
   (السبت ــ الثالثاء) يومي تصدر من العاصمة عدن                                                 2013يناير  19السبت الموافق 

 في يوم االسير حول نجاح المهرجان المليوني للتصالح والتسامح بكريترفي الندوة السياسية التي اقيمت في مخيم التحرير واالستقالل 

الباطلة  اإلتهاماتشعب اجلنوب العظيم اثبت للعامل زيف : مشدود الشيخ 
 التي يسوق هلا نظام االحتالل اليمني و السفري االمريكي 

 بالعاصمة كريتر بمدينة واالستقالل التحرير مخيم احتضن

 ندوة م2013 يناير 17 الموافق الخميس اليوم عصر عدن

 الهيئة عضو مشدود بن محمد الشيخ القاها سياسية

 ، واالفتاء لإلرشاد الجنوبية

 التصالح مليونية حققته التي الباهر النجاح عن فيها تناول

 الجنوب شعب ان قال حيث ، عدن العاصمة في والتسامح

 التحرري السلمي ونضاله القوية بإرداته استطاع العظيم

  منذ ثورته على المفروض االعالمي التعتيم حاجز كسر من

 العربية الفضائية للقنوات والتقدير بالشكر وتقدم ، اعوام

 والتسامح التصالح مليونية بتغطية قامت التي والغربية

 تزييف واستنكر ، ومهنية حيادية بكل عدن في الجنوبي

 ألشباع الحدث لهذا الفضائية والقنوات االعالم وسائل بعض

 ، الخاصة اجنداتهم وتنفيذ رغباتهم

 عدن العاصمة واهالي ألبناء واالمتنان الشكر بجزيل وتقدم

 واقتسموا واحد رجل وقفة وقفوا الذين واطفاالا  ونساءاا  رجاالا 

 المحافظات من الوافدين الجنوبيين ضيوفهم مع يومهم قوت

 غداء من الالزمة االحتياجات كل لهم وقدموا ، المجاورة

 والصعبة الشحيحة االمكانيات برغم وغيرها وفرش وماء

 اتبث لقد : قائالا  واردف ، عدن اهالي منها يعاني التي

 الباطلة االتهامات زيف اجمع للعالم العظيم الجنوب شعب

 دولة سفير عبر اليمني االحتالل نظام لها يسوق التي

 تقرير في الشعوب حقوق وتكفل الديمقراطية تدعي

 بدعم يأتي باالنفصال الجنوبيين مطالب بأن ، مصيرها

 وسفير اليمني االحتالل نظام ان وقال !!! ايران من

 بأخر اللعب سوى اوراق من لهم يتبقى لم بصنعاء امريكا

 المهرجان ان مؤكدا .. ايران فزاعة وهي لهم ورقة

 هللا من بفضل نجح عدن في والتسامح للتصالح المليوني

 عدن العاصمة واهالي ابناء بفضل تم وتعالى سبحانه

 الحمالت من عدد عبر عليه مايستطيعون كل قدموا الذين

  تقريبا بأسبوعين المهرجان سبقت التي التبرعات لجمع

   وتجار اعمال رجال من عددا   الدعم في شارك كما ، ًا 

  وفي الوطن داخل في جنوبيين

 ، المهجر

 ايران ان : قائالا  كلمته واختتم

 يا عدن في منزل كل في التوجد

  ، !!! االمريكي السفير سعادة

 الى بالمحتشدين واهاب

 غداا  الفاعلة والمشاركة الحضور

 اطلق التي الجمعة صالة ألداء

 الحق ظهر جمعة ) عليها

 في ستقام والتي ( الباطل وزهق

 المعال بمدينة مدرم شارع

 القنوات من عدداا  بحضور

 والغربية العربية الفضائية

 التي مباشر الجزيرة قناة ومنها
 للحضور الدعوة لها توجيه تم
 المغرب صالة اداء وعقب …

 انطلقت المخيم في جماعة

 الجنوب ابناء من االالف فيها شارك هادرة مسيرة

 عدن العاصمة ومناطق مدن مختلف من توافدوا الذين

 دولة اعالم فيها رفعوا ، المجاورة المحافظات وبعض

 وصور ( الديمقراطية اليمن جمهورية ) الجنوب

 سجون في القابعين الجنوبيين والمعتقلين الشهداء

 الشرعي الرئيس صور رفعوا كما ، اليمني االحتالل

 الثورة شعارات مرددين ، (البيض سالم علي ) للجنوب

 المطالبة التحررية الجنوبية

 واستعادة واالستقالل بالتحرير

 على السيادة كاملة الجنوب دولة

 رددوا كما ، الوطني ترابها

 لشهداء للعهد المجددة الشعارات

 ، الجنوبية الثورة وجرحى

 يسمى لما الرافضة والشعارات

 المزعوم اليمني بالحوار

 الصغيرة للمشاريع والرافضة

 شعب حق من تنتقص التي

 براتن من باالنعتاق الجنوب

  الهمجي اليمني االحتالل

 المسيرة وجابت ، المتخلف

  المدينة شوارع من عدداا 

 ارجاءها في تدوي واصواتهم

 والتسامح التصالح بشعارات

 اللبنة يعتبر الذي الجنوبي

 هدفهم الى للوصول االساسية

 االرتباط فك في المنشود

 . المحتلة دولتهم واستعادة

 :خاص / عدن  عدن حرة 


