كل 

ربوع العاصمة يف أقرب وقت ممكن.
وينتظــر القيادة الجنوبية تحــٍد كبري يتمّثل يف 

مجابهــة املؤامرة التي ُتحاك ضــد الجنوب وتحديًدا 
العاصمة عدن، وهذه املؤامرة تقوم عىل أكرث من شق، 
سواء من خالل إشاعة الفوىض عر عنارص خارجة 
عن القانون أو من خالل حرب الشائعات واألكاذيب أو 
خطر ارتكاب عمليات إرهابية من عنارص متطرفة يتم 

إلصاقها هوية النازحني.
يعني هذا األمر أّن املرحلة املقبلة تستوجب جهوًدا 
أمنية لتثبيت دعائم األمن واالستقرار يف العاصمة، ال 
سّيام أّن تطورات األوضاع عىل الساحة أظهرت حجم 
املؤامرة اإلخوانية عىل عــدن، وتجىّل ذلك يف إطالق 
سيل من الشــائعات واملعلومات املغلوطة التي سعت 

إىل االدعاء بأّن عدن يغيب عنها االستقرار.
حتمية هذه املواجهة الحاســمة، تعــود إىل أّن 
الحرب عىل عدن مســتمرة لكون أّن هذا العداء ميّثل 
حرًبا عىل قضية وطن بشكل كامل، والهدف منها هو 

زرع العراقيل أمام الجنوبيني ملنعهم من تحقيق مزيد 
من املكاسب السياسية التي تصبو إىل استعادة الدولة 

وفك االرتباط.

عدن / األمناء / خاص :
أكد أحمد حامد مللس، محافظ العاصمة 
تفقدية مبديرية كريرت،  عدن خالل جولة 
أن املدينــة آمنة كليا بعــد تطهريها من 
النظام  الخارجة عن  اإلرهابيــة  العنارص 

والقانون.
وشــدد مللس عىل أن الوضع مبديرية 
آمنا ومستقرا، الفتا إىل عودة  بات  كريرت 

الحياة لطبيعتها يف شوارعها.
اعتداء  خلفهــا  أرضار  عــىل  واطلع 

العنارص اإلرهابية عىل املباين واملمتلكات 
العامة والخاصة، موجها بتشــكيل لجنة 
لحرص األرضار بغرض تعويض املواطنني.

وتعهد محافظ العاصمة مبحاسبة كل 
املتورطني يف جرائم ترويع املواطنني التي 
راح ضحيتها عدد من األهايل، مبحاكامت 

ناجزة.
إىل ذلك أكدت اللجنة األمنية مبحافظة 
أحياء  الكاملة عىل كافة  الســيطرة  عدن 
مديريــة كريرت عقب املعــارك التي دارت 

رحاها يوم السبت يف املديرية .

وقالت إن القوات األمنية ال تزال تالحق 
)النويب(  الصلوي  عبده  أحمد  إمام  املدعو 
وأعوانــه حتى يتم إلقــاء القبض عليهم 
وتقدميهــم إىل العدالة لينالــوا جزاءهم 
الرادع جراء الجرائم التي اقرتفوها يف حق 

املدينة ومواطنيها.
ودعت، يف بيان صادر مســاء األحد، 
كافــة مواطني عــدن اىل التعــاون مع 
األجهزة األمنيــة واإلبالغ عن أي تحركات 
مشبوهة وتقديم أي معلومات عن أماكن 
محذرة  العصابــة؛  تلك  واختبــاء  تواجد 

من أنها لــن تتهاون مع أي تســرت عىل 
املتورطني بأحداث األمــس أو التعاون أو 

املشاركة معهم.
وأشــارت اللجنة األمنية يف عدن إىل 
العملية  تفاصيــل  كافة  ســتعرض  أنها 
واملضبوطــات واي مســتجدات تتعلــق 

بالعملية األمنية تباًعا. 
اللجنــة وهي تحيي  وأضافــت: "إن 
رجال األمن البواســل، وتثمن استبسالهم 
وتضحياتهــم يف ســبيل حامية وتأمني 
العاصمة عــدن، وحامية أرواح املواطنني 

وممتلكاتهــم، ترتحم عىل كل الشــهداء 
الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم الوطني، 
وترجو مــن الله أن مين عــىل الجرحى 

بالشفاء العاجل". 
كــام حيت اللجنة األمنيــة املواطنني 
يف مدينة كريرت عىل صمودهم وصرهم 
وتعاونهم وتفانيهم يف مساعدة ومساندة 
األجهزة األمنية "وهو األمر الذي ســاعد 
يف نجاح املهمة وتخليص املدينة من هذه 
العصابة اإلرهابية املأجورة والخارجة عن 

النظام والقانون".
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