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املالح / األمناء/ مجد فضل صالح :
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقــايل الجنويب مبديرية املالح ردفان مبحافظة 
لحج صباح األحــد 23   فرباير 2020م اجتامعها الدوري لشــهر فرباير يف مقر املجلس 
مبدينة املالح برئاسة العميد مبارك سعيد رئيس القيادة املحلية للمجلس.  وافتتح االجتامع 
بكلمة للعميد مبارك سعيد رئيس املجلس استعرض خاللها املحرض السابق والوقوف عىل 

ما تم تنفيذه خالل الفرتة املاضية. 
وجرى يف االجتامع مناقشــة وضع  املديرية بشــكل خاص والجنوب بشــكل عام 
والتحديات التي تواجه املجلس، ومناقشة إعداد الخطط وتصورات األنشطة للعام 2020م، 
كام تم خالل االجتامع تشكيل لجنة تحضريية لإلعداد ألربعينية الفقيد راشد أحمد محمود 
والشــهيدين فصل محمد صالح، ورشيف عبد زين واملقرر إقامتهــا الخميس القادم 27 
فرباير 2020م. وخرج االجتــامع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إىل تفعيل عمل 

اإلدارات واملراكز يف املديرية.  

لودر / األمناء / عارف أحمد  :
قام رئيــس القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل مبديرية لودر الشــيخ عباس نارص 
الســقاف، صباح أمس، بزيارة إىل مستشفى الشــهيد محنف املركزي  لالطالع عىل سري 
العمل يف املستشــفى والخدمــات التي يقدمها للمواطنني يف لــودر ومديريات املنطقة 

الوسطى. 
وخالل زيارته اســتمع الســقاف إىل رشح مفصل من مدير املستشفى الدكتور  نبيل 
الكازمي عن الخدمات التي يقدمها املستشفى ملرتاديه من املرىض وفق اإلمكانيات املتاحة 
وعن أهم  االحتياجات التي يفتقدها، خاصة عدم وجود الكادر الطبي يف بعض األقســام 
وعدم توفر األجهزة واملعدات. مؤكدا أن املستشــفى سيقدم خدمات أرقى وأفضل يف حال 

تم ترفيعه واعتامد ميزانيته كمستشفى عام وليس ريفي. 
من جانبه أشــاد رئيس انتقايل لودر عباس السقاف بجهود إدارة املستشفى وطاقمه 
الطبي يف تقديم أفضل خدمات عالجية للمرىض. معتربا  مستشفى لودر من أفضل املرافق 
الحكومية الخدمية يف املديرية التي تؤدي عملها كام يجب. مؤكدا أنه سيســعى إىل تذليل 
الصعوبات التي تعيق عمل املستشــفى وسيعمل عىل رفع تقرير عن االحتياجات العاجلة 
التي يحتاجها املستشــفى للقيادة املحلية يف املحافظة والقيادة العليا للمجلس االنتقايل 

الجنويب. 
رافق رئيس انتقايل لودر يف زيارته عــي عمري نائب رئيس القيادة املحلية  والخرض 
ذيبان رئيس اإلدارة املالية وأحمد حســني حيمد رئيس اإلدارة الجامهريية وسامل الربيزي 

رئيس اإلدارة اإلعالمية

يهر / األمناء / خاص :
 أقامت اإلدارة اإلعالمية بانتقايل يهر مبحافظة لحج يوم أمس االثنني ورشــة عمل 
لتعزيز النشاط اإلعالمي بني أوساط الشباب تحت شعار )االستغالل األمثل ملواقع التواصل 

االجتامعي( شارك فيها عدد من الشباب من أبناء مناطق املديرية.
وخالل الورشــة التي حرضها رئيس القيادة املحليــة باملديرية غالب الحريب وعضو 
القيادة املحلية باملحافظ أ/عادل محمد عي وعدد مــن أعضاء الهيئة التنفيذية والقيادة 
املحلية والشباب الناشطني والشخصيات االجتامعية باملديرية، قدمت املداخالت القيمة من 
قبــل كل من اإلخوة غالب الحريب ومحمد عبدالحافظ يوســف وعادل محمد عي ومثنى 
عبدالاله الحريب وخالد مثنى سالم وآخرون أكدت جميعها عىل أهمية عقد مثل هذه الورش 
بهدف تفعيل دور الشــباب يف النشاط اإلعالمي خصوصا يف مواقع التواصل االجتامعي 
لكونهم الركيزة األساسية وعمود املجتمع، وأكدت املداخالت عىل أن الشباب مرتكز النجاح 
ألي نشــاط أو عمل وطني وعىل رضورة الحرص الدائم يف نقل األخبار الصحيحة ونرش 
األنشــطة والفعاليات التي تقام يف مختلف مناطق املديريــة لتعريف املواطنني من أبناء 

املديرية يف الداخل والخارج عن أي عمل أو نشاط إيجايب يف املديرية. 

عدن / األمناء / خاص :
قال مســاعد األمــني العــام للمجلس 
االنتقايل الجنويب فضل الجعدي إن تضحيات 

الجنوبيني وحلفائهم لن تذهب ســدى، يف 
إشارة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، التي 
قادت عملية تحريــر وتأمني املناطق املحررة 

من مليشــيا الحويث املدعومة من إيران يف 
اليمن.

وغرد الجعدي عىل تويرت مخاطبا أنصار 
االنتقايل بالقول:  "منحتمونا الثقة فامنحونا 
املحاسبة، تضحيات شعبنا  ولكم حق  الوقت 
وتضحيــات حلفائنا لن تذهب ســدى ولن 
نرتاجع قيد أمنلة عام عاهدنا به شــعبنا ما 

حيينا".
وأضاف: "الحق لنا والنرص حليفنا وحمل 
العمل الســيايس والدبلومايس  قضيتنا يف 
العســكرية..  املواجهة  مطلوب كام هو يف 
اشــحذوا الهمم وثقــوا أن قيادتكم مل ولن 

تخذلكم".
باتخاذ  مطالبة  أصــوات  مؤخرا  وبرزت 
االنتقــايل موقًفا حاســاًم تجــاه مامطلة 

الحكومة الرشعية يف تنفيذ اتفاق الرياض.

حلج / األمناء / خاص  :
عقــدت إدارة الشــؤون االجتامعية يف 
املجلس االنتقايل الجنــويب مبحافظة لحج 
صباح أمس االثنني اللقاء التشــاوري األول 
ملديريــات املحافظة  بحضــور نائب رئيس 
القيــادة املحلية النتقــايل املحافظة محمد 
العــامد العدينــي وعدد من أعضــاء الهيئة 

التنفيذية باملحافظة.
ويف اللقــاء الذي عقــد  برعاية رئيس 
املجلس االنتقايل الجنــويب اللواء عيدروس 
النتقايل  املحلية  القيــادة  وإرشاف  الزبيدي 
املحلية محمد  القيادة  نائب رئيس  ألقى  لحج 
أحمد العامد كلمة أشاد يف مستهلها مبستوى 
يف  املديريات  يف  اإلدارة  لقيــادات  الحضور 
ســبيل امليض قدما بعمل مؤسيس لالنطالق 

صوب األهداف املرسومة إداريا.
ونقل النائب تحيات رئيس القيادة املحلية 
للمجلــس رمزي الشــعبي مشــيدا الجهود 
التي تبذل يف العمــل التنظيمي والذي بدوره 
ينعكس عىل األداء امليداين باعتبار الشــؤون 
االجتامعيــة هــي اإلدارة القريبة من الناس 
عىل  املرشفة  والجهة  االجتامعي  ومحيطهم 
ما يقدم للمواطن من خدمة إغاثية إنســانية 
وتنمية مجتمعية يف إطــار النهج التحرري 

والبّناء لدولة الجنوب املنشودة.
وشــدد العديني عىل مــدراء اإلدارة يف 
املديريات واملحافظة عىل التوغل يف أوساط 
الناس والتنسيق العمي مع السلطات املحلية 
القريبة من الهــدف التحرري بتقديم الخدمة 

للناس باعتبار همــوم الناس تهمنا جميعا، 
مشريا بأن املنظامت واملؤسسات والجمعيات 
العاملة يف إطار املحافظة واملديريات ستكون 

يف القادم تحت إرشافكم ومتابعة اإلدارة...
االجتامعيــة  الشــؤون  إدارة  مديــر 
باملحافظة الشيخ علوان العطري قدم رشًحا 
ملــدراء إدارات املديريات عــن املهام املنوطة 
بهم وكيفية التنســيق العمي مع املحافظة 
عىل  مشددا  باملديريات،  املجتمعية  والجهات 
رضورة متثيل الوســط االجتامعي ومتابعة 
همومه ومشاكله وإيصالها للجهات املختصة 

التخاذ الالزم...
املنظامت  أداء  مراقبــة  عىل  حثهم  كام 
أدائها  ومتابعــة  والجمعيات  واملؤسســات 
وأهدافها  بيانــات  وقاعدة  لها  حرص  وعمل 

والخدمــات التي تقدمهــا للمواطن يف كل 
مديرية..

من جانبه أعطى رئيــس اللجنة األمنية 
الجميع نظرة  الشــيوحي  العميد  باملحافظة 
السيايس واألمني وماهية  الوضع  عامة عن 
الدور الذي تلعبه املؤسسات واملنظامت أمنيا 
واســتخباراتيا، مؤكدا عىل رضورة مراقبتها 
وربطها بالشــؤون االجتامعيــة باعتبارها 
األقرب للنــاس والعمل عىل كشــف عملها 

وتسخريه فيام يخدم الناس..
باملحافظة  التنظيمية  باإلدارة  القائم  أما 
األستاذ حسني قاسم فقد قدم رشحا موجزا 
عن العمل التنظيمي يف اإلدارة وكيفية تفعيل 
اإلدارة باملديريات خاصة الشؤون االجتامعية

عدن/ األمناء/ خاص:
شــيعت جموع حاشــدة من املواطنني 
تتقدمهم قيادات أمنية بارزة يف قوات الدعم 
واإلسناد والحزام األمني، ظهر أمس االثنني، 
جثامن الشــهيد البطل رشاد صالح السعدي 

)أبو راغب(.
وانطلــق موكب التشــييع عقب الصالة 
عىل جثامن الشــهيد يف مســجد الفردوس 
إىل مقربة أبو حربة مبدينة إمناء حيث متت 

مواراة جثامن الشهيد الرثى.
االحتياط  كتيبــة  قائد  التشــييع  تقّدم 
عن  عرّب  والذي  بافخســوس  خلدون  الثالثة 
بالغ حزنه وتعازيه الحارة إىل ذوي الشــهيد 
ورفاقه ومحبيه بفقدان هذا البطل الذي قدم 

روحه فداء للوطن وأمنه واستقراره.
السعدي من  أبو راغب  الشــهيد  ويعترب 

التي كان لها دور  البــارزة  القيادات األمنية 
فعال يف تثبيت دعائم األمن واالستقرار  يف 

العاصمة عدن.

االثنني  إرهابيــون  مســلحون  واغتال 
املايض قائد رسية الحزام األمني يف القطاع 

الرشقي الشهيد أبو راغب.
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اإدارة ال�سوؤون الجتماعية بانتقايل حلج تعقد اللقاء الت�ساوري الأول ملدراء لإدارات
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تنفيذية انتقايل املالح تعقد 
اجتماعها الدوري ل�سهر فرباير

رئي�س انتقايل لودر يزور م�ست�سفى حمنف 
العام ويناق�س اأهم احتياجاته  مع اإدارته
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أخبار


