
4 www.alomanaa.net

Sunday - 8 mar 2020 - No: 1108 االحد - ٨ مار�س ٢0٢0 - املوافق ١٣ رجب ١٤٤١ هـ

عدن / األمناء / خاص :

التقى الدكتور عبدالنارص الوايل، عضو هيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنويب، رئيــس القيادة املحلية للمجلس بالعاصمة 
عدن، أمس السبت، األخ عيل سالم، رئيس جمعية صيادي خليج 

صرية التعاونية السمكية.
وخالل اللقاء، استمع الوايل إىل هموم الصيادين املنتسبني 
التي  الجمعية ومبادراتها  للجمعية واحتياجاتهم، وأهم خطط 
تســعى من خاللها تذليل املعوقات التي تواجه مهنة الصيد يف 

العاصمة عدن.
وأكد الــوايل حرص املجلس االنتقــايل الجنويب من خالل 
لجانه املختصة دعم الجمعيات التعاونية بشــكل عام وجمعية 
صيادي خليج صرية بشــكل خاص لتوفــري أفضل الخدمات 
والظروف املالمئة للصياديــن وتقديم العون لهم، مبا ميكنهم 

من مامرسة مهنتهم بكل سالسة وُيرس.

بدوره رئيس جمعيــة الصيادين بخليج صــرية التعاونية 
الســمكية شــكر قيادة االنتقايل عىل تفاهمهــم ودعمهم 

للجمعية.
حرض اللقاء عيل محسن السليامين، رئيس القيادة املحلية 

للمجلس االنتقايل الجنويب شبوة.

عدن / األمناء / خاص :

كشــف نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب هاين بن 
بريك عن عزم التنظيم الدويل لإلخوان املســلمني عىل إعادة 
السيطرة عىل مناطق جنوبية إلحداث الفوىض، مشريا إىل أن 
الجنوبيــني لهم باملرصاد فقد أثبت عىل األرض أنهم من هزم 

اإلرهاب الحويث واإلرهاب الداعيش القاعدي اإلخونجي.
وقال بن بريك يف سلســلة تغريدات عــىل »تويرت«: »مل 
ولن نتأخر يف الجنوب للتعاون مع أشقائنا العرب والتحالف 
الدويل ملكافحة اإلرهاب وكل أصدقائنا الدوليني يف التنسيق 

التــام لتبــادل كل املعلومات يف هذا الشــأن, نعلم يقينا إن 
التنظيــم الدويل لإلخوان املســلمني عازم إلعادة ســيطرة 
القاعدة عىل الجنوب وإغراق املنطقة يف الفوىض ونحن له 

باملرصاد ».
وأضاف: »أثبــت الجنوبيون عــىل األرض أنهم من هزم 
اإلرهاب الحويث واإلرهاب الداعيش القاعدي اإلخونجي, قوى 
الرش هذه عدوها الجنوب بقيادة املجلس االنتقايل الجنويب«.

وأشــار إىل أن »الرئيس عيدروس الزبيدي تعهد بهزمية 
كل قوى اإلرهاب وصــدق يف ذلك«. مؤكدا »عىل أن كل أبناء 

الجنوب بقواتهم خلف قيادته وسننترص بإذن الله«.

شفيلد/ األمناء /خاص :

أقام منتدى املرأة الجنوبيــة يف بريطانيا وبرعاية من مكتب 
بريطانيا باإلدارة العامة للشــؤون الخارجية باملجلس االنتقايل 
الجنــويب يــوم الجمعة ٦ مــارس ٢٠٢٠م، يف مدينة شــفيلد 

الربيطانية، فعالية نسائية مبناسبة اليوم العاملي للمرأة.
استهلت الفعالية بالقرآن الكريم تالها كلمة التقديم والرتحيب 
ومن ثم كلمة لرئيســة ونائبــة منتدى املرأة الجنوبية/شــفيلد 

باللغتني العربية واإلنجليزية عن يوم املرأة العاملي.
وخالل الفعالية كرم منتدى املرأة الجنوبية يف بريطانيا عددًا 
من النســاء الجنوبيات عن أدوارهــن املختلفة يف خدمة الوطن 

لسنوات طويلة يف عدة مجاالت.
كام شــهدت الفعالية العديد من الفقرات والفعاليات املختلفة 
واملتنوعة من عرض الزي الشــعبي الجنويب النســايئ ملختلف 

محافظات الجنوب إضافة لنشاطات نسوية مختلفة.
الجدير بالذكــر أن منتدى املرأة الجنوبيــة يف بريطانيا ابتدأ 
نشاطاته بشكل متواصل منُذ تدشــينه يف شهر فرباير  املايض 

برعاية مــن مكتب بريطانيا باإلدارة العامة للشــؤون الخارجية 
باملجلــس االنتقايل الجنــويب ويهدف املنتــدى إىل تعزيز دور 
املرأة الجنوبيــة يف مختلف املجاالت االجتامعيــة واالقتصادية 
والسياســية جنبا إىل جنب مع أخيها الرجل واملساهمة الفاعلة 
يف بناء مجتمعها ودولتها الجنوبية املستقبلية الفدرالية الحديثة.

حلج / األمناء / خاص :

وقفت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
مبحافظة  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس 
لشهر  الثاين  الدوري  اجتامعها  يف  لحج 
الخميس   عقدته صبــاح  الــذي  فرباير، 
برئاسة املحامي / رمزي الشعيبي، رئيس 
القيــادة املحلية للمجلــس، أمام قضية 
عىل  العشــوايئ  البســط  أعامل  تنامي 
أرايض الدولة واملواطنني وانعكاسها عىل 

استقرار األوضاع األمنية يف املحافظة.
النتقايل  املحلية  القيادة  رئيس  وشدد 
لحــج املحامي/ رمزي الشــعيبي خالل 
كافة  تســخري  رضورة  عــىل  االجتامع 
الجهــود واإلمكانيــات املتاحــة لرصد 
وتوثيق كافة أعامل البســط التي طالت 
الدولــة واملواطنني  أرايض وممتلــكات 
يف املحافظة وكشــف الجهات التي تقف 
خلف تلك العامل التي تهدد أمن واستقرار 

املحافظة.
لألجهزة  مذكرة  توجيه  االجتامع  وأقر 
باملحافظــة وحثها عىل رضورة  األمنية 
اتخــاذ اإلجراءات الرادعــة تجاه كل من 
القانوين  وغري  العشوايئ  بالبسط  يقوم 
عىل أرايض الدولة أو املواطنني مهام تكن 
صفته وموقعه وكذلــك من يقفون وراء 

عمليات التهريب .
اســتعدادها  التنفيذية  الهيئة  وأبدت 
لتقديم كل أوجه الدعم واملساعدة لألجهزة 

األمنية يف تنفيذ هذه املهمة، مؤكدة عىل 
لتلك  الرافض  االنتقــايل  املجلس  موقف 
األعامل واملامرسات الدخيلة عىل املجتمع 

يف لحج خاصة والجنوب عامة .
كام أقــر االجتامع مــرشوع التقرير 
الزبيدي  الرئيس عيدروس  املقدم لفخامة 
مــع األخــذ باملالحظات الــواردة عليه، 
مشــيدا يف الوقت ذاتــه بالجهود التي 
بذلت يف هذا اإلطار، ويف ذات الســياق 
الرصد  أهميــة عملية  أكد االجتامع عىل 
واملتابعة ورفع التقارير الخاصة بالجانب 
األمني والعســكري أوال بأول  وتشــكيل 
لجنة خاصة ملتابعة تطورات األوضاع يف 

عموم مديريات املحافظة .
وناقش االجتــامع، الذي حرضه نائب 
األخ  لحج  النتقايل  املحلية  القيادة  رئيس 
محمــد أحمد العامد، األوضــاع املرتدية 
الخدميــة ويف مقدمتهــا  للمشــاريع 
وما  للكهرباء  املســتمرة  االنقطاعــات 
تســببه من أرضار نفســية ومادية عىل 
مشــكلة  جانب  إىل  املحافظة،  مواطني 
رضاب املعلمني وتوقف العملية التعليمية 

يف مدارس املحافظة .
الرشعية  ســلطة  االجتــامع  وحمل 
مبحافظة لحج كل ما يعانيه املواطن من 
وطفح  الكهربايئ  التيــار  انقطاع  جراء 
املجــاري وانقطاعات امليــاه، وإهاملها 
املتعمــد يف تعطيل املشــاريع الخدمية 

باملحافظة.

أبني / األمناء / خاص :

شــهدت محافظة أبني تشــكيل لواء 
جديــد ملكافحــة اإلرهــاب يف مختلف 
مناطق املحافظــة، وذلك بإرشاف العميد 
الحزام  قــوات  قائد  الســيد  عبداللطيف 

األمنــي يف أبني وبالتنســيق مع قيادة 
املجلس االنتقايل الجنويب.

وقالت مصادر إن اللــواء الذي يحمل 
اســم »اللواء األول ملكافحــة اإلرهاب« 
ســيجرى قيادته من قبــل القائد حيدرة 

السيد، وأركان اللواء نايف عبد اليوسفي.

االنتقايل يّطلع على احتياجات ال�صيادين وال�صعوبات التي تواجه مهنة ال�صيد بالعا�صمة عدن

مندوبو املجل�س االنتقايل ي�صاركون يف 
ندوة مبجل�س العموم الربيطاين 

منتدى املراأة اجلنوبية يقيم فعالية ن�صائية مبنا�صبة 
اليوم العاملي للمراأة يف مدينة �صفيلد الربيطانية

رئي�س انتقايل لودر يزور الهامة اجلنوبية الوالد املنا�صل نا�صر ال�صعيدي

الهيئة التنفيذية توؤكد موقفها الراف�س الأعمال الب�صط على 
االأرا�صي وحتذر من خماطر انعكا�صها على الو�صع االأمني

باإ�صراف »ال�صيد«.. ت�صكيل لواء 
ملكافحة االإرهاب يف اأبني

لودر /األمناء / عارف أحمد :

 قام رئيس القيادة املحلية للمجلس 
لودر   مبديريــة  الجنويب  االنتقــايل 
صباح  السقاف  نارص  عباس  الشــيخ 
أمس الســبت بزيــارة الوالد املناضل/ 
نــارص محمد عــيل الســعيدي، أحد 
مناضيل الجبهة القومية، يف منزله يف 
أحواله واالطمئنان  لتفقد  الحبيل  قرية 

عىل صحته. 
وخالل الزيــارة قال عباس الســقاف: 
»نحــن اليوم )أمس( يف زيــارة هامة من 
هامات النضال الوطنــي وهو الوالد نارص 
محمد عيل السعيدي والذي كان أحد أبطال 
ثورة 14 أكتوبر ضد االســتعامر الربيطاين 

يف جنوب اليمن وأحد أبطال الثورة السلمية 
منذ انطالقها ويف مختلف امليادين«.. مشريا 
إىل أن »مثل هذه الهامات والقامات الوطنية 
وسنعمل  واالحرتام،  التقدير  كل  تســتحق 
بقدر اســتطاعتنا عىل إيصال رســالة إىل 

القيادة السياسية يف املجلس االنتقايل 
الجنويب ملد يد العون يف مساعدة هكذا 

شخصيات لها رصيد نضايل كبري«.
ومّثن نجل املناضل الســعيدي هذه 
قيادة  مــن  الكرمية  واللفتة  الزيــارة 
املجلس االنتقايل يف لودر لوالده معتربا 
أن الزيــارة إىل منزل والــده تعد دافعا 
وحافــزا معنويا ولفتــة كرمية تجاه 

املناضلني.
رافق رئيس انتقايل لودر يف زيارته 
رئيــس الدائــرة اإلعالمية ســامل الربيزي 
املعروفة عيل درعان  اإلعالمية  والشخصية 
صالــح والشــخصيات االجتامعية علوي 
محمد علوه وســعيد أحمــد ومحمد قيس 

وأحمد العلواين.


