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محليات

األمناء/ خاص:
بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم 
االنتقايل  املجلس  رئيــس   - الُزبيدي 
القيادة  مجلس  رئيس  نائب  الجنويب، 
الرئايس - برقية تعزية ومواساة إىل 
الشــيخ هاين عيل بــن بريك - نائب 
الجنويب -  االنتقــايل  املجلس  رئيس 
يف وفاة عمه الدكتور محمد سامل بن 
بريك، مدير املركــز الوطني ملختربات 
الســابق،  الدم  وبنك  املركزية  الصحة 
الذي انتقل إىل جوار ربه الجمعة، يف 
حياة  بعد  القاهرة،  املرصية  العاصمة 

حافلة بالعطاء.
القائد يف الربقية  الرئيــس  وعرّب 
عن خالص تعازيه وعظيم مواســاته 
وإىل  بريــك،  بن  هاين  الشــيخ  إىل 
محمد  ووضاح  سامي،  الفقيد:  نجيل 
ســامل بن بريك، وآل بــن بريك كافة، 
املُصاب  أحزانهم بهذا  ومشاطرته لهم 

الجلل.

وعدد الرئيــس القائد يف الربقية، 
الفاعلــة  وأدواره  الفقيــد  مناقــب 
يف  الصحــي  بالقطــاع  للنهــوض 
املواقع  العاصمة عدن من خالل عديد 
القياديــة التي شــغلها خــالل فرتة 
للمختربات  العملية كمديــر  حياتــه 
الجمهورية،  الدم يف مستشفى  وبنك 
ملختربات  الوطنــي  للمركز  وإدارتــه 
الطب  لنقابة  ونقيبا  املركزية،  الصحة 
املشهود  دوره  التشخييص، فضال عن 
يف تأســيس معهد أمني نارش للعلوم 
الصحية، الــذي تخرج منه اآلالف من 
الكوادر الصحيــة يف العاصمة عدن، 

والجنوب عامة.
وأكد الرئيــس القائد أن القطاعني 
العاصمة عدن  والطبــي يف  الصحي 
بشــكل خاص، والجنوب بشكل عام، 
خرسا برحيل الدكتور محمد بن بريك، 
واإلدارية،  العلمية  الكفاءات  أبرز  أحد 
إليه  اللذان كانــا يف أمــّس الحاجة 

بهذا  النهوض  مســرة  الســتكامل 
القطاع املهــم، وتعزيز قدرات كوادره 

ومنتسبيه.
القائد يف ختام  الرئيــس  وابتهل 
برقيتــه إىل املوىل العــيل القدير أن 
يتغمــد الفقيد بواســع رحمته، وأن 
يســكنه فســيح جناته، ويلهم أهله 

وذويه جميعا الصرب والسلوان.

األمناء / غازي العلوي :
أكد د. نارص الخبجي - عضو هيئة 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاســة 
رئيس وحدة شؤون املفاوضات - بأن 
ثورة الـ"14" مــن أكتوبر 1963م مل 
تكن صدفًة أو حدًثــا عابًرا بل امتداًدا 
الوطنية  الحركة  وتضحيات  لنضاالت 
العامليــة والشــعبية والطالبية يف 
مختلف مناطق الجنوب منذ اللحظات 
األوىل للغزو الربيطــاين ملدينة عدن 
يف  ١٩ ينايــر ١٨٣٩م وتوجت بعيد 

االستقالل الوطني ١٩٦٧م.
وقال د. الخبجــي يف ترصيح له 
مبناسبة حلول الذكرى الـ"59" لثورة 

"14" أكتوبر املجيدة بأن "الثورة فعل 
جامهري وشعبي ونخبوي مستمر ال 

مختلف  يف  متجددة  وأهداف  يتوقف، 
واالقتصادية  السياســية  املجــاالت 
واالجتامعيــة وصواًل إىل حالة أفضل 
من األمن واالستقرار والتنمية والرخاء 
لشعب والوطن بدون فساد وإرهاب".

التهــاين  الخبجــي  د.  ورفــع 
مبناسبة  الجنوب  لشعب  والتربيكات 
الذكرى الـــ ٥٩ لثورة الرابع عرش من 
أكتوبر املجيــدة التي كانت انطالقتها 
بقيادة  األبية  ردفــان  جبال  قمم  من 
الشــهيد البطل راجح بن غالب لبوزة، 
لشــهدائنا  "الرحمة  بالقول:  مختتام 
والحرية  والكرامــة  والعزة  األبــرار، 

للجنوب، وكل عام وأنتم بخر".

األمناء/ خاص:
اندلــع حريق يف محيــط منزل 
القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب 
د. عبده املعطري، والذي قال إن النران 
املقتنيات وبعض األوراق  التهمت أهم 

وامللفات.
ونرش املعطري عىل حائط صفحته 
والشــكر  لله  "الحمد  بالفيســبوك: 
القشــاع  للجران من حافة  الله  بعد 
ونشام الذين كان لهم الفضل بعد الله 
يف  مساعدتنا  يف  وتعاىل  ســبحانه 
إخامد الحريق الذي شب يف املستودع 
الخارجي واملخزن الخاص الذي حصل 
يف الســاعة الثامنة واســتمر حتى 
العــارشة من مســاء الخميس، الذي 
فيه أهم املقتنيات باإلضافة إىل بعض 
األوراق وامللفــات. ورغم أن أســباب 
الحريق إىل اآلن غر معروفة لكننا ال 

نقول إال قدر الله وما شاء فعل".
أحد  املعطــري  عبده  والدكتــور 

الجنويب  الســلمي  الحراك  مؤسيس 
الرســمي وأحد مؤســيس  وناطقه 
وقادات جمعية املتقاعدين العسكريني 
التي تصــدت يف األيام  الجنوبيــني 
األوىل لالحتــالل والنظام وخرج مع 
إىل  والجنود  والضبــاط  القادة  كبار 
للمطالبة   2006 العــروض  ســاحة 

التي حرموا  واالستحقاقات  بالحقوق 
منهــا وأقصوا مــن وظائفهم عقب 

حرب 1994 واجتياح الجنوب.
وكان املعطري ممن تقدم صفوف 
حركــة االحتجاجــات التــي مهدت 
الجنوبية  والثــورة  الحراك  النطالقة 

السلمية.

األمناء/ خاص:
أكد الدكتور صالح عمــرو الجريري، مدير عام رشكة النفط- 
فرع عدن، أن االحتفــال بالذكرى الـ59 لثــورة الرابع عرش من 
أكتوبر يجسد قيم الوفاء مللحمة وطنية قدمت للشعوب الشقيقة 
والصديقة أمنوذجا فريدا لشــعب عظيم انتزع حريته من املحتل 
الغاشم.. راسام بذلك صفحة انتصار وطني مجرد من كل الوالءات 

املناطقية، محققا وطنا حفظ لشعبنا حريته وكرامته.
وقال الدكتــور الجريري يف تهنئة وجههــا نيابة عن عامل 
وموظفي وكــوادر رشكة النفط – فــرع العاصمة عدن، للقيادة 
السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئايس  ودولة 
رئيس الوزراء ومعايل وزير الدولــة محافظ العاصمة عدن وكذا 
معايل وزير النفط واملعادن واملديــر التنفيذي لرشكة النفط قال 
فيها: "إن االحتفال بالذكرى الـ59 لثورة الـ14من أكتوبر يجب أن 
يكون دافعا لتحقيق كل ما يصبو إليه شــعبنا يف الحياة الكرمية 
التي يســتحقها، ملا مثلته هذه الثورة النبيلــة من أفكار تحررية 
منذ انطالقتهــا يف الـ14 من أكتوبر لعام 1963 هادفة بالوصول 
بشــعبنا نحو االنعتاق من االحتالل الربيطــاين والحياة بحرية 

وكرامة".
واختتم الدكتــور الجريري تهنئته متمنيــا أن يعيد الله هذه 
الذكرى عىل شــعبنا ووطننا بالخر واليمن والربكات وأن يحفظ 
الله لوطننا الغايل أمنه واستقراره ويديم عليه انتصاراته ضد قوى 
الرش االنقالبية الحوثية، وأن يحقق ما تصبو إليه جامهر شعبنا 

من تقدم ورخاء وازدهار.

عدن / األمناء / خاص :
التقى فريق الحوار الوطني الجنويب الداخيل، برئاسة األستاذ 
عبدالســالم مســعد، نائب رئيس الفريق، أمس السبت، نخبة من 

الفنانني الجنوبيني يف العاصمة عدن.
ويف مستهل اللقاء أشــاد فريق الحوار بدور الفن والفنانني 
خالل كل املراحل التاريخية ومنــذ انطالق الثورة الجنوبية وحتى 
اليوم، مؤكدًا أن رشيحة الفنانني من الرشائح املهمة يف املجتمع، 
ولهــم دور بارز يف خدمة قضايا بلدهــم والتعبر عنها بالكلمة 
املعربة واللوحة الفنية والصورة امللهمة واملشهد التمثييل الهادف، 
وغرها من وســائل التعبر الفنية العميقة، حيث تصل رسائلهم 

إىل مختلف طبقات املجتمع.
 وأشــار فريق الحــوار إىل أن األمم ال تنهــض إال عن طريق 
اإلبــداع، وال تبنى البلدان إال من خالل ازدهار فنونها، ولطاملا كان 

الفن والفنانون األساس يف تطوير املجتمعات وازدهارها.
وقــدم الفريق رشحًا مفصاًل حول الحــوار الوطني الجنويب 
وأهدافه وأهميتــه يف هذه املرحلة املفصلية التي مير بها الوطن، 
باعتبار الحوار سلوكًا حضاريًا ذا قيمة إنسانية ودينية وأخالقية 
رفيعة وامتدادا للتصالح والتســامح الجنويب، لتوحيد الصف يف 

ظل التعايش والسالم. 
واســتمع فريق الحوار إىل جملة مــن القضايا التي طرحها 
الفنانون، والتحديات التي تواجه الحركة الفنية، وأهم املقرتحات 
التي ميكن أن تنهض بالفن الجنــويب، وجعله معرًبا حقيقًيا عن 
قضايــا الوطن واملجتمع ومبا يخدم املــرشوع الحضاري للوطن 

الجنويب من عدن غربًا حتى املهرة وسقطرى رشقًا.

الرئي�س الُزبيدي ُيعّزي ال�سيخ هاين بن بريك يف وفاة الدكتور حممد �سامل بن بريك

د. اخلبجي: ثورة 14 اأكتوبر مل تكن �سدفًة اأو حدًثا عابًرا

حريق يلتهم ملحق منزل قيادي بارز يف احلراك اجلنوبي

مدير عام �سركة النفط بعدن: االحتفال بذكرى 
اأكتوبر يج�سد قيم الوفاء مللحمة وطنية

فريق احلوار الوطني اجلنوبي يلتقي نخبة من 
الفنانني اجلنوبيني يف العا�سمة عدن


