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عدن / األمناء / خاص :
 

التقى محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد 
حامد مللس مبكتبه بديــوان املحافظة، أمس 
األربعاء، أحمد صالح ســيف رئيس املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتامعية.
القضايا  من  عدد  ملناقشــة  اللقاء  وُكرّس 
العامة  املؤسســة  وعمل  بنشــاط  املتعلقة 
للتأمينات االجتامعيــة يف مركزها الرئييس 

بالعاصمة عدن.
ويف اللقاء اســتعرض ســيف ُجملة من 
أنشــطة وخدمات املؤسســة وعالقتها مع 
رشكات ومؤسســات القطاع الخاص، وأبرز 
املعوقات والتحديات التــي تواجهها، خاصة 
تلك التي ترتبت عىل عملية نقل مركز املؤسسة 

من صنعاء إىل العاصمة عدن.
وأشار سيف إىل أن من بني الصعوبات التي تواجهها املؤسسة، 
تخلّف الكثري من الرشكات واملؤسســات والبيــوت التجارية عن 
تسديد مســتحقات التأمني عىل موظفيها، وعدم اشرتاط الكثري 
من الجهات املعنية بأنشــطة رشكات ومؤسسات القطاع الخاص 
حمل البطاقة التأمينية، مؤكدًا عىل أهمية وقوف السلطة املحلية 
بالعاصمة عدن ممثلة باملحافظ إىل جانب املؤسســة ملساعدتها 

عىل تجاوز تلك التحديات واملعوقات والتغلب عليها.

وتطرق اللقاء إىل مشــكلة األرضية اململوكة للمؤسســة يف 
منطقة العريش والتــي تعرضت لالعتداء، حيــث وّجه املحافظ 
الجهات األمنية برسعة التحرك وضبط املعتدين ومتكني املؤسسة 

منها.
ويف ختام االجتامع أكد محافظ العاصمة، دعم السلطة املحلية 
الكامل ملؤسسة التأمينات، والعمل عىل تذليل أي صعوبات تواجه 

عملها وأنشطتها املختلفة يف العاصمة.
حرض اللقاء فيصل الشــعيبي مدير عام التدريب مبؤسســة 

التأمينات االجتامعية.

عدن / األمناء / خاص :
 

العليا، تعليق  العســكرية  امليدانيــة للهيئة  القيادة  أعلنت 
االعتصام الحقوقي العام املفتوح بالكامل ابتداء من يوم أمس 

األّول، من أمام مقر قيادة قوات التحالف العريب .
وعّبت القيادة يف بيان صادر عنها، بأســمى آيات الشكر 
والتقديــر وعظيم االمتنان ملحافظ عــدن، أحمد مللس، ولكل 
الخريين واألخيار من أبناء شعبنا الجنويب يف الداخل والخارج 
الصادق  شخوصًا ومؤسســات وهيئات ومكونات لوقوفهم 
وتضامنهم وعونهم وإســنادهم بالقليــل والكثري لالعتصام 

واملعتصمني. 
كام وجهت التحية للجنــة التحضريية لالعتصام ولجانها 
العاملة عــىل جهودهم العظيمة واملتميــزة يف قيادة وإدارة 
كافة األنشطة التصعيدية ويف إدارة وتنظيم مخيم االعتصام 

الرئييس .
وأكّدت أن هذه املحطة النضالية وتعليق االعتصام ليس آخر 
املطاف، مجددين العهد يف مواصلة مشــوار نضالنا الطوعي 
حتى اســتعادة كافة الحقوق ملنتسبي القوات املسلحة واألمن 
وتسوية اوضاع املتقاعدين واملقاومة وأرس الشهداء والجرحى 
وكذا تحســني مســتوى االجور )زيادة املرتبات ( وتحسني 
املكافح حتى  الصابر  الجنويب  الخدمات لشــعبنا  مســتوى 

وصولها اىل املستوى الذي يليق به .
وأكّدت بــأن التفاهامت بعد رصف مرتبــات يونيو يوليو 
2020م تقيض بتعليق االعتصام، ومتكني األخ املحافظ ولجنة 
املتابعة املشــكلة من قبل الهيئة، وإعطائهــم فرصة متابعة 

الجانب الحكومي بتنفيذ جدولة املطالب املتبقية .
ونوهت يف ختــام بيانها بأن خيار  العــودة إىل التصعيد 
أمــر وارد يف حال بم يتم تلبية املطالــب الحقوقية التي أعلن 

االعتصام للمطالبة بها .

األمناء / خاص :
 

 افتتح األستاذ فضل محمد الجعدي 

مســاعد األمني العام لهيئة رئاســة 

املجلــس االنتقايل الجنــويب، أمس 

األربعــاء، مقر اللجنــة االقتصادية 

العليا للمجلس االنتقايل يف العاصمة 

عدن.

ويف افتتاح املقر الذي حرضه عدد 

من رؤســاء دوائــر األمانة 

املجلس  رئاسة  لهيئة  العامة 

الوطنية،  الجمعيــة  ولجان 

تحدث مســاعد األمني العام 

اللجنة  فيهــا  هنــأ  بكلمة 

بافتتاح  العليــا  االقتصادية 

مقرها الجديد، مشريا إىل أن 

مهام اللجنة كبرية وجسيمة 

االقتصادية  لألزمــة  نظــرا 

يعاين  التي  الخطورة  شديدة 

منها املجتمع.

كلمته  الجعدي يف  وأشار 

إىل أن أوضــاع املواطنــني مهــددة 

ورواتبهــم صارت منقوصة بســبب 

العملة، حتى  لقيمة  املتواصل  االنهيار 

احتياجاتهم األساسية  باتت ال تغطي 

اليومية، مشــددا عىل أهمية أن يضع 

كادر اللجنــة نصب عينيــه القضايا 

بشكل  تهم  املجتمع  التي  االقتصادية 

أسايس، والعمل عىل إيجاد معالجات 

للجنة  وآليات عملية مسؤولة، متمنيا 

والنجاح يف  التوفيــق  االقتصاديــة 

عملها.

ومن جانبه رحب الدكتور عبدالسالم 

العليا  االقتصادية  اللجنة  ُحميد رئيس 

يف حفل تدشني مقر اللجنة، بحضور 

مســاعد األمني العــام والحارضين 

جميعــا، مهنئا شــعبنا بالذكرى 53 

لعيد االســتقالل الوطني 30 نوفمب، 

اللجنة تزامنا  افتتاح مقر  والذي يأيت 

بهذه  شــعبنا  احتفاالت  مع 

املناسبة.

وأوضح الدكتور عبدالسالم 

االقتصادية  اللجنة  ان  ُحميد 

مرحلتني،  عــىل  تأسســت 

الدراســات  بعمل  أواًل  بدأت 

االقتصاديــة،  والبحــوث 

ثــم بعد ذلك عملــت اللجنة 

وتحّملت  املؤسســات  عىل 

مسؤوليات ونشاطات كبرية، 

ولعبت دورا جيــدا وإيجابيا 

يف مهامها.

املالح / األمناء / خاص :

أشــاد رئيس القيــادة املحلية 

مبحافظة  املالح  مديرية  النتقايل 

لحج العميد مبارك سعيد بالجهود 

قامت  التي  األمنيــة  والخطوات 

بها إدارة أمــن املديرية منذ تويل 

بكيل  املــالزم  الشــاب  القيادي 

الوهيبي مهام اإلدارة مشــيدا يف 

الوقــت ذاته بجهــود مدير أمن 

املديرية السابق . 

زيارته  لدى  مبارك  العميد  وأكد 

التي قام بها يــوم أمس إىل مقر 

واهتامم  حــرص  املديرية  أمــن 

القيــادة املحليــة لالنتقايل عىل 

اســتتاب األمن واالستقرار وبكل 

الجهود التي من شــأنها االسهام 

عىل  األمنية  األجهزة  مبســاعدة 

أداء واجبها .

العميد  ناقش  الزيــارة  وخالل 

مبارك مع مديــر أمن املالح بكيل 

التي  القضايا  الوهيبي عدد مــن 

املساعدة  وكيفية  املديرية  تخص 

يف حلهــا باإلضافــة إىل بحث 

بعض  مبعالجة  الكفيلة  الســبل 

القضايا املتعلقة بالجانب األمني .

مــن جانبه أكد املــالزم بكيل 

اســتقرار  عىل  حرصه  الوهيبي 

إىل  الجميع  داعيا  األمني  الوضع 

أداء  عىل  األمن  قوات  مســاعدة 

يف  خصوصا  األمنــي  واجبهــا 

مثل هذه األوضاع التي تشــهدها 

املديرية والجنوب عامة .

رافــق رئيس القيــادة املحلية 

النتقايل املالح يف زيارته األخوين 

باســل منشــع عضــو املجلس 

باملحافظة واألخ مجد فضل مدير 

اإلدارة اإلعالمية النتقايل املالح .

م�صاعد االأمني العام لهيئة رئا�صة االنتقايل يفتتح مقر اللجنة االقت�صادية الُعليا

رئي�س القيادة املحلية النتقايل املالح ي�صيد بجهود اإدارة االأمن يف ا�صتقرار االأو�صاع

ملل�س يبحث مع رئي�س موؤ�ص�صة التاأمينات االجتماعية ُجملة من الق�صايا املتعلقة بعمل املوؤ�ص�صة
الهيئة الع�صكرية اجلنوبية تعّلق اعت�صامها 

املفتوح اأمام مقر التحالف يف عدن


