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األمناء/خاص:
العامــِة  اإلدارِة  ممثــُل  قــاَل 
للمجلس  الخارجيــِة  للعالقــاِت 
 , الرياض  يف  الجنويب.  االنتقايل 
عادل صادق الشــبحي , إّن الحرَب 
ضــد الجنــوب حربــًا عنرصيًة 
من  القادمني  اإلرهابيــون  قادها 
أفغانســتان , واالنتصار فيها كاَن 

أساؤوا  الذين  النهِب  قوى  ملصلحِة 
استخداَم السلطة .

وأشــاَر الشــبحي يف ُمقابلٍة 
تلفزيونيــٍة له بربنامــج » زووم 
سيايس » عىل قناة عدن املستقلة , 
أّن النظاَم يف صنعاء مل يكن هدفه 
املوارد فقط , بــل وجهوا اإلرهاَب 

لإلبتزاز الدويل خدمًة لذلك .
أّن  إىل   , الشــبحي  ولفــَت 

الدبلوماســيِة الجنوبيــِة قطعت 
شــوطًا كبريًا يف تعريــِف العامل 
إىل ملف  , ُمشريًا  الجنوب  بقضيِة 
اإلقتصــاد وكيَف أصبــَح ُمحركًا 
الجنوب  وأّن  للسياســية  أساسيًا 
أصبَح يعلُم مصالح الدول العظمى 

أين .
أّن الجنوب   , وأّكــد الشــبحي 
لن ُيفرط باســتقالله, وأّن الحوار 

املرحلة  لذلك يف  والســالم طريق 
األطــراف  أرصت  وإذا   , املقبلــة 
األخرى عىل انتزاع حق الجنوبيني , 
لن يكون أمامنا إال انتزاع حقوقنا .

واستغرب الشــبحي من بعض 
األنظمــة التي تتخــوف من دعم 
استقالل الجنوب خوفًا من حركاِت 
مشــابهة يف بلدانها , ُملمحًا إىل 
عملهم مع الســعودية يف تحييِد 

الرافضة لحق  الدوليــة  املواقــف 
الجنوبيني , وكسب مواقفها .

الخارجية  العالقات  وهدد ممثل 
يف الريــاض يف ختام الربنامج , 
الجنوبيني  انتقاٍص من حق  أي  أّن 
, هو تأزيٌم واستمراٌر للرصاع , وأّن 
الشــعب يف الجنوب هو من ُيقرر 

السري وفَق األمر الواقع .

قيادي بالأنتقايل: لن نفرط با�ضتقالل اجلنوب وقد قطعنا �ضوطًا كبريًا يف تعريِف العامل بالق�ضيِة اجلنوبية

رئي�س هيئة تنظيم النقل الربي يد�ضن حملة لإزالة ع�ضوائية احلافالت ال�ضغرية قريبا و�ضول اأول دفعة من لقاحات كوفيد 19 

اليوم اخلمي�س .. مهرجان فني وجماهريي يف منطقة �ضرعة بحاملني 

لليوم الرابع على التوايل .. توا�ضل حملة اإزالة العوائق بدار �ضعد

املدير العام التنفيذي للهيئة العليا لألدوية لـ«األمناء«:

عدن/األمناء/ منير مصطفى:

أكد املدير العام التنفيذي للهيئة 
الطبية  واملستلزمات  لألدوية  العليا 
أنه من  الباكري  الدكتور عبدالقادر 
املتوقع وصــول الدفعة األوىل من 
لقاحات كوفيد 19 خالل هذا الشهر 
عىل  بناًء  رصفها  وسيتم  )مارس( 
خطة وضعتها وزارة الصحة العامة 
فإن  األولويات  وبحسب  والسكان 
يف  بالعاملني  ســيبدأ  التطعيــم 
مبارشة  املتعاملني  الصحي  املجال 
مع املرىض وكبار الســن ومرىض 

املناعة.
للهيئة  التنفيذي  املدير  وأشــار 
العليــا لألدويــة يف حديثــه لـ 
دول  بعــض  أن  إىل  »األمنــاء« 
الخليــج مثل الكويــت والبحرين 

وعامن اســتخدموا اللقاح العاملي 
وأن اللجنــة الطبيــة العليا تعمل 
بشــفافية مطلقــة ولديها ناطق 
رســمي وغرف للعمليات الستالم 
البالغات مــن أي مواطن للحصول 
عىل االستفســارات او اإلرشادات 

للتعامل مع الحاالت املرضية.
وطالــب الدكتــور الباكري يف 
ختــام حديثه اإلخــوة املواطنني 
الحــرص الدائــم عــىل النظافة 
وتلقــي  االجتامعــي  والتباعــد 
املعلومــات الدقيقة من املختصني 
واللجنــة الطبية العليــا وهم من 
بكل  بالترصيــح  لهــم  يســمح 
املعلومــات عن الحــاالت وما إذا 
كانت جديدة او مشتبهة أو وفيات، 
وعدم االســتامع أو االنجرار وراء 
الشائعات أو التضليل او املعلومات 

الخاطئة وغري املسؤولة.

عدن / األمناء / خاص :

 دشــن رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون 
النقل الربي عــي حيدرة محروق ومعه مدير 
العقيد جامل  املرور مبحافظة عدن  إدارة  عام 
االزدحام  إزالة مظاهــر  أمس حملــة  ديان، 
املــروري التي تســببت بها حافــالت النقل 

الصغرية بدءا مبحطة جولة السفينة.  
ويف ترصيح صحفــي أوضح محروق أن 
الحملــة جاءت بتوجيهات مــن معايل وزير 

النقل الدكتور عبدالسالم حميد، وبالتنسيق مع 
محافظ عدن حامد مللس، وذلك إلعادة تنظيم عملية النقل 
الربي بالعاصمة عدن بعد االزدحام الكبري والعشــوائية 
التي تســببت به حافالت النقل الصغرية، مشــريا إىل أن 
الحملة بدأت يف محطة جولة الســفينة حيث تم إخالء 
املحطــة من الحافــالت الصغرية متاما، مشــريا إىل أن 
الحملة ستستمر حتى تستكمل باقي محطات الركاب يف 

العاصمة.  
وقال إن الحملة تأيت بالتزامن مع مرشوع امليناء الربي 
املزمع انشــاءه يف عدن كأحد أبرز املشاريع التطويرية 

للهيئة العامة لتنظيم شــئون النقل الــربي، والذي من 
شــأنه تنظيم عملية النقل املحي  والدويل، وفق رشوط 

ومتطلبات نقل حديث متطور وآمن.
 وكشف أن هيئة تنظيم النقل تعكف عىل إنجاز خطة 
من شأنها تنظيم شــبكة خطوط نقل الركاب بالسيارات 
والحافالت الصغرية يف العاصمة، بهدف تحسني منظومة 
نقل الركاب وتقنني عملها وإحكام السيطرة عىل عشوائية 
النقل خصوصا أن عدن أصبحت عاصمة البالد، مشريا إىل 
أن الخطة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات املعنية يف 

املقدمة منها وزارة الداخلية والسلطة املحلية بعدن. 

حاملني/ األمناء / صبري عسكر :
 

بلحج  حاملــني  مديريــة  تشــهد 
ترايث  فني  مهرجــان  الخميس  اليوم 
جامهريي يف منطقــة حامم رشعة 
والعطاء  الخري  رجل  برعاية  السياحي 
والنضال محمــود احمد ناجي الكريب 
رئيــس ملتقــى رواد الفكــر والبناء 
التنموي ولفرتة ثالثة أيام عىل التوايل 

. «
 وســيحيي مهرجان حاملــني نخبة مــن الفنانني 
والشعراء واملبدعني ونجوم إعالمية وثقافية ورياضية 
أبرزهم الفنان محمد محسن عطروش والفنان قحطان 
اليزيدي  الكاش والفنان اكيــد الحاملي والفنــان عي 
وبحضور عميد األرسى احمــد املرقيش ونجوم الزمن 
الجميل يف نادي التالل الكابنت رشف محفوظ وابوبكر 

املاس وبحضور شخيص لرئيس امللتقى الشيخ ابو اصيل 
الكريب »

 وســوف يتخلل مهرجان حاملني السنوي العديد من 
املســابقات الثقافية والرتفيهية تحمــل جوائز نقدية 
للفائزين وكذلك عــروض مرسحية تهدف للحفاظ عىل 
املوروث الشعبي ومواصلة التعليم لدى األجيال الواعدة »

األمناء / خاص : 

تواصلت أمس ولليوم الرابع عىل التوايل، تنفيذ املرحلة الثانية 
من حملة فتح الشوارع املُغلقة مبديرية دار سعد يف العاصمة 

عدن. 
وبدأت تلك املرحلة، بتســوية املدخل الجنويب لتقاطع شارع 
30 مع شــارع 90، وكذلك نقل املُخلفات حتى تتمكن سيارات 

النقل والقاطرات من املرور عرب هذا الخط.

بح�ضور ثروت عكا�ضة ..جمعية ابناء العلوي 
اخلريية تعقد اجتماعها العمومي الأول 

حاملني / األمناء / خاص :
 

عقــدت جمعية ابنــاء العلوي 

مديرية  يف  التنمويــة  الخرييــة 

حاملــني بلحج األســبوع املايض 

إجتامعها العمومــي األول بقاعة 

الشهداء حبيل الريدة بحضور مدير 

بلحج  اإلجتامعية  الشؤون  مكتب 

الجمعيات  رئيس  عكاشــة  ثروت 

باملحافظة  . 

ويف اإلجتامع الذي حرضه جمع 

غفري من أبناء العلوي يف الســيلة 

الحارضون  األعضاء  أطلع  والجبل 

عــن أهــداف الالئحــة الداخلية 

والنظــام األســايس للجمعيــة 

الجنوب  مختلف  يف  وإجراءاتهــا 

واإلجتامعية  والتنظيمية  اإلدارية 

الجمعية  هــذه  وأهمية  واملاليــة 

الخريية يف املستقبل »

انتخاب  تــم  اإلجتامع  وخالل   

الهيئــة اإلداريــة لجمعيــة ابناء 

العلوي وبعد التوافق من قبل كافة 

بدر  الدكتور  اختيــار  تم  األعضاء 

العلوي رئيسًا للجمعية » 

وتكونــت الهيئــة اإلدارية من 

التايل أسامئهم :الدكتور بدر محمد 

عي العلوي رئيســًا للجمعية ، د. 

فضل الحنطري أمينا عاما ،  الشيخ 

محمد عبدالحافظ خالد » مسؤواًل 

ماليًا »د. عبداللــه حنش صالح » 

»أ. عي حســني  العامة  العالقات 

غالب » اإلعالم » الشيخ عبدالحكيم 

عبدالقــوي محمــد » الشــؤون 

اإلجتامعيــة » مصطفــى محمد 

صالح » األنشــطة »، صالح احمد 

يحيى » شؤون املغرتبني » ، عارف 

 ،« والتدريب  التأهيل   « محمد  عي 

محمد ثابت احمد » املشــاريع » ، 

الشيخ ابراهيم حسني عضوا« .

لجنة  اختيار  جرى  ذلك  وعقب   

الرقابــة والتفتيش برئاســة عي 

عــي عثامن رئيســًا واألخ علوي 

عبدالله  باسل   ، نائبًا  محمد صالح 

حســني مقررا ، وضــاح عبدالله 

شائف عضوًا ، يوسف سعيد صالح 

عضوًا . 


