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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

بم�صيرة كبرى ومهرجان جماهيري حا�صد ..

حلج / األمناء / غازي العلـــــــوي :
شــارك اآلالف من أبنــاء محافظة 
لحج صباح أمس األربعاء يف الفعالية 
القيادة  نظمتهــا  التي  الجامهرييــة 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحلية 
باملحافظة مبناســبة الذكرى الـ"55" 
لعيد االستقالل الوطني املجيد الـ"30" 
من نوفمرب ومشاركة األشقاء يف دولة 
احتفاالتهم  املتحــدة  العربية  اإلمارات 
بذكرى يوم الشــهيد والعيــد للوطني 

لالتحاد .
الفعالية  يف  املشــاركون  وجــاب 
الشــارع العام ملدينة الحوطة عاصمة 
محافظة لحــج حاملني أعــالم دولة 
تطلع  عن  املعــربة  والالفتات  الجنوب 
الثاين  االســتقالل  نيل  لحج  جامهري 
للجنــوب باإلضافة إىل صور شــهداء 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة وصور 
الرئيــس عيــدروس الزبيــدي رئيس 
املجلس االنتقــايل نائب رئيس مجلس 

القيادة الرئايس .
يف  املشــاركون  أصوات  وتعالــت 
املجلس  قيادات  تقدمها  التي  التظاهرة 
الجمعية  وأعضاء  باملحافظة  االنتقايل 
الوطنيــة وعدد من القيــادات األمنية 
والعسكرية ورؤساء الهيئات التنفيذية 
مبديريات املحافظة بالهتافات املطالبة 
مبنح الجنوب استقالله وفض رشاكته 
اليمنية  العربيــة  الجمهوريــة  مــع 
باإلضافات إىل الهتافات املجددة للعهد 
بالسري خلف املجلس االنتقايل الجنويب 
بالرئيس  ممثلــة  الحكيمة  وقيادتــه 

عيدروس الزبيدي .
وتوجهت الجمــوع الغفرية بعد ان 
طافت الشارع العام ذهابا وإيابا صوب 
)جنوب  واالســتقالل  التحرير  ساحة 
رشق الحوطــة( حيث أقيــم مهرجان 
الكلامت  العديد من  فيه  ألقيت  خطايب 
والقصائد الشعرية التي عربت مبجملها 

بخيار  لحــج  محافظة  أبناء  متســك 
التحرير واســتعادة الدولــة الجنوبية 
كاملة السيادة بحدودها املتعارف عليها 

قبل عام 1990 م .
وأشــاد البيان الســيايس الصادر 
عــن الفعالية الذي تــاله مدير اإلدارة 
لحج  انتقايل  بتنفيذيــة  السياســية 
حســني صالح بالتضحيــات الكبرية 
التي قدمها اآلباء واالجداد، يف ســبيل 
الوصول إىل االســتقالل الوطني الذي 
تحقــق يف الـ"30" مــن نوفمرب من 
العام 1067م  مؤكدا بأن هذا الشــعب 
الصابر والصامد ومثلام استطاع إجبار 
أكــرب إمرباطورية عــىل وجه االرض 
عىل الرحيل فهو قــادر بإرادة فوالذية 
ال تلني عىل إجبار االحتالل اليمني عىل 

الرحيل.

وأضاف البيان : " هــا هو التاريخ 
الشعب  خاض  ما  فمثل  نفســه،  يعيد 
التحررية  ثورتــه  العظيــم  الجنويب 
األوىل، ثــورة ١٤ أكتوبر وقدم خاللها 
قوافــل من الشــهداء، ها هــو اليوم 
يخــوض ثوره وكفاح اخــر منذ العام 
١٩٩٤ لتحرير الجنوب واستعادة دولته 

من االحتالل اليمني.
البطولية  املواقــف  البيــان  وحّي 
العربية  واإلنســانية لدولة اإلمــارات 
الجنوب وشــعبه مؤكدا  تجاه  املتحدة 
أبناء لحج خاصة والجنوب  مشــاركة 
عامة األشقاء يف اإلمارات احتفاالتهم 

بذكرى يوم الشهيد وعيد االتحاد .
واضاف البيان : " أن شعبنا الجنويب 
ينظر بتقدير واجــالل ملوقف اإلمارات 
العربية املتحدة الداعم لنضال شــعبنا، 

اإلمارات  لجنود  الزكية  الدماء  تلك  وما 
الجنوب  تربة  التي سألت فوق  االبطال 
الطاهرة وامتزجت بدماء أبطال الجنوب 
لعمق  اال تجسيد حي وصادق  األحرار، 
العالقات األخوية بني شــعبي البلدين 
واإلمارات  العريب  الجنوب  الشقيقني، 

العربية املتحدة " .
وخاطب البيان األشقاء يف اإلمارات 
بالقــول : " من لحج الثــورة والثوار، 
نقول لإلمارات قيادة وشعب هنيئا لكم 
االحتفال بهذه الذكرى العظيمة وهنيئا 
لهذ الشعب الشقيق باإلنجازات الكبرية 
التــي تحققت وتتحقق تحــت قيادة 
القائد العريب البار الشــيخ محمد بن 
زايد رئيس الدولــة والتي ابهرت العامل 
كام نكرر شــكرنا وتقديرنــا ملواقف 
للجنوب  واملســاندة  الداعمة  اإلمارات 

املجاالت، تأيت يف  العريب يف عدد من 
مقدمتها بناء وتأهيل القوات الجنوبية 
وتســليحها ويف املساعدة عىل توفري 
اهم الخدمــات واألعامل اإلنســانية، 
وديعة  تقديم  آخرها  كان  واالقتصادية 
بأكرث من مليار  املركــزي  للبنك  نقدية 
درهم تلك املواقف التي تعترب تجســيد 
البلدين  شــعبي  بني  للرشاكة  حقيقي 
الشــقيقني وعــىل واحديــة املصري 

واملستقبل املشرتك ".
خالل  من  لحج  جامهري  عربت  كام 
البيان الصادر عن الفعالية عن اعتزازها 
الســعودية  العربية  اململكــة  ملواقف 
الشــقيقة الداعمــة لقضايا شــعبنا 

الجنويب  يف العديد من املجاالت .
كام حّيا البيان بأجالل وإكبار قواتنا 
املسلحة الجنوبية الباسلة التي تذود عن 
الوطن عىل امتــداد الرشيط الحدودي 
وتتصــدى بكل بســالة للمليشــيات 
الحوثية وكذا محاربة اإلرهاب اإلخواين 

والقاعدي وتجفيف منابعه .
وجــدد البيان التأكيــد عىل أهمية 
الرياض  اتفاق  بنود  تنفيذ  اســتكامل 
باعتبار ذلك يشــكل مرتكز وأســاس 
ملحاربة املليشــيات الحوثيــة وإثبات 
مصداقية االطراف الشاملية عىل تحرير 
الشامل وكبح التمدد اإليراين واستعادة 

الدولة من الحوثيني .
قيادة  البيان مناشــدة  كام جــدد 
الدولة وحكومــة املناصفة عىل تنفيذ 
املهام التي شــكلت مــن أجلها وتأيت 
االوضــاع  تطبيــع  ؛  مقدمتهــا  يف 
بالبنية  واالهتامم  الجنوب  مبحافظات 
التحتية وتوفــري الخدمات وإعادة بناء 
املؤسسات وتحسني الوضع االقتصادي 
العملة إىل مــا قبل  وإعــادة ســعر 
االنهيار وكذلــك انتظام رصف املرتبات 
بارس  واالهتامم  واملدنيني  للعسكريني 

الشهداء والجرحى .

حلج حتتفي بذكرى اال�شتقالل وت�شارك االأ�شقاء يف االإمارات احتفاالتهم بيوم ال�شهيد وعيد االحتاد
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