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حتت شعار »مًعا حملاربة اإلرهاب وتأكيًدا لعملية سهام الشرق«..

األمناء/ خاص :

تحت شعار »مًعا ملحاربة اإلرهاب 
وتأكيًدا لعملية سهام الرشق« شهدت 
مديريــة موديــة يف محافظة أبني 
يــوم األربعاء، مســرية جامهرييًة 
بتنظيم  خطابًيا،  ومهرجاًنا  حاشدة 
املحلية  للقيادة  التنفيذية  الهيئة  من 
للمجلــس االنتقــايل الجنويب يف 
أبني، حظي بحضور شعبي كبري من 
مختلف رشائح وفئات املجتمع، وعدد 
والعسكرية  السياسية  القيادات  من 
واملشــائخ  واالجتامعية  واألمنيــة 
والشــخصيات من مختلف مديريات 

املحافظة.
وجابــت املســرية الجامهريية 
الحاشــدة شــوارع املديرية مرددًة 
ســهام  لعملية  املؤيدة   الهتافــات 
الرشق يف محاربة اإلرهاب والتصدي 
لألفكار املتطرفة، التي أطلقها الرئيس 
القائــد عيدروس الُزبيــدي، رئيس 
القائد  الجنويب،  االنتقــايل  املجلس 
الجنوبية،  املســلحة  للقوات  األعىل 
فيه  ألقيت  خطايب  مهرجان  أعقبها 
عدد من الكلامت والقصائد الشعرية.

مؤامــرات وهجــات تتعرض لها 
أبني

أشــار األســتاذ محمــد أحمد 
انتقايل  تنفيذيــة  رئيس  الشــقي، 
محافظــة أبــني، يف كلمتــه التي 
ألقاها يف املهرجان الجامهريي، إىل 
الهجمة الرشســة التي يتعرض لها 
الشــعب الجنويب، وحجم املؤامرات 
التي تحيكها قــوى الرش واإلرهاب، 
األوىل  بالدرجة  والتــي تســتهدف 
املتواصلة  أبني، واملحاوالت  محافظة 
يف جعلها بؤرة للرصاعات واإلرهاب.

أبني لن تكون  أن  الشــقي  وأكد 
الرتبة الخصبة لإلرهاب واملشــاريع 
السياســية الخبيثة التــي يرفضها 
العظيــم، مثمنًا  الجنويب  الشــعب 
جهود ومواقف أبنــاء املحافظة يف 
الدعــم والتأييد الالمحــدود لعملية 
ســهام الرشق، الذي يعــر ذلك عن 
األصالــة املنبثقة من قوة النســيج 
الجنويب املتامسك يف وجه املحاوالت 

العديدة الساعية الستهدافه.
ومــن جانبــه تطــرق أحمــد 

الفيايض، عضــو الجمعية الوطنية 
اللجنة  رئيس  االنتقــايل،  للمجلس 
الدور  إىل  للمهرجــان،  التحضريية 
الكبــري ملديرية موديــة يف جميع 
الجنويب  الوطنــي  العمــل  مراحل 
التي تحمــل إرًثا كبــرًيا يف مراحل 
النضــال والعمل الثــوري التحّرري 
ضد االســتعامر الريطــاين وضد 
االحتالل اليمنــي املتخلف، مؤكًدا أن 
أبناء محافظة أبني ســاندوا ووقفوا 
وما زالــوا يقفون إىل جانب القوات 
دولة  أمان  صامم  الجنوبية  املسلحة 

الجنوب.
مسعود  محمد  الشيخ  بارك  كام 
ألقاهــا  كلمــة  يف  الســليامين، 
عــن مشــائخ املنطقة الوســطى 
والشــخصيات االجتامعيــة، نجاح 
الجامهــريي، مؤكًدا دعم  املهرجان 
دولة  الســتعادة  الرامية  الجهــود 
الجنوب، والوقوف إىل جانب القوات 
املســلحة الجنوبيــة يف محاربــة 
اإلرهاب والدفاع عن الجنوب وشعبه 
باســتعادة  املتمثلة  أهدافه  لتحقيق 

دولته وكافة حقوقه.

مشــاركة أبنــاء أحــور واملحفــد 
تجسيد التالحم األخوي

شــاركت عــدد مــن القيادات 
والشخصيات  والعسكرية  السياسية 
االجتامعية مــن أبناء أحور واملحفد 
يف املســرية واملهرجان الجامهريي 
الرشق،  سهام  لعملية  تأييًدا  الحاشد 
األخوي  التالحم  يجســد  مبشــهد 
يف  الجنوبيــة  الُلحمــة  وتعزيــز 
املحافظة خاصــة وعموم الجنوب، 
وأكد األســتاذ مهدي عبد الله مقبل، 
املحفد،  انتقــايل  تنفيذيــة  رئيس 
املنطقة  أبناء  إخوانهم  مشــاركتهم 
الكبري  الحــدث  الوســطى يف هذا 
دعاًم وتأييًدا لنرش القوات املســلحة 
الجنوبيــة يف محافظــة أبني بكل 
ســهولها ووديانها وجبالها لفرض 
األمــن واالســتقرار يف كافة مدن 
وقرى وشعاب أبني خاصة والجنوب 

عامة.
وبنيَّ رئيــس انتقايل املحفد، أن 
معانــاة مواطني أبني تأيت من عبث 
طال املحافظة وانفالت أمني وانتشار 
والســلب  الطرق  وقطع  لإلرهــاب 
بدعم من حكومــة االحتالل اليمني 
وعصاباتهــا التــي تدعمها لغرض 
التي تعتر  بأبــني  والنكاية  التدمري 
بالقول:  مختتاًم  الجنــوب،  خارصة 
“وها نحن اليــوم بتضحيات أبطالنا 

العظيم،  الجنويب  شــعبنا  وعزمية 
مسلحة  قوات  منتلك  أن  اســتطعنا 
نظامية، وأجهزة أمن محرتفة قادرة 
عىل فرض األمن واالستقرار وتثبيت 
العامة  السكينة  واستتباب  دعامئه، 
عىل امتداد الرتاب الوطني الجنويب«.

تفاعل جنويب واســع مع املسرية 
الجاهريية

أشــار الدكتور باســم منصور، 
الدائرة اإلعالميــة باألمانة  رئيــس 
العامــة لهيئــة رئاســة املجلــس 
الهيئة  إدارة  االنتقايل، عضو مجلس 
لتحرك  الجنــويب،  لإلعالم  الوطنية 
عىل  الجنوبية  املســلحة  القــوات 
مرسح الجنوب لرضب أوكار اإلرهاب 
وتعرية مموليه، متابعًا أن الجنوب مل 
يزل يقــدم التضحيات، وموضًحا أن 
التضحيات  لتلك  تنترص  خرجت  أبني 
ومعها  لإلرهــاب  رفضها  مؤكــدة 
كل الجنوب انتصاًرا لقضية شــعب 

الجنوب وقيم السالم.
وأوضح األســتاذ عيل الربيزي، 
املفاوضات  شــؤون  وحــدة  عضو 
يف املجلــس االنتقايل، أن املســرية 
الخطايب  واملهرجــان  الجامهريية 
التي شهدته مديرية مودية محافظة 

أبــني، جاء دعــاًم وتأييــًدا لعملية 
ســهام الرشق، وهتفــت الجامهري 
الرئيس  قيادة  تحت  وثورته  للجنوب 
عيدروس بن قاســم الُزبيدي، رئيس 
داعيًة  الجنويب،  االنتقــايل  املجلس 
اإلرهاب  اجتثاث  حملة  مواصلة  إىل 

من املحافظة.
ومــن جانبه عــرَّ الكاتب فؤاد 
عــيل، عن ســعادته البالغــة بهذا 
املحافظة  ألبنــاء  الكبــري  التجمع 
الجنوب، واصًفا  أبناء  لُلحمة  املجسد 
إياه باملشــهد املثلج للصدر بتصافح 
األيــادي وتالمس القلوب ألبناء أبني 
األبية وهم يتوافــدون من كل حدب 
وصوب، ويهتفــون بأعىل أصواتهم 

ضد أعداء الجنوب وشعبه.
واملهرجــان  املســرية  والقــت 
شهدته  الذي  الحاشــد  الجامهريي 
مديريــة موديــة يف محافظة أبني 
تفاعــاًل جنوبًيا واســعا، حيث عر 
أبناء الجنوب من مختلف محافظاته 
عن سعادتهم وتقديرهم لهذا الحشد 
الذي يعر عن متاســك أبناء الشعب 
وعزميته  صفــه،  ووحدة  الجنويب 
الكبرية عىل اســتعادة دولته وكافة 
حقوقه، والوقــوف يف وجه كل ما 

يعارض تطلعاته املرشوعة.
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