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عدنان األعجم

الضالع / األمناء / غازي العلـــــــوي :
    

البطولة  أرض  مجــددا،  الضالع  هي 
والتضحية والفداء، تزف كل يوم ثلة من 
الشهادة  الذين يتسابقون عىل  شهدائها 
لفلول  الوغى متصديــن  يف ســاحات 
مليشــيا الحويث االنقالبية التي تحاول 
الضالع  جبهــات  اخرتاق  وباســتامتة 

وتحقيق أي انتصار عىل األرض.
حيث يخــوض املقاتلون مــن أبناء 
الضالع قتاال رشســا للدفاع عن حياض 
الوطــن الجنــويب والتصدي ملليشــيا 
الحــويث يف أكــر مــن جبهــة رغم 
اإلمكانيات الشــحيحة وتنصل حكومة 
ومســؤولياتها  واجباتها  عن  الرشعية 
تجاه جبهات الضالع التي يسطر أبطالها 
مالحم بطولية وتقدم قوافل من الشهداء 

والجرحى.
يوم أمس األول قدمــت الضالع »5« 
شــهداء وعدًدا من الجرحــى من خرية 
شــبابها استشــهدوا بصاروخ حويث، 
استهدف تجمعا عسكريا يف جبهة بتار، 
جنوب غريب مديرية قعطبة، مبحافظة 

الضالع.
وقال مصدر عســكري، إن مليشــيا 
الحويث اإلرهابية، اســتهدفت بصاروخ 
موجه تجمعا عسكريا لكتائب العشوي، 
الجنوبية، يف  املقاومــة  التابعة أللوية 
منطقة املشــاريح، بجبهة بتار، جنوب 

غريب الفاخر، مبديرية قعطبة.
ولفت إىل أن خمسة جنود استشهدوا، 
هم: عبده محســن حمود- محمد عيل 
محمــد صالح- أحمد عــيل أحمد عيل 
نارص- ماجد محمد أحمد نارش- وأحمد 
صالح مقبل الجباري، فيام جرح آخرون. 
استخدام  املليشــيا لجأت إىل  أن  وذكر، 
الصواريخ املوجهة، بعد أن تجرعت مرارة 
الهزمية يف إفشــال هجوم واســع لها 
نفذته فجر الجمعة عىل مناطق واسعة 

يف جبهة بتار.
ألوية  وطبقا للمصدر، فقد أفشــلت 
املقاومــة الجنوبيــة هجوما واســعا 
اســتخدم فيه الطرفــان مختلف أنواع 

األسلحة الخفيفة واملتوسطة والثقيلة.

عمليات استباقية نوعية
فجر أمس الســبت ويف أول ردة فعل 
الجنوبية  القوات  استهداف  جرمية  عىل 
املقاومة  أبطــال  نفذ  حراري،  بصاروخ 
يف  ناجحة  اســتباقية  عملية  الجنوبية 
جبهات شــامل الضالــع  دمرت خاللها 
ملليشيات  عربة عسكرية يستقلها جنود 
الحويث يف مدينة العود شاميل الضالع .

ومتكنت وحدة الدروع واملدفعية، بعد 
رصد ميداين ومعلومات اســتخباراتية، 
كانت  حوثية  جنــود  ناقلة  اســتهداف 
محملة مبجاميع من عنارص الحويث يف 
أطراف العــود أدت إىل مرصع من كانوا 

عىل متنها.
إن  لـ«األمنــاء«  مراقبــون  وقــال 
الخذالن  اســتغلت  الحويث  مليشــيات 
وتهميشــها  الرشعية  للحكومة  املتعمد 
لجبهات الضالــع من خالل اإلحجام عن 
واللوجســتي  العســكري  الدعم  توفري 
الحتياجــات املقاتلــن يف الجبهــات 
املجلس  بالتصعيــد ضــد  وانشــغالها 
االنتقــايل والجنوبين، دفعت الحوثين 
للتصعيد صوب جبهــات الضالع بعد أن 
حشدت مليشياتها من محافظات عديدة 
وســخرت كل ثقلها وإمكانياتها باتجاه 
جبهــات الضالع بهدف كــر جبهات 

الضالع وتحقيق انتصار عىل األرض.

الضالع ليســت نهم أو اجلوف أو 
مأرب

“األمناء” أجرت مســاء أمس السبت 
الكتائب  قادة  من  بعدد  هاتفية  اتصاالت 
واملقاتلن يف جبهــات الضالع لالطالع 
عىل حقيقة الوضع ومدى صمود وثبات 
املقاتلــن يف تلك الجبهــات، حيث أكد 
بأنهم صامدون  القادة واملقاتلون  جميع 
وثابتون ثبوت الجبال للدفاع عن كل شرب 
وذرة تراب مــن أرض الجنوب وأنهم لن 
يســمحوا لفلول املليشيا باملرور إال عىل 

جثثهم .
وأضافوا: »نطمنئ الجميع بأن الضالع 
لن تتزحزح قيــد أمنلة وهي بكل رجالها 
الجنوب  أبناء  مــن  الرشفاء  كل  ومعهم 
التي  الفوالذية  والبوابــة  املنيع  الحصن 

املحتلن، وهي رســالة  أمام  لن تنحني 
نود أن نوجهها عــرب صحيفة »األمناء« 
للحوثيــن وللحكومة الرشعية وكل من 
آذانهم صمم بأن الضالع ليست نهم  يف 
أو الجوف أو مأرب ولــن تكون الضالع 

بالورود  أو طريقا مفروشــا  نزهة لهم 
بل ستكون حدود الضالع مقربة لكل من 

تسول له نفسه الخوض يف رمالها » .
املقاتلون يف  أخرى وجهها  رســالة 
وجيشــها  للرشعية  الضالــع  جبهات 

الوطني مفادها بأنهــم مل ولن ينهزموا 
وأنهم لن يخذلوا قضيتهم ودماء الشهداء 
النزال ولن يولوا  التي سالت يف ساحات 
هاربن مثلــام يفعل جبنــاء الرشعية 
يف جبهات نهم والجوف بل ســيثبتون 
يف مواقعهم عــىل األرض إما النرص أو 

الشهادة.

تصعيد عسكري
عملياتها  الحوثية  امليليشيات  وكّثفت 
العســكرية يف مناطــق التــامس مع 
بتشكيالتها  الجنوبية  العسكرية  القوات 
املختلفــة، يف أكر مــن محافظة من 
املحافظات الجنوبية خالل األيام املاضية، 
يف توجه جديــد يبدو طامعا يف العودة 
بعد متكنهم  املحررة،  املناطق  إىل  مجددا 
من الســيطرة عىل عاصمــة محافظة 

الجوف، أقىص شامل البالد.
الضالع،  محافظات  من  كل  وشهدت 
بالعاصمة عدن  املحيطتان  وأبن،  ولحج 
من جهتــي الرشق والشــامل، جنويب 
البالد، خالل األسبوع الجاري، مواجهات 
عنيفة بن ميليشيات الحوثين والقوات 
الجنوبيــة املختلفة، إىل جانب إرســال 
إىل  تعزيزات عسكرية ضخمة  الحوثين 
بعض مــن تلك املناطق، وفــق ما نقلته 

وسائل إعالم محلية.
وحاولــت ميليشــيات الحوثين يف 
و“باب  و“الجــب“  ”الفاخر“  جبهــات 
غرب  شــامل  قعطبة  مبنطقة  غلــق“، 
الضالع، شّن هجامت عىل مواقع القوات 
عىل  مكّثف  بشكل  الجنوبية،  العسكرية 
مدى األيام املاضية، يف ســبيل إحراز أي 
تقدم ميــداين، باتجــاه مناطق جنوب 
أنها واجهــت يف كل مرة  البالد، غــري 
تكبدوا  ضارية،  ومعــارك  عنيفا  تصديا 

خاللها خسائر برشية وعسكرية.
وقال قائــد الكتيبة األوىل، يف اللواء 
أصيل  النقيب  جنوبيــة،  مقاومة  الرابع 
حزام، ، إن ميليشــيات الحوثين صّعدت 
املستميتة  هجامتها  من  خطري  بشــكل 
أن اســتقدمت  للتقدم، بعد  يف محاولة 
تعزيزات عســكرية كبــرية خالل األيام 

املاضية.

ر�صالة ال�صالع اإىل ال�صرعية وجي�صها الوطني:

حلج / األمناء / خاص :

 كشــف مصدر أمنــي يف لحج عن وصــول العديد من 
الحافالت تقل عىل متنها أفرادًا عســكرين ومدنين جاءوا 

من مناطق مختلفة من شامل اليمن.
وأكد زاهي النفييل، نائب مدير إدارة التوجيه املعنوي: أن 
هناك توافًدا من قبل ما يسمى »الجيش النازح« إىل الجنوب 

تحت مسميات معامالت شخصية والبحث عن أعامل.
وقال: »لقد قامت إحدى النقاط األمنية الواقعة يف أطراف 
مدينة الحوطة شــامال بإيقاف أكر من 300 فرد جاءوا عىل 
منت حافالت من محافظة مأرب ومناطق مختلفة من شامل 

البالد ».
وأشــار النفييل إىل أنه تم التأكد من هوياتهم الشخصية 
وتبن بأنهم عسكرين ومدنين ينوون الدخول إىل العاصمة 
عدن فيام البعض اآلخر يريد العودة إىل ديارهم - حد وصفه.

وأضاف النفييل: »متت مرافقتهم بأطقم عســكرية إىل 
أحد الحواجز األمنية »نقطة الحديد« لعودتهم بحسب طلب 

البعض منهم«.
وحــذر من عمليات تزايد أعداد ما ســامه الجيش النازح 
إىل الجنوب ال ســيام يف ظل األوضاع األمنية التي تشهدها 
البالد وما يحاك للجنوب من تآمر قوى سياسية أبرزها حزب 

اإلصالح.

ردفـان/ األمناء / حسني البكري:

الفقيدة  جثــامن  الجمعة  يوم  شــيع 
البكري  املناضلة صالحة عبدالكريم صالح 
الذي توفت مبدينة عــدن بعد معاناة مع 
املرض عــن عمر يناهز 70 عاًما قضته يف 

خدمة مجتمعها. 
بارزًا يف  لعبــت دورًا  الفقيدة صالحة 
والجنــوب عامة من خالل  ردفان خاصة 
الجنوب  نســاء  التحاد  كرئيســة  عملها 
االشرتايك  للحزب  املركزية  اللجنة  وعضو 
يف مديريــة ردفان مبحافظــة لحج يف 

الثامنينــات كام لعبت الفقيــدة صالحه 
عبدالكريــم دورًا كبــريًا يف توعية املرأة 

الجنوبية.
 وبهــذا املصاب الجلــل نتقدم بصادق 
العزاء واملواســاة إىل شيخ البكري الشيخ 
األستاذ  وإخوانه  عبدالكريم  محمود  أحمد 
نارص وجــالل ومحمد ومنــرص وحبوب 
ونرص وحكم وعبدالله ســائلن املوىل عز 
وجــل أن يتغمد الفقيدة بواســع رحمته 
ويلهم  فســيح جناته  ويسكنها  وغفرانه 

أهلها وذويها الصرب والسلوان..

�سبط اأكرث من »300 «ع�سكري من اأفراد
 )اجلي�ش النازح( على م�سارف عدن

لن نهرب اأو ننهزم  نحن هنا ننت�سر اأو منوت

ردفان ت�سيع جثمان الفقيدة املنا�سلة 
�ساحلة عبدالكرمي البكري


