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عـــــادل  عـــــاء  »األمنــاء«  عــدن 
حـــنش: 

نفــذت قيادة اتحــاد أدباء وكتاب 
الجنوب، فرع العاصمة الجنوبية، عدن 
صباح أمس األول الســبت 23 يناير / 
كانون ثــاين 2021م، زيارة إىل منزل 
الفنــان الجنويب الراحــل محمد عبده 
العزيز  عبــد  حي  يف  الكائــن  زيدي، 
مبناســبة  عدن،  الجنوبية  بالعاصمة 

الذكرى الـ)27( لوفاته.
وكان من املقرر زيارة أرسة الفنان 
الجنــويب الراحل محمــد عبده زيدي 
الشــهر املنرصم، غري أن أحداث مطار 

عدن الدويل حالت دون ذلك.
ويف تفاصيــل زيارة وفــد اتحاد 
أدبــاء وكتاب الجنوب فــرع العاصمة 

برئيس  ممثلــة  عــدن، 
الفرع األستاذ نجمي عبد 
الدائرة  ورئيــس  الحميد، 
عبد  الدكتور  التنظيميــة 
الســام عامــر، ورئيس 
الدائــرة املاليــة مــازن 

توفيــق، ورئيــس الدائــرة 
تفقدوا حال  الحسني،  الثقافية صابرين 

أرسة الفنان الراحل زيدي.
وكان يف اســتقبال وفد فرع عدن 
مــن أرسة الفنان الجنويب الراحل محمد 
عبده زيــدي كٌل من: أبناء أخته القايض 

محمد خميــس، ورأفت عبدالله خميس، 
وشقيقتهم.

ورحبت أرسة الفنــان الراحل زيدي 
بزيارة وفد فرع العاصمة عدن، مقدمني 
الكرمية  اللفتة  لهذه  وتقديرهم  شكرهم 
من قبل قيادة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 

فرع العاصمة الجنوبية عدن.
بعدها توجه وفد فرع العاصمة عدن 
الراحل عبده زيدي  الفنان  إىل زيارة قرب 
يف مقربة املنصورة، وقراءة الفاتحة عىل 

روحه.
التي  األرضية  موقــع  الوفــد  وزار 

عام  الكبــار  للفنانني  رصفــت 
املتنفذون  زال  ما  والتي  1992م، 
وغريهم يحاولون السطو عليها.

وقالت أرسة الفنان الجنويب 
الراحل عبده زيــدي: »إن قضية 
األرضيــة ما زالــت يف املحاكم 
الفنان  حتى يومنــا هــذا، وأن 
عبده تويف وهو مل يستفد منها 
ومل يســتفد منهــا الورثة حتى 
ومات  مظلوما  عاش  حيث  اآلن، 

مظلوما رحمه الله عليه«.
وأشارت إىل أن الفنان الراحل 
ميتلك وثائق تثبت احقيته ببقعة 
األرض املنظــور بها يف املحاكم 

منُذ سنوات عدة.
التي  األرض  بقعــة  وُتعــد 
رُصفت لهــذه الفنــان العماق 
نظري  البســيط  اليشء 
مسريته  خال  قدمه  ما 

الفنية يف الجنوب.
خال  وجــراء 
الزيارة التقاط صور 
الفنــان  ملقتنيــات 
زيدي،  عبده  الراحل 
والروب  بالراحل،  الخــاص  العود  منها: 

الذي كان يرتديه قبل وفاته.
وتأيت الزيارة ضمــن اهتامم قيادة 
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة 
واألدباء  بالفنانــني  الجنوبيــة عــدن 

الجنوبيني.

وطالب اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب 
فرع العاصمــة الجنوبية عدن برضورة 
االهتامم بالــراث الجنويب، وبالفنانني 

الجنوبيني الذين توفوا.
محمد  الراحل  الجنويب  الفنان  وُيعد 
عبده زيدي مــن املطربني املتميزين يف 

سامء األغنية الجنوبية.
وتويف الفنان محمد عبده زيدي يف 
26 ديســمرب / كانون أول 1993م، بعد 
مرض ُعضال أمّل به وأقعده عن مامرسة 
نشــاطه اإلبداعي الخاق ألكرث من أربع 

سنوات.
وُولد الفنان الراحل محمد بن محمد 
عبده زيدي يف 6 فرباير / شباط 1944م 
مبدينة الحوطة يف محافظة لحج، وبعد 
وفاة والــده انتقل مع أمــه وأخته إىل 
العاصمة الجنوبية عــدن، وعاش آنذاك 
يف مدينة كريــر، والتحق عام 1955م 
مبدرســة )بازرعة( وتعلّم فيها مرحلة 
االبتدائية ومنها كانت انطاقته  الدراسة 
والطرب،  والغناء  املوســيقى  عامل  نحو 
فمن خال قســم املوســيقى مبدرسة 
الجنويب  الفنــان  اســتطاع  )بازرعة( 
يرســم  أن  زيدي  عبده  محمــد  الراحل 
الفنية واملوسيقية، ويبني عليها  أحامه 

أحامه املستقبلية.
الجدير ذكره أن آخر وظيفة شــغلها 
الثقافة  الراحل كانت مستشــاًرا بوزارة 

فرع العاصمة عدن.

”األمناء” قسم التقارير:

عندمــا مثــل املجلــس االنتقايل 
الدويل  املجتمع  أمام  الجنوب  الجنويب 
مل يــأِت التمثيل من فــراغ، بل إن ثقة 
ترســخت  االنتقايل  يف  الجنوب  أبناء 
بعد أن أثبت أنه يســتحق ذلك بناء عىل 
ما قدمه من تضحيات يف سبيل نرصة 
يكتِف  مل  حيــث  الجنوبية،  القضيــة 
والعسكرية  السياسية  باألدوار  املجلس 
والدبلوماسية املهمة بل إنه دشن أدواره 
اإلنســانية لتكون مبثابة أداة لتطييب 
الذين عانوا ويات  الجنوب  أبناء  جراح 

الحروب واالحتال.
ويقول مراقبون: »إن واقعة الطفلة 
ســيناء عبدالله، والتي تكفل بعاجها 
الُزبيدي،  عيــدروس  القائــد  الرئيس 
بعد  الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئيس 
الحويث عىل  أن أصابها عدوان مليشيا 
محافظة لحج يف عام 2015م، تربهن 
أن االنتقايل يــويل اهتامما باألوضاع 
اإلنسانية ويضعها عىل رأس أولوياته، 
وهو ما يفرس حالة التناغم بني املجلس 

واملواطنني يف محافظات الجنوب«.
وأضافوا: »ميكن النظر إىل الجهود 
اإلنســانية التي يبذلهــا االنتقايل يف 
محافظة الضالع والتي تشــهد معارك 
طاحنة مع مليشــيا الحــويث، إذ كان 
أبناء  أثر مبارش عــىل عاقة  لجهوده 
املحافظة بالقوات املســلحة الجنوبية 
املرابطة عىل الجبهــات، وانعكس ذلك 
التي يسريها  اإلنســانية  القوافل  عىل 
أبناء الضالع للمرابطني من أبناء القوات 
الجنوبية والذين ترتفع معنوياتهم بعد 
أن يدركــوا أن هناك مــن يقف خلفهم 

ويقدر بسالتهم يف الدفاع عىل األرض 
والعرض«.

وكان الرئيــس القائــد عيدروس 
الُزبيدي قد تكفل بعاج الطفلة سيناء 

عبدالله دحان.
ووجــه الرئيس الُزبيــدي برعاية 
الطفلة التي ترقد يف مستشــفى ابن 
خلدون، وإنهاء إجراءات ســفرها إىل 
العاج  لتلقي  العربية  مرص  جمهورية 

الازم.
الطفلة ســيناء من متزق  وتعاين 
العني  شبكية  يف  وارتشــاح  باألمعاء 
وكــرس باألنــف، وعدم القــدرة عىل 
لعدم  املغذيات  عــىل  وتعيش  الحركة، 
إال من  التنفس  أو  األكل  قدرتها عــىل 
خال جهاز تنفس صناعي عرب القصبة 

الهوائية.

عىل  يطمئنان  والشعيبي  الجعدي 
صحة سيناء

بــدوره قام األســتاذ فضل محمد 
املجلس  رئيس  بأعامل  القائم  الجعدي، 
االنتقايل الجنــويب، نائب األمني العام 
لهيئة رئاســة املجلــس، األحد، بزيارة 
يف  عبدالله  ســيناء  للجريحة  تفقدية 

مستشفى ابن خلدون مبحافظة لحج.
الزيارة،  خــال  الجعدي،  واطأمن 
عىل صحــة الجريحة ســيناء، ونقل 
القائد  الرئيس  تحيــات  وأرستها  إليها 
عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس املجلس 
االنتقــايل الجنــويب، وتجاوبــه مع 
مناشدتها وتكفله بنقلها إىل جمهورية 
مــرص العربية وعاجهــا عىل نفقته 

الخاصة.
واستمع الجعدي من الطاقم الطبي 
إىل رشٍح واٍف عــن حالتهــا الصحية 
إىل  نقلها  رضورة  اســتدعت  والتــي 
الخارج لتكملة العاج، حاثًا إياهم عىل 
إيائهــا العناية الطبيــة الازمة حتى 

استكامل إجراءات نقلها إىل الخارج.
من جانبها، عربت الجريحة سيناء 
عبدالله أصيبت خال عدوان مليشــيا 
الحويث عــىل الجنوب عــام 2015م، 
الزيارة من األستاذ  عن سعادتهم بهذه 
فضــل الجعــدي، طالبني منــه نقل 
تحياتهم وشــكرهم إىل الرئيس القائد 
عيدروس الُزبيدي عىل اللفتة اإلنسانية 
نفقته  بعاجها عىل  وتكفله  والكرمية 

الخاصة.

املحلية  القيــادة  رئيــس  زار  كام 
الجنــويب يف  االنتقــايل  للمجلــس 
محافظة لحج، رمزي الشــعييي، أمس 
الجريحة ســيناء  الطفلة  األحد،  األول 

عبدالله يف مستشفى ابن خلدون.
وأبلــغ الشــعيبي الطفلة، ضحية 
قصف مليشــيا الحويث اإلرهابية عىل 
الجنوب،  عــىل  العدوان  خــال  لحج 
الُزبيدي  عيــدروس  الرئيس  متنيــات 

برسعة تعافيها.

جهود إنسانية لانتقايل
وبالتوازي مع تلك الجهود، وافقت 
اللجنة العليا لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 
باملجلــس االنتقايل الجنــويب، خال 
عدن  العاصمة  يف  األحــد،  اجتامعها 

عىل خطة عملها بإجامع األعضاء.
برئاسة  االجتامع،  يف  وناقشــت 
د. محمود شــائف، عــدة قضايا عىل 
اإلغاثية  واملشاريع  الجنوبية،  الساحة 
التي ميكن تقدميها ملواجهة التحديات، 
الجوي  للمنخفــض  واالســتعدادات 
املرتقب يف العاصمة عدن ومحافظات 

الجنوب.
اللجنة:  شارك يف االجتامع أعضاء 
املرأة  لشؤون  املجلس  رئيس  مستشارة 
نجوى فضــل، ورئيس الدائــرة املالية 
باألمانة العامة عبدالله صالح، ورئيس 
دائرة الشــؤون االجتامعية عاد محمد 
والجرحى  الشهداء  دائرة  ورئيس  عيل، 

أسامة بن بريك، وآخرون.

تقاريـــر

مطالبات بتمكني أسرة زيدي من حقه الغائب بدهاليز القضاء منذ 29 عاًما
أسرة زيدي: قضية األرض ما زالت باحملاكم حتى اليوم وفناننا الراحل تويف ولم يستفد منها

مبناسبة ذكرى وفاته الـ)27(..
اأدباء اجلنوب فرع عدن يزور منزل ومقربة الفنان اجلنوبي الراحل حممد زيدي

كيف يحاول االنتقايل تطييب جراح اأبناء اجلنوب من ويالت احلروب واالحتالل؟
اجلريحة �سيناء: ن�سكر الرئي�س الُزبيدي على اللفتة االإن�سانية الكرمية وتكفله بعالجي

إنسانية االنتقالي باجلنوب.. الطفلة سيناء أمنوذج


