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محليات

األمناء/خاص:
أشــاد الدكتور نارص الُخبجي، عضو 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة 
القائــم بأعامل رئيــس املجلس، رئيس 
وحدة شــؤون املفاوضات، بالتضحيات 
أبناء محافظة أبني  الذي يقدمها  الكبرية 
يف الدفــاع والذود عن حيــاض الوطن 
يف مواجهــة التنظيــامت والجامعات 

اإلرهابية واملليشيات الحويث.
األحد،  اســتقباله،  أثنــاء  ذلك  جاء 
مبقر املجلــس بالعاصمة عدن، عدًدا من 
السياســية واالجتامعية  الشــخصيات 
وأعضاء مــن الجمعية الوطنية من أبناء 
محافظة أبني، حيث أطلعهم عىل ســري 
العملية التفاوضيــة والتي أنتجت اتفاق 
الريــاض، مجددًا تأكيــد ِحرص املجلس 
االنتقايل الجنويب عىل تنفيذها سياسيًا 

وعسكريًا.
الحارضين،  من  الُخبجي  واســتمع 
يف اللقاء الذي حــره املهندس عدنان 
الكاف عضو هيئة رئاســة املجلس، إىل 
األوضاع يف محافظة  رشح مفصل عن 
املحافظة  تواجه  التــي  والتحديات  أبني 
وقوف  تتطلب  والتي  الراهنة  املرحلة  يف 

الجميع لتدار عجلــة البناء والتطور من 
جديد بعــد ما شــهدته املحافظة خالل 

املرحلة املاضية.
إدارة عملية  أن  إىل  الُخبجــي  ولفت 
التغيري القادمة هي مســؤولية كل فرد 
يف املجتمع، وأن الفرصة سانحة لتكون 

محافظة أبني أمنوذجًا يف هذا الجانب.

الجميع  تكاتف  أهمية  الخبجي  وأكد 
والعمل الجاد مع حكومة املناصفة ألداء 
األوضاع  املواطن من  النتشــال  مهامها 
أنه ال  التي يعيشها، مشددًا عىل  الصعبة 
مجال للفســاد يف هذه املرحلة ويكفي 
ما جنــاه الوطن خالل فرتات الفســاد 

السابقة.

عدن/األمناء/خاص:
عدن،  العاصمة  محافــظ  التقى 
األستاذ أحمد حامد مللس، األحد، مدراء 
تكليفهن  الاليت صدر قــرار  العموم 
مؤخرًا إلدارة عدد من مكاتب العموم 

بالعاصمة وديوان املحافظة.
وضم اللقــاء كاًل من رندا عكبور 
مدير عام مكتــب الثقافة بالعاصمة 
مكتب  مدير  الكازمــي  وهدى  عدن، 
اإلعالم بالعاصمة، وإشــتياق محمد 
ســعد مدير عام تنمية املرأة بديوان 

املحافظة.
ويف اللقاء حــث املحافظ مللس، 
العمل باجتهاد يف  املدراء الجدد عىل 
انتشال أوضاع املكاتب الثالثة وتفعيل 
أنشطتها، والتفكري يف طرق وأساليب 
علمية حديثة إلدارة القطاعات املنوط 
بهــن إدارتها، منوها بــأن قطاعات 

تعد  املرأة  وتنميــة  واإلعالم  الثقافة 
مســاحات خصبة وواســعة للعمل 
واإلبــداع والتميز واإلنتــاج وزاخرة 
بالخربات واملبدعني واملواهب الشابة، 
الخربة  وأهل  الكوادر  رعاية  وعليهن 
الطويلة  خرباتهم  من  واالســتفادة 
املبدعني واملوهوبني وصقل  واحتواء 
مواهبهم وتســخريها لخدمة وإبراز 

تلــك املجــاالت 
مبا يكفــل إبراز 
الجميل  الوجــه 
والحقيقي لعدن.

املحافظ  وأكد 
قيادة  أن  مللــس 
فظــة  ملحا ا
الدعم  ســتقدم 
وألنشــطة  لهن 
وسيتم  مكاتبهن 
أدائهن  تقييــم 
بشكل مســتمر، مشريا إىل أن العمل 
للبقاء  الوحيد  املعيــار  هو  واإلنتاج 

واالستمرار.
شكرهن  عن  عربن  جانبهن  ومن 
وتقديرهــن للمحافــظ مللس وثقته 
الكبرية فيهن بتكليفهن بهذه املهمة، 
وأنهــن ســيبذلن ما يف وســعهن 

لالرتقاء بنشاط ودور مكاتبهن .

األمناء/خاص:
بالهيئة  السياســية  اإلدارة  أقامــت 
التنفيذيــة للقيــادة املحليــة للمجلس 
لحج،  مبحافظــة  الجنويب  االنتقــايل 
اإلدارات  ملــدراء  عمــل  ورشــة  األحد، 
التنفيذية لتعزيز التوافق بني أداء اإلدارات 
مع التوّجه الســيايس العــام للمجلس 

االنتقايل.
لنائب  بكلمة  العمل  ورشة  وافتتحت 
املحلية  للقيادة  التنفيذيــة  الهيئة  رئيس 
للمجلس االنتقايل بلحــج، محمد أحمد 
العامد، أكد فيها حــرص واهتامم قيادة 
الورش،  املجلس عــىل عقد مثل هــذه 
التي من شــأنها أن تســهم يف االرتقاء 
بعمل مــدراء اإلدارات، وتعزز من عملهم 
الذي يضمن تحقيق االنسجام  املؤسيس 
والتوافق بني مخرجات هذه الورشة مع 

الواقع العميل .
بالهيئة  السياسية  اإلدارة  وكان مدير 
صالح،  حســني  باملحافظة  التنفيذيــة 

قــد رّحب يف مســتهل الورشــة، التي 
انعقــدت مبقر القيــادة املحلية مبدينة 
اإلدارات  مبديري  لحج،  عاصمة  الحوطة 
السياسية املشــاركني يف اللقاء، مؤكدًا 
أهمية التواصــل وعقد مثل هذه الورش 
يف تطوير أداء اإلدارات واالرتقاء بعملها، 
ُموحدة  وطنية  سياســية  رؤية  وبلورة 
االنتقايل  املجلس  ُتعزز من عمــل وأداء 

مواجهة  عىل  قــادرة  وتكون  الجنويب، 
تحديات املرحلة وُتلبي متطلباتها .

حسني  التنظيمية  اإلدارة  مدير  وقدم 
قاسم الغزايل خالل الورشة رشحًا موجزًا 
ينبغي  التي  واملفاهيم  املتطلبات  أهم  عن 
أن يتــم اتخاذها وااللتزام بها أثناء تنفيذ 
األنشــطة والفعاليات وفــق التوجهات 

الرئيسية للمجلس االنتقايل الجنويب.

عدن / األمناء / خاص :
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقــايل الجنويب، أمس االثنني، 

اجتامعها الدوري برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي نائب األمني العام.
وُقبيل افتتاح االجتامع، وقف الحارضون دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة عىل 
روح الفقيد الدكتور نجيب سلامن رئيس دائرة الدراسات والبحوث، الذي وافاه األجل 

صبيحة يوم أمس األول السبت.
 ويف افتتاح االجتامع، تحدث األستاذ فضل الجعدي، بكلمة عرّب فيها عن عميق 

مشاعر الحزن لفقدان الدكتور نجيب سلامن، ودوره الهام يف هذه املرحلة الهامة.
واستعرض بعدها االجتامع تقرير النشاط األسبوعي لدوائر األمانة العامة وما 

تضمنه من  نشاطات، وما أنجزته الدوائر وطواقم عملها خالل األسبوع املُنرصم.
كام اّطلع االجتامع عىل تقرير املشــهد الســيايس املُقدم من الدائرة السياسية 
والذي استعرض يف قراءة شــاملة أهم القضايا والتطورات السياسية عىل الساحة 
الجنوبية، خاصة منذ إعالن حكومة املناصفة وما تم تنفيذه من بنود اتفاق الرياض 

وما مل يتم تنفيذه بعد.   
وتناول التقرير التأثريات السياســية للحالة االقتصادية املتدهورة للبلد واملتمثلة 
بتهــاوي القيمة الرشائية للعملة املحلية، وأزمة املشــتقات النفطية، وحالة ســوء 
الخدمات وخاصة الكهرباء، باإلضافة إىل عدد من القضايا واملســتجدات السياسية 

األخرى ذات العالقة باألوضاع يف الجنوب.
كام استعرض االجتامع، تقريرا عن أداء الدائرتني الجامهريية وحقوق اإلنسان 
للفرتة من يناير 2021م وحتى تاريخ عقد هذا االجتامع، وما تضمنه من أداء تنظيمي 

وإنجازات بارزة حققتها الدائرتني يف إطار تخصصهام خالل الفرتة املذكورة.
هذا وتطرق االجتامع إىل آخر املســتجدات السياســية واالقتصادية والخدمية 
واألمنيــة يف العاصمة عدن ومحافظــات الجنوب األخرى، كام قــدم املجتمعون 
مقرتحاتهم يف عدد من القضايا املتعلقة بسري العمل يف الدوائر والهيئات التنفيذية 
يف املحافظات والصعوبات التي تواجهها، واملعالجات املتاحة لتجاوز تلك الصعوبات 

والتحديات.

األمناء/خاص:
تــرأس قائد قوات الحزام األمني يف العاصمة عدن، العميد جالل نارص الربيعي، 
األحد، االجتــامع الدوري لقادة القطاعات األمنية، وبحضــور أركان القوات العقيد 

عامر الرسحي.
ونقل العميد جالل الربيعي، يف مســتهل االجتامع، إشــادة القيادة السياسية 
والعسكرية الجنوبية للتامسك والصمود الذي يبديه منتسبو قوات الحزام األمني يف 
املعســكرات واملواقع والنقاط األمنية يف العاصمة عدن، رغم صعوبة الظروف التي 

يعيشها أفراد قواتنا املسلحة الجنوبية.
وأكد الربيعي عىل اطالع القيادة السياسية والعسكرية الجنوبية عىل كل ما مير 

به أفراد قوات الحزام األمني، وجهودها الجبارة يف تذليل الصعوبات.
ووقف االجتامع عىل املســؤولية امللقاة عىل عاتق األخوة القادة الحضور تجاه 

أفرادهم يف ظل األوضاع الصعبة التي يعيشونها يف املرحلة الراهنة.
كام ناقش االجتامع جملة من الشــؤون الداخليــة للقطاعات األمنية وخطط 

التأهيل والتطوير وتحديد نقاط الضعف والقوة.
و شدد االجتامع عىل االستمرار يف تنفيذ الخطط األمنية والرب بيد من حديد 

عىل كل من تسول له نفسه املساس بأمن واستقرار العاصمة عدن.
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