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أخبار

الرياض/ األمناء :
االنتقايل  املجلس  رئيس  اســتقبل 
القيادة  مجلــس  عضــو  الجنــويب، 
الرئــايس، عيدروس قاســم الزبيدي، 
لدى  األحد، سفري مملكة هولندا  مساء 

اليمن بيرت دير هوف.
وناقش اللقاء مســتجدات األوضاع 
والتطورات يف الساحة اليمنية يف ظل 
الجهود املبذولة عىل املستويني اإلقليمي 
والدويل إلنهاء الحرب وإحال الســام 

يف اليمن واملنطقة عموما.
اللقــاء األوضــاع  كــا ناقــش 
عىل  الحوثية  واالعتداءات  االقتصادية، 
املنشــآت االقتصاديــة ويف مقدمتها 
اســتهداف موانئ تصديــر النفط يف 
حرضموت وشــبوة، وما ســببته تلك 
االعتداءات اإلرهابية من كارثة إنسانية 
أدت إىل توقف رصف مرتبات املوظفني 
وارتفاع ســعر رصف العملــة وارتفاع 

أسعار املواد االستهاكية.
ومثن عضو مجلس القيادة الرئايس، 
يف اللقــاء، دعم الحكومــة الهولندية 
لبادنا يف الجوانب اإلنســانية، مشددا 
الدعم يف مجال  عىل رضورة تكثيــف 

كوادر  وتدريب  وتأهيــل  القدرات  بناء 
مؤسسات الدولة.

رئيس  الغيثي  اللقاء محمــد  حرض 
هيئة التشاور واملصالحة.

األمناء / خاص :
التقى األستاذ فضل محمد الجعدي، 
االنتقايل  املجلس  رئاســة  هيئة  عضو 
الجنــويب، نائب األمني العــام لألمانة 
العامــة لهيئــة الرئاســة، األحد، يف 
العاصمــة عدن - إعاميــي محافظة 
سقطرى املشــاركني يف املؤمتر األول 

للصحفيني واإلعاميني الجنوبيني.
ورحب الجعدي يف مستهل اللقاء - 
الذي حرضه األســتاذ عاد هيثم، رئيس 
دائرة الشــؤون االجتاعية - بإعاميي 
ســقطرى القادمني إىل العاصمة عدن 
للمشاركة يف املؤمتر، ناقا لهم تحيات 
رئيس  الُزبيدي  القائد عيدروس  الرئيس 

املجلس االنتقايل الجنويب.
نجاح  كلمته،  يف  الجعــدي  وبارك 
املؤمتــر األول للصحفيني واإلعاميني 
الجنوبيني وتشــكيل كيان نقايب يعمل 
مشــيدًا  الجنويب،  اإلعام  توحيد  عىل 
بالدور اإلعامــي املتميز الذي يقوم به 

كافة  مواجهه  يف  ســقطرى  إعاميو 
بقضية  املساس  تحاول  التي  الشائعات 

شعب الجنوب.
سقطرى،  إعاميو  قدم  جانبهم  من 
خال اللقاء، شكرهم لنائب األمني العام 
وقوف  وعىل  االســتقبال،  حسن  عىل 

الدائم إىل  املجلس االنتقايل الجنــويب 
جانب كافــة اإلعاميــني باملحافظة، 
مؤكدين بذل كل ما يف وسعهم لخدمة 
شــعب الجنوب ونرصة قضيته العادلة 

عىل كافة املستويات.

املفلحي /األمناء / خاص:
عقــدت الهيئة التنفيذيــة للقيادة 
املحليــة للمجلس االنتقــايل الجنويب 
لحج،  مبحافظة  املفلحــي،  مبديريــة 
صباح أمس، اجتاعهــا الدوري األول 
فضل  األســتاذ  برئاسة  يناير  لشــهر 

النقاش رئيس الهيئة.
األول  املؤمتر  بنجاح  النقاش  وأشاد 
الجنوبيني،  واإلعاميــني  للصحفيني 
مؤكدا بأن النتائــج التي متخض عنها 
املؤمتر لها داللة عــىل عزم الجنوبيني 
الدولة  مؤسســات  اســتعادة  عــىل 

الجنوبية.
وجرى خــال االجتاع مناقشــة 
جملة من القضايا املشرتكة بني القيادة 
يخص  فيا  املحلية  والســلطة  املحلية 
وبعض  القضاء  مجــال  يف  التغيريات 
اإلدارات التي تم ويتم التوافق عليها من 
أجل تحسني األداء لخدمة أبناء املديرية.

إدارات  كا جرى مناقشــة عمــل 

الهيئــة التنفيذية والتأكيد عىل رضورة 
ربط عمل اإلدارات باإلدارات املقابلة لها 
برامج  تنفيذ  بهدف  املحلية  بالســلطة 
نــزول ميدانيــة واالطاع عــىل كافة 

جوانب عملها اإلدارية والتقييم املستمر 
وإصاح مراكز الخلــل وتبادل الخربات 
اإلدارية ما يساعد عىل تحقيق النجاح 

وتذليل الصعوبات.

عدن / األمناء :
مييض الجنوب نحو ترســيخ حضوره عىل الصعيد الدويل، من 
خال التمثيل يف املؤسســات الدولية، وهي خطوة ستعود بالنفع 

عىل مسار قضية شعب الجنوب نحو استعادة دولته.
وجاء املؤمتر األول لإلعاميني والصحفيني الجنوبيني الذي ُعقد 

قبل أيام، ليوطد مسار الحضور الدويل للجنوب.
هــذه الخطوة أكدهــا النقيب عيــدروس باحشــوان - نقيب 
الصحفيني واإلعاميني الجنوبيني - الذي قال إن النقابة تعمل عىل 
تسجيل حضورها القانوين واإلداري واملهني يف الداخل يف الجنوب 

ويف الخارج.
وأشــار إىل التفاهم يف هــذا الصدد مع النقابــات واملنظات 
واالتحادات العربية واإلقليميــة والرشوع بتنفيذ هذه املتطلبات يف 

أرسع وقت ممكن.
ترصيحــات النقيب جاءت خال كلمــة افتتاحية له يف اجتاع 
الجنوبيني، أمس  الصحفيــني واإلعاميني  لنقابة  التنفيذي  املكتب 

األول األحد، يف العاصمة عدن.
وأوضــح النقيــب أن املكتــب التنفيذي يف حالــة انعقاد دائم 
الســتكال مهام التأســيس يف هيكلية النقابة ومهامها املطلوبة 

للمرحلة القادمة.
وشدد باحشوان عىل أهمية ترجمة ما جاء يف بيان النقابة من 
مهام وتكليفات إىل خطــط وبرامج عمل، منوًها إىل الحاجة إلبراز 
دور النقابة يف االســتجابة ملتطلبات املرحلة الحالية والقادمة فيا 
يتعلق بنشاط النقابة يف مجال تحســني الوضع املعييش واملهني، 

واستكال هيكلة هيئات النقابة املركزية وفروع املحافظات.
تعزيز حضور الجنوب عىل صعيد املؤسسات الدولية، وفق املشهد 
العــريب، أمٌر يف غاية األهمية، كونه يصب بشــكل أو بآخر لصالح 

مسار قضية شعب الجنوب، ومينحها أبعاًدا دولية.
تأكيد الحضور الــدويل هو أمر يحظى برعايــة كبرية من ِقبل 
القيــادة الجنوبية، لغلق الباب أمــام أي محاولة لتهميش الحضور 
الســيايس للجنوب، وهي املؤامرة التي اعتمدت عليها قوى صنعاء 

يف إطار حربها عىل الجنوب.

األمناء/ خاص:
تســتمر الفرق العاملة يف مرشوع إزاحة الرمال من طريق العلم 
– دوفس، من الطريق الرابط بني عدن ومحافظة أبني، وذلك بتمويل 
وإرشاف صندوق صيانة الطرق والجســور وتنفيذ املؤسسة العامة 

للطرق بعدن.
وأوضح املهنــدس عباس أحمــد صالح - مدير عــام الصيانة 
الطارئة بصندوق صيانة الطرق - أن العمل جار عىل قدم وساق يف 
أعال تجهيز الطريــق وإخائه من الرمال الزاحفة التي تعيق حركة 

املواطنني.
ونوه عباس: "تتواصــل األعال حاليا يف إزاحة الرمال من عىل 
طول الخط املمتــد من العاصمة عدن حتى حــدود اململكة العربية 
السعودية وسلطنة عان ضمن أعال مشــاريع الصيانة الطارئة 
وإزاحة الرمال التــي يكثف فيها صندوق صيانة الطرق جهوده للحد 

من الحوادث املرورية بسبب تكدس الرمال عىل الطريق".

الرئي�س الزبيدي ي�ستقبل ال�سفري الهولندي لدى اليمن

اجلعدي يلتقي اإعالميي �سقطرى امل�ساركني يف املوؤمتر الأول لالإعالميني اجلنوبيني

تنفيذية انتقايل املفلحي تعقد اجتماعها الدوري الأول ل�سهر يناير

اجلنوب يعزز ح�سوره دولًيا.. نقابة 
الإعالميني ت�ستكمل م�سوار التمكني

بتمويل من �سندوق الطرق.. الفرق الفنية ت�ستمر 
باإزاحة الرمال من طريق )العلم - دوف�س( يف اأبني


