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حلج / اإلدارة اإلعالمية :

التنفيذيــة  الهيئــة  وقفــت 
للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
يف  لحج  مبحافظــة  الجنــويب 
لشــهر   األول  الدوري  اجتامعها 
صباح  عقدته  الذي   ،2021 يونيو 
القيادة  رئيــس  برئاســة  األحد 
املحلية املحامي رمزي الشــعيبي، 
أمــام تداعيات األحــداث األمنية 
املسيمري  مديرية  شــهدتها  التي 
والتــي خلفت قتيــا وعددا من 
باإلضافة  املواطنني،  من  الجرحى 
إىل األوضاع األمنية مبديرية طور 

الباحة .
وبهــذا الصدد أقــر االجتامع 
تشــكيل لجان من إدارات انتقايل 

املحلية  القيادات  ورؤساء  املحافظة 
باملديرتني للنــزول لتقيص الحقائق 
ورفع تقرير رســمي إىل رئاســة 
املجلــس باملحافظة لتدارس الوضع 
مع القيادة العليــا للمجلس واتخاذ 

الحلول واإلجراءات الازمة .
وكانــت الهيئــة التنفيذيــة قد 
دقيقة  بالوقوف  اجتامعها  افتتحت 
حداد وقــراءة الفاتحــة عىل روح 
فقيد الوطن الجنويب املناضل العميد 
عبدالله الحوتــري املرقيش - رئيس 
انتقايل أبني سابقا، مستشار األمني 
العام لألمانة العامة لهيئة رئاســة 
املجلس االنتقــايل الجنويب - الذي 

توفــاه األجل يوم الســبت يف أحد 
مشــايف العاصمة املرصية القاهرة  

بعد رصاع مع املرض .
يف  لحج  تنفيذية  واســتعرضت 
اجتامعهــا نتائج اجتامع رئاســة 
القيــادة املحليــة باملحافظــة مع 
مديرية  النتقايل  التنفيذيــة  الهيئة 
كرش، باإلضافة إىل تقارير اإلنجاز 
االنسان،  )حقوق  إدارات  ألنشــطة 
والجامهريية،  والطفــل،  واملــرأة 

والشهداء والجرحى( .
بكلمة  استهل  قد  االجتامع  وكان 
لرئيــس الهيئــة التنفيذية املحامي 
رمزي الشــعيبي، اســتعرض فيها 
األوضاع عىل مستوى  آخر تطورات 

لحــج خاصــة والجنــوب عامة، 
للتحركات  امللموسة  بالنتائج  مشيدا 
واللقاءات التي يجريها الرئيس القائد 
عيدروس قاســم الُزبيــدي، رئيس 
املجلس االنتقــايل الجنويب، القائد 
الجنوبية،  املســلحة  للقوات  األعىل 
مع كافة القوى السياسية والرشائح 
االجتامعيــة يف مختلف محافظات 

الجنوب .
يف  التنفيذية  الهيئة  وناقشــت 
اجتامعهــا العديــد مــن القضايا 
يف  واملدرجة  الهامــة  واملواضيــع 
بشــأنها  واتخذت  اجتامعها  جدول 

القرارات والتوصيات الازمة.

انتقايل حلج يعقد اجتماعه الدوري ويقف اأمام الأحداث 
التي �سهدتها مديريتا امل�سيمري وطور الباحة

عدن/ األمناء/ ياسر الشبوطي:

اســتقبلت صباح األحد، املوافــق 20 /6 /2021م، مبقــر صحيفة »العاصمة«، 
األستاذة هدى خالد الكازمي - مدير عام مكتب اإلعام  بالعاصمة عدن، وعضو الهيئة 
الوطنية لإلعام الجنويب، واملرشف العام للصحيفة - ومعها األســتاذ عبدالله فدعق 
رئيس تحرير صحيفة »العاصمة«، األستاذ عواس، مدير عام مديرية خورمكرس، وقد 
أطلعت األستاذة هدى الكازمي - مدير عام اإلعام بالعاصة عدن، خال اللقاء - مدير 
عام خورمكرس عىل الوضع الصعب الذي يعاين منه مبنى الصحيفة وطبيعة املعاناة 

الصحيفة  فيهــا  تعمــل  التي 
ومنتسبيها.

هذا وطــاف كٌل من األخوة 
اإلعام  مكتــب  عــام  مديــر 
بالعاصمــة عدن هدى الكازمي 
ومعهــا مديــر عــام مديرية 
تحرير  ورئيــس  خورمكــرس 
بأقســام  »العاصمة«  صحيفة 

الصحيفة املختلفة للتعرف عىل بعض األقسام اآليلة للسقوط.
ويف ختام زيارته لصحيفة »العاصمة« أشاد عواس بالجهود الجبارة التي تبذلها 
الصحيفة ومنتسبوها واملستوى املهني واإلبداعي رغم الظروف الصعبة واإلمكانيات 
املحدودة والشحيحة التي تواجهها، حيث أبدى مدير عام خورمكرس استعداده الكامل 
ملد يد العون لهذا املنرب اإلعامي والصحفي الرســمي النتشاله من أوضاعه الصعبة، 
مشــيدا بالجهود املبذولة لألخت هدى الكازمي مدير عام اإلعام بالعاصمة عدن يف 
انتشال أوضاع اإلعام الرسمي بالعاصمة عدن وإعادة االعتبار له ومنه وكالة األنباء 

عدن.
حرض اللقاء األخوة عبدالقادر الرباش نائــب مدير عام مكتب اإلعام بالعاصمة 
عدن، ويارس الشــبوطي مدير التحرير بالصحيفة، وعيل الدياين مستشــار رئيس 
التحرير لشــؤون األخبار السياســية يف الصحيفة، ومحمد عبدالكريم املدير املايل 

واإلداري للصحيفة وملكتب اإلعام عدن.

أطلعته على الوضع الصعب الذي تعمل فيه صحيفة »العاصمة«..

مدير عام الإعالم بالعا�سمة عدن 
تلتقي مدير عام خورمك�سر


