
4 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thursday - 26 Nov 2020 - No: 1187 الخميس 26 نوفمرب 2020م - املوافق 10 ربيع اآلخر 1442هـ

محليات

عدن / األمناء / خاص :
احتضنت الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل الجنويب صباح أمس األربعاء، 
محارضة ثقافية بعنوان “الهوية وأهميتها يف الرصاعات السياســية.. الرصاع 
بني الجنوب العريب واليمن كنموذج”، وذلك بحضور الدكتور أنيس لقامن، نائب 

رئيس الجمعية الوطنية وعدد من رؤساء اللجان ونوابهم وموظفي الجمعية.
واســتمع الحارضون خالل املحارضة التي قدمها املــؤرخ والباحث نجمي 
عبداملجيد، رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بالعاصمة عدن، إىل رشح مفصل 
عن الهوية، ودورها يف إســقاط أنظمة الدول وإعادة هيكلة الشــعوب، وكذا 
استخدامها يف الحروب والسيطرة عىل الشعوب باسم الشعب الواحد واألرض 

الواحدة.
وتطرقت املحــارضة، إىل “كيف ميكن أن تتحول الهويات لقوة تدمريية يف 

داخل املجتمع الواحد، وكذا أهميتها يف إدارة الرصاع السيايس العسكري”.
ويف ختام املحــارضة ُفتح باب النقاش، وتم التأكيــد عىل رضورة تعميق 
الهوية الجنوبية, وُســبل تعزيزها وزرعها يف نفوس أبناء الجنوب، وذلك من 

خالل الرتكيز عىل التعليم باعتباره اللبنة األوىل لبناء األجيال القادمة .

عدن / األمناء / خاص :
خرجت ورشــة نظمتها الدائرة القانونية يف األمانة العامة لهيئة رئاســة 

املجلس االنتقايل الجنويب، أمس األربعاء، مبجموعة من التوصيات الجديدة. 
وبحث خالل الورشــة التي حملت شــعار "الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة ومســؤولية املجتمع الــدويل والتحالف العريب"، مبشــاركة عدد من 
الحقوقيني والباحثني واألكادمييني والنشطاء، عدة قضايا ناقشتها الفرق التي 

تم تقسيم املشاركني عليها.
وناقشــت الورشــة، قضايا هامة ومحوريــة فيام يخص البند الســابع 

املسؤوليات املرتتبة عىل إطالقه.
وتركزت النقاشــات حول القانون الدويل، واملسؤولية االقتصادية واألمنية 

والسياسية، وحامية املدنيني، وحامية األرس واملناطق السكنية.
وتضمنــت التوصيات، مطالبة املجتمــع الدويل بالتعهــدات وااللتزامات 
الخاصة بالبند السابع، ويف مقدمتها إعادة اإلعامر، وتعزيز االقتصاد الوطني، 
وإزالة املعوقات اللوجستية واملالية بهذا الصدد، باإلضافة إىل تشجيع القطاعات 

الرئيسية واملنظامت الدولية واملحلية وتعزيز دور اإلعالم. 

حلج / األمناء / خاص :
للقيادة  التنفيذيــة  الهيئة  أكــّدت 
املحليــة للمجلس االنتقــايل الجنويب 
مبحافظــة لحــج، رفضهــا القاطع 
املحافظة  لسلطات  الستخدام  واملطلق 
سياسية  ورقة  األرايض،  توزيع  قضية 
مشبوهة  ومشاريع  مخططات  لتمرير 
الرصاع  الفتنة وتفجري  إثارة  تهدف إىل 
واالستحواذ عىل ما تبقى من مساحات 
باسم الشباب وأرس الشهداء والجرحى .

وحّذرت تنفيذية انتقايل لحج خالل 
اجتامعها الدوري لشهر نوفمرب )الدورة 
الثالثاء  يــوم  عقدته  الــذي  األوىل(، 
رئيس  الشعيبي  رمزي  املحامي  برئاسة 
القيادة املحلية، ســلطات لحج التابعة 
لرشعية اإلخوان من مغبة الرشوع يف 
أي اجراءات عملية من شــأنها املساس 
بأرايض املحافظة ونهبها باسم الشباب 

وأرس الشهداء والجرحى.
وأكــدت الهيئــة التنفيذية أحقية 
الشــهداء  وأرس  املحافظــة  شــباب 
والجرحــى بالحصول عــىل األرايض 
كحق وأقــل واجب يتــم تقدميه لهذه 
الرشيحــة يف املجتمــع، ولكن بطرق 
وأســس صحيحة بعيدا عن أي أغراض 
أو مشاريع سياسة تهدف إلثارة الفتنة 
االســتحواذ  وبالتايل  الرصاع  وتفجري 
األرايض من  عىل مساحات مخططات 
قبل قوى الفيد والنفوذ وإضافة أزمات 
واالستقرار  األمن  تقويض  عرب  جديدة 

يف املحافظة.
وبهذا الصدد أقرت الهيئة التنفيذية 

الهيئة  تشكيل لجنة خاصة من أعضاء 
التنفيذية للوقوف أمام قضية األرايض 
والنزول للجلوس مــع الجهات املعنية 
ورفع تقرير مفضــل عن نتائج النزول 
إىل قيــادة املجلس التخــاذ اإلجراءات 

الالزمة .
واســتعرضت الهيئة التنفيذية يف 
اجتامعهــا تقارير اإلنجاز لألنشــطة 
والفعاليــات املنفذة مــن قبل اإلدارات 
املنرصمة،  الفــرتة  خــالل  الهيئة  يف 
مشيدة بهذا الصدد مبستوى االنضباط 
قبل  من  األنشطة  تنفيذ  عىل  والحرص 

اإلدارات املعنية .
التقرير  أمــام  االجتامع  كام وقف 
املقدم مــن قبل قيــادة املجلس حول 
املحلية  القيــادة  وأداء  نشــاط وعمل 
للمجلس االنتقايل خالل شــهر أكتوبر 

من العام الجاري 2020م .
يف  التنفيذية  الهيئــة  وناقشــت 
اجتامعها العديد من القضايا واملواضيع 
أعاملها  جــدول  يف  املدرجة  الهامــة 

واتخذت بشــأنها القرارات والتوصيات 
الالزمة .

املحليــة  القيــادة  رئيــس  وكان 
الشعيبي  رمزي  املحامي  لحج  النتقايل 
افتتح االجتامع بكلمة استعرض خاللها 
مســتجدات األوضــاع الراهنــة عىل 

الساحة الجنوبية .
وأكد الشــعيبي بأن قيادة املجلس 
االنتقــايل الجنويب برئاســة الرئيس 
تخوض  الُزبيــدي،  عيــدروس  القائد 
عن  الدفاع  يف  رشسة  سياسية  معارك 
التفريط  الجنوب وعدم  قضية شــعب 

بدماء الشهداء والجرحى .
وأشــاد املحامي الشعيبي بالجهود 
الجنوب  لوفد  الثابتة  الوطنية  واملواقف 
التفــاويض يف العاصمة الســعودية 
الريــاض وصمــوده أمــام مؤامرات 
جامعة  تسيطر  التي  اليمنية  الحكومة 
اإلخوان املسلمني عىل قراراتها الهادفة 
إىل تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض وإعاقة 

تشكيل حكومة املناصفة .

عدن / األمناء / سليم املعمري:
الخريية  النسائية  الجمعية  دشنت 
ملكافحة الفقر - عدن )WACP( فعالية 
16  يوما من النشاط ضد العنف القائم 
عىل النوع االجتامعي وذلك تحت عنوان 
املرأة"  ضد  العنــف  لوقف  معنا  "قفوا 
ويأيت هذا مع تدشني املخيم الطبي يف 

مديرية الربيقة.
وتأيت هــذه الفعاليــة ضد العنف 
 )GBV( القائم عىل النــوع االجتامعي
التي تقام كل عام وهــي حملة دولية 
بالتزامن مع حملــة 16 يوم ملناهضة 

العنف القائم عىل النساء والفتيات .
وبدأت الحملة يف 25 نوفمرب وهو 
اليوم العاملي للقضــاء عىل العنف ضد 
املرأة الذي يســتمر حتى 10 ديســمرب 
، حيث يشري  وهو يوم حقوق اإلنسان 
إىل أن العنــف ضد املــرأة هو االنتهاك 
األكرث انتشــارا لحقوق اإلنســان يف 

جميع أنحاء العامل .  
وقد تم إنشاؤه من قبل نشطاء يف 
العاملية للمرأة يف  افتتاح معهد القيادة 

عام 1991 ويســتمر تنسيقه كل عام 
مــن قبل مركز القيــادة العاملية للمرأة 
ويتم استخدامه كاسرتاتيجية تنظيمية 
واملنظامت  واملؤسسات  األفراد  قبل  من 
يف جميع أنحاء العامل للدعوة إىل منع 
العنف ضد النســاء والفتيات والقضاء 

عليه .
وخالل هذا العام تشــارك الجمعية 
الفقر  عدن  ملكافحة  الخريية  النسائية 
الدولية من خالل  الحملة  )WACP( يف 
شعار  باستخدام  عدن  يف  حملة  إجراء 
"قفوا معنا لوقف العنف ضد املرأة"  عرب 
أنشــطة مختلفة مثل سبعة مخيامت 
طبية للنســاء واألطفــال يف املناطق 
النائيــة والفقرية اضافــة اىل برنامج 
إذاعي لزيادة الوعي بالعنف القائم عىل 
النوع االجتامعي واألثر الجنســاين لـ 

.19 COVID

اقامة  ســيتم  الحملــة  وخــالل 
لتوعيــة أصحاب املصلحة  ورش عمل 
الرئيســيني مثل الشباب واألمن ، حول 
االجتامعي  النــوع  عىل  القائم  العنف 

واألثر  لـ COVID 19 يف إطار الحملة 
يف عدن.  ستســتمر الحملة لـ  عرشة 
ايام وتتوج بـــحفل ختامي بتاريخ 10 

ديسمرب )اكتب التاريخ( .
النسائية  الخريية  الجمعية   وتقوم 
ملكافحة الفقر )WACP( ، وهي منظمة  
بتنفيذ   ، حكومية يف محافظة عــدن 
النســائية والتمكني  "القيادة  مرشوع 
والوصــول والحامية يف االســتجابة 
لألزمــات )LEAP( - اليمن" بالرشاكة 

مع هيئة األمم املتحدة للمرأة .
الذي متوله  املرشوع   ويســتهدف 
ضعيفة  امرأة   1050 اليابــان  حكومة 
ومهمشــة اجتامعيــا واقتصاديا من 
النازحني داخلًيــا واملجتمعات املضيفة 
خدمات  إىل  الوصــول  لهــم  ويتيح   ،
الحامية ومتكينهــم من خالل التدريب 
والتدخــالت النقدية املســتهدفة  كام 
يعمل املرشوع عىل زيادة الوعي باألثر 
الجنســاين للكوارث اإلنسانية ، وتأثري 
جائحة COVID 19 الحايل عىل النساء 
املراعية  اإلنســانية  الخدمات  وأهمية 

للمنظور الجنساين.

اجلمعية الوطنية تقيم حما�ضرة ثقافية عن الهوية 
اجلنوبية واأهميتها يف اإدارة ال�ضراع 

قانونية االنتقايل تطالب املجتمع الدويل بالتعهدات 
وااللتزامات اخلا�ضة بالبند ال�ضابع

تنفيذية انتقايل حلج توؤكد رف�ضها ا�ضتخدام ق�ضية توزيع 
االأرا�ضي ورقة �ضيا�ضية لتمرير خمططات وم�ضاريع م�ضبوهة

اجلمعية الن�ضائية اخلريية ملكافحة الفقر تد�ضن فعالية �ضد 
العنف القائم على النوع االجتماعي يف عدن 


