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محليات

لدى ا�ستقباله ال�سفيرة ال�سويدية..

بتوجيهات من الرئي�س الُزبيدي ..

األمناء/ خاص:
عيدروس  القائــد  الرئيس  اســتقبل 
قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب، نائب رئيس مجلــس القيادة 
العاصمة  يف  إقامتــه  مبقــر  الرئايس، 
السعودية الرياض، ســعادة بيرتا مينادر 
السعودية،  لدى  الســويد  مملكة  سفرية 

وُعامن، واليمن.
ويف مســتهل اللقاء رّحــب الرئيس 
الُزبيدي بالســفرية السويدية، مثنيا عىل 
العالقات املتينــة التي تربط بلدنا مبملكة 
الســويد عىل امتداد الســنوات املاضية، 
والدور املحوري الذي لعبته الســويد يف 

الدفع بجهود إحالل السالم يف املنطقة.
من  املبذولة  الجهــود  اللقاء  وناقش 
اإلقليمي  املتحــدة واملجتمعني  األمم  قبل 
والــدويل لتمديد الهدنــة األممية، ودعم 
وحكومة  الرئــايس  القيــادة  مجلــس 
باملهام  القيام  مــن  لتمكينهام  املناصفة 
املناطة بهام يف ترسيخ األمن واالستقرار 
يف املحافظات املُحررة، وإنعاش االقتصاد 

املنهار.
وبهذا الخصوص جدد الرئيس الزبيدي 
حرص املجلس االنتقايل الجنويب ومجلس 
القيادة الرئــايس عىل التعاطي اإليجايب 
مع كل املبادرات الدولية واإلقليمية الهادفة 
لتمديد الهدنة للُميض قدما نحو الوصول 
إىل سالم شــامل يف املنطقة، مؤكدا أن 

املليشيات الحوثية ستظل حجر عرثة أمام 
تلك الجهود، بتعنتها واستمرار خروقاتها 

ومتلصها عن الوفاء بالتزاماتها.
ونــّوه الرئيس الُزبيدي، يف ســياق 
حديثه، بأن املليشــيات الحوثية ليســت 
وســتظل  اإليراين،  للنظام  أداة  ســوى 

تحركها إيران متى شاءت.
وأشار الرئيس الزبيدي إىل أن مجلس 
القيــادة الرئايس ســيتعاطى مع جهود 
متديد الهدنة بشكل إيجايب تقديرا للوضع 
اإلنســاين، يف الوقت الذي ســتظل كل 
للدفاع  املجلس  أمــام  مفتوحة  الخيارات 
أمنها  املُحــررة وحاميــة  املناطق  عــن 

واستقرارها.
مملكة  ســفرية  أكدت  جانبهــا  من 
السويد دعم حكومة بالدها ملجلس القيادة 
الحياة  لتطبيع  الهادفة  الرئايس وجهوده 
وإنعاش  واالســتقرار  األمن  وترســيخ 
االقتصاد والدفع بجهود إحالل السالم يف 

املنطقة.
كام جددت الســفرية السويدية كذلك 
موقف بالدها الداعم لجهود مبعوث األمني 
جروندبريج  هانس  املتحــدة  لألمم  العام 
لوقف الحرب والوصول إىل سالم مستدام 
اإلقليمي  واملجتمعني  املتحدة  األمم  ترعاه 

والدويل.

األمناء/ خاص:
عيدروس  اللواء  لتوجيهات  استناًدا 
قاسم الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل، 
نائب رئيــس مجلس القيــادة، وتحت 
النقل  وزيــر  معايل  وتوجيــه  إرشاف 
قامت  ُحميد،  صالح  عبدالسالم  الدكتور 
اللجنة الفنية الوزارية املكلفة إىل املنفذ 
البحري بــرأس العارة، مديرية املضاربة 
محافظــة لحج، بالنــزول امليداين إىل 
املنفــذ، لالطالع عــىل جاهزية املوقع 

واملعايري املطلوبة لتطويره.
املنفذ  اللجنة مبعاينة موقع  وقامت 
واملتطلبات  االحتياجات  لدراسة  البحري 
الالزمــة من حيث عمــق املياه وموقع 
الرصيف البحري وكارس األمواج، والبنية 

التحتية.
الصياديــن  إىل  اســتمعت  كــام 
والعاملني يف املنفذ وعدد من املواطنني، 
ملا ميثــل هــذا املنفذ رشيــان الحياة 

للمديرية واملحافظة، حيث أبدوا ارتياحًا 
واســعًا بهذه الزيارة، مستبرشين خريًا 
أســمى  الطيبة، مقدمني  الجهود  بهذه 
للواء عيدروس  والعرفان  الشــكر  آيات 
نائب  االنتقايل،  املجلس  رئيس  الُزبيدي 
رئيس مجلــس القيادة، والتقدير ملعايل 

الدكتور عبدالســالم صالح  النقل  وزير 
يف  املحلية  الســلطة  ولقيــادة  ُحميد 
املحافظة ممثلة باللــواء أحمد الرتيك، 
وقوات  األمني  الحزام  بعمل  مشــيدين 
األمن يف تعزيز األمن واالســتقرار يف 

املحافظة.

األمناء/ خاص:
الركن أحمد سعيد بن بريك،  اللواء  أكد 
القائــم بأعامل رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب، رئيــس الجمعية الوطنية، خالل 
الردفاين،  لقائه، األحد، األســتاذ مثنــى 
رضورة  عىل  الجنوب،  شباب  اتحاد  رئيس 
الصعوبات  كافة  وتذليل  الشــباب  متكني 
التحديات  لكل  واملعالجات  الحلول  ووضع 
لالســتفادة من  أمامهم  عائقًا  تقف  التي 

طاقاتهم وإبداعاتهم.

ويف اللقــاء، الذي ضم املحامية نريان 
ســوقي، عضو هيئة الرئاسة، نائب رئيس 
الجمعية، واألخ/ فادي حسن باعوم، رئيس 
الثوري  الحراك  ملجلس  الســيايس  املكتب 
- أشــار اللواء بن بريــك إىل أن املجلس 
بالشــباب  كبريًا  اهتاممًا  يويل  االنتقايل 
الذين هم ضامن املســتقبل، ويسعى إىل 
إدماجهم وإرشاكهــم يف العملية اإلدارية 
بحسب  املجتمعية  والتنمية  والسياســية 

تخصصاتهم.
وناقــش اللقاء مســتجدات األوضاع 

عىل  والتنموية  واالقتصادية  السياســية 
الساحة الجنوبية، ونشاط وبرامج االتحاد 
وخاصة  املتنوعة،  الشــبابية  وإسهاماته 
الوطني يف خدمة  بالجانــب  يتعلق  فيام 

قضية شعب الجنوب.
وأكد األخ مثنــى الردفاين تأييد اتحاد 
شباب الجنوب لتحركات املجلس االنتقايل 
الجنــويب وقيادته الحكيمــة يف الداخل 
والخارج وذلك يف إطار الحوارات الجارية 
للم الشــمل وتعزيز اللحمــة الوطنية مع 

كافة املكونات السياسية الجنوبية.

األمناء/ خاص:
التقى عيل الكثريي، املتحدث باســم املجلس االنتقايل الجنويب، أمس 

االثنني، السيايس والدبلومايس خالد محفوظ بحاح.
وقال الكثريي: "التقيت خالد محفوظ بحاح وكانت جلسة ودية تداولت 
معه فيها كثرًيا مــن األمور التي تهم حرضموت بشــكل خاص والجنوب 

عموما".

األمناء/ خاص:
نال الباحث والشــخصية الشــبابية املعروفة/ عــيل محروق، درجة 
املاجستري بتقدير امتياز عن رسالته املوسومة بـ)القيادة الذكية وأثرها يف 
األداء الوظيفي - دراسة حالة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل الربي يف 

اليمن(.
وقد أشــادت اللجنة مبا قدمه الباحث من إثــراء ملوضوع البحث الذي 
المس مسائل يف غاية األهمية بني القيادة واملوظفني لتكون مرجًعا مهاًم 
يف هذا الجانب، خصوصا وأن الدراسة ركزت عىل جوانب القيادة وعالقتها 

باملستويات اإلدارية.
وقد حرض املناقشــة قيادات الســلطة املحلية بعدن ووكالء الوزارات 
والقيادات األمنية والعســكرية وعدد كبري من زمالء وأصدقاء الباحث عيل 

محروق.
وقد تكونت اللجنة من: الدكتور ســامل عيىس  االحمدي مرشًفا علمًيا، 
والدكتور عيل نارص الزاميك مناقشــا داخليا، والدكتور محســن بن كليب 

مناقشا خارجيا.

الرئي�س الُزبيدي: تعاطينا االإيجابي مع مبادرات متديد الهدنة ال يلغي حقنا يف حماية اأمن وا�ستقرار بالدنا

جلنة وزارية تطلع على جاهزية منفذ بحري يف حلج الإعادة تاأهيله وتطويره

اللواء بن بريك ي�سدد على �سرورة دعم ومتكني ال�سباب اجلنوبي يف اإطار موؤ�س�سات الدولة

بجل�سة ودية.. الكثريي يلتقي 
بحاح ملناق�سة ملفات جنوبية

حمروق ينال املاج�ستري بامتياز 
يف اإدارة االأعمال


