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وقت احملن والشدائد يظهر أوالد زايد!

اجلنوبيون يحت�شدون يف عدن واملكال وفاء للإمارات
"األمنــاء" تقرير /عالء عادل حنش
 منير النقيب:شــهدت العاصمة الجنوبية عدن
وعاصمة محافظــة حرضموت املكال
يــوم الخميــس  5ســبتمرب  /أيلول
2019م ،فعاليتــن حاشــدتني فاقتا
التوقعات يف مليونيــة الوفاء لدولة
اإلمارات خاصة ولدول التحالف العريب
عامــة ،وللتصدي للحملــة اإلعالمية
الشــعواء التي يشنها إعالم (اإلخوان)
ضد اإلمارات والتحالف.
ففي شــارع الشــهيد مــدرم يف
مديرية املعال بالعاصمة عدن؛ احتشد
ريا عن وفائهم
اآلالف من الجنوبيني تعب ً
وتقديريهــم لدولة اإلمــارات العربية
املتحدة .
ورفــع املحتشــدون أعــام دولة
الجنوب واململكة العربية الســعودية
ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة،
باإلضافة إىل صور قيــادات املجلس
االنتقايل الجنويب وصور حكام دولة
اإلمارات والسعودية.
وردد املحتشــدون هتافات مؤيدة
لدولــة الجنوب ،ومعربة عــن الوفاء
والتقدير لإلمارات والتحالف.
ومثــن املحتشــدون الجنوبيون
وقوف دولة اإلمارات الجاد مع الشعب
الجنويب يف محنته الحالية ،ودعمها
الســخي واملســتمر للجنوبيــن يف
مختلف الجوانب (اإلنسانية والتنموية
والخدماتية ،والعسكرية).

بيان املليونية

وأصــدرت هيئة رئاســة املجلس
االنتقايل الجنــويب ،بيانا عن مليونية
الوفاء لإلمــارات تاله عىل الحارضين
د.خالــد بامدهــف ،رئيــس الدائرة
السياســية يف األمانة العــام لهيئة
رئاسة االنتقايل الجنويب .
وقال البيان" :إن احتشــادكم يف
ســاحات العزة بالعاصمة األبية عدن
وحرضموت الباســلة ،يــأيت وفاء ًا
وعرفان ًا لألشقاء يف التحالف العريب
بقيادة الســعودية ودولــة اإلمارات،
نظري ذلــك الدعم املشــهود واملواقف
املُرشفة الجديرة بالعرفان والثناء".
وأضــاف" :إن حضوركــم الجيل
والرائع ،تلبية للدعوة املسؤولة للرئيس
القائد عيدروس الزُبيدي ،رئيس املجلس
االنتقايل الجنويب ،هي رسالة تاريخية
أكدت عــن الوفاء والتقديــر لجهود
األشــقاء يف التحالــف ،ومواقفهم
العروبية األصيلــة والثابتة إىل جانب
شــعب الجنــوب وقواته املســلحة
الجنوبيــة يف مواجهــة مخططات
املرشوع اإليراين ،وأنشــطة التط ّرف
واإلرهــاب ..إن املجلس االنتقايل وكل
قطاعات شعب الجنوب يربهنون اليوم
عىل الرفض القاطع لكل تلك املحاوالت
املشــبوهة التي تحــاول أن تنال من
اإلرادة الشــعبية الجنوبيــة والتالحم
الجنويب مع التحالف والســيام دولة
اإلمارات".
وتابع" :إن اجتامعكم اليوم (أمس
األول) هو الخطــاب البالغ الداللة عن

¿

ما هي الرسائل الثالث التي وجهها اللواء
بن بريك؟

¿

الجعــدي :املليونيــة أكــدت أن التصالــح
والتســامح املدمــاك الراســخ لدولــة الجنــوب
القادمة

¿

بامعلم :القوات الجنوبية ستميض قدما
لتحرير بقية مناطق الجنوب
االعتــزاز الكامل باملواقــف املرشفة
لألشــقاء يف اإلمــارات ،وهو الجهد
املأمول للميض نحو الرشاكة مبا يحقق
تطلعات أُمتنا العربية يف العزة واآلباء
ورفض مشاريع التنكيل واإلرهاب".
واســتطرد" :إن وقوفكم الحاشد
هــذا ،يف مليونية الوفــاء ،إمنا يوكد
بجالء عن تقديركم لتضحيات األشقاء
اإلماراتيــن يف ســاحات الدفاع عن
الكرامة والرشف ،ومجابهة املليشيات
الحوثية وعصابات االٍرهاب والتطرف
اإلخوانية ،فضال عن مواقفها اإلنسانية
الداعمة لشــعبنا يف كافــة املناحي
املعيشــية والخدماتيــة ،يف مرحلة

صعبة ومعقدة للغاية ،فيها كان فرار
املعنيون باملسؤولية إىل خلف الحدود،
ليتحولوا إىل أثرياء وتجار حروب عىل
حساب معاناة الشعب".
واختتــم البيان بالقول" :باســم
املجلس االنتقــايل الجنويب وبالنيابة
عنكم ،ننقل عظيــم التحية وكل آيات
الوفــاء والتقدير ألهلنــا واخوتنا يف
التحالــف العريب بقيادة الســعودية
ودولة اإلمارات ،مؤكدين للعامل أجمع
اعتزازنــا مبواقف التحالــف وبدولة
اإلمارات قيــادة وحكومة وشــعب ًا،
عازمون عــى عهد كتبناه بدماء خرية
شــباب اإلمــارات وشــباب الجنوب

بامليض قدم ًا ،يف مجابهة مشــاريع
الطغيــان واإلرهــاب والتطرف حتى
النرص".

الرسائل الثالث للواء بن بريك

بــدوره؛ ألقــى رئيــس الجمعية
الوطنية للمجلــس االنتقايل الجنويب
اللواء أحمد بن بريك كلمة أمام الحشود
يف ساحة الشهيد مدرم باملعال .
وقال اللواء بــن بريك" :نقول لدول
التحالف العــريب إن هذه الجموع يف
املعال تعانق جموع املكال وســقطرى
تتقدم إليكم بالشــكر واالمتنان لتلك
التضحيات التــي قدمتموها ورويتم
بدمائكــم التي امتزجت بدمــاء أبناء
الجنوب تراب الوطن الطاهر".
وأضاف" :إننا يف هذه اللحظة التي
يقــف أبناء الجنــوب يف عدن واملكال
وســقطرى لحظة وفاء لدول التحالف
ممثلــة باململكة العربية الســعودية
واإلمارات العربية املتحدة؛ونقول لهم:
نحن من سنقف معكم يف خندق واحد
يف الدفاع عن أرضنا وأرضكم  ...إننا لن
ننىس مواقفكم ولن ننىس تضحياتكم
بعكــس اآلخرين الذين تنكــروا لتلك
التضحيات".
وتابع" :نحن نــود بهذه الظروف
الصعبة أن نعلن لكم بأن قوتنا وإرادتنا
ليست باملدفع والرشــاش؛ بل بإرادة
الجامهري الذين يقفــون أمامنا بذلك
الشــموخ الذي يقف فيه املقاتلني يف
جبهات القتال".
وأكــد اللواء بن بريــك الثبات عىل

