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األمناء / خاص :

الشــعيبي،  عبدالله  رمــزي  املحامي  رأس   
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس 
االنتقايل الجنــويب مبحافظة لحج، الخميس، 
بالهيئة  اإلدارات  ملديــري  اســتثنائيا  اجتامعًا 
الهيئات  ورؤساء  املحافظة  النتقايل  التنفيذية 

التنفيذية باملديريات .
الحارضون  وقف  االجتامع،  مســتهل  ويف 
دقيقة حداد عىل أرواح ضحايا الحادث املروري 
املؤســف الذي وقع مطلع األسبوع يف مديرية 
17 شــخصا بينهم  طور الباحة وراح ضحيته 

نساء وأطفال .
وجــرى خالل االجتــامع مناقشــة العديد 
بالعمل  املتعلقة  الهامــة  القضايا وامللفات  من 
التنظيمي ونشاط الهيئات التنفيذية باملديريات 
وُســبل تنســيق العمل بني املديريات ومديري 
اإلدارات بتنفيذية انتقايل املحافظة، مبا يسهم 
يف تعزيــز أداء الهيئات التنفيذية وميّكنها من 

تأدية عملها عىل أكمل وجه.
وأكد الشعيبي أهمية تضافر الجهود والعمل 
لكل ما من شأنه بأن يسهم باالرتقاء يف العمل 
اإلداري والتنظيمي وخلــق بيئة مالمئة قامئة 

عىل العمل املؤسيس املنظم.
التنفيذية  الهيئات  رؤســاء  الشعيبي  وحّث 

االنخراط يف  املحافظة عىل رضورة  مبديريات 
املواطنني لتلمس همومهم والرفع من  صفوف 
معاناتهم يف ظل األوضاع الصعبة، وسياســة 
العقاب الجامعي التي متارسها رشعية اإلخوان  

بهدف تركيع شعبنا الجنويب.

وأكد الشــعيبي أن املرحلــة الراهنة مرحلة 
مفصليــة، وتتطلب مــن الجميع بــذل املزيد 
التحديات ودعم  من الجهــود ملواجهة كافــة 
ومؤازرة تحركات القيادة السياســية الجنوبية 
التي يرتجمها الرئيس القائد عيدروس قاســم 

، والوفد  االنتقــايل  املجلس  الُزبيدي، رئيــس 
الســعودية  العاصمة  يف  الجنويب  التفاويض 

الرياض .
ووقف االجتامع وباســتفاضة أمام املشاكل 
وأبرز الصعوبات واملعوقــات التي تواجه عمل 
طرحها  تم  والتي  باملديريات  التنفيذية  الهيئات 
خالل االجتامع من قبل رؤساء الهيئات، وبحث 
الُســبل الكفيلة مبعالجة مــا ميكن معالجتها 
إىل  الــواردة  وباملالحظات  باألخــرى  والرفع 
القيــادة العليا للمجلس االنتقــايل للنظر يف 

إمكانية وضع الحلول واملعالجات الالزمة لها.
تفعيل عمل  االجتامع عىل رضورة  وشــدد 
ونشــاط اإلدارات التنظيميــة واألقســام يف 
الهيئــات التنفيذية باملديريــات، وانتظام عقد 
اجتامعــات القيادات املحليــة ورفع املحارض 

والتقارير يف موعدها املحدد.
 كام وجه االجتامع دعــوة عاجلة للجهات 
املعنية يف السلطة والحكومة برضورة اإلرساع 
بإعادة ترميــم خط طور الباحــة نظرا لتزايد 
الحوادث املرورية وســقوط املزيد من الضحايا 

من املواطنني.
العديد  ناقش  قد  االستثنايئ  االجتامع  وكان 
من القضايا واملواضيع الهامة املدرجة يف جدول 
اجتامعه واتخذ بشــأنها القرارات والتوصيات 

الالزمة.
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