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محليات

األمناء / خاص :
الُخبجي،  نــارص  الدكتور  بحث 
عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنــويب، خالل اســتقباله وكيل 
الجنيدي، يف  محافظة أبني حسني 
مستجدات  عدن،  بالعاصمة  مكتبه 

األوضاع األمنية والخدمية.
وطالــب الُخبجــي بتعزيز دور 
املحليــة يف مواجهــة  الســلطة 
والخدميــة  األمنيــة  التحديــات 
واملعيشية، معرًبا عن حرص املجلس 
املحافظة  أبنــاء  مع  الوقوف  عىل 
للتخلص مــن عواقب عدوان أدوات 

قوى صنعاء.

بــدوره، مثن الجنيــدي جهود 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  قيادة 
ومعالجة  تصحيــح  أجــل  مــن 

األوضاع املختلفة يف مختلف أنحاء 
املحافظة.

األمناء / خاص :
الجنويب  االنتقايل  املجلس  شــارك 
ممثال باألســتاذ عمــرو البيض عضو 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، 
للشؤون  االنتقايل  املجلس  رئيس  ممثل 
الخارجية، مبعية األخ نبيل بن لعســم، 
املســئول الســيايس يف مكتب املمثل 
االنتقايل  املجلــس  لرئيــس  الخــاص 
للشــؤون الخارجية، يف مؤمتر الشبكة 
وســاطة  مجال  يف  للخرباء  األوروبية 
السالم والذي ُعقد افرتاضًيا عرب تطبيق 

الزوم.
وشــارك املجلس االنتقايل الجنويب 
للشبكة  الثالث  املؤمتر  ضمن جلســات 
األوروبيــة للخرباء التــي عقدت يومي 
والعرشين  والسابع  والعرشين  السادس 
من اكتوبر للعام الجاري، ضمن الجلسة 
املسلحة  الجامعات  تجربة  ناقشت  التي 
السياسية  العمليات  يف  الحكومية  غري 
وعمليــات الســالم يف كل مــن مايل 

واليمن.
وخالل مشاركته يف جلسة النقاش، 
البيض ان املجلس  أوضح األستاذ عمرو 
االنتقايل الجنويب يعترب رشيكا اساسيا 
الســعودية  الذي تقوده  التحالــف  يف 
العالقة  الحوثيني، مشــيدًا بأهمية  ضد 
مــع اململكة العربية الســعودية ودولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة ودول الخليج 

بشكل عام.
وحــول مبــادرات املســار الثاين، 
االيجايب  التعاطــي  عــىل  البيض  أكد 
الفرتة  االنتقايل معهــا يف  للمجلــس 
معها  للتعامل  واســتعداده  الســابقة، 
مجددًا يف املســتقبل، ولكنه شــدد يف 

الوقــت ذاته عىل ان مشــاركة املجلس 
يف مبادرات املســار الثاين ال تأيت عىل 
ضمن  رئييس  كطرف  مشاركته  حساب 

مفاوضات العملية السياسية. 
وأثنــى البيض يف جلســة النقاش 
عىل اجراءات بنــاء الثقة وأهميتها يف 
عملية بناء السالم، منوهًا ان تدابري بناء 
الثقة قد يتم استغاللها من قبل اي طرف 
لديه نوايا ســيئة مثل جامعة مليشيات 
الحويث التي اســتغلت الهدنة للحصول 

عىل حزمة تدابري بناء ثقة اقتصادية.
وأشار البيض يف ختام الجلسة يف 
السالم يف  أن نجاح عملية  املؤمتر عىل 
اليمن مرهونة بتحقيق أهداف وتطلعات 
شعب الجنوب والذي ناضل وال يزال من 
لتســوية  الضامن  وهو  تحقيقها،  أجل 
املنطقة  يف  مســتدام  وسالم  سياسية 

واالقليم.
وكان بن لعســم قد نوه للمشاركني 
يف جلســة النقاش أن القــرار االممي 
2216 كان ثنائًيا بــني جامعة الحويث 
والحكومة اليمنية، وأنه بعد مرور سبع 
سنوات أصبح جزءا من املايض وال عالقة 
له باملتغريات عىل أرض الواقع، مشــريًا 

اىل أن هناك حاجة ملحة لتحديث القرار 
الحاصلة  واملتغريات  املعطيات  عىل  بناء 
االنتقايل  املجلــس  ان  اليوم، مضيفــًا 
رشعيته  يفرض  ان  اســتطاع  الجنويب 
عىل الســاحة الدولية عــرب التفويض 
املمنوح لــه من شــعب الجنوب وعرب 
تثبيت وجوده يف امليــدان، موضحًا ان 
املجتمع الــدويل ينصت ويراقب ويفهم 

اكرث الوقائع السياسية يف الجنوب.
وحول دور املرأة، عكس بن لعســم 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  اهتامم 
بتمكــني املرأة الجنوبية سياســيًا عرب 
وجودها يف مســتويات مختلفة ابتداء 
من هيكل املجلــس االنتقايل، مؤكدًا ان 
هنــاك املزيد من العمــل يف هذا املجال 
الســرتداد املرأة الجنوبية لدورها البارز 
والتــي كانت من خاللــه حارضة بقوة 

ضمن الدولة الجنوبية.
الجديــر بالذكر ان مؤمتر الشــبكة 
يعقد ســنوًيا، حيث  للخرباء  األوروبية 
يجمع يف جلســاته الفاعلني األوربيني 
والدوليني وصناع السياسات، ومامريس 
الوســاطات، وخــرباء وممثلــني عن 
املجتمع الدويل من مختلف أنحاء العامل.

األمناء / خاص :
تحت شعار "استعادة بناء مؤسسات 
والدفاع  القانون  الجنوب وسيادة  دولة 
يوم  أشــهر  والحريات"،  الحقوق  عن 
اتحاد نســاء لحج،  الخميــس بقاعة 
االتحاد العام للحقوقيني الجنوبيني يف 
املحافظة، برعايــة كرمية من الرئيس 
القائد عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب.
محمد  فوزي  املستشــار  وأشــاد 
مثنى، رئيــس اللجنة التحضريية مدير 
اإلدارة القانونية بانتقايل لحج، بجهود 
أعضــاء اللجنة التحضرييــة للوصول 
انعقاد االجتامع االنتخايب،  إىل محطة 
مؤكــدا أن هذا االتحاد ميثــل املنطلق 
القضائية  للســلطة  واملكمل  القانوين 
ونقابة املحاميني والعاملني القانونيني 

يف املرافق، وهو رديف لهم يف تطبيق 
القانون بعيًدا عن التدخالت واإلمالءات.

انتخاب  االجتــامع  وجرى خــالل 
هيئة إداريــة لالتحاد العام للحقوقيني 
الجنوبيني يف املحافظة وذلك عن طريق 
التزكية لألسامء املرشحة والتي اتفقت 
فيام بينها عىل توزيع الدوائر، واختيار 

خمسة أعضاء للرقابة والتفتيش.

�خلبجي يبحث �مل�ستجد�ت �لأمنية و�خلدمية يف �أبني

�لبي�ض ي�سارك يف �مل�ؤمتر �لثالث لل�سبكة �لأوروبية للخرب�ء يف جمال و�ساطة �ل�سالم

برعاية �لرئي�ض �لُزبيدي.. �إ�سهار �حتاد �حلق�قيني �جلن�بيني يف حمافظة حلج

األمناء/ خاص:
عقد مركــز دعم صناعة القرار باملجلــس االنتقايل الجنويب يوم 
الخميس، يف العاصمــة عدن، اجتامعه الــدوري للنصف الثاين من 
شــهر أكتوبر برئاســة الدكتور خالد بامدهف، رئيس املركز، للوقوف 
عىل املشهد الســيايس واالقتصادي والعسكري واالمني عىل الساحة 

الوطنية الجنوبية.
واستعرض االجتامع مســتجدات الوضع الراهن عقب التهديدات 
والهجــامت اإلرهابية الحوثية عىل مواقع اإلنتــاج النفطي واملوانئ 
الجنوبية، والوضع عىل الجبهات املشتعلة عىل طول الرشيط الحدودي 
يف ثره يافع والضالــع وكرش، وتصاعد الحراك الشــعبي يف وادي 

حرضموت.
وقدم أعضاء املركز عددا من املداخالت والقراءات التحليلية لألوضاع 

الراهنة، متهيدا لرفع التوصيات لقيادة املجلس االنتقايل الجنويب.

األمناء/ خاص:
عقد يــوم الخميس اللقاء التشــاوري للصحفيــني واإلعالميني 
الجنوبيني مبحافظة أبني تحت شــعار )من أجــل إعالم جنويب حر 
يساهم يف تحقيق أهداف شــعب الجنوب(، برعاية الرئيس عيدروس 

الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب.
شــارك يف اللقاء - الذي أقيم يف قاعة نــور بالعاصمة زنجبار - 
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب يف 
أبني محمد أحمد حيدرة الشقي، ونائبه خالد عمر العبد وعضو مجلس 
إدارة الهيئــة الوطنية لإلعــالم الجنويب واملتحدث الرســمي للقوات 

املسلحة الجنوبية الرائد محمد النقيب.
وشدد محمد الشقي عىل أهمية انعقاد اللقاء التشاوري للصحفيني 
واإلعالميني الجنوبيني يف املحافظة اســتجابًة للمنعطفات التي مير 

بها الجنوب.
وعربَّ عن تقديره للحضور الهائل من صحفيني وإعالميني يسعون 
لتحقيق صــدارة االصطفــاف الوطني الجنويب، عىل غــرار املراحل 

السابقة من مراحل نضال شعب الجنوب.
وأشــار إىل ما تعرضت له املحافظة من مؤامرات من قبل األعداء، 
وجعلها ســاحات للحروب، وســاحة لعدم االســتقرار، إال أن أبناء 

املحافظة األشاوس انترصوا لقضيتهم، وكرامتهم ووطنهم.
من جانبه تحدث األســتاذ صالح العاقل، الناطق الرســمي للجنة 
التحضريية ملؤمتــر الصحفيني واإلعالميــني الجنوبيني، عن أهمية 

وأهداف اللجنة التحضريية ملؤمتر اإلعالميني والصحفيني الجنوبيني.
وأشار العاقل أن كل املحافظات الجنوبية عقدت اللقاء التشاوري، 
واليوم أبني، وغًدا ســينفذ يف العاصمة عــدن ليعقد بعد ذلك املؤمتر 
ليجســد روح الرشاكة بني جميــع اإلعالميني وإيجــاد كيان نقايب 
يحفظ كافة حقوق الصحفيني واإلعالميني عىل مســتوى املحافظات 

الجنوبية.
وشهدت الجلسة الثانية فتح باب النقاش لإلعالميني للحديث عن 
كثري من القضايا واملســتجدات اإلعالمية، وتزكية املشاركني باإلجامع 
للجنــة اإلرشافية والتحضرييــة يف اختيار األعضاء مــن مديريات 
املحافظــة لتمثيل املحافظة واملديريــات يف املؤمتر األول لإلعالميني 

والصحفيني املقرر عقده بالعاصمة عدن.
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