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وصول طائرة شحن إماراتية إلى عدن تحمل
أطنان من األدوية والمستلزمات الطبية

اعجميات
مانــي اليمامــه بنــت كليــب التغلبــي
وال خــال جساســي ذي حــب البســوس
وال أقــول لــي مطلــب وهاتولــي أبــي
وال الزيــر عمــي دي بســكراته يطــوس
أنــا اليمامــه بنــت منيــر اليافعـ ــي
أنــا اليمامــه بنــت يافــع يــا مجــوس
ماريــد ابــي حــن وال ذا مط ــلبي
والديــه مرفوضــه وال اريــد الفلــوس
ابغــى وطــن دي مــات مــن أجلــه أبــي
ابغــى اجلنــوب احلر مابغــى االندلوس
لــو مــات أبــي عــاد مشــاله باتنجبــي
كمــن قيــادي داخــل الســاحه يعــوس
أنــا اليمامــه بنــت منيــر اليافعــي
وهانــي بريــك عمــي وخالــي عيــدروس

غلبتنا األحزان وعلينا أن
نتغلب على التداعيات
جنيب محمد يابلي

األمناء/خاص:

وصلت يوم امــس األول إىل مطار
عدن الــدويل طائرة نقــل إماراتية
عىل متنهــا " "14طن مــن األدوية
واملســتلزمات الطبية ســتوزع عىل
مستشفيات محافظة الضالع.
وكان يف استقبالها يف مطار عدن
ممثل الهــال األحمر اإلمارايت "عيل
الكعبــي" ،وذكر الكعبي أن شــحنة
األدوية هذه ســيتم إرســالها دعم
ملستشــفيات محافظة الضالع التي
تســتقبل الجرحى جــراء املعارك مع
مليشيا الحويث االنقالبية يف أطراف
املحافظة.
يأيت هذا الدعم بعد أيام من افتتاح
مستشفى ميداين مبحافظة الضالع
مجهز بأحــدث الوســائل واملعدات

الطبية وسيارات اإلسعاف.
وتجدر اإلشارة إىل أن دولة اإلمارات
وعرب ذراعها اإلنساين الهالل األحمر
اإلمــارايت أولت محافظــة الضالع
أهمية خاصة يف دعم جبهات القتال
مبختلف املواد الصحية واإلغاثية،
ومنذ بــدء اشــتعال الجبهات يف
محافظة الضالع خالل األربعة األشهر
املاضية تم دعم مستشفى النرص العام
ب  655اسطوانة أكسيجني ،وتقديم
مواد ومعدات طبية عىل أربع مراحل.
كام تم إرســال أدوية ومستلزمات
طبيــة بدعم من دولــة اإلمارات عرب
املركز الوطنــي لإلمداد الدوايئ التابع
لوزارة الصحة اليمنية ،وكذا دعم عرب
منظمة الصحة العاملية ،وتســفري ما
يزيد عــن  60جريح لتلقي العالج يف
الخارج.

ليل المظلم!
اإلمارات ..إشراقة نور في ٍ

أتتــت األقــدار لتقــف إىل جانبنا يف
الجنــوب املحتــل دولة شــقيقة بحجم
اإلمارات ،فعندما أوصدت دوننا األبواب ــ
إال باب الله ــــ فتحت إمارات زايد أبوابها
لتتســع ألوجاعنا املتجددة ،أتت اإلمارات
وشعبنا يف الجنوب يقتات األمنيات عىل
أرصفة ســاحات الثورة يبحث عن كيان
ويقاتل الســتعادة وطن أضاعه شلة من
النزقني ممن باعــوا جنوبنا الحبيب يف
سوق النخاسة بثمن بخس.
أتت اإلمارات إىل عدن؛ فرمت بكل ثقلها
لنرصة الجنوبيني الذين ملست فيهم صدق
األخوة وإخالص النوايــا وأصالة املوقف
الذي عمده الجنوبيــون بدمائهم الزكية
حينام اختلطت مع دماء أشــقائهم أبناء
زايد الذين أتوا إىل عدن حاملني أرواحهم
بأكفهم وهناك باعوهــا لله لنرصة الدين
والعروبة.
ال ينكر مــا قدمته اإلمــارات للجنوب
إال جاحد وال يتنكــر للدماء التي روى بها
األشــقاء اإلماراتيــون أرض الجنوب يف
عدن وأبني إال قليل األصل؛ فمن ال يشــكر
الناس ال يشكر الله .
فمع انطــاق عاصفة الحــزم دفعت
القيادة اإلماراتية بقوافل اإلغاثة وشحنات
األسلحة وقوافل املدد باملال والرجال الذين
كانوا خري السند ألشقائهم أبناء الجنوب .
ســخرت دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشــقيقة كل إمكانياتها يف سبيل دعم
صمود املقاومــة الجنوبية يف الجبهات؛
فدفعت مبختلــف أنواع األســلحة حتى
امتألت املعســكرات باملدرعــات واألطقم

المقال االخير

الجريح تهرع قوافل اإلسعاف
واملدافــع والذخرية وعالوة
املقدمة من اإلمــارات وتقوم
عىل ذلك فتحت إمارات الخري
بنقل الجريــح إىل مركز طبي
والعطاء مخيامت للنازحني
مدعوم إماراتيـ ًـا يف خطوط
وزودتهم بأســباب الحياة
ِ
التــاس إلجراء اإلســعافات
تكتــف بذلك فحســب
ومل
األولية ومن ثم يتم نقل الجريح
فذهبت عــر هاللها األحمر
إىل أحد املستشــفيات الخاصة
املبارك إىل تدشني املشاريع
بعدن وعىل نفقة دولة اإلمارات
يف املــدن واألريــاف ويف
وبعدها يتم اســتخراج وثائق
السهول والجبال حتى وصل
دعم اإلمــارات إىل أقايص �أكرم �سامل اجلامد* ســفر ويجهز الجريح وينقل
إىل مــر أو إىل الهنــد وكله
املناطق الجبلية والصحراوية
عىل نفقــة اإلمــارات وهناك
يف الجنــوب ويف املناطق
يستقبله مندوب ويستقبله ويتم استئجار
املحررة.
مل يقترص دعم وإســناد اإلمارات عىل شقة من أفخم الشــقق وبأسعار باهظة
الجانب العســكري والتسليح بل ظلت يد ويرصف راتب شــهري لكل جريح بقيمة
الخري والعطــاء ألبناء زايد توايس جرحى ألف دوالر ومن ثم يتم نقل الجريح إلجراء
املعارك فقد أنفقــت إمارات العطاء مبالغ العمليات الجراحية الالزمة يف أكرب املراكز
ضخمة جدا يف سبيل عالج آالف الجرحى املتخصصة ومببالغ باهظة حيث تم عالج
الجنوبيني الذين لوالء وجود األشــقاء ــ بعض الجرحى مببالغ وصلت إىل  100الف
بعد الله ــــ إىل جانبنا؛ لتعفنت جراحهم دوالر ناهيك عن مصاريف اإلقامة والسكن
واملصاريف الذاتية.
وملاتوا بجراحهم النازفة .
ما تقدمه اإلمــارات لنا جنوبيني يبعث
ولكوين كنــت أحد الجنوبيــن الذين
ترشفوا بالعمل مع مكاتب الجرحى التابعة عىل الفخر ويؤكد عىل عمق العالقة التي
لإلمارات يف مرص؛ فقد رأيت عظمة الدعم صارت تجمعنا شــع ًبا جنوب ًيا بأشقائنا
املقدم من قبل األشقاء يف دولة اإلمارات اإلماراتيني الذين اطأمنوا لصدق مشاعرنا
لجرحانا وهو ما يجهلــه الكثري من أبناء تجاههــم بعد أن امتحنــوا صدقنا ومدى
وفائنا؛ فبادلونا بذات الوفاء الذي نســأل
الجنوب .
يا أبناء قومي :اإلمارات دفعت مليارات الله أن يدوم إىل أن يرث األرض ومن عليها.
الدوالرات لعالج أبطالنــا امليامني جرحى
*مسؤول سابق يف مكتب شؤون
الجبهات ,والله لوال الله ث ّم دعم وإســناد
الجرحى بجمهورية مرص
األشقاء يف دولة اإلمارات ملات ثلثا جرحى
الحرب بجراجهم  ,فمنذ لحظة ســقوط

األحزان ســمة غالبة عىل حياتنــا يف كل مراحل العمل
الوطني ولو أخذنا فقط مرحلة النفــق املظلم الذي دخلناه
يوم  22مايو 1990م ،لوجدنا أن الجنوبيني واجهوا مسلسال
قذرا مــن االغتياالت يف صنعــاء وانتهــت بكارثة حرب
صيف 1994م ،التي ســجلت أرقاما غري عادية من الشهداء
واملصابني يتفرع منهم معاقون.
فتحت األحزان سجال خاصا بالفرتة الالحقة لحرب صيف
1994م ،واالغتياالت التي نفذها جهاز اســتخباري معروف
خرج من صلب األمريكان ومن ترائب سنحان ونفذ املسلسل
اإلجرامي مرتزقة محليون من فوق دراجات نارية ورغم أن
الجنوب متكن تطهري أراضيه من رجس االحتالل العفايش
الحويث يف يوليو 2015م ،إال أن مسلسل االغتياالت اليسء
الصيت استمر حتى يومنا هذا.
أحزان األربعاء والخميس 1/6/2019 – 31/5م
األربعــاء ..املوافق  31مايــو 2019م ،فجعنا فيه بوفاة
أعزاء لنا يف املجلس االنتقايل الجنويب هم  :حسن خميس
ونارص البابكري والصحفي عبدالرحمن املحضار أثناء سري
موكب األخ أحمد حامد مللس األمني العام للمجلس االنتقايل
الجنويب وعلينا أن نقف بجدية أمام أي حادث كهذا ونوايف
قواعد املجلس ومعهم شــعب الجنــوب بتفاصيل الواقعة
الكارثة كونهم أعزاء عىل قلوبنا.
أحزان الخميس املوافق  1أغســطس 2019م ،ويف مركز
رشطة الشــيخ عثامن ويف متام الســابعة والنصف فجرا
سيارة مفخخة تنفجر مع الطابور الصباحي لقوة الرشطة
وسقط حوايل عرشة شهداء وضعفهم من الجرحى وقد أخذ
قسم  Cيف الشيخ عثامن حصته من الشهداء والجرحى .
وبعد ساعة من التفخيخ أي يف الثامنة والنصف صباحا
يف مدينة الربيقــة وتحديدا يف معســكر الجالء؛ تعرض
املعســكر برضبة صاروخ باليستي ســقط عىل إثره أكرث
من أربعني شــهيدا وعدد كبري من الجرحى ويف مقدمتهم
القائد الشــجاع العميد منري اليافعي أبو الياممة واعترصنا
حزنا وأىس وحزنا عىل شــهداء مركز رشطة الشيخ عثامن
ومعسكر الجالء ويف مقدمتهم حبيبنا أبو الياممة .
لو فتحنا ســجل األعامل العدوانية لنظام صالح وحليفه
االســراتيجي عبدامللك الحويث لوجدنــا أن كل تلك األعامل
اإلجرامية غري األخالقية التي تتناىف مع تعاليم ديننا الحنيف
وســيفصح الســجل عن عدد كبري من األعامل اإلجرامية
املشــابهة لواقعتي الخميس الســيئتي الذكر ونذكركم عىل
سبيل املثال ال الحرص :مجزرة عبارة التواهي وشهداء واقعة
املنصورة ومجزرة ساحة مدرســة بارباع يف حي السنافر
ومجزرة دباب باب املندب وشــهداء ومصابو االنفجار أمام
بيت مدير األمن يوم  17يناير 2016م ،وجرمية قتل  28جند ًيا
عزال كانوا فوق حافلة تقلهم إىل املهرة لتسلم رواتبهم.
كل هــذه األعامل من مصنع أجهــزة مخابرات خارجية
وتقدم يف ملف عــام لتنفيذ املخطط ومواجهة أي تداعيات
تهدف إىل توسيع رقعة الجرمية منها أن تؤجج تلك األجهزة
ملساحة الكارثة؛ فتوســع دائرة القتل بني دعايات أن البرش
الفالنني هم وراء تلك األعامل؛ فينرش البالطجة عىل خلفية
تلك األعامل؛ فيقومون بنهب ممتلكات املســتهدفني وهذه
املرة اســتهدف الشــاليني حيث تعرضوا ألوامر بســحب
بســطاتهم وإغالق محالتهم وكل تلك األعامل توسع دوائر
املوت يف ســياق مخطط "حدود الدم" وعودة إبادة العرب
بواســطة األعداء التاريخيني للعرب وهــم األتراك والفرس
بواســطة أدوات تنفيذ محلية من مرتزقة املخابرات املحلية
وأعامل النهب القاســم املشــرك يف كل منعطفات تاريخ
الجنوب.
حذارا من االنجرار وراء مخططات اســتخبارية
حذارا ثم
ً
ً
خارجية .

