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محليات

األمناء/ خاص:
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاسة 
األحد،  الجنويب،  االنتقــايل  املجلس 
ملنســقية  التنفيذية  الهيئة  لقاًء مع 
املجلس االنتقــايل الجنويب بجامعة 
عدن، برئاسة األســتاذ فضل محمد 
الجعدي عضو هيئة الرئاســة، نائب 
طيار  العميد  وبحضور  العام،  األمني 

نارص السعدي عضو هيئة الرئاسة.
نائب  ألقى  اللقاء  ويف مســتهل 
األمني العــام كلمة أكــد فيها عىل 
دوائر  بني  املشــرك  التعاون  أهمية 
األمانــة العامة واملنســقية إلنجاح 
مرشوعنا  يخدم  ملا  به  والدفع  العمل 
دولة  باســتعادة  املتمثل  الوطنــي 

الجنوب الفدرالية كاملة السيادة.
وأشــار الجعدي إىل أن مســار 
النضال عسري وصعب؛ ولهذا علينا أن 
نفكر بالشكل الصحيح لرفع القضية 
الجنوبية إىل أعىل املستويات، ونأخذ 
من  ونستفيد  لنا  مثاال  سبقونا  ممن 
نضعها  وأن  واإليجابيــات  األخطاء 
نصب أعيننا لتحقيق تطلعات شعبنا.

وأشاد الجعدي بالتنسيق املنقطع 
الجنوبية  املرأة  به  تقوم  التي  النظري 
التي كانت السباقة يف العمل املشرك 
بني دائــرة املرأة والطفــل والقيادة 

النســوية يف املنسقية ، مضيفًا بأن 
عام 2023 سيكون عام إحياء العمل 

العلمي يف الجامعة.
مــن جانبه قــدم الدكتور يحيى 
شــائف الجوبعي، رئيس منســقية 
املجلس االنتقــايل يف جامعة عدن 
املنسقية  رشحًا موجزًا عن نشــاط 
ودورها املهم الذي تقوم به يف كليات 
التعليمي  بدورها  للنهوض  الجامعة 
واملبادرات  األنشــطة  وتنفيذ  ودعم 
الجامعة  طــاب  لها  يحتــاج  التي 

وهيئتها التدريسية.
ومثن الجوبعي عقــد هذا اللقاء 
لتبــادل األفكار والــرؤى مع دوائر 

األمانــة العامة من أجل الدفع مبزيد 
مــن الجهــود الراميــة إىل متكن 
الوطني  واجبها  أداء  من  املنســقية 

والعميل وإنجاح كافة فعالياتها.
املقدم  التقرير  اللقاء  هذا وناقش 
أبرز  املتضمــن  املنســقية  قبل  من 
األنشطة التي قامت بها خال الفرة 
العاقة بــني دوائر  املاضية، وكــذا 

األمانة العامة واملنسقية.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات 
املنســقية  عمل  تفعيل  إىل  الهادفة 
وتم وضع املقرحات التي من شأنها 
املتعلقة  القضايا  من  العديد  معالجة 

بسري عملها.

األمناء / خاص :
الوطنيــة لإلعام  الهيئــة  عقــدت 
عدن،  العاصمة  يف  األحــد،  الجنــويب، 
الدكتور عبد  برئاســة  الدوري  اجتامعها 
الله الحو  رئيس قطاع التدريب والتأهيل، 
بحضور فريق الحــوار الوطني الجنويب 

الداخيل.
الدكتور  االجتامع رحب  ويف مستهل 
عبد اللــه الحو، بفريق الحــوار الوطني 
الحاج،  محسن  صالح  الدكتور  برئاســة 
رئيس فريــق الحوار، مشــيدًا بالجهود 
املبذولــة من قبــل الفريق يف الســعي 
املتواصل لخلق مساحات تجمع كافة أبناء 
الجنوب دون استثناء، وسعيهم الكبري يف 
تذليل جميع الصعوبــات التي قد تواجه 

ذلك.
و تحدث الدكتور صالح الحاج، بكلمة 
يف االجتامع قدم من خالها رشحًا واسعًا 
حول الحوار الوطني واألهداف التي يجب 
اإلنجازات  ومســتعرضًا  عربه،  تحقيقها 
املُحققة التي قام بها الفريق خال لقاءاته 

مــع مختلــف املكونات والشــخصيات 
الجنوبية يف كل املحافظات.

وخال االجتــامع اطلع فريق الحوار 
الوطني من أعضــاء مجلس إدارة الهيئة 
الجنــويب، عىل طبيعة  الوطنية لإلعام 
عمل القطاعات وما تقــوم به من عمل 
مختلف  يف  الســاعة  مدار  عىل  مستمر 
املجاالت اإلعامية، بجهود مكثفة ملواكبة 

املرحلة الحالية واألحداث عىل األرض.
وتناول االجتامع تقييم ما تم إنجازه، 
متطرقًا لتنفيذ ما جاء يف الخطة اإلعامية 

لفريق الحوار الوطني، وأكد االجتامع عىل 
املُــي بالعمل اإلعامــي ودوره الفعال 
الوطنية  الحوار ومبادئه  واملساعد لفريق 
حيث  وبنائها،  الجنوبية  الدولة  الستعادة 
تم تناول عددا من املواضيع يف الســياق 
محرض  الهيئة  اســتعرضت  كــام  ذاته، 
اجتامعها الســابق وصادقت عليه، عقب 
رفع عدد من التوصيــات الهادفة لتعزيز 

العمل واالرتقاء به.

األمناء / خاص :
السقطري،  عبدالله  ســامل  رحب 
وزيــر الزراعة، بزيارة رئيســة بعثة 
بياتريس  عــدن  يف  األحمر  الصليب 
أوشــيل لديوان الوزارة يف العاصمة 

عدن.
واستعرض السقطري خال اللقاء 
ســري العمل يف املشــاريع الزراعية 
والسمكية املمولة من املنظمة بالفرة 

قدمتها  التي  والتســهيات  األخرية، 
الــوزارة للمنظمــة من أجــل تنفيذ 

مشاريعها.
القطاعني  احتياجات  أبرز  وبحثا 
الزراعــي والســميك، والحاجة إىل 
الفرة  يف  املنظمــة  تدخات  توجيه 
القادمة إىل املشاريع املستدامة املبنية 
عىل الخطط االســراتيجية الوطنية 

للوزارة، يف املناطق األشد احتياجا.

وأشــار وزير الزراعة إىل األرضار 
بالقطاعني الســميك والزراعي جراء 
عدوان مليشــيا الحويث املدعومة من 
واملزارعني  الصياديــن  وتكبد  إيران، 

خسائر فادحة.
وعــربت املســؤولة اإلغاثية عن 
حرص منظمــة الصليب األحمر عىل 
ترجمــة توجهات الــوزارة من خال 

املشاريع املستدامة طويلة األمد.

برئا�سة اجلعدي.. االأمانة العامة تعقد لقاًء مع تنفيذية من�سقية املجل�س االنتقايل يف جامعة عدن

الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي تعقد اجتماعها الدوري بح�سور فريق احلوار الوطني

خالل ا�ستقباله م�سوؤولة اإغاثية.. ال�سقطري ي�ستعر�س خ�سائر املزارعني وال�سيادين جراء احلرب

األمناء/ خاص:
بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم 
الُزبيــدي - رئيس املجلــس االنتقايل 
القيادة  مجلس  رئيس  نائب  الجنويب، 
الرئــايس - برقية تعزية ومواســاة 
يف وفاة الخبــري االقتصادي املناضل 
الدكتور محمد عبدالله بارشاحيل، الذي 
انتقل إىل جوار ربه يف مسقط رأسه 
حرضموت،  مبحافظة  الشحر  مبدينة 
يوم األحد، بعد حيــاة حافلة بالعطاء 

والنضال.
وعرب الرئيس الُزبيدي يف برقيته عن 

خالص تعازيه وعظيم مواساته إىل أبناء الفقيد هشام، وأحمد، 
وعبدالــرزاق، وعبدالله، وإخوانه، وأفــراد أرسته وذويه كافة، 

ومشاطرته لهم أحزانهم يف هذا املصاب األليم.
وعدد الرئيس الُزبيدي يف الربقية اإلسهامات املشهود للفقيد 
يف قطاعي االقتصاد والتخطيط يف دولــة الجنوب قبل العام 
1990م، وما قدمه من رؤى وأفكار واستشارات وأبحاث مّكنته 
من االرتقاء إىل أعىل املناصب أهمهــا كبري الخرباء يف اللجنة 
االقتصادية واالجتامعية لغرب آســيا التابعة لألمم املتحدة، هذا 
فضا عن مواقفه الوطنية املرُشفة، ومقاالته الشــجاعة عىل 
صفحات صحيفة األيام الغراء يف مواجهة صلف وغطرســة 

االحتال اليمني دعام للثورة الجنوبية التحررية.
وأكد الرئيس القائد أن الجنــوب خرس برحيل الخبري محمد 
عبدالله بارشاحيــل واحًدا من أبرز الكفــاءات والكوادر الذين 
يعّول عليهم لبناء مؤسســاته ونهضة اقتصاده يف إطار دولته 

املنشودة.
وابتهل الرئيس الُزبيدي يف ختــام برقيته إىل املوىل العيل 
القدير بأن يتغمد الفقيد بواســع الرحمة واملغفرة، وأن يسكنه 

فسيح جناته، وأن ُيلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

األمناء/ خاص:
عقــدت اللجنــة التحضرييــة الحتفاالت الذكــرى الـ ٥٥ 
لاســتقال الوطني، املشكلة من قبل الهيئة التنفيذية للمجلس 
االنتقــايل الجنويب مبحافظــة حرضموت، األحــد، اجتامعا 
لها، بحضور العميد الركن ســعيد أحمد املحمدي رئيس الهيئة 

التنفيذية للمجلس باملحافظة.
وأكد العميد املحمدي عىل أهمية تسخري هذه املناسبة العزيزة 
والغالية عىل قلوب كل الجنوبيني ملا ينفع املجتمع ويعزز وحدته 
ومتاسكه االجتامعي، حاثا لجنة االحتفاالت، التي يرأسها نائبه، 
األستاذ عيل صالح الهميمي، عىل تكريس احتفاالت االستقال 
إلبراز تضحيات الشــهداء ومتجيد بطوالتهم، وتعزيز التضامن 
االجتامعي مــع ذوي االحتياجات الخاصة، ورفع همم جامهري 
املحافظة وحثهم عىل التكاتف وتعزيز اللحمة الوطنية من أجل 

انتزاع حقوقهم والسيادة عىل أرضهم.
وأشــار املحمدي إىل إن حرضموت تعيش هذه األيام لحظة 
حرجــة، تكثف فيها القــوى املعادية للمــرشوع الجنويب من 
مؤامراتها، بهدف عرقلة مســاعي أبنــاء املحافظة يف تحرير 

أرضهم وإدارة شؤونهم بأنفسهم.
وعرب املحمدي عن اســتهجانه وإدانته لألســاليب الخبيثة 
التي لجأت إليها مؤخرا جامعــة اإلخوان من خال نرش الفتنة 
والتحريش ما بني القبائل، مستهدفة متزيق النسيج االجتامعي 
يف املحافظــة، مؤكدا أن أمــر تحريــر وادي حرضموت بات 

محسوما ومل يعد إال مسألة وقت.
واســتعرضت اللجنة برنامج االحتفاالت، مؤكدة عىل أهمية 
اإلرساع يف رفــع التصــورات والتواصل مــع جمعيات ذوي 

االحتياجات الخاصة، إلرشاكها يف التحضريات.

الرئي�س الُزبيدي ُيعزي يف وفاة اخلبري 
االقت�سادي الدكتور حممد عبدالله با�سراحيل

ح�سرموت تناق�س ا�ستعدادات االحتفال 
بالذكرى الـ)55( لعيد اال�ستقالل الوطني


