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عدن / األمناء / خاص :

القائد  الرئيس  إنســانية أجراها  ملسة 
عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
املســلحة  للقوات  األعىل  القائد  الجنويب، 
الجنوبية، نائب رئيــس املجلس الرئايس، 
متثلت يف زيــارات تفقدية لجرحى عملية 
سهام الرشق التي أطلقت ملكافحة اإلرهاب 

يف محافظة أبني.
الرئيــس الُزبيدي زار مســاء الثالثاء 
عدًدا من جرحى عملية “سهام الرشق” من 
منتسبي القوات املســلحة الجنوبية الذين 

يتلقــون العالج يف عدد من مستشــفيات 
العاصمة عدن.

وحرص الرئيس القائد، عىل االطمئنان عىل الوضع الصحي للعميد 
الخرض حمصان، قائد اللواء الثامن صاعقــة، الذي أصيب وهو يؤدي 
واجبــه الوطني يف مطاردة عنارص اإلرهــاب يف وادي عومران رشق 

محافظة أبني.
ووجــه الرئيس القائد برسعــة نقل العميد الخــرض إىل الخارج 

الستكامل العالج حال استقرار حالته الصحية.
ويف إطارات زياراتــه، اّطلع الرئيس القائد عــىل أحوال الجرحى 
اآلخرين ضمن عملية ســهام الرشق، وأوضاعهم الصحية، ومســتوى 

الرعاية املقدمة لهم.
وشــدد الرئيس الُزبيدي عىل الِفرق الطبية إيالءهم كامل االهتامم 

حتى يتامثلوا للشفاء.
وخــالل الزيارة، أعــرب الرئيس عن فخره واعتــزازه بالتضحيات 
الجسيمة التي يقدمها منتســبو القوات املُسلحة الجنوبية األبطال يف 
ســبيل مكافحة التنظيامت اإلرهابية وترســيخ األمن واالستقرار يف 
ربوع الجنوب كافة، مؤكدا أن تلك التضحيات سيخلدها التاريخ بأحرف 

من نور.
من جانبهم عّب الجرحى عن خالص شــكرهم وتقديرهم للرئيس 
الُزبيدي عىل تكرمه بهذه الزيارة، مثمنــني حرصه الدائم عىل متابعة 

أحوالهم وأوضاعهم الصحية.
وأكــد الجرحى اســتعداداتهم 
لتقديم الغايل والنفيس حتى تطهري 
العنارص  من  كافــة  الجنوب  أرض 
اإلرهابية، وتأمني حدودها، وحفظ 

أمنها واستقرارها.
وتفقــد  الجرحــى  زيــارات 
الصحية  وأوضاعهم  احتياجاتهــم 
هي ملســة إنســانية يحرص عليها 
لتضحيات  وفاًء  الُزبيــدي؛  الرئيس 
األبطال الجنوبيني، وكذا لشحذ همم 
األبطال املرابطــني الذي يخوضون 
مهاما بطوليــة يف إطار الدفاع عن 

الجنوب.
الدعم الذي يحظى بها أبطال القوات املسلحة الجنوبية يف الجبهات 
ال يقترص فقط عىل القيادة السياســية، لكن الشعب الجنويب ميثل هو 
اآلخر حالة فريدة يف رســم لوحة من التضامــن والوفاء تجاه قواته 

املسلحة املرابطة يف الجبهات.
يتضح ذلك يف أن الشعب الجنويب يساند القوات املسلحة الجنوبية 
يف جبهات القتــال لتطهري دولتهم من اإلرهاب، ويتجىل ذلك يف عديد 
الفعاليات الشعبية التي عب فيها الجنوبيون عن دعمهم الكامل لجهود 

القوات املسلحة.

األمناء/ خاص:

اطلع معايل وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، األستاذ أحمد حامد مللس، من 
وكيل قطاع الشباب باملحافظة عبدالرؤوف زين السقاف، رئيس اللجنة اإلرشافية 
للبنامج، عىل التصور العام للبنامج الوطني للشــباب املقرر إطالقه يف شــهر 

أكتوبر القادم، برعاية السلطة املحلية.
ويف االجتــامع، الــذي حــرضه 
املدير العام التنفيــذي لصندوق تنمية 
املهارات الدكتور عبد الله داغم، واللجنة 
اســتعرض   - للبنامج  التحضرييــة 
الســقاف املســارات املدرجــة ضمن 
البنامج بعامه األول والذي ســيكون 
تحت شــعار )تدريب - تأهيل - متكني 
مسودة  إىل  باإلضافة  تنمية(  -قياده- 
التعاون املشــرك بني السلطة املحلية 
والصندوق، التي أقرت يف بداية شــهر 
أغســطس وهي تهدف إىل تدريب ألف 

شاب وشابة خالل عام.

من جانبه أوضح داغم، خالل اللقاء، نشــاط الصندوق منذ إنشائه بالعاصمة 
عدن، وما تحقق مــن إنجازات وبرامج نوعية هدفت إىل تنمية قدرات الشــباب 
يف مختلف املجاالت املهنية والتقنية والفنية بعــدن وعدد من املحافظات، مبديًا 
اســتعداد صندوق تنمية املهارات لتبني مســار التدريــب والتأهيل يف البنامج 

الوطني للشباب.
مللــس  املحافــظ  وأشــاد 
للبنامج  النهــايئ  بالتصــور 
أن  للشــباب، مؤكــدًا  الوطني 
السلطة املحلية يف عدن ستعمل 
عــىل تذليل الصعاب وتســخري 
لتنفيــذ  املتاحــة  اإلمكانيــات 
البنامج ملــا له من أهمية تكمن 
بتأهيــل الشــباب ومتكينهــم 
ليكونــوا رشكاء أساســيني يف 
البناء والتنمية، مشــددًا بالوقت 
الركيز عىل جودة  ذاته برضورة 
يتطلبها ســوق  التي  الــدورات 

العمل.

عدن/ األمناء/  حسني البكري:

رعــى القائد اللواء صالح الســيدـ 
أركان القــوات البيــة الجنوبية، مدير 
أمن محافظة لحــج، إقامة حفل تخرج 
للدفعــة الـ 28 كلية العلوم االنســانية 
بعدن، دفعة “28”رشيعة وقانون للعام 
2022-2021، والــذي أقيم صباح أمس 
األربعاء يف قاعة مــون اليت مبديرية 

املنصورة .
بآيات من  بدأ  الذي  الحفل –  وتخلل 
الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني الجنويب 
– فقرات فنية ووصالت غنائية ورقصات 
شعبية أبهجت الحضور من أولياء األمور 

الذين شاركوا أبناءهم  فرحتهم .
كلمة  الحفل  خالل  الخريجون  وقدم 
شــكر قدمها كادر الدفعــة النموذجي 
صــدام عبدالكريم الحاملي شــكر فيها 
واللواء صالح  االنتقــايل  املجلس  قيادة 
الســيد راعي الحفل عىل دعمهم الفاعل 
بدعم ورعايــة االحتفال وتذليل الصعاب 
إىل  باإلضافة  الجنــويب  الــكادر  تجاه 
شــهادة شــكر وتقدير لقيادة املجلس 
االنتقايل الجنويب وراعي االحتفال وإىل 
كل من ســاهم وشــارك يف إنجاح هذا 

الحفل البهيج.
كــام جرى خــالل الحفــل توزيع 
الشــهادات عىل الخريجني بحضور عدد 
من الكوادر العلمية، يتقدمهم د. أســامة 
اإلنسانية،  العلوم  كلية  عميد  الســقاف 
والدكتــور أحمد حنســل رئيس قســم 
الرشيعة والقانون، ود. عبده غالب رئيس 
وعدد  بالجامعة،  اإلدارية  العلوم  قســم 
العســكرية والشخصيات  القيادات  من  
الثوري  الشــاعر  الركن  العميد  يتقدمهم 

عبدالكريم  والعميد  النرسي،  باســل  أبو 
مساعد الجعوف، والعميد فضل محسن، 
املرفدي وكيل  نايــف  أبو  والعميد محمد 
السيد  والرائد عبدالنارص  لحج،  محافظة 
بلحج،  اإلرهــاب  قائد كتيبــة مكافحة 
ونائبــه الرائد إبراهيم املرفــدي، ونائب 
رئيــس املجلــس االنتقــايل باملنصورة 
وأمني عام املنصورة وعــدٌد من الكوادر 

والشخصيات السياسية واألمنية.

 األمناء/ خاص:

والربويني  املعلمــني  نقابة  قررت 
الجنوبيني، مساء الثالثاء، إنهاء اإلرضاب 
ومبارشة العملية التعليمية بدًءا من يوم 

أمس األربعاء .
وأرجعت قرارها إىل تعهدات الرئيس 
عيــدروس الُزبيــدي، رئيــس املجلس 
االنتقــايل الجنــويب، بتبنــي مطالب 
املعلمني والدفاع عن حقوقهم، وتأكيده 

ترتيب العائدات املالية.
شــكرها  عن  النقابــة  وعــبت 

للمعلمني لصمودهــم الرائع يف إنجاح 
اإلرضاب، كام توجهت بالشكر إىل أولياء 
األمور والطــالب لتضامنهم مع حقوق 

املعلمني.
عيدروس  القائــد  الرئيــس  وكان 
االنتقايل  املجلس  رئيس  الُزبيدي،  قاسم 
القيادة  مجلس  رئيــس  نائب  الجنويب، 
املجلس  التقــى يف مقــر  الرئــايس، 
بالعاصمة عــدن، الثالثاء، قيادة النقابة 
العامة للمعلمني والربويني الجنوبيني.

قيادة  من  الُزبيدي  الرئيس  واستمع 
النقابــة إىل رشٍح مفصــٍل عن أوضاع 
الصعبة  املعيشــية  والظروف  املعلمني، 
اآلراء  مــن  وُجملة  يواجهونهــا،  التي 
مشــكالت  بحل  الكفيلة  واملقرحــات 
املعلمني ورفع اإلرضاب الذي أعلنت عنه 
التعليمية،  العملية  إىل  والعودة  النقابة، 

وضامن استمراريتها.
وأكد الرئيس القائد، خالل اللقاء، أن 
لدى  أولوية  ميثل  املعلمني  مطالب  تلبية 
قيادة الدولة، باعتبارهم حملة مشــاعل 
النور، ومن يعّول عليهم يف صناعة قادة 
وجيل املســتقبل، مشــريا إىل أن جبهة 
التعليم ال تقلُّ أهمية عن باقي الجبهات 
التي يجســد فيها رجال القوات املسلحة 
الجنوبية مالحــم بطولية لتثبيت األمن 

واالستقرار.
ومن جانبها، عــّبت قيادة النقابة 
عــن ترحيبهــا بالدعوة التــي وجهها 
الرئيس الُزبيدي، والتزامها برفع اإلرضاب 
وطني  وحرص  مســؤولية  من  انطالقا 
عىل مســتقبل الطالب، مثمنة الحرص 
الشــديد الذي ُيوليه الرئيس القائد لحل 
مشــكلة املعلمني ورصف مستحقاتهم، 

وتلبية مطالبهم املرشوعة.

مل�شات الرئي�س الزبيدي الإن�شانية ت�شحذ همم املرابطني يف اجلبهات

اللواء �شالح ال�شيد يرعى حفًل توديعًيا لتخرج )الدفعة الـ28( �شريعة وقانون بالعا�شمة عدن

حمافظ عدن يطلع على اآلية تنفيذ الربنامج الوطني لل�شباب

نقابة املعلمني ت�شتجيب لدعوة 
الرئي�س الُزبيدي وتعلن رفع الإ�شراب


