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يف الذكرى الـ«59” لثورة “14” أكتوبر املجيدة والذكرى الـ”15” لشهداء املنصة..

ردفان/ األمناء/ غازي العلوي:

)بالروح بالدم نفديك يا جنوب(، )عهٌد عهٌد للشــهداء، 
واملوت والعار للجبناء(، )يا عيدروس ســري سري نحن بعدك 
باملســري( بهذه الشــعارات صدحت الجامهري الغفرية التي 
توافدت صباح الخميس من جميع مديريات لحج إىل ساحة 
منصة الشــهداء مبدينة الحبيلني، كــرى رباعيات ردفان، 
للمشــاركة يف املهرجان الجامهريي الحاشــد الذي أقامته 
القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج 
مبناسبة الذكرى الـ«59” لثورة “14” أكتوبر املجيدة والذكرى 

الـ”15” لشهداء املنصة.
وتزينت ســاحة املهرجان، الذي حرضه عدد من قيادات 
املجلس االنتقايل الجنويب، يتقدمهم اللواء ركن/ أحمد سعيد 
بن بريك رئيس الجمعية الوطنيــة، والدكتور نارص الخبجي 
رئيس وحدة شــؤون املفاوضات عضو هيئة رئاسة املجلس، 
والدكتور محمد ســعيد الزعوري وزير الشؤون االجتامعية 
والعمل، واملحامي رمزي الشعيبي رئيس تنفيذية انتقايل لحج، 
والعميد مختار النويب قائــد محور أبني قائد اللواء الخامس 
دعم وإســناد، والعميد عبدالله مهدي سعيد رئيس تنفيذية 
انتقايل الضالع، وفادي باعوم رئيس املكتب السيايس ملجلس 
الحراك الثوري، والســفري قاسم عســكر جران، واألستاذ 
عبدالعزيز الشيخ رئيس قطاع اإلذاعة والتلفزيون، وعدد كبري 
من القيادات األمنية والعسكرية - تزينت بأعالم دولة الجنوب 
وصور الشــهداء باإلضافة إىل صور الرئيس القائد عيدروس 
الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنوب نائب رئيس مجلس 

القيادة الرئايس.
الكلــامت والقصائد  العديد من  املهرجــان  وألقيت يف 
الشعرية اســتهلت بكلمة اللجنة التحضريية للفعالية ألقاها 
محمود عبدالكريــم، رئيس تنفيذية انتقايل الحبيلني، والذي 
رحب فيها بجميع الحارضين من قيادات االنتقايل وقيادات 
أمنية وعسكرية ومدنية وجموع املواطنني الذين توافدوا من 

جميع قرى ومناطق مديريات ردفان.
كام ألقيت كلمة عن أرس الشــهداء ألقاها بالليل قاسم 
شــائف أكد فيها باســم أرس الشــهداء امليض قدًما خلف 
املجلس االنتقايل الجنويب الستعادة دولة الجنوب بحدودها 

املتعارف عليها قبل عام 1990م .
ويف املهرجــان ألقى اللــواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريك كلمة نقل يف مســتهلها للحارضيــن تحيات الرئيس 
القائد عيدروس الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل، مشــيدا 
بالتضحيات التي قدمها أبناء ردفان مبختلف مراحل النضال 

الثوري التحرري.
ووجه اللواء أحمد ســعيد بن بريــك، رئيس الجمعية 
الوطنية، التحية إىل املناضلني الجنوبيني املدافعني عن أرض 
الجنوب، محذًرا العدو الحويث واإلخــواين من التآمر عىل 

الجنوب.
الرئايس والحكومة  القيــادة  وطالب بن بريك مجلس 

بــأن يعطوا أبنــاء الجنــوب حقهم من 
ين من  خريات بلدهم التي تنهب وتهدر وهــم يعانون األمرَّ
غالء املعيشــة وتردي األوضاع التي وصلت إىل حد ال ميكن 
السكوت عنه أو القبول به، وثروات الجنوب لشعب الجنوب 
ولن يستمر أبناء الجنوب يف الرصف عىل محافظات اليمن.

كام طالــب رئيس الجمعية الوطنيــة، مجلس القيادة 
الرئايس بتشــكيل وفد املفاوضات األممي مبشاركة ممثيل 
قضية شعب الجنوب، وشــدد عىل رضورة انتصار الجنوب 

يف مساره واستعادة دولته.
واختتــم اللــواء بن بريــك كلمته برســالة للمجتمع 
الدويل إىل رضورة إرشاك املجلــس االنتقايل الجنويب يف 
أي مشــاورات للحل النهايئ لألزمة السياســية يف اليمن، 
ولن يكون هناك مخرٌج حقيقٌي إال بتحقيق مطالب شــعب 
الجنوب املتمثلة باستعادة دولته كاملة السيادة، مجددًا بذات 
الســياق التأكيد عىل دعوه الرئيس الُزبيدي لكافة القيادات 
واملكونات الجنوبية وكل املؤمنني بالتحرير واالستقالل إىل 
تلبيــه الحوار من أجل تعزيز وحدة الصف الجنويب وتفويت 
الفرصة عىل كل املرتبصني يف هذه املرحلة املفصلية واملهمة.

هذا وقد تخلل الحفل عدٌد من الفقرات الفنية والرقصات 
الشــعبية الجنوبية الرائعة تعر عن الفرحة واالبتهاج بهذه 
املناســبة املجيــدة، إضافة إىل تكريم أرس شــهداء منصة 
الحبيلني الذين ســقطوا برصاص قــوات االحتالل اليمني 
عشــية يوم االحتفامليع الحارضين من قيــادات االنتقايل 
وقيادات أمنية وعســكرية ومد بذكرى ثورة 14 أكتوبر عام 

2007م.
و يف ختام الحفل ُقــرَِئ البيان الختامي من قبل رئيس 
تنفيذية انتقايل لحج املحامي رمزي الشعبي الذي ترحم من 
خالله عىل أرواح كافة الشهداء منذ انطالقة رشارة ثورة 14 
أكتوبــر من جبال ردفان ويف كافــة مراحل النضال وحتى 
املسلحة  القوات  التي حققتها  باالنتصارات  اليوم، مشــيدًا 
الجنوبية يف كافة جبهات القتال مبــا فيها االنتصار عىل 

قوى اإلرهاب والتمرد يف محافظتي أبني وشبوة.
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