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محليات

عدن / األمناء / خاص :
مثن أحمد حامد مللس، محافظ العاصمة عدن، خالل اســتقباله الســفري 
الفرنيس جان ماري صفا، يوم األحد، حرص الجانب الفرنيس عىل التشاور مع 

القيادة املحلية يف عدن.
وأعرب عن تــأزم األوضاع االقتصادية، حتى تحولت إىل هاجس كبري، حاثا 
دول التحالــف العريب واألصدقــاء الدوليني إىل تعزيــز تدخالتهم يف القطاع 

التنموي لتجاوز التحدي.
ونبه مللس إىل انعكاس الوضع االقتصادي عىل امللفني العســكري واألمني، 
إىل حد ينذر بتقويض األمن وإطالة الرصاع وتعميق املعاناة اإلنسانية، ووصول 

التهديدات إىل دول املنطقة والعامل.
من ناحيته، كشف الســفري الفرنيس عن متابعته جهود األجهزة التنفيذية 
يف العاصمة عدن لتطوير الجوانب الخدمية والتنموية، مشــريا إىل بحث ملف 
تكاليــف التأمني عىل البواخــر للتخفيف من ارتفاع الســلع والبضائع واملواد 

الغذائية.

األمناء/خاص:
تحــدث األكادميي جالل حاتم، عن االنتصارات التي حققتها ألوية العاملقة 
الجنوبية والتهامية واملقاومة الوطنية يف الساحل الغريب، خالل األيام األخرية، 

عىل مليشيات الحويث. 
وقال حاتم يف تغريدة له عىل تويرت: "إن القوات املشرتكة املدعومة إماراتيًا، 
بكل فخر أنجزت يف خمسة أيام ما مل تنجزه جبهات اإلصالح يف سبعة أعوام". 

متسائال: "متى سيفهم اإلخوانجية بأن فضائحهم متأل املنطقة؟". 
ونــر الصحفي الجنويب صالح بن لغرب فيديــو يوثق االنتصارات الكبرية 
عىل مليشــيات الحويث، حيث قال: "هذا جانب من انتصارات القوات املشرتكة 
 املدعومة إماراتيا يف الســاحل الغريب، وتحريرها مناطق واسعة من مليشيات 

الحويث املدعومة إيرانيا".
وأضاف: "كل ما يحدث هناك هو تحرير وانتصارات، بعد هزائم وتســليامت 

الجيش الوطني وقوات اإلخوان املدعومة قطريا يف مأرب وشبوة". 
إىل ذلــك أكد األكادميي الجنويب حســني لقور أن املعــارك الحقيقية التي 
خاضها الحوثيون خالل سبع سنوات حرب كانت يف الضالع والساحل الغريب، 

وقبلها يف الجنوب. 
وقال يف تغريدة له عىل "تويرت": "مل يخض الحوثة  خالل ســبع ســنوات 
حرب أي معركة عسكرية حقيقية ترتقي إىل مستوى تصنيفها كمعارك إال يف 
الضالع ويف الساحل الغريب وقبلها يف محافظات الجنوب، حيث يتواجد هناك 

مقاتلون حقيقيون". 
وأوضح أن متدد الحوثيني عىل األرض كان يتم بعمليات استالم وتسليم عرب 

خيانات يقوم بها قادة عسكريون من الرعيني..

عدن / األمناء / خاص :
بدأت، أمس اإلثنني، دورة ملنتســبي 
املحلية  بالقيــادات  اإلعالمية  املراكــز 
يف  الجنــويب  االنتقــايل  للمجلــس 
محافظــات: لحج، وأبــني، والضالع، 
باالشــرتاك بــني قطاعــي الصحافة 
والتأهيل  والتدريب  الحديــث،  واإلعالم 

بالهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب.
التي  الــدورة –  وتتواصل فعاليات 
تــأيت تحت عنــوان اإلعــالم الحديث 
أيام  لثالثة   - الرقمي  املحتوى  وصناعة 
مبشاركة 15 صحفًيا وإعالمًيا، لتطوير 
التواصل  منصــات  عىل  النر  اإلعالمية وقيادة الرأي العام.االجتامعي، ومهارات تخطيط الحمالت خربات 

األمناء/خاص:
تقدم األستاذ فضل محمد الجعدي، 
نائب األمني العام باألمانة العامة لهيئة 
رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب، 
األحد، مستقبيل جثامن الفقيد املناضل 
البارز، شــعفل عمر عيل،  والسيايس 
الذي وافاه األجل فجر يوم السبت، يف 
العاصمة املرصيــة القاهرة، إثر مرض 

عضال.

وعقب استقبال الجثامن، قادمًا من 
العاصمة املرصية، شّيع الجعدي مبعية 
أقارب وذوي الفقيــد وجمع غفري من 
املواطنني، جثــامن الفقيد الطاهر إىل 
مسجد العادل، حيث متت الصالة عليه، 

قبيل مواراته الرثى مبقربة أبو حربة.  
وقــدم نائب األمني العــام بعدها 
املواســاة إىل  التعازي وعظيم  خالص 
أرسة الفقيد، مبتهــال إىل املوىل العيل 

القديــر أن يتغمــده بواســع الرحمة 
واملغفرة ويسكنه فسيح جناته.

ومّثــن الجعدي املواقــف الوطنية 
للفقيد شــعفل يف الثــورة التحررية 
الجنوبيــة كأحد أبرز مناضيل ثورة 14 
أكتوبر، وكذلك إســهاماته ورفاقه يف 
تأسيس وبناء مؤسسات دولة الجنوب 
يف مرحلــة مــا بعد االســتقالل عن 

بريطانيا.

عدن / األمناء / خاص :
بحثــت نــدوة لدائرة الدراســات 
والبحوث يف األمانــة العامة للمجلس 
عنوان  تحــت  الجنــويب  االنتقــايل 
)الصعوبــات واملشــكالت التي تواجه 
الجنوب  يف  والبحوث  الدراسات  مراكز 
لها(، سبل تطوير  املقرتحة  واملعالجات 

مراكز البحوث ومعالجة أزماتها.
وقال فضل الجعدي، نائب أمني عام 
املجلس، خالل افتتاح أعامل الندوة، يوم 
األحد، مبشاركة عدد من املراكز البحثية: 
"إن هنــاك رضورة للراكة والتعاون 
األبحاث  لتطوير  املعنيــني  جميع  بني 

الخاصة مبعالجة أزمات الجنوب".
من جهته، دعا الدكتور محمد جعفر 
بن الشــيخ أبوبكر، رئيس الدائرة، إىل 
طرح أفكار منهجية تتجاوز إشكاليات 
احتياجات  وتؤمــن  البحثية،  املراكــز 

الجنوب من الدراسات العلمية.
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