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محليات

األمناء/خاص:

للقادة  الــدوري  االجتــاع  حذر 

العسكريني واألمنيني، برئاسة الرئيس 

عيــدروس الُزبيدي، رئيــس املجلس 

من  الثالثــاء،  الجنــويب،  االنتقايل 

متادي مليشيا الحويث وقوى اإلرهاب 

والتطرف مبحاوالت غزو الجنوب.

وشــدد عىل أن أحالم احتالل أرض 

أبطال  صالبة  أمام  ستتحطم  الجنوب 

داعًيا  الجنوبيــة،  املســلحة  القوات 

القــوات بكافة تشــكيالتها إىل رفع 

االستنفار،  وحالة  القتالية،  الجاهزية 

للدفاع عن األرض.

للمهام  االســتعداد  عىل  وشــدد 

الحويث  مليشــيا  ملواجهة  القتاليــة 

املدعومة من إيران، وردع أي تهديدات 

أو مخاطر، مؤكدا أنه ال تفريط بشرب 

من أرض الجنوب.

الرشعية  مليشيا  تســليم  ووصف 

اإلخوانية مناطق واسعة يف محافظة 

اإلرهابية،  الحويث  ملليشــيا  شــبوة 

بأنه تخــادم جيل وواضــح بني تلك 

املليشيات.

عدن / األمناء / خاص :

اجتمــع فضل الجعــدي، نائب 
األمــني العام للمجلــس االنتقايل 
الثالثــاء، مــع فناين  الجنــويب، 
تحضريية  لجنة  لتشــكيل  الجنوب 

التحاد الفنانني الجنوبيني.

الحيوي  ونوه الجعــدي بالدور 
لألعــال الثقافيــة والفنيــة يف 
مكانة  لرفع  ورضورتهــا  املجتمع، 

الجنوب بجهود كوادره الفنية.
ودعا الفنانــني إىل بذل أقىص 
الجهود إلعادة املرتبة الراقية للفنون 

بالعاصمة عدن.

وأشــاد الدكتــور محمد فضل 
القطيبي، رئيس الدائرة الجاهريية 
للمجلــس، بدور  العامة  باألمانــة 
وأثرهــم  الجنوبيــني  الفنانــني 
الجنويب،  املجتمــع  عىل  اإليجايب 
مطالبا بإيصال فنهم إىل املســتوى 

الخارجي.

عدن / األمناء / خاص :

ناقــش أحمــد حامــد مللس، 
محافظ العاصمة عدن، خالل لقائه 
ممثيل رشكة عاملة مبجال الطاقة، 
يف  الكهرباء  قطــاع  دعم  إمكانية 

عدن، ومعالجة مشكالته.
ولفت مللس إىل رضورة انضام 

القطــاع الخــاص بالتعــاون مع 
الخدمية  للمشاريع  املحلية  السلطة 

وخلق رشاكة فعالة بني الطرفني.
مقرتحات  إىل  الطرفان  وتطرق 
انتشال قطاع الكهرباء يف العاصمة 
عدن من معاناته، وإعداد دراســات 
محطات  لتطوير  فنيــة  وتصورات 

التوليد وتعزيز قدراتها اإلنتاجية.

عدن / األمناء / خاص :

عقدت الهيئــة الوطنية لإلعالم 
اجتاعهــا  الثالثــاء،  الجنــويب، 
الــدوري، برئاســة األســتاذ عيل 
رئاســة  عضو  الكثريي،  عبداللــه 
املجلس االنتقــايل الجنويب، رئيس 

الهيئة.
وناقــش االجتاع آليــة تنفيذ 
االســرتاتيجية اإلعالمية للتطورات 
السياســية  لألحداث  املتســارعة 
وآلية  الجنــوب،  يف  والعســكرية 
التي تشنها وسائل  الحرب  مواجهة 
اإلعــالم املعادية لتشــتيت الجبهة 
واالستقرار  األمن  الداخلية وزعزعة 

يف الجنوب .
كا ناقــش االجتاع مضامني 
خطــاب الرئيس القائــد عيدروس 
قاسم الُزبيدي، ويف مقدمتها إعالن 

حالــة الطوارئ، والدعــوة للتعبئة 
العامة ملواجهة األخطار التي تواجه 
أرض الجنــوب من قبل ميليشــيا 
الحويث وقــوى اإلرهاب والتطرف، 
الكبري  بالدور  الســياق  يف  مشيدًا 
لإلعالم الجنويب ومواكبته املستمرة 
وعكســه  الجنوب،  يف  لألحــداث 
للخطاب، وكذا  اإليجابيــة  لألصداء 
تصديه لإلعالم املعادي الهادف إلثارة 

الفوىض والعنف وإشعال الفنت.
املشــهد  أمام  االجتاع  ووقف 
اإلعالمــي لألحــداث يف شــبوة، 
مســتنكرًا صمت وتجاهل الوسائل 
اإلعالميــة التــي تدَّعــي منارصة 
الرشعية، ملا تشــهده املحافظة من 
املسيطرة  تخاذل مليليشيات اإلخوان 
عىل املحافظة وتســليمها ملواقعها 
يف بيحــان للميليشــيات الحوثية 
املليشــيتني  بني  واضح  تخادم  يف 

اإلرهابيتني.

عدن / األمناء / خاص :

عقدت الهيئة الوطنيــة لإلعالم الجنويب، الثالثاء، 
اجتاعها الدوري، برئاســة األســتاذ عــيل عبدالله 
الكثريي، عضو رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب، 

رئيس الهيئة.
وناقش االجتاع آلية تنفيذ االسرتاتيجية اإلعالمية 
للتطورات املتســارعة لألحداث السياسية والعسكرية 
يف الجنوب، وآلية مواجهة الحرب التي تشنها وسائل 

اإلعالم املعادية لتشتيت الجبهة الداخلية وزعزعة األمن 
واالستقرار يف الجنوب .

كا ناقش االجتاع مضامني خطاب الرئيس القائد 
عيدروس قاســم الُزبيدي، ويف مقدمتها إعالن حالة 
الطــوارئ، والدعوة للتعبئة العامــة ملواجهة األخطار 
التــي تواجه أرض الجنوب من قبل ميليشــيا الحويث 
وقوى اإلرهاب والتطرف، مشــيدًا يف السياق بالدور 
الكبري لإلعالم الجنويب ومواكبته املســتمرة لألحداث 
يف الجنوب، وعكسه لألصداء اإليجابية للخطاب، وكذا 
املعادي  لإلعــالم  تصديه 
الفوىض  إلثارة  الهادف 
والعنف وإشعال الفنت.

االجتاع  ووقــف 
أمام املشــهد اإلعالمي 
شــبوة،  يف  لألحداث 
صمــت  مســتنكرًا 
الوســائل  وتجاهــل 
تدَّعي  التي  اإلعالميــة 
الرشعيــة،  منــارصة 
املحافظة  تشــهده  ملا 
من تخاذل مليليشــيات 
عىل  املسيطرة  اإلخوان 
وتســليمها  املحافظة 
ملواقعهــا يف بيحــان 
الحوثية  للميليشــيات 
بني  واضح  تخادم  يف 
املليشيتني اإلرهابيتني.

الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي يرتاأ�س الجتماع الدوري للقادة الع�سكريني والأمنيني

الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي تقف اأمام امل�سهد الإعالمي لأحداث �سبوة

ملل�س يناق�س جهود حت�سني 
قطاع الكهرباء بعدن

الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي تقف اأمام 
امل�سهد الإعالمي لأحداث �سبوة

جلنة حت�سريية لتاأ�سي�س احتاد الفنانني اجلنوبيني

انطالق ور�سة عن )خارطة م�ستقبل 
التعليم يف اجلنوب(

عدن / األمناء / خاص :
األربعــاء، فعاليات  انطلقت أمس 
ورشة عمل تحت عنوان "رسم خارطة 
الجنوب"،  يف  التعليم  ملستقبل  طريق 
االنتقايل  املجلس  قيادات  مبشــاركة 

الجنويب.
وطرحت الورشــة – التي تنظمها 
مدى  عىل  للشفافية  الوطنية  املنظمة 
يومــن – أوراقا بحثية عــن أحوال 
التعليم يف الجنوب، وســبل تطويره، 

وحل مشكالته.

أمن  نائب  الجعــدي،  فضل  وقال 
عام املجلس االنتقايل الجنويب، خالل 
كلمته يف افتتاح الورشــة، أن التعليم 
هو أساس البناء، مؤكدا أنه ال مستقبل 

بدون تعليم.
الرتبوي  النشاط  تراجع  إىل  ولفت 
بالعصور  باملقارنــة  التعليمــي  عن 
املاضيــة، مضيفــا أن التعليم مل يعد 
ينال األهمية ذاتهــا، مع تراجع أجور 
يف  الطالب  اجتهــاد  وعدم  املعلمن، 

التحصيل العلمي.


