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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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مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
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عدنان األعجم

برعاية فر�صان الخير واالأيادي البي�صاء وبح�صور عدد من قيادات المجل�س االنتقالي..

  األمناء / خاص :
شهدت العاصمة  الجنوبية عدن،  
أمس األول، وسط قاعة سبأ مبدينة 
خور مكرس - فعاليــة حفل تكريم 
الشــاعر الكبري محمد عبد الله "أبو 
حمدي"، تحت شــعار ”الشعراء هم 
ضمري األمــة ونحن أمــه ال ننىس 

مبدعي الشعر واألدب”.
حضــور  الفعاليــة  وشــهدت 
الجنوبية  القيــادات  العديــد مــن 
يتقدمهم عضو هيئة رئاسة املجلس 
فضل  األســتاذ  الجنويب،  االنتقايل 
محمد الجعدي، نائــب األمني العام 
املجلس  رئاسة  لهيئة  العامة  لألمانة 
طيار  والعميد  الجنــويب،  االنتقايل 
نارص الســعدي، عضو هيئة رئاسة 
العاصمة  أمــن  ومدير  االنتقــايل، 
الجنوبية عدن العميد مطهر الخييل، 
وعدٌد من قيــادات املجلس االنتقايل 
الجنــويب والقيــادات السياســية 
واالجتامعية  واألمنية  والعســكرية 

والشعراء واملشائخ واألعيان.
وخالل الحفل ألقى األستاذ فضل 
الجعــدي كلمة نقل يف مســتهلها 
للحضــور تحايــا الرئيــس القائد 
املجلس  رئيس  الُزبيــدي،  عيدروس 

االنتقايل الجنويب.
من  ومضات  الجعدي  واستعرض 
الدور النضايل للشــاعر الكبري "أبو 
حمدي"، وإثرائه الســاحة الجنوبية 
واملعززة  الثورية  الشعرية  بالقصائد 
للنســيج الجنويب والُلحمة الوطنية 
الجنوبية، مثمنــًا جهوده يف تعزيز 
التصالح والتســامح، ومشــيدًا يف 
هذا السياق بدور الشعراء الجنوبيني 
الذيــن يظلون نرباســًا يف وجدان 
ووعي يســري نحو اســتعادة دولة 

الجنوب.
ومن جانبه ألقى الشــيخ يارس 
بن يزيد، كلمــة اللجنة التحضريية، 
شــكره  عن  خاللها  من  عرب  والتي 
وتقديره لجميع الحارضين يف حفل 
التكريم واملســاهمني يف إنجاحه، 
الداخل  مثمنًا جهــود املبادرين يف 
والخارج وجميع من أسهم يف هذا 

التكريم.
وتحدث الشيخ أحمد عيل القايض 
"أبو فضل" - أحد أبناء جبل القضاة 
الضالع  الشعيب مبحافظة  مبديرية 
- بكلمة حيــا فيها الحضور، وعرب 
باملشاركة  البالغة  سعادته  عن  فيها 
يف تكريم أحد هامات األدب والشعر 
والثقافة، الشاعر أبو حمدي، مباركًا 
التجمع الجنــويب الكبري الذي يعرب 
عن وحدة الصف الجنويب والتكاتف 

القوي الذي يصعب تفكيكه.
محمد  الكبري  الشــاعر  عربَّ  كام 

عبد الله أبو حمدي، يف كلمة له عن 
عظيــم رشفه بهذا التكريم شــاكرًا 

العمل  بهذا  واملشاركني  القامئني  كل 
الكبري الذي تم القيام به، حيث اختتم 

كلمته بقصيدة شــعرية مبناســبة 
التكريم.

 - التكريم  حفــل  فعالية  وتخلل 
التي افتتحت بآيات من الذكر الحكيم، 
أعقبه النشيد الوطني الجنويب ومن 
ثم قراءة قصيدة شــعرية للشــاعر 
أحمد  أبو  املبدع   الشــعبي  الجنويب 
القحيم اليافعــي بعنوان )من أرض 
يافع معــك يا قافلة شــدي( تالها 
بالنيابة عنــه مقدم الحفل اإلعالمي 
يزيــد الربيعي - عدٌد مــن الفقرات 
الفنية والرقصات الشعبية، والقصائد 
وثائقي  فيلم  عرض  تالها  الشعرية، 
أبرز املشــاهد من مســرية  تضمن 
الشاعر الكبري أبو حمدي، حيث جرى 
عقب ذلــك  تقديم الدروع التكرميية 

وعدد من الهدايا للشاعر أبو حمدي.
كام حرض حفــل التكريم كوكبة 
من رجال الخــري واألعامل الخريية 
الشــعيب  حذارة  فــارس  يتقدمهم 
الفقيه  الشعيبي )أبو  الشيخ مجيب 
طه(، والشــيخ  محضار بن طهيف 
الشعيبي،  القرقور  اليافعي، وياسني 
وعبداللــه  الحســني،  وعبدالــرب 
اليزيدي، وجــامل اليزيدي، ورياض 
املرشقي، وعدد كبري من فرسان الخري 
واألعامل الخرييــة والوطنية، وعدد 
االجتامعية  الشــخصيات  من  كبري 
والقادة العســكرية والسياسية يف 
املجلس االنتقــايل الجنويب وقيادة 
الجنوبية  بالعاصمة  املحلية  السلطة 
عدن  ودائرة الثقافة والشعر واألدب 
وفرسان الشعر والفن الكبار أبرزهم 
األســطورة   األول  الجنوب  شــاعر 
اليهري،  عوض  ثابت  الكبري  الشاعر 
والشاعر الكبري محمد سامل الكهايل، 
والشاعر القدير فهد جعموم، وفنان 
الجنــوب املبدع الفنــان عيل صالح 
اليافعي، وجمهــور كبري من محبي 
الشــاعر الكبري أبــو حمدي من كل 

املحافظات الجنوبية.
الكبري  الشاعر  وجاء حفل تكريم 
محمد عبد الله أبو حمدي عقب حملة 
تــربع طوعية خرييــة  قادها رجل 
الخري والعطاء الشيخ عادل القايض 
)أبو حيدر( ورجل الخري خالد الوردي، 
ورجل  اليافعي،  يافع  أبو  والشــهم 
الخري والعطاء طه القرقور الشعيبي، 
كام شارك فيها غالبية أبناء الجنوب 
يف الداخل والخارج  يتقدمهم التجار 
ومغرتبو  واألعــامل  املــال  ورجال 
الجنوب يف سائر أنحاء العامل، وكان 
لرشكة أبو نشوان الشعيبي للرصافة 
والتحويالت ورشكــة يزيد للرصافة 
والتحويالت  املشــاركة املرشفة يف 

حملة تكريم الشاعر أبو حمدي.
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