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حلج / األمناء / خاص :
بحثــت القيــادة املحليــة للمجلس 
يوم  لحج،  مبحافظة  الجنويب  االنتقايل 
التنظيمي  العمل  تطوير  ُســبل  الثالثاء، 

للقيادة املحلية النتقايل مديرية كرش.
رئيس  الذي ضــم  االجتــاع،  ويف 
وأعضاء الهيئة التنفيذية النتقايل كرش، 
للقيادة  التنفيذية  الهيئــة  رئيس  تحدث 
املحامي رمزي  لحــج  املحلية مبحافظة 
الشعيبي بكلمة أكد خاللها أهمية تطوير 
العمــل التنظيمي ليتوافــق مع طبيعة 

املرحلة.
خلق  رضورة  عىل  الشــعيبي  وشدد 
واإلدارات  الهيئات  قيادات  بني  االنسجام 
تعزيز  من شــأنه  ملا  تحتهــا  املنضوية 
العمــل التنظيمي وتحقيــق النجاحات 
الراهنة  املرحلــة  أن  املرجــوة، موضحا 
جميع  لتضافر  ماسة  وبحاجة  مفصلية 
الجهود نحو األهداف الجوهرية للمجلس 
الجنوب  وقضيــة  الجنويب  االنتقــايل 
وتطلعات شــعب الجنــوب يف الحرية 

واالستقالل واستعادة الدولة.

وجرى خالل االجتــاع، الذي انعقد 
لحج  النتقايل  املحليــة  القيــادة  مبقر 
بحضــور نائب رئيس الهيئــة التنفيذية 
النتقايل املحافظــة محمد أحمد العاد، 
مناقشــة العديد من القضايا واملواضيع 
املتعلقة بالعمل التنظيمي مبديرية كرش.

تكامل  رضورة  عىل  االجتاع  وشدد 
الجهود وتنفيذ األنشــطة، كٌل بحســب 

اختصاصــه ومهامه يف إطــار موقعه 
ضمن قوام الهيئة التنفيذية باملديرية. 

التوصيات  بعدد من  االجتاع  وخرج 
التنفيذية  الهيئــة  ودور  لعمــل  املعززة 
ومهامها  أدواره  وتطوير  كرش  النتقايل 
أداء  التــي متكنه من  وامليدانية  اإلدارية 
املرحلة  ملقتضيــات  وفقا  عملــه  مهام 

الراهنة.

األمناء/ منير مصطفى :
أكد املدير العــام التنفيذي للهيئة العامة 
عبدالقادر  د.  الطبية  واملســتلزمات  لألدوية 
أحمد الباكري أن "أبــرز املهام املرتكزة أمام 
الهيئة خــالل هذا العام هي توفري املعلومات 
الدقيقة واملحايدة لألدوية للعاملني الصحيني 
واملجتمع، وذلك من خالل وســائل التواصل 
اإللكرتونيــة ومن  االجتاعــي واملواقــع 
خالل املؤمترات والنــدوات وإصدار النرشات 
واملجالت، وحاليا نحــن بصدد إصدار نرشة 
شهرية الستعراض أنشطة وفعاليات الهيئة، 
إضافة إىل مقاالت علميــة وطبية وثقافية 

وتوعوية".
وأضــاف املدير العام التنفيــذي للهيئة 
يف ترصيح لـ"األمنــاء" قائاًل: "لدى الهيئة 
ارتباط وثيق مع اإلعــالم الدوايئ من خالل 

استمرارية التيقظ الدوايئ لرصد 
أن  كا  االستخدام،  بعد  األدوية 
هناك تعاون كبــري مع جامعة 
األخرى  الجامعات  وبعض  عدن 
الباحثني،  وتأهيــل  لتدريــب 
الهيئة  بــني  اســتمرار  وهناك 
الخليجي  التعــاون  ومجلــس 
يف تبــادل املعلومــات خاصة 
يف مجال التيقــظ الدوايئ بعد 

االستخدام".
عبدالقادر  الدكتور  وأشــار 
تهتم  "الهيئة  أن  إىل  الباكــري 

التدريب والتأهيل ملا له من أهمية  بنشــاط 
يف رفع كفاءة العاملني، وأن الهيئة تســعى 
األجهزة  متكامل  حديث  مخترب  إنشــاء  إىل 
الطبيــة املختربيــة بحيث يكــون مختربا 
مرجعيــا، وقد انتهينا من وضع الدراســات 

سيتم  وقريبا  واملخططات 
إنزال املناقصة".

الدكتــور  وأوضــح 
الباكري أن "الهيئة تحرص 
عملية  تكثيف  عــىل  دوما 
الرقابــة والتفتيــش عىل 
األدوية مــن خالل التعاون 
الجارك  رجال  مع  املشرتك 
والسلطة  األمنية  والجهات 

القضائية".
وحــول ســري عملية 
التطعيم لفــريوس كوفيد 
19 )كورونا( قال: "تم تطعيم أكرث من )70 
ألف( شخص ومل تســتلم الهيئة أو الجهات 
الصحية أي بالغات أو شــكاوى تشــري إىل 
أي أثــار جانبية للقــاح وال زال اإلقبال عىل 

التطعيم مستمرا".
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محليات

المدير العام التنفيذي للهيئة العامة للأدوية:

عدن / األمناء / خاص :
قاســم  عيدروس  القائد  الرئيس  قام 
الُزبيدي، رئيــس املجلس االنتقايل، القائد 
األعىل للقوات املســلحة الجنوبية، صباح 
أمس األربعاء، بزيــارة تفقدية ملقر هيئة 
املســلحة  للقوات  العســكرية  العمليات 

الجنوبية.
وكان يف استقبال الرئيس القائد لدى 
وصول مقر الهيئة، اللواء الركن صالح عيل 
حســن، رئيس هيئة العمليات العسكرية، 

وضباط الهيئة.
واستمع الرئيس القائد، خالل الزيارة، 
مــن اللواء صالح عيل حســن، إىل رشٍح 
مفصــٍل عــن أداء الهيئة وســري العمل 
القيادة  وفاعلية  جاهزية  ومستوى  فيها، 
والســيطرة، وكــذا الخطط املســتقبلية 
لتطويــر العمــل املؤســي يف الهيئة 
القوات  وأفراد  لدى وحدات  الكفاءة  ورفع 

املسلحة الجنوبية.

وأشــاد الرئيس الُزبيدي مبا ملسه من 
تطــوٍر نوعي يف مختلــف التخصصات 
العملياتية يف الهيئة ويف مقدمتها القيادة 
والســيطرة والتخطيط االسرتاتيجي ذات 

التنظيم والتحديث  االختصاص، ومستوى 
آلليات عمل الهيئة، مثنيًا عىل الجهود التي 
تبذلها قيادة الهيئة للرفع من كفاءة األداء 

التخصيص واملهني لدى منتسبيها.

الرياض / األمناء / خاص :
بحث وفــد املجلس االنتقايل الجنويب، املفاوض يف العاصمة الســعودية 
الرياض، مع سفري الصني لدى اليمن كانغ يونغ، أمس األربعاء، آخر املستجدات 

بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.
واستعرض الدكتور نارص الُخبجي - رئيس وحدة شؤون املفاوضات والوفد 
املفاوض لتنفيذ اتفاق الرياض - جهود املجلس االنتقايل الجنويب لتنفيذ اتفاق 

الرياض، مؤكًدا متسك املجلس بتنفيذ جميع بنود االتفاق دون انتقائية.
وتطرق إىل الــدور املحوري والجهود الكبرية التــي تبذلها اململكة العربية 
الســعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف تنفيذ االتفاق وإحالل الســالم 

واالستقرار.
وأشار إىل القوى العابثة التي تستنفد جهودها إلفشال جهود تنفيذ االتفاق 
وإغراق الجنوب يف مستنقع الرصاعات واألزمات، إىل جانب استخدام سياسات 

العقاب الجاعي املمنهج ضد شعب الجنوب.
وشدد عىل أن عملية السالم ستظل قارصة ما مل تنطلق من أساس الرصاع، 
وتضــع القضايا املحوريــة، ويف مقدمتها قضية شــعب الجنوب يف صدارة 

اهتامها.
وعرب السفري الصيني عن دعم بالده لجهود السالم الراهنة بقيادة املبعوث 
الخاص لألمــني العام لألمم املتحدة، وكذلك جهود اململكة العربية الســعودية 

الستكال تنفيذ اتفاق الرياض.
وأعرب عن تقدير بــالده للتجاوب اإليجايب والتعامل البناء من قبل املجلس 
االنتقايل الجنــويب؛ لتنفيذ االتفــاق، وإيقاف إطالق النار، وإحالل الســالم 

واالستقرار يف املنطقة.

أبني ـ األمناء:
برعاية الرئيس عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، أقيمت 
يف مديرية املحفد مبحافظة أبــني، صباح أمس األربعاء، فعالية لتأبني الفقيد 

املناضل العميد عيل نارص لعوش الكازمي.
ورفع املشــاركون يف الفعالية، صور الفقيد الكازمي وأعالم دولة الجنوب، 
وصور الرئيــس الُزبيدي، ُمرددين هتافات ثورية تؤكد الســري قدًما عىل درب 

الفقيد.
وألقيت خالل الفعالية، عدة كلات تناولت ســرية ومناقب الفقيد، ودوره 
النضايل، باإلضافة إىل تذكري ملا تعرض له من مضايقات جرت من قبل مليشيا 

اإلخوان اإلرهابية.

الرئي�ش الزبيدي يتفقد �سري العمل بهيئة العمليات الع�سكرية للقوات امل�سلحة اجلنوبيةالرئي�ش الزبيدي يتفقد �سري العمل بهيئة العمليات الع�سكرية للقوات امل�سلحة اجلنوبية

برعاية الرئي�ش الُزبيدي.. فعالية برعاية الرئي�ش الُزبيدي.. فعالية 
تاأبني للفقيد الكازمي باملحفدتاأبني للفقيد الكازمي باملحفد

وفد االنتقايل بال�سعودية و�سفري وفد االنتقايل بال�سعودية و�سفري 
ال�سني يبحثان اآخر امل�ستجداتال�سني يبحثان اآخر امل�ستجدات


