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تقريــــر

العقيد اأمني: قوى معادية للجنوب حتاول د�س عنا�ضرها بني املتظاهرين لإثارة الفو�ضى
»األمناء« تقرير/ عبد اهلل الظبي:

 

عرب أبناء محافظة أبني عن تأييدهم التام 
لكل مــا ورد يف خطــاب الرئيس 
القائد  الزبيدي،  قاســم  عيدروس 
الجنوبية،  املسلحة  للقوات  األعىل 
بإعالن حالة الطــوارئ يف عموم 
الجنوب، وكذلك إعالن حالة التعبئة 
العامة ملواجهة أي طارئ، واصفني 
واملمتازة  بالجريئــة  الخطوة  تلك 
بقطع األيادي التــي تحاول العبث 
بأمن واســتقرار الجنوب مستغلة 
الظــروف املعيشــية الصعبة التي 
متــر بها البالد من غالء األســعار 
وتوقف  الكهربايئ  التيار  وانقطاع 

الرواتب.
ترصيحــات  يف  وقالــوا، 
لـ«األمنــاء«: »نؤيــد كل ما جاء 
يف خطــاب األخ الرئيس عيدروس 
الزبيــدي بإعالن حالــة الطوارئ 
يف الجنــوب والتعبئــة العامــة 
لحفــظ األمــن واالســتقرار يف 
قوى  هناك  أن  مضيفــني  البالد”، 
معاديــة للجنــوب تحــاول دس 

إلثارة  املتظاهرين  بني  عنارصها 
نهب  بأعامل  والقيــام  الفوىض 
يف  األمن  قــوات  عىل  واالعتداء 
أســلوب رخيص يقوم به اإلعالم 
الفرقة  بإثارة  التضلييل  اإلخواين 
واملناطقيــة للنيل من النســيج 

الجنويب الواحد”.
كــام أعلنوا اســتعدادهام التام 
التعبئة  لالنخــراط واملشــاركة يف 
الثاين  الغزو الحويث  العامة ملواجهة 
ألرض الجنــوب وأنهم رهن إشــارة 

الرئيس القائد عيدروس الزبيدي.
السياســية  القيادة  وطالبــوا 
بفرض مزيد مــن اإلجراءات األمنية 
وعودة  واســتقرار  األمــن  لحفظ 
ملامرســة  املواطن  إىل  الســكينة 

أعامله ونشاطاته بشكل طبيعي.
زنجبار  العاصمــة  وشــهدت 
ومديرية خنفــر ومناطق دلتا أبني 
انتشارا أمنيا لكافة القوات املسلحة 
واألمن يف مداخل ومخارج العاصمة 
لفرض حالة الطوارئ وكذلك لحفظ 

األمن واالستقرار للمواطن.
ترصيحاتهــم  يف  وأشــادوا 

بأهمية خطاب الرئيس القائد الزبيدي بإعالن 
للمستجدات  الجنوب نظرًا  الطوارئ يف  حالة 
الخطرية التي نشــأت يف اليومني املاضيني، 
املســلحة  والقوات  الجنوبية  املقاومة  داعني 
الجنوبيــة إىل اتخــاذ اإلجراءات املناســبة 
ورفع درجة اليقظــة األمنية للمحافظة عىل 

مكتسبات الثورة الجنوبية التحررية.

أبناء أبني يتحدثون لـ«األمناء«

“األمناء” التقــت عدًدا من أبناء محافظة 
أبني وأجرت معهم استطالعا لرأيهم عام جاء 
يف خطاب الرئيــس القائد عيدروس الزبيدي 
القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية والذين 

رحبوا بهذه الخطوات التي اتخذها.
أركان حرب  العقيد أمني قاســم،  ويقول 
القتايل،  أبني  الثامن صاعقة مبحــور  اللواء 
يف حديثه عن خطاب الرئيس القائد الزبيدي 

قائال: “مــن هنا من ميدان العــزة والكرامة 
والبطولة مــن قيادة اللــواء الثامن صاعقة 
مبحور أبني القتايل من أبني الشــموخ نقول 

للرئيس القائد عيدروس الزبيدي، القائد األعىل 
للقوات املسلحة الجنوبية: نحن جاهزون يف 
قيادة اللواء ضبــاط وصف ضباط وأفراد يف 
أتم االســتعداد القتايل لتنفيــذ كافة األوامر 
العسكرية التي صدرت من قبلكم يف الخطاب 
مــن إعالن حالة الطــوارئ يف البالد وإعالن 
التعبئــة العامــة لحفظ األمن واالســتقرار 

بالبالد”.
وأضــاف: “هناك قــوى معادية للجنوب 
تحــاول دس عنارصها بني املتظاهرين إلثارة 
واالعتداء  نهــب  بأعامل  والقيــام  الفوىض 
عــىل قوات األمن يف أســلوب رخيص يقوم 
بها اإلعالم اإلخــواين التضلييل بإثارة الفرقة 
الواحد  الجنويب  النسيج  للنيل من  واملناطقية 
وأعلنا استعدادنا التام لالنخراط واملشاركة يف 
التعبئة العامــة ملواجهة الغزو الحويث الثاين 
ألرض الجنــوب ونحن رهن إشــارة الرئيس 

القائد عيدروس الزبيدي”.

فيام قــال محمد عوض نارص يف حديثه 
عن خطاب الرئيس الزبيدي: “بالنسبة ملا جاء 
يف خطاب الرئيس عيــدروس الزبيدي نحن 

نقولها  املحافظــة زنجبار  العاصمة  هنا يف 
الخطوات  بكل وضوح نحــن مؤيــدون كل 
املتخذة يف الخطاب من إعالن حالة الطوارئ 
يف البالد وكذلك إعالن التعبئة العامة املواجهة 
اإلخوان  ومليشــيات  الحــويث  املليشــيات 
املسلمني التي تحاول مجددا غزو الجنوب من 

أجل احتالله”.
وأكــد: “نقول لســيادة الرئيــس القائد 
عيدروس الزبيدي نحن جاهزون لرفد القوات 
املســلحة الجنوبية بالرجال، نحن املتقاعدين 
من ضباط الجيش الجنويب ســابق جاهزون 
أن يدعونا للمشــاركة  الرئيس  وأمتنى مــن 
للدفاع  الصفوف  وســوف نكون يف مقدمة 
عن أرضنا مــن تلك املليشــيات التي تحاول 
ما بــني الحني واآلخر، وكذلــك ندعو القوات 
املســلحة واألمن الجنوبية بــرب بيد من 
حديد كل من تسول له نفسه املساس باألمن 
يف العاصمة عدن وكافــة األريض الجنوبية 

متر  التي  الصعبة  املعيشية  األوضاع  مستقلة 
بها البالد”.

القيادة  عضو  باعرفــة،  فيصل  أكد  فيام 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحليــة 
مبديرية خنفر، يف حديثه قائال: “نؤيد 
ونرحب مــا جاء يف خطــاب الرئيس 
إعالن  منها  الزبيــدي  عيدروس  القائد 
بحسب  البالد  عموم  يف  الطوارئ  حالة 
أناس  فهناك  القائــم،  الوضع  تطورات 
مندسون بني املتظاهرين املحتجني الذين 
خرجوا يتظاهرون للمطالبة بتحســني 
املســتوى املعييش، وهنــاك جامعات 
تلك  استغلت  املســلمني  لإلخوان  تابعة 
املظاهــرات لزعزعة األمن يف العاصمة 

عدن وباقي محافظات الجنوب”.
وأضاف: »من هذا املنطلق والحرص 
جاء اإلعالن عن حالة الطوارئ يف البالد 
كافة  إىل  رصيحة  كلمــة  نوجه  ولذلك 
أبنائنا يف مختلــف محافظات الجنوب 
والتجمعات  املظاهــرات  إيقاف  عليهم 
إلنجــاح وتفعيل قرار الرئيــس القائد 
عيدروس الزبيدي لتفويت الفرصة عىل 
املرتبصني الذين جــاؤوا لغرض زعزعة 
األمن واالســتقرار، ونحــن كذلك نؤيد 
ما جــاء يف الخطاب مــن إعالن حالة 
التعبئة العامة للقوات املسلحة الجنوبية 
واملقاومة ورفــع من جاهزيتها القتالية 
ملواجهــة املليشــيا الحويث ومليشــيا 
غزو  تحــاول  التي  املســلمني  اإلخوان 

الجنوب”.
من جانبه قال حســني ثابت جربان- 
رئيس القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
بخنفر -: “عىل ضوء تطورات األخرية نحن 
االنتقايل  للمجلس  املحلية  القيادة  يف  هنا 
بخنفر نؤيد كل ما جاء يف خطاب الرئيس 
القائد عيــدروس الزبيــدي القائد األعىل 
للقوات املســلحة الجنوبيــة فيام يخص 
إعالن حالة الطوارئ يف البالد وكذلك إعالن 
الحويث  املليشــيا  ملواجهة  العامة  التعبئة 
ومليشيا اإلخوان التي تحاول غزو الجنوب، 
من هنا ندعو كافة أبناء الشــعب الجنويب 
وكذلك القوات املسلحة الجنوبية واملقاومة 
الجنوبية برفع من درجة االستعداد القتايل 
ملواجهة أي طارئ وال ميكن أن نسمح لتلك 
املليشيات مرة أخرى من غزو الجنوب يجب 
أن نكــون يدا واحدة متامســكني ضد تلك 

املليشيا”.
ويف ختام لقاءتنا، قال محمد النمي - 
عضو القيادة املحلية للمجلس مبديرية زنجبار 
- يف حديثــه عن تأييد أبنــاء محافظة أبني 
لخطاب الرئيس الزبيدي: “بالنسبة ملا جاء يف 
خطاب الرئيــس القائد عيدروس الزبيدي من 
إعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة ملواجهة 
مليشيا اإلخوان ومليشيات الحويث التي تحاول 
ما بني الحني واآلخر غزو الجنوب نقول لهم: 
إن القوات املسلحة الجنوبية بكافة تشكيالتها 
لهم  للتصدي  واألمنية جاهــزة  العســكرية 
وإنها رهن إشارة القيادة السياسية الجنوبية 
الزبيدي  القائد عيــدروس  بالرئيــس  ممثلة 
القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية وكذلك 
الذين  القانون  النظام  للخارجني عن  التصدي 
يحاولون زعزعة األمن واالستقرار بالعاصمة 
الحبيبــة عدن وباقــي املحافظات من خالل 
اســتغالل املظاهرات الســلمية التي خرجت 
التعبري عن سياســية التجويع التي تقوم بها 

الحكومة الرشعية ضد أبناء الجنوب”.

أبناء أبني يؤيدون قرار الرئيس الُزبيدي بإعالن حالة الطوارئ

جربان: ندعو كافة اأبناء �ضعب اجلنوب وقواته 
امل�ضلحة واملقاومة اإىل ال�ضتعداد القتايل

عو�س: نوؤيد كل اخلطوات ملواجهة ملي�ضيا احلوثي والإخوان

ن�ضتنكر الأعمال التخريبية التي مار�ضتها خاليا 
الإرهاب الإخوانية املند�ضة �ضد قوات الأمن اجلنوبية


