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برعاية الرئيس الُزبيدي وانتقالي حلج..

حلج/ األمناء/ غازي العلوي:

نظم اتحاد فناين الجنوب مبحافظة لحج، 

األحد، يف الحوطة، عاصمة املحافظة، حفال 

فنًيا وخطابًيا مبناسبة الذكرى الـ »54« لعيد 

االســتقالل الوطني الـــ »30«من نوفمرب، 

برعاية كرمية مــن الرئيس القائد عيدروس 

قاســم الزبيدي، رئيس املجلــس االنتقايل 

الجنويب والقيادة املحلية النتقايل لحج.

وألقى األستاذ فضل الجعدي، نائب األمني 

العام باألمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس 

الذي  الحفل  الجنويب، كلمــة يف  االنتقايل 

محور  قائد  النــويب،  مختار  العميد  حرضه 

أبني، وعدد من القيادات األمنية والعسكرية، 

نقل يف مســتهلها تهاين القيادة السياسية 

الُزبيدي،  عيدروس  القائد  الرئيس  برئاســة 

محافظة  أبناء  إىل  االنتقايل،  املجلس  رئيس 

مبناسبة  كافة  الجنويب  الشعب  وإىل  لحج، 

حلول الذكرى الـ 54 لعيد االستقالل الوطني 

الـ 30 من نوفمرب املجيد.

وأكد الجعدي أن مســرة ثورة االستقالل 

الثاين ماضية صوب تحقيق هدفها املنشود، 

داعيا الجميع إىل املزيد من التالحم والصمود 

والثبــات أمام سياســة التجويــع وحرب 

الخدمات التي يشنها أعداء الجنوب، الذين قال 

إنهم مل ولن ينجحوا برتكيع شعبنا الجنويب 

الصامد، مشــيدا بالتحركات السياسية التي 

برئاسة  الجنوبية  السياسية  القيادة  تجريها 

الرئيــس القائد عيــدروس الزبيدي، رئيس 

املجلس، يف العاصمة الســعودية الرياض، 

مؤكدا بأن نتائجها ستكون مبرشة عىل أكرث 

من صعيد.

املحلية النتقايل  القيادة  رئيس  ألقى  كام 

الشــعيبي كلمة خالل  املحامي رمزي  لحج 

باسمه وباسم  نقل يف مستهلها  االحتفال، 

القيادة املحلية النتقــايل لحج أحر التهاين 

بهذه املناســبة إىل القيادة السياســية يف 

املجلــس االنتقايل ممثلــة بالرئيس القائد 

عيــدروس الزبيدي وهيئة رئاســة املجلس 

الداخل  يف  الجنــويب  شــعبنا  كافة  وإىل 

والخارج.

وأشــاد الشــعيبي باتحــاد الفنانــني 

الجنوبيني مبحافظة لحــج والنخب الفنية 

والثقافية والذي قال بأنها كان لها الســبق 

يف إعالن كيانها التأســييس »اتحاد فناين 

بنظام  ارتباطهــم  فك  و  بلحــج«  الجنوب 

الجمهورية اليمنية بإرشاف الدكتور/ نارص 

الخبجي آنذاك.

وأضــاف: »إن عبق الذكــرى الـ54 لعيد 

العام  يتزامن هــذا  الوطنــي  االســتقالل 

مع تحركات سياســية تقوم بهــل قيادتنا 

السياسية يف املجلس االنتقايل عىل أكرث من 

محفل وصعيد لفرض إرادة شعبنا الجنويب 

يف استعادة دولته مستمدة قوتها من تالحم 

ومتاسك شعبنا الجنويب وتضحياته الجسام 

وهو يذود عن األرض الجنوبية«.

وشــدد الشــعيبي عىل أن  بناء الجنوب 

الجديد لن يتحقــق إال بوحدة وتالحم الجبهة 

الداخلية للجنوب، مجدًدا متسك قيادة املجلس 

ونبذ  والتســامح  التصالح  مببــدأ  االنتقايل 

باآلخر،  والقبول  التعايش  قيم  وتعزيز  الفرقة 

مؤكدا بأن  املجلس االنتقايل سيظل ثابتا عىل 

املبادئ واألهداف واألســس التي تأسس من 

أجلها.

وألقيت خالل الحفل كلمة التحاد الفنانني 

الجنوبيني ألقاها األســتاذ عدنان الخواجة، 

نائب رئيس اتحاد الفنانني الجنوبيني بلحج، 

استعرض خاللها الجهود التي قام بها اتحاد 

الفنانني باملحافظة إلقامة هذا الحفل، مشيدا 

القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل  بدور 

مبحافظة لحج إلنجاح االحتفال.

وتنوعت فقــرات الحفل بني فقرات فنية 

شــملت قصائد شــعرية، ورقصات تراثية 

وعروض مرسحية، وأغاين وأناشيد وطنية، 

مبشــاركة كوكبة من الفنانــني مبحافظة 

لحج.

وجســدت الفقرات الفنيــة، التي قدمت 

توجت  التي  الرائعة  امللحمة  االحتفال،  خالل 

ونيل حريته  الجنوب  إرادة شــعب  بتحقيق 

واســتقالله الوطني يف الـ 30 من نوفمرب 

املجيد عام 1967م.

واختتم االحتفــال الفني والخطايب الذي 

أقيم بقاعة اتحاد النساء بحوطة لحج بتكريم 

عدد من فناين الزمن الجميل مبحافظة لحج.

حلج حتيي الذكرى الـ«54« لال�ستقالل الوطني الـ«30« من نوفمرب بحفل فني خطابي


