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محليات

عدن/األمناء/ خاص:
مؤمتر  انعقــاد  طريــق  عــى 
الجنوبيني،  واإلعالميني  الصحافيني 
عقدت اللجنــة التحضريية للمؤمتر 
لقاء برئاســة عيدروس باحشــوان 
التحضريية  اللجنــة  رئيــس  نائب 
وخالد  مقبــل،  ونجيب  للمؤمتــر، 
شــوبة، عضوا اللجنة، مع عدد من 
الجنوبيني  واإلعالميني  الصحافيني 

املستقلني.
نائب  اللقاء تحــدث  بدايــة  يف 
أهمية  عن  التحضريية  اللجنة  رئيس 
انعقاد املؤمتر الذي سيســبقه عقد 
لقاء تشاوري يضم كافة الصحافيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني من ذوي 
الخربة والشــباب دون اســتثناء أو 
املؤمتر  أن  مؤكــدا  ألحــد..  إقصاء 
جــاء كرضورة ملحــة  للصحافيني 
واإلعالميــني الجنوبيــني الذين تم 
 30 طيلة  وإقصاؤهــم  تهميشــهم 
عاما.. كام ينــدرج أيضا ضمن بناء 

دولة املؤسســات الــذي يطالب بها 
املؤسســة  ومنها  الجنوب  شــعب 

اإلعالمية.
واإلعالميون  الصحافيون  وناشد 
القيام برشح وبلــورة أهمية انعقاد 
هذا املؤمتر الذي سيكون من نتائجه 
تشــكيل نقابة عامــة للصحافيني 

عن  تدافع  الجنوبيــني  واإلعالميني 
حقوقهم ومطالبهم.

ويف ختــام اللقاء قــام اإلخوة 
ونجيــب  باحشــوان  عيــدروس 
عن  بالــرد  شــوبة  وخالد  مقبــل 
أســئلة واستفســارات الصحافيني 

واإلعالميني املشاركني يف اللقاء.

األمناء/ خاص:
الرشقية  املديريــات  أبناء  أقام 
يف محافظة شــبوة، مساء األحد، 
اعتصاًما مفتوًحا يف مفرق عارين 
اإلخوان  مليشــيا  لوجــود  رفًضا 
بنطاق  معســكرات  بأي  اإلرهابية 

املحافظة.
وطالبــوا التحالــف العــريب 
ومجلس القيادة الرئايس ومحافظ 
شــبوة بإخراج املعسكرات التابعة 
للمليشــيات اإلخوانيــة املتمركزة 
يف منطقة عاريــن من املحافظة، 
الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  ورسعة 

لالستجابة ملطلبهم.
عبارات  عليها  الفتــات  ورفعوا 
عرماء  مديريــة  )أبنــاء  يرفضــون تواجد عنــارص حركة بينهــا: 

التمرد اإلخوانيــة(، و)ال مكان ملن 
الرئايس  املجلس  قرارات  عى  مترد 

يف عرماء(.

املسيمير/ األمناء/ أحمد مطرف:
عقدت الهيئــة التنفيذية للقيادة 
املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب 
لحج،  محافظة  املســيمري  مبديرية 
الدوري  اجتامعهــا  االثنــني،  أمس 
األستاذ  برئاسة  نوفمرب  لشهر  األول 
رئيس  الحوشــبي  جامل  عبدالفتاح 

الهيئة.
اجتامعها،  يف  الهيئــة  ووقفت 
والعســكري  األمني  الوضــع  أمام 
ومســتجدات العمليات العســكرية 
التي تشــهدها جبهــات القتال يف 
مناطق حبيل حنش ومثران وحاملة 

باملديرية.
كام ناقش االجتــامع العديد من 
التنظيمي  بالجانب  املتعلقة  القضايا 

وأداء اإلدارات واملراكز، باإلضافة إىل 
قبل  من  املقدم  التقرير  اســتعراض 

املتعلقة  االقتصادية والقضايا  اإلدارة 
بهذا الجانب.

اللجنة التح�سريية ملوؤمتر ال�سحافيني والإعالميني اجلنوبيني تعقد لقاًء مع عدد من ال�سحافيني امل�ستقلني

اعت�سام �سعبي للمطالبة بطرد مع�سكر الإخوان من )عارين( ب�سبوة

تنفيذية انتقايل امل�سيمري تقف اأمام الو�سع الأمني والع�سكري باملديرية

األمناء/ خاص:
 أعلــن وفد حارضة حرضمــوت وكندة خالل زيارتــه قائد الهبة 
الحرضمية الثانية الشيخ حســن الجابري، أمس االثنني، تأييده للهبة 

الشعبية.
وعرب الوفــد عن دعمه املطلب الشــعبي بتمكني قــوات النخبة 
الحرضميــة ودفــاع حرضموت من بســط األمن وترحيــل املنطقة 

العسكرية األوىل من وادي حرضموت.

األمناء/ خاص:
الرئيس  توجه 
عيدروس قاســم 
رئيس  الُزبيــدي، 
االنتقايل  املجلس 
نائب  الجنــويب، 
رئيــس مجلــس 
الرئايس،  القيادة 
بتعازيــه للرئيس 

طيب  رجب  الرتيك 
أردوغان، يف ضحايا التفجري اإلرهايب مبنطقة تقســيم وسط مدينة 

إسطنبول.
وأعرب الرئيس الُزبيدي، عن مواساته يف برقية بعثها أمس االثنني، 
ألرس وذوي الضحايا، والشعب الرتيك الشقيق كافة، يف هذا املُصاب 
األليــم، مؤكدا أن شــعب الجنوب يدين العمــل اإلجرامي، ويتضامن 

بالكامل مع الجمهورية الرتكية وشعبها الشقيق.

األمناء/ خاص:
جدد أحمد حامد مللس، محافظ العاصمة عدن، اســتعداد السلطة 
املحلية العمل عى تذليل العقبات أمام املشــاريع التنموية يف ســبيل 

تحسني الخدمات باملدينة، وعى رأسها مستشفى عدن العام.
واســتعرض، أثناء اســتقباله ممثيل الربنامج السعودي للتنمية 
واإلعامر بديــوان العاصمة يف مديريــة املعال، الجوانــب الخدمية 
والتنموية الجاري إنجازها لتشغيل وافتتاح املستشفى، وسبل تخطي 

اإلشكاليات القامئة.
وأشــاد محافظ العاصمة عدن بدعم اململكة العربية الســعودية 
السخي للمجاالت والجوانب التنموية والخدمية، مثمًنا مرشوع تأهيل 

مستشفى عدن العام، وتجهيزه بأحدث املواصفات واملعدات الطبية.

وفد حا�سرة ح�سرموت وكندة يوؤيد 
الهبة ال�سعبية الثانية

الرئي�س الُزبيدي: �سعب اجلنوب 
يت�سامن مع �سحايا تفجري اإ�سطنبول

ملل�س يثمن الدعم ال�سعودي لتاأهيل م�ست�سفى عدن العام


