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أخبار

األمناء/ خاص:
لهيئة  العامــة  األمانــة  عقــدت 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  رئاســة 
الدوري يف  أمس األربعــاء، اجتامعها 
العاصمة عدن، برئاســة األستاذ فضل 
محمد الجعدي، عضو هيئة الرئاســة، 

نائب األمني العام.
وناقش االجتــامع تقرير أداء عمل 
دائرة حقوق اإلنســان خــال الفصل 
األنشطة  وأبرز   ،2022 العام  من  الرابع 
التي نفذتها الدائــرة واملهام التنظيمية 

املرتبطة بها، خال الفرتة املذكورة.
مرشوع  االجتــامع،  واســتعرض 
التنظيمية،  الدائــرة  املقدم من  التقرير 
 2022 للعــام  الســنوي  التقييم  حول 
املحلية  والهيئات  العامة  األمانة  لدوائر 
ومنســقيات  باملحافظات  للمجلــس 
الجامعات، وتــم وضع املقرتحات التي 

تسهم يف إثراء التقرير.

عىل  أيًضــا،  االجتــامع  ووقــف 
املستجدات التي تشهدها العاصمة عدن 
ومحافظات الجنوب األخرى، إىل جانب 
القضايا املتعلقة بنشــاط دوائر األمانة 

العامــة، حيث ُقدمــت املقرتحات التي 
من شأنها دعم ســر العمل وتطويره، 
كام استعرض محرض اجتامعه السابق 

وأقره وصادق عليه.

األمناء / خاص :
عقــدت لجنة الصياغــة يف نقابة 
الصحفيــني واإلعاميــني الجنوبيني، 
أمس األربعــاء )25 يناير2023م(، يف 
األول،  -  اجتامعهــا  العاصمة عــدن 
باحشوان،  عيدروس  النقيب  برئاســة 
وذلك تنفيًذا لقــرار مؤمتر الصحفيني 
واإلعاميــني الجنوبيــني، املنعقد يف 
-18 17 يناير الحايل، والقايض بتكليف 
لجنة إلعــادة الصياغة ملرشوع النظام 
األســايس، وميثاق الــرشف للنقابة، 
عىل  املندوبني  ماحظات  واســتيعاب 

الوثائق األساسية املقدمة للمؤمتر.
أكــد  االجتــامع  بدايــة  ويف     
الصحفيني  نقيب  باحشوان،  عيدروس 
إنجاز  رضورة  الجنوبيني،  واإلعاميني 
مهام اللجنــة مبا يحقق التواؤم ما بني 
املاحظات األساســية وأهداف النقابة 

وهيكلها التنظيمي.
املاحظات  أمــام  االجتامع  ووقف 
األول  املؤمتــر  أعضــاء  من  الــواردة 

يف  الجنوبيني  واإلعاميني  للصحفيني 
حلقات النقاش التي جرت ضمن أعامل 
املؤمتــر، والبدء يف إجــراءات عملها 
بإعادة صياغة النظام األسايس للنقابة 

وميثاق الرشف.
  يذكر أن اللجنة ضمت يف عضويتها 

كًا من األســاتذة: نرص مبارك باغريب 
وبارشاحيل  للنقابة،  العام  األمني  نائب 
العاقات  دائرة  رئيس  بارشاحيل  هشام 
الخارجيــة، ونجيب مقبل رئيس الدائرة 
رئيس  مــكاوي  وجســار  التنظيمية، 

الدائرة القانونية يف النقابة.

األمناء/ خاص:
التقى العميــد عيل أحمد الجبواين، 
للمجلس  التنفيذيــة  الهيئــة  رئيــس 
االنتقــايل مبحافظة شــبوة، مبكتبه 
مبقــر املجلــس بعاصمــة املحافظة 
-  العميد عبيد مثنــى لعرم قائد قوات 
اللواء السادس صاعقة، والعميد محمد 

سلامن البكري أركان اللواء 20.
العميد  رحــب  اللقاء  بدايــة  ويف 
الجبواين بالعميد لعرم والعميد البكري، 
بني  والتشــاور  التواصل  أهمية  مؤكدا 
باملحافظة  االنتقــايل  املجلس  قيــادة 
فيه  ملا  باملحافظة  العسكرية  والقيادات 

تعزيز األمن واالستقرار يف املحافظة.
وأشــار رئيــس تنفيذيــة انتقايل 
التعــاون  رضورة   إىل  املحافظــة  
والتنســيق بني الجانبني، مثمنا عملية 
البناء العسكري التي شهدتها املحافظة 

خال الفرتة املاضية.
وباملقابــل اســتعرض العميد عبيد 
لعــرم، قائد اللواء الســادس صاعقة ، 
البناء العسكري الذي شهده اللواء خال 

قيادة  باهتامم  املايض، وأشــاد   العام 
املجلس االنتقــايل باملحافظة بالجانب 
العسكري، مؤكدا  عىل رضورة التواصل 

والتنسيق ملا فيه نجاح العمل.

األمناء / خاص :
تسلمت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، يف اجتامعها 
الــدوري يوم الثاثاء، برئاســة فضل الجعدي، نائــب األمني العام 
للمجلس، تقرير الرصد التحلييل من مركز دعم صناعة القرار التابع 

للمجلس، حول املستجدات سواء سياسيا، أو عسكريا، أو اقتصاديا.
وتضمــن التقرير ما أوردته مراكز الدراســات واألبحاث الدولية 
حول القضايا ذات الصلة بقضية شــعب الجنوب يف غرف صناعة 

القرار الدويل وسبل التجاوب معها.
وتلقت الهيئة إحاطة من نائب رئيس اإلدارة للشــؤون الخارجية 
أنيس الرشيف، حــول التطورات الخارجية املتصلة بقضية شــعب 
الجنوب، عىل رأسها الحراك الســيايس والدبلومايس، يف عدد من 
دول اإلقليم والعــامل، لتمديد الهدنة األممية، للتوصل إىل تســوية 

سياسية وإحال السام.
وشددت هيئة رئاســة املجلس عىل رؤية الرئيس الُزبيدي خال 
لقاءاته ســفراء الدول الراعية للعملية السياسية برضورة استيعاب 
الواقع عىل األرض، ومعالجة الجــذور الحقيقية لألزمة، مبقدمتها 
حل قضية الجنوب، تلبية طموحات الجنوبيني وتطلعهم لحق تقرير 

املصر.
وتناول االجتامع تقرير حــول تطورات مرشوع الرئيس الُزبيدي 
لدعم الشــباب، ملراحل تنفيذ املرشوع، ومعايــر االختيار، والنتائج 
التي حققها وأثره اإليجايب عىل تحســني الحياة املعيشية للشباب 
املســتهدفني، وتفاصيل املرحلة الثانية من املرشوع عرب استهداف 

أرس الشهداء.
ودعا الحــارضون مفوضية الاجئني إىل تنســيق الجهود مع 
السلطة املحلية لتســجيل الاجئني وتحويلهم إىل مخيامت اإليواء 
وفقا للقواعد الدولية مع تفاقم مشكلة استمرار توافد الاجئني غر 
الرشعيني من القرن األفريقي عرب زوارق التهريب إىل العاصمة عدن.

ومثنوا البطوالت العظيمة للقوات املسلحة الجنوبية يف مواجهة 
التنظيامت اإلرهابية، مبناطق الجنوب، مؤكدين أن شــهداء الجنوب 

يقدمون أرواحهم رخيصة يف سبيل وتثبيت األمن واالستقرار.

األمناء/ خاص:
قامت الفرق الفنية بتنفيذ أعامل تركيب إشارات السامة املرورية 
ضمن مرشوع صيانة وإعادة تأهيل شــارع السواعي مبديرية املعا 
يف العاصمــة عدن، وذلك بتمويــل وإرشاف صندوق صيانة الطرق 

والجسور املركز الرئييس-العاصمة عدن.
وأفادت املهندســة أنهار حســني، مدير إدارة السامة املرورية 
واملرشفة عىل تنفيذ أعامل الســامة املرورية ملرشوع السواعي، أن 
العمل أنجز فيه رســم خطوط "سنرت الين" للطريق مع أعامل طاء 
الخطوط الصفراء والبيضاء املتقطعة وكدا تركيب اإلشارات املروية 
بحســب املواقع املحددة للطريق، واملتبقي هو اســتمرار عمل طاء 

املطبات وخطوط املشاة.
ويشهد شارع الســواعي مبديرية املعا أعامل تحسني تقوم بها 
الفرق الفنية بالتنسيق مع مكتب األشغال العامة والطرق بعدن وذلك 
بإجراء أعامل طاء أرضية الشارع بخطوط املشاة وكذا عمل املطبات 
األســفلتية الخاصة بســامة املواطنني بالتزامن مع تنفيذ أعامل 

مرشوع صيانة جولة الغزل والنسيج اىل جولة كالتكس.

الأمانة العامة ت�ستعر�س م�سروع التقرير ال�سنوي العام التقييمي لدوائر الأمانة وهيئات املجل�س املحلية

جلنة ال�سياغة يف نقابة ال�سحفيني والإعالميني اجلنوبيني تعقد اجتماعها برئا�سة النقيب باح�سوان

رئي�س تنفيذية انتقايل �سبوة يلتقي قائد اللواء ال�ساد�س �ساعقة واأركان اللواء 20

رئا�سة النتقايل حتدد موقفها من 
التحركات وامل�ساورات القليمية

بتمويل �سندوق �سيانة الطرق.. و�سع اإ�سارات 
ال�سالمة املرورية ب�سارع ال�سواعي يف العا�سمة عدن


