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انتقايل حلج يقيم ً
حفل فن ًيا وتكرميياً
مبنا�سبة يوم الطفل العاملي

األمناء/خاص:

أقامــت إدارة املرأة والطفل بالهيئــة التنفيذية للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل
الجنويب يف محافظة لحج الثالثاء ،حفال فنيا وتكرمييا مبناسبة اليوم العاملي للطفل.
وألقى املحامي رمزي الشــعيبي ،رئيس الهيئة التنفيذيــة النتقايل لحج ،كلمة ح ّيا
يف مســتهلها أطفال لحج مبناسبة يوم الطفل العاملي وقال" :نقف معكم يف هذا اليوم
االستثناء والحدث الهام ،لنشــارككم احتفالكم مبناسبة اليوم العاملي للطفل ،وهو أقل
ما ميكن أن نقــوم به تجاه أطفالنا وفلذات أكبادنا لنعيش معهم أجواء فرائحية احتفاء
بيومهم العاملي".
وأكد الشــعيبي" :إن اليوم العاملــي للطفل يعد من أهم األيــام العاملية التي جاءت
بناء عىل توصية شــديدة من الجمعية العامة لألمم املتحــدة تحديدًا يف العام 1954م،
ً
والتي جاء فحواها عىل اقرتاح إقامة يــوم للتآخي والتآلف بني األطفال يف جميع دول
العامل ،ففي هذا اليوم أصبح من املهم أكرث من أي وقت مىض أن ينصت العامل إىل أفكار
ومطالب األطفال".
وأشار الشــعيبي إىل أن املجلس االنتقايل ،الذي يحمل عىل عاتقه تطلعات وأهداف
شــعبنا الجنويب يف اســتعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية املســتقلة دولة النظام
والقانــون ،جعل ضمن أولوياته االهتامم بالطفل وضــان حياة حرة وكرمية ألجيالنا
وأطفالنا تصان فيها حقوقهم الكاملة.
كــا ألقى مدير إدارة املــرأة والطفل بتنفيذية انتقايل لحــج أروى املقطري ،كلمة
ح ّيت يف مستهلها جميع الحارضين من القيادات والشخصيات السياسية واالجتامعية
والحضور املرشف للقطاع النســايئ ،مؤكدة بأن هذا االحتفال ما هو إال تعبريا بســيطا
ملشاركة إدارة املرأة والطفل لألطفال احتفالهم بيومهم العاملي.
وألقيــت يف الحفل ،الذي أقيم برعايــة القيادة املحلية النتقــايل لحج ،العديد من
الكلامت والقصائد الشــعرية ،والوصالت الغنائية ،والرقصات الشــعبية التي قدمتها
زهرات روضة الرشوق بحوطة لحج.
ويف نهاية الحفل قام رئيس تنفيذية انتقايل لحج بتكريم املايســرو أحمد ،مدرب
األطفال ،ومديرة روضة الرشوق وكذلك مرشفة الروضة رميا سليامن وعدد من األطفال.

بح�ضور النقيب ..انتقايل لبعو�س ينظم
ندوة توعوية للوقاية من خطر املخدرات
يافع  /األمناء  /خاص :

نظمت اإلدارة القانونية بالهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب
يف مديريــة لبعوس يافع مبحافظة لحــج ،الثالثاء ،ندوة توعويــة للوقاية من خطر
املخدرات ،تحت "شــعار مجتمع خايل من املخدرات" بحضور الشــيخ عبدالرب النقيب
عضو هيئة رئاسة املجلس.
وناقشــت الندوة أربع أوراق علمية أولها عن املخدرات والعقاقري الطبية قدمها مدير
الخدمات الطبية مبديرية لبعوس الدكتور قاســم قحطان ،ثــم قدم العقيد عبدالرحمن
البارعي مداخله بعنوان "املخدرات والقانون".
كام قدمت خــال الندوة ورقة بعنوان "املخدرات واإلســام" قدمها مدير األوقاف
واإلرشــاد مبديرية لبعوس الدكتور خالد حسني الســعدي ،أما الورقة األخرية فقدمها
رئيس منسقية االنتقايل بكلية الرتبية يافع الدكتور عبد الرب صالح الحدي تحت عنوان
"دور الرتبية الوقائية للحد من خطر املخدرات".
وتخللت فقرات الندوة مداخالت ونقاشات من الحارضين إلثراء املوضوع ،وخرجت
مبخرجات وتوصيــات متثلت يف تفعيل الجانب الوقايئ ،والجانــب الرقايب ،والجانب
الضبطي (املكافحة) ،كام تم االتفاق عىل تكامل الجهود بني خطباء املســاجد ،ومديري
املدارس والثانويات ،ومكتب الصحة ،والجهات األمنية لتشكل حلقة واحدة للوقاية والحد
من خطر املخدرات.
حرض الندوة نائب محافظ لحج األخ عوض الصالحي ،وســعاد علوي رئيسة مركز
عدن للتوعية من خطر املخدرات وشخصيات أكادميية ،ومدراء الرتبية ،ومديرو املدارس
والثانويات ،وقيادات عسكرية ،وخطباء املساجد ،والشخصيات االجتامعية.
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الع�سكريون اجلنوبيون يرف�ضون ت�آمر �إخوان �شبوة على اتفاق الريا�ض
عدن  /األمناء  /خاص :

أشــاد اجتامع القادة العسكريني
واألمنيــن الجنوبيــن ،املنعقد يوم
اإلثنني ،برئاســة اللواء أحمد سعيد بن
بريك ،رئيس الجمعية الوطنية ،بصمود
أبطــال القــوات املســلحة الجنوبية،
وانتصارات ألويــة العاملقة والقوات
املشرتكة يف جبهة الساحل الغريب.
ورفــض القــادة العســكريون
املامرســات غري املســؤولة ملليشيات
الرشعية اإلخوانية يف شبوة إلجهاض
اتفــاق الرياض ،مؤكدين أن الســلطة
اإلخوانية تعمل عىل اختالق معارك ضد

الجنوبيني بعيدا عن مليشيات الحويث
املدعومة من إيران.
ومثنوا نجاحــات الوفد التفاويض

يف الرياض ،برئاسة عيدروس الزُبيدي،
رئيس املجلــس االنتقــايل الجنويب،
ونجاحاته السياسية والدبلوماسية.

خطة لتطوير الإعالم الأمني والع�سكري اجلنوبي
عدن  /األمناء  /خاص :

شــدد اجتامع للهيئة الوطنية
لإلعالم الجنــويب ،يــوم الثالثاء،
مبشــاركة العميــد جــال نارص
الربيعي نائب قائد األحزمة األمنية،
عــى أهمية تعزيز اإلعــام األمني
والعســكري للقــوات املســلحة
الجنوبية.
وأشــار الحــارضون إىل دور
اإلعالم العسكري واألمني ورضورة
تطويره ،كأحــد أولويــات الهيئة
الوطنية لإلعالم الجنويب.
واســتعرض االجتــاع آليات
التعاون املشرتك بني الهيئة الوطنية
لقيادة الحــزام األمنــي يف تنفيذ
اإلجــراءات العمليــة لخطة تطوير
اإلعالم األمني.

نظير ان�ضباطه وتعامله الراقي والأخالقي مع جمهور الم�سافرين..

رئي�س الهيئة العامة للطريان يكرم اجلندي ال�صميدي
األمناء/خاص:

كرم رئيس الهيئــة العامة للطريان
املدين واألرصاد ،الكابنت صالح ســليم
بن نهيد ،الجندي عمــرو عبدالحكيم
الصميــدي ،أحــد افراد قــوة حامية
مطار عــدن الدويل ،نظــر انضباطه
وتعامله الراقي واألخالقي مع جمهور
املســافرين ،وكان منوذجــا مرشفــا
لرجل أمن املطار الذي يتعامل مع آالف
املسافرين يوميا.
وخالل حفل التكريم ،أشــاد مدير
عام مطــار عــدن الدويل األســتاذ
عبدالرقيب العمــري بالجندي وجدي
الصميــدي ،وقال إنه يشــكل منوذجا
لرجــل أمن املطار املتميــز يف هندامه
وانضباطه ورقــي تعامله مع جمهور
املســافرين ،وحرصه الدائم عىل نقل
صــورة طيبة عن رجــال األمن ،الذين
يتحملون أعباء مضاعفة من أجل خدمة
املسافرين وحامية املطار.
وقــال إن التكريم اليــوم للجندي

الصميدي ،رســالة للجميع بأن اإلدارة
العامة ملطار عدن الدويل ،تقدر كل من
يعمل وينقــل صورة طيبة عن املطار و
راق وطرق حضارية
يتعامل بأســلوب ٍ
مع جمهور املســافرين ،مقدما شكره

للصمدي ولكل األجهزة األمنية العاملة
يف املطار عىل كل الجهود الطيبة التي
يقومون بها من خالل عملهم الدؤوب
يف مطار عدن والذي يعترب بوابة البلد
الرئيسية نحو العامل.

