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محليات

األمناء/ خاص:
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاسة 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب، أمس 
األربعاء، يف مقرهــا بالعاصمة عدن، 
األســتاذ  برئاســة  الدوري  اجتامعها 
فضل محمد الجعدي، نائب األمني العام 
باألمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس 

االنتقايل الجنويب.
التقرير  االجتــامع  واســتعرض   
املقدم من قبل الدائــرة القانونية حول 
واملهام  تنفيذهــا  تم  التي  األنشــطة 
الفصل  خالل  بهام  املرتبطة  التنظيمية 

الثالث من العام 2022.
املُقدم  التقرير  االجتــامع  وناقش 
من الدائرة السياســية، حول املشــهد 
الســيايس، والذي تناول أبرز املواضيع 
الجنوبية خالل  الساحة  والقضايا عىل 

األسبوعني املاضيني.
وتطــرق االجتــامع لُجملــة من 

املواطنني  بحيــاة  املرتبطة  القضايــا 
يف محافظــات الجنــوب، حيث قدم 
املجتمعــون ُجملــة مــن املقرتحات 

والحلول والتوصيات بشأنها.

استعرض كذلك  قد  االجتامع  وكان 
تقرير اإلنجاز األسبوعي لدوائر األمانة 
العامة، وكذا محرضه الســابق وصادق 

عليه.

األمناء/ خاص:
عقــدت هيئــة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنــويب اجتامعها الدوري، 
الثالثاء، برئاســة اللواء أحمد سعيد بن 
املجلس،  رئيس  بأعــامل  القائم  بريك، 

رئيس الجمعية الوطنية.
وحّيت هيئة الرئاســة يف مستهل 
ألبناء  امليلــوين  الحشــد  االجتــامع، 
محافظــة حرضمــوت، مجــددة يف 
العريب  للتحالــف  مطالبتها  الســياق 
املنطقة  من  العســكرية  القوات  بنقل 
العســكرية األوىل، باعتبارها رضورة 
األوضاع  اســتقرار  لضــامن  حتمية 
األمنيــة يف الوادي والصحــراء، نظرًا 
والذي  القوات،  لتلك  الشــعبي  للرفض 
عّب عنه أبناء املحافظة يف ذلك الحشد 
املليوين الذي احتضنته مدينة ســيئون 
يف ذكرى انطالقة ثورة الرابع عرش من 

أكتوبر املجيدة ضد املحتل البيطاين.
وأدانــت الهيئــة يف اجتامعهــا 
التصعيــد العســكري الحــويث عىل 
والصبيحة،  والضالــع،  يافع،  جبهات 
وكرش، مشــددة عىل رضورة اإلرساع 

يف ترتيبــات نقل القوات العســكرية 
املتواجدة يف وادي وصحراء حرضموْت 
إىل الجبهات ملواجهة التصعيد الحويث، 
محذرة يف الســياق من أن أي محاولة 
لعرقلة هذا اإلجراء، يعد نســًفا التفاق 

الرياض ولجهود استكامل تنفيذه.
التقرير  بعدها،  الهيئة  وناقشــت 
القرار،  املُقدم من مركز دعــم صناعة 
لألوضاع  اســتعراضا  تضمــن  والذي 
الجنوبية،  الســاحة  عىل  واملستجدات 
مقدم  آخــر  تقريــر  إىل  باإلضافــة 
من فريــق الحوار الوطنــي الجنويب 

الداخيل، عن نتائج لقاءاته القيادية مع 
واملنظامت  والتكوينات  القوى  مختلف 

املجتمعية.
وعّبت الهيئة عن تقديرها لجهود 
التي المســت مختلف  الحــوار  فريق 
مكونــات وفئات الجنوب السياســية 
واملجتمعية، مؤكدة دعمها لكل الجهود 
التي تؤســس لتقارب متــني لتحقيق 
الجميع  الجنويب، وداعية  وحدة الصف 
إىل التعاون مع فريقي الحوار الداخيل 
والخارجي لإلســهام يف تحقيق هذه 

املهمة.

األمناء/ خاص:
والرثوة  والري  الزراعة  وزير  شهد 
الســمكية ســامل عبدالله السقطري، 
افتتاح منتدى االســتثامر األول، ضمن 
مبــادرة "يدًا بيــد" ملنظمــة األغذية 
والزراعة التابعــة لألمم املتحدة "فاو" 

بالعاصمة اإليطالية روما.
أبــرز  الســقطري  واســتعرض 
انعدام  معدالت  تزايــد  جراء  التحديات 
األمن الغذايئ، وجهود الوزارة والرشكاء 

للتخفيف من تداعياتها.
تتفاقم  التحديات  تلــك  أن  واعتب 
النزاع املســلح واألزمة  جراء طول أمد 
انخفاض  إىل  إضافــة  االقتصاديــة، 
املســاعدات الغذائية اإلنســانية جراء 

تراجع دعم املانحني العام الجاري.
وشــدد عىل أن هذه التحديات أدت 

إىل تزايد معدل انعــدام األمن الغذايئ 
الحاد يف جميع أنحاء البالد، حتى بلغت 
مؤخرا إىل نحو 19 مليون نســمة مبا 

يعادل حوايل 60 % من السكان.
عــدم  انعكاســات  إىل  ولفــت 
عىل  الغذايئ  األمن  وتدهور  االستقرار 

االرتفــاع املتصاعد ألســعار املدخالت 
الزراعيــة وغالء املشــتقات النفطية، 
مشددا عىل الحاجة إىل دعم القطاعني 
الزراعي والســميك، ملواجهــة انعدام 
اإلنتاج  الغذايئ، عــب مضاعفة  األمن 

وحامية املوارد.

الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري وتناق�ش تقرير امل�سهد ال�سيا�سي

رئا�سة النتقايل: اأي حماولة لعرقلة نقل القوات الع�سكرية الأوىل يعد ن�سًفا لتفاق الريا�ش

وزير الزراعة ي�ستعر�ش حتديات الأمن الغذائي مبنتدى ال�ستثمار

 األمناء/ خاص:
تفقد عــيل الكثريي، عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الجنويب، املتحدث باســم املجلس، صباح أمــس األربعاء، معرض  

مؤسسة حرضموت للرتاث والتاريخ والثقافة، مبدينة املكال.
وتجول الكثريي يف املعرض املقام احتفاًء بالذكرى الخامســة 
والخمسني لتأسيس إذاعة املكال، برفقة رئيس املؤسسة، خالد سعيد 
مــدرك، لالطالع عىل مكونات املعــرض ودوره بتوثيق تاريخ إذاعة 

املكال.
ويهدف املعــرض إىل تعريف املجتمع املحــيل بالدور اإلعالمي 
التنوير لإلذاعة منــذ انطالقتها يف العــام  1967 كصوت للجبهة 

القومية، قبل تحولها إلذاعة رسمية باسم إذاعة املكال.
وأشــاد الكثريي، يف كلمة بســجل الترشيفات، بجهود تنظيم 
املعرض، كام تفقد أقسامه للتعرف عىل محتوياته وقيادات اإلذاعة 

املتعاقبني عىل إدارتها.
وتضمن املعرض قســامً خاًصا بالنساء األوائل، من اإلعالميات، 
واأليقونات اإلعالمية، التي عملت يف اإلذاعة وارتبطت بها وصنعت 

تاريخها.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
عقــدت الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبحافظة لحج، صباح أمــس األربعاء، اجتامعها الدوري 
األول لشهر أكتوبر برئاسة األخ غسان عليب مدير اإلدارة التنظيمية.

وأشــادت الهيئة التنفيذية بالنجاح الكبــري لفعاليات االحتفاء 
بالذكرى الـــ"59" لثورة "14" أكتوبر التي أقامها انتقايل لحج يف 
مدينة الحبيلني والزخم الجامهــريي الكبري لتلك الفعاليات، معبة 
عن شكرها لكل الجهود التي ساهمت بإنجاح املهرجان املركزي الذي 
أقيم صبيحة يوم الخميس املايض يف ســاحة منصة الشهداء يف 

ردفان.
واســتعرضت الهيئة التنفيذية يف اجتامعها التقرير التنظيمي 
لنشــاط وأداء القيادة املحلية للفصل الثالث من العام 2022م، كام 
اســتعرضت تقارير عن نشــاط وأداء إداريت الشــهداء والجرحى 

والثقافية لألشهر من )يوليو - سبتمب(.
واســتمعت الهيئة إىل تقرير مفصل عن األنشطة التي أنجزتها 
إدارة الشباب والطالب خالل الفصل الثالث من العام الجاري، مشيدة 
مبستوى إنجاز األنشطة والجهود التي تبذلها إدارة الشباب والطالب.

وناقشت الهيئة التنفيذية العديد من القضايا واملواضيع املتعلقة 
بالجانب التنظيمي واملدرجة يف جدول اجتامعها واتخذت بشــأنها 

القرارات والتوصيات الالزمة.

الكثريي يتفقد معر�ش موؤ�س�سة ح�سرموت للرتاث

تنفيذية انتقايل حلج تعقد اجتماعها 
الدوري الأول ل�سهر اأكتوبر


