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»االمناء« القسم السياسي: 

املتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  اعادت 
تأهيــل مطار الريان الــدويل مبدينة املكال 
مبحافظــة حرضموت مبواصفــات عالية 
التطور  ملواكبــة  حديثة  بأجهــزة  وزودته 
التكنولوجي، الذي تم تدشني افتتاحه صباح 
صباح  ذات  استقبل  والذي  املايض،  الجمعة 
اليمنيــة من مطاري عدن  رحلتني لطريان 

وسقطرى. 
وبعد أســبوع من إعــالن وزارة النقل 
الريان  املناصفة جهوزيــة مطار  بحكومة 
الجوية،  الرحالت  الســتقبال  املكال  مبدينة 
اســتقبل املطار الجمعــة، رحلتني لطريان 

اليمنية من مطاري عدن وسقطرى.
وأوضحت طريان اليمنية إنها ســتنظم 
األيام  للمطار يف  الدوليــة  الرحالت  جدول 

القريبة القادمة.
واســهمت دولة اإلمــارات يف تحديث 
للدمار عىل يد  وتأهيل مطار بعد تعرضــه 
عنارص القاعدة، إبان احتالل التنظيم للمكال 
يف عام 2015م حيث قدمت أحدث األجهزة 

الحديثة مبواصفات دولية.
ونجحت الســلطة املحلية ووزارة النقل 
يف إفشــال مخططات اإلخوان املتحكمني 
بقــرار الرشعية يف عرقلــة افتتاح مطار 
الريــان الهداف سياســية تتعلــق بالدور 

اإلمارايت يف الجنوب.
بعد  يأيت  الريان  افتتاح مطــار  ويأيت 
عرقلة قوى النفوذ والفساد يف الرشعية له 

منذ ثالث سنوات.

الريــان  مطــار  تدعــم  اإلمــارات 
بأحدث األجهزة

واكد الناطق الرســمي باســم املجلس 
االنتقايل الجنويب عيل الكثريي ان اإلمارات 
العربية املتحــدة قدمت كل متطلبات إعادة 
تفعيل النشاط املالحي ملطار الريان الدويل.

الكثريي يف تغريــدة عىل )تويرت(:  وقال 
» بســخاء قدمت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
كل متطلبــات إعادة تفعيل النشــاط املالحي 

ملطار الريان الدويل«.
وأكد الكثــري ان: »األمــر مل يقترص عىل 
املنشآت الجديدة التي تم إنشاؤها بل امتد الدعم 
ليشمل التجهيزات الفنية واملالحية وعىل أحدث 

مستوى«.
واضاف  انــه: »كان ضمــن ركاب الرحلة 
املالحي  النشاط  اســتئناف  لعملية  التدشينية 
ملطــار الريان الــدويل التــي انطلقت صباح 
الجمعة من مطار العاصمة عدن«، موضحا انه 
ملس حالة اإلنتشاء واالحتفاء التي رافقت ركاب 
الرحلة مبا فيهم ممثلــون لوزارة النقل وهيئة 

الطريان املدين وإدارة مطار الريان الدويل«.

اإلمارات.. حليف صادق للجنوب
إرصار األشقاء يف دولة االمارات يف دعم 
محافظات الجنوب عىل مختلف الجوانب اثبت 
الذين  الجنوب  ابناء  نواياه تجاه  للجميع صدق 
تعرضوا للظلم من قوى الزالت ترى يف الجنوب 
غنيمة لنهب خرياتــه وتحاول تركعيه بالحرب 

التي تشنها عليه سواء عسكريا او خدماتيا.
الُزبيدي،  للرئيس  اإلعالمي  املستشار  وقال 
األكادميي د.صدام عبــد الله: » قدمت اإلمارات 

وما زلت تقدم دعم سخي يف مختلف املجاالت 
والتعليمية  والصحية  واالقتصادية  االنســانية 
واألمنية.. واخرها اعــادة ترميم  مطار الريان 
الدويل الذي تــم افتتاحه اليوم )الجمعة( وفق 
مواصفات دولية عالية بعد ان دمرته قوى الرش 
واالرهاب وعليه يصدح شــعب الجنوب عامة، 

شكرا شعب وقيادة اإلمارات”.
من جانبه، قال الصحفي عدنان االعجم ان 
افتتاح مطار الريان داللــة عىل اصالة القيادة 
االماراتية, مشــريًا اىل ان مؤامرات اإلخوان مل 
تؤثــر عىل الدور االنســاين الوالد زايد واثبتوا 

بانهم الحليف الصادق ألبناء الجنوب.
وكتب االعجم عىل موقع )تويرت(: »بصامت 
االمارات حــارضه يف كل وقت، وافتتاح مطار 

الريان يدل عىل اصالة القيادة االمارتية«.
تؤثر  لن  اإلمارات  »األشــقاء يف  واضاف: 
بانهم  واثبتوا  والخزعبــالت  املؤامــرات  فيهم 
الحليــف الصــادق ومل يتخلوا عــن واجبهم 

اإلنساين«.

يف زمن الظــام والفشــل.. اإلمارات 
تعيد االمل

فيام أعترب نشــطاء جنوبيــون ان إعادة 
تشــغيل مطار الريان هو إعادة ربط العاصمة 
عدن مبحافظة حرضمــوت التي حاولت قوى 

اإلخوان املسلمني إفشال ذلك لكن خابت آمالهم.
ويف ذات الســياق علق  الصحفي حسني 
حنيش رئيس تحريــر صحيفة »املرصد« عىل 
عودة مطار الريــان يف حرضموت اىل العمل 

بعد توقف الكرث من ست سنوات.
الشقيقة  االمارات  »دولة  ان:  حنيش  وقال 
اعادت املطار اىل العمل بأحدث التقنيات وبحلة 

حديثة تستحق االحرتام«.
وكتب حنيش منشــور عىل )فيســبوك(: 
»مطار الريان يعود للعمل يشء مرشق يف زمن 
الظالم والفشــل ويعود بحلة حديثة وتستحق 
االحرتام.. الف شكر إلمارات الخري رغم انف من 
ال يريد ذلك فهذا فضال يســتحق الشكر وغريه 

كثري«.
فيام أكد الصحفي يارس اليافعي إن: » مطار 
الريان الدويل ظل رهينة لشخصيات نافذة يف 
الرشعية، وهدفــت إىل تعطيل العمل به بهدف 
إحراج دولة  اإلمارات واتهامها بتعطيله«، مشريا 
إىل أســطوانة التعطيل انتهت بعد عودة املطار 
للعمل بعد بناء الصاالت الجديدة وتزويدها مبا 
تحتاج من أجهزة ومعدات وفق معايري دولية«.

وبارك اليافعي لــكل أبناء حرضموت حلم 
وتحقق، و قدم شــكره لشعب وقيادة اإلمارات 
الذيــن كان لهــم دور بارز يف بنــاء صاالت 

املسافرين وتجهيزها بأحدث املعدات.

مســؤولون يعلقون عىل افتتاح مطار 
الريان

وقال محافظ محافظــة حرضموت وقائد 
املنطقة العســكرية الثانية اللــواء الركن فرج 
افتتح  الــدويل  الريان  إن: »مطار  البحســني 
بجهود من التحالف العريب بقيادة الســعودية 

واإلمارات«.
من جانبه قال مستشــار وزير اإلعالم فهد 
طالب الــرشيف إن: »تدمري املطارات وتعطيلها 
وحصار اليمنيــني وقتلهم وتجويعهم منهجية 
إرهابية لدى الحوثيني والقاعدة من صنعاء إىل 

حرضموت«.
وأضاف: »بعــزم وإرصار أبطال حرضموت 
واسناد األشقاء يف دولة  اإلمارات يعود  مطار 
الريان الدويل إىل الخدمة للتخفيف من معاناة 

املسافرين واملرىض«.
واكد ان: » مرشوع إعادة تأهيل  مطار الريان 
التجهيزات  بأحدث  وتزويده  الدويل  حرضموت 
بدعم إمارايت تواصال لدور األشــقاء يف دعم 
وإسناد عملية تحرير املكال من عنارص القاعدة 
الذين عبثوا بكل جميل يف املدينة ودمروا أجزاء 
يراهنون  املطار وكانوا مع حلفائهم  كبرية من 

عىل العودة«.
فيام قالت دميا عبدالقوي رشاد، مسؤولة 
قطــاع النقل الجوي بوزارة النقــل ان: »اعادة 
افتتاح مطار الريان وتدشــني رشكة الخطوط 
الجوية اليمنية لرحالتهــا الداخلية عرب املطار 
امنا تعتــرب خطوة ايجابية طيبة تأيت يف اطار 
جهود واهتامم معايل وزير النقل د.عبدالسالم 
يف  وتطويره  تحديثه  إلعادة  ومتابعاته  ُحميد، 
التي تســتهدف ايضًا  الوزارة  اطار خطة عمل 
اعادة تطوير وتحديث مطار عدن الدويل الذي 
من املقرر ان يشهد يف القريب العاجل باذن الله 
االولية ملرشوع تطويره  الخطوات  بتنفيذ  البدء 
وتحديثه بحسب االتفاق املربم بني وزارة النقل 

والربنامج السعودي لتنمية واعامر اليمن«.
مــن جانبه، عرب الكابنت صالح ســليم بن 
نهيد رئيس هيئــة الطريان املدين واالرصاد عن 
بالغ ســعادته بهذا التدشــني وخالص شكره 
الهتامم وحرص ومتابعة كل من الرئيس هادي 
النقل حتى تم  الوزراء ومعايل وزيــر  ورئيس 
اعادة افتتاح مطار الريان الدويل واعادة تسيري 
اليمنية لرحالتها الجوية عرب املطار، مؤكدًا من 
جانب اخر عــىل حرص الهيئة وقيادتها العادة 
تشغيل وتنشــيط كافة املطارات املتواجدة يف 
محافظــات الجنوب املحررة الســيام يف ظل 
اهتامم وحــرص ومتابعة قيــادة وزارة النقل 
ممثلة مبعايل وزير النقل الدكتور عبدالســالم 
ُحميد، ومقدما بالغ شــكره ايضــا اىل قيادة 
الســلطة املحليــة ممثلة بقيــادة اللواء فرج 
قائد  حرضموت  محافظة  محافظ  البحســني 
التحالف ممثال باململكة  الثانية وقيادة  املنطقة 
االمارات  ودولة  الشــقيقة  السعودية  العربية 

العربية املتحدة.
الخطوط  ذلك اشــار مدير عام رشكة  اىل 
الجوية اليمنية، منطقة عدن عبدالله صالح اىل 
ان: »هذه اوىل رحالت طريان اليمنية من واىل 
الريان تأيت عقب توقف دام لســنوات،  مطار 
يف خطوة جاءت لتكــون انطالقة جديدة نحو 
آفاق أوســع وصواًل اىل فتح مختلف مطارات 
كافة بهدف تخفيف معاناة املرىض وكبار السن 

واالطفال«.

الإمارات .. احلليف ال�صادق

الإمارات تعيد الب�صمة لأبناء ح�صرموت وتعيد افتتاح مطار الريان باأحدث الأجهزة
بعد عرقلة قوى النفوذ والف�ساد بال�سرعية الفتتاحه منذ )3( �سنوات..

هكذا علق م�صوؤولون على افتتاح مطار الريان


