
4 www.alomanaa.net
Thusday - 6 Apr 2021 - No: 1243 الثالثاء   -  ٦  ابريل  ٢٠٢١ م- املوافق   ٢٣ �شعبان    ١٤٤٢ هـ

ا ع�سكرًيا لوحدات  اخلبجي ي�سهد عر�سً
مكافحة الإرهاب التابعة للواء العا�سفة

نائب رئي�س تنفيذية انتقايل العا�سمة عدن يفتتح 
ا فنًيا جلمعية الت�سكيليني اجلنوبيني معر�سً

الأمانة العامة لالنتقايل تعقد اجتماعها الدوري برئا�سة الكاف

جلنة جمابهة كورونا بالنتقايل ُتعيد ت�سغيل وحدة تعبئة الأك�سجني مب�ست�سفى اجلمهورية

رئي�س عمليات قوات الدعم والإ�سناد يزور مقر قوات احلزام الأمني مبحافظة حلج

األمناء/خاص:
 شــهد الدكتور نــارص الُخبجي- 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنــويب، القائــم بأعــال رئيس 
املجلــس، رئيــس وحــدة شــؤون 
املفاوضات، األحد - عرضًا عســكريًا 
تكتيكيــًا مصغــرًا لوحــدات قوات 
للواء  التابعــة  مكافحــة اإلرهــاب 

العاصفة بالعاصمة عدن.
وكان يف اســتقبال القائم بأعال 
الرئيــس - لدى وصوله إىل ســاحة 
العــرض مبعية املهندس نــزار هيثم 
الهيئة  رئيس  الرئاســة،  هيئة  عضو 
التنفيذية للقيــادة املحلية بالعاصمة 
عدن - العميد أوســان العنشيل، قائد 
ألوية العاصفة بالعاصمة عدن، وكبار 

قادة وحدات مكافحة اإلرهاب.
وافتتح العرض العسكري بعروض 
للطائرات االســتطالعية، كا تضمن 
قوات  ملداهات  تصويريــة  عروضا 

مكافحة اإلرهــاب، حيث قدم  العميد 
تلك  عن  وافيًا  رشحًا  العنشيل  أوسان 

العمليات وكيفية تنفيذها.
أعقب ذلك عــروض تكتيكية عىل 
أرض امليدان، أظهر خاللها منتســبو 
وحدات مكافحة اإلرهاب التابعة للواء 
العاصفة جاهزيتهم العالية يف القيام 
التعامل  يف  منهــم  املطلوبة  باملهام 
مع مســتجدات الحــروب والتصدي 
القانون بكل  الخارجني عن  لتهديدات 

دقة وإتقان.
قوات  جاهزيــة  العنشــيل  وأكد 
مكافحــة اإلرهــاب ألداء مهامهــا 
لحفظ أمن وســكينة العاصمة عدن، 
والتصــدي لكل من يحاول املســاس 
بأمن العاصمة عدن والوطن الجنويب 
أي  لتنفيذ  واســتعدادها  عام،  بشكل 
الرئيس  سيادة  من  تتلقاها  توجيهات 
القائــد عيــدروس الُزبيــدي رئيس 
املجلس االنتقايل القائد األعىل للقوات 

املسلحة واألمن.

األمناء/خاص:

 نظمت جمعية التشــكيليني الجنوبيني، األحد، معرضًا تشــكيليًا فنيَا تحت 
عنوان »ســنظل نرســم« برعاية كرمية من القيادة املحلية للمجلس االنتقايل 

الجنويب بالعاصمة عدن.
وافتتح عصام عبــده عيل، نائب رئيس الهيئة التنفيذيــة يف القيادة املحلية 
للمجلس بالعاصمة عــدن، املعرض الذي احتضنته قاعة املكتبة الوطنية مبديرية 

صرية، مبناسبة الذكرى السنوية األوىل لتأسيس الجمعية.
وطاف عبده عيل برفقة لبيب توفيــق، مدير اإلدارة الثقافية بالقيادة املحلية، 
رئيس الجمعية، بأروقة املعرض الذي احتوى عىل العديد من الرسومات واللوحات 
الفنية الجميلة واملعربة والتي تألق يف تشــكيلها عدد من الفنانني التشــكيليني 

الجنوبيني املعروفني، باإلضافة إىل كوكبة من املبدعني الشباب والشابات.
هذا وشهد املعرض، الذي افتتح أبوابه عند الساعة التاسعة من صباحا، إقباال 

مميزا من قبل عشاق ومحبي الفن التشكييل يف العاصمة عدن والجنوب عامة.

األمناء/خاص:

لجنــة  تفقــدت   
مجابهــة كورونا يف 
االنتقــايل  املجلــس 
األحــد،  الجنــويب، 
الخاصــة  الوحــدة 
يف  األكسجني  بتعبئة 
الجمهورية  مستشفى 
خورمكرس  يف  العام 

بالعاصمة عدن.
اللجنة،  واطلعــت 
توجيهات  مبوجــب 
املهندس عدنان الكاف، 
األمني  بأعال  القائم 

رئاســة  لهيئة  العــام 
املجلس االنتقايل الجنويب، رئيــس لجنة اإلغاثة واألعال 
اإلنســانية باملجلس، عىل سري أعال إعادة تشغيل الوحدة 

منُذ  متوقفة  كانت  والتي 
ما يقارب الستة أشهر.

ولفــت عضــو لجنة 
مجابهة كورونا باملجلس، 
املهنــدس جياب عاطف، 
تواصلت  اللجنــة  أن  إىل 
مع مديــر مكتب منظمة 
الصحة العاملية بالعاصمة 
يف  تدخلهم  بشأن  عدن، 
عمل  بإعادة  املســاعدة 
وحــدة األكســجني يف 

املستشفى.
أن  عاطــف  وأكــد 
لطلب  استجابت  املنظمة 
اللجنة، وأرســلت فريًقا 
فنًيا متخصصًا لبدء العمل 
يف إعادة تشغيل وحدة األكسجني باملستشفى، مشريا إىل 
أن الوحدة ســتعاود عملها ابتداء من األسبوع املقبل كحد 

أقىص.

األمناء/خاص:

 أجرى العميد عبد الســالم 
البيحاين، رئيس عمليات قوات 
األحد،  صباح  واإلسناد،  الدعم 
قوات  قيــادة  مقر  إىل  زيارة 
لحج  األمني مبحافظة  الحزام 
لتفقد القــوات واالطالع عىل 

جاهزيتها.
كان يف اســتقباله قائــد 
قوات الحزام األمني باملحافظة 
السعيدي«  »حســني  العميد 
الحزام  قــوات  وركن عمليات 
األمني العقيد »ثابت العلوي«.

اســتعرض  الزيارة  وأثناء 
رئيــس العمليات، خالل لقائه 
األمني  الحــزام  قــوات  قائد 

اإلنجازات  الســعيدي،  حسني  العميد 
والنجاحات التي حققتها قوات الحزام 

األمني باملحافظة.

من جانبه، العميد الســعيدي، عرب 
عن شكره لهذه الزيارة واالهتام الذي 
توليه قيادة قوات الدعم واإلسناد تجاه 
قوات الحزام، مؤكــدا أن قوات الحزام 

مبحافظة لحج ورغم مــا تعانيه من 
للرواتب  وتوقف  اإلمكانيات  يف  شحة 
إال أنها مســتمرة يف أداء مهامها عىل 

أكمل وجه.

األمناء/خاص:

العامة  األمانة  عقدت 
لهيئــة رئاســة املجلس 
الجنــويب،  االنتقــايل 
اجتاعها  االثنني،  أمس 
املهندس  برئاسة  الدوري 
القائم  الــكاف  عدنــان 

بأعال األمني العام.
عدنان  املهندس  وأكد 
له  كلمــة  يف  الــكاف، 
االجتــاع،  مبســتهل 
التي  الظــروف  صعوبة 
مترُّ بها البالد، مشريًا إىل 
تعاون  يقتــي  ذلك  أن 
الجهود  الجميع وبذل كل 
مع  للتعامــل  املُمكنــة 
الوضع السيايس الراهن.

وشــدد الــكاف عىل أهميــة تعزيــز اإلرث الثقايف 
والحضاري للجنــوب من خالل نشــاطات األمانة، مع 
االلتزام املهني بالعمل املؤســي واملهام املنوطة بدوائر 

األمانة ومسؤولياتها ملا فيه مصلحة الجنوب.  
واستعرض االجتاع تقرير املشــهد السيايس املُقدم 
من الدائرة السياســية، والذي تضمن أبرز التطورات يف 
الجنوب خــالل الفرتة املاضية، وأهــم القضايا املرتبطة 

سياسيًا بالجنوب وقضيته وشعبه. 
ووقف االجتاع عىل التقرير املُقدم من دائرة الشؤون 
اإلدارية واملالية، واملتعلق مبســتوى االنضباط الوظيفي 
لكادر األمانة العامة خالل شــهر مــارس للعام 2021م، 

وما تضمنه من تفاصيل عن انضباط طاقم دوائر األمانة 
خالل الفرتة املذكورة.

وتطرق االجتاع إىل ُجملة من املستجدات السياسية، 
واالقتصادية، واألمنية، والخدمية املتعلقة بالشأن الجنويب 
ويف مقدمتها أزمة الكهرباء واملشتقات النفطية، وارتفاع 
أسعار السلع الغذائية خاصة مع قرب شهر رمضان، وكذا 
زيادة حــاالت اإلصابة بجائحة كورونــا يف محافظات 
الجنوب، مشــريا إىل أن املجلس االنتقايل يتابع بحرص 
مع الجهات املختصــة اتخاذ ما يلزم بهذا الخصوص، إىل 
جانب القضايا املتعلقة بالعمل التنظيمي يف دوائر األمانة 

العامة والهيئات التنفيذية يف املحافظات.


