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 - الظبــي  عبــداهلل  تقريــر/  »األمنــاء« 
عبدالعزيز باداس:

أحكمت القوات املســلحة الجنوبية من السيطرة 

التامة عىل مديرية املحفــد، وأعلنت تطهري محافظة 

أبني من العنارص اإلرهابية التي كانت تســيطر عىل 

بعض املناطق يف املنطقة الوسطى.

انتشــاًرا  الجنوبية  املســلحة  القــوات  ونفذت 

ومتوضًعا يف عــدد من الوديان والسلســلة الجبلية 

املمتدة من وادي ضيقة يف املحفد إىل حدود محافظة 

شبوة الجنوبية ومحافظة البيضاء اليمنية.

ونجحت املرحلة الرابعة من عملية ســهام الرشق 

التي أطلقها الرئيس القائد عيدروس الزبيدي - رئيس 

املجلس االنتقــايل الجنويب، القائــد األعىل للقوات 

املســلحة الجنوبية - الجتثاث اإلرهاب من محافظة 

أبني والجنوب بشكل كامل بعد اقتحام مديرية املحفد 

من محورين: محور الســاحل بقيــادة العقيد مهدي 

حنتوش والنقيب حســني الرابض مســنودة بقوات 

من اللواءين األول والثالث دعم وإســناد، ومن الجهة 

الجبلية وحدات من األلوية الربية ومحور أبني وقوات 

النويب،  العام بقيادة مختار  مكافحة اإلرهاب واألمن 

وعبدالرحمن الشنيني وأبو مشعل الكازمي.

وحققــت عملية ســهام الرشق األهــداف التي 

انطلقــت يف مرحلتها األوىل فجر الـ20 من شــهر 

عيدروس  القائد  الرئيس  بتوجيهات  املايض  أغسطس 

الزبيدي كامل أهدافها بإعــان انتهاء املرحلة الرابعة 

بتطهــري مديرية املحفد من العنــارص اإلرهابية التي 

كانت تتخذ تلك الجبال والشعاب والواديان معسكرات 

لها لتنفــذ العمليات اإلرهابية ضد القوات املســلحة 

الجنوبية وتقطع للمواطنني يف الطرقات.

بهذا اإلعان بتحرير محافظة أبني بالكامل يعزز 

املكاسب العســكرية والسياســية للجنوب يف ملف 

مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه.

جاهزية لتنفيذ املهام املوكلة
وقال العميد مختار النويب، قائد محور أبني، يف 

ترصيح صحفي: “يف البداية نرتحم عىل شهداء قواتنا 

يف التفجري اإلرهــايب الجبان يف خط وادي عومران 

مبديريــة مودية ونتمنى الشــفاء العاجل للجرحى.. 

الحمد لله تــم تطهري مديرية املحفــد ووادي ضيقة 

بالكامل من العنارص اإلرهابيــة التي كانت تتخذ من 

املديرية وتلك الشــعاب والوديان أكرب أوكارها لتنفيذ 

العمليــات اإلرهابية ضد القوات املســلحة الجنوبية 

والتقطع للمســافرين يف الطريق الذي يربط مديرية 

املحفد مبديريــة مودية، ونهدي هذا النرص الكبري إىل 

الرئيس القائد عيدروس الزبيدي القائد األعىل للقوات 

املسلحة الجنوبية وأبناء الشعب الجنويب كافة “.

وأكد النويب بأن “الحملة العسكرية مستمرة يف 

مطــاردة العنارص اإلرهابية التــي هربت إىل الجبال 

ومداهمة األماكن واألوكار التي تختبئ فيها”. داعني 

مشــائخ املنطقة واملواطنني إىل التعاون مع األجهزة 

األمنية واإلباغ عن أي تحــركات للعنارص اإلرهابية 

التي تسعى إىل نرش الفوىض وزعزعة أمن محافظة 

أبني.

املهام  لتنفيذ  جاهزون  »جميعنا  النويب:  وأضاف 

الُزبيدي  الرئيس عيــدروس  إلينا من قيــادة  املوكلة 

واستكاملها لتنفيذ أي مهام أخر”.

وأشــاد النويب “بجهود أبناء محافظة أبني عىل 

تعاونهــم معنا وعــىل وقوفهم إىل جانــب القوات 

املسلحة الجنوبية، وشاهدنا ذلك من خال االستقبال 

والرتحيب الكبري يف كافة مديريات املحافظة، وكذلك 

نوجه دعوة إىل الشخصيات االجتامعية واملشائخ إىل 

مساعدة القوات املســلحة الجنوبية يف حفظ األمن 

واألمان واالســتقرار باملحافظــة وكذلك اإلباغ عىل 

العنارص اإلرهابية حيث ما وجدت. أبني عانت الكثري 

طول سنوات املاضية من هذه العنارص اإلرهابية«.

فيام أشــاد أركان حرب اللواء األول دعم وإسناد 

العقيد ديان الشــبحي بالرتحيب الكبري واالســتقبال 

من قبل أبناء محافظة أبني بقدوم القوات املســلحة 

الجنوبية إىل مديرية املحفــد لتطهريها من العنارص 

اإلرهابية التي كانت تقوم بزعزعة األمن واالســتقرار 

باملديرية واملحافظة بشكل عام.

وقال: »نشــكر قائد محور أبــني العميد مختار 

النويب عىل الزيارة التي قام بها لتقفد القوات املسلحة 

الجنوبيــة يف املديرية التي اقحمت املديرية من اتجاه 

محافظة شبوة بدون أي خســار يف صفوف قواتنا، 

والشكر لكل أبناء أبني األبطال الذين خرجوا الستقبال 

القوات يف شــوارع املديرية والرتحيب بهم، والحمد 

لله ال وجود لإلرهاب بعد اليــوم. نعم لدولة الجنوب، 

واالستقال قريب بإذن الله”.

بــدوره، قال العميد مهدي حنتــوش، قائد حزام 

الســاحل مبحافظة أبني، إن “نجاح استكامل عملية 

ســهام الرشق املرحلة الرابعة تــأيت يف إطار حرص 

القيادة السياسية املتمثلة بالرئيس عيدروس بن قاسم 

الزبيــدي - القائد األعىل للقوات املســلحة الجنوبية 

- التــي تولينا االهتــامم بجدية يف تثبيــت دعائم 

األمن واالســتقرار ومصداقية محاربة أوكار وجيوب 

التنظيامت اإلرهابية باملحافظة والوطن أجمع”.

وأشــار حنتوش إىل أن “قواتنا األمنية مسنودة 

جاهده  تســعى  الربية  الجنوبية  املســلحة  بالقوات 

الستئصال قوى الرش أينام وجدت وأينام الذوا بفرارهم 

لتعيش محافظة أبني دهًرا من االستقرار األمني بعدما 

عاشت وذاقت األمرين منذ عام 2011م«.

وشــدد حنتوش أن “الرشيط الساحيل املمتد من 

مقدمة مدينة شــقرة حتى نهاية أحور يشهد يقظة 

أمنيــة لتأمني الخط الدويل الســاحيل مــن أفرادنا 

والعيون الســاهرة املرابطني يف تلك املواقع والنقاط 

األمنية وترتيبات الجاهزية القتالية لدى الجنود ومدى 

تأدية واجباتهم األمنية من خال رفع مستوى اليقظة 

وتأمني القوات املسلحة الجنوبية من جهة أخرى«.

وحث حنتوش عىل االنضباط العسكري والتحيل 

بالصــرب واليقظة الدامئــة والحس األمنــي العايل 

الواجبات بكل كفاءة واقتــدار ومحاربة توغل  وأداء 

التنظيــامت اإلرهابية واألعامل التــي تقوض األمن 

واالستقرار وتعكر صفوف املواطنني يف املحافظة.

التوجيهات  املرابطة  القوات  أعطينا  وقال: »حيث 

الازمــة ملواجهة خطــر العنارص اإلرهابيــة لتنعم 

املحافظة باألمن واالســتقرار والسكينة العامة جنبًا 

إىل جنب مع كافة الوحدات األمنية باملحافظة بقيادة 

كٍل من: العميد عبداللطيف السيد والعقيد عبدالرحمن 

الشنيني وكذلك العسكرية باملحور”.

واختتم حنتوش بالقول: »ســهام الرشق بكافة 

مراحلها خطوة اســتوجبتها الرضورة ملواجهة خطر 

العنــارص اإلرهابية وســنكون يف مقدمة الصفوف 

يف املاحقة والكشف عن تلك القوى الظامية التي ال 

تريد الخري، حتى تنعم املحافظة والوطن باالســتقرار 

والسكينة العامة”.

تقرير

كيف يعزز تطهري اأبني املكا�سب الع�سكرية وال�سيا�سية للجنوب؟

النوبي: احلملة م�ستمرة مبطاردة العنا�سر الفارة باجلبال وجاهزون لتنفيذ اأوامر الرئي�س الُزبيدي

ال�سبحي: ال وجود للإرهاب بعد اليوم ودولة اجلنوب اأ�سبحت قريبة
حنتو�س: ال�سريط ال�ساحلي املمتد من �سقرة حتى اأحور ي�سهد يقظة اأمنية لتاأمني اخلط الدويل ال�ساحلي

القوات املسلحة اجلنوبية تعلن جناح املرحلة )الرابعة( من عملية سهام الشرق بتأمني احملفد


