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تقريـــر

حلج »األمناء« خاص:
 

  عاشت محافظة لحج الثقافة والفن صباح 
يوم االثنني املنــرم عىل موعد مع اشــهار 
اتحادها الفني واإلبداعي عندما احتضنت قاعة 
اتحاد نســاء الحوطة مؤمتر تأسيســا حرضه 
حشــد كبري ما بني قيادات محليــة للمجلس 
االنتقايل وأعضاء الهيئة التنفيذية بلحج ومئات 
الفنانني واملبدعني من كافة مديريات محافظة 

لحج ومحبي الفن واإلبداع.
قيادة  الــذي رعته  الخطايب  الحفــل  وبدأ 
املجلس االنتقايل ممثلة بالرئيس اللواء عيدروس 
الزبيدي ومتابعة من قيــادة املجلس االنتقايل 
باملحافظة ممثله باألخ املحامي رمزي الشعيبي 
وبدأ  باملجلس،  الثقافية  اإلدارة  وتنفيذ وإرشاف 
الحفل بجلسته األوىل بكلامت إرشادية وتوجيه 
باملحافظة،  بانتقايل  املختصة  الجهات  قبل  من 
بدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم النشــيد الوطني 
الجنــويب وتلت الكلامت من قبــل نائب رئيس 
القيادة االســتاذ احمد محمد العامد الذي نقل 
يف مستهلها تحيات الرئيس الشعيبي، مؤكد أن 
انعقاد املؤمتر األول التحاد الفنانيني الجنوبيني 
اليوم يف محافظة لحج هو مثرة جهود جبارة 
متواصلة للميض قدما نحــو تحقيق املزيد من 
أبنــاء محافظة لحج بشــكل خاص  تطلعات 
والجنوب بشكل عام يف اســتعادة مؤسساته 
الحاصلة  الطفرة  يتناســب مع  وتطويرها مبا 
يف املنطقة ويف مختلف االتجاهات ومن بينها 

الشــأن الفني والثقايف الــذي كانت محافظة 
لحج سباقة يف االنطالق عىل مضامره والفوز 

بريادته.
وأضاف العــامد بالقول يأيت انعقاد املؤمتر 
األول التحــاد الفنانني واملبدعني الجنوبيني يف 
محافظة لحج اليوم يعد محاولة متقدمة ترميم 
البيت الفني الجنويب الذي تصدع بفعل سياسات 
املتنفذة  القوى  مارستها  حاقدة  رجعية  وأفكار 
واملغتصبــة للجنوب ومنــذ الوهلة األوىل من 
إعالن الوحدة املشؤومة وما تالها من مامرسات 
التدمــري للثقافة والفــن واألدب الجنويب وقد 
كرس بكل صلف وعنجهية بعد احتالل ما سمية 
من  السابع  الجنوبية يف  املحافظات  بالرشعية 
يوليو 1994م وسقوط العاصمة عدن يف أيدي 
الحقد والكراهية الدفينــة والتي عرب عنها يف 
تدمري املسارح ودور السينام وتهميش الفنانني 
واملبدعني واقصائهم من املشهد اإلبداعي بهدف 

طمس الهوية الجنوبية.
وأكد العامد بأن الكيان الذي ســيعلن عنها 
وعشــاق  املبدعني  وكل  منتســبيه  بكل  اليوم 
يعولون  بالفــن  واملنشــغلني  واملهتمني  الفن 
عليه ويعلقون آمالهم يف أن ينتشل واقع الفن 
وإبداعيتهم يف  ملكاتهــم  والفنانيني وتطوير 
استعادة الريادة التي شــهدتها محافظة لحج 

عروس الجنوب ومرتكز اإلبداع بكل مجاالته.
العامة  الثقافية باألمانة  الدائرة  بدوره نائب 
االستاذ محمد حســن عيل تحدث عن امتنانه 
يف ما يحــدث اليوم من جمع الكلمة الفنية يف 
محافظة لحج بإشــهار هذا االتحاد الذي يعلق 

عليه اآلمال وكنت سعيد جدًا عندما أشعرنا بأن 
لحج قادمة عىل تلك الخطوة وفعال هي سباقة 
مبثل تلك األعــامل اإلبداعية فهــي حرا لها 

وعليها.
االستاذ  امليدانية  لالتحادات  العام  املنســق 
امين الوعيل هــو األخر تحدث يف كلمته مؤكد 
عىل تفعيل مثل تلك األنشــطة لكل االتحادات 
اإلبداعية واملنتجة عىل الساحة الجنوبية والعمل 
سويا يف إعادة األلق االتحادي والنقايب يف كل 
والجهد  الكلمة  وتوحيــد  الجنوبية  املحافظات 
وامليض صوب األمام نحو اســتعادة مؤسسات 

الدولة الجنوبية واتحاداتها العاملة.
وتحــدث رئيــس اإلدارة الثقافية بانتقايل 
محافظــة لحج االســتاذ عبده كــرد بصفته 
الســابقة رئيس لالتحاد حيث فصــل بتقرير 
مفصل عن نشاط االتحاد خالل املرحلة املنرمة 
ومنعطفات الثورة الجنوبية منذ انطالق الحراك 
الجنويب ومسريته التحررية واالنجازات الفنية 
التي  الثورية  التي قدمها وعدد مئات األغــاين 
الجنوبيــة وأبدعت فيها  الثــورة  قدمت خالل 
الجنوبية حينها قناة عدن اليف  وسائل اإلعالم 
وصوت الجنــوب مبعية عدد مــن اإلعالميني 

األوائل والفنانني والشعراء الثوار.
الثورة  ووردت برقية تهنئة من قبــل ربان 
الجنوبيــة الفنان عبود خواجــة هنئ الجميع 
التأســييس  بإشــهار االتحاد يف هذا املؤمتر 

ومباركة ومؤيد ملخرجاته.
لالتحاد  فخريــا  رئيســًا  التزكية  تم  حيث 
مبحافظة لحــج تكرميي لــدوره الريادي يف 

إشــعال الحامس الثوري لدى الشعب الجنويب 
كأّول فنان عىل الساحة الجنوبية صدح صوته 

ملجابهة املحتل.
اللجنة  االنتخــاب تحــت إرشاف  ومتــت 
التحضرييــة التحاد ونقابات عــامل الجنوب 
ممثلني باألســتاذين، امين الوعيل ولطف البان 

وكانت النتائج كالتي:
باســل فيصل علوي رئيســا، عدنان زين 
خواجة نائبا ، أكيد مســعد ناجي الحاملي أمينا 
عاما ، عيل مقبل النابهي مديرا لإلدارة الثقافية 
و اإلعالمية ، عال عبده سعيد مديرا لالدارة املالية 
، عيل جعبل عليون مديرا إلدارة الفنون املرسحي 
،عبدالرحمن ســعيد نارص مديرا إلدارة الفنون 
املوسيقية، عبدالكريم فضل منيعم مديرا إلدارة 
الفنون التشكيلية ،ابو بكر محمد حنش، مديرا 
إلدارة فنون الرقص الشــعبي ،ابتســام باجاره 
مديــرا إلدارة املرأة ،كلثوم حســن عضو هيئة 

تنفيذية.
والتفتيش  للرقابة  لجنــة  اختيار  جرى  كم 
برئاســة عمر الفقية رئيســا، وعضوية خالد 

حسن عيل وفضل مسعود.
كم تــم تشــكيل مجلس فــرع وضم يف 
عضويتــة 25 عضوا، إىل جانب تســمية هيئة 
استشارية برئاسة الفنان الكبري سعودي احمد 
صالح وعضويــة كل من الفنانني مهدي صالح 
حمدون واحمد محســن الشــلن وزين الراجل 

وعياش الشاطري وعيل صالح اليافعي.
وقد تم اسناد مهمة قيادة الفرقة املوسيقية 

التابعة لالتحاد للفنان فارض فيصل علوي.

احتاد فناين ومبدعي حلج ي�شهر قيادته 
وينتخب با�شل علوي رئي�شا تنفيذي لالحتاد

 رعاه االنتقالي وحضره حشد قيادي ومئات الفنانني واملبدعني..

اختيار الفنان عبود خواجة رئي�شًا فخريا


