
8 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Sunday - 16 Oct 2022 - No: 1439 األحد 16 أكتوبر2022م- املوافق 20 ربيع األول 1444هـ - العدد 1439

تغطية

"األمناء" قسم التقارير:
مل تدهشنا حشــود أبناء الجنوب 
يف وادي حرضمــوت، ومل ُتبهرنــا، 
بل بالعكس، هــذا ما كان متوقًعا من 
أبناء حرضموت األبطال، وهذا ما كنا 
ننتظره ونتوقعــه، فحرضموت كانت 
الجنوبية  الثــورة  زالت شــوكة  وما 

ومحركها الرئيس.
حرضمــوت اليــوم أعلنــت عن 
وجهتها التــي لن تحيد عنها، جنوبية 
جنوبية رغم أنف الحاقدين، فرســالة 
أبنــاء الجنــوب يف وادي حرضموت 

اليوم كانت رصيحة املعنى والداللة.
جاء ذلك يف احتشاد أبناء الجنوب 
يف وادي حرضمــوت يف مليونيــة 
الخــاص يف حشــد جامهريي غري 
بأن  أجمع  للعامل  ليؤكدوا  مســبوق، 
حرضمــوت جنوبية ولن تكون إال يف 
املؤامرات  الجنوب مهام تكاثرت  صف 

والدسائس.
أبناء حرضموت يســطرون أروع 
املاحم النضالية يف سبيل انتزاع الحق 
الجنويب من مخالب االحتال اليمني، 
فتحية بحجم الســامء لكل حرضمي 
مليونية  أكــدت  حيــث  وحرضمية، 
ســيئون عزم أبنــاء حرضموت عىل 
انتزاع حقوقهم والسيادة عىل أرضهم.

خسارة اإلخوان آخر معاقلهم 
باجلنوب

خرس حزب اإلصاح اإلخواين آخر 
الجنوب  محافظات  يف  معاقله  وأهم 
املحــررة، وادي حرضمــوت، ضمنًيا 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  لصالح 

الحامل لقضية أبناء الجنوب.

وشهدت مدينة سيئون مبحافظة 
حرضمــوت، عرص الجمعــة، فعالية 
ضخمة لـ)مليونيــة الخاص( تزامًنا 
مع العيــد الـ59 لثــورة 14 أكتوبر، 
أبناء  الربيطــاين، جدد  االحتال  ضد 
حرضمــوت تفويضهــم للمجلــس 

االنتقايل الجنويب.
وأكــد أبناء حرضمــوت يف هذه 
املليونية، اســتعدادهم الكامل للدفاع 
عــن حقوقهم املرشوعة بالوســائل 
املتاحــة، حيث ســطروا مــن خال 
هذه الفعالية الحاشــدة أروع املواقف 
اســتكامل  البطولة يف اإلرصار عىل 
ثورتهم حتى نيــل املطالب املرشوعة 

يف بناء دولة الجنوب الفيدرالية.
إن  جنوبيون،  سياســيون  وقال 
املشــهد املهيب يف وادي حرضموت، 
استفتاء شــعبي، يؤكد أن حرضموت 
الجنويب  املــرشوع  ومع  جنوبيــة، 
بقيادة املجلس االنتقــايل، ولن تغرد 

خارج الرسب.
الكبرية  الحشــود  هذه  إن  وقالوا 
يف سيئون رســالة للمجتمع الدويل 
واإلقليمي، والتحالف العريب واملجلس 
الرئايس، مفادهــا: إن حرضموت لن 

تقبل مبرشوع اإلخوان.
ويــرى املحلل العســكري العميد 
الركن ثابت حسني صالح، إن الرسالة 
مليونية  رســائل  بني  مــن  العاجلة 
ســيئون، التي ال تقبل التســويف أو 
التأجيل، كانت موجهة للتحالف وعىل 
رأسه اململكة ولرئيس مجلس القيادة، 
برسعة رحيل قوات املنطقة العسكرية 

األوىل من حرضموت.
وقــال يف منشــور لــه عــىل 
الرسالة األهم واألبلغ  الفيسبوك: "إن 
لكل مــن يف الداخل والخارج فهي أن 
حرضموت يف قلب وصدارة مســرية 
النضــال من أجــل اســتعادة دولة 

الجنوب".
بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية 
أحمد  الركن  اللواء  االنتقايل  للمجلس 
سعيد بن بريك أن أبناء حرضموت يف 
مليونية الخاص مبدينة ســيئون يف 
يقفون  أكتوبر،  لثورة 14  الـ59  العيد 
بكلمة وهدف واضح وهو رحيل قوات 
وإحال  األوىل،  العســكرية  املنطقة 
قوات النخبة الحرضمية وتنفيذ اتفاق 
املعيشية  األوضاع  ومعالجة  الرياض، 
العيش  ســبل  وتحســني  والخدمية 
الكريم وتحقيق أعىل مستويات األمن 

واالستقرار.
وأكد أن وادي وصحراء لن يحكمه 
اال أبناؤه يف إطار محافظة حرضموت 
وإقليــم حرضمــوت يف ظــل دولة 

الجنوب القادمة.

أبرز رسائل مليونية سيئون 
حضرموت وأهمها

وجــدد البيان الختامــي الصادر 
شــهدتها  التي  الخاص  مليونية  عن 
مدينة ســيئون بحرضمــوت التأكيد 
عىل التمسك مبا نص عليه بيان عدن 
األخ  بتفويض  القــايض  التاريخــي 
الرئيس عيــدروس الزبيــدي لقيادة 
شــعب الجنوب حتى استعادة الدولة 
الجنوبية وتحقيق تطلعات شعبنا يف 

التحرير واالستقال.
التام  الرفض  الختامي  البيان  وأكد 
واملطلق لبقاء قوات املنطقة العسكرية 
األوىل يف وادي وصحراء حرضموت، 
ورضورة نقلهــا إىل خطوط التامس 
مع ميليشيا الحويث وفق ما نص عليه 

اتفاق ومشاورات الرياض.
باملطالبة  استمرار  البيان  أكد  كام 
الحرضمية  النخبــة  قــوات  بإحال 
وقــوات دفاع حرضمــوت محل تلك 

للمنطقة  التابعة  العســكرية  القوات 
األوىل املحتلــة لوادينــا الحرضمي، 
ومطالبة دول التحالف العريب - ويف 
ومشــاورات  اتفاق  راعيــة  املقدمة 
الريــاض - بإلــزام قــوات املنطقة 
العســكرية األوىل بالرحيل عن وادي 
وصحــراء حرضموت كــام نطالبها 
بــاإلرساع يف تجنيــد 25 ألف جندي 

لتشكيل قوات دفاع حرضموت.
التمســك  عىل  البيــان  وجــدد 
باســتمرارية التصعيــد الجامهريي 
السلمي لضامن تحقيق كافة املطالب 
الشــعبية الحرضميــة يف الــوادي 
والســاحل ومن ذلــك تحقيق أهداف 
أهل  ومتكني  حــرو  لقاء  ومخرجات 
أرضهم  إدارة  األرض من حقهــم يف 

والتحكم يف ثروتهم.
وبــارك أبناء حرضموت ســاحًا 
ووادًيــا وصحراء لعمليتي "ســهام 
وأكدوا  الجنوب"  و"ســهام  الرشق" 
عــىل وقوفهــم إىل جانــب القوات 
األهداف  لتحقيق  الجنوبية  املســلحة 
التي انطلقت مــن أجلها هذه العملية 

العسكرية.
الجامهري  هــذه  باركــت  كــام 
دفاع  قوات  حققتها  التي  االنتصارات 
شبوة وقوات ألوية العاملقة الجنوبية 
لطرد العنارص اإلرهابية من محافظتي 

أبني وشبوة.
وأشــاد البيــان بقــرار املجلس 
االنتقايل الجنويب بفتح املجال إلجراء 
الحوار الوطنــي الجنويب يف الداخل 
والخارج وما تحقق يف هذا املجال من 
نتائج إيجابيــة تؤكد تراص الصفوف 
لكافــة املكونات الجنوبيــة من أجل 

تحقيق تطلعات شعبنا.
الختامي بتطهري  البيــان  وطالب 
كافة الدوائــر الحكومية من العنارص 
الفاســدة، ويف هذا الصــدد يرفض 

باملحافظة  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
عودة ما يســمى باملجالــس املحلية 
ورفض مامرستها ملهامها التي مل تعد 
ذات جدوى أساسا يف واقعنا الجنويب 

اليوم.
وطالــب البيان الســلطة املحلية 
ممثلة باملحافظ برضورة إعطاء أهمية 
خاصة ملعاناة املواطنني يف املحافظة 
ملا يواجهونه من مشــاكل مستعصية 
يف جانب الخدمات العامة من كهرباء 
وصحة  نفطيــة  ومشــتقات  وغاز 

وتعليم.
يف  االنتقــايل  املجلــس  وأكــد 
املحافظة وقوفه مع املعلمني ورضورة 
أن ينالوا حقوقهم املرشوعة واملكفولة 
لهم يف قانون املعلم وذلك لضامن سري 

العملية التعليمية بكل يرس وسهولة.
االنتقايل  املجلــس  قيادة  ومثنت 
الجنــويب باملحافظة وكذلــك الهيئة 
التنفيذية املساعدة بالوادي والصحراء 
الــدور األمني الــذي تؤديــه قيادة 
األمن والرشطة بالســاحل و بالوادي 
والصحــراء بقيــادة ابَني حرضموت 
املخلَصني العميد الركن مطيع ســعيد 
املنهايل والعميد الركن عبدالله ساملني 
بن حتيش عىل قيامهــم باإلجراءات 
األمنيــة يف ضبــط الجرميــة قبل 
وقوعهــا ومحاربة مروجي املخدرات 
وغريها مــن جرائم تعكر صفو األمن 

املجتمعي.
كام أشاد بقوات النخبة الحرضمية 
بقيادة ابن حرضموت البار اللواء فايز 

منصور التميمي.
بذلت  التي  الجهــود  البيان  ومثن 
من قيادة املجلس االنتقايل باملحافظة 
ممثلة بجهود األخ العميد الركن سعيد 
أحمد املحمدي وكذلك من قيادة الهيئة 
املســاعدة بالوادي ممثلة بجهود األخ 
محمد عبــد امللك الزبيــدي، وجهود 
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تلك  والوادي،  بالساحل  األعضاء  كافة 
الجهود التي أســهمت يف إنجاح هذه 

الفعالية.
وأكــد البيــان أن حرضموت هي 
الجنوب والجنوب هو حرضموت ولن 
إال عربية جنوبية  تكون حرضمــوت 
ولن تغــرد خارج الــرسب الجنويب، 
الشــعبي  التصعيد  اســتمرار  مؤكدا 
العسكرية  املنطقة  قوات  خروج  حتى 

األوىل.

مليونية اخلالص ُتسقط 
اإلخوان يف سيئون

مليونيــة  أن  ويــرى مراقبــون 
املجلس  التي جددت تفويض  الخاص 
االنتقــايل، رضبــة قوية ملشــاريع 
اإلخوان يف وادي وصحراء حرضموت 
الــذي يعترب آخر وأهــم معاقلها يف 

الشامل.
وأكــد أبناء حرضموت اســتمرار 
اتفاق  بنود  تستكمل  حتى  تصعيدهم 
الريــاض وخــروج قــوات املنطقة 
العســكرية األوىل املواليــة لجامعة 

اإلخوان من الوادي والصحراء.
وحدد  الشيخ حسن الجابري، قائد 
الهبة الحرضمية، مهلة زمنية للمجلس 
الرئــايس والتحالف العــريب، مدتها 
ثاثني يوما إلخراج املنطقة العسكرية 
األوىل املوالية لجامعــة اإلخوان من 

حرضموت تنفيًذا التفاق الرياض.
له،  كلمة  يف  الجابــري  ووجــه 
الرئايس واملجلس االنتقايل،  للمجلس 
والتحالــف العــريب، حيــث إنه بعد 
يعد هناك مجال،  الخاص مل  مليونية 
وســيكون لنا ترصفنــا، فقد صربنا 

كثريا، ولن نصرب أكرث.
وقال إنــه خال األيــام القادمة 
ســتخرج دفعــات من قــوات دفاع 
يوًمــا فقط،  حرضمــوت، وهي ٣٠ 
لتثبيت األمن واالســتقرار يف الوادي 

والصحراء.
القيادة  رئيــس  قال  من جانبــه 
الجنويب  االنتقايل  للمجلس  املساعدة 
يف الوادي والصحراء عبدامللك الُزبيدي 
إن مــا بعــد مليونيــة الخاص يف 
سيئون، سيكون تصعيدنا بشكل آخر، 
مضيفا أن ما بعد مليونية الخاص لن 

يكون كام قبلها يا شباب الغضب.
ووعد رئيــس انتقايل حرضموت 
العميــد املحمــدي بتحرير ســيئون 
حرضمــوت  وادي  ومديريــات 
ومدنيا  عسكريا  أبناؤها  وسيحكمها 

وإداريا.
االنتقايل  متحدث  أشــار  بدوره، 
أن ثورة 14  الكثريي إىل  عيل عبدالله 
أكتوبر تعد مصــدر إلهام للمناضلني 
يك يســتمدوا من محطاتها البطولية 
وتضحيات ثوارهــا، العزمية والصرب 
بقيمها  ويتــزودون  والفداء،  والجلد 
ومبادئهــا، ملواصلة طريــق الكفاح، 
لتحرير ما تبقــى من أرضنا وتحقيق 
استقالنا الثاين، ورسم تطلعاتنا نحو 

املستقبل.
مرشوعيــة  الكثــريي  وأكــد 
يف  حرضموت،  وادي  أبنــاء  مطالب 
والعسكرية  األمنية  شــؤونهم  إدارة 
الرياض  اتفاق  أن  بأنفسهم، الفتا إىل 
أكد عىل إخراج القوات العسكرية إىل 

جبهات القتال مع الحوثيني.
الفم  مبلء  "نقول  الكثريي:  وقال 
إنه يجب نرش قوات النخبة الحرضمية 
عىل امتداد كافــة مناطق حرضموت 
بشــكل عاجل، وبهذه املناسبة نحيي 
اللواء  الثانية  العسكرية  املنطقة  قائد 
والســلطة  التميمي،  فائز  طيار  ركن 
املحليــة ممثلة مبحافظــة محافظة 
بن  األستاذ مبخوت مبارك  حرضموت 

مايض".
وأكد الكثريي أن املجلس االنتقايل 
السياسية  القوى  لكافة  ذراعيه  يفتح 

مرشوع  مع  مشاريعها  تتامهى  التي 
الجنــويب يف  االنتقــايل  املجلــس 

استعادة الدولة الجنوبية.
وجدي  الجنويب  الصحفي  ويؤكد 
الســعدي أنه بعــد مليونية الخاص 
معاقل  آخر  حرضمــوت  وادي  أصبح 
بيد  ســاقًطا  الجنوب  يف  اإلخــوان 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وقال السعدي عىل تويرت: "إن  آخر 
معاقل حزب اإلصاح )جامعة اإلخوان 
باليمن( بعد شبوة يف املناطق املحررة 
جنوبا، كان وادي حرضموت سيئون".
وأكد أن الوادي ســقط وسقطت 
سيئون اليوم بأيدي املجلس االنتقايل 
الجنويب وعىل الجميع أن يعرتف بهذا 
االنتصار الجنويب يف حرضموت بعيًدا 

عن املكابرة واإلنكار.

خيارات مفتوحة
وأكد نائب رئيس الدائرة اإلعامية 
صالح،  منصور  االنتقــايل  للمجلس 
الحاشــد  بخروجها  حرضمــوت  إن 
يف مليونيــة الخــاص ألقمت أفواه 
ألف حجر، وطالبتهم  الغزاة وتابعيهم 
فخياراتهــا  وإال  ســلاًم،  بالرحيــل 
مفتوحة يف سبيل استعادة حقوقها.

وغرد صالح قائا: "إن حرضموت 
العــزة تواصل انتفاضتهــا ورفضها 
لتواجــد الدخاء عــىل أرضها، ومع 
كل انتفاضــة ال تنىس حرضموت أن 
وارتباطها  وعروبتها،  جنوبيتها  تؤكد 
الوثيق مبرشوع استعادة وبناء الدولة 

الجنوبية الفيدرالية املستقلة".
فيام قال رئيــس تحرير صحيفة 
عدن تايــم عيدروس باحشــوان إن 
أكدت  بســيئون  الخاص  مليونيــة 
مجدًدا أن ال مكان بعــد اليوم لقوات 
املنطقة العســكرية األوىل يف وادي 

حرضموت.
السجل  باحشــوان  واســتعرض 
املنطقة  قــوات  ملنتســبي  األســود 
العســكرية األوىل الــذي حفل برقم 
قيايس يف جرائم القتل واالغتيال ألبناء 
االختطافات  وأعامل  حرضموت  وادي 
اإلرهابية،  الجامعات  وإيواء  والجباية 
وقال: "كل هذه املعطيات كفيلة بقيام 
مجلس القيــادة الرئايس بواجبه إزاء 
أبناء حرضموت بحلحلة ملف  مطالب 
الــوادي ورحيل املنطقة العســكرية 
وإعادة متوضعها يف مناطق التامس 

واملواجهة مع مليشيا الحويث".
وتنــاول باحشــوان: "الصــور 
الجامهري  بعثتهــا  التي  والرســائل 
مبليونية الخــاص إىل العامل بصورة 
التعــاون وقيادة  عامــة ومجلــس 
التحالف العريب بصــورة خاصة بأن 
صــرب الجنوبيــني لن يــدوم طويا 
النتزاع  أمامهم  مفتوحــة  والخيارات 
الوادي  أراضيهم يف  حريتهم وتحرير 
واملهرة". مضيفا: "حان الوقت لتحرك 
جدي من هــذه األطراف لحلحلة ملف 

الوادي الحرضمي".
نضــاالت  باحشــوان  واعتــرب 
الرواد  لكفاح  امتداًدا  اليوم  الجنوبيني 
األوائل من ثوار 14 أكتوبر الذين هبوا 
ملقاومــة املحتل الربيطــاين قبل 59 
أبناء الجنوب من هذا  عاما، ويستلهم 
اإلرث النضــايل يف مواجهتهم اليوم 

للمحتل اليمني".
بــدوره قال الســيايس الجنويب 
حارضة  ســيئون  "إن  الخليفي:  فهد 
وادي حرضموت اكتست اليوم باللون 
الجنويب وأرسلت أقوى رسالة للداخل 

والخارج".
"إن  حرضموت  تويرت:  عىل  وقال 
رأس الهــرم ملــرشوع الجنوب توجه 
النشــاز  اليوم آخــر رضبة ألصوات 
وأبواق القوى املؤدلجة الذين تستميت 
وخلق  دعمهــا  عىل  اإلرهــاب  قوى 
فوىض لطمس قضيــة الجنوب التي 

عمدت بالدم".

العاصمة اجلنوبية عدن "األمناء" خاص:
نظمت األمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنويب، الخميــس، بالعاصمة عدن، حفًا فنًيا وخطابًيا 
مبناسبة العيد الـ59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة تحت شعار 
"الجنوب لكل وبكل أبنائه"، بحضور أعضاء هيئة رئاســة 
املجلس االنتقايل األستاذ فضل محمد الجعدي نائب األمني 
العام باألمانة العامة لهيئة رئاســة املجلــس، و د. منى 

بارشاحيل، ود. سهري عيل أحمد.
ويف الحفــل، ألقى الجعدي كلمــة املجلس االنتقايل 
التي رحب يف مســتهلها بالحارضيــن، ناقا لهم تحيات 
الرئيس القائد عيــدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب نائب رئيس مجلس القيــادة الرئايس، وتهانيه 
ألبناء الجنوب كافة بهذه املناســبة العظيمة لحدث انطلق 
من قمم جبــال ردفان وامتد لــكل أرايض الجنوب ليمثل 
أسطورة ملحمية قدم فيها شعب الجنوب أغىل التضحيات 

التي توجت باالستقال املجيد يف 30 نوفمرب 1967م.
وأشــار الجعدي ملا يتعرض له الجنــوب من أجندات 
متارس ضد إرادته الحرة سياســيًا وعســكريًا واقتصاديًا 
بغرض إنهاك الشــعب وإحباطه وحرف مســار قضيته، 
مشددًا عىل وجوب توحيد الصف الجنويب لخدمة املصلحة 
الوطنية العليا لشــعب الجنوب باستعادة دولته لكل وبكل 

أبنائه.
وأكد أنه "تقع علينا اليوم مهام جســيمة كتلك التي 
تحملها آباؤنــا وأجدادنا يف نضاالتهــم، وهو ذات األمر 
الذي يخوضه جيل العرص الحديث ملواجهة عصابات الدين 
والقبيلة والعسكر منذ 1994م وهي التي تطبخ املؤامرات 
الدنيئة لتمزيق جنوبنا ولكن مل ولن يكتب لها النجاح أمام 
إرادة شــعبنا الصلبة، مشددًا عىل عدم التفريط يف أهداف 
الثورة الجنوبية والثوابت التي رســمتها دماء الشــهداء 
وتضحيات الشــعب للحفاظ عىل مــا تحقق للجنوب من 

منجزات".
واختتم الجعدي كلمته بتوجيه التهاين لشعب الجنوب 
وقواته املســلحة الجنوبية الباسلة املرابطة يف الجبهات، 
محييــًا صمودهــا وتضحياتها من أجــل الحرية والعزة 
والكرامة والثبات حتى اســتكامل التحريــر وبناء الدولة 

الجنوبية املستقلة كاملة السيادة.

وشهد الحفل حضور عدد من رؤساء وقيادات الهيئات 
التنفيذية للمجلس االنتقــايل يف املحافظات واملديريات، 
وقيادات سياسية وعســكرية وأمنية جنوبية، وعدد من 
مــدراء عموم مديريــات العاصمة عدن ومــدراء مكاتب 
الدولة  ومؤسســات  املحلية  الســلطة  وممثيل  الوزارات 
بالعاصمة، حيث افتتح الحفل بآي من الذكر الحكيم، أعقبه 
النشــيد الوطني الجنويب، ثم الوقوف دقيقة حداد لتاوة 

سورة الفاتحة عىل أرواح شهداء الجنوب.
ويف الحفل الذي متيز بحضور جامهريي كبري وتواجد 
بارز لعدد من مناضات ثــورة 14 أكتوبر املجيدة، ألقيت 
كلمة عــن مناضيل ثورة 14 أكتوبــر قدمتها املناضلة د. 
شفيقة مرشد، كام تخلل الحفل مشهد دخول استعرايض 
لطاب يحملون أعــام الجنوب، كام قدم عدد من األطفال 
وزهرات الجنوب أكاليل الزهور لقيادات االنتقايل الجنويب، 
وكذا ألقيت قصائد شــعرية وطنية وقدمت عروض فنية 
اســتعراضية تراثية ووصات غنائية وطنية نالت إعجاب 

واستحسان الجامهري الحارضة.
وقام الجعدي، عىل هامــش الحفل، بافتتاح املعرض 
الفني الخاص للوحات الرســومية للفنان التشكييل بدر 
عيل أحمد، والذي أقيم بدعم من املجلس االنتقايل احتوى 
عــىل لوحات فنية تعــرب عن جوانب من حيــاة املجتمع 
الجنويب ومشاعر مواطنيه الحياتية وتوجهه نحو السام 
وأيضًا نضاالت شعب الجنوب من أجل الحرية واالستقال.

الضالع - أبني "األمناء" خاص:
شــهدت محافظة الضالع، صباح أمس السبت، حفًا 
والخمسني  التاسع  العيد  كرنفالًيا وجامهريًيا مبناســبة 

لثورة الرابع عرش من أكتوبر املجيدة.
وتوافــد املواطنون بكثافة إىل موقــع االحتفال الذي 
احتضنه ملعب نادي الصمود الريايض، ضمن االحتفاالت 

الشعبية باملناسبة الوطنية الجنوبية.
للقيادة  التنفيذية  الهيئــة  أبني، أحيت  ويف محافظة 
املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب أمس الســبت، الذكرى 
الـ 59 لثــورة 14 أكتوبر املجيدة، بحفــل خطايب وفني، 
برعاية الرئيــس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب، وبحضور السفري قاسم عسكر 
ممثل اإلدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس االنتقايل 
يف أثيوبيا والقرن األفريقي، ورئيس انتقايل أبني االستاذ 
محمد أحمد حيدرة الشــقي، ووكيل محافظة أبني الشيخ 
حســني صالح الجنيدي، ونائب رئيس انتقايل املحافظة 

األستاذ خالد عمر العبد.
ويف االحتفالية، التــي احتضنتها قاعة نور بزنجبار، 
ألقى الشقي كلمة نقل يف مستهلها تحيات الرئيس القائد 
عيدروس الُزبيــدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب نائب 
رئيــس مجلس القيادة الرئايس، ومهنًئا إياهم مبناســبة 

الذكرى التاسعة والخمسني لثورة 14 أكتوبر الباسلة.
وقال الشــقي: "نحييكم تحية شــهداء ثورتنا األبرار 
وكافة رموز نضالنا الوطنــي ليمتد لهيبها وصدى تيارها 
الهادر ضد بريطانيــا اإلمرباطورية التــي ال تغيب عنها 
الشــمس، ثورة توجت نضالها بانتزاع استقالنا الوطني 
الناجز يف الثاثني من نوفمــرب املجيد 1967م ذلك اليوم 
األغر الــذي أعلنت فيها دولة جمهوريــة اليمن الجنوبية 

الشعبية".
وأكد الشقي بأن حديثه عن هذا التاريخ هو عنوة، يك 
يعرف جيل اليوم وشــباب اليوم جزًءا من تاريخ ثورتهم 
ووطنهم الجنويب الحر املســتقل الذي تعرض لســيل من 
الوطني  الوعي  الدعايات ومحــاوالت تزوير وتشــويش 

الجنويب يف إطار هجمة منظمة رشســة حقرية بهدف 
النيل من كل مالــه عاقة بالجنوب ودولته واســتقاله 

وهويته وتاريخه العظيم منذ ما قبل غزو 1994م. 
وأشار الشــقي إىل أن رشارة ثورتنا املجيدة ثورة 14 
أكتوبر مــا تزال متقدة يف أرواحنــا ويف قيمنا ونضالنا 
الوطنــي، وســتظل إىل أن يحقق الله لشــعبنا الجنويب 
أهدافه العظمى ويف طليعتها اســتعادة دولته الجنوبية 

املستقلة عىل كامل تراب أرضه من املهرة إىل باب املندب.
وتطرق الشــقي إىل املشهد الســيايس الذي يتشكل 
يف الحوار الجنويب الجنــويب، الصادق النزيه، الذي يعزز 
الجبهــة الوطنية الجنوبية معها ونــدرك حجم التحديات 
واملؤامرات عىل شــعبنا ما يجعل وحدتنــا الجنوبية الرد 

العميل والحاسم عىل كل مخططات املرتبصني.
مؤكدا أن قيادتنا السياســية بقيــادة الرئيس القائد 
عيدروس الُزبيدي حريصة كل الحرص عىل روح التسامح 
والتصالــح وروح الحــوار الجنــويب الجنــويب بقيمه 
ومفاهيمــه الوطنية الــذي يجب أن نعمــل جميعًا عىل 
تجســيده قوال وفعا وعما عىل أرضنا ومساحة وطننا 

ودولتنا الحرة املستقلة.
الفنية  الفقــرات  العديــد من  وشــهدت االحتفالية 
والغنائية، بقيادة اتحاد الفنانــني الجنوبيني باملحافظة، 
والرقصــات املتنوعة للرتاث األبيني التي جســدها براعم 

زنجبار، تحت إرشاف اإلدارة الثقافية.

حفل فني وخطابي بالعا�صمة عدن يف 
العيد الـ59 لثورة 14 اأكتوبر املجيدة

احتفالت اأبني وال�صالع بذكرى ثورة 14 اأكتوبر


