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محليات

عدن / األمناء / خاص :
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة 
اإلثنني  أمس  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
يف مقرها  بالعاصمــة عدن، اجتامعها 
الدوري برئاســة األســتاذ فضل محمد 

الجعدي نائب األمني العام.
املُقدم  التقرير  واستمع االجتامع إىل 
تضمن  والذي  االقتصاديــة،  الدائرة  من 
اســتعراضا للمشــهد االقتصادي وأبرز 
التي  االقتصادية  واملســتجدات  القضايا 
وانعكاساتها  الجنوبية  الساحة  تشهدها 

عىل حال املواطنني ومعيشتهم. 
متكاملة  صورة  أيضًا،  التقرير  وقدم 
لحالة التدهور االقتصادي الذي تشــهده 
العاصمــة عدن ومحافظــات الجنوب، 
املحلية  العملة  رصف  سعر  انهيار  نتيجة 
أمام العمالت األجنبية، واألعباء الحياتية 
بســبب  املواطنني،  كاهل  أثقلــت  التي 
ارتفاع أسعار املواد االستهالكية وخاصة 
أزمة  الغذائيــة منهــا، باإلضافــة إىل 
املشتقات النفطية والزيادة يف أسعارها، 
كام تناول التقرير عمليات البســط عىل 
األرايض وحــاالت نهــب وتهريب اآلثار 

وتداعياتها االقتصادية.
واستعرض التقرير االقتصادي أيضا، 

الكهرباء  وخاصــة  الخدمــات  تهاوي 
واألعطال واالنقطاعات املستمرة لها يف 
الحايل، والتي تنبئ بحالة كارثية  الوقت 
يف فصــل الصيــف القــادم، إذا مل يتم 
تداركها وإيجاد حلول اسرتاتيجية لها منذ 

اآلن من قبل الجهات املختصة.
االنضباط  تقرير  االجتــامع  وناقش 
الوظيفــي الذي قدمته دائرة الشــؤون 
اإلدارية واملالية، والذي استعرض تفاصيل 
مســتوى االنضباط لكادر دوائر األمانة 
وكذلك  2021م،  للعام  فرباير  شهر  خالل 
أبرز املالحظات املتعلقة بطبيعة انضباط 

منتسبي األمانة.
كام اّطلع االجتامع 
عىل تقرير األداء إلدارة 
املراســم، واملؤجل من 
الســابق،  االجتــامع 
والــذي اشــتمل عىل 
التي  االنجــازات  أهم 
املراسم،  إدارة  حققتها 
والنشاطات التي قامت 
بداية  منــذ  بتنفيذها 

العام 2021م.
االجتــامع  وأقــّر 
لجنــة  تشــكيل 
الدكتور  الفقيد  تأبني  لفعالية  تحضريية 
البحوث  دائــرة  رئيس  ســلامن  نجيب 
والدراســات يف األمانــة العامة، وذلك 
لتقديــم املقرتحــات والتخطيط إلقامة 
فعاليــة تأبــني تليُق بالقيمــة العلمية 

والوطنية والنضالية للفقيد. 
وتطرق االجتامع إىل مستجدات عدد 
من القضايا ذات العالقة بالجوانب األمنية 
والعسكرية  واالقتصادية  والسياســية 
واملجتمعية، وآخر التطورات املرتبطة بها 
واملؤثرة عىل الســاحة الجنوبية وشعب 

الجنوب.

األمناء/خاص:
عضو  الُخبجي  نارص  الدكتور  ناقش 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة 
القائــم بأعامل رئيــس املجلس، رئيس 
وحدة شؤون املفاوضات، األحد مع أحمد 
الحاج مدير جمرك مينــاء عدن، ونظري 
الطهيــش مدير عام كبــار املكلفني يف 
مصلحــة الرضائب عددًا مــن املواضيع 
والقضايا املتعلقة بسري العمل يف مكتب 

مصلحة الرضائب.
املهندس  حرضه  الذي  االجتامع  ويف 
عدنان الكاف عضو هيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل استمع الُخبجي إىل رشٍح موجٍز 
عن مستوى األداء للكادر الوظيفي، وكذا 
جهود العاملــني واملوظفني يف تحصيل 
اإليــرادات الرضيبيــة مــن القطاعات 
والصعوبــات  واإليراديــة،  االنتاجيــة 
التي تعيق عمليــات التحصيل الرضيبي 

وتنعكس ســلبًا عــىل رفــع العائدات 
الرضيبية للدولة.

وأشــاد الُخبجي بالجهــود الحثيثة 
اإلدارات  يبذلها مســؤولو ومديري  التي 
وجمرك  الرضائب  مصلحة  يف  واألقسام 
مينــاء عدن، معــربًا عن تقديــره لهذه 

من  تعزز  التي  الجهود 
حضــور مؤسســات 
الدولــة يف حكومــة 
واضطالعها  املناصفة 
مبسؤولياتها ومهامها 
ناحية  من  وواجباتها 
املــردود  تحســني 

اإليرادي.
أن  الُخبجي  واكــد 
تعد  الرضائب  مصلحة 
الهامة  القطاعات  من 
الخزينة  عىل  تدر  التي 
التي  باإليرادات  العامة 
القومي وموازنة  الدخــل  تعزز من قوة 
الدولة التي تســهم مع بقية القطاعات 
اإليرادية يف توفري غطاء مســتقر وآمن 
اإليفاء  املناصفة مــن  متكن حكومــة 

بواجباتها والتزاماتها تجاه املواطنني.

األمناء/خاص:
العام  األمــني  نائــب  قام 
االنتقايل  املجلس  رئاسة  لهيئة 
الجنويب األســتاذ فضل محمد 
الجعــدي، مبعيــة عضو هيئة 
الهيئة  رئيس  املجلس،  رئاســة 
العاصمة  النتقــايل  التنفيذية 
نزار هيثم، عرص  املهندس  عدن 
عبدالله  للمناضل  بزيارة  األحد، 
الهيئة  رئيس  شمالن  بن  ناجي 
التنفيذية للقيــادة املحلية بدار 

سعد.
واطــأّن الجعــدي وهيثم 
خالل الزيارة عىل صحة املناضل 

بن شــمالن، الذي يتلقى العالج يف 
بعد  باملنصورة،  الســالم  مستشفى 
تعرضه لوعكة صحيــة خالل األيام 

املاضية.

للمناضل  وهيثم  الجعــدي  ونقل 
بن شــمالن تحّيات الرئيــس القائد 
رئيس  الُزبيــدي  قاســم  عيدروس 
الجنــويب،  االنتقــايل  املجلــس 

هيئــة  أعضــاء  وإخوانهــام 
مبوفور  له  ومتنياتهم  الرئاسة، 

الصحة والعافية.
كام اســتمعا مــن الطاقم 
الطبي املعالــج لرشٍح واٍف عن 
بن  للمناضل  الصحيــة  الحالة 
رضورة  عىل  مشددين  شمالن، 
إيالئه العنايــة والرعاية الطبية 
الالزمتــني، حتى يعود إىل أهله 

ساملًا معاىف.
ومن جانبه، أبدى املناضل بن 
األستاذ  بزيارة  سعادته  شمالن 
مثمنًا  هيثم،  واملهندس  الجعدي 
لهام هذه اللفتة الكرمية، وطالبًا 
القائد  الرئيس  منهم نقل تحياته إىل 
لتواصله  وشكره  الُزبيدي،  عيدروس 
له  الكرمية  ورعايته  ودعمه  املستمر 

طوال فرتة عالجه.

عدن/األمناء/ خاص:
نفذت األجهزة األمنية صباح أمس اإلثنني حملة أمنية واسعة إلزالة العشوائيات 
والتعديات مبحيــط حرم جامعة عدن يف مدينة الشــعب بالعاصمــة عدن وذلك 

بتوجيهات من مدير أمن عدن اللواء مطهر عيل ناجي الشعيبي.
وشاركت يف الحملة وحدات أمنية مشــرتكة من قوات الطوارئ والدعم األمني 

وكتيبة حزم 4 التابعة إلدارة أمن عدن.
واســتهدفت الحملة  املباين والتعديات واالســتحداثات العشوائية يف أرايض 
ومساحات املحيطة بالحرم الجامعي التابع لجامعة عدن مبدينة الشعب والتي جرى 

تشييدها من قبل متنفذين وبطرق غري قانونية.
وأكد مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي أن األجهزة األمنية ستواصل عمليات 
إزالة العشوائيات ولن تتهاون مع املخالفني والباسطني عىل أرايض الدولة وممتلكات 

املواطنني بطرق غري قانونية.
داعيا املواطنني ووسائل اإلعالم اىل التعاون مع األجهزة األمنية النجاح اعاملها 
وعــدم االنجرار وراء الشــائعات واالخبار الكاذبة التي تســتهدف االجهزة األمنية 

وجهودها يف العاصمة عدن.

حلج / األمناء / خاص :
واصلت إدارة الشــؤون االجتامعية بالهيئة التنفيذيــة للقيادة املحلية باملجلس 
االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج أمس االثنني عقد دورتها التدريبية ملدراء اإلدارات 
مبديريات املحافظة حول تحســني اإلداء اإلداري ملــدراء اإلدارات واالرتقاء بالعمل 

التنظيمي .
وحث رئيس الهيئــة التنفيذية للقيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
مبحافظة لحج املحامي رمزي الشعيبي خالل زيارته التفقدية لسري الدورة املشاركني 
عىل االســتفادة من هذه الدورة وعكس ما يتلقونها من معارف عىل الواقع العميل 

بهدف االرتقاء بالعمل .
وأكد الشــعيبي حرص واهتامم القيادة املحلية للمجلس االنتقايل عىل عقد مثل 
هذه الدورات للكوادر اإلدارية يف مختلف اإلدارات مشــريا إىل مدراء إدارات الشؤون 
االجتامعية باملديريات تقع عليهم مهام ومســؤوليات كبرية خصوصا يف متابعة 

عمل املنظامت وتلمس هموم واحتياجات املواطنني والفئات الشد فقرا .
من جانبه عرب رئيس إدارة الشؤون االجتامعية الشيخ علوان العطري عن شكره 
وتقديره للجهود التي تبذلها قيادة انتقايل لحج وحرص رئيس الهيئة التنفيذية عىل 
الحضور وزيارة املتدربني يف الدورة وتحفيزهم عىل بذل املزيد من الجهود مشــيدا 

بالوقت ذاته بالجهود التي يبذلها مدرب الدورة األستاذ حسني قاسم الغزايل .

األمناء/خاص:
دشنت دائرة الشــهداء والجرحى باألمانة العامة لهيئة جلس االنتقايل 
الجنويب، األحد، نزوالتها امليدانية لإلدارات يف الهيئات التنفيذية مبديريات 

العاصمة عدن.
والتقى األســتاذ أســامة بن بريك رئيس الدائرة، ، بقيادة وأعضاء إدارة 
الشــهداء والجرحى يف الهيئــة التنفيذية للقيادة املحليــة مبديرية صرية 

برئاسة فضل عبدالله الكثريي مدير اإلدارة.
ويف اللقاء الذي حرضه العميد محمد عبدالقوي الســعدي، مدير اإلدارة 
بانتقــايل العاصمة عــدن، اّطلع بن بريك عىل ما تم انجــازه خالل الفرتة 
الســابقة، وكذا الربامج واألنشــطة التي تضمنتها خطط العمل للمرحلة 

القادمة.
وناقش اللقاء ابرز الصعوبات واملعوقات التي تواجهها إدارة الشــهداء 
والجرحى باملديرية، والحلول واملعالجات التي تحّد من تكرار تلك املشــكالت 

مستقبال.

االأمانة العامة تقف على م�صتوى االن�صباط الوظيفي وم�صتجدات امل�صهد االقت�صادي 

اخُلبجي يّطلع على جهود قيادة وموظفي م�صلحة ال�صرائب يف رفع العائدات ال�صريبية للدولة

اجلعدي وهيثم يطمئنان على �صحة املنا�صل عبدالله بن �صمالن رئي�س تنفيذية انتقايل دار �صعد

امن عدن ينفذ حملة الإزالة الع�صوائيات يف 
حميط حرم جامعة عدن مبدينة ال�صعب

ال�صوؤون االجتماعية بتنفيذية انتقايل حلج توا�صل 
دورة حت�صني االأداء االإداري ملدراء االإدارات

دائرة ال�صهداء واجلرحى تد�صن نزوالتها 
امليدانية لالإدارات مبديريات العا�صمة عدن


