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عدنان األعجم

مدير �صرطة التواهي اأمجد عبد الحميد ال�صبيحي لـ )االأمناء(:

األمناء/ خاص:
الُخبجي،  نــارص  الدكتــور  قام 
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  عضو 
شــؤون  وحدة  رئيــس  الجنــويب 
إىل  بزيارة  االثنني،  أمس  املفاوضات، 
الشــباب والرياضة يف  ديوان وزارة 
معايل  خاللها  التقى  عدن،  العاصمة 
صالح  نايف  والرياضة  الشباب  وزير 
البكري، واســتعرض اللقاء عدًدا من 
القضايا املتعلقــة بالجانب الريايض 

والشبايب.
الوزير  اســتعرض  اللقاء  وخالل 
البكري أهم األعــال التي قامت بها 
والنجاحات  والرياضة  الشباب  وزارة 
التــي حققتها منذ بــدء عملها يف 
العاصمة عدن، وإعادة تأهيل املالعب 
والصــاالت املدمرة، فضــاًل عن بناء 
وتشييد عدد من املالعب الرياضية يف 

معظم املحافظات املحررة.
لحظة  منذ  "الــوزارة  أن  وأوضح 
عدن،  العاصمة  يف  األوىل  تأسيسها 
تحملت عىل عاتقها الكثري من املهام 
والواجبات، واســتطاعت رغم شحة 
اإلمكانيات واملــوارد من إحداث نقلة 
نوعية كبــرية، عىل مســتوى دعم 
املســابقات الرياضية التــي تقيمها 
االتحادات العامة ودعم مشــاركاتها 
الرياضية،  املنشئات  وبناء  الخارجية، 
والتــي وصلت ألول مــرة إىل بعض 
املناطــق التي ظلت طوال الســنوات 
أن  املاضيــة محرومة منهــا، مبينًا 
عمــل الــوزارة منصــب فقط عىل 

الرياضة وحدهــا، بعيدًا عن الحزبية 
واملناطقية، باعتبارها رســالة سالم 

ومحبة تحتوي الجميع".
من جانبه، أشاد الُخبجي، بالجهود 
التي تبذلها وزارة الشــباب والرياضة 
البكري،  الوزيــر  معــايل  بقيــادة 
والنجاحات التــي حققتها عىل أكرث 
من صعيد، واهتامها بدعم األنشطة 
الرياضيــة املختلفة وتشــييد وبناء 
املالعب والصاالت الرياضية وحرصها 
عىل دعم املشاركات الخارجية، مؤكدًا 
وقوف املجلس االنتقايل مع كل ما من 
شأنه تطوير الرياضة وتنمية مهارات 
الرياضية  األنديــة  شــباب  وقدرات 
وتأهيل قيادات العمل الريايض فيها".
الخبجي والبكري،  بعد ذلك قــام 

بزيــارة األســتاد األوملبــي باملدينة 
الرياضية يف الشــيخ عثان واطلعا 
عىل حجــم األرضار التي تعرض لها 
أبان حــرب املليشــيات الحوثية يف 

عدن، يف العام 2015.
كــا تم زيــارة مركــز التدريب 
والتأهيــل الذي تم إنشــاؤه من قبل 
الوزارة بالتعاون مــع صندوق األمم 
املتحدة للســكان، وشــهدا جزًءا من 
الدورة األسيوية )C( ملدريب  فعاليات 
املركز،  املقامــة حاليًا يف  القدم  كرة 
التدريب  أهميــة  عــىل  وتأكيدها 
والتأهيــل ومســاندتهم ملثــل هذه 
بالنفع  تعود  التــي  النوعية  الدورات 
والفائــدة عــىل األنديــة الرياضية 

وشبابها.

األمناء/ منير مصطفى وقيصر ياسني:
تغيريات  التواهي  مديرية  شــهدت 
ملحوظة مــن جانب اســتتباب األمن 
واالســتقرار  والسكينة العامة يف هذه 
الفرتة والتي لقيــت ارتياحا لدى العامة 

من املواطنني.
الصدد قــال األخ أمجد  ويف هــذا 
عبدالحميد أحمد سعيد الصبيحي، مدير 
التواهي،  لـــ "األمناء" :" منذ  رشطة 
تولينــا مهامنا القياديــة ملركز رشطة 
التواهــي شــعر املواطن بارتيــاح  ملا 
شــهده من أمن وأمان يف املديرية وكذا 
تحســن ملحوظ يف اليقظــة والحس 
املواطنني  األمني وتجاوبنا مع شكاوى 
وخدمتهــم عىل مدار الســاعة والعمل 
عىل قدم وساق من أجل استتباب األمن 

واالستقرار والسكينة العامة".
وأضاف: "جهودنا املبذولة من خالل 
تفعيل مركــز الرشطة منذ اســتالمنا 
املناصب  يف  والتغيريات  تأهيله  وإعادة 
واســرتجاع بعض الكوادر القدمية من 
أجل االســتفادة مــن خرباتهم وتغيري 
بعض  إىل  وتحويلهــم  األفــراد  بعض 
املراكــز األخــرى، وحدثــت تغيريات، 
كا تــم القبض عىل بعــض املروجني 

والحبوب  للحشــيش 
بعــض  واســرتجاع 
من  الحكومية  املرافق 
املقتحمــني كمبنــى 
ومبنــى  االتصــاالت 
القضــاء العســكري 
سيتم  الله  شــاء  وإن 
اســتخراج املقتحمني 
املراكز  باقــي  مــن 
األخــرى  الحكوميــة 
خالل املرحلة القادمة".

وأشــار قائال: "نعمل عىل مساعدة 
املواطنني يف حل قضاياهم فمنذ تولينا 
القضايا  بإنشــاء قســم  قمنا  مهامنا 
األرسية تحت إرشاف الرائد نبيهة نارص 
املدير لحاية شــؤون  أحمد مســاعد 
والعمليات  التحقيقات  وقســم  األرسة 
مدير  مســاعد  تعيني  وتــم  والتحرير 
وتم  والبكم  الصــم  لشــؤون  الرشطة 
تفعيل جــرس إنذار الطوارئ الذي يعود 
الربيطاين  االســتعار  لفــرتة  عمره 
6 كامريات يف املركز وخارجه،  وتركيب 
إضافة إىل 4 أخرى، وكذا إلزام األسواق 
واملحــالت التجارية برتكيــب كامريات 
لزرع الطأمنينة واألمان يف املديرية من 

قبلنا".

أمجد  األخ  وأكــد 
أحمــد  عبدالحميــد 
مدير  الصبيحي  سعيد 
بأن  التواهي  رشطــة 
التواهي  أمــن  عالقة 
بالسلطة املحلية جيدة 
الرشطة  وكذا  ومتينة 
العســكرية وقــوات 
إىل  مشريا  العاصفة، 
يتم خالل  أنه ســوف 
األيــام القادمة إعادة تأهيــل وتفعيل 
قسم السجل املدين واألحوال الشخصية 
القلوعة  هــا  مديريتــني  ويشــمل 
والتواهي للمســاعدة يف التخفيف من 
معاناة املواطنني يف استخراج شهادات 

امليالد والبطائق الشخصية.
ترصيحــه  الصبيحــي  وختــم 
لـ"األمنــاء" بالقول: "لنا كلمة شــكر 
نوجهها لكل من وقف معنا وســاندنا 
يف مهامنا بتعزيــز التعاون مع رجال 
الرشطة ملا يخــدم املديرية ومواطنيها 
والشــكر أيضا ملدير أمن محافظة عدن 
اللواء/ مطهر  ناجي ملا يبذله من اهتام  
جاد يف رفع مســتوى األداء الرشطوي 
يف  كافة مراكز الــرشط بعدن وتذليل 

بعض الصعاب التي تواجه عملها".

األمناء / خاص :
سخرت قيادات ونشــطاء جنوبيون من شائعات كاذبة أطلقتها جاعة الحويث وتداولها 
إعالم ونشطاء اإلخوان، تزعم وجود خالف ورصاع بني عضوي مجلس القيادة الرئايس اللواء/ 

عيدروس الزبيدي، والعميد/ طارق صالح.
وأطلقت جاعة الحويث هذه املزاعم خالل اليومني املاضيني، بعد شائعات إخوانية سابقة 
اســتغلت تأخر عودة رئيس املجلــس االنتقايل عيدروس الزبيدي إىل عــدن، لتزعم خضوعه 
لإلقامة الجربية من قبل الســعودية، وتبني الحقًا كذبها بظهور الرجل يف العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي.
هذه الشــائعة اإلخوانية، بنت عليها جاعة الحويث شــائعتها الجديدة التي تزعم وجود 
ضغوط سعودية عىل املجلس االنتقايل إلجباره عىل القبول بتسليم عدن لقوات عسكرية تابعة 
للعميد طارق صالح، كا زعم القيــادي بالجاعة محمد البخيتي يف تغريدة له عىل "تويرت" 

مساء الجمعة.
مزاعم البخيتي ترافقت مع ضخ هائل يف مواقع التواصل االجتاعي من قبل حســابات 
وهمية تابعة لجاعتي الحويث واإلخوان لشائعات وأخبار كاذبة تتحدث عن توتر األوضاع يف 

عدن، ليتبني كذبها مع حلول ساعات الصباح.
افتضاح كذب جاعة الحويث دفعتها إىل ابتكار كذبة أخرى للتغطية عىل ذلك، حيث خرج 
القيادي بالجاعة حســني العزي السبت، ليزعم يف تغريدة له بأن "االنتقايل متكن من سحق 

محاولة طارق السيطرة عىل عدن".
املحاوالت اليائســة لجاعة الحويث يف خلق فتنة داخل صف املجلس الرئايس عرب ترديد 
هذه الشائعات ودعمها من قبل جاعة اإلخوان، أثارت سخرية قيادات ونشطاء بالجنوب عىل 

مواقع التواصل االجتاعي.
حيث قال القيــادي الجنويب املحامي يحيــى غالب بأن تفرغ قيــادات من الصف األول 
للمليشــيات الحوثية يف تويرت والفيس بوك لنرش اإلشاعات واألخبار املفربكة عن الجنوب يعد 
"دليال عن إفالس.. ويظهر حقيقة وضعهم البائس كمعزولني عن ما يدور سياسيا وأنهم بدون 

عمل".
يف حني اعترب نشطاء جنوبيون اشرتاك جاعة اإلخوان يف ترديد أكاذيب الحويث، مؤرشًا 
عىل قرب تلقيهم لـ"صفعة" سياسية قوية خالل األيام القادمة، كا حدث يف تجارب سابقة، 

وفق ما يراه الناشط وجدي السعدي.
حيث يقول الســعدي بأن هدف اإلخوان من ذلك هو "جر بعض قوات االنتقايل إىل القيام 
بردة فعل تجاه القوات الســعودية، أو تجاه الحكومة، يف محاولة منهم إلحباط عملية توجيه 

اللطمة )الصفعة( وإفشالها".

األمناء / خاص :
يوما بعد يوم، تثبت املليشيات الحوثية اإلرهابية أنها تعمل عىل إثارة اإلرهاب يف الجنوب، 

عرب مارسات استفزازية ضد الجنوب وقواته املسلحة.
يف الساعات املاضية، رصدت القوات املسلحة الجنوبية تحركات ملليشيا الحويث اإلرهابية 

املدعومة من إيران يف عدد من املناطق املحاذية ملديرية جيشان شايل محافظة أبني.
مصدر عسكري قال إن املليشيات الحوثية تحشــد عنارصها وتستحدث عدًدا من املواقع 
والخنادق وتشــق طرقات فرعية يف مفرق أمشــعبة ورأس املزمار ومنطقة امعليب وكرمة، 

املحاذية ملديرية جيشان.
كا وصلت تعزيزات أخرى إىل جبهتــي امحلحل وحدود عقبة ثرة، وطريق طلح ظالمه، 
كا تتمركز يف بعض الجبال املرتفعة التي تطل عىل مديريات املنطقة الوسطى مبحافظة أبني.
املصدر أضاف أن هذه التحركات التي تشهدها املناطق املحاذية عىل املنطقة الوسطى بأبني 
تأيت ضمن مســاعي إرباك القوات املســلحة الجنوبية يف عملياتها سهام املرشق والتي دكت 

أوكار التنظيات اإلرهابية املتخادمة مع مليشيا الحويث.
ونجحــت القوات الجنوبية يف املراحل الثالث األوىل من خــالل تطهري مديريات املنطقة 
الوســطى وصواًل إىل بعض مناطــق مبديرية املحفد والتي ُتعد أحد أهــم معاقل التنظيم يف 

املنطقة، وتستكمل املرحلة الرابعة والتي من ضمنها االنتشار يف املديرية وتأمينها.
وتحشد مليشيا الحويث تعزيزاتها باتجاه طريق طلح الذي يطل عىل مديرية موديه بالقرب 
املناطق والجبال املحاذية ملديرية جيشــان يف مشــهد يؤكد التخــادم الحويث مع التنظيات 
اإلرهابية كنوع من تخفيف الضغط عىل عنارص التنظيات اإلرهابية والتي كانت تعمل خالل 

السنوات املاضية كخاليا نامئة لدعم التحركات الحوثية.
يف املقابل، أكدت القيادات امليدانية يف الجبهات، أن القوات الجنوبية عىل أهبة االستعداد 

للتصدي ألي محاوالت عدوانية حوثية.
وحذرت القيادة العسكرية، من أن أي عمل عدايئ قد ترتكبه مليشيا الحويث سيتم التعامل 

معه بكل حزم وقوة وستلقن تلك العنارص دروس قاسية لن تنساها.
التحركات الحوثية هي استكال للمارسات اإلجرامية التي متارسها املليشيات اإلرهابية، 

والتي تستهدف إشعال نريان الفوىض واإلرهاب يف أرجاء الجنوب.
االســتفزازات الحوثية يجب أن تكون تحت عني ومراقبة املجتمع الدويل الذي بات ُمطالبا 
مبارسة الضغوط عىل املليشــيات الحوثية اإلرهابية لدفعها نحو وقف املارسات اإلجرامية 

التي ترتكبها.

اخُلبجي يلتقي البكري وي�شتعر�ض معه الق�شايا املتعلقة باجلانب الريا�شي وال�شبابي

قمنا باإعادة تاأهيل مركز ال�شرطة وتطبيع الأو�شاع وحققنا العديد من النجاحات

�شخرية جنوبية من اإ�شاعات حول قوات 
)طارق( وموقف الرئي�ض )الزبيدي(

ا�شتفزازات حوثية يف اأبني.. والقوات 
اجلنوبية تتاأهب للح�شم

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

