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رئا�سة االنتقايل ت�شدد على �ضرورة اليقظة العالية يف مواجهة
امل�ؤامرة التي ت�ستهدف النيل من االنت�صار اجلنوبي
عدن  /األمناء  /خاص :

عقدت هيئــة رئاســة املجلــس االنتقايل
الجنويب ،صباح أمس االثنني اجتامعها الدوري
برئاســة اللواء أحمد ســعيد بــن بريك ،رئيس
الجمعية الوطنية ،القائم بأعامل رئيس املجلس.
وناقــش االجتامع التقرير املقــدم من مركز
دعم صناعة القرار عن املســتجدات واألوضاع
يف الساحة لشهر اغسطس ،وتقرير مستشار
رئيس املجلس للشئون العسكرية اللواء محسن
ســامل عســكر ،عن األوضاع العســكرية يف
العاصمــة واملحافظات الجنوبيــة واإلجراءات
املطلوبة بشأنها .
كام ناقشــت الهيئة عــدد ًا مــن املواضيع
األخرى ،وأشادت الهيئة بصمود وثبات القوات
الجنوبية املســلحة املرابطة عــى الحدود يف
مواجهة مليشيات الحويث اإليرانية واملليشيات
اإلخوانية اإلرهابية ،ودور قوات األمن واألحزمة
األمنية يف استتباب األمن وتطبيع األوضاع يف
العاصمة عدن .

وحيت الهيئة الحشــود الشعبية التي تدفقت
يوم الخميس الفائت يف كل من الشارع الرئييس
يف املعــا وعاصمتــي محافظــة حرضموت

وسقطرى ،التي توافد إليها
أبناء الجنوب من كافة أرجاء
الجنوب للتعبــر عن الوفاء
لدولــة اإلمــارات العربية
املتحدة يف مكافحة اإلرهاب
وإعادة األمل .
وشــددت الهيئــة عىل
رضورة اليقظــة العاليــة
يف مواجهــة املؤامرة التي
تستهدف النيل من االنتصار
الجنــويب ،مؤكــد ًا عــى
رضورة مواجهة اإلشاعات
املضللة التي تشــنها القوى
املعاديــة للجنوب وااللتفاف
الشعبي الواسع حول القيادة
السياســية الجنوبية وقوات
الجيش واألمن الجنويب واإلبالغ عن العصابات
اإلرهابيــة اإلجراميــة التي تســتهدف األمن
واالستقرار والسكينة العامة .

الوايل يد�شن العام الدرا�سي اجلديد يف مدار�س العا�صمة عدن
عدن  /األمناء  /خاص :

دشــن الدكتور عبدالنارص الوايل،
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل
الجنويب ،رئيس القيــادة املحلية يف
العاصمة عدن صباح األحد بدء العام
الدرايس الجديــد ٢٠٢٠/٢٠١٩م يف
مدارس العاصمة عدن .
وزار الوايل ومعــه الدكتور محمد
عبدالرقيب ،مديــر مكتب الرتبية يف
العاصمة عدن ،والعقيد خالد ســيدو،
مديــر عام مديرية صــرة وعدد من

القيــادات الرتبوية مدرســة بازرعة
بكريرت  ،واطعلوا عىل سري التعليمية
فيها يف أول يوم درايس لهذا العام .
وأشــاد الوايل ومرافقوه مبستوى
انضباط الطالب والطاقم التدرييس،
مشدد ًا عىل االجتهاد يف طلب العلم،
وتحسني األداء التعليمي ،مع الحرص
عىل تجاوز كل السلبيات التي رافقت
العمليــة التعليمية خالل الســنوات
املاضية .

دائرة املر�أة والطفل توا�صل اجتماعاتها بالقياديات والنخب الن�سوية اجلنوبية
األمناء  /خاص :

ولفتت اشتياق إىل أن لقاء
اليوم يأيت يف سياق التمهيد
للقاء النســوي املوسع الذي
سيقام يف العارش من الشهر
الجاري ،مشددة عىل أهمية
تظافر جهود نساء الجنوب
للوصول إىل الهدف املنشود
يف استعادة دولة الجنوب.
هذا وناقش اللقاء محاور
اللقاء املوســع وآلية العمل
فيه ،و التعرف عىل انطباعات
املشاركات يف مليونية الوفاء
.

واصلت دائرة املرأة والطفل يف األمانة العامة
لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب ،يوم
األحد ،اجتامعاتها بالقياديات والنخب النسوية
من األكادمييات واملناضالت يف الحراك الجنويب
ومســؤوالت إدارات املرأة و الطفل يف انتقايل
العاصمة عدن و مديرياتها .
وح ّيت األستاذة اشتياق محمد سعد ،رئيسة
دائرة املــرأة و الطفــل ،نســاء الجنوب عىل
مشــاركتهم الفاعلة يف إنجاح مليونية الوفاء
لدولة اإلمــارات ودول التحالــف العريب التي
أقيمت يف املعال واملكال وسقطرى .

تفا�صيل �صلح قبلي ينهي ق�ضية قتل يف منطقة ال�سعدي بيافع
العمري :
يافع  /األمناء  /راجح ُ

وســط حضور جامهريي غفري قدمت
من كل مناطــق ومحافظات الجنوب ويف
بادرة طيبة وعفوية مشهود لها وبحضور
مشــائخ وأعيان وشــخصيات اجتامعية
وقيادات عسكرية وحشــد كبري من أبناء
يافع يتقدمهم الشــيخ عبدالــرب النقيب
 ،والشــيخ رشــيد عبدالله العمودي عضو
مجلس النواب والشيخ محمد سامل الكهايل
والقيادي بالحزام األمني العقيد عيل عسكر
وقائد مجلس املقاومة الجنوبية القائد أبو
هامم حيث تم صباح أمــس االثنني صلح
قبيل يف منطقة ظلامن منطقة الســعدي
بيافع يف قضيــة القتل التــي حدثت عن
طريق الخطأ يف عام
حيث مىض عىل قضية القتل  7ســنوات
أعلن فيها والد املجنــي عليه حمود عاطف
الســعدي العفو والســاح عن املتهمني
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الثالثة وهم محمد عيل غالب الســليامين
 ،وعمر منــر الحاجبــي .وعبدالحكيم
الجردمي كام رفض قبول الدية أو أي مقابل
وبعد االســتقبال والعفو واملوقف املرشف
البطويل الذي يعكس شهامة وأصالة أبناء

السعدي ويافع بشكل عام
حيث وبعــد أن تم العفو
أقيمــت مأدبة غداء عامة
للحضور .
كان يف اســتقبال
الحضــور الذيــن قدموا
مــن كل املناطق عدد ًا من
املشــائخ والشــخصيات
االجتامعيــة ومدراء عام
املديريات يف يافع عنهم
الشــيخ يــارس عبدالله
والشــيخ
العمــودي
حســن القحيم والشيخ
سامل الســعدي و الشيخ
عبدالقــوي الحــريب و
الشيخ حســن فاضل الســعدي والشيخ
صالح حســن بن عامر والشــيخ منصور
عاطف .والسلطان محمد غالب العفيفي و
الشيخ عفيف عمر عبدالله العمودي.

احتاد مالك الوقود يعقد اجتماعا
ا�ستثنائيا ملناق�شة �أو�ضاع التموين يف
عدن وحلج و�أبني وال�ضالع

عدن/األمناء /خاص :
أكد الشــيخ صالح نارص باصهي رئيــس اتحاد مالك
محطات الوقود األهلية والخاصــة بكل من عدن /لحج
 /أبني والضالع إن عــى رشكة النفط أن تقف إىل جانب
وكالئها من مــاك املحطات األهلية مثلــا هم واقفني
إىل جانبها  ،مشــيدا من جانب آخر بدور الرشكة ومدى
اهتاممهــا وحرصها عــى توفري الوقــود يف املناطق
الواقعة يف نطاق التموين الجغرايف للرشكة وذلك بحسب
اإلمكانيات املتاحة لديها.
جاء ذلــك خالل وقائــع االجتامع االســتثنايئ الذي
انعقد صباح أمــس االثنني يف العاصمة عدن برئاســة
الشــيخ باصهي والذي جرى فيه مناقشة أوضاع االتحاد
واســتعراض أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل
الوكالء يف عملية اســتالم وتوزيع وتســويق املشتقات
النفطية .
من جانبهم طالب الــوكالء من رئيس االتحاد برضورة
نقل طبيعــة معاناتهم إىل قيادة رشكــة النفط بغرض
تسهيل مهمتهم يف عملية استالم ومتوين السوق املحلية
بالوقود ومبا يسهم يف استقرار العملية التموينية عموما
ووصول السوق املحلية إىل حالة من االكتفاء والتي تؤدي
بدورها إىل القضاء عىل السوق السوداء التي يرى االتحاد
وأعضــاؤه بأنها قد أرضت وماتزال تــر كثريا بالوطن
واملواطن .
ويف ختــام االجتامع وعــد األخ رئيــس اتحاد مالك
املحطات األهلية اإلخوة وكالء الرشكة من مالك املحطات
بطرح كافة مالحظاتهم عىل قيادة فرع رشكة النفط يف
عدن ووزارة النفط ومبا يسهم يف الخروج بحلول تريض
كافة األطراف ,وتساهم يف اســتقرار العملية التموينية
يف السوق املحلية .

هتانينا للزميل

القبايط

رزق زميلنا العزيز

وائل شائف القباطي

مبولودة
أضاءت النور يف منزله وأدخلت البهجة والسرور على
كافة أفراد األسرة ..
نبارك للزميل وائل قدوم املولودة ونسأل اهلل تعالى أن
يجعلها من مواليد اخلير وينبتها نبات ًا حسن ًا ..
املهنئون :عدنان األعجم  ،غازي العلوي  ،هاشم بحر
 ،عالء حنش  ،مراد محمد سعيد وطاقم "األمناء"
كافة .

