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محليات

حلج /األمناء/ اإلدارة اإلعالمية :
عقدت الهيئــة التنفيذية للقيادة 
املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب 
الخميس،  صبــاح  لحج،  مبحافظة 
اجتامعها الدوري األول لشهر نوفمرب 
برئاســة املحامي رمزي الشــعيبي، 

رئيس الهيئة.
الشعيبي يف  املحامي  واستعرض 
مســتهل االجتامع، الذي حرضه األخ 
محمد العامد نائب رئيس الهيئة، آخر 
تطورات األوضــاع يف لحج خاصة 
والجنوب عامــة، متطرقا إىل نتائج 
زياراتــه امليدانية لجبهات القتال يف 

يافع وكرش واملسيمري.
وأشاد الشــعيبي بصمود وثبات 
املقاتلني يف جبهات القتال وتصديهم 
الظروف  رغم  الحوثية  للمليشــيات 
الصعبة التي ميــرون بها، داعيا إىل 
تقديــم املزيد من الدعم العســكري 
ورفــد جبهــات القتــال يف كرش 
واملسيمري ويافع والصبيحة بالسالح 

والعتاد واملؤن العسكرية.
وتطــرق الشــعيبي إىل الجهود 
التي تبذلها القيادة السياســية العليا 
للمجلس االنتقــايل الجنويب بقيادة 
الرئيــس القائد عيــدروس الزبيدي 
املستويات  كافة  عىل  املجلس  رئيس 

داخليا وخارجيا.
أمام  التنفيذية  الهيئــة  ووقفت 
تشهدها  التي  واملستجدات  األوضاع 
شهدتها  ما  مقدمتها  ويف  املحافظة 

خالل  املحافظة  مديريــات  بعــض 
األيام املاضية من عمليات استقطاب 
التسجيل  مســمى  تحت  للشــباب 
بالسلك العسكري، معربة عن رفضها 
لهــذه العمليــة مجهولــة املصدر، 
والتي تهــدف إىل خلق البلبلة والزج 

بالشباب نحو املجهول.
وحــذرت الهيئة التنفيذية من أي 
عمليات تسجيل أو استقطاب للشباب 
خارج املؤسسة العسكرية الجنوبية، 
داعيــة الجميع إىل اإلبــالغ عن أي 
بأي  للشباب  رسية  تسجيل  عمليات 

منطقة من مناطق محافظة لحج.
كام عربت الهيئــة التنفيذية عن 
وصفتها  ملا  واملطلق  القاطع  رفضها 
عن  والخارجة  املشبوهة  بالتحركات 
إطار قانون االســتثامر يف مديرية 
يحاول  والتي  العارة  ورأس  املضاربة 

الفتنة  إلثــارة  بها  القيــام  البعض 
وتأجيج الرصاع، معتربة بأن موضوع 
املينــاء أو الرصيــف هــو موضوع 
سيادي وال يحق ألي شخص أو جهة 

الترصف به.
واســتعرض االجتــامع التقرير 
املقدم مــن مديــر اإلدارة اإلعالمية 
غــازي العلوي حول نشــاط اإلدارة 
للفرتة من )يوليو - أكتوبر( باإلضافة 
األنشــطة  تقارير  اســتعراض  إىل 
املقدمة من إدارات الفكر واإلرشــاد 
والجامهريية واملــرأة والطفل خالل 

الثالثة األشهر املاضية.
العديد  التنفيذية  الهيئة  وناقشت 
مــن القضايــا واملواضيــع املهمة 
واملدرجــة ضمن جــدول اجتامعها 
واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات 

املناسبة.

األمناء / خاص :
عــرب مبخــوت مبارك بــن مايض، 
اســتقباله  خالل  حرضمــوت،  محافظ 
قيــادات نســائية من مديريــات وادي 
حرضموت، أمس السبت يف مدينة املكال، 
عن حرصه عىل قوة ومتاســك املحافظة 

بعزمية أبنائها.
وشدد بن مايض عىل دور املرأة املهم 
التنمية،  املجتمع عرب عملية  والفاعل يف 
وتربية األجيال الشابة، كاشًفا عن برامج 
تدريب وتأهيل للمرأة، بهدف مســاندتها 
يف تعزيز النسيج االجتامعي لحرضموت.

الوادي  النسوية يف  القيادات  وعربت 
عن وقوفهن إىل جانب الســلطة املحلية 
املرحلة  لتجــاوز هــذه  املحافظــة  يف 

الصعبة، ومســاندة جهودها يف عملية 
املرأة يف  أنشطة  استعرضن  التنمية، كام 

مديريات الوادي والصحراء.

حبيل جبر/ األمناء/ قايد احلجيلي:
بالقيادة  املــرأة والطفل  إدارة  عقدت 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس  املحلية 
مبحافظــة لحج، صباح أمس الســبت، 
االجتامع التأســييس إلشهار قطاع املرأة 
والطفل يف املركز )أ( مبديرية حبيل جرب.

وألقــت مديــر إدارة املــرأة والطفل 
بانتقايل لحــج، أروى مقطــري، كلمة 
تحيات  للحارضين  مســتهلها  يف  نقلت 
رئيس القيادة املحلية بلحج املحامي رمزي 
الشعيبي، مشــيدة بدور املرأة يف ردفان 
مراحل  مختلف  يف  الفاعــل  وحضورها 
النضال التحرري، مؤكدة حرص واهتامم 
املرأة باملحافظة  قيادة االنتقــايل وإدارة 
بالقطاع النســوي يف حبيل جرب وجميع 

مديريات املحافظة.

نائب  السيد،  عبدالحميد  العقيد  وكان 
االنتقايل  للمجلس  املحلية  القيادة  رئيس 
مبديرية حبيل جرب، قد ألقى يف مستهل 
االجتامع كلمة رحب من خاللها باألستاذة 
أروى املقطري، مشيدا بالدور الذي تقوم 

به إدارة املرأة والطفل.

وخرج االجتامع - الذي انعقد بحضور 
هيلني ســامل أحمــد، مديــر إدارة املرأة 
والطفل بانتقايل حبيــل جرب، وعدد من 
مدراء الهيئــة التنفيذية - بانتخاب هيئة 
حبيل  مركز)أ(  يف  والطفل  للمرأة  قيادية 

جرب وتوزيع املهام بني القيادة املنتخبة.

انتقايل حلج يعلن رف�شه للتحركات امل�شبوهة يف راأ�ض العارة ويحذر من عمليات التجنيد املجهولة يف بع�ض املديريات

بن ما�شي: ح�شرموت ت�شتمد قوتها من متا�شك اأبنائها

اإدارة املراأة والطفل بانتقايل حلج تد�شن افتتاح املراكز الن�شوية مبديرية حبيل جرب

األمناء/ خاص:
هنــأ الرئيس عيدروس الُزبيدي - رئيــس املجلس االنتقايل 

نائب  الجنــويب، 
مجلس  رئيــس 
الرئايس  القيادة 
الســلطان   -
طارق  بن  هيثم 
مــة  حكو و
سلطنة  وشعب 
بالذكرى  ُعامن 
لليوم   52 الـــ 
طنــي  لو ا

للسلطنة. 
 ، ر شــا أ و

يف برقيــة بعثها يوم الجمعة، إىل متانــة العالقات التاريخية 
بني شــعب الجنوب وقيادة وشعب ســلطنة ُعامن الشقيقة، 
متطلعا إىل مزيد من التنسيق والتعاون الثنايئ، لتعزيز الروابط 

التاريخية املتينة بني البلدين وشعبيهام الشقيقني.

األمناء/ خاص:
تفقدت دائرة املرأة والطفل يف األمانة العامة لهيئة رئاســة 
املجلس االنتقايل الجنــويب، الجمعة، دار الفردوس لأليتام يف 

مدينة التقنية بالعاصمة عدن.
جاء ذلك خــالل الزيارة التي قام بها فريق الدائرة برئاســة 
األستاذة ياسمني مساعد ُحميد، نائب رئيس الدائرة، للدار، حيث 
اطلعوا عىل مستوى الرعاية التي تقدمها أقسام الدار املختلفة، 

وكذا أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الدار ونزالءه.
وعرّبت نائب رئيس دائرة املــرأة والطفل، أثناء زيارتها، عن 
سعادتها مبا رأت من رعاية يقدمها املركز لأليتام واالهتامم بهم 

وتعويضهم عام فقدوه.
 وأكدت مســاعد عىل حرص املجلس االنتقــايل الجنويب 
وقيادته الحكيمة ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الُزبيدي عىل 
دعم األيتــام واالهتامم بهم قدر اإلمكان، فهم جيل املســتقبل 

والركيزة األساسية للمجتمع.
هذا وعربت إدارة الدار عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعكس 
مدى اهتامم املجلس االنتقايل باملركز، مقدمة شــكرها لدائرة 

املرأة عىل هذه الزيارة واللفتة الكرمية منهم لدعم الدار.
وعىل هامش الزيارة نظمت دائرة املرأة والطفل حفال لأليتام 
تضمن مجموعة من الفقرات الرتفيهية املتنوعة التي شارك فيها 
األطفال باإلضافــة إىل توزيع الهدايا عليهم، كام قدمت الدائرة 
مساعدات عينية للدار تلبية لبعض احتياجات األيتام الرضورية.

الرئي�ض الُزبيدي يهنئ ال�شلطان بن 
طارق بالعيد الوطني لُعمان

الأمانة العامة لالنتقايل تتفقد دار 
الفردو�ض لالأيتام وتقدم م�شاعدات عينية


