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انتقايل دار �سعد يحت�ضن �إ�شهار اللجنة
التح�ضريية الحتاد املر�أة اجلنوبية

دار سعد  /األمناء  /سامي العلوي :
عقد املجلس االنتقايل يف مديرية دار سعد لقاء لعضوات االنتقايل واملرأة
الجنوبية برئاســة األخ عبد الله ناجي بن شــمالن رئيس املجلس وبحضور
األخت ندى عوبيل رئيســة اللجنة التحضريية التحاد املرأة الجنوبية واألخ /
عبد العزيز النامس نائب رئيس املجلس .
ويف بداية اللقاء رحب األخ /رئيس املجلس باألخت ندى عوبيل وباألخوات
أعضاء املجلس والناشطات يف قطاع املرأة مستعرضا أهمية الدور الذي ميكن
أن تضطلع به املرأة الجنوبية يف الوقت الراهن الســتعادة الدولة الجنوبية
واســتعادة دور املرأة يف الحياة االجتامعية والسياســية للجنوب القادم ،
مؤكدًا عىل دعم ومســاندة املجلس االنتقايل لدور املرأة وملختلف أنشــطتها
وفعالياتها ،متفاخ ًرا بطليعة النســاء الجامعيــات يف مختلف التخصصات
الاليت حرضن هذا اللقاء املخصص إلشــهار اللجنة التحضريية التحاد املرأة
الجنوبية .
من جانبهــا قدمت األخت ندى عوبيل رشحا موجــزا ألهداف اتحاد املرأة
الجنوبية وما تم إنجازه يف سبيل التحضري إلعالن االتحاد ،مبدية ارتياحها
لتشــكيل أول لجنة تحضريية للمرأة الجنوبية يف مديرية دار سعد مؤكدة
عىل الدور الحيوي واملهــم الذي يجب أن تطلع فيه املرأة الجنوبية إىل جانب
أخيها الرجل يف سبيل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها .
هــذا وقد أفىض االجتــاع إىل اختيار لجنة تحضريية لالتحاد برئاســة
األســتاذة/حميدة محمد صالح العزيبي وعضوية كل من :أوهاد محمد عيل
حسن وسحر أحمد محمد
حرض اللقاء األخ أيــاد املصفري عضو انتقايل املحافظة و الشــخصية
االجتامعية األخ عاطف عمر ثابت .

تد�شني العمل للم�سح ال�شامل للمكتب
واملعاهد الفنية يف �أبني

أبني  /األمناء  /مصطفى السقاف:
دشــن صباح أمس املهندســان /أسامة حســن عون مدير عام الرقابة
والتفتيش لدى وزارة التعليم الفني والتدريــب ومهدي الجحيني مدير عام
مكتب التعليم الفني والتدريب املهني مبحافظة أبني أعامل املســح الشامل
للمكتب و املعاهد التقني الزراعي يف جعار واملهني الكود باملحافظة مبكتب
مدير عام التعليم الفني يف العاصمة زنجبار بحضور اإلخوة املهندس امبارك
عميــد املعهد التقني الزراعي بجعار وعبدة الحــاج مدير املعهد املهني الكود
وإياد عبدالرســول حمود مدير دائرة املوارد البرشيــة ممثل مكتب الخدمة
املدنية يف أبني باملكتب وفريق العمل امليداين املشارك باملسح باملكتب واملعاهد
الفنية واملهنية .
وتأيت عملية املســح الشــامل ضمن إطار اهتامم قيادة الوزارة ممثلة
مبعايل األخ الدكتور عبدالرزاق األشــول وزير التعليم الفني والتدريب املهني
لوضع خطط اســراتيجية مبنية عىل أسس علمية وسليمة وصحيحة ومن
أولويات خطتها لعام 2019م األعداد والتجهيز والتنفيذ ألعامل ملسح الشامل
لكافة املؤسسات التعليمية والتدريبية عىل مستوى املحافظات املحررة.
وعرب املهندس أســامة حســن عون مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة
التعليم الفني والتدريب املهني يف العاصمة عدن مرشف املسح يف محافظة
أبني حيث عن شكره ملدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب املهني مبحافظة
أبني املهندس مهدي الجحيني عىل تسهيله وتذليله العديد من الصعوبات التي
تعيق نجاح أعامل املسح الشامل مشيدا بحضور وتفاعل فريق العمل امليداين
للمكتب واملعاهد بأبني .
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بدعم �إمارتي ..افتتاح العيادات اخلارجية يف م�ست�شفى اجلمهورية بعدن
عدن  /األمناء  /خاص :
دشنت الدائرة الصحية أللوية الدعم
واإلســناد أمس الســبت ،العيادات
الخارجية مبستشفى الجمهورية يف
عدن ،وذلك الســتقبال وعالج جرحى
الحرب.
وأوضح مدير الدائرة الصحية بألوية
الدعم واإلسناد ناجي فضل ،أنه جرى
افتتاح عيادات تخصصية الســتقبال
وعالج الجرحــى يف تخصصات املخ
واألعصاب والعظام واملسالك البولية
والجراحات العامة.
ولفت إىل أن األيام القادمة ستشهد
فتــح عيــادات أخرى يف عــدد من
التخصصــات ،باإلضافــة إىل البدء
مبرشوع العمليات امليكروســكوبية
املعقدة التي تحتــاج ألجهزة متطورة

لعالج الجرحى داخلي ًا.
وأشار إىل أنه جرى اعتامد األرشفة
االلكرتونيــة وتطبيق نظــام بيانات

الجرحى ،عىل أن يتم تسجيل الجريح
وفرز البيانات الخاصة به منذ وصوله
إىل املستشفى وحتى خروجه.

القائد النوبي يتفقد وحدات تدريب املجندين امل�ستجدين يف اللواء اخلام�س دعم و�إ�سناد بردفان
ردفان  /األمناء  /صبري عسكر :
تفقد قائــد اللــواء الخامس دعم
وإســناد العميد مختار النويب صباح
أمس وحدات تدريب الجنود املستجدين
يف مقر قيادة للواء الخامس بردفان .
وخــال زيارته التقــى باملدربني
وقادة الرسايا وقــام باإلرشاف عىل
تدريب املجندين املستجدين للتأكد من
املهارات العســكرية التي اكتسبوها
خالل مراحل التدريب وطريقة التأهيل
العســكري والبــدين وتدريبهم عىل
الحركة النظاميــة وااللتزام بالضبط
والربــط العســكري التــي تؤهلهم
للحياة العسكرية يف تحمل املسؤولية
الوطنية .
وحث القائد النويب كافة املجندين
املســتجدين عىل االنضباط وااللتزام
العسكري وحسن املعاملة فيام بينهم
 ،قائال لهم " :أنتم صامم أمان الوطن

الجديــد وحافزا لزمالئكــم من أجل
االرتقاء مبســتوى األداء العسكري
لحامية الجنوب من األعداء املرتبصني
به " شاكرا األشقاء يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة عىل دعمهم العسكري

الســخي ومواقفهم الجبارة مع كل
األلوية والجبهات التي تخوض معارك
بطولية ضــد املليشــيات االنقالبية
املدعومة من إيران والتي شكلت خطرا
كبريا عىل دول الخليج واألمة العربية .

مكتب ال�شهداء واجلرحى يف حلج ينا�شد امل�س�ؤولني �سرعة عالج اجلريح رمزي جعبل

األمناء /خاص:
ناشد مكتب الشــهداء والجرحى م/
لحج الجهات املســؤولة يف الدولة إىل
رسعة عالج الجريــح  /رمزي جعبل ,
بســبب مضاعفات إصابته بطلق ناري
أثناء تحرير الحوطة.
وقال مكتب الشــهداء والجرحى م/
لحج يف مناشــدته  :إن الجريح رمزي
جعبل أحد جرحى الحرب وكان من أبرز
الرجال الذين تصدوا ملليشــيات الحويث
اإليرانيــة  ،وقد تعــرض لإلصابة يف
مدنية الحوطة برصاص قناص حويث؛
أدت إىل إصابتــه بشــلل نصفى ،أقعد
عن الحركة بســبب اإلصابة  ،ونتيجة
الشلل النصفي واملكوث يف املقعد دون
حركــة  ،أدى إىل مضاعفات وتقرحات
الفراش التي تضاعفت مام تســبب له
يف غرغرينــا يف رجلــه اليمنى ،وقد
تم إســعافه إىل مستشــفى الصليب

األحمــر الدولية حتى
يتم استكامل إجراءات
تســفريه للخارج ،و
بعــد التواصــل مع
الشــهيد القائــد /
صالح الزنداين رحمه
اللــه  ،والدكتور نارص
 /الخبجــي واألخ/
ردفان ســعيد صالح
واألخ  /علــوي النوبة
فقد سافر بداية العام
 2019م إىل جمهورية
مــر الســتكامل
العالج إىل اآلن وخالل
فرتة  6أشهر من العالج يف مرص فقد
تعرض الجريح لبرت رجلة اليمنى نتيجة
اإلهامل الطبي الــذي أدى إىل تدهور
صحة الجريح ".
وأكد مكتب شــهداء وجرحى لحج
أن الجريــح الزال يعاين من األمل الذي

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

يفتك بجســده دون أي
تدخــل مــن أي جهة،
وقد تواصلنا مع اللجنة
الطبيــة يف الســفارة
اليمنية مبرص  ،وأبلغونا
بــأن وزارة الدفــاع مل
ترســل املبلغ املخصص
لعــاج الجرحــى  ،ألن
املبلغ الذي تم إرســاله
يف وقت ســابق قد تم
رصفة كامال وتم إرسال
كل الوثائــق والخالصة
املالية إىل وزارة الدفاع؛
إال أنهم مل يرســلوا إال
مبالغ الستكامل عالج الجرحى "..
وطالــب املكتب برسعة اســتكامل
العالج للجريح وإجراء الالزم له بأرسع
وقت ممكــن وتحويل املبالــغ املالية
املخصصة للعــاج الجرحى يف الخارج
حتى يتم استكامل عالج الجرحى .

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد
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