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أبني / األمناء / خاص :
األمناء/خاص:

التقى اللواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس 
من  عددا  الخميس،  الجنويب،  االنتقايل 
مشــائخ بن عيل الحاج يف يافع الجبل 

وحرضموت.
ويف اللقــاء الذي حرضه الشــيخ 
صالح بن عيل الحاج، والشــيخ فهمي 
عمــر عبد الحبيــب بن عــيل الحاج، 
بن عيل  عبدالكريم سامل  أمني  والشيخ 
الحاج، والشــيخ خالد عون صالح بن 
عيل الحاج، والشيخ مبارك بن شيخان، 
والشــيخ عبدالنارص بن عــيل الحاج، 
رحب اللواء بن بريك بالحارضين جميعًا، 
واســتمع منهم إىل رشٍح مخترٍص عن 
الوضــع العام يف حرضمــوت الوادي 
والســاحل ومــا آلت إليه مــن تدهور 

ملحوظ عىل جميع األصعدة.
شكرهم  الحارضون  املشائخ  وقدم 
للــواء أحمد ســعيد بن بريــك، عىل 
الفرتة التي قضاهــا محافظًا ملحافظة 
الفرتة  تلــك  عىل  مثنني  حرضمــوت، 
التي تحققــت فيها ممثلة  واإلنجازات 
وتوفري  القاعدة  من  الســاحل  بتحرير 

العامة  الخدمات  وكــذا  واألمان  األمن 
واألساســية التي بات أبناء حرضموت 

اآلن يفتقرون لها.
من جانبه شــكر رئيــس الجمعية 
املشــائخ عىل الزيارة، حاثًا إياهم عىل 
توحيــد الصف وجمع الشــمل مع كل 
املتواجدة  املجتمعية  واملكونات  القبائل 
الوادي والســاحل يف  عىل مســتوى 
حرضمــوت، وأن يكــون الجميع عىل 
يقظة عالية من أجل حامية حرضموت 
والدفاع عن حياضها وثرواتها واإلسهام 
يف عملية البناء والتنمية والحفاظ عىل 

املمتلكات العامة. 
وأكد اللواء بــن بريك اهتامم قيادة 
حرضموت  مبحافظة  االنتقايل  املجلس 
بشــكل خاص وتتابع كافــة القضايا 

والصعوبات التي يعانيها املواطنون.
كام اســتمع اللواء بــن بريك إىل 
القضايــا الخاصة ألبنــاء الجبل يافع 
ومساندتهم  يافع  أبناء  مبواقف  مشيدا 
املســلحة  والقوات  االنتقايل  للمجلس 
واملقاومة الجنوبية، مؤكدًا أنه ســيتم 
قيادة  مــع  القضايا  جميع  مناقشــة 
املجلس لإلســهام يف وضــع الحلول 

واملعالجات لها.

محليات

اللواء بن بريك يلتقي عددا من م�شائخ بن 
علي احلاج يف يافع اجلبل وح�شرموت

اجتماع مو�شع لتعزيز دور املراأة 
ال�شيا�شي يف عدن

رئا�شة االنتقايل ترحب بعودة معني وتوؤكد دعمها ملهامه

تطوير خربات كوادر التوجيه املعنوي بالقوات اجلنوبية

الكثريي يلتقي رجل االأعمال ال�شيخ حم�شار بن طهيف وال�شيخ ع�شام النمر

عدن / األمناء / خاص:
بحثت دائرة املرأة والطفل يف األمانة 
الجنويب،  االنتقــايل  للمجلس  العامة 
خالل اجتامع مــع إدارة املرأة يف هيئة 
الخميس،  بالعاصمة عــدن،  املجلــس 

التعاون يف خطط العمل املستقبلية.

تعزيز  عــىل  االجتــامع  وشــدد 
أداء إدارات املــرأة يف العاصمــة عدن 
ومديرياتها، لحث املرأة عىل املشــاركة 

السياسية واالنخراط يف املجتمع.
العمل  تنسيق  عىل  الجانبان  واتفق 
سري  تواجه  التي  الصعوبات  ومواجهة 

العمل بطرح آليات كفيلة بحلها.

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  رئاســة  رحبــت هيئة 
االنتقايل الجنــويب، يف اجتامعها 
الُزبيدي،  عيدروس  الرئيس  برئاسة 
املجلــس، بعــودة رئيس  رئيــس 

الحكومة إىل العاصمة عدن.
الكامل  وأكــدت دعم املجلــس 
لجهوده، يف خدمة االستقرار وتلبية 
للمواطنني،  األساسية  االحتياجات 
ومواجهة  املؤسســات  وترســيخ 

تدهور الوضع االقتصادي.
حول  إحاطتني  عــىل  واطلعت 
شــبوة  يف  األوضاع  ُمســتجدات 
وأبني، ووجهت باإلبقاء عىل درجة 
الجاهزية القصوى بوحدات القوات 

املسلحة الجنوبية.

حشــد  مواصلة  إىل  ودعــت 
الجهود لردع أطامع مليشيا الحويث 
محاوالت  وأي  إيران،  من  املدعومة 
بوعي  مشــيدة  الجنوب،  الحتالل 

شعب الجنوب، وإحباطه محاوالت 
القــوى املعادية إلثــارة الفوىض 
يف العاصمــة عــدن ومحافظات 

الجنوب.

عدن / األمناء / خاص :
لإلعالم  الوطنية  الهيئــة  نظمت 
الجنويب ومركز إعالم القوات املسلحة 
الجنوبية، أمس السبت، دورة تدريبية 

لكوادر التوجيه املعنوي.
التي تحمل  الدورة –  ويشارك يف 
واألمني..  العسكري  )اإلعالم  عنوان 
خصوصياته، مزايــاه، أهميته(، 21 
أيام، تتنوع  كادًرا، عىل مدى ثالثــة 
اإلخباري،  التحريــر  موادها حــول 
الحريب، ووسائل  املراســل  وصفات 

رصد الشائعات والتصدي لها.
عــيل عبدالله الكثــريي - عضو 
هيئــة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الوطنية  الهيئــة  رئيس  الجنــويب، 
لإلعالم الجنــويب - ألقى كلمة رحب 
فيهــا باملشــاركني، واســتعرضت 
فعاليات اليوم األول من الدورة ماهية 
الحرب النفســية، وأهدافها وأنواعها 
وأدواتها، ودور اإلعالم العسكري يف 

عيدروس  الرئيس  توجيهــات  بلورة 
النوعي  البناء والتحديث  الُزبيدي يف 

للمؤسســات الدفاعيــة بالقــوات 
املسلحة الجنوبية.

األمناء/خاص:
التقى األستاذ عيل عبدالله الكثريي، 
عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
للمجلس،  الرســمي  املتحدث  الجنويب، 
الجنويب،  لإلعالم  الوطنية  الهيئة  رئيس 
محضار  الشيخ  األعامل  رجل  الخميس، 

بن طهيف، والشيخ عصام النمر.
الذي حرضه نائب رئيس  اللقاء  ويف 
رئيس  الجنويب،  لإلعالم  الوطنية  الهيئة 
قطــاع اإلذاعــة والتلفزيون األســتاذ 
املقدم  الهيئة  وعضــو  اليافعي،  مختار 
محمد النقيب، أطلع الكثريي الشــيخني 
بن طهيــف والنمر عىل أهــداف الهيئة 
والقطاعات  الجنــويب  لإلعالم  الوطنية 

املنضوية يف إطارها.
كام استعرض اللقاء آخر املستجدات 
الجنوبية ويف مقدمتها  الســاحة  عىل 
واالقتصاديــة  العســكرية  األوضــاع 
وإجراءات  الجنــوب  يف  والسياســية 
تطبيق حالة الطــوارئ والتعبئة العامة 

يف الجنوب.
وأشــاد الكثريي بدور رجال األعامل 

يف الجنوب يف تحريــك عجلة التنمية، 
ودورهم البارز يف دعم الحراك الجنويب 
واملقاومــة الجنوبيــة طيلــة املراحل 
الكبرية  النجاحات  لهم  مباركًا  السابقة، 
القائد  الشــهيد  مسابقة  حققتها  التي 
الشــعرية  الياممة  أبــو  محمود  منري 
التي متكنت من جمع أكرث من خمســة 
مليارات ريال لصالــح مرشوع الطريق 

االسرتاتيجي بيافع.
من جانبهــام، بارك الشــيخان بن 
تتحقق  التي  اإلنجــازات  والنمر  طهيف 
للجنوب منذ تأســيس املجلس االنتقايل 
تقوم  التي  باألعامل  مشيدين  الجنويب، 
بهــا الهيئة الوطنية لإلعــالم الجنويب 
لتنظيم العمل اإلعالمي ليكون أكرث قوة 

يف مواجهة وسائل اإلعالم املعادية.


