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يافع/األمناء/ جميل مختار:
 

وصــل مســاء الســبت  وفــد 

محافظــة لحج يتقدمهــم كل من 

اللــواء الركن صالــح البكري وكيل 

أول محافظــة لحــج واللواء صالح 

والعقيد  املحافظة    أمن  مدير  السيد 

االمني  الحزام  قائــد  الربيعي  جالل 

وكيل  اليزيــدي  عبدالاله  والشــيخ 

محافظة لحج واالســتاذ نارص زيد 

اليوسفي مستشــار محافظة لحج 

، إىل مدينة لبعــوس يافع  مبحافظه 

لحج ؛  للمشاركة مبهرجان إحياء الرتاث 

الثقايف الشــعبي اليافعي العريق وذلك 

ضمن فعاليات احتفاالت يافع للموروث 

الثقايف اإلجتامعي الفني السنوي .

السياســية  القيادات  توافــدت  وقد 

واألمنيــة واملجتمعيــة  منــذ الصباح 

واملديريات  املحافظات  معظم  من  الباكر 

باملهرجان  للمشاركة  يافع  إىل  الجنوبية 

الكبري .

ودعا اللواء الركن صالح احمد البكري 

وكيل أول محافظــة لحج ، إىل الحفاظ 

عىل املوروث  الشــعبي الثقايف اليافعي 

من االندثار واالستهداًف املمنهج من قبل 

الجنوبية  أراضينا  عىل  الغاشم  االحتالل 

ومحاولــة طمــس تراثنــا وثقافتنا 

الجنوبية  .

إحياء  مهرجــان  فعاليات  وخالل 

الــرتاث الشــعبي اليافعــي  أشــاد 

االنتقايل  املجلس  بقيــادة  »البكري« 

ممثلة بالقائد عيدروس الُزبيدي مثمنا   

التي بذلها ومــا يزال والدعم  الجهود 

الســخي الــذي تم تقدميــه إلنجاح 

اليافعي  الثقــايف  املوروث  مهرجان 

وإخراجه بالصــورة الطيبة التي ظهر 

بها .

تتزين  يافع  إن   « بالقول  واســتطرد 

اليوم بحلة جديدة قشيبة وفريدة متيزها 

بثقافتها  الجنــوب  مناطــق  بقية  عن 

وتراثهــا املعرب عــن أصالــة  مدنيتها 

التي ســادت منذ  الحمريية  وحضارتها 

القدم مؤكدا عىل ان يافع ظلت محتفظة 

بتقاليدها وتراثها عرب األزمان إىل يومنا 

هذا  يوم الرتاث اليافعي االصيل » .

ردفان / األمناء / حسني البكري:

 جبل البكــري الواقع يف مديرية 

ردفان مبحافظــة لحج يعد من اهم 

املزارات السياحية يف ردفان .

 يتوافــد اليه الــزوار من مختلف 

مديريات املحافظة واملناطق املجاورة 

لروعـــة جامل الطبيعة الذي أظهره 

الجبل من مناظر خرضاء خالبة  هذا 

تلفت األنظار. 

يتمتــع الزوار يف جبــل البكري  

الطبيعة  املعربة عن جامل  بالسياحة 

املتميــزة بالعليل النقــي واملدرجات 

الهندســية  وتشــكيلتها  الزراعية  

الجميلــة و التي تعد تراثــًا يتوارثه 

األجيال منذ القدم.

 وعند قدوم فصل الصيف وحرارته 

اقبااًل  البكري  جبل  يشــهد  املرتفعة 

كبري للزائرين .

  حيث يتوافد الزوار بكرثة ليقضوا 

اجمــل أوقاتهم يف أجوائــه الباردة 

والتمتع بعليله النقي.

األمناء/خاص:

الحبيلــن،  شــوارع  تكدســت 

مبخلفات تفريغ حموالت الخرضوات 

من  متعمــد  بإهــامل  والفواكــه، 

املوردين، وســط حالة من االستياء 

الشعبي.

تجارية  محــال  أصحاب  وتوجه 

بشــكوى إىل األمــن واملديرية، ملنع 

موردي الخرضوات من إلقاء املخلفات، 

وإلزامهم بجمعها والتخلص منها يف 

مواقع جمع القاممة.

وطالبــت الشــكوى، بفرض آلية 

الخــرضوات يف  لتفريــغ حموالت 

محال بيع الخرضوات، بدال من عرض 

الطريق.

 القاهرة / األمناء / خاص :
 

مساعد  املرصية  الســلطات  أوقفت   

مدير مكتب رئيس الــوزراء اليمني عيل 

النعيمي يف مطار القاهــرة كان قادما 

من مطار سيئون وبحوزته مليون دوالر 

أمرييك مل يفصح املشــتبه عنها وكانت 

يد رفــض متريرها  توجــد يف حقيبة 

الفحص كونــه يحمل جواز  عرب جهاز 

دبلومايس.

وقالــت مصــادر أمنيــة يف مطار 

القاهرة إن ســلطات املطار اســتدعت 

املســؤول اليمني ومبوجــب توجيهات 

أمنية خضع للتفتيــش وحصل بحوزته 

أنها  ادعى  أمريــيك،  دوالر  مليون  عىل 

تتعلق برصف مســاعدات عالجية وجه 

بها رئيس الوزراء اثناء زيارته إىل مرص.

 وذكرت املصادر أن السلطات املرصية 

عىل  وتحفظت  االدعــاءات  تلك  رفضت 

بكفالة  املســئول  خرج  بينــام  األموال 

ومازالت التحقيقات جارية. 

ويجرم القانون املرصي عدم اإلفصاح 

غسيل  عقوبات  ضمن  وذلك  األموال  عن 

األموال ودعم اإلرهاب .

األمناء/خاص:
 

 منحت قيادة االتحاد القبيل 
للرشيــط الســاحيل الغريب 

الشيخ  مؤسسة  بســقطرى، 

خليفة بن زايــد، درع االتحاد 

نظــري أعاملهــا اإلنســانية 

والخدمية يف األرخبيل.

وكرمــت الهيئــة اإلدارية 

باالتحاد سفري تنمية سقطرى 

الشــيخ خلفــان بــن مبارك 

املزروعــي، املنــدوب العــام 

للمؤسسة يف األرخبيل.

كــام تلقت رشكــة ديكســم باور 

للمؤسســة،  التابعة  املياه،  لتكنولوجيا 

درعا من االتحاد القبيل لدورها يف تعزيز 

قطاعي الكهرباء واملياه يف املحافظة.

ردفان / االمناء/خاص :

أشاد اللواء احمد سعيد بن بريك، رئيس 

االنتقايل  للمجلــس  الوطنية  الجمعية 

البطولية والتضحيات  باألدوار  الجنويب، 

أبنــاء ردفان يف  التــي قدمها  الكبرية 

التحرري لبالدنا،  النضال  مختلف مراحل 

مؤكدًا أن هذه االســهامات والتضحيات 

القيادة  تقديــر  كانت وســتظل محط 

السياسية وكذا شعب الجنوب.

 جاء ذلــك خــالل لقاء اللــواء بن 

القيادات والشــخصيات  بريك بعدد من 

يف  واالجتامعية  والعسكرية  السياسية 

مديريات ردفان األربع .

واســتعرض رئيس الجمعية الوطنية 

عىل  الراهنة  املســتجدات  اللقاء،  خالل 

الساحتن السياسية والعسكرية لبالدنا، 

انتصارات مهمة  املجلس من  وما حققه 

أكان فيــام يتعلق بنجاح وفده املفاوض 

يف الريــاض بقيــادة الرئيــس القائد 

الوصول  يف  الُزبيدي  قاســم  عيدروس 

اتفاق  لتنفيذ  الترسيــع  آلية  إىل توقيع 

باالنتصارات  يتعلق  فيام  وكذا  الرياض، 

امليدانية التي تحققها القوات املســلحة 

مختلــف  يف  الجنوبيــة  واملقاومــة 

الجبهات.

ونــوه اللواء بــن بريــك إىل ُجملة 

االنتصارات التي تحققت خالل السنوات 

القليلــة مــن عمــر املجلــس، مؤكدًا 

بالعمر  قياســًا  كبرية  انتصــارات  أنها 

القصري للمجلس ســيام يف ظل العديد 

مــن الظــروف والتعقيــدات الداخلية 

والخارجية.

واســتمع اللواء أحمد بــن بريك إىل 

جملة من املالحظات واالستفســارات، 

وعلق عليها بشفافية مطلقة، مؤكدًا أن 

املجلس االنتقايل الجنويب كان وسيظل 

عند مســتوى ثقة الشــعب الجنويب 

، وســيحمل قضية الجنــوب ويدافع 

عنها بكل الوســائل والطرق َوَلن يخذل 

جامهريه أبدًا.

حرض اللقاء رئيــس القيادة املحلية 

مبحافظة  الجنويب  االنتقايل  للمجلس 

اللواء  الشــعيبي، وقائــد  لحج رمزي 

مختار  العميد  وإســناد  دعم  الخامس 

االعالمية  الدائرة  رئيس  ونائب  النويب، 

املجلس  رئاسة  لهيئة  العام  األمانة  يف 

االنتقــايل منصور صالــح، وعدد من 

للمجلس  الوطنيــة  الجمعيــة  اعضاء 

القيادات  ورؤســاء  الجنويب  االنتقايل 

مديريات  يف  االنتقايل  للمجلس  املحلية 

املســيمري  ومديرية  األربــع،  ردفــان 

مبحافظة لحج.

اللواء بن بريك: الت�شحيات الكبرية لأبناء ردفان كانت و�شتظل حمط تقدير �شعب اجلنوب وقيادته

الوكيل البكري يدعو اإىل احلفاظ على املوروث الثقايف اليافعي

حلج : جبل البكري بردفان مزارًا �شياحيًا ومناظر خ�شراء خالبة تلفت الأنظار 

احلبيلني ت�شهد تكد�س ملخلفات اخل�شروات ومالك املحالت ينا�شدون المن وال�شلطة املحلية

اإيقاف م�شوؤول ميني يف مطار 
القاهرة وبحوزته مليون دولر 

تكرمي خليفة الإن�شانية جلهودها التنموية يف �شقطرى


