
4 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 8 Nov 2022 - No: 1448 الثالثاء 8 نوفمرب 2022م- املوافق 14 ربيع الثاني 1444هـ - العدد 1449

محليات

األمناء / خاص :
دشنت إدارة املرأة والطفل بالهيئة 
التنفيذية للمجلس االنتقايل الجنويب 
يف محافظة لحج، األحد، تأســيس 
فصول  وافتتاح  )أ(  النســوي  املركز 

محو األمية يف مديرية يهر بيافع.
مقطري،  أروى  األستاذة  وأكدت 
بانتقايل  والطفل  املــرأة  إدارة  مدير 
لحج، أن تدشــن املراكز النســوية 
وافتتاح فصول محو األمية مبديرية 
يهر يأيت يف إطــار اهتامم ورعاية 
الرئيــس القائد عيــدروس الُزبيدي 

رئيس املجلس االنتقايل الجنويب.
ودعــت املقطري أعضــاء املركز 
إىل  بالفصول  والدارســات  النسوي 
اغتنام هذه الفــرص يف العمل عىل 
والعامة  الخاصة  مشاريعهم  متابعة 
تحــت قيــادة إدارة املــرأة والطفل 
باالنتقايل وتطوير قدراتها التعليمية 

إلعادة بناء األرسة واملجتمع.

وأوضحــت مديــر إدارة املــرأة 
والطفل أن تأســيس املركز النسوي 
يف مديرية يهر من 51 عضوة بقيادة 

5 إداريات يعول عليهن مستقبل املرأة 
باملديرية بشــكل خاص ويف جميع 

مديريات املحافظة بشكل عام.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
عيدروس  القائد  الرئيس  برعاية   
الزبيــدي رئيس املجلــس االنتقايل 
الجامهريية  اإلدارة  نظمت  الجنويب، 
االنتقايل  للمجلس  التنفيذية  بالهيئة 
صباح  لحــج  مبحافظة  الجنــويب 
إداراتها  ملديري  لقاًء تشاوريًا  االثنن 
باملديريات تحت شــعار "العمل معا 
من أجل االرتقاء بالعمل الجامهريي 

نحو األفضل".
ألقى  الفعاليــة  مســتهل  ويف 
القيادة  الجامهريية يف  اإلدارة  مدير 
املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب 
مبحافظة لحج األســتاذ عيل رشيد 
كلمة رحب مــن خاللها بالحارضين 
والضيوف،  اإلدارات  مديــري  مــن 
ناقــال اليهم تحيات رئيــس القيادة 
املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب 
مبحافظــة لحــج املحامــي رمزي 

الشعيبي. 
رضورة  عــىل  رشــيد  وشــدد 
تفعيــل دور اإلدارات الجامهرييــة 
قوية  عالقات  وخلــق  املديريات  يف 

مــع مختلــف منظــامت املجتمع 
وكل  واألمنية  الدفاعية  واملؤسستن 

جهات ومكونات وأفراد الجنوب. 
 مــن جانبه ألقى مديــر اإلدارة 
النتقايل  املحلية  بالقيــادة  الثقافية 
لحج األســتاذ عبده سعيد كرد كلمة 
أشــار فيها إىل دور محافظة لحج 
الفاعل يف مختلــف مراحل النضال 

والبناء والتنمية واألدب والفن. 

الذي عقد يف   - اللقــاء  وناقش 
قاعة مستشــفى ابن خلدون مبدينة 
 - لحج  محافظة  الحوطة عاصمــة 
العديد من املواضيــع املتعلقة بعمل 
اإلدارة الجامهرييــة، وخرج بالعديد 
من القرارات والتوصيات واملالحظات 
التي من شأنها تطوير عمل اإلدارات 

حارًضا ومستقباًل.

األمناء/ خاص:
دشن صالح ســامل أبو الشباب، 
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
للمجلس االنتقايل الجنويب مبديرية 
األحد،  أبن،  محافظــة  يف  زنجبار، 
حملــة رفع األعــالم الجنوبية عىل 
باملديرية  الحكومية  واملدارس  املرافق 
يف  الجنويب  الوطني  النشيد  وترديد 

الطابور الصباحي.
املجلس  حيــث قامــت قيــادة 
باملديريــة بتزويد املــدارس بأجهزة 
mb3 وذلك ملســاعدة طالب املدارس 
عىل ترديد النشــيد الوطني الجنويب 

وحثهــم عىل زرع 
الروح الوطنية لدى 

األجيال القادمة.
عملية  وخالل 
التدشــن، ألقــى 
أبو  ســامل  صالح 
كلمــة  الشــباب 
أكــد مــن خاللها 
األعالم  رفع  أهمية 
عــىل  الجنوبيــة 
املرافق واملؤسسات 
س  ر ا ملــد ا و
يف  الحكوميــة 

عموم مناطق املديرية، والتأكيد عىل 
التمســك بالثوابت الوطنية املتعلقة 

باستعادة الدولة والهوية الجنوبية.

انتقايل حلج يد�صن املراكز الن�صوية وف�صول حمو الأمية مبديرية يهر

جماهريية انتقايل حلج تنظم لقاًء ت�صاورًيا ملديري اإداراتها مبديريات املحافظة

انتقايل زجنبار يد�صن رفع اأعالم اجلنوب وترديد الن�صيد الوطني يف مدار�س املديرية

األمناء/ خاص:
أشاد اللواء أحمد بن بريك، القائم بأعامل رئيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب، رئيــس الجمعية الوطنيــة، خالل زيارته قطــاع اإلذاعة 

والتلفزيون بالعاصمة عدن، األحد، بالتطورات يف القطاع.
وتفقد بن بريك، برفقة فيها املهنــدس عدنان الكاف، عضو هيئة 

رئاسة املجلس، أقسام قطاع اإلذاعة والتلفزيون، وسري العمل فيها.
واطلع من عبدالعزيز الشيخ، رئيس القطاع، عضو الهيئة الوطنية 
لإلعــالم الجنويب، عىل خطــة القطاع للتطويــر الربامجي والفني، 

وطبيعة عمل اإلدارات والتقنيات املستخدمة يف البث التلفزيوين.
وعرب عن تقديره لجهود رئاسة القطاع يف تطوير وإيصال الرسالة 
اإلعالمية والربامجية بقالب نوعي جديد يواكب تطورات املرحلة، داعيا 
إىل االنفتاح عــىل الجميع مبا يحقق وحــدة الصف ويالمس هموم 

وقضايا املواطنن الخدمية واملعيشية يف الجنوب.
ومثــن رئيس قطاع اإلذاعــة والتلفزيون حرص اللــواء بن بريك 
عىل متابعة التطورات يف القطاع، مشــريا إىل العمل عىل خطط آنية 

ومستقبلية مبختلف االتجاهات.

األمناء/ خاص:
 شــدد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامد 
مللس عىل رفع وترية عمل خفر الســواحل يف ضبط عمليات الهجرة 
غري الرشعية لألفارقة واســتمرارية عمل وآليات إعادة املهاجرين غري 
الرشعين وفــق القانون اليمني والدويل والخطــة املتفق عليها بن 

الجهات املسؤولة ومنظمة الهجرة الدولية.
وأكد مللس خالل اجتامعه مباثيو هوبر، القائم بأعامل رئيس بعثة 
منظمة الهجــرة، أن العاصمة عدن تعاين مــن الهجرة غري الرشعية 
نتيجة تزايد أعدادهم وانتشارهم يف الســواحل واألماكن العامة يف 

املدينة .
واطلع مللس عىل ســري تنفيذ العمليات الســابقة ونسبة اإلنجاز 
واألســباب التي أدت إىل التأخري والتأجيل، مشــريا إىل أهمية العمل 
الجامعي ومضاعفة الجهود والتنســيق بن مختلف الجهات ملعالجة 

الصعوبات واإلشكاليات التي تحول دون ذلك.
ومثن مللس الجهــود املبذولة الهادفة إىل تقديم مســاعدة جادة 
لعدن ملواجهة الهجرة غري الرشعية وأرضارها، مؤكدا استعداد السلطة 
املحليــة عىل تذليل كافة الصعاب وتســهيل مهام العمل يف ســبيل 

معالجة إشكالية الهجرة غري الرشعية.

بن بريك يثمن اإجنازات قطاع الإذاعة والتلفزيون

ملل�س ي�صدد على ا�صتمرارية تنفيذ اآليات التعامل مع 
املهاجرين غري ال�صرعيني وفق القانون الدويل


