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”األمناء” تسرد تفاصيل قبض شرطة املهرة على شحنة حتمل محركات طائرات مسيرة وأجهزة اتصاالت ووثائق تتبع )مين موبايل(..

”األمناء” قسم التقارير:

االســتهداف األمني هــو أكرث ما 
تتعرض له محافظــة املهرة الجنوبية 
من ِقبــل قوى صنعــاء اليمنية، التي 
التحديد يف ارتكاب  تتوسع عىل وجه 
تقويض  تســتهدف  تهريــب  جرائم 

منظومة األمن واالستقرار يف املهرة.
ومتكنت رشطة املهرة من القبض 
عىل شــحنة تحمل محركات طائرات 
مســرة وأجهزة اتصاالت تم ضبطها 

يف شاحنة تجارية مبحافظة املهرة.
وتحمــل الشــحنة وثائــق تتبع 
من  وكميات  موبايــل(،  )مين  رشكة 
املسرات  صناعة  يف  تستخدم  القطع 

الحوثية.

تفاصيل شحنة املوت
األحد،  أمنية،  مصادر  وكشــفت 
أن رشطة املهرة ضبطت شــحنة تضم 
مدخالت وقطع طائــرات بدون طيار 
تابعة ملليشــيا الحويث، وذلك يف أحد 
املنافذ الربيــة مبحافظة املهرة، كانت 
يف طريقهــا إىل العاصمــة اليمنية 
الجامعة  الخاضعة لســيطرة  صنعاء 

الحوثية، املدعومة من إيران.
إن رشطة  أمنية  وقالت مصــادر 
املهــرة نجحــت يف ضبط شــاحنة 
الحدودي مع  تجارية يف منفذ شحن 
عــامن وعليها 25 صندوقــا مموها 
كانت تحتوي عىل قطع طائرات بدون 

طيار.
الشاحنة  فإن  املصادر  وبحســب 
5 يناير/كانون  التي تم إيقافهــا يف 
الثــاين الجاري وتم تفتيشــها األحد 
عرث بها عــىل نحو 100 محرك خاص 
متجهة  وكانت  طيار  بدون  بالطائرات 
إيرانيا يف  املدعومة  الحويث  ملليشــيا 

الشامل.
وأشــارت إىل أن الشــاحنة التي 
تم اكتشــافها استخدمت وثائق تشر 

إىل أنهــا قطع غيــار تابعة 
فيام  موبايل،  مين  لشــبكة 
كانت الصناديق تحمل شعار 
للتمويه  وذلــك  )هــواوي( 
تتبع  التــي  الشــحنة  عىل 
مكتــب تخليــص يعرف بـ 
محيل  ومستورد  “االمتياز” 
يعمل لصالح مليشيا الحويث 

اإلرهابية.
الســلطات  وكانــت 
منفذ  يف  واألمنية  الجمركية 
»شــحن« الحدودي ضبطت 
املــايض شــحنتي  العــام 
متجهتني  كانتــا  أســلحة 
تضم  إحداهام  للحوثيــني، 
للدروع  مضادًا  صاروخًا   52
وكانت مموهة داخل مولدات 
كهربائية وأخرى بني بضائع 

مستورة.
خاصة  معلومات  وتشر 

إىل أن خــرباء إيرانيني ومن حزب الله 
اإلرهايب هم من يتولون إعادة تركيب 
الطائــرات بدون طيــار، بعد تهريب 
قطعها املجزأة لليمــن، ويتم تحضر 

ومالجئ  ورش  يف  األنــواع  بعــض 
مبناطق الحوثيني.

الحويث  ملليشــيا  طهران  وتهرب 
تحت  وعدســات  »الدينامو«،  املحرك 
الدقيق  للتصويــر  الحمراء  األشــعة 
عاليــة، فضال  من مســافات جوية 
كالحساســات  أخــرى  قطــع  عن 
واملستشــعرات والهوائيــات، ونظام 
واألجهــزة  واالســتقبال  اإلرســال 
يعملون عىل وضع  فيام  اإللكرتونية، 
تصاميــم متعددة للجســم الخارجي 
داخل األرايض الواقعة تحت ســيطرة 

ميليشيا الحويث.
وقبــل أيــام، ضبطــت البحرية 
األمريكية ســفينة تهريب سالح من 
إيران بخليج عامن مع طاقمها املكون 

من ستة مينيني.
وتســلم خفر الســواحل -قطاع 
البحــر العــريب- فرع املهــرة، قبل 
خشبية،  صيد  ســفينة  أسبوع،  نحو 
مخصصــة يف تهريب الســالح بعد 
ضبطها من قبــل البحرية األمريكية 
العاملــة يف املنطقــة تحــت قيادة 
األســطول الخامس وعىل متنها ستة 

مهربني مينيني يف املياه الدولية.

وزير يوجه باإلفراج عن الشحنة
يف ســياق متصل، قال مصدر إن 
الحكومــة يوجه باإلفراج  “وزير يف 

عن شحنة طائرات مسرة كانت يف 
طريقها إىل صنعاء اليمنية«.

وأضــاف: »تخيلوا أن وزيًرا يف 
الحكومة يوجه باإلفراج عن شحنة 
طائرات مســرة كانت يف طريقها 

إىل صنعاء”.
وأضــاف: »بعــد التفتيش اتضح 
وقطع  محــركات  كلها  الشــحنة  أن 
للرتكيب  جاهزة  مسرة  طائرات  غيار 
وتتحول هذه الشحنة عند وصولها إىل 

وجهتها إىل 100 طائرة مسرة”.
توجيهات  أن  فرضنا  »ولو  وتابع: 

الوزير جاءت عن سوء تقدير أو تضليل 
مع أن هذا مســتبعد جدا، لكن فهذه 
جرمية يفرتض أن يعاقب عليها حتى 
بتهمة التقصر يف عمله، تقصر كان 

سيتسبب يف كارثه سيكون ضحاياها 
باآلالف”.

استغراب
من  مراقبون  اســتغرب  بدورهم، 
ترصفــات الحــويث بالقــول: »رغم 

الحرب  إلنهاء  واملشــاورات  التحضر 
الحويث تحرض نفسها  أن ميليشيا  إال 
عســكريًا واالســتفادة مــن الهدنة 
بالوضع  آبهة  غــر  للحرب،  والعودة 

إليه  وصل  الذي  واملعييش  االقتصادي 
املواطنون يف البالد”.

 أهمية إيقاف جرائم التهريب
يف السياق ذاته، واالهتامم الكبر 
املتمثلة  الجنوبية،  القيادة  توليه  الذي 
يف املجلس االنتقــايل، باألوضاع يف 
محافظة املهــرة، يف ظل ما تتعرض 
له من اســتهداف متواصــل من ِقبل 
قوى صنعاء اليمنية التي تحاول بسط 

سيطرتها عىل تلك املنطقة الحيوية.
عىل  املهرة  يف  األوضــاع  وكانت 
طاولــة اجتامع مهم عقــده الرئيس 
القائد عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس 
إقامته  الرئايس، يف مقــر  القيــادة 
بالعاصمــة الســعودية الرياض، مع 
املهــرة محمد عيل  محافظ محافظة 

يارس.
الرئيس  اّطلع  االجتــامع،  وخالل 
الُزبيــدي مــن محافــظ املهرة عىل 
األوضاع العامة يف املحافظة، والجهود 
التي تبذلهــا قيادة الســلطة املحلية 
للحفاظ عىل استقرار املحافظة، وكذا 
الجهــود التي ُتبذل لكبــح محاوالت 
البحرية  املحافظة  التهريب عرب حدود 

والربية.
تأكيده  الُزبيــدي،  الرئيس  وجدد 
عىل األهميــة البالغة التي تحظى بها 
لدى قيادة مجلــس القيادة الرئايس، 

للبالد،  الرشقيــة  البوابة  باعتبارهــا 
مشــددا عــىل رضورة الحفاظ عىل 
النســيج املجتمعــي، وتعزيز اللحمة 
بني أبناء املحافظة، مبا يحفظ للمهرة 

أمنها واستقرارها.
من جانبــه قدم محافــظ املهرة 
شــكره وتقديره للرئيس الُزبيدي عىل 
الدعم املســتمر الذي يقدمــه لقيادة 
الســلطة املحلية باملحافظــة، مؤكدا 
الحرص التام عىل تنفيذ كل التوجيهات 
الصادرة من مجلــس القيادة للحفاظ 

عىل استقرار املحافظة.
املهرة  يف  األوضاع  استقرار  ويعد 
أمر بالغ األهمية ال ســيام االستقرار 
النقطة  تلــك  أن  باعتبــار  األمنــي، 
االســرتاتيجية تحاول قــوى صنعاء 
توظيفهــا يف إطــار عمليات تهريب 

وتحديًدا وخاصة تهريب األسلحة.
ويتم الكشــف بني حني وآخر عن 
سفن تهريب قادمة عىل وجه التحديد 
من إيــران، تحاول تهريب األســلحة 
بالتنسيق  اإلرهابية  الحويث  ملليشــيا 
مع مليشيا اإلخوان التي تؤمن نقاطها 
العسكرية وصول هذه األسلحة ملليشيا 

الحويث املدعومة إيرانيا.
مثل هذه الوقائع التي تتكرر كثرا، 
متثــل تهديدا لألمن واالســتقرار يف 
من  حاليا  املستهدف  باعتباره  الجنوب 
ِقبل قوى صنعــاء اإلرهابية، وبالتايل 

�شحنــــــة املــــــوت

• من المستورد المحلي الذي يعمل لصالح مليشيا الحوثي؟
• مصادر أمنية: الشحنة تجارية وتحمل )25( صندوقا مموها فيها 100 محرك

• من الوزير الذي يوجه باإلفراج عن الشحنة؟ ومتى؟

• الشحنة المضبوطة تحمل قطع طائرات مسيرة مهربة للحوثي ووثائق تتبع يمن موبايل

• خبراء إيرانيون يتولون إعادة تركيب الطائرات بدون طيار


