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محليات

�سحيفة تابعة للأحمر تهاجم ال�سعودية 
وحتملها هزائم ال�سرعية اأمام احلوثيني

وزير خارجية هادي يعنيِّ �سقيقه �سكرتريًا 
خا�سًا له وم�ست�سارًا ل�سفارة اليمن باملغرب

حكومة هادي تعني نا�سطة 
مينية �سفرية لأربع دول

الرئي�س الزبيدي: املرحلة تتطلب حراًكا دبلوما�سًيا كبرًيا للو�سول اإىل الأروقة الإقليمي

تخ�سي�س 2770 هكتاًرا ملطار عدن اجلديد

مركز عزل ابن خلدون يتوقف عن ا�ستقبال م�سابي كورونا

م�سدر اأمني بلحج: قرار منع حمل ال�سلح اتخذ ول تراجع عنه

عدن / األمناء / خاص :

تــرأس الرئيس القائــد عيدروس 
قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، أمس األربعاء، يف العاصمة 
العامة  لإلدارة  ُمشرتًكا  اجتامعًا  عدن، 
للشــؤون الخارجية للمجلس، ولجنة 
العالقات الخارجية بالجمعية الوطنية 
للمجلــس، وإدارة املراســيم باألمانة 

العامة لهيئة رئاسة املجلس.
الجهود  كافة  القائد  الرئيس  ومثن 
املاضية من  الفــرتة  ُبذلت خالل  التي 
الخارجية  للشؤون  العامة  اإلدارة  قبل 
الخارجية  العالقات  للمجلس ولجنــة 
بالجمعية الوطنية، وكذا إدارة املراسيم 
باألمانــة العامة، مؤكــًدا أهمية رفع 
وترية العمل أكرث مام مىض خصوًصا 
عمل إدارة ولجنة الشــؤون والعالقات 
الخارجيــة ال ســيام خــالل الفرتة 

القادمة.
الُزبيدي عىل أهمية  وشدد الرئيس 
أن تضطلــع اإلدارة العامة للشــؤون 
الخارجية ولجنــة العالقات الخارجية 
بأعىل  مبهامها  الوطنيــة  بالجمعية 
صورة ممكنة، ورفع درجة التنســيق 
ملا يكتســبه  بينهام، وذلك  املُشــرتك 
عملهام من أهميــة بالغة يف إيصال 
صوت شــعب الجنــوب إىل املجتمع 

اإلقليمــي والدويل مــن خالل قنوات 
أهمية  عىل  ا  مؤكــدً املُتاحة،  االتصال 
تفعيل دور اإلعالم الخارجي، وتنشيط 
وإرشاكها  الجنوبية،  الجاليــات  عمل 
الجنويب  للحوار  التهيئة  مجريات  يف 

الشامل.
وأكد الرئيس القائد أن املرحلة التي 
مير بها الجنــوب اليوم تتطلب حراًكا 
سياسًيا ودبلوماســًيا كبرًيا للوصول 
إىل األروقة اإلقليمية والدولية، ُمشدًدا 
عىل أهميــة اســتمرار تفعيل عملية 
التواصل مــع البعثات الدولية ومراكز 
صنــع القــرار يف الهيئــات الدولية 

والبناء عىل ما تم انجازه خالل الفرتة 
املاضية مبا ُيســهم يف ضامن تعزيز 
حضور املجلس وقضية شعب الجنوب 

ومكانته إقليميًا ودوليًا.
العامة  اإلدارة  رئيسا  عرب  بدورهم، 
للشــؤون الخارجية للمجلس، ولجنة 
العالقات الخارجية بالجمعية الوطنية 
للمجلــس، وإدارة املراســيم باألمانة 
املجلس، عن  رئاســة  لهيئة  العامــة 
حرصهــم عــىل أداء مهامهم بوترية 
املجلس  أهــداف  يلبــي  مبــا  عالية 

وطموحات شعب الجنوب . 

عدن / األمناء / خاص :
ُحميد،  عبدالســالم  الدكتور  أطلع 
وزير النقل، يف اجتامع موســع أمس 
األربعاء، مبقر الــوزارة يف العاصمة 
عدن، مع قيادات هيئة الطريان املدين، 

الجديد،  عدن  مطار  إنشاء  موقع  عىل 
املقرر تدشينه خارج املدينة.

وكشــف ُحميد عن اعتزام الوزارة 
مبســاحة  مســتقباًل،  املطار  إطالق 
إجاملية تصــل إىل ٢٧٧٠ هكتاًرا، إىل 
جانب مطار العاصمــة عدن الدويل، 

ضمن خطة لتوسعة املطارات.
ميدانية  لجنتني  بتشــكيل  ووجه 
وفنية لتفقد موقع املطار، وتســويره 
وتأمينــه من أي تعديــات، مؤكدا أن 
بالنفع  يعود  االســرتاتيجي  املرشوع 

عىل املواطنني.

حلج / األمناء / خاص :
أغلق مركز عــزل مصايب فريوس 
كورونا يف مستشــفى ابــن خلدون 
العام مبديريــة الحوطة يف محافظة 
أمام  أبوابه  األربعــاء،  أمــس  لحج، 

الحاالت الجديدة.
وأرجعت مصادر عاملية القرار إىل 
توقف مخصصات الكوادر العاملة يف 
التغذية منذ مثانية  وانقطــاع  املركز، 

أشهر.

يف  الصحــة  مكتــب  واتهمــت 
أزمة  حــل  يف  باملامطلة  املحافظــة 
الرواتب، مؤكدة أنهــم واصلوا العمل 
طوال الفــرتة املاضيــة التزاًما منهم 

بواجبهم اإلنساين.

لـحج / األمناء /  خـاص :
حّذر مصــدر أمني مبحافظة لحج 
مــن التهاون أو التقاعــس يف تنفيذ 
الســالح  حمل  ملنع  األمنية  الحملــة 

العشوايئ املزمع تنفيذها قريبًا. 
وقال مصدر أمني لوسائل اإلعالم: 
"إننا لن نســمح بتهديد حرية الناس 
عرب الســالح املنفلت بالتحرك وتهديد 
حريــة املواطن وأمنه واســتقراره".  
مشــددًا عىل أن قرار تنفيــذ الحملة 

األمنية اتخذ وال رجعة فيه ومستعدون  
إلنجــاز املهمة املوكلة لنــا  تحت أي 

ظرف. 
وأوضح قائال: "ســوف نسعى من 
الكبرية جاهدين  األمنية  الحملة  خالل 
إىل إعادة ترتيب وتنظيم حمل السالح 
باإلضافــة إىل إنهائه وحظره مبا يف 
ذلك التجــول به بشــكل كامل خالل 

الفرتة القريبة القادمة".
"بخصوص  أنــه  املصدر  وأوضح 
تحركات األطقم العســكرية املختلفة 

لن يكــون إال ببالغ عمليــايت تنظم 
تحركاتها ال ســيام يف املدن، غري ذلك 

لن نقبل بتجاوز أي قرار اتخذ". 
ودعــا املصــدر جميــع مكونات 
السياســية واملدنيــة إىل  املجتمــع 
ملا  إلنجاحها  الحملــة  مــع  التفاعل 
حمل  ظاهرة  إنهــاء  يحدثه  أن  ميكن 
االستقرار  استعادة  من  باملدن  السالح 
باإلضافة  املجتمعية  والسكينة  األمني 
إىل تقليــص عدد الجرائم وأي حوادث 

عارضة. 

األمناء / خاص :
شنت صحيفة تابعة لنائب الرئيس اليمني، املدعو عيل محسن األحمر، 
االثنني، هجوما عىل اململكة العربية السعودية، وحملتها “املسؤولية عن 

فشل اتفاق الرياض، وهزائم الرشعية أمام الحويث”.
ووصفت صحيفة “أخبــار اليوم” - يف تقرير نرشتــه تحت عنوان 
“اتفاق الرياض.. ابتزاز سيايس ودراما ُتنبئ عن فشل سعودي”- اململكة 

بـ“الدولة غري املؤمتنة والفاشلة”.
وزعمت الصحيفة التي تصدر من مدينة مأرب، أن “الســعودية قزمت 
اإلمكانيات العسكرية ملا يسمى بالجيش الوطني”، متجاهلة الدعم الكبري 
الذي يقدمه التحالف العريب بقيادة اململكة، لقوات الرشعية التي يسيطر 

عليها حزب اإلصالح اإلخواين، طيلة ٧ سنوات.
وحمل التقرير الكثري من املغالطات، أبرزها إلقاء مسؤولية فشل تنفيذ 
اتفاق الرياض عىل كاهل الســعودية واملجلس االنتقايل الجنويب، رغم أن 

اإلخوان هم من عطل االتفاق من اللحظات األوىل لتوقيعه.
يف الســياق علق الصحفي يارس اليافعي، عىل تقرير الصحيفة، الذي 

هاجم الرياض بشدة، وحملها مسؤولية الفشل يف اليمن.
وقال اليافعي، إن “عيل محســن األحمر أكرث األطراف املدعومني من 
الســعودية، إضافة إىل أن اململكة قدمت كل الدعم واإلمكانيات والغارات 
الجوية املتواصلة ملساندة جيشــه، ثم يقول إعالمه، إن السعودية قزمت 
جيشــه الذي ترك صنعاء وفــر وهرب وهو ميلك كل املعدات واألســلحة 

واإلمكانيات”.
وأشــار إىل أن التقرير اإلخواين يؤكد تخبط حزب اإلصالح وشــعوره 

بخطر قادم - وفق تعبريه.

األمناء / خاص :
عني وزيــر الخارجية يف حكومة الرشعية، أحمــد عوض بن مبارك، 

شقيقه سكرتريا خاصًا له، حسب ما أفاده الصحفي نبيل األسيدي.
وقال األسيدي، عىل حسابه يف الفيســبوك، إن وزير الخارجية عني 
شقيه )ســامل( ســكرتريا خاصا له ويرافقه يف كل الجوالت الخارجية 

الرسمية.
وأشار إىل أن ابن مبارك كان قد عني أخاه )سامل( مستشارا يف سفارة 
اليمن لدى املغرب، الفتًا إىل أنه ال يزال يتقاىض راتبه من السفارة حتى بعد 

تعيينه سكرتريًا خاصًا لوزير الخارجية.

األمناء / خاص :
عينت الحكومة اليمنية التي تســيطر جامعة اإلخوان املسلمني عىل 

قراراتها ناشطة سفرية لدى 4 دول .
وقال الصحايف اليمني "سياف الغرباين" يف منشور له إنه تم تسليم 
أوراق اعتامد الناشطة "أسمهان الطوقي" كسفرية – فوق العادة- لليمن 

يف رصبيا واليونان وإيطاليا والفاتيكان.
وتحدث الغرباين عن القرار قائال: "اعتدنا أن يعني هادي ناشــطة، أو 
مصورة، أو ســفرية بدولة واحدة، أو وكيلة وزارة، لكن أن يعني ناشــطة 

سفرية يف 4 دول، فهذه سابقة يف تاريخ الدبلوماسية!".
واختتم الغرباين حديثه بالقول: "نريد حملة ضد تعدد السفارات".


