
 

انكتبة انًٍٍٍٍُ ـ عسٌ  إتحبز األزثبء ٔ

 و9/4/1989انعشطٌٔ،  ، انسُخ انخبٍَخ ٔ(7680)انعسز ،  أكتٕثط14صحٍفخ عسٌ، 
 

 بيان النعي ـ عدن
 

 سهطبٌ األستبش انًعطٔؾ انًًٍُ انًؤضخ ٔ انكبتت انًٍٍٍٍُ انكتبة ٔ األزثبء إتحبز ٌُعً ثبنػ ثأسى

 عضبل يطض يٍ ٌعبنج كبٌ حٍج نُسٌ ـً و7/4/89 انًٕاـك انجًعخ ٌٕو انًٍُخ ٔاـتّ انصي َبجً

 . طٌٕال الظيّ

 

 ٌٍُؿ نًب انًٍٍُخ انخمبـٍخ ٔ األزثٍخ انحٍبح ـً انًتًٍعح اإلسٓبيبد صبحت َبجً سهطبٌ األستبش ٔ

 انصي انتبضٌد ٔ انًًٍُ شعجُب أثسعٓب انتً انحضبضاد عشك ، و1936 ٌُبٌط 9 يٕانٍس يٍ لطٌ، ضثع عهى

. انًعبصط تبضٌرّ يٍ صفحبد صٍبؼخ ـً شبضن ٔ سططِ

 

 ٔ ، و1970 أثطٌم ـً انتحضٍطٌخ نجُتّ يُص انًٍٍٍٍُ انكتبة ٔ األزثبء إتحبز ـً يؤسس عضٕ ْٕ ٔ

 عشط يٍ ألكخط انتُفٍصي يجهسّ عضٌٕخ و74 ـجطاٌط ـً نإلتحبز األٔل انعبو انًؤتًط يُص شؽم

 ٔ األزثٍخ ٔانُسٔاد انًهتمٍبد يٍ ٔ انعطة األزثبء إتحبز يؤتًطاد يٍ عسز ـً ذالنٓب شبضن سُٕاد

 تجٕأ ترطجّ ثعس ٔ . انًًٍُ انتبضٌد يٍ يرتهفخ ألحمبة يكطسبًا  ثعضٓب كبٌ ٔ نربضجٍخ ٔا انعطثٍخ انفكطٌخ

 َٕاح ـ انعهٍب انتطثٍخ كهٍخ ـً يحبضط عًم ٔ اإلزاضح ٔ انتطثٍخ يجبنً ـً لٍبزٌخ يُبصت انفمٍس األستبش

 ـً انسٔضٌبد يٍ عسز تحطٌط ٍْئبد ـً عضٕا كبٌ ٔ انتأنٍؿ، ٔ انعهًً نهجحج تفطغ حى ـ عسٌ جبيعخ

 ٔ ، ٔاإلعالو ٔانخمبـخ نهتطثٍخ انًشتطكخ انًٍٍُخ انهجُخ عضٕ ٔ انعطثً، انُطبق عهى ٔ ثأسطِ انٕطٍ

 ـً األعهى انشعت يجهس نعضٌٕخ أَترت كًب انخمبـٍخ، نألثحبث انًًٍُ انًطكع إزاضح يجهس عضٕ

 . انٕطٍ جُٕة

 

 كبٌ ٔ انًُشٕضح، ؼٍط انتطجًبد ٔ انكتبثبد يٍ ـٍضبًا  نّ ـئٌ انًُشٕض، انؽفٍط إَتبجّ إنً ثبإلضبـخ ٔ

. انًعبصط ٔ انحسٌج انًٍٍ تبضٌد ـً ٔحبئك تحمٍك ٔ تطجًخ عهى انفبجع انطحٍم عشٍخ حتى ٌعكؿ

 

 ٔ يحجٍّ، ٔ نتاليصتّ ٔ انكهًخ، أضثبة يٍ ظيالئّ ٔ ألسطتّ انًٕاسبح صبزق ٔ انكجٍط نهفمٍس انرهٕز

  .انًكهٕو نهٕطٍ

 ............................................................................................................................

.   و ٔنٍس كًب ٔضز ـً انرجط أعال1989ِ إثطٌم 6انًؤضخ سهطبٌ َبجً تٕـً ٌٕو انرًٍس، * 



 

 


