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محليات

األمناء/ خاص :
فضــل  األســتاذ  أكــد 
الجعدي، نائــب األمني العام 
رئاسة  لهيئة  العامة  باألمانة 
املجلــس االنتقايل الجنويب، 
عضو هيئة الرئاسة، أن الدور 
الذي لعبته املرأة الجنوبية إىل 
جانب أخيها الرجل يف كتابة 
تاريخ كفــاح الجنوب يعترب 
التاريخ  بــارزة يف  عالمــة 

النضايل الجنويب.
لقائه  أثنــاء  ذلــك  جاء 

باإلعالمية السياســية املناضلة األستاذة 
االثنني، يف مقر  أمس  رضية شمشــر، 
األمانة العامــة يف العاصمة عدن، حيث 
الجيل  اســتفادة  لرضورة  الجعدي  أشار 
الحايل مــن تجارب نســاء الجنوب يف 
املــايض والتعرف عىل ما ســطروا من 
الجنوبية  املــرأة  بطوالت أظهــرت فيها 
قدرتهــا وأصالــة معدنهــا يف النضال 
ألجل الشــعب والوطن، مؤكدًا أن املجلس 
االنتقــايل الجنويب مثلام أطلق شــعار 

أن الجنــوب لكل وبكل أبنائــه، فالتاريخ 
الجنويب أيضًا للجنــوب بكل ولكل أبنائه 

من نسائه ورجاله.
وناقــش اللقــاء عدًدا مــن القضايا 
املتعلقة بشؤون املرأة، مشددًا عىل رضورة 
الحياة،  االهتامم بها يف مختلف مجاالت 
ومؤكدًا أهمية تقدير النســاء الجنوبيات 
املناضالت إجــالال ملا قدمنه من تضحيات 
وما صنعــوا من مآثر خالــدة يف ذاكرة 
التاريخ، مشــرًا ألهمية االحتفاء باملرأة 
وبهذا  وتكرميهــا،  املناضلة  الجنوبيــة 

الخصــوص أقر اللقاء تشــكيل 
لجنة متخصصــة إلقامة فعالية 
املناضالت  النساء  ألبرز  تكرميية 
شــعب  احتفاالت  مع  لتتزامــن 
لعيد  الـــ55  بالذكرى  الجنــوب 
الجنويب،  الوطنــي  االســتقالل 

الـ30 من نوفمرب املجيد.
من جانبها، أشــادت شمشر 
املجلس  يبديــه  الذي  بالحــرص 
االنتقــايل الجنويب تجــاه املرأة 
الجنوبيــة واالهتامم بقضاياها، 
للنســاء  االلتفات  أهمية  مؤكدة 
الجنوبيــات، والعمــل عىل متكني 
ملا  ونضاالتها  جهودهــا  وتقديــر  املرأة 
ســطرت من تضحيات وبطوالت رسمت 

من خاللها تاريخ الجنوب.
الدكتور باســم منصور  اللقاء  حرض 
رئيس الدائرة اإلعالميــة باألمانة العامة 
لهيئة رئاســة املجلــس االنتقايل، عضو 
لإلعالم  الوطنيــة  الهيئة  إدارة  مجلــس 
الجنويب، واألســتاذة ياســمني مساعد 
نائب رئيس دائرة املرأة والطفل يف األمانة 

العامة.

حلج/ األمناء/ اإلدارة اإلعالمية:
ناقش مدير إدارة الشباب والطالب 
املحلية  للقيــادة  التنفيذية  بالهيئــة 
للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة 
لحج، أدهم الغزايل، مع رئيس جامعة 
لحــج أ.د. أحمد مهدي فضيل ســبل 
العمل الشــبايب والطاليب  تنشــيط 

بجميع كليات جامعة لحج.
نزوله  خــالل  الغزايل  واســتمع 
صباح أمس مبعية نائب إدارة الشباب 
والطــالب األخ صــربي العطري إىل 
أ .د أحمد فضيل إىل  جامعة لحج من 
التعليمية  العملية  حول  مفصل  رشح 
التعليم  لتطويــر  املبذولة  والجهــود 
وحاجة املحافظة إلنشــاء العديد من 

الكليات ذات التخصصات املختلفة.
واهتامم  حــرص  الغــزايل  وأكد 
القيادة املحلية النتقايل لحج بالتعليم 
الجامعي والتعاون مع رئاسة الجامعة 

لتذليل بعض الصعوبات وتنفيذ العديد 
من األنشــطة التي تستهدف الطالب 

الجامعيني.
وأشــار رئيس جامعــة لحج إىل 
قبل  من  أكرب  لدعــم  الجامعة  حاجة 
الصعوبات  لتذليل  االختصاص  جهات 

إىل  تحتاج  التــي  الكليــات  وترميم 
حسب  علمية  أقســام  وفتح  الرتميم 
احتياجات سوق العمل، باإلضافة إىل 
توفر باصــات نقل يف الجامعة التي 

تفتقر لوسيلة مواصالت.

األمناء / خاص:
الناشــط   أكد 
املعروف  الجنويب 
الســالم  عبــد 
اليافعي  الفالحــي 
شــهداء  أرس  أن 
الذيــن  الجنــوب 
أرواحهم  قدمــوا 
وعزته  للوطن  فداًء 
بحاجة  وحريتــه 
للكثر والكثر  من 
والرعاية  الدعــم 
خصوًصــا يف ظل 
الراهنة  األوضــاع 
تشــهدها  التــي 

البالد.
وقال الفالحي  يف 

الخر  عمل  "إن  لـ"األمناء":  ترصيح 
عمل طيب ويجب أن تكون هناك لجان 
مجتمعية خرية منظمة وفريق عمل  
يف  يعمل  املوثوقة  الشــخصيات  من 
هذا الجانب ويقدم الحاالت املستحقة 
للخريــن يف املهجر لدعمها". مؤكدا 
"أن يادي الخرين يف املهجر ممدودة 

لوطنهــم وشــعبهم 
رغم   املراحــل  كل  يف 
تغــر الظــروف وما 
من  املغرتبون  يعانيه 

صعوبات".
السالم  عبد  وأشار 
أن  إىل  الفالحــي 
الحــاالت اإلنســانية 
العامة  وااللتزامــات 
إىل  وازدادت  كــرت 
يستطع  مل  الذي  الحد 
فيه املغــرتب أن يعمل 
حالة  رعايــة  عــىل 
إنســانية واحدة عىل 
طــول الخــط غــر 
تنظيم  تــم  ما  إذا  أنه 
العمل وتشــكيل لجان 
مجتمعية خرية  تعمل يف هذا الجانب  
بصدق وفــق برنامج متقن  لن يقرص 
كل  وســيبذلون  املهجر  الخرون يف 
ما بوســعهم لدعم أهلهم يف الجنوب 
خصوصــًا أرس الشــهداء والجرحى 
وســتعم  واملســتحقني،  واملناضلني 

الفائدة ألكرب عدد من املستحقني.

األمناء / خاص:
ورئيس  القانوين  املستشار  أكد 
الجديدة  املنتخبة  النقابيــة  اللجنة 
بالبنــك األهيل اليمنــي بالعاصمة 
بأن  حــرد،  فيصــل  عــامد  عدن، 
النقابية  للجنة  االنتخايب  االجتامع 
للبنك األهيل اليمني قد ســاده جو 
من الدميقراطية والشــفافية، وتم 
النقابية  اللجنــة  أعضــاء  اختيار 
الرتشــيح والتزكية  الجديــدة بعد 
واالختيار لألعضــاء الجدد بحضور 
وإرشاف مكتب الشؤون االجتامعية 
والعمل، وكذا إرشاف نقابة املصارف 

واإلدارة .

وأشــار بأنه قد جــرى اختياره 
النقابية،  للجنة  رئيًســا  وباإلجامع 
وبهذا تكون اللجنة النقابية السابقة 
انتهت رشعيتها القانونية، الفتا إىل 
الجديدة بصدد  النقابيــة  اللجنة  أن 
وضــع خطة نشــاطها النقايب ملا 
وترة  لرفع  العليــا  املصلحة  يخدم 
العمــل وحامية حقــوق وواجبات 

املوظفني والعامل.
بتوجيه  ترصيحه  عامد  واختتم 
"الشكر والتقدير لكل من إدارة البنك 
والجهــات الحكومية وممثل اتحاد 
الجنوب وممثــل املجلس االنتقايل 
عىل  وأرشفا  حرضا  اللذان  الجنويب 

نجاح االجتامع االنتخايب".

األمناء/ خاص:
تفقــد محافظ حرضموت، مبخوت بن مايض، صباح أمس االثنني، جاهزية 

لواء الريان يف مدينة املكال بساحل حرضموت.
وشــدد بن مايض عىل رضورة رفع مســتوى تأهب وحدة اللواء استعداًدا 

ملواجهة أي أخطار تهدد أمن واستقرار املحافظة.

األمناء / خاص :
شــهد طريــق عقبة 
القبيطة  مديرية  يف  الجن 
الواقعة يف محافظة لحج، 
صباح أمس االثنني، انزالق 

حافلة نقل ركاب جامعي.
محلية  مصادر  وأكدت 
املروري  الحــادث  وقوع 
انزالق  جراء  الطريق  عىل 
الحافلــة ونجــاة ركابها 
دون وقوع أي إصابات يف 

صفوفهم.

األمناء/ خاص:
قال املتحدث باســم الهبة الحرضمية الثانية بقيادة الشيخ حسن الجابري، 
الشــيخ مرعي التميمي، إن معركتهم األساســية ومعركــة كل أحرار ورشفاء 
حرضموت هي تحرير وادي وصحراء حرضموت من قوات املنطقة العســكرية 

األوىل.  
وأشــار الشــيخ مرعي التميمي يف تغريدة عىل صفحته بـ )تويرت( إىل أن 
تحرير وادي وصحراء حرضموت أصبح يف القريب العاجل، قائال: "يف القريب 
العاجل جدا ســتنطلق رشارة تحرير الوادي والصحراء وسترشق شمس الحرية 
بعد ٢٨ عاما من االحتالل وسفك الدماء والنهب والعبث، وإن غدا لناظره قريب".

نائب االأمني العام يوؤكد الدور الن�ضايل للمراأة اجلنوبية واأهمية تقديرها واالحتفاء بها

انتقايل حلج يناق�ش �ضبل تن�ضيط العمل ال�ضبابي والطالبي بجامعة حلج

ندعو لتقدمي املزيد من الدعم والرعاية الأ�ضر ال�ضهداء واجلرحى يف اجلنوب

االجتماع االنتخابي الختيار اللجنة القيادية اجلديدة �ضاده جو من الدميقراطية وال�ضفافية

حمافظ ح�ضرموت يتفقد جاهزية لواء الريان

انزالق حافلة ركاب على طريق عقبة اجلن بالقبيطة

متحدث الهبة احل�ضرمية الثانية: �ضرارة حترير وادي و�ضحراء ح�ضرموت �ضتنطلق قريًبا
النا�صط الجنوبي عبد ال�صالم الفالحي في ت�صريح لـ)الأمناء(:

الم�صت�صار القانوني ورئي�س اللجنة النقابية المنتخبة بالبنك الأهلي لـ)الأمناء(:


