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محليات

األمناء / خاص :
يف  الخميس،  يافــع،  أبناء  نظم 
العاصمة عدن حفًل تكرميًيا للشاعر 
اليهري  عوض  ثابت  الكبري  الجنويب 
اليافعي، وفاًء وعرفانًا إلســهاماته 
الشعبي،  الشــعر  مجال  يف  البارزة 
املجلس  مــن  قيــادات  مبشــاركة 
االنتقايل الجنويب تقدمهم األســتاذ 
فضل محمد الجعــدي، نائب األمني 

العام لهيئة رئاسة املجلس.
حرضه  الــذي  الحفل،  وخــلل 
الدكتــور عبدالنارص الــوايل عضو 
هيئة الرئاســة وزير الخدمة املدنية 
والتأمينات، واألستاذ مختار اليافعي 
نائب رئيــس الهيئة الوطنية لإلعلم 
الجنويب، واألستاذ عبد العزيز الشيخ 
رئيس قطاع اإلذاعة والتلفزيون، ألقى 
األســتاذ فضل محمد الجعدي كلمة 
عرب فيها عن سعادته بأن يكون يف 
حرضة شــاعٍر رسم بقصائده بيارق 
الفجر وأشعل بشعره الثوري مشاعل 
النور يف أشــد األوقات قتامة و كان 
أحد أفــراد كتائب الشــعر املحاربة 
التــي ظلت تقارع الزيــف والخنوع 
واالســتبداد منذ الوهلة األوىل التي 
بدأ فيها التآمر عىل الجنوب وقضيته 

وشعبه.
وأكد الجعدي بأن الشعر الشعبي 

هو األكرث قربا إىل الناس وهو أكرث 
ألوان األدب ارتباطا باملجتمع واألقرب 
يف  وتأثريًا  شــيوعًا  واألكــرث  إليه 
معالجة القضايــا وتغيري الكثري من 
القناعات، حيث كان شاعرنا ملتصقا 
بالوطــن واألرض منذ وطــأة أقدام 
ومبختلف  الجنــوب  أرض  االحتلل 
التاريخية  الوقائع  وسجل  العصور، 
املختلفــة، وواكبت قصائــده ثورة 
شعب الجنوب الســلمية ومقاومته 
ردود يف  أحدثته من  املســلحة وما 

مواجهة االحتلل.
الرقصات  الحفل عدًدا من  وتخلل 
الغنائية  والفقرات  الرتاثية  الشعبية 
مبشاركة الفنان الجنويب عيل صالح 
الشــعرية  القصائد  وإلقاء  اليافعي 
الكبري  للشاعر  قصيدة  مقدمتها  يف 

ثابت عوض اليهــري اليافعي، نالت 
استحسان الحضور.

خلل  وثائقي  فيلــم  عرض  وتم 
الحفل جسد من خلله مراحل حياة 
مراحل  وأبرز  عوض  ثابت  الشــاعر 
حياته منذ نشأته واملحطات النضالية 
التــي عارصها وقارع مــن خللها 

الشاعر املحتل منذ ما بعد حرب 94.
األســتاذ  قام  الحفل  ختام  ويف 
بدرع  الشاعر  بتكريم  الجعدي  فضل 
االنتقايل  املجلس  من  مقدم  تذكاري 
الجنويب تقديرًا لعطاءاته وإسهاماته 
األعامل  صعيد  عىل  املميزة  وبصمته 
الشــاعر  إهداء  تم  الوطنية، وكــذا 
من  مقدمة   2022 الندكروزر  سيارة 

أبناء ورجال األعامل يف يافع.

حلج/ االمناء/ اإلدارة اإلعالمية :
بالهيئة  إدارة حقوق اإلنسان  أقامت 
التنفيذيــة النتقــايل مديريــة كرش 
الســبت،  أمس  صباح  لحج،  مبحافظة 
األمن  ورجال  لضباط  تدريبية  ورشــة 
حول:  لحج,  محافظــة  كرش  مبديرية 
مرحلــة جمع االســتدالالت )األهمية-

اآللية-الحقوق(.
األستاذ  رحب  الورشة  مستهل  ويف 
الهيئة  الصمة، رئيــس  هارون مقبــل 

مب�شاركة قيادات من االنتقايل..  اأبناء يافع يكرمون ال�شاعر اجلنوبي الكبري ثابت عو�ض اليهري

حقوقية انتقايل كر�ض تقيم ور�شة تدريبية ل�شباط ورجال االأمن باملديرية

حلج/ األمناء / أحمد مطرف:
زار رئيس الهيئــة التنفيذية للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب محافظة لحج املحامي رمزي الشعيبي، أمس السبت، جبهات 
القتال يف كرش ـ حاملة ومناطق حبيــل حنش ومثران الحدوديتني 

مبديرية املسيمري.
وكان يف استقبال املحامي الشــعيبي لدى وصوله والوفد املرافق 
له، قائــد جبهة كرش العميــد عيل الكحلين، وقائــد جبهة حاملة 
العميد عبدة جابر، ومأمور مديرية كرش األستاذ عامد غانم، ورئيس 
تنفيذية انتقايل مديرية كرش هارون مقبل الصمة، وعدد من القيادات 

العسكرية وأعضاء القيادة املحلية مبديرية كرش. 
وعىل هامش الزيارة التقى الشــعيبي بالقيادات العسكرية ملحور 
كرش وجبهــة حبيل حنش القتالية يف مقــر عمليات جبهتي كرش 
وحبيل حنــش، وتطرق إىل العديد مــن القضايا املتعلقــة بالجانب 
العسكري وسري العمليات العســكرية التي تشهدها الجبهتني، ناقًل 
لهــم تحيات قيادة املجلس االنتقايل الجنــويب ممثلة بالرئيس القائد 
عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب نائب رئيس 
املجلــس الرئايس القائد األعىل للقوات املســلحة الجنوبية، مشــيدًا 
بالبطوالت وامللحم األسطورية التي حققتها القوات املسلحة الجنوبية 
يف جبهات القتال يف التصدي للمليشــيات الحوثية وكرس املرشوع 

اإليراين السليل. 
وكان قائد اللواء العارش صاعقة العميد حســني الحوشــبي قد 
رحب برئيس القيادة املحلية النتقايل محافظة لحج والوفد املرافق له، 
مثمنا هذه الزيارة التفقدية إىل جبهات القتال، مشــريًا إىل أن جبهة 
حبيل حنش مثران مبديرية املسيمري تضم ألوية اللواء العارش صاعقة 
واللواء الرابع عرش صاعقة وافراد حلف قبائل الحواشــب باعتبارها 
جبهة مرتابطة مع جبهات القتال يف مديرية كرش التي تشــكل السد 

املنيع لحامية بوابة الجنوب شاماًل.
إىل ذلك قام رئيــس انتقايل لحج والوفد املرافق له وقيادات جبهة 
حبيل حنش العســكري بزيارة إىل خطوط التــامس، واطلعوا عىل 
أوضاع املقاتلني، مشيدين بالجهود الكبرية التي تبذلها القوات املسلحة 
الجنوبية املرابطــة يف ميادين القتال يف جبهــات الرشف والكرامة 

بحبيل حنش ومثران مديرية املسيمري.

األمناء/ رياض مطر:
يتواجــد قريبا يف دور الكتــب واملكتبات يف 
العاصمة عدن كتاب "عدن الربيطانية يف شــبه 
التاســع عرش"  القرن  العربيــة.. خلل  الجزيرة 
لكاتبه فريدريك مريسري هانرت الذي شغل منصب 
مساعد املقيم السيايس الربيطاين ملستعمرة عدن 
يف العام  1872م، والذي قام برتجمته إىل العربية 
املهندس فضل عيل مندوق، وهو دراسة إحصائية 
دقيقة ووصف لكل جوانب الحياة يف مدينة عدن 
خلل القرن التاســع عرش امليــلدي. قام املؤلف 
بإنجازها بناًء عىل طلب رسمي من الدكتور "دبليو 
. دبليو . هانرت" املدير العام لإلحصاء يف حكومة 
الهند الربيطانية يف ذلك الوقت؛ بغرض إدخال عدن 
التنمية التــي تعدها حكومة بومبي  ضمن خطة 
للهند وكل املستعمرات التي كانت تتبعها يف رشق 

املعمورة. 
الكتاب الذي رصد حركة الحياة ملدة 4 ســنوات 
وهي املدة التي عكف خللها الكاتب إلنجاز الدراسة 

- صدر يف عام 1877 - شمل إضافة إىل املعلومات 
والبيانات املوجودة يف السجلت الرسمية والسجل 
الرسمي لسكان مدينة عدن ملحظاته ومشاهدته 
اليومية وتجاربه الشخصية واقتباسات من كتاب 

ســابق عن عدن قام بتأليفــه الربيطاين كابنت 
)بليڤر( يف خمسينيات القرن التاسع عرش لتاريخ 

عدن و املنطقة.
وتعد هذه أول طبعة عربية  للكتاب بعد تأليفه 
قبل قرابة القــرن و نصف القــرن، والتي قامت 
بطباعتــه دار )تكوين( للطباعة والنرش والتوزيع 
يف اململكة العربية السعودية ودول الخليج العريب 

وبسعر 45 رياال سعوديا.
وميثــل الكتاب إضافــة مهمــة إىل املكتبة 
الوطنية والدارســني والباحثني واملهتمني مبدينة 
عدن وتاريخها  ملا يحتويه من حقائق ومعلومات 
إحصائية لسكان املدينة واألعامل واملهن التي كانوا 
شؤون  وكل  فيها  املعمولة  والقوانني  يشــغلونها 
الحياة  يف فرتة ما بعد احتللها من قبل بريطانيا 
بقرابــة 35 عاما وما ترتب مــن اعتامد حكومة 
الهند الربيطانية عــىل املعلومات التي  ذكرها هذا 
الكتاب يف رصدهــا ألول خطة تنمية لعدن املدينة 

واملستعمرة والسكان.

رئي�ض انتقايل حلج )ال�شعيبي( يزور 
جبهات القتال يف كر�ض وامل�شيمري

قريبا يف مكتبات العا�شمة عدن.. اأول طبعة عربية لكتاب )عدن الربيطانية يف القرن التا�شع ع�شر(
التنفيذية النتقــايل كرش، باألخ العميد 
نارش محمد عيل مدير أمن املديرية عضو 
انتقايل املحافظــة، واألخ امللزم فيصل 
عيل عــامد مديــر إدارة البحث الجنايئ 
وجميع األخوة الصف واألفراد بإدارة أمن 
املديرية، مؤكدا يف سياق حديثه اهتامم 
وحرص قيادة املجلس االنتقايل الجنويب 
باملحافظــة عــىل التنســيق والتعاون 
مع الجهــات األمنية الســتتباب األمن 

والحفاظ عىل السكينة العامة.
من جانبه عــرب العميد نارش محمد 
املديرية عن جزيل شكره  عيل مدير أمن 
لعقد  واملديرية  املحافظة  انتقايل  لقيادة 
مثل هــذه الورشــات التدريبية لضباط 
وأفراد األمــن ملا من شــأنه تعزيز أداء 

العمل األمني باملديرية. 
وأشار املحامي عارف عبدامللك، مدير 
حقوقية انتقايل كرش، أن الورشة تهدف 
القضايئ،  للتعريــف مبحاور الضبــط 
موضحــًا مراحــل جمع االســتدالالت 
وأهميتها وما هــي اإلجراءات القانونية 
اتباعهــا من قبــل مأموري  الواجــب 
الضبط القضــايئ وجهات االختصاص، 
التحريات واالستدالالت  موضحًا رشوط 

واملحظورات املتعلقة بها.


