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األمناء/خاص:
زودت دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة، القوات املشــركة وســكان 
ألف  بثامنني  اليمني،  الغريب  الســاحل 

جرعة لقاح ضد فريوس كورونا.
ووصلت مثانــني ألف جرعة من 
املضــاد لفريوس  لقاح “ســينوفارم” 
للقوات املشــركة  كورونــا مخصصة 

واملدنيني يف مديريات الساحل الغريب.
يشار إىل أن اإلمارات قدمت كثرًيا 
من الخدمات لســكان الساحل الغريب، 
يف مختلف املجاالت مبــا فيها القطاع 
الصحي وجهود مكافحة الوباء العاملي، 
عرب ذراعها اإلنســاين الهــال األحمر 

اإلمارايت خال السنوات املاضية.

صورة نادرة جمعت أبرز شخصيات وقادة عدن قدميا. 
وقوًفا: عبدالله مفتاح فضيل، وعادل خليفة، وعبدالرحمن عمر، وعيل صالح عباد، 

وساملني، وجلوًسا: محسن، وعبدالعزيز عبدالويل، ومطيع.

صورة من الزمن املايض الجميل ملصنع تعليب األسامك يف جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية.

المقال االخير

يف إحدى جبهات القتال برز مشهد أرس 
كل الجنوبيني، ذلك أن قائــدا أبينيا كان يحمل 
أحد جنوده الجرحى من منطقة الضالع، وحمله 
ملسافات طويلة، مشهد باركته السامء، ومعنى 
ذلك أن الجنوب فوق كل اعتبار، وهي إشــارة 
ربانية بــأن النرص حليف الجنــوب؛ ألن أهله 
أصحاب قضية كانوا مؤمنني بشعار "لنناضل 
من أجل الدفاع عن الوحدة اليمنية وتحقيق أو 
تنفيذ الخطة الخمسية"، مساكني أهل الجنوب 
آمنوا بذلك الشــعار ودافعوا عنه ميدانيا، فقد 
رأينــا أبناء الجنوب يف كل جبل وســهل وواٍد 
دفاًعا عن ثورة الشــامل ورأيناهم يف صدارة 
الدفــاع عن صنعاء يف الحصار الشــهري عىل 
صنعاء، وبوســعي القول إن الجنوبيني وأهل 
الحديدة وتعــز رشكاء يف الدفــاع إىل جانب 

الجنوبيني.
الجنوبيون ولله الحمد ســطروا ماحم 
بطوليــة وهــم يســردون كل أراضيهم التي 
سلموها باسم الوحدة اليمنية، والتي مل تكن إال 
مؤامرة، وكان حريا بالجنوبيني أن يقيموا أوال 
اتحادهم الفيدرايل وتقييم نظرائهم يف الشامل 
اتحادهم الفيدرايل املكون مــن تعز والحديدة 

وإب وأهل املرتفعات.
عىل الجنوبيــني التفرغ لقيام اتحادهم 
الفيدرايل عىل أســس ســليمة، بحيث يحكم 
أهــل الجنوب مناطقهم ثم تقيــم تلك املناطق 
والرثوة  األرض  أساس  الفيدرايل عىل  اتحادها 
الفيدرايل  الحكم  الدستور أسس  ألهلها ويحدد 
حصة من فائض أرباحها، وهذه األســس هي 
الصحيحة؛ ألن األسس السابقة قبل وبعد قيام 
الوحدة كان ابتزازا واســتهباال لسكان مناطق 
الجنوب والشــامل القائم عىل قاعدة: الفائدة 

تحرص يف القبيلة التي فازت يف املنعطفات.

جنيب محمد يابلي

أبيني يغسل عار
 13 يناير 86م

لتســليم  يهيئون  اإلخوان  بينام 
مديريات جديدة يف شبوة للحويث، حيث 
عاد عرشون طقــامً  ودبابة من جبهة 
القاهرة  إىل  قائدهــا  غادر  التي  بيحان 
قبل أيــام، لتتمركز بعــد منتصف الليل 
بالعوشــة، إال أن قبائل هامم اعرضت 

وانسحبت هذه القوة إىل الوطأة.
فقط  ليســت  املــؤرشات  وهذه 
خرجت  التي  شــبوة  لقبائل  استفزازية 
املتسببني بتسليم  للمطالبة مبحاســبة 
بيحان، بل هي خيانة جديدة دبرت بليل 
لكرس شــبوة، ويتم تنفيذهــا من قبل 
تنظيم اإلخوان لتســليم شــبوة نكاية 
الســتمرار  الرافضة  القبائل  مبواقــف 
التي فرطت يف دماء  ســلطة بن عديو 

أبناء شبوة.

شبوة والخيانات الكبرى

اإلمارات تزود الساحل الغربي 
بثمانين ألف جرعة لقاح كورونا

من ذاكرة الجنوب


