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شبوة ”األمناء” خاص:

ندد مشــائخ وأعيان قبائل نعامن يف 
محافظة شبوة، بترصفات مليشيا اإلخوان 
اإلرهابية املتمردة، وتحشــيدها العسكري 

يف منطقة عارين مبديرية عرماء.
تأييدهم  عــن  بيــان،  يف  وأعربــوا 
ألبناء  الجامهــري  الســلمي  لالعتصام 
التحالف  مطالبــن  الرشقية،  املديريــات 
العــريب واملجلــس الرئــايس بإخــراج 
معســكرات مليشــيا اإلخوان من منطقة 

عارين.
توحد موقفهم مســاندة  وعربوا عن 
للمعتصمن يف منطقة عارين، مشــددين 
عىل رسعة االســتجابة للمطالب الشعبية 
مليشــيات  بطرد  ألبناء محافظة شــبوة 
اإلخوان ومنع استحداث أي معسكرات يف 

املحافظة.

قطع ذيول اإلخوان
وبنفس قــدر أهمية العمل عىل تحرير 
بكل  اإلخواين  اإلرهــاب  من  الجنوب  أرض 
صوره وأشكاله عرب املواجهات امليدانية، فإن 

طرد ذيول التنظيــم اإلرهايب ال يقل أهمية 
عن ذلك.

هذا األمر كان الدافــع وراء االعتصام 
املفتوح الذي بدأه أبنــاء املديريات الرشقية 
يف محافظــة شــبوة، يف مفــرق عارين 
رفضا لوجود مليشيا اإلخوان اإلرهابية بأي 

معسكرات بنطاق املحافظة.
وطالــب األهــايل التحالــف العريب 
ومجلس القيادة الرئايس ومحافظ شــبوة 
بإخراج املعســكرات التابعة ملليشيا اإلخوان 
املتمركــزة يف منطقة عارين من املحافظة، 
ورسعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستجابة 

ملطلبهم.
ورفع املحتجــون الفتات عليها عبارات 
بينها أبناء مديريــة عرماء يرفضون تواجد 
عنارص حركة التمــرد اإلخوانية، وال مكان 
ملن مترد عىل قــرارات املجلس الرئايس يف 

عرماء.

الجنويب عن مســار  االعتصام  ويعرب 
يف  الجنوبيون  يتخذهــا  التــي  الخطوات 
ُتحاك  التي  التحديــات  مــع  التعامل  إطار 
ضــد الجنوب العريب مبــا يف ذلك املناطق 
التي لفظت اإلرهــاب بفضل جهود القوات 

املسلحة الجنوبية.
وُيشــكل ذيول اإلخــوان املنترشة يف 
الجنــوب العريب، وجودها خطرا شــديدا، 
كونهــا تتســبب يف تحشــيد الكثر من 
العنارص اإلرهابيــة التي قد ترتكب عمليات 
إرهابية بن حن وآخر، ومن ثم يظل األمن 
يف الجنوب قيــد التهديد وهو أمر يظل غر 

مقبول.
محاوالت  أي  ســيقّوض  التهديد  فهذا 
لتحقيق استقرار شــامل يف الجنوب، كام 
عىل  تحققت  التــي  املكتســبات  يهدد  أنه 
مدار الفــرات املاضية يف تحركات الجنوب 
الرامية إىل تحقيق حلم استعادة الدولة وفك 

االرتباط.
التحديد،  ومحافظة شــبوة عىل وجه 
بحاجة إىل لفظ اإلرهاب اإلخواين بشــكل 
تظل  نفطية  بــروة  تزخر  كونهــا  كامل، 

مستهدفة من ِقبل قوى الرش واإلرهاب.

»األمنــاء« عــن املشــهد 
العربي:

لعبت املــرأة الجنوبية عىل 
مــدار تاريخهــا، دورا رائدا يف 
أجل  من  نضاال  ملحمة؛  تسطر 
وتطلعات  ومصالحــه  الجنوب 

شعبه.
الجنوبية  القيــادة  ومتلك 
املتمثلــة يف املجلس االنتقايل، 
الريادي  الدور  بهذا  قناعة كبرة 
يتم  ما  وهو  الجنوبيــة،  للمرأة 

التأكيد عليه عىل الدوام.
يف هذا الســياق، أّكد فضل 
العام  األمــن  نائب  الجعــدي، 
رئاســة  لهيئة  العامة  باألمانة 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلــس 

الذي  الدور  الرئاســة، عىل  عضو هيئة 
لعبته املرأة الجنوبيــة إىل جانب أخيها 
الرجل يف كتابة تاريــخ كفاح الجنوب 
التاريخ  والذي يعترب عالمة بــارزة يف 

النضايل الجنويب.
باإلعالمية  لقائــه  خالل  ذلك  جاء 
السياســية املناضلة رضية شمشــر، 
االثنــن، يف مقر األمانــة العامة يف 

العاصمة عدن.
خــالل اللقاء، شــدد الجعدي عىل 
الحايل من  الجيــل  اســتفادة  رضورة 
تجــارب نســاء الجنــوب يف املايض 
والتعرف عىل ما ســطروا من بطوالت 
أظهرت فيهــا املرأة الجنوبيــة قدرتها 
وأصالة معدنها يف النضال ألجل الشعب 

والوطن.
وقال إن املجلس االنتقايل الجنويب 
مثلام أطلق شعار أن الجنوب لكل وبكل 
للجنوب  أيضًا  الجنويب  فالتاريخ  أبنائه، 

بكل ولكل أبنائه من نسائه ورجاله.

وناقــش اللقاء عددا مــن القضايا 
املتعلقة بشــؤون املرأة، حيث تم التأكيد 
عىل رضورة االهتــامم بها يف مختلف 
مجاالت الحياة، وأهمية تقدير النســاء 
الجنوبيات املناضــالت إجالال ملا قدمنه 
مآثر  مــن  صنعوا  وما  تضحيــات  من 
خالــدة يف ذاكرة التاريخ، وأشــار إىل 
أهمية االحتفاء باملرأة الجنوبية املناضلة 

وتكرميها.
وأقر اللقاء تشكيل لجنة متخصصة 
إلقامــة فعالية تكرميية ألبرز النســاء 
املناضالت لتتزامن مع احتفاالت شــعب 
االستقالل  لعيد  الـ55  بالذكرى  الجنوب 
الوطنــي الجنويب، الـــ30 من نوفمرب 

املجيد.
مــن جانبها، أشــادت شمشــر 
بالحرص الــذي يبديه املجلس االنتقايل 
الجنويب تجاه املرأة الجنوبية واالهتامم 
االلتفات  أهمية  عىل  مؤكدة  بقضاياها، 
متكن  عىل  والعمل  الجنوبيات،  للنساء 
املــرأة وتقدير جهودهــا ونضاالتها ملا 

رسمت  وبطوالت  تضحيات  من  سطرت 
من خاللها تاريخ الجنوب.

أعاد هــذا اللقــاء واملباحثات التي 
تخللهــا، ذاكرة الجنوبيــن إىل تاريخ 
النضال الذي سّطرته املرأة الجنوبية عىل 
مدار الســنوات املاضية، يف إطار رحلة 
الدفاع عــن قضايا وتطلعات الشــعب 

الجنويب.
الجنوب واضحة  بصامت ســيدات 
عىل مــدار التاريخ، بــدءا من نضالهن 
االســتعامر  مقاومــة  يف  املشــهود 
الربيطاين، سواء عرب مشاركتهن امللهمة 
يف العمل النقايب أو عىل صعيد االنخراط 

يف العمل الرسي ضد االستعامر.
والعلمــي  الســيايس  الحضــور 
الجنوبية  للمــرأة  واملجتمعي  والثقايف 
جعلها جــزءا ال يتجزأ من صناعة أمجاد 
دور  ولعب  املستويات،  كل  عىل  الجنوب 
رئييس يف تشكيل جبهة صمود جنوبية 
عززت من القــدرة عىل التصدي ملختلف 

التحديات.

أبني »األمناء« خاص:

اســتضافت جمعية شــقرة الثقافية يف 
مدينة شــقرة مبحافظة أبن عدًدا من أعضاء 
رابطة املبدعن الشــباب، وكان يف استقبالهم 
شقرة  جمعية  رئيس  بايونس  ســعيد  الدكتور 
الثقافية واألســتاذ وضاح العزاين نائب رئيس 
الجمعيــة، وعدد مــن أعضائهــا وجمع من 

املواطنن.
الدكتــور  وعــربَّ 
ســعادته  عن  بايونس 
الزيارة  هــذه  مبثــل 
تعزز  التي  الثقافيــة، 
الثقايف بن  التعــارف 
وتوطد  املجتمع،  فئات 
املثقفن  بــن  العالقة 

من مناطق مختلفة.
شــكر  جانبه  من 
أبوبكــر  األســتاذ 
رابطة  رئيس  الهاشمي 
كل  الشــباب  املبدعن 
أبناء  مــن  الحارضين 

شقرة وأعضاء الجمعية عىل حفاوة االستقبال 
وكرم الضيافة.

بعدها قام الجميــع بزيارة إىل مركز املرأة 
للتعرف عىل نشــاط املرأة ودورها يف مديرية 
شقرة، وكان يف اســتقبالهم األستاذة شيخة 
مجلد التي قامت برشح نشاط املركز واملعوقات 

التي تواجهه.
بعدها تم زيارة ميناء شقرة ومصنع شقرة 
لتعليب األسامك ســابًقا، الذي أصبح مهجوًرا 

معطاًل بفعل الحرب ومخلفات الفساد.
بعد ذلك تم تناول وجبة الغداء بنكهة شقرة 
وا بكرم عن أخالق  وأهلها الطيبن، الذين عــربَّ
أهل شــقرة الكرام، ثم بدأت الفعالية الثقافية 
بشعر الرحاب من شعراء شقرة والرد عليه من 
الزائرين، بأسلوب جاميل بديع، وكان  الشعراء 
شــقرة،  فناين  بعض  بصوت  حضوره  للطرب 

وعىل صوت العود وعذب الغناء أنصت الجميع 
لهــذه الكلامت الرائعة لكبار شــعراء شــقرة 
وشبابها، بصوت الفنان أكرم النائب أبو حسن، 
واملوسيقار محمد سامل فدعق والفنان األستاذ 

عيل الجويل والفنان عبد الله دحان.
ثم يعاود الشعر حضوره بأصوات الشعراء 
منهم الشاعر عباد الوطحي والشاعر ماجد أيب 
ليىل، والشاعر محسن أحمد، والشاعر علوي بن 
الهاشمي من رابطة  أبو بكر  محمود، والشاعر 

املبدعن الشباب كام قام شعراء جمعية شقرة 
نبيل  )الشاعر  وهم:  قصائدهم  بإلقاء  الثقافية 
باسحيم، والشاعر ســميح باسحيم، والشاعر 

عيل نجيب، والشاعر ياسن عثامن(.
حيث تناوب الشــعراء يف إلقاء قصائدهم 
التــي تنوعــت موضوعيا وفنيا بــن عامية 
ثقافية  بأمسية  الجميع  ليســتمتع  وفصيحة، 

شعرية فنية بامتياز.
حرض الفعالية مدير شقرة حسن الهاظل 
وعدد من الشــعراء واملثقفن وأبناء شــقرة، 
باإلضافة لشعراء رابطة املبدعن الشباب منهم 
الشاعر جهاد العبادي والشاعر محمد الناخبي 

أبو بحر اليافعي.
ويف ختــام األمســية عــرب الجميع عن 
اللقاء مرة  اللقاء الجميل، آملن  سعادتهم بهذا 

أخرى.

اعتصام يف شبوة لقطع ذيول اإلخوان

مطالبة التحالف العربي واملجل�س الرئا�شي بدحر ملي�شيا الإخوان

جمعية �شقرة الثقافية ت�شت�شيف عدًدا كيف يعزز املجل�س النتقايل ح�شور املراأة اجلنوبية؟
من اأع�شاء رابطة املبدعني ال�شباب

فيما ُيعد تاريخها النضالي كبيًرا وحافًل..


