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الذكرى الرابعة الستشهاده  ..الشهيد نايف البشريي ..

أخبر زمالءه قبل استشهاده بأنه شهيد الجمعة
ودعاهم إلى الثبات وعدم التراجع وكان له ما تمنى
األمناء  /كتب  /وضاح احلاملي :

الحــراك إال وهو بني أوســاط
املشاركني .وعندما دقت طبول
الحرب ودخل الحوثيني الجنوب
قال احمد يحيى ان الشــهيد /
نايف التحق يف جبهة الضالع
للقتال ومواجهة األعداء  ،حيث
خاض الشــهيد معارك بطولية
مع جموع املقاتلني يف املعارك
التــي دارت هنــاك والتصدي
ببســالة للمعتدين الذين سعوا
إىل دخول الضالع وشارك معهم
االنتصــارات أثنــاء اقتحامهم
ملوقع الخــزان ومعارك الجرباء
وكذلك تحرير لكمة صالح .
وتابــع العقيــد احمد يحيى
البشــري حديثــه وهو يرسد
لنا قصة نضــال ابنه أنه عندما
تحــررت الضالع عاد إىل ردفان
وتحديدا إىل جبهة (بلة) للقتال
والتمرتس إىل جانــب إخوانه
املقاومــن  ،حيث أخذ موقعه
القتــايل يف جبهــة النخيلة

الشــهيد نايف أحمــد يحيى
ســعيد البشــري من مواليد
1993م منطقــة جنــادة يف
مديرية حاملــن  ،درس التعليم
األســايس يف منطقة جنادة
مســقط رأســه الذي ترعرع
فيها منذ نعومة أظافره وأنهى
تعليمــه الثانــوي يف ثانوية
الشهيد لبوزة م /ردفان ( 2011
_  ) 2012يف الحبيلني  -ردفان
بعد انتقال مكان سكنه .
يقول والــده العقيد  /احمد
يحيى ان ابنه الشهيد نايف كان
من اوائل الشباب الجنويب الذين
التحقوا يف ركب الثورة الجنوبية
 ،وشارك مع أبناء وطنه بإرصار
كبري وعزمية قوية حينام انطلق
الحــراك  ،وتنقــل يف مختلف
املدن والســاحات عىل مستوى
الجنوب ،فال تكاد فعالية ينظمها

انجازات سالمين في أبين
الشيخ /عمر صالح مبلغ
كأن قــرار الرئيس عبد ربه منصور
هادي يف تعيــن املحافظ اللواء أبوبكر
حسني قرارا صائبا حيث القى هذا القرار
ترحابا شــعبيا كبريا واقباال واسعا بني
أوساط املجتمع ورشائحه املختلفة عىل
خالف املحافظني الســابقني الذي تولوا
زمام األمــور يف املحافظة ومنذ تعيني
اللواء أبوبكر حسني محافظا البني نجده
يتنقل بــن مديريات املحافظة وااللتقاء
باملواطنني عن قــرب ملعرفة احتياجات
كل مديريــة من الخدمــات ...كهرباء
وماء وصحه وغريها من خدمات اخرى
وصدق فتحي بن لزرق عندما أطلق عليه
اسم ساملني تشبه الراحل سامل ربيع عيل
فأوىل الجانب الزراعــي اهتامما كبريا
ال مثيل له حيــث بإصالح محلج القطن
مبنطقة الكــود وعودة الحيــاه له بعد
توقف فــرة طويله عن العمل فيه واالن
سوف تم تصدير القطن إىل الخارج ليباع
بالعملــة الصعبة ونأمل مــن الحكومة
تقديم الرعاية ومد يد العون لهذا الرصح
االقتصادي وتنميته ونالحظ أن املحافظ
مهتم بالقطــاع الزراعي وإعطاءه عنايه
خاصة يف تفقد قنــوات الري وتوزيعه

للميــاه عــى أرايض دلتا
أبــن شــخصيا لــي ال
ينشب خالفات وصدامات
بني املزارعــن وذلك نابع
من حرصة الشــديد عىل
اإلستفادة من مياه السيول
يف سقي أراضيهم.
حيث قــام املحافــظ بعودة بعض
مرافــق الدولة الذي تم البســط عليهم
ابان ســيطرة القاعدة عىل أبني يف عام
2011م وتعويــض املقتحمــن مببالغ
مالية لتعود تلك املرافق إىل حضن الدولة
إضافة لعدد من املشاريع العمالقة منها
انشــاء جامعة أبني الذي ظل حلم يراود
أبناء أبني لسنوات طويلة وإعادة تأهيل
ملعب الشــهداء وافتتاح مقر الســلطة
املحلية بخنفر ومثة مشاريع سوف يتم
إنجازهــا إىل حيز الوجــود يف القريب
العاجل وعىل دولة رئيس مجلس الوزراء
د.معــن عبدامللك االرساع يف اســعاف
أبناء أبني ب 15ميجا الذي وعد بها نائب
رئيس الوزراء د.ســامل الخنبيش لدعم
جهود املحافظ يف قطاع الكهرباء وغرية
من القطاعــات األخرى لتنهض أبني من

جديد وتعيــش طابعها املدين
املسامل الذي عرفها به الجميع
.
ســيدخل هــذا املحافظ
التاريخ من أوســع أبوابه من
كرثة ما يقوم من أعامل بهمة
ونشاط خدمة ألبناء املحافظة
يف املتابعة الجــادة لإلرشاف
املبارش عىل بعض املشــاريع
ومعالجــة بعــض األخطاء
واملشاكل التي تحصل هنا وهنالك حيث
سعى بشــكل حثيث ملعالجة الكثري من
القضايا العالقة من الفرتات الســابقة
الذي كانت ضمن اإلرث السابق يف عهد
املحافظني الســابقني والــيء األبرز
واألهم وزاد من رصيده هذا املحافظ أنه
قام برشاء قطعة سكنية ألرس املهمشني
عىل حساب الســلطة املحلية باملحافظة
متليكهم إياها كنــوع من تخفيف حده
املعاناة واالضطهاد الذي تعيشها رشيحة
املهمشني واعرتاض أبناء خنفر السامح
لهم بالســكن يف املديرية حيث رسمت
مالمح البهجة والــرور والفرح عىل
وجوه أرسهــم واعطــا توجيهاته اىل
منســق اإلغاثة برصف سلة غذائية لكل
أرسة وكلف االســتاذ غسان فرح شيخ
بــاإلرشاف واملتابعــة بخصــوص هذا
املوضوع.

ومرتفعاتهــا وسلســلة جبال
منيف ،وظــل يتمركز مع رفاقه
يف تلك الجبال و ظل الشــهيد
نايف ورفاقه صامدين هناك .
وأشــار إىل أن يوم الجمعة
الرابع والعرشون من يوليو شهد
معارك رشســة وقتا ًال عنيف ًا ،
ولكــن يف تلــك اللحظات من
املعارك ســقط الشــهيد نايف
شــهيدا برصاص قناص حويث
 ،حينها أخربنــا رفاقه بأنه قد
اخربهم قبل استشــهاده بأنه
شــهيد الجمعــة ودعاهم إىل
رضورة الثبــات يف مواقعهــم
وأماكنهــم وعــدم الرتاجع ،
وبقيت جثته ما يقارب العرشين
يوما تقريبا وهــي مرمية يف
محيط املواجهات ومل يســتطع
أحد أخذها نظرا الحتدام املعارك
بني الطرفني وخشية من القناصة
الحوثية التــي تتمركز عىل الجبال
القريبة منها .

المثلث يراد له ان
يدفع الفاتورة مرتين
علي الزامكي
نســخه للمملكة العربية الســعودية مع التحية ...عجبكم
كالمي او مل يعجبكم هذا هو الحاصل.
مرشوع الالجئني اليمنيني يف الجنــوب اداة من ادواتها
الخفية.
االرهاب لو قدر الله واستقر يف املثلث فأنني عىل يقني ان
شظايا االرهاب سوف تصل اىل عمق اململكة العربية السعودية
وهناك بيئة خصبة النتشاره برسعة فائقة مل يتصورها املحلل
االجنبي.
املثلث ( عدن \ لحــج \ ابني ) يراد له ان يتعرض للفوىض
املنظمة والرشعية اليمنية بقطبيها الشاميل و الجنويب رشكاء
يف تلك الجرمية التي سوف يتعرض لها املثلث و هناك اكرث من
جهة خارجية تدير ذلك املخطــط  ,ترغب تحقيق ذلك املرشوع
عرب جســور مختلفة و اقرب الجســور هي الفوىض املمولة و
املدفوعة من تلك الجهات املحلية و االقليمية ومرشوع الالجئني
اداة من ادواتها الخفية.
الفاتورة االوىل التي دفع رضيبتها املثلث هي تحرير ارايض
الجنوب واجزاء من الشامل وترك اهم املناطق الجنوبية النفطية
والغازية يعبث بها وبرثواتها النفطية والغازية االحتالل اليمني
.الفاتورة الثانيــة التي يراد للمثلث يتورط فيها ويدفع فاتورتها
هي تكديس االرهــاب يف املثلث برعاية خارجية وهذا االرهاب
لو قدر الله وتوغل يف املثلث سوف يستقر لفرتة طويله وسوف
يرتكون املثلث يغوص يف مســتنقع االرهــاب بهدف تحقيق
التقســيم لكنني عىل يقني ان هذا التقســيم رضيبته ستكون
مكلفه .

