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الرئيس الزبيدي يف احتفالية تأبين الشهيد سيف العفيف:

الوفاء لل�شهداء الأبطال لن يكتمل �إال باكتمال ال�سري على طريقهم حتى الن�صر
عدن  /األمناء  /خاص :
أكد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي
رئيس املجلس االنتقــايل الجنويب أن
الوفاء للشــهداء األبطال لن يكتمل إال
باكتامل الســر عــى طريقهم حتى
النرص.
وقــال يف كلمة ألقاهــا أمس يف
االحتفال التأبيني الذي أقيم مبناســبة
أربعينية استشــهاد القائد البطل اللواء
سيف عيل صالح العفيف :إن الوصايا
التي خلفها الشــهيد مهمــة وخالدة
ينبغي أن نكون جميعـ ًـا يف مستوى
حملهــا وعهدنا له بالوفــاء هو عهد
الرجال للرجال « .
وقــال الزبيدي يف كلمتــه « :إننا
ونحــن نحتفي اليــوم بتخليد ذكرى
هذا القائد االســتثنايئ ،إمنا ُنخلد من
خالله كل الشهداء امليامني الذي رووا
بدمائهم الزكية تراب الجنوب الطاهر
طو ً
ال وعرضــ ًا ،صانعني لوحة النرص
العظيم الذي يؤسس الستعادة وبناء
دولة الجنوب املنشــودة ،دولة العدالة
واملساواة والقانون .
وأكــد  « :إن التحــوالت املصريية
الوطنية ومعاركها الفاصلة التي يكون

فيها الوطن وســيادته ومصريه أغىل
من الحيــاة ذاتها هي من تخترب معادن
الرجــال وتصنع القادة االســتثنائيني
 ،ومــن هــذا الواقع وهــذه الظروف
جاء القائد الشــهيد سيف عيل صالح
( ســكرة) ،ليشــكل منوذج ًا ح ّي ًا لهذا
الصنف من القادة والرجال «.
وأشــاد الرئيس الزبيــدي مبناقب
ريا إىل بعض
الشهيد سيف العفيف مش ً

الهيئة العامة لرعاية �أ�سر ال�شهداء ومنا�ضلي
الثورة تكرم عميد الأ�سرى املرق�شي

األمناء /خاص:
منحت قيــادة الهيئة العامة لرعاية
أرس الشهداء ومناضيل الثورة اليمنية
ممثلة باألخ أحمد قاسم عبدالله  ،درع
الهيئــة العامة لألخ املناضل األســر
املحــرر  /أحمد عمــر املرقيش  ،وذلك
اعتــزازا لتاريخه املــرف  ،الذي رفع
اســم الوطن عاليا باعتباره كان واحد ًا
من الفدائيــن العرب الذين شــاركوا
جنبــ ًا إىل جنــب مع رفاقهــم رجال
املقاومة اللبنانية والفلســطينية يف
مواجهة االجتياح اإلرسائييل للبنان يف
مطلع الثامنينيات  ،وملواقفه الوطنية

النبيلة مع رفيق دربه الفقيد هشــام
بارشاحيل طيب الله ثراه  ،يف إســناد
الحراك الجنويب التي عرضته لالعتقال
والتعذيب يف ســجون صنعاء  ،والذي
دام إحدى عرش عام ًا .
وقد عرب املناضل أحمد املرقيش عن
رسوره البالــغ لنيله درع الهيئة العامة
 ،وقد اعتربه وساما لرفيق دربه الفقيد
الكبري هشام بارشاحيل.
حــر التكريــم املناضــل أرشف
عيل محمد األمــن العام لحزب البعث
االشرتايك والشــخصية الوطنية فريد
عبده صحبي والنقايب املعروف عبدالله
مهيوب قاسم.

مواقفــه البطولية وأضــاف بالقول :
حملنا القائد ســيف العفيف ــ
«لقــد ّ
قبل أن يرتقي إىل الله شــهيد ًا ــ جملة
مــن الوصايــا الخالدة ،ومــا أصعب
ِحمــل وصايا القــادة الشــهداء وقد
صارت للمقاتل قلبــ ًا وضمري ًا وبندقية
وللمجتمع عهــدا وللمؤرخ كتا ًبا يروي
مسرية «.
وأكد الزبيدي « :إن وفاءنا للشــهيد

القائد سيف ســكرة ووصاياه والهدف
الذي ضحــى بروحه من أجله لن يكون
مكتمال إال حني نبلغ مرتبة التفوق يف
مدرســته العســكرية الوطنية ونبلغ
مرتبة التميز يف االنتامء العظيم للوطن
والجهوزية للتضحية بالغايل والنفيس
يف سبيله وهذا عهدنا للشهيد العفيف
ولكل الشهداء ،وهو عهد الرجال للرجال
ولن نحيد عنه ما حيينا «.
وألقيت خــال الفعاليــة عد ٌد من
الكلامت تحدثت جميعهــا عن مناقب
الشــهيد وأدواره الوطنيــة والنضالية
يف خدمة الوطن والشــعب ومسريته
الحافلة بالعطــاء والتضحية واجرتاح
املآثر وإخالصه وتفانيه يف أداء مهامه
يف القــوات املســلحة الجنوبية ويف
املقاومة الجنوبية .
وألقى مدير أمن عدن اللواء شــال
شــائع كلمة أشــاد فيها بدور الشهيد
يف قيــادة معارك تحريــر الضالع ضد
املليشيات اإليرانية باعتباره أحد القادة
امليدانيــن ،وجــدد العهد يف الســر
ّ
ســكرة وكل الشهداء
عىل درب الشهيد
األبطال .
عــر نجل الشــهيد القائد /
فيام ّ
وليد سيف ســكرة عن شكره وكل أفراد

أرسة آل العفيف لــكل من وقف معهم
يف مصابهم وقدم التعازي واملواســاة
باسشهاد القائد /ســيف سكرة الذي
كان مثاال لألب الجنون واملريب الفاضل
والقائد املحنك املغوار .
وقال القائد وليد سكرة كلنا مشاريع
شهادة ونحن عىل درب الشهيد سائرون
ولــن نحيد قيد أمنلة عــن الهدف الذي
سقطوا ألجله.
وكانت قد ألقيت عــدد من الكلامت
منها كلمــة العميد صالــح عيل زنقل
رئيس الهيئة الجنوبية العليا ،واألستاذ
أمين محمد نارص وكيــل وزارة اإلعالم
،وكلمة عن اللجنــة التحضريية أكدت
جميعها عــى أهمية الــدور القيادي
والعسكري الشــهيد ،وحثت الكلامت
عىل انتهاج مسرية الشهداء .
كام تخللــت حفل التأبــن قصائد
شعرية للشــاعر محمد زين بن شجاع
،وأبو حمدي ،والشبل رعد الحاملي نالت
استحســان الحارضين ،وتم عرض فلم
وثائقي عن سرية وحياة الشهيد /سيف
سكرة أعده اإلعالمي سامح عقالن أثر
يف الحارضين جميعا وأجهش بعضهم
بالبكاء .

الدائرة الإعالمية لـلمجل�س االنتقايل تنظم لقاء ت�ش ً
اوريا للإعالميني يف ال�ضالع
األمناء /خاص:

ظمت الدائرة اإلعالمية لدى األمانة العامة لهيئة رئاســة
املجلس االنتقــايل الجنويب ،صباح األحد لقاء ًا تشــاوري ًا
إلعالميي القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل يف محافظة
الضالع.
وتطرق اللقاء ملناقشة جملة من القضايا التي تهم الجانب
اإلعالمي يف املحافظة وسبل تطويره واالرتقاء به ،وما هي
أولياته واإلمكانات التــي يحتاجها لتنفيذ مهامه خصوص ًا
يف ظل ظروف الحرب الجارية
والتــي تدور رحاها شــال
املحافظة.
كام اســتمع وفد األمانة
لعدد من املقرتحــات قدمها
بعــض الحارضيــن مــن
اإلعالميــن والصحافيــن
والنشــطاء يف املحافظــة،
والتــي تناولــت يف مجملها
كيفية تفعيل دور اإلعالم يف
املحافظة وسبل توفري الدعم
قادرا عىل
الالزمة له ،وجعله
ً
مامرســة مهامه مبهنية مبا
يتناسب مع سياسة املجلس،
إىل جانب التنــاول اإلعالمي
املســؤول لتطورات جبهات

القتال.
حرض اللقاء من جانب الدائــرة اإلعالمية لألمانة العامة
كال من االســتاذ زكريا الســعدي رئيس الوفد ،واالســتاذ
ماجد الحريري عضو رئاســة الدائرة اإلعالمية يف املجلس،
كام حــر اللقاء عدد كبري من إعالميي ونشــطاء القيادة
املحلية للمجلس االنتقايل يف محافظــة الضالع يتقدمهم
رئيس الدائرة اإلعالمية عبدالكريــم النعوي ورئيس اإلدارة
االجتامعية األستاذ عبدالحميد طالب .

