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حلج / األمناء / خاص :
انعقد أمــس مبدينة الحوطة مبحافظــة لحج وبرعاية رئيــس املجلس االنتقايل 
الجنويب اللواء عيدروس الزبيدي، املؤمتر التأسييس التحاد التعاونيات الزراعية الجنوبية 
باملحافظة تحت شــعار »من أجل إعادة الدور الريادي للقطاع التعاوين الزراعي الجنويب 
وتعزيز إسهاماته يف تحسني وزيادة اإلنتاج وتحقيق األمن الغذايئ والتنمية املستدامة«.

وألقيت يف املؤمتر العديد من الكلــات أبرزها كلمة وكيل املحافظة صالح البكري، 
والذي أشار فيها إىل أهمية الزراعة ورضورة الحفاظ عىل الرقعة الزراعية والدور املنوط 
بالجمعيــات والتعاونيــات الزراعية يف االهتام بالزراعة والوقــوف بقوة ضد الزحف 
العمراين لألرض الزراعية.. داعيا مندويب املؤمتر إىل اختيار عنارص ذات كفاءة وإخالص 

لقيادة العمل التعاوين الزراعي يف املحافظة.
من جانبه أكد وكيل وزارة الزراعة مدير عام مكتب الزراعة والري باملحافظة عبدامللك 
ناجي عبيد، عىل تجســيد مكانــة الجمعيات التعاونية الزراعيــة يف التنمية، وتضافر 
الجهود وتشخيص الصعوبات وتبادل الخربات بني املزارعني يف استخدام الدورة الزراعية 

ومواكبة التغيري املناخي، واملهارات يف نواحي التسويق واإلنتاج الخدمي يف املحافظة.
وكان رئيس اللجنــة التحضريية للمؤمتر األخ صالح الكــور قد رحب يف كلمة له 

مبندويب املؤمتر مستعرضا ما قامت به اللجنة من مهام تحضريية للمؤمتر.
كا ألقيت كلــات من قبل رئيس اتحاد التعاونيــات الزراعية الجنويب األخ صالح 
مســاعد األمري، وممثل الدائرة الجاهريية باألمانة العامة للمجلس االنتقايل الجنويب 
األخ محمد بامطرف، وكلمة مكتب الشــؤون االجتاعية والعمل باملحافظة املرشف عىل 

أعال املؤمتر ألقاها األخ ثروت عكاشة مدير الجمعيات واالتحادات باملكتب.
وبعــد أن صادق مندوبو املؤمتر عىل الوثائق املقدمــة يف املؤمتر تم انتخاب قيادة 

جديدة لالتحاد مكونه من 11 عضوا.

األمناء / خاص :
السقطري،  سامل  الزراعة  وزير  اطلع 
يف زيارة قام بها يوم الثالثاء، عىل األرضار 
يف املجمع الزراعي يف مديرية دار ســعد 

بالعاصمة عدن، جراء حرب العام 2015.
املركزية  الورشــة  السقطري  وتفقد 
ومبنى مكتــب الزراعة والري ومقر اإلدارة 
العامة  واإلدارة  الزراعي  لإلرشــاد  العامة 
للصحــة الحيوانيــة والحجــر البيطري 

واملختــرب البيطري ومركز مكافحة الجراد الصحراوي، مشــددا عىل حرص الوزارة عىل 
تأهيل املنشآت املترضرة.

واستمع، خالل زيارته املجمع، من مدراء عموم اإلدارات العامة التابعة للوزارة ونائب 
مدير مكتب الزراعة يف عدن إىل تقرير مفصل عن وضع اإلدارات التابعة للوزارة.

ووجه بتشــكيل لجنة فنية لتقييم األرضار التي تعرضت لها هذه املنشآت يف إطار 
املجمــع الزراعي، متهيدا إلعادة تأهيلها، مؤكدا مواصلة دعم الوزارة للقطاع الزراعي يف 
مختلــف مجاالته اإلنتاجية، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي لإلســهام يف تحقيق األمن 

الغذايئ واستمرار سالسل اإلمداد وتحقيق الوفرة باملعروض من املنتجات الزراعية.
وعرب وزير الزراعة عن اســتعداد الوزارة لتقديم كافة أشــكال الدعم لالرتقاء بعمل 

اإلدارات واملنشآت، مثمنا صمودها يف مختلف الظروف الصعبة خالل السنوات املاضية.
وشدد عىل اعتزام وزارة الزراعة استعادة كافة املؤسسات واملرافق واملنشآت التابعة 
لها من مباين وأصــول عامة وإعادتها إىل الخدمة، وتأهيــل املباين املدمرة خالل حرب 

2015، كأولوية للمرحلة املقبلة.

 

القائد كمال احلاملي يقود حملة اإزالة ع�صوائيات بالعا�صمة عدن

»ال�صوبجي« و«البي�صي« يناق�صان التح�صريات لتنفيذ حملة التح�صني �صد فريو�س كورونا  بالربيقة

العميد الوايل يزور هيئة العمليات امل�صرتكة بالعا�صمة عدن

األمناء/ خاص:
التدخل   أزالت صبــاح أمــس األربعاء وحــدة 
القائد كال  العاصمة عدن، بقيادة  مبشكالت أرايض 
الحاملي، قائد وحــدة التدخل، بناًء عشــوائًيا اجتاح 

طريًقا عاًما يف مديرية الربيقة.
وجاءت هــذه اإلزالة تنفيــذًا لتوجيهات معايل 
األســتاذ أحمد حامد مللس وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء محافظ العاصمــة عدن رئيس اللجنة األمنية 
للعاصمة، نتيجًة ملناشــدات مســتمرة من املواطنني 

الذين يشكون من باسطي األرايض العامة بالقوة.
ويف هذا الصدد قال القائــد الحاملي: »إننا نقوم 
اليوم بتنفيذ حملة إلزالة العشوائيات ومخالفات البناء 

واملظاهر املشوهة يف مديرية الربيقة«.
وأضاف: »تأيت هذه الحملة من أجــل الحفاظ عىل مخططات 

الدولة من النافذين والباسطني«.
مشريًا إىل أنها ستستمر يف أعالها حتى تحقيق كافة األهداف 

املنشودة للحفاظ عىل املنظر العام للعاصمة عدن.
ـذ  وأوضح قائد وحدة التدخل مبشكالت األرايض أن الحملة ُتـنفَّ
بوترية عالية وبجدية ملحوظة بالتنســيق الكامل مع قسم عوائق 
البناء واملخالفات يف مكتب وزارة األشــغال العامة والطرق مبديرية 
الربيقــة وتحت إرشاف معايل وزير الدولــة محافظ العاصمة عدن 

األستاذ أحمد مللس.
من جانبهم أشــاد املواطنون بقيام هــذه الحملة يف مديرية 

الربيقة وغريها ممن ســبقتها والتي تسعى للحفاظ عىل ممتلكات 
وحقوق املواطنني واملتنفســات والحدائق العامة، التي سطا عليها 

متنفذون وباسطون خارجون عن القانون.
ـــلون درعًا  وطالبــوا بضبط املعتدين واملتنفذين والذين ُيـشكِّ

للباسطني بقوة السالح ويحمونهم.
هذا وما تزال الحملة مستمرة وستطال األبنية العشوائية حتى 

يتم إرجاع الحقوق املسلوبة ألصحابها بالحق والقانون.
ويأيت ذلك بعد أن اســتعادت وحدة التدخل مبشــكالت أرايض 
العاصمــة عدن مخططــات املواطنني يف عدد مــن مديريات عدن 

ومتكني مالك الحقوق من أراضيهم.

األمناء/ خاص:
  اْلَتقى الدكتور/ أحمد مثنى البييش، مدير عام مكتب الصحة 
العامة والســكان بالعاصمة عدن، والدكتور صالح الشوبجي مدير 
عــام الربيقة، بفرق حملة التطعيم ضد فريوس كورونا ســبتمرب 
2022م، التابعة للربنامج الوطني للتحصني املوسع بوزارة الصحة 

العامة والسكان.
ويف اللقاء، الذي عقــد صباح أمس األربعــاء مببنى ديوان 
مديرية الربيقــة، وبحضور الدكتور/ فيصل صالح الصاعدي مدير 
التحصــني بعدن - رحب الدكتور البييش بالفرق العاملة واملرشفني 
بحملة التطعيم ضد كوفيد 19، متمنًيــا لهم التوفيق يف مهامهم 

النبيلة.
وأكد مدير مكتب الصحة العامة والســكان بعدن عىل مجانية 
التطعيم، مشــدًدا عىل رضورة نرش الوعي بني الناس من قبل الفرق 
العاملة وتوضيح أهمية التطعيم للوقاية من الفريوس،  مشــرًيا إىل 
أن الحملة ستنطلق الســبت القادم مبختلف مناطق وأحياء مديرية 

الربيقة.
مدير عام مديرية الربيقة من جانبه، رحب مبدير الصحة العامة 

والســكان ومدير التحصني وفرق التطعيــم واملرشفني، مؤكًدا دعم 
قيادة السلطة املحلية للحملة وتسهيل أي صعاب قد تواجه عملها.

ودعا د. صالح الشــوبجي املواطنني إىل التعامل اإليجايب مع 
حملة التطعيــم وفرقها وأخذ اللقاح للوقاية مــن فريوس كورونا 
)كوفيد19-(، موجًها املختصــني باملديرية لعمل كل ما يلزم إلنجاح 

الحملة.

األمناء/ خاص:
زار العميد محسن عبدالله الوايل، القائد 
العــام لقوات الحزام األمنــي، صباح أمس، 
عدن،  بالعاصمة  املشــركة  العمليات  هيئة 
اللواء ركن صالح  حيث كان يف اســتقباله 
عيل حســن رئيس هيئة العمليات املشركة 

وعدد من الضباط.
وأطلع القائــد العام للحزام األمني عىل 
تقرير “املوقف” عن عملية سهام الرشق يف 

محافظة أبــني، ودور قوات الحزام االمني يف 
تحرير العديد من املناطق هناك، وانتشــارها 
اإلرهابية،  العنــارص  املحررة من  املناطق  يف 
املسلحة  القوات  انتشــار  املوقف عن  وتقرير 

الجنوبيــة يف جبهات القتــال املختلفة عىل 
امتداد األرايض الجنوبية.

ومّثن رئيس هيئة العمليات حسن األدوار 
البطولية التي تســطرها قوات الحزام األمني 
األخرى  العســكرية  التشــكيالت  جانب  إىل 

ضمن عملية ســهام الرشق، الرامية لتطهري 
محافظة أبني من العنارص اإلرهابية وإعادة 

األمن واالستقرار ملدنها ووديانها. 
وأشــار رئيس هيئــة العمليات إىل أن 
تلقــت مؤخرًا صفعة  اإلرهابية  التنظيات 
أربكــت صفوفهم، وخاصــة عندما  قوية 
دخلت قواتنــا وادي عومران املحصن، وهي 
املوبوء باإلرهاب منذ  الوادي  أول قوة تدخل 

1994م.
بدوره مّثن العميد الــوايل جهود قادة 
وضباط هيئة العمليات املشركة يف اإلرشاف 
والتخطيط والتوجيه والدراسات التي يقومون 
بها، والتي ساهمت يف نجاح سهام الرشق يف 
مديريات املنطقة الوسطى يف محافظة أبني.

انعقاد املوؤمتر التاأ�صي�صي الحتاد 
التعاونيات الزراعية اجلنوبية بلحج
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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / متابعات:
قال وزير الصحة العامة بلبنان، 
الدكتور فراس األبيض، إن االرتفاع 
إيجابية  يتــم تســجيله يف  الذي 
فحــوص PCR يعكــس تفشــيا 
مجتمعيا واسعا للفريوس يعود إىل 
انتشار املتحور أوميكرون الرسيع، 
االحتفاالت  موســم  مــع  خاصة 

الجاري.
غالبية  أن  "األبيــض"  وأكــد 
لدى  تســجل  االيجابية  الحــاالت 
غــري امللقحــن "78 يف املئة من 
األخرية  الثالثة  األيام  يف  املصابن 
أن 79 يف  امللقحن"، كام  من غري 
املئة من اإلصابات ســجلت ملن هم 
دون خمسن ســنة، و38 يف املئة 
من الحــاالت االيجابيــة مل تظهر 
املصابن يف  أن عدد  عوارض، كام 

وضع حرج يف ازدياد.
أفريقيا  جنــوب  "يف  وأضاف: 

حيــث بــدأ انتشــار أوميكرون، 
احتاجوا  الذيــن  املرىض  عدد  كان 
احتاجوا  الذين  أقل من  لالستشفاء 
إىل ذلــك يف موجــات التفــي 
السابقة، أما يف لبنان فتبلغ نسبة 
املستشفيات 78  إشغال األرسة يف 

يف املئة".
الداخلية  وزارة  أن  إىل  وأشــار 
التزمت تطبيــق تدابري صارمة، إال 
يكون  أال  البعض مصمم عــىل  أن 
وسالمة  ســالمته  عن  مســؤوال 

مجتمعه.

األمناء / وكاالت:
اإليرانية،  الدفــاع  وزارة  أعلنت 
صاروخ  إطــالق  فشــل  الجمعة، 
للفضاء يف مهمتــه املدارية، وفًقا 

لرويرتز.

وقــال متحدث باســم الوزارة 
إن الصــاروخ الــذي أطلقته إيران 
إىل الفضاء، فشــل يف وضع ثالثة 
أجهــزة بحثيــة يف املــدار؛ لعدم 
قدرة الصــاروخ عىل بلوغ الرسعة 

املطلوبة.

وأضــاف: "مــن أجــل وضع 
األمر  كان  املــدار،  يف  الحمولــة 
الصاروخ  أن تتجاوز رسعة  يتطلب 
7600 مرت يف الثانية.. نحن وصلنا 

إىل 7350".

األمناء / وكاالت:
قالت رئيســة الهيئة الفيدرالية 
املستهلك  حقوق  لحامية  الروسية 
املواطــن، روس بوتريب  ورفاهية 
نــادزور، آنا بوبوفــا، إن متحورة 

"أوميكرون" ستصل إىل روسيا ال 
محالة.

التعامــل  ودعــت إىل رضورة 
ال  ليك  معينة  بطريقة  املتحور  مع 
يتحمل نظام الرعاية الصحية أعباء 

صعبة للغاية.

وأشــارت بوبوفا إىل أن جميع 
مبتحــورة  املصابــن  املــرىض 
أفريقيا  جنــوب  يف  "أوميكرون" 
هم أشــخاص ليس لديهم مناعة، 
ُمرجعة ذلك إىل عدم تلقي األغلبية 

الساحقة للقاح يف هذا البلد.

األمناء /متابعات:
الدفاع اإلرسائيلية،  أعلنت وزارة 
يف بيــان لها، عــن توقيع صفقة 
عســكرية مع الحكومة األمريكية 

بقيمة تصل إىل ملياري دوالر.
وقال البيان، إن االتفاق أنهي مع 
الواليات املتحــدة لرشاء 12 طائرة 
هليكوبرت من طراز )يس.إتش-53 
كيه( من إنتاج رشكة لوكهيد مارتن 
وطائرتن للتزود بالوقود من طراز 

)كيه.يس-46( من إنتاج بوينج.

األمناء / وكاالت:
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة، أمس السبت، منع سفر 
مواطنيها غري املطعمن ضد كورونا للخارج اعتباًرا من 10 يناير 

الجاري.
وكانــت الهيئة الوطنية إلدارة الطــوارئ واألزمات والكوارث 
والهيئــة العامة للطريان املدين يف اإلمارات، قد أعلنت يف أكتوبر 
املايض تحديث بروتوكول ســفر املواطنن للــدول التي تم منع 
الســفر إليها، وذلك بهــدف تعزيز اســرتاتيجية الدولة مبرحلة 
التعايف واالنفتاح التدريجي يف كافة القطاعات الحيوية والعودة 

إىل الحياة الطبيعية الجديدة.
وأوضح الربوتوكول أنه ســيتم الســامح بســفر املواطنن 

الحاصلن عىل الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19 املعتمدة.
باإلضافة إىل اســتمرار منع ســفر املواطنن غري الحاصلن 
عىل الجرعات الكاملة للقاح كورونا ويســتثنى من ذلك املهامت 
الرســمية، والحاالت املرضية وممن يتلقون العالج خارج الدولة، 
كذلك الحاالت اإلنسانية، والبعثات الدراسية خارج الدولة، برشط 

الحصول عىل املوافقة املسبقة من الجهات الرسمية.

األمناء / خاص:
كشفت مصادر تونســية، تطورات جديدة بشأن اعتقال نائب 

رئيس حركة النهضة رشف الدين البحريي.
وأوضحت املصادر، بــأن وزير الداخلية التونيس توفيق رشف 
الدين أصدر قرارين إدارين بوضع "البحريي" ومســؤول سابق 

تحت اإلقامة الجربية، بحسب ما أفادت "موزاييك أف إم".
وأكدت املصادر، أن قرار اإلقامة الجربية صدر بحق املســؤول 
السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي والبحريي، مشددًة عىل أنه 
تم تنفيذ القرارين صباح اليوم الجمعة 31 ديسمرب 2021 ووضع 
البحريي والبلدي بنفس "املقر" الذي اختاره وزير الداخلية لتنفيذ 

قراريه.

األمناء / وكاالت:
أدى تدافع مواطنن عند مزار ديني يف الســاعات األوىل من 
العام الجديد بالهند، إىل مرصع ما ال يقل عن 12 شخًصا وإصابة 

13 آخرين.
وأكد مسؤول هندي أن عدد القتىل قد يكون أعىل، ألن الطريق 
إىل الرضيح عىل قمة التل كان مزدحاًم باملصلن الذين يحاولون 

القيام بالزيارة والصلوات املعتادة يف العام الجديد.
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