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محليات

األمناء / خاص :
شــهدت مدينة املكال صبــاح أمس 
السبت، ورشــة عمل بعنوان "اإلسهام 
إعداد  يف وضع رؤية حرضمــوت يف 
العامة يف  وصياغة املبادئ واألســس 
دســتور الدولــة الجنوبيــة الفدرالية 
حقها  لحرضموت  يضمن  مبا  املستقلة 

يف التمثيل العادل املستحق".
ونظمت كتلة حلف وجامع حرضموت 
الورشة،  من أجل حرضموت والجنوب، 
مختلف  ميثلون  شخصية   60 مبشاركة 

توجهات أبناء املحافظة.
املقدم سامل بن سميدع، رئيس  ودعا 
إثراء  الورشة إىل  الكتلة، املشاركني يف 
واملداخالت  باملالحظــات  العمل  أوراق 
توصيات  إىل  للتوصــل  والنقاشــات 
تحقق  مســتقبلية  لرؤيــة  تؤســس 
املستقبل املنشود ألبناء حرضموت بظل 

دولة الجنوب الفيدرالية.

سياسية  ورقة  الورشة  واستعرضت 
وورقة  مفلــح،  ســعيد  عمر  للدكتور 
قضائيــة وترشيعية أعدهــا القايض 
وورقة عمل  بنــش،  شــاكر محفوظ 
الجابري،  سعدالله  زرق  للدكتور  إدارية 

للدكتورة ملياء مربوك  وورقة اجتامعية 
بن صّنــة، وورقة اقتصاديــة للدكتور 
طارق عبــد املنصف بازرعــة، وورقة 
صربي  ركن  للعميد  وأمنية  عســكرية 

حسن التميمي.

األمناء/خاص:
استعرض محمد الغيثي، رئيس إدارة 
االنتقايل  باملجلس  الخارجية  الشؤون 
يوم  اجتامعهــا  خــالل  الجنــويب، 
الخميس، بالعاصمــة عدن، التطورات 
السياســية عىل الســاحتني الوطنية 

واإلقليمية.
وبحــث يف االجتــامع، املنعقد مع 
تقنية  عــرب  بالخارج  اإلدارة  ممثــي 
املتعلقة  املســتجدات  املريئ،  االتصال 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  بنشــاط 
الذي رعته  اإليراين  السعودي  واالتفاق 

جمهورية الصني الشعبية.
وعربت عن ترحيب املجلس باالتفاق، 
فرص  تعزيز  رضورة  عــىل  مشــددة 
التهدئة وخفــض التصعيد يف املنطقة 
عــرب االتفاق وصواًل إىل ســالم دائم، 
بوقف إيــران تدخالتها الســافرة يف 
والفوىض،  املليشيات  ودعمها  املنطقة 
الحويث  مليشــيات  رأســها  وعــىل 

اإلرهابية.
وعــرب الغيثــي عن دعــم املجلس 
الســالم،  جهود  الجنويب  االنتقــايل 
وســالم  حل  وجود  بضــامن  مطالبا 
سياسية  عملية  خالل  من  يتحقق  دائم 
شاملة تضع إطارًا خاصًا لقضية شعب 
الحرب  الجنوب يف مفاوضــات وقف 
مطالب  وتلبية  السياســية،  والعملية 
دولته  اســتعادة  الجنوب يف  شــعب 

الجنوبية وعاصمتها عدن.
ونــددت اإلدارة بتصعيد مليشــيات 

الحويث اإلرهابية لعدوانها خالل األيام 
القليلة املاضيــة عىل الحدود الجنوبية 
يف الضالــع وبيحان وكــرش ويافع، 
بالتزامــن مع تحرك عنــارص إرهابية 
املسلحة  القوات  الســتهداف  إخوانية 

الجنوبية يف محافظتي شبوة وأبني.
وأكدت أن التصعيد يعكس عدم جدية 
مليشيات الحويث باالنخراط يف جهود 
التهدئة، وســعيها الستهداف الجنوب 

وشعبه بشكل مستمر.

األمناء / خاص :
تفقد مبخوت بــن مايض، محافظ 
األمنية  اللجنــة  رئيس  حضـــرموت 
باملحافظة، يف زيــارة مفاجئة إلدارة 
أمن مديرية املكال، أمس السبت، أحوال 
احتياجاتهم  السجن، واطلع عىل  نزالء 
والتجهيزات  والنظافــة  والخدمــات 

املتوفرة لهم.
واســتمع بن مــايض إىل هموهم 
املوقوفني  والقضايا  النزالء  ومشكالت 
كامل  بتوفــر  موجها  ذمتهــا،  عىل 
الرعاية واالهتــامم بالنظافة والغذاء، 

ومعالجة مشكالتهم يف السجون.
ووّجه مكتبي الشــؤون االجتامعية 
والعمــل واألوقاف واإلرشــاد ولجنة 
أنشــطة  بتفعيل  البني   ذات  إصــالح 
اإلصالحيــات لتأهيل نزالء الســجون 
دورات  وتكثيــف  قدراتهم   وتطويــر 
تحفيظ القرآن الكريم واآلداب وتحسني 

السلوك العام.
كام كلف بحرص املوقوفني املُعرسين 
عىل ذمــة قضايا ماليــة واجتامعية 

بغرض العمل عــىل اإلفراج عنهم قبل 
شهر رمضان املبارك.

األمناء / خاص :
ناقشت الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب يف اجتامعها الذي عقدته يوم 
الخميس، برئاسة عي عبدالله الكثري، رئيس الهيئة، التطورات بالساحة 

الوطنية الجنوبية واملستجدات السياسية لقضية شعب الجنوب.
ومثنت خالل اجتامعها جهود الرئيس عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس 
االنتقــايل الجنويب، نائب رئيــس مجلس القيادة الرئايس لدفع مســار 

القضية الوطنية لشعب الجنوب واستعادة دولته.
وتطرق االجتامع لخطط قطاعات الهيئة يف األســابيع املقبلة وبرامج 
الدورات التدريبية املقرر تنظيمها مؤخرا لقيادات ونشطاء قطاعات الهيئة.
الجنوبيني  وأشــادت بتحركات قيادة نقابة الصحفيــني واإلعالميني 
الحثيثة لتنشــيط دوائرها والعمل عىل تشــكيل قيــادات مجالس فروع 

النقابة يف محافظات الجنوب.

األمناء / خاص :
شهد صندوق صيانة الطرق والجسور املركز الرئييس-العاصمة عدن توقيع 

عقد تنفيذ مرشوع صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس ميني يف أبني.
وقــام املهندس معني محمد املاس رئيس مجلس اإلدارة بالتوقيع مع رشكة 

سبأ للمقاوالت العامة كجهة منفذة للمرشوع.
وخالل التوقيع مع املهندس سامي عبدالحق مدير عام رشكة سبأ للمقاوالت 

حث املهندس املاس الجهة املنفذة للمرشوع عىل رسعة البدء بالعمل.
ويأيت توقيع العقد عقب عدة أعامل تشهدها مشاريع الطرقات مبحافظة 
أبني بدءًا من مرشوع صيانة وإعادة تأهيل خط العلم دوفس يسار  ومرشوع 
خط الحصــن البندر يف أحور إضافة إىل الصيانــة الروتينية من دوفس إىل 

زنجبار ومنه إىل جعار .

ثمنت جهود الرئي�س الُزبيدي.. الوطنية 
لالإعالم اجلنوبي تناق�س خطط قطاعاتها

املا�س يوقع  عقد م�صروع �صيانة واإعادة 
تاأهيل خط العلم دوف�س يف اأبني 

ور�صة عمل حول اأ�ص�س �صياغة د�صتور اجلنوب بح�صرموت

خارجية النتقايل تطالب بتعزيز فر�س ال�صالم بعد التفاق ال�صعودي الإيراين

حمافظ ح�صرموت يتفقد اأحوال نزلء �صجن املكال ويوجه برعايتهم


