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تقارير

ترمي »األمناء« حسام دبان:

افتتح رئيــس فرع اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب 
بحرضمــوت الدكتــور عبدالقادر عــي باعيىس، 
الخميس، مقر شعبة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب يف 

مدينة تريم م/ حرضموت.
وكان رئيس فرع اتحاد أدباء وكتاب الجنوب م /

بقص  قام  قد  حرضموت 
رشيــط االفتتــاح إيذانا 
بافتتاح مقر شعبة اتحاد 
أدباء وكتاب الجنوب، يف 
وادي وصحراء حرضموت 
مشيدًا مبستوى التحضري 

والتجهيز الفتتاح املقر.
هشام  األستاذ  ورحب 
األمني  الربــايك  كرامة 
بفرع  لالتحاد  التنظيمي 
من  بجميع  حرضمــوت 
رشفوا الحفل بحضورهم، 

مشــريا إىل أن هذا اليوم هو يوم تاريخي يف تاريخ 
الثقافة الجنوبية التي ترسخت فيها مضامني الثورة 
الجنويب  الجنوبية، مشيدا بنضاالت شعبنا  والهوية 
من اجل االستقالل مهنئا الحضور مبناسبة الذكرى 

الـ 58 لثورة الـ 14 من أكتوبر املجيدة.
وخــالل حفل االفتتاح، ألقــى الدكتور باعيىس، 
كلمة نقل يف مســتهلها تحّيات القيادة السياسية 
للمجلس االنتقايل الجنــويب ممثلة بالرئيس القائد 
عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل، وجميع 

أعضاء هيئة رئاسة املجلس.
وعّب باعيىس عن سعادته بتواجده جوار حامي 
الرســالة املدنية الثقافية الفكرية يف تريم عاصمة 

الثقافة اإلسالمية، مشــريًا إىل أن هذا االفتتاح هو 
امتداد للثقافة واإلبداع يف الجنوب بأشكاله املختلفة، 
حيث يعتب اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب هو الصوت 
الجنوبية مبختلف  الفكريــة  النخب  الجامع لجميع 

تبايناتها السياسية«.
بدوره، قال أ. د محمد يسلم عبدالنور رئيس شعبة 
إن  بالــوادي والصحراء  الجنوب  أدباء وكتاب  اتحاد 
االتحاد مر بالعديد من املراحل 
هذا  إشــهار  من  مكنته  التي 
الكيــان الثقــايف يك يؤدي 
أعىل  الثقافية عىل  رســالته 

املستويات.
الحفل،  خــالل  وجــرى 
الجمعية  أعضاء  حرضه  الذي 
املهندس  الجنوبية  الوطنيــة 
بازقامــة،  يســلم  صالــح 
واألســتاذ حســن حســني 
السقاف، واألستاذ عمر عوض 
أســاتذة  من  وعدد  خريص، 
الجامعات واألدباء والكتاب والشخصيات االجتامعية 
واملثقفني الجنوبيني - تقديم وصلة فنية من شــعر 
الدان الحرضمي من شــعر الشاعر عبدالقادر الكاف 
عليه رحمة الله- املحتفى به لتوقيع كتاب دراســات 
نقدية يف شــعر الكاف- بصوت مغني الدان صالح 
بكر وتلقني األبيات هود بلســعد لعدد من الشعراء 
املشــاركني يف تلك الجلسة يف عام 2005 وهم عبد 
سعدالله وعوض باشعيب وأحمد فرج فقيهان عليه 

رحمة الله وكرامة بامؤمن وعيدروس العيدروس.
كام ألقى الدكتور زهري الهوميل قصيدة شــعرية 
مبناســبة ذكرى املولد النبوي الــذي يصادف مولد 

الرسول األعظم محمد عليه السالم يف هذه األيام.

 ردفان »األمناء« خاص:

احتفــاًء بالذكرى الـــ)58( لقيام ثــورة 14 اكتوبر 
1963م، أقامت إدارة مدرســة الشــهيد سعد عي ثابت 
وهيئة التدريــس بقرية الحاضنــة يف ردفان محارضه 
توعوية للطالب واملدرســني واملدرســات، بالتنسيق مع 

مجلس اآلباء يف املدرسة برئاسة العميد صالح سامل.
ورحب مدير املدرسة األستاذ محمد صالح بالحارضين، 
منوًها إىل املكانة التي تكتســبها ذكرى ثورة 14 أكتوبر 
العظيمة، مطالبًا الجميع إىل االســتامع واإلنصات لألخ 
رئيس املجلس الذي ســيعرج بالتفصيل عىل كافة مراحل 
الثورة واملكانة العظيمة التي جســدها اآلباء واألجداد يف 

الذود عن كل ذرة رمل من وطننا الحبيب.
وأكد عــىل رضورة إقامة املزيد مــن الفعاليات مبثل 
هكذا مناسبات التي من شأنها غرس املفاهيم الصحيحة 
املرتبطــة باألحداث التاريخية يف عقــول أبنائنا الطالب 
وطمس كل ما دأب عليه نظام صنعاء من تكريس لوجوده 

وتحريف األحداث والحقائق عن مسارها الصحيح.
بدوره، قدم رئيس مجلس اآلباء يف املدرســة العميد 
صالح ســامل رشحا مفصاًل عن قيام ثــورة 14 أكتوبر 
والنجاحات التي حققتها تلك الثــورة والتي انطلقت من 
عىل قمم جبال ردفان حتى عمــت كل املناطق الجنوبية 
والتي ناضل من أجلها أبناء شعبنا وقدموا أروع التضحيات 
واملآثر البطولية حتى طرد االستعامر البيطاين من أرض 
الجنوب ونيل االســتقالل الناجز وطرد بريطانيا بكل ما 
متلكه من آلتها الحربية والعسكرية فرضخت مرغمة أمام 

اإلرادة التي ال تلني.
وقــال: »حققــت  ثــورة أكتوبر أهدافهــا ووحدت 
املشيخات والسلطنات وأعلنت الدولة الجنوبية عىل ربوع 
وطننا الجنويب ودامت هذه الدولــة بكل ما مرت به من 
مراحل حتى يوم 22مايو التاريخ املشؤوم من عام 1990م 
عىل كل أبناء الجنوب األحرار، والذي هو يوم الوحدة التي 
كانت هدف وغاية شــعب الجنوب عــىل طريق الوحدة 
الشــاملة كقوة عربية وإسالمية  العربية واإلســالمية 

متكاملــة األركان تحقــق أهداف وغايات الشــعب يف 
نرصة الدين وتقويته وتعزيــر القومة العربية امللبية لكل 
التطلعات العربية واإلســالمية، ولكن خابت آمال شعبنا 
عندما انفضت قوى الشامل ونكثت بهذا الهدف النبيل من 
خالل قيام تلك القوى بالتآمر عىل شــعبنا ووطنا وبدأت 
منُذ أيامها األوىل باالغتياالت لخــرية الكوادر الجنوبية، 

واغتالت أكرث القيادات والكوادر املؤهلة واملدربة«.
وأضاف: »كــام قامت قوى الشــامل باالنقالب عىل 
شــعبنا وبخطاب رســمي يف 27 أبريل 94 ويف ميدان 
الســبعني بصنعاء وعب زعيمهم سيئ الصيت والسمعة 
عي عفاش بدفع قطعانه كل قوى الشــامل واالرهابيون 
القادمون من افغانســتان وجامعة االخوان املفلســني 
وتكريــس الفتاوى الدينية واســتباحة الــدم الجنويب 
وكل املقدرات واملقومات التــي كانت قامئة عليها الدولة 
الجنوبية  والقضاء عي كافة الوحدات العسكرية والقوى 
الجنوبية املتواجــدة عندهم يف صنعــاء والتوجه نحو 
الجنوب الحتالله.. وفعال احتلوا الجنوب يف عام 94 بتآمر 
وغدر واستولوا عىل الجنوب ونهب كل مؤسساته، وقتل 
وترشيد كل موظفي الدولة الجنوبية واســتباحوا االرض 
والرثوة وعملوا كل املوبقات بحق شــعبنا، ولكن شعبنا 
مل يستســلم بل ظل يقاومهم بعديــد الحركات التحررية 
الرسية والخيارات الســلمية من مظاهرات واعتصامات 
بعد أن ضاق أبناء الجنوب ذرعًا بهذا االحتالل األرعن حتى 
أعلنت علنيا بحركة املتقاعدين العســكريني وانطالق كل 
قوى الحراك بثورة سلمية عارمة عمت األرض الجنوبية«.

بدوره قدم وكيل املدرسة األســتاذ أياد نارص حسني 
ملحة موجزة عن املكانة العظيمة التي أرســت مداميكها 
الثورة األكتوبرية وأصبحت مثااًل ومنوذجًا عربيًا يحتذى 

به بني األمم.
ويف الختام، أكــدت املحارضة أهميــة وحدة الصف 
الجنــويب واعتبــار املجلس االنتقايل الجنــويب بقيادة 
الرئيــس القائد عيــدروس الُزبيدي هــو املمثل الرشعي 
للجنوب خــالل هذه املرحلة حتى بلوغ الدولة وتشــكيل 

كامل مؤسساتها.

�فتتاح �شعبة �حتاد �أدباء وكتاب 
�جلنوب بالو�دي و�ل�شحر�ء يف ترمي

الضالع »األمناء« محمد مقبل 
أبو شادي:

عىل مقربة من خطوط النار بجبهات 
القتال املشــتعلة شامل وغريب محافظة 
الضالــع، يتمرتس ويرابــط أبطال لواء 
الشــهيد القائد شالل الشــوبجي اللواء 
السادس مقاومة جنوبية، أبطال الخنادق 
الــذي يعقد عليهم شــعب الجنوب آماله 
رش  وهزميتها  الغزاة،  لجحافل  بالتصدي 

هزمية.
تزامن تأســيس لواء الشــهيد القائد 
شالل الشــوبجي، التابع أللوية املقاومة 
الجنوبية، مع اندالع معركة الضالع الثانية 
مطلع عام 2019م، من قبل املقدم الشهيد 
ورفاقه  الشــوبجي،  يحيى  شالل  القائد 

األبطال.
القائد شــالل  الشــهيد  حقق لــواء 
اندالع  منذ  قياســية  نجاحات  الشوبجي 
معركــة الضالع الثانية، امتــداًدا لتاريخ 
الشــوبجي  أرسة  وتضحيات  ومســرية 
ممثلة بالشــهيد املناضل الشــيخ يحيى 
لهم  كان  الذين  وأوالده،  الشوبجي  محمد 
السبق يف االنخراط ضمن حركات التحرر 

الجنوبية مبكًرا.
ومتكن لواء الشوبجي بأبطاله وقيادته 
الحوثية  املليشــيات  هزمية  من  الباسلة 
االنقالبية املدعومة من إيران يف أكرث من 
معركة، حيث يعد لواء الشهيد القائد شالل 

املقاتلة،  أبرز األلوية  الشوبجي واحًدا من 
املشــاركة ضمن عمليات معركة »صمود 
القوات  وحدات  تخوضهــا  التي  الجبال« 
املسلحة الجنوبية املشرتكة ضد املليشيات 

الحوثية بجبهات شامل وغريب الضالع.
وبرز الــدور املحوري للواء الشــهيد 

الشــوبجي من خــالل التصــدي ألكب 
يف  الحوثية  للمليشيات  الزحف  محاوالت 
التي  العبارى غــريب مديرية حجر  قرية 

شهدت أعنف وأرشس املواجهات.
أبطال  واصل  العباراطى،  تحرير  وبعد 
لواء الشــهيد شالل الشــوبجي تقدمهم 

وشــخب  الزبرييات  مناطق  يف  امليداين 
بحجر،  واملشــاريح  والريبي  بقعطبــة، 

وغريها من املناطق.
وكانت قوات لواء الشــهيد الشوبجي 
أحد أبرز الوحدات العسكرية التي شاركت 
يف معركة تطهري حدود الضالع ومديرية 

قعطبــة فجر الثامن مــن ترشين من 
2019م، حيــث وصلت طالئع املقاتلني 
من لواء الشوبجي أطراف حبيل العبدي 
بلدة  الكلب ومرخــزة من جهة  وحبيل 
األخرى  الفاخــر، وواصلت طالئعهــا 
التقدم لتحرير قريــة بتار الواقعة يف 

أقىص الشامل الغريب ملديرية قعطبة.
وبعــد االنتصار الجنــويب العظيم 
بالثامن من أكتوبــر، واصل أبطال لواء 
الشهيد الشــوبجي مالحمهم البطولية 
الخالدة املســتمرة يف مختلف جبهات 

القتال التي يرابطون فيها حتى اليوم.
شــالل  الشــهيد  لواء  أبطال  وقدم 
الشوبجي تضحيات جسيمة منذ اندالع 
املعركة، بالوقت الذي يؤكدون فيه بأنهم 
ال  واستشهاد  دفاع  مشاريع  سيكونون 

أكرث.
البيان  2020م، أعلــن  آذار   26 ويف 
الرســمي لتشــكيل اللواء الســادس 
مقاومــة لوا الشــهيد القائد شــالل 
أجريــت عدد من  أن  بعد  الشــوبجي، 
الدورات التدريبية والتنظيمية ملنتسبيه، 
واستكامل البنية التحتية ملعسكر اللواء، 
التأسيس  وكذا تكامل متطلبات وعوامل 

واإلشهار.
ويقود لواء الشــهيد الشوبجي اللواء 
الســادس مقاومة جنوبية العقيد محمد 
أبطال  مــن  وكوكبة  الشــوبجي،  يحيى 

املقاومة الجنوبية الباسلة.

يعد واحًدا من اأبرز الألوية املقاتلة وامل�صاركة مبعركة »�صمود اجلبال«..

لو�ء �ل�شوبجي.. �شانع �النت�شار�ت �مللحمية وقاهر �لغز�ة

احتفاًء بالذكرى الـ)58( لثورة اأكتوبر..باعتباره يوما تاريخيا يف تاريخ الثقافة اجلنوبية التي تر�صخت فيها م�صامني الثورة والهوية اجلنوبية..
حما�شره توعوية ملدر�شة �ل�شهيد �شعد علي ثابت باحلا�شنة يف ردفان


