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أبني »األمناء« خاص:

يف الوقــت الذي ترّص مليشــيا اإلخوان 
اإلرهابية التابعة لحكومــة الرشعية اليمنية 
عىل شــّن املزيد من االعتــداءات الغادرة ضد 
الجنــوب طوال الفرتة املاضيــة، فإّن القوات 
املســلحة الجنوبية تواصل اســتخدام حقها 

األصيل يف الدفاع عن أراضيها.
وحدات  نجحت  املاضيني،  اليومني  فخالل 
القوات املسلحة الجنوبية يف قطاعي الطرية 
والساحل مبحور أبني، يف رضب مصادر نريان 

مليشيا الرشعية اإلخوانية اإلرهابية.
وقالت مصادر ميدانية إنَّ عنارص مليشيا 
اإلخــوان اإلرهابية فتحت نــريان مدفعيتها 
عىل مواقــع القوات الجنوبيــة املرابطة يف 

القطاعني.

وأوضحــت املصــادر أنَّ املدفعيــة 
النريان،  ردت عىل مصــادر  الجنوبيــة 
ونجحــت يف تحييدهــا، بعــد تحقيق 
إصابات دقيقة يف دفاعات العدو وآلياته.

هذا الذي جــرى يف قطاعي الطرية 
عىل  يتكرر  أمٌر  أبني  مبحور  والســاحل 
مدار أكرث من عام، فاملليشــيا اإلخوانية 
اإلرهابية دأبت عىل ارتــكاب العديد من 
الوحشــية  والجرائم  الغادرة  االعتداءات 

ضد الجنوبيني.
املســعور  التصعيد اإلخواين  ويرمي 
ضد الجنوب إىل إفشــال اتفاق الرياض 

املوّقع يف نوفمرب/ترشيــن الثاين من العام 
املايض، ويستهدف ضبط بوصلة الحرب عىل 

املليشيا الحوثية.
وفيام يبــدي الجنوب التزاًمــا كاماًل مبا 

ا، فإّنه  ا وعسكريًّ ينص عليه االتفاق سياســيًّ
يف الوقت نفســه ميلك حًقا أصياًل يف الدفاع 
عن نفسه وحامية أراضيه من االعتداءات التي 

تشنها مليشيا اإلخوان اإلرهابية.

ويربهــن تصــدي القــوات 
العتداءات  الجنوبيــة  املســلحة 
مليشــيا اإلخوان عىل أّن الوطن 
الجنــويب ميلك قوات مســلحة 
باســلة قادرة عىل حامية الوطن 
مام ُيحاك ضده من مؤامرة خبيثة 
تستهدف النيل من أمنه واستقراره 

والعمل عىل احتالل أراضيه.
الوقت نفســه، فإّن مثل  يف 
هــذه البطوالت التي ُيســّطرها 
الجنوبيــون تربهــن عىل وهن 
مليشــيا الرشعية اإلخوانية التي 
تدعي قوة مزعومــة، وأّنها قادرة عىل فرض 
هيمنتها عىل الجنــوب، لكن يف واقع الحال 
وتنبطح  تنكرس  واهنة  مليشــيا  أمام  فنحن 

أمام أشاوس الجنوب.

كرش »األمناء« خاص:
 

تخليــدًا للذكرى الـ)53( لعيد االســتقالل من )30 
القيــادة املحلية باملجلس  نوفمرب املجيدة(، قام رئيس 
االنتقايل الجنويب يف مديريــة كرش مبحافظة لحج 
االســتاذ هارون مقبل الصمة الحميدي بزيارة ألبطال 
الحدودية  الجبهــة  املرابطني يف  األشــاوس  الجنوب 

بقطاع الرشيجة صباح أمس األول الثالثاء.
وكانت بداية الزيارة إىل نقطة رون الحوميي التابعة 
للقوات املســلحة الجنوبية مبديرية كرش حيث التقى 
هنــاك باألفراد املرابطني، محيًيــا صمودهم ويقظتهم 
وســهرهم الليايل للقيام بواجبهم االمني تجاه وطنهم 

الجنوب.
بعدها انطلق )الصمه( شاماًل نحو النقطة الرشيجة 
وتحديــدًا النقطــة الجنوبية الحدوديــة الفاصلة بني 
الدولتني وكان يف استقباله االخ / منصور قائد محمد 
ممثل املجلس االنتقايل الجنويب بجبهة كرش والعقيد 
عيل عبد الحبيب حسني قائد قطاع املقاومة بالرشيجة.

وتبــادل الجميع مع االبطــال املقاتلني تهاين عيد 

وتكرميًا ألرواح شهداء  املجيد  النوفمربي  االســتقالل 
الجنوب األماجد َعِمد )الصمــه( وبرفقة االخوة القادة 
برفع علم الجنوب ورســمه يف نفس النقطة الحدودية 

سابقًا ملا قبل عام 1990م.
وأعرب الجميــع عن ســعادتهم باالنتصارات التي 
صنعها أبطــال القوات املســلحة الجنوبية يف جميع 
ميادين القتال، مستشــعرين وواثقــني بدنو اللحظة 
القريبة التي سرتفع فيها اعالم الجنوب عىل كامل نقاط 

حدوده السابقة.
وأكد الجميع عىل العهد لقيادتنا السياســية ممثلًة 
بالرئيس القائد عيدروس قاســم الزبيدي القائد األعىل 
الحر  الجنوبية وألبناء شعبنا الجنويب  للقوات املسلحة 
األيب، أن تضحيات شــهداء الجنوب منذ أكتوبر مرورًا 
بنوفمرب وحتى اليوم لن تذهب هدرًا، وانه ال تراجع عن 
أهداف الثوار حتى ينجز تحرير كامل األرض وطرد آخر 

جندي ميني محتل من ارض الجنوب.
وشارك الزيارة االخ بشري نرص عوجري مليط واالخ 
رشــيق مصلح ناجي الحريب عضــوي القيادة املحلية 

لالنتقايل الجنويب مبديرية كرش يف لحج.

 عــدن »األمناء« احمد حســن - قيصر 
ياسني:

 
مدير عــام مطار  اســتعرض 
الدويل  عدن  الجنوبيــة  العاصمة 
التحديات  أبرز  العمري  الرقيب  عبد 
املطار  يواجها  التــي  والصعوبات 
عاناها  التي  والتأثريات  الحرب  بعد 

املطار بسبب جائحة كورونا.
وأشار، يف ترصيح لـ«االمناء«، 
إىل: »التجهيزات التي قدمتها دولة 
االمارات العربية املتحدة بعد تطبيع 
الحياة املالحيــة يف املطار وإعادة 
تأهيل صالتي املغادرين والواصلني، 
كــام اســتأنفنا املالحــة الجوية 
كهرباء  وال  مــاء  بدون  املطار  يف 
وأعدنا  التحديات  هذه  عىل  وتغلبنا 
إىل العمل لتقديــم املطار خدماته 
للمواطنني بشكل طبيعي رغم فرتة 
إغالقه وشــحة اإلمكانية وأصوله 

املدمرة«.
»تأثريات  األذهــان:  إىل  وأعاد 
الحركة  جائحــة كورونــا عــىل 
الذي  املالحية يف املطار وهو األمر 
أثر سلبا عىل نشــاط املطار ولكن 
بفضل جهود كادر املطار الهنديس 
واإلداري ودعم التحالف العريب يف 
مقدمتها اململكة العربية السعودية 
واالمــارات العربية املتحدة وقيادة 
والخطوط  املــدين  الطريان  هيئة 
الجويــة ويف مقدمتهــم الكابنت 
احمد العلواين، رئيس مجلس اإلدارة 
الخطــوط الجوية وقيــادة قطاع 

النقل اســتطعنا العمــل والرتتيب 
للرحالت الجوية ونقل العالقني يف 
مطــارات دول العامل التي حاالتهم 
الصحية طبيعية وكان أمامنا خيارا 
أو نتخىل  إما أن نغلق املطار  صعبا 
نقل  اخرتنا خيار  ولكننا  أهلنا،  عن 
إىل  الخارج وعودتهم  العالقني يف 

أرض الوطن«.
العمــري: »رغم كل  وأضــاف 
التحديات إال إننا واجهناها بحكمة 
وعقل وتغليــب مصلحة املواطنني 

فوق كل االعتبارات«.
وأوضح قائال: »لقد تم التنسيق 
الســعودي إلعادة  الربنامج  مــع 
اإلعامر بإصــالح وتأهيل ما دمرته 
الحرب وقدمنا للســفري السعودي 
مصفوفة من الدراسات لهذا العرض 
شــملت األجهزة الجديدة املختلفة 
التــي قدمتهــا اململكــة العربية 
من  تركيبها  تم  والتي  الســعودية 
قبل الرشكة املخولة بهذا الخصوص 
واإلقالع  املطــار  مــدرج  وإصالح 
وســقف الرتحيل الجــوي وإعادة 
واستكامل  السيارات  موقف  تأهيل 
مرحلــة ادخال التيــار الكهربايئ 

باملطار«.
ترصيحه،  ختــام  يف  ونــوه، 
إىل لقائــه مؤخــرا مبدير اإلعامر 
الســعودي حيت تم خــالل اللقاء 
السعودية  املشــاريع  إىل  التطرق 
املتوقفــة الخاصة بإعــادة تأهيل 
مطار عــدن الــدويل لتمكنه من 

مواصلة خدماته املالحية الجوية«.

تقرير

اأبط�ل القوات امل�شلحة يحمون عرين اجلنوب من ملي�شي� الإخوان ب�أبني

العمري يك�شف لـ«الأمن�ء« عن رفع علم اجلنوب ور�شمه يف حدود م� قبل 90 م
م�ش�ريع خ��شة ب�إع�دة ت�أهيل املط�ر

يوم الشهيد اإلماراتي يف وجدان اجلنوبيني

ا�شتعر�ض حتديات يوجها مطار عدن الدويل بعد احلرب وكورونا..ُتعد نقطة )ال�شريجة( حدودية ما بني اجلنوب وال�شمال..

 وادي حضرموت »األمناء« خاص:

دأبت مؤخًرا وســائل إعالم تابعة 
القاء  واالصــالح  اليمنية  للرشعيــة 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  اللوم عىل 
وقواتــه ولكن ما يحــدث يف وادي 
محافظة حرضموت وشبوة فضح ما 

تسمى بـ«الرشعية اليمنية«.
ووثــق واثبــت تورط مليشــيا 

التابعة  اإلخــوان 
باالعتداء  للرشعية 
الجنوب  أبناء  عىل 
ترصفــات  يف 
باملشابهة  وصفت 
ت  فــا لترص
ت  لتنظيــام ا

اإلرهابية.
يف  ومؤخــرا 
الســحيل بسيئون 
الــوادي  حارضة 
مليشــيا  اقتحمت 
التابعة  اإلخــوان 
للرشعيــة الحــي 

وإزالة الرايات الجنوبية ويف شبوة ال 
يختلف الحال كثريا حيث القتل وسفك 

الدماء.
اإلخوانية  بامليليشيا  األمر  ووصل 
التابعــة للرشعيــة إىل تعذيــب أي 
للقوات  انتــامءه  يعتقــد  شــخص 
املســلحة الجنوبية أو مجرد موافقته 
الحقد  آرائهم، يف مشهد يعكس  عىل 
الدفني التي تكنه هذه امليليشــيا ضد 

شعب الجنوب وقضيته العادلة.
وأدت هذه الترصفات التي ال تصدر 
من رجال دولة بــل رجال إرهاب إىل 
حالة واســعة من االستياء الشعبي.. 
سياســيون  محللــون  أدان  حيــث 
منها  معســكرات  لهــا  تعرضت  ما 
معســكرات النخبة حيث إن التحالف 
العريب جهزها ملكافحة اإلرهاب لتأيت 
يف  بتدمريها  الرشعية  باسم  مليشيا 

ميلي�شي� اإره�بية ب��شم »ال�شرعية« تعيث ف�ش�دا بوادي ح�شرموت و�شبوة


