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أخبار

األمناء / خاص :
أظهرت الجهود األخــرة التي ينخرط فيها 
الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس املجلس الرئايس، 
الشــائكة إلحداث  امللفات  اخرتاق  إرصاره عىل 

تغر نوعي يف الوضع املعييش للمواطنني.
وجاءت املناقشــات األخــرة التي عقدها 
الرئيس الُزبيدي مع املديــر العام ملصايف عدن 
املهندس أحمد مســعد، تأكيــًدا عىل مدى عمل 
الرئيس القائد عىل اخرتاق مشكالت مل يكن يتم 

اخرتاقها من قبل.
الرئيس الُزبيدي أصــدر عدة توجيهات يف 
تشــغيل  إعادة  رضورة  يف  تتمثــل  االجتامع، 
مصايف عدن كمنشأة وطنية واقتصادية هامة، 

يف رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة، والدعوة 
لخلق استقرار متويني يف السوق املحلية، وكذا 
رسعة إنجاز ما تبقى من مراحل لصيانة املحطة، 
وإدخالهــا إىل الخدمة لتخفــف جزًءا من عجز 
التوليد يف املنظومــة الكهربائية يف العاصمة 
الطلب عىل  تنامــي  عدن، خصوصــا يف ظل 

الطاقة خالل فصل الصيف.
توجيهات الرئيس الُزبيدي عكست أن هناك 
إرصارا من قبل القيــادة الجنوبية عىل رضورة 
وقف حد لألزمات التي لطاملا مثلت سببا ملعاناة 

املواطنني عىل مدار الفرتات املاضية.
الدبابر، كام  الُزبيدي لعش  الرئيس  اقتحام 
الجنوبيني، ســيكون مبثابة  الكثر من  يصفه 
رضبة قاصمة للمنخرطني يف جرائم الفســاد 

واســعة النطاق، التــي أدت إىل تأزيم الوضع 
املعييش.

الجانب األكرث أهمية يف إطار جهود الرئيس 
ل  الُزبيــدي يف هذا اإلطار، يتمثــل يف أنه ُيفعِّ
أطر املحاســبة وهذا األمر معناه أنه مل يفلت أي 
مقرص أو يصنع االختالالت من املحاســبة بأي 

حاٍل من األحوال.
الجنوب كان يف حاجة ماســة لتعزيز أطر 
املراقبة واملحاســبة، وذلك بعدما حول االحتالل 
مؤسســات الجنوب إىل مؤسســات مهرتئة، 
تصنع اســتفزازات ضد الجنــوب وتتعمد إثارة 

مشكالت معيشية متفاقمة.
هــذه التحــركات التي يخطوهــا الجنوب 
عىل هذا النحو تتضمــن توجيه رضبة قاصمة 

لكل التنظيامت املعاديــة للجنوب التي خططت 
إلغراقــه بني براثــن أزمات يطــول أمدها يف 
مخطط يســتهدف صناعة فــوىض خدمية ثم 
االنتقال إىل بند آخر من املؤامرة تتضمن صناعة 
فوىض سياســية تعيق الجنوب عن ترســيخ 

حضوره يف أي عملية سياسية مستقبلية.

تحسني بيئة االستثامر بالقطاع النفطي
بحث الرئيــس عيدروس الُزبيــدي، رئيس 
نائب رئيس مجلس  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
القيادة الرئايس، يف اجتامعه بالدكتور عبدالله 
ُعمــر املديــر التنفيذي لرشكة االســتثامرات 
الربامج االستثامرية بقطاع  النفطية واملعدنية، 

5 )جنة هنت( مبحافظة شبوة.

وطالب يف االجتامع بتحسني البيئة الجاذبة 
واملعادن، مشددا  النفط  لالستثامرات يف قطاع 
عىل جهــود الرشكة إلعــادة تفعيــل القطاع 

واستئناف عمليات اإلنتاج واالستخراج.
ونــوه الرئيــس الُزبيدي باهتــامم قيادة 
املجلس بقطاع النفــط واملعادن، لدوره الحيوي 
يف إنعاش الوضع االقتصــادي، وتطوير البنية 
التحتية، وزيادة املوارد املالية لتحسني الخدمات.

من ناحيته، أعرب املديــر التنفيذي للرشكة 
عن تقديــره جهود الرئيــس الُزبيدي يف تذليل 
بالقطاع  العاملــة  الرشكات  أمــام  الصعوبات 
النفطي، الفتــا إىل بذل جهــود حثيثة لتعزيز 
اإلنتاج وتنشــيط القطاعات املتوقفة بســبب 

الحرب ومواصلة أعامل االستكشاف.

األمناء / خاص :
الشــعيب  جمعيــة  كرمــت 
بواليــة   الخريــة   االجتامعيــة 
يرأســها  التي  األمريكية  نيويورك  
العميد  مانع راشــد  الشعيبي عدًدا 
من الناشطني يف منظمة اياب عىل 
رأســهم  الكابنت يحيى عبيد رئيس 
املنظمــة و لبيب نارش عضو الهيئة 
اإلدارية و كــذا رجل الخر والعطاء 
الرئيس  البدهي  نارش  الشيخ صالح 
الفخري للجمعيــة و رجل األعامل 

صالح حسن .
كام كرمت  الطالب املتفوقني يف مدارسهم 
و املشــاركني يف دوري شهداء الجنوب الكروي 
الذي استضافته جالية ابناء الجنوب يف واليتي  
بفلــو وروشســرت  األمريكية  أواخر الشــهر  

املايض .
واحتفت الجمعية بفوز الطالبة سايل محمد 
الشحطري التي حازت  عىل املركز االول من بني 
املتسابقني وفوز لوحتها كأفضل رسمه  جميع 
لتمثــل والية نيويورك  األمريكيــة وهي عبارة 
عن لوحة فنية حملت عنوان "حجايب يجعلني 

قوية" .
وخالل التكريم الذي حرضه نخبة من رجال 
املال واألعامل بينهــم رجل الخر والعطاء رجل 
االعامل صالح حسن وعدد من  جمعية يافع تم 
تكريم الطالبة سايل محمد  واألب املثايل محمد 

الشحطري .

االجتامعية  الشــعيب  جمعية  رئيس  وقال 
الخريــة بوالية نيويــورك األمريكيــة العميد  
مانع راشــد الشــعيبي  أن الفتاة سايل  محمد  
الشحطري  قوية ونحن اقويا بها وكانت مصدر 
فخر لنا جميعا ورســمتها  ســوف تعزز دور 
ومكانة املرأة املسلمة يف امركا ويف دول الغرب 

ويف العامل العريب واالسالمي قاطبة.
إىل ذلك أشــاد رئيس العميد مانع راشــد 
الشــعيبي مبســتوى اإلعداد والتنظيم لدوري 
شــهداء الجنوب الكروي  يف امريكا الذي أقيم 

أواخر الشهر املايض .
واضاف : "شكرًا لكل من قدم وساعد وبذل 
جهود كبرة من أجل إقامة هذا الدوري الكروي 
الذي حمل اسم دوري شهداء الجنوب".. مشيدا 
بجهود  األخ لبيب نارش  ودعمه املادي الســخي 
وكذا جهود رجل الخر والعطاء صالح حســن 

ودعمه املادي .

األمناء / خاص :
وّجهت القوات املســلحة الجنوبية، 
رضبة قوية لقوى الرش الحوثية، بعدما 
حاولت املليشــيات استهداف محافظة 
سلسلة  من  جديدة  حلقة  يف  شــبوة، 

خروقاتها املتواصلة للهدنة األممية.
قوات العاملقة الجنوبية نجحت يف 
خة  ة حوثية مفخَّ إســقاط طائرة ُمسرَّ
شــبوة،  مبحافظة  بيحان  جبهات  يف 
مواقع  أحد  املليشيات  استهدفت  بعدما 

العاملقة هناك.
وأفاد ناشــطون بــأن جنديني من 

أصيبوا  الجنوبية  العاملقة  أبطال قوات 
من جراء اســتهداف ســابق للحوثيني 
للمواقع يف جبهات بيحان يف محافظة 

شبوة.
ونجحت قوات العاملقة باقتدار يف 
إسقاط طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا 
الحويث بعد وقت قصر من اســتهداف 

املليشيات للمواقع بطائرة سابقة.
إقــدام املليشــيات الحوثيــة عىل 
معسكرات  وتحديدا  شــبوة  استهداف 
العاملقــة يأيت لســببني، فمن جانب 
تريد املليشيات الحوثية توجيه رضبات 
إفشــالها  ثم  ومن  اإلنســانية  للهدنة 

حل  إىل  للتوصل  محاولة  أي  وإجهاض 
سيايس.

املليشيات  تريد  نفسه،  الوقت  ويف 
االنتقام من قوات  اإلرهابيــة  الحوثية 
العاملقة الجنوبية التي كانت قد أذاقتها 
مرارة االنكسار يف شــبوة قبل أشهر، 
عندما طهرت مديريات العني وعسيالن 

وأيًضا بيحان من إرهاب املليشيات.
املليشيات  يقودان  الســببان  هذان 
االنتقام  اإلرهابية إىل محاولة  الحوثية 
من قوات العاملقة الجنوبية عرب توجيه 
اعتداءات عليها، يف محاولة الستنزاف 

قواتها.

األمناء / خاص :
قال املحامي يحيى غالب الشــعيبي 
إن تفخيخ عدن ســيناريو متفق عليه 
عىل  والدويل  اإلقليمي  الصمت  والدليل 

التفجرات اإلرهابية وعدم ادانتها و يتم 
قتل واســتهداف قيادات قاتلت الحويث 

واالرهاب.
وأضاف الشعيبي يف تغريدة له عىل 
منصة )تويرت( :" وعىل االنتقايل يقرأ 

املشهد جيدا ألنه لوحده يكافح اإلرهاب 
وتخىل عنــه رشكاء مكافحة اإلرهاب 
جهات  يخدم  وإضعافه  مستهدف  وانه 

كثرة مبرحلة التسوية".
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