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األمناء/خاص:
التقى الرئيس القائد عيدروس قاســم 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
األحد، أعضاء دائرة الشهداء والجرحى يف 
وأعضاء  الرئاســة،  لهيئة  العامة  األمانة 
بالجمعية  الشــهداء والجرحــى  لجنــة 
الطبية  الدائرة  للمجلس، وأعضاء  الوطنية 

يف ألوية الدعم واإلسناد.
اللقاء، مّثــن الرئيس  ويف مســتهل 
القائــد التضحيات الجســام التي قدمها 
العرض  الشــهداء والجرحى دفاًعــا عن 
والوطن، مؤكًدا أن كل تلك التضحيات هي 

محل فخر واعتزاز كل جنويب.
يبذل  املجلس  أن  الُزبيدي  الرئيس  وأكد 
قصارى جهده للمســاهمة يف التخفيف 
من معاناة أرس الشــهداء، وكذا تلبية أهم 

احتياجات الجرحى.
أن تضطلع  اللقاء عىل رضورة  وشدد 
تجاه أرس  بواجبهــا  املناصفة  حكومــة 
الشــهداء والجرحى، من خالل إيالء أرس 
التضحيات  الكاملة نظري  الرعاية  الشهداء 
التي قدمهــا الشــهداء، إىل جانب تلبية 

احتياجات الجرحــى، الذين يعانون جراء 
اإلهامل الحكومي املُتعمد.

املُتعلقة برفع  املهام  اللقاء  ناقش  كام 
معانــاة أرس الشــهداء، ومواصلة عالج 

الجرحى يف الداخل والخارج.
تنســيق  تعزيز  أهمية  اللقــاء  وأكد 
الجهــود املُشــركة بني دائرة الشــهداء 
والجرحى باألمانة العامة، ولجنة الشهداء 

للمجلس،  الوطنية  بالجمعيــة  والجرحى 
الدعم واإلسناد،  ألوية  والدائرة الطبية يف 

وتوحيد الجهود لتذليل الصعوبات.
ويف ختــام اللقاء، اســتمع الرئيس 
القائــد إىل عدد من املالحظــات الهامة، 
واملُتعلقة بالجانب العميل، وأهم املُعوقات 
التي تعرض ســري العمــل، ومقرحات 

بالحلول املمكنة لتجاوزها.

عدن / األمناء / خاص :
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  عقدت 
الجنويب،  أمس االثنني، اجتامعها الدوري 
اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس  برئاسة 

الجمعية الوطنية.
ويف االجتامع، الذي حرضه األســتاذ 
أحمــد حامد مللس، األمــني العام لألمانة 
العامة لهيئة الرئاســة، محافظ العاصمة 
عــدن،  ووزراء املجلــس يف حكومــة 
املناصفــة، جــرى اســتعراض مقررات 
االجتامع السابق ومســتوى إنجاز املهام 
الكهرباء واملياه وخاصة  املتصلة بخدمتي 
ما يتعلق بتأمني وصول املياه من محافظة 
أبــني إىل العاصمــة عدن عقــب إنجاز 
عليها  املتفق  الفنية  واإلجراءات  الخطوات 
بني مؤسستي املياه يف كل من عدن وأبني 

تحت إرشاف محافظ العاصمة.
ووقفــت الهيئــة يف اجتامعها عىل 
الرابعة  الدورة  لعقد  النهائية  االستعدادات 
للجمعية الوطنية نهاية األسبوع الجاري، 
مشــيدة مبا تم إنجازه بهــذا الخصوص 

إلنجاح أعامل هذه الدورة الهامة.
الهيئة  استمعت  االجتامع،  ختام  ويف 
إىل تقريٍر مفصٍل عن ســري عمل هيئات 

املجلس املختلفة، واتخذت ما يلزم لتحسني 
أدائها، وُيعــزز دور املجلس االنتقايل يف 
عدد من املجاالت املرتبطة بحياة املواطنني.

األمناء/خاص:
عضو  هيثــم،  نزار  املهنــدس  التقى 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب 
- رئيس الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية 
العاصمة  الجنويب يف  االنتقايل  للمجلس 
عدن - قيادة املكتب السيايس مؤمتر عدن 

الجامع. 
ويف مستهل اللقاء، رحب املهندس نزار 
هيثم بالحارضيــن، متمنيا أن يخرج هذا 
اللقاء بتوصيــات ومقرحات تعزز العمل 
املجتمعــي مبا يوحد الجهــود والطاقات 

لخدمة املواطنني يف العاصمة عدن.
واستمع هيثم خالل اللقاء من الدكتور 
إيهــاب عبدالقــادر رئيــس املكتب، إىل 
رشح واٍف عن التحــركات التي يقوم بها 
واللقاءات التي يجريها مع مختلف رشائح 
املجتمع للوصول إىل خطة عمل تســاعد 

عىل انتشــال العاصمة عــدن من حرب 
الخدمات التي تواجهها. 

وجرى خالل اللقاء مناقشة العديد من 
القضايا املجتمعية واإلنسانية والخدماتية 
العاصمة عدن،  التي تعاين منها  واألمنية 

وُســبل تعزيز دور النقابات العاملية يف 
مكافحة الفساد وأهمية مراقبة املنظامت 
نحو  نشــاطها  وتوجيه  والدولية  األهلية 
الجوانب الطارئة واملهمــة التي يحتاجها 

املواطنون يف العاصمة عدن.
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محليات

األمناء/خاص:
تــرأس مختار اليافعي، نائب رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، األحد، 
اجتامعا بعدد من الصحفيني واإلداريني والفنيني العاملني يف وكالة أنباء عدن، 
بحضور الدكتور صدام عبدالله، عضــو الهيئة، رئيس قطاع الصحافة واإلعالم 

الحديث.
وُكرس االجتامع ملناقشة خطة إعادة تشــغيل الوكالة خالل األيام القريبة 

القادمة، استنادًا لقرار الهيئة يف هذا الخصوص. 
وأكد اليافعي، خالل االجتامع، أن قــرار إعادة وكالة أنباء عدن قد اتخذ وال 
تراجع عنه، مشــريًا إىل أن هذا القرار يأيت يف ســياق إعادة العمل يف جميع 
وســائل اإلعالم الجنوبية الرســمية املتوقفة ومنها تلفزيــون وإذاعة عدن 

وصحيفة 14 أكتوبر، التي تركت لإلهامل خالل السنوات املاضية.
ولفت اليافعي إىل أن الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، قطعت شوطًا كبريًا 
يف التجهيز إلعــادة إطالق الوكالة من خالل تأثيث املقــر الخاص بها بأحدث 

التجهيزات املكتبية والتكنولوجية والفنية. 
ودعا اليافعي جميع املوظفني والصحفيني يف والوكالة للعودة إىل العمل، 
مؤكــدًا أن الباب مفتوح أمام الجميع ملن أراد العمــل لخدمة الجنوب وقضيته 

العادلة. 
من جانبــه، أكد الدكتور صدام عبدالله، أن إعــادة إطالق وكالة أنباء عدن، 
سيحدث نقلة كبرية يف اإلعالم الجنويب، مبينًا أن العمل منصب حاليًا يف إعداد 
خطة العمل التي ســتعتمد عليها الوكالة عند إعادة إطالقها، حاثًا الجميع إىل 
اإلسهام يف ذلك مبا يعزز الدور الكبري الذي ستلعبه الوكالة يف خلق إعالم جديد 

ومميز وعابر للحدود. 
وأشار عبدالله إىل أن قيادة املجلس االنتقايل الجنويب بقيادة الرئيس القائد 
عيدروس الزبيدي، ُتــويل اإلعالم اهتامما كبريا، والدليل هو تأســيس الهيئة 
الوطنيــة لإلعالم الجنويب التي ســتتوىل اإلرشاف عىل وســائل اإلعالم ومن 
ضمنها الوسائل التي سيتم استعادتها وتشغيلها، مؤكدًا ستحظى باستقاللية 

تامة ودعم كبري للقيام مبهامها يف نقل الحقيقة وخدمة املرشوع الجنويب. 
وعقب ذلك، ُفتح بــاب النقاش أمام الحارضين الذين عربوا يف مداخالتهم 
عن سعادتهم بإعادة تشغيل الوكالة، مؤكدين جاهزيتهم التامة لبدء العمل وفق 

اإلمكانيات املتاحة.

حلج / األمناء / صالح الرعوي :
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب، مبديرية 
تنب يف محافظة لحج، يوم األحد، اجتامعها الدوري برئاســة األخ محمد سامل 

الوعل رئيس الهيئة .
واستهل االجتامع بالوقوف دقيقة حداد عىل أرواح ضحايا الحادث اإلرهايب 
الذي اســتهدف جنودا من القوات املسلحة الجنوبية يف مدينة زنجبار عاصمة 

محافظة أبني.
وتناول االجتامع العمل التنظيمي لتنفيذية املديرية ونشاط رؤساء األقسام 

ورضورة التنسيق املشرك فيام بينها وبني املراكز وإدارات تنفيذية املحافظة.
وشــدد االجتامع عىل تطوير العمل التنظيمي يف أقسام املجلس من خالل 

التواصل واالطالع بأدوارها بطرق منهجية ومخططة.
وقــد خرج االجتامع بعدد مــن التوصيات والقــرارات الهادفة إىل تطوير 

منظومة العمل يف املجلس.

نائب رئي�س الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي يرتاأ�س نائب رئي�س الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي يرتاأ�س الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي: نبذل ق�سارى جهدنا للتخفيف من معاناة اأ�سر ال�سهداء واجلرحىالرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي: نبذل ق�سارى جهدنا للتخفيف من معاناة اأ�سر ال�سهداء واجلرحى
اجتماًعا ملناق�سة خطة اإعادة ت�سغيل وكالة اأنباء عدناجتماًعا ملناق�سة خطة اإعادة ت�سغيل وكالة اأنباء عدن

تنفيذية انتقايل تنب بلحج تناق�س تطوير العمل التنظيميتنفيذية انتقايل تنب بلحج تناق�س تطوير العمل التنظيمي


