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اخلبجي يعقد لقا ًء ً
مو�سعا مع قيادات عدد من الوحدات والألوية الع�سكرية اجلنوبية

اخلميـــــــ�س  ٤ -مار�س  2٠2١م -املوافق  ٢٠رجب  ١٤٤٢هـ

األمناء/خاص:

عقد الدكتور نارص محمد ُ
الخبجي
القائم بأعامل رئيس املجلس االنتقايل
الجنــويب ،رئيــس وحدة شــؤون
لقاء موسع ًا مع
املفاوضات ،الثالثاء،
ً
قيادات عدد من الوحــدات واأللوية
العسكرية الجنوبية.
ويف مســتهل اللقاء ،نقل الدكتور
ُ
الخبجي للحارضيــن تحايا الرئيس
القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس
املجلس االنتقــايل ،القائــد األعىل
للقوات املســلحة واألمن الجنوبيني،
وتقديره العايل للجهــود التي يبذلها
قيادات وأفراد الوحدات العســكرية
واألمنية الجنوبيــة للدفاع عن تراب
الوطــن ،وفرض األمن واالســتقرار
وحفظ السكينة العامة للمواطنني.

وقــدم ُ
الخبجــي خالل
اللقــاء ،حرضه األســتاذ
عبدالرحمن شيخ واملهندس
عدنان الــكاف عضوا هيئة
رئاســة املجلس االنتقايل،
عضوا الفريق التفاويض،
واللواء محســن عســكر
مستشــار رئيس املجلس
للشــؤون العســكرية
واألمنية ،واللواء صالح عيل
حسن رئيس هيئة العمليات
املشرتكة الجنوبية ،ومدير
مكتب رئيس املجلس ،القائم
بأعامل قائد ألويــة الصاعقة ،وضم
قيــادات ألوية الصاعقــة واملقاومة
والدعم واإلسناد ،رشح ًا متكام ًال عن
ســر العملية التفاوضية قبل وبعد
اتفاق الريــاض ،والنتائج املهمة التي
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حققتها الزيارة الرسمية لوفد املجلس
االنتقــايل الجنــويب إىل جمهورية
روسيا االتحادية.
وأكد ُ
الخبجــي ،أن قيادة املجلس
االنتقايل ،تثمن صرب منتسبي القوات
الجنوبيــة وصمودهم األســطوري

واجرتاحهــم للآمثر
البطولية رغم انعدام
االمكانيات وانقطاع
املرتبــات لقرابــة 8
أشهر ،مشــر ًا إىل
أنها بذلت وســتبذل
كل مايف وســعها
مع قيــادة التحالف
العريب الســتكامل
اجــراءات رصف
املرتبــات يف أرسع
وقتٍ ممكن.
ونــ ّوه ُ
الخبجي بأن
القيــادة مل ولن يرضيهــا أن يبقى
منتسبو القوات املســلحة الجنوبية،
الذي يضحــون بأرواحهم وأغىل ما
ميلكون يف ســبيل الذود عن حياض
الوطن ،يكابدون وأرسهم نكد العيش

واألوضاع املتدهــورة ،ولن تألو جهد ًا
أو ُتعدم الوسيلة يف سبيل حصولهم
عىل حقوقهم كاملة غري منقوصة.
واستعرض اللقاء بعدها التطورات
العســكرية يف جبهــات القتال ضد
مليشــيات الحــويث اإلرهابية ،وكذا
التحشــيدات اإلخوانيــة عىل حدود
مناطق الصبيحة مبحافظة لحج.
وقدم قيادات األلويــة والوحدات
العســكرية ،رشح ًا متكام ًال عن سري
العمليــات العســكرية يف مختلف
الجبهات ،وجاهزية القوات املرابطة
عــى خطــوط النــار ،مؤكدين أن
معنويــات الجنــود تالمــس عنان
السامء ،ومستعدون لتقديم مزيد من
التضحيات يف ســبيل حامية حدود
الجنوب وحفظ أمنه واستقراره.

ملل�س :م�صفاة عدن يجب �أن تعود �إىل �سابق عهدها ال�ش�ؤون االجتماعية بتنفيذية انتقايل حلج تختتم دورة حت�سني الأداء
وال�سكوت عن الو�ضع القائم �أمر غري مقبول الإداري ملديري الإدارات
األمناء/خاص:

عدن  /األمناء  /خاص :
قام محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد
حامد مللــس يوم الثالثاء ،بزيــارة تفقدية
لرشكة مصايف عدن مبدينة الربيقة.
وفور وصوله إىل مقــر الرشكة ،مبعية
اللواء مطهر عيل ناجــي مدير عام رشطة
عدن ،عقد املحافظ مللس اجتامع ًا مغلق ًا مع
نائب املديــر العام وعدد من مديري اإلدارات
ورؤساء القطاعات باملصفاة.
وأكد املحافظ يف كلمة له خالل االجتامع،
عىل القيمة االقتصادية التي متثلها املصفاة
بالنسبة لعدن والبالد قاطبة ،مشري ًا إىل أنها
وألسباب عدة تخلت عن دورها االقتصادي
الذي كانت تقوم به حتى وقت قريب.
وتطرق املحافظ إىل أهمية الدور الذي من
املفرتض أن تضطلــع به املصفاة خصوصا
يف هــذه املرحلة التي تســتوجب تضافر
الجهود وتوحيدها من أجــل املواطن الذي
ينتظر مننا الكثري.
وأضاف املحافــظ »:العمل مســؤولية
جامعية ،واملصفاة منشــأة مركزية ،ولكن
مسؤوليتنا كسلطة ومسؤوليتكم كقيادات
لها ،تكمن يف نهضتها وإعادة شعلتها إىل
التوهج ،وعــودة دوران عجلة العمل فيها،
فنحن اليــوم نعيش أزمة كهربــاء وأزمة
إسفلت ،حيث مشــاريع الطرقات متوقفة
بسبب انعدام هذه املادة ،فمن يريد استمرار
انطفــاء شــعلة املصفاة يريــد قتل عدن
وأهلها».
وأكمل املحافــظ قائ ً
ال »:أنتم ناضلتم يف
العام  2015وضحيتم من أجل عدن ،واليوم
عليكــم مواصلة النضــال ،ونحن جنودكم

ملقاومة كل محاوالت قتل املصفاة ودورها
الكبري».
وواصل حديثــه قائ ً
ال »:جئنا إليكم اليوم
نســألكم ونبحث عن حلول منكم لخربتكم
وكفاءتكم لتســاعدونا عــى التغلب عىل
مشكلة متوين الكهرباء بالوقود ،فالشارع
اليوم يعيش حالة غليان ومعه كل الحق يف
ذلــك ،لذا نريد املصفاة أن تعود إىل ســابق
عهدها ،فالســكوت عن الوضع القائم أمر
غري مقبول ،وإذا كان هناك من يريد لعدن أن
تعيش وسط هذه املعاناة ،فنحن وأنتم وكل
أبنائها لن نرىض بذلك».
هــذا وبحــث االجتــاع مجموعة عن
الحلول االسرتاتيجية التي تضمن عدم تكرار
األزمات وإدارتها بآليات عمل حديثة.
بعد ذلك اســتمع املحافــظ مللس من م.
ســعيد محمد بن محمد نائب مدير مصايف
عدن ،إىل أبرز املشــكالت التــي تواجهها
مصايف عــدن ،والتي تســببت يف تغييب
دورها الوطنــي وأعاقتها عــن أداء املهام
املفرتض أن تقوم بها.
وتحدث يف اللقاء عدد من املســؤولني
يف املصفــاة وتضمن طرحهــم ُجملة من
املقرتحات الكفيلة بتشغيل املصفاة وعودة
نشاطها.
ويف ســياق الزيارة قــام املحافظ مللس
بزيارة مرشوع إنشاء محطة توليد الطاقة
ّ
واطلع من الخرباء الصينيني عىل سري العمل
ومستوى االنجاز يف املرشوع .
إىل ذلــك وجه محافــظ العاصمة عدن
بعدم السامح بالبناء يف حرم املصفاة ووعد
بإزالة اي اســتحداثات أو أعــال بناء يف
املوقع.

اختتمت إدارة الشــؤون االجتامعية
بالهيئــة التنفيذيــة للقيــادة املحلية
باملجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة
لحج الثالثاء ،أعــال دورتها التدريبية
ملديري اإلدارات مبديريــات املحافظة
والتي استمرت عىل مدى ثالثة أيام .
وتلقــى املشــاركون يف الــدورة
التدريبية العديد مــن املهارات املتعلقة
بتطوير وتحســن اإلداء اإلداري ملديري
اإلدارات واالرتقاء بالعمل التنظيمي مبا يتواكب مع
متطلبات املرحلة ويســهم يف تنظيم العمل واألداء
لكافة الكوادر املنضوية يف إطار إدارات الشــؤون
االجتامعية وفقــا لالســراتيجية املُعدة من قبل
قيادة املجلس االنتقايل .
وأكد مدير إدارة الشــؤون االجتامعية الشــيخ
علوان العطري بأن الدورة ،كانت مالمئة ومواكبة
لألحداث والتطورات وجاءت للدفع بالعمل اإلداري
لــدى مديــري اإلدارات باملديريات نحــو العمل
املؤسيس املنظم .
وعب العطري عن شكره وتقديره للجهود التي
ّ

تبذلها قيــادة انتقايل لحج بقيــادة رئيس الهيئة
التنفيذية املحامي رمزي الشعيبي يف سبيل تذليل
الصعوبات التي تعرتض سري العمل ،وكذا االسهام
يف تحفيز املشاركني يف الدورة عىل بذل املزيد من
الجهود ،مشــيدا بالوقت ذاته بالجهود التي بذلها
مدرب الدورة األستاذ حسني قاسم الغزايل .
وكان رئيــس الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحلية
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب مبحافظة لحج
املحامي رمزي الشــعيبي قد قام يوم أمس االثنني
ّ
وحث املشاركني عىل
بزيارة تفقدية لســر الدورة،
االستفادة من هذه الدورة وعكس ما يتلقونها من
معارف عىل الواقع العميل بهدف االرتقاء بالعمل .

