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أخبار

عدن / األمناء / خاص :
أسهم رجل الخري الحاج محســن القشم، رئيس منتدى القشم واملرشف 
العام لصندوق الشــعيب لعــاج املرىض، يف مجابهــة فايروس كورونا 
واألمراض املنترشة يف بادنا بطريقته الخاصة، حيث قام برشاء أكرث من 
14 مكينة رش رذاذي و 12 جهــازا لقياس درجة الحرارة وزعها عىل عدد 
من املحافظات بينها عــدن ولحج والضالع 
تســلمها منه املسؤول الصحي يف صندوق 

الشعيب الدكتور صالح الحكم.
ونفذ القشــم حملة متكاملة يف مديرية 
الشعيب بالضالع تم من خالها رش جميع 
القــرى واملناطق، من أجــل قتل الحرشات 
الناقلة لألمــراض وخصوصا التي انترشت 

مؤخرا يف الباد وفتكت بحياة العرشات.
وتم توزيع مكائن الرش وأجهزة الحرارة 
وفق خطة محكمة لألماكن األكرث احتياجا 
مثل املشــايف ومنافذ البلد الرئييس املطار 
الجمهورية ومديرية  وامليناء ومستشــفى 
الشعيب وجمعية الضالع من أجل املشاركة 
يف مجابهــة الوباء وعزل املصابني حتى ال 

ينقلون املرض لبقية أفراد املجتمع.
ولقيت جهود القشم ومبادرته النبيلة قبوال واسعا وارتياحا شعبيا لهذا 
الرجــل النادر الذي قدم آالف الدوالرات من أجل ســامة الناس وعافيتهم 
إضافة إىل بصامته الفريدة يف شتى مجاالت الخري داخل الوطن وخارجه 
حتى بات قدوة لكل رجال الخري ومرشفا ملعظم األعامل الخريية واإلنسانية.

حلج / األمناء / خاص :
زارت مديــرة إدارة املــرأة والطفل بالقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبحافظة لحج االســتاذة أروى مقطري، أمــس االثنني، عضو 
الجمعية الوطنية العميد عيل الجعــدي، وذلك لاطمئنان عىل صحته بعد 

الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
ونقلت األســتاذة أروى مقطري للعميد الجعدي تحايــا القيادة املحلية 
للمجلس االنتقــايل الجنويب يف املحافظة ممثلة برئيس القيادة املحامي/ 
رمزي الشــعيبي، مبتهلة إىل الله العيل القدير أن يشفيه وميتعه بالصحة 

الدامئة.
وعربت مديــرة إدارة املرأة والطفل بالقيادة املحليــة النتقايل لحج عن 
فخرهــا واعتزازها مبآثر ومواقف العميد الجعدي النضالية التي ســطرها 
خال مســرية حياته يف املطالبة باستعادة الدولة الجنوبية أمام آلة القمع 

العسكرية لاحتال اليمني.
من جانبه عرب عضو الجمعية الوطنية العميد عيل الجعدي عن شــكره 
وتقديره لهــذه الزيارة التي قامت بها األســتاذة أروى مقطري إىل منزله 

مبنطقة الحمراء مبديرية تنب.
رافق مديرة إدارة املرأة والطفل بانتقايل لحج يف زيارتها عضوة القيادة 
املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب يف املحافظة األستاذة مواهب منصور.

لودر / األمناء/ خاص:
شــهدت مدينة لــودر، كربى مدن 
املنطقــة الوســطى مبحافظة  أبني، 
تأبينية  فعالية  االثنــني،  أمس  صباح 
انتقايل  أعضــاء  من   فقــداء  لثاثة 
علوه،  )علــوي محمد  املديرية، وهم: 
وصالح عيل جرميان، والخرض صالح 
ذيبان(  كام شــهدت تظاهرة شعبية 

حاشدة تأييدا إلدارة الجنوب الذاتية.
شــارك  التي  الفعالية،  بــدأت  وقد 
أبناء مديريات املنطقة  فيها املئات من 
الوسطى، مبسرية جابت شوارع مدينة 
وصور  الجنوب  أعــام  حاملني  لودر 
الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي، 
املعربة  والشعارات  الهتافات  ومرددين 
عــن تأييدهــم للمجلــس االنتقايل 

الجنويب وإعان اإلدارة الذاتية. 
بعد ذلــك أقيم يف ســاحة الحرية 
مهرجان حاشــد بدأ بآيات عطرة من 
القرآن الكريم تاها عضو انتقايل أبني 
الشــيخ/ حيدر باسامل، ثم ألقيت عدد 
من الكلامت أبرزها كلمة رئيس القيادة 
املحلية م/ لودر عباس نارص السقاف 
قال فيها: "إننا نحتفــي اليوم بتأبني 
ثاثة من أبطال ثورتنا الجنوبية الذين 
بالعطاء  قطعوا معنا مشــواًرا حافا 
ومل يتزحزحوا عــن مبادئهم والتعلق 
بأهدافهم.. إن بشائر النرص قد الحت".
وأضاف مخاطبا الحشــود الغفرية: 
االســتفتاء عىل  يــوم  "اليــوم هو 
أثبتم فيه  الجنوب والــذي  اســتقال 
أنكم نرصاء ال تبتاعون وال تشــرون، 
كــام أثبتــم أن الجنوب ســائر عىل 
طريق االســتقال، ومن هذه الساحة 
ندعوهم إىل االســتفتاء عىل استقال 
الجنوب، وســيهربون ألنهم مل يجدوا 
سوى املغالطة والتسييس، حيث نقول 
املنطقة  إرادة  تزويــر  حاولتــم  لهم: 
الوســطى ولكن الســحر انقلب عىل 
الساحر، وهاهم أبناء املنطقة الوسطى 
يخرجون رغــم كل اإلغراءات واألموال 
الطائلة التي حاولــوا بذلها، وإن الذين 
ذهبوا إىل هناك هــم الرخصاء والذين 

سيندمون عىل ما هم فيه". 
وتابــع الســقاف حديثــه: "نقول 
املجلــس  يف  السياســية  لقيادتنــا 
االنتقايل الجنويب: ســريوا عىل بركة 
الله، نحن بعدكــم ومعكم، وإن اإلدارة 
الذاتية قرارنا وخيارنا، وهي مستقبلنا 

وإدارة شــؤوننا، فإن مــا ترون اليوم 
يثبت أن كل ما تعمله حكومة الرشعية 
وكل من يدعون الرشعية  قد فشــلوا 
فشا ذريعا وأن ما يريدونه هو تسييس 
لودر، ولكن الشــعب الجنويب قد شب 
عن الطوق ولن يستطيعوا بعد اليوم أن 

يعملوا شيئا". 
بعد ذلك ألقى عضو الجمعية الوطنية 
خالد عمر العبد كلمة قال فيها :" نحيي 
هذه الوجــوه الحرة التي تظهر الحرية 
للقايص  أثبتــم  لقد  وجوههــا،  عىل 
والــداين أنكم جنوبيــون وكنتم عىل 
الذين  الذي قطعتموه للشــهداء  العهد 

سقطوا عىل هذه األرض". 
وأضاف العبد: "إن من يشريك اليوم 
سيبيعك غدا، ال يخفى عليكم لقد لفوا 
دار دار، بيت بيت، ســجل اسمك ووقع 
واحرض وغــدا ستســتلم مبلغك، هذا 
يشء ال يعقل! نحــن نبحث عن كرامة 

وال نبحث عن العبودية.. أولئك يشرون 
العبوديــة، وأنتم تشــرون الحرية.. 
ودمائكم،  بعرقكم  الحرية  تشــرون 
بأموال  العبوديــة  يشــرون  وهــم 

مدنسة".
كام ألقيت كلمتان للمناضل الوطني 
عباس العسل ورئيس الدائرة اإلعامية 
يف انتقــايل أبني عيل صالح الجعدين 
تطرقــت إىل ما يدور عىل الســاحة 
الجنوبية وأكدتا دعم الجامهري لإلدارة 

الذاتية الجنوبية.
يوم  فشلت  محلية  مصادر  وبحسب 
أمــس تظاهرة دعا لهــا رجل األعامل 
االستعانة  رغم  الحشــد،  يف  العييس 
املنطقة،  يف  مرابطة  عسكرية  بقوات 
إال أن املواطنني من أبناء لودر استبقوا 
بتظاهرة جامهريية  العيــيس  فعالية 
واملجلس  للجنــوب  هتفت  حاشــدة 

االنتقايل الجنويب.

حاملني / األمناء / صبري عسكر :
للمجلس  التنفيذية  الهيئــة  عقدت 
حاملني  مديرية  يف  الجنويب  االنتقايل 
املوافق  االثنــني  أمس  بلحج صبــاح 
27 يوليــو 2020م اجتامعها الدوري 
رئيس  الكريب،  ناجي  العميد/  برئاسة 
القيادة املحلية، بحضور العميد محسن 
الوطنية،  الجمعية  أحمد حسني عضو 
والدكتور حســن جابــر مدير مكتب 

الصحة يف املديرية.
ووقف االجتامع أمام التقرير املقدم 
الذي  املديرية  يف  الصحــة  مكتب  من 
قدمه الدكتور حســن جابر مستعرضا 
فيه األعامل واإلنجــازات والصعوبات 
الصحة  يعاين منهــا مكتــب  التــي 
ومستشــفى حاملني، كــام تطرق إىل 
الجهود التي بذلت يف مكافحة انتشار 
الرش  وحمــات  واألوبئة  األمــراض 
املســتمرة، مؤكدا بــأن مكتب الصحة 
بحاجة إىل الدعم ليك يتمكن من تنفيذ 

املهام املائلة أمامه.
وأشــاد االجتامع بنجــاح فعاليات 
تأييــد اإلدارة الذاتيــة يف محافظات 
الذين خرجوا  لحج وحرضموت واملهرة 

ليثبتوا لإلقليم والعامل بكل قوة دعمهم 
لإلدارة الذاتية بقيادة املجلس االنتقايل 
الجنــويب رغم القمــع والعراقيل من 
اإلصاح  حــزب  مليشــيات  جانــب 

خصوصا يف محافظة املهرة .
كام حيــا االجتامع أبطــال القوات 
املحاور  كل  يف  املســلحة  الجنوبيــة 
الذي  واملــدن  القتاليــة  والجبهــات 
يسطرون أروع املاحم البطولية دفاعًا 

عن الدين واألرض والوطن الجنويب .
افتتــح بكلمة  وكان االجتــامع قد 
ألقاها رئيــس القيادة املحلية النتقايل 
حاملني العميد ناجي الكريب تطرق فيها 

إىل األوضــاع الراهنة التي يشــهدها 
الجنويب سياســيا وعسكريا،  الوطن 
التي  والصعوبــات  القضايــا  وكذلك 

يواجهها املجلس االنتقايل .
بدور  الكريب  ناجي  العميد  وأشــاد 
مكتب الصحة يف املديرية عىل الجهود 
واألعــامل التي يقوم بهــا يف املجال 
الصحي ومــع املنظــامت والوحدات 
الصحية ومعالجة القضايا والصعوبات 
التــي ترافقهــم، مؤكــدًا أن املجلس 
لتذليل  االنتقايل ســيقف إىل جانبهم 
التي تسهم يف رفع هموم  الصعوبات 

ومعاناة األهايل .

رجل خري جنوبي ي�ساهم يف جمابهة 
كورونا بطريقته اخلا�سة

مديرة اإدارة املراأة والطفل بانتقايل حلج تزور 
ع�سو اجلمعية الوطنية العميد اجلعدي

لودر ُتف�سل م�سرية الأن�سار العي�سي واجلماهري حتت�سد مع االنتقايل

انتقايل حاملني يعقد اجتماعه الدوري وي�سيد بنجاح فعاليات تاأييد االإدارة الذاتية


