
إن مــا يحــدث يف محافظة عدن 
ما هــو إال بلطجة نتيجــة ارتفاع أجرة 
املواصالت دون حســيب ودون مسوغ 
قانوين أو بيان صــادر من قبل النقابة 
املواطن  الله يف  اتقــوا  للنقل..  التابعة 
مام  االختصاص  جهات  وأين  املطحون، 

يحدث؟!

إليها..
تحية ألبناء شبوة العز وهم يواجهون جحافل املليشيات 
املتعددة، الحويث يهاجم بيحــان ومرخة وخورة، ويف ذات 
الوقت تهاجم مليشــيات اإلخوان عســيالن للظفر بحقول 
النفط، ثنايئ مليشــاوي ديني مأفون اتفق عىل حني غرة 
االنقضاض عىل شبوة ألمر دبر بليل هدفه الجنوب وال سواه.

فضل اجلعدي

 هل تعلــم أن القضاة الذين حكموا بإعــدام املظلومني 
يســتلمون رواتبهم من الرشعية؟! ورب الكعبة إنها جرمية 

ال تغتفر!

معروف ان حزب االصالح رؤوسه زيديه بأمتياز ، وكذلك 
الحركة الحوثية رؤوسها زيدية اثنى عرشية بأمتياز ،، وعمر 
الزيدي مابيقاتل زيدي ألجل يف االخري يجي الجنويب يحكم 

،، بس من يفهم الطناجر اليل معاهم هذا الكالم ،، 
فأما أن يكون معك رأس تناطــح فيه تلك الرؤوس واال 
بتعيش طول عمرك صاغر ذليل فوق ارضك أللف عام قادمة .

فاذا كنت مناطحًا ،، فناطح بذات القرون. 
تحية وإجالل وإكبار لكافة أبناء قواتنا املسلحة الجنوبية 

ولرجال األمن البواسل .
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المقال االخير

أثخنت األحــزان واألردان جنوبنا الحبيب، 
ونظرة إىل وترية األحزان يف ســبتمرب الجاري 
سيتبني للجنويب وكل أحبائه يف سائر األقطار 
أنه شــعب صبور، والصرب مقرون  واألمصار 

باإلميان.
الفاتح من  أحزانــه يف  الجنــوب  افتتح 
ســبتمرب الجاري بوفاة د. ألطاف عبده قاسم، 
عضو مؤسسة معهد الدراسات الرتبوية ومنزل 
أرستها يف الشارع املجاور لشارعنا، ويف نفس 
اليــوم فجعت عدن بوفــاة اإلعالمي املعروف 
الريايض  حبيبنــا  شــقيق  محفوظ،  رياض 
املعــروف رشف محفوظ ، كــام فجعت عدن 
يوم الجمعة 3 سبتمرب الجاري بوفاة املهندس 
والشــخصية االجتامعية املعروفة نديم حامد 
جرجرة )أبو مــازن( وخيم الحزن عىل أرسيت 
جرجرة وبارشاحيل. أما الخميس 9 ســبتمرب 
الجاري فقد شــهد انطــالق رصاصات غادرة 
استهدفت حياة سامل عيل سامل رئيس مجلس 
إدارة مــدارس اقــرأ يف املدينــة التقنية، كام 
استهدفت حياة ســامل عيل لريض، مدير فرع 

االتصاالت يف القطن.
أما األحد 12 ســبتمرب الجاري فقد سجل 
وفاة العميد أبوبكر محمد محفوظ أن شــقيق 
القايض أحمد محفوظ عمــر الذي مات كمدا 
عىل عدم اســتالم راتبه للشــهر الثامن عىل 
التوايل، وقاتل الله من أعد لهذا املخطط السافل.
أما الثالثاء 14 سبتمرب الجاري فقد سجل 
وفاة فضل حيدرة أحد كــوادر رشكة مصايف 

.ARC عدن
وداعا عميد حميد بكييل:

الجمعــة املباركــة 17 ســبتمرب الجاري 
فقد ســجلت وفاة العميد حميد محمد بكييل، 
والرياضية  الوطنية واالجتامعية  الشــخصية 
والعســكرية املعروفة، وكان رحمه الله رفيق 
درب اللواء أحمد سعيد بن بريك ود. عادل بكييل 
يف صفوف الجبهة القومية وكان أحد فرسان 

نادي الهالل الريايض يف الشيخ عثامن.
وداعا مهندس عيل مصفري:

نعــت حزب رابطة الجنــوب العريب الحر 
)الرابطة( وفاة الشــخصية الوطنية الجنوبية 
م. عيل نعامن املــريف الذي انتقل إىل جوار 
ربه يوم السبت 18 سبتمرب 2021م، يف منفاه 
مدينة لندن التي أقام فيهــا منذ عام 1994م، 
باألدوار  الرابطة  وأشادت  الجنوب  احتالل  عام 

البناءة لفقيد الجنوب املصفري.
الرجال  تصنــع  واملعاناة  جنوبنــا  صربا 
والصــرب مفتــاح الفرج، وحتام سيســتعيد 
الجنــوب أرضه وكرامته وثرواتــه الزاخرة برا 
وبحــر وجبال، وســيكون أبنــاء الجنوب قد 

استفادوا من دروس القرارات غري املدروسة.

جنيب محمد يابلي

أحزان جنوبنا في 
سبتمبر الجاري

صورة للعميد أمشقي واللواء فضل باعش قائد القوات اخلاصة وهما يدشنان 
الزي الرسمي اجلنوبي ملنتسبي إدارة املرور يف محافظة أبني.

صورة وتعليق

هــذا الطابور الطويل ليس يف تهامة وال يف تعز وال يف لحج، إنه يف 
حرضموت، أغنى محافظــة يف اليمن والتي ترفد خزينة الدولة بأكرث من 
70% من دخلهــا وأبناؤها اليوم يف طوابري طويلة من أجل الحصول عىل 

الرغيف الذي توزعه رشكة العمقي.
إىل أي حال وصلــت بنا املواصيل من الفســاد، ذلكم الرسطان الذي 

ينهش فينا ويدمر مستقبلنا ومستقبل األجيال القادمة.

ال يوجــد جيش يف العامل بوفاء وإخالص وصمود وشــجاعة جيش 
الجنوب، جيش أحب الوطن منذ نعومة أظافره، حلم يف العسكري وترسخ 

حلمه كثريا، املئات منهم تركوا أرض املهجر وعادوا إىل الوطن عسكر.
حاولوا تدمري الجيش عــرب رشاء ذمم بعض قيادته فكان من يبيع ال 
يبيع إال نفســه أما جنوده فكانوا أبطال يف خدمة الوطن، حاولوا تركيعه 
فحرمــوه من  أبســط حقوقه من مأكل ومــرشب وتأمني صحي لعالج 
الجرحــى معتقدين بأن هذه األســاليب قد تكــرس إرادة وعزمية جيش 
الجنــوب لكنهم كانوا كلام زادت املعوقات ازدادوا قوة وصالبة وتجمهروا 

كـ البنيان املرصوص خلف قيادتهم.

يحدث هذا في 
حضرموت! مطامع الزيدية في التوسع جنوبًا

جيش الجنوبلوجه الله


