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محليات

األمناء / خاص  :

 كلفت الهيئة اإلدارية للجمعية 
الوطنيــة، أمس االثنــن، رئيس 
اللجنــة القانونيــة يف الجمعية 
الوطنيــة بإنجاز تعديالت الالئحة 
التنظيمية التزامها بقرارات دورتها 

الرابعة.
 وأحالــت خــالل اجتامعها ، 
أعضائها  11 مقعًدا من  ملف خلو 
إىل الرئيــس عيــدروس الُزبيدي 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب. 

يف  الهيئــة  واســتعرضت 
الحالة  تفاقم  تداعيات  اجتامعها، 
يف  الحاد  والتدهــور  االقتصادية 
قيمة العملة املحلية مقابل العمالت 

األجنبية.

عدن / األمناء / خاص :

 بحث فضــل الجعدي نائب أمن 
عــام املجلــس االنتقــايل الجنويب 
يف اجتامع لدوائــر األمانة مع إدارة 
الشــؤون الخارجيــة للمجلس، يوم 
األحد، ســبل دعم خطــة عمل فريق 

الحوار الجنويب الخارجي.
 وقرر الرئيس عيدروس الُزبيدي، 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  رئيس 
تحقيق  لتعزيــز  الفريــق  تشــكيل 
االصطفاف الجنويب مبختف أطيافه. 
خطوات  الفريق  رؤية  وشــملت 
الجوهرية  وقضاياه  للحوار  تنظيمية 
ومراحله وتفاصيلها، وأهداف املرحلة 
املســتهدفن  ومعايري  منــه  األوىل 
مبدأ  عىل  ارتــكاًزا  فيه،  باملشــاركة 

التصالح والتسامح. 
دوائر  إعداد  االجتامع عىل  واتفق 

العامــة للمجلس خطة عمل  األمانة 
رؤية  تدعم  بتخصصاتهــا،  مرتبطة 

عمل فريق الحوار الجنويب.
 ووصف الجعدي، الحوار الجنويب 
الطريق  بأنه خطوة عىل  الجنويب،   –
الصحيح إلظهار الصــورة الحقيقية 
للداخل والخــارج، مؤكًدا دعمه خطة 
الخارجي  الجنــويب  الحــوار  فريق 

لضامن نجاحه.
 شــارك يف االجتــامع محمــد 
الغيثي رئيس اإلدارة العامة للشــئون 
والدكتور خالد  للمجلــس،  الخارجية 
السياســية،  الدائرة  رئيس  بامدهف، 
والدكتور محمد جعفــر رئيس دائرة 
محمد  والدكتور  والدراسات،  البحوث 
القانونية  الدائرة  رئيس  نائب  بارسدة 
عبدالله  وأحمد  العامــة،  األمانة  يف 
للرصد  العامة  اإلدارة  مدير  األحمدي، 

والتحليل السيايس يف املجلس.

يافع / األمناء / خاص :

املحليــة  القيــادة  اســتعرضت 
يف  الجنويب  االنتقــايل  للمجلــس 
مديريــة الحد، أثنــاء انعقادها يوم 
األحد، مبشاركة رؤساء اللجان املحلية 
باملراكز، وقيــادة املقاومة الجنوبية، 
الحويث  مليشيات  ســيطرة  تداعيات 
اإلرهابيــة عــىل املناطــق املجاورة 

للمديرية.

وتطــرق االجتــامع إىل الوضع 
السيايس عىل الساحة الجنوبية خالل 
لقاء  ومضمون  الدورتن،  بن  الفرتة 
القيادة املحليــة للمجلس، وأعضائه، 
رئيس  الُزبيدي  عيدروس  الرئيس  مع 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وركــز االجتامع عــىل األوضاع 
داعًيا  املديريــة،  أنحاء  يف  األمنيــة 
إىل التفــاف الجميع حــول القيادة 
السياسية دفاًعا عن الحدود الجنوبية.

األمناء / خاص :

 هاجم عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنويب فضل الجعدي، أمس االثنن، الرشعية 
اإلخوانية، مؤكًدا أنها أصبحت فاشلة يف تقديم 

ما يساهم يف رفع املعاناة عن املواطنن.
 وقــال يف تغريدة عــر »تويرت« رصدها 
الجامثة عىل  الهيمنة  محرر«األمناء«: »أدوات 

الحكومة  أوصلــوا  الرشعيــة وقرارها  صدر 
إىل الدرجــة التي ال تســتطيع فيها تقديم ما 
يســاهم يف رفع املعاناة ولــو بالحد األدىن، 
إرادتهم  الناس توهام بتحطيم  بتعذيب  إمعاًنا 

وصمودهم«.
 وأضــاف: »إن أعجــز األفعــال هي تلك 
وأمنهم  الناس يف خدماتهم  تســتهدف  التي 

واستقرارهم«.

عدن / األمناء / خاص  

 عــن الرئيس عيــدروس الُزبيــدي رئيس 
ســعيد  األحد،  يوم  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 

محمد عيل سعدان الجدحي عضًوا بهيئة رئاسة 
املجلس.

ووجه الُزبيدي - يف قراره الصادر تحت رقم 
)63( - برسيانه فور إصداره.

اإدارية اجلمعية الوطنية لالنتقايل تكلف بتعديل الئحتها التنظيمية

انتقايل احلد بيافع ي�شتعر�ض تداعيات االنت�شار احلوثي بحدود املديرية

اجلعدي ُيهاجم ال�شرعية واالأدوات امل�شيطرة عليها

الرئي�ض الُزبيدي يعني اجلدحي ع�شوا بـ رئا�شة االنتقايل

اأمانة االنتقايل تتفق على خطة عمل احلوار اجلنوبي


