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محليات

اللجنة الفنية للدرا�سات والبحوث ودعم 
�سناعة القرار تعقد اجتماعها الدوري

اإدارة �سباب وطالب انتقايل حلج تبحث �سبل 
التن�سيق مع مكتب تربية تنب

عدن / األمناء / خاص :
عقــدت هيئــة رئاســة املجلس 
يف  االثنني،  أمس  الجنويب،  االنتقايل 
العاصمــة عدن، اجتامعهــا الدوري 
برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم 

الُزبيدي، رئيس املجلس.
بداية  يف  الرئاسة،  هيئة  وناقشت 
اجتامعها - الذي حرضه وزراء املجلس 
يف حكومــة املناصفــة - محــرض 
اجتامعها الســابق، وأهم ما تم العمل 
عليه من مخرجات، إىل جانب الوقوف 
بشــكل كامل عىل أهم التطورات التي 

تشهدها الساحة الجنوبية.
املجلس  رئاسة  هيئة  واستعرضت 
الشـهري  نصـــف  التقييمي  التقرير 
عــن أداء وأنشــطة األمانــة العامة 

لهيئة رئاســة املجلس ودوائرها، وكذا 
الوطنية  الجمعية  رئاسة  وأداء  نشاط 

للمجلس ولجانها خالل الفرتة ذاتها.
ويف الختام، وقفت هيئة رئاســة 

املجلس االنتقــايل الجنويب عىل عدد 
واإلدارية  التنظيميــة  القضايــا  من 
الخاصة بعمــل بعض هيئات املجلس، 

واتخذت ما يلزم بشأن كل منها.

عدن/ األمناء / خاص:
التقى رئيس الهيئة العامة لتنظيم 
عيل  االســتاذ  الربي  النقل  شــؤون 
محروق أمس يف مكتبه بعدن، مبدير 
عبدامللك  الدكتــور  املخا  مينــاء  عام 
الرشعبي، وناقش معه عددا من املهام 

املشرتكة.
وناقش اللقاء آليات العمل املشرتك 
بني الهيئة وامليناء وتفعيل دور الهيئة 
يف عملية تنظيــم حركة النقل داخل 
وبطائق  التصاريــح  ومنح  املينــاء، 
التشــغيل للشــاحنات، كــام وفتح 
مكاتب نقل وفقــا للقوانني واللوائح 

املنظمة لذلك.
الجهود  إطــار  ذلــك يف  يــأيت 
املتواصلة التي تبذلهــا قياديت وزارة 
النقل والهيئة العامة لتنظيم شــؤون 
النقــل الــربي، بغية تفعيــل العمل 

العالقة  ذات  الجهــات  مع  املشــرتك 
مبهام الهيئة وكذا توســيع خدماتها 
وتحســينها واالرتقاء بها إىل مصاف 

خدمة  يف  منها  اســهاما  املنافســة 
كفاءة  ورفع  واملستثمرين،  املواطنني 

االقتصاد الوطني.

عدن/ األمناء / خاص:
للمجلس  العامة  األمانة  ناقشــت 
االنتقــايل الجنــويب، يف اجتامعها 
أمــس االثنني، برئاســة نائب األمني 
العام األســتاذ فضل الجعدي امللفات 
والخدمية،  واالقتصادية  السياســية 
يف  املجلــس  هيئــات  وأنشــطة 

املحافظات.
الدائرتني  تقريــري  واطلعت عىل 
حــول  واالجتامعيــة،  السياســية 
واألحداث  السياســية  املســتجدات 
اإلقليمية واألنشطة والفعاليات خالل 

الفرتة املاضية.
واســتعرضت تقريــر مســتوى 
االنضباط الوظيفي ملنتســبي األمانة 
من  املطروح  أغســطس،  شهر  خالل 

الدائرة املالية واإلدارية.

الجنوب  أبناء  املجلس  أمانة  ودعت 
أمني  الفقيد  تأبني  املشــاركة يف  إىل 
صالــح، عضو هيئة رئاســة املجلس 

الفعالية  عــرب  الجنويب،  االنتقــايل 
العاصمة  يف  الثالثــاء  اليوم  املرتقبة 

عدن.

األمناء/خاص:
عقدت اللجنة الفنية للدراســات والبحوث ودعم صناعة القرار، 
األحد، اجتامعها الدوري برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي نائب 
األمني العام لألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب. 
وناقشــت اللجنة ُجملة من املقرتحات التي تتمحور حول خطة 
عملها وإعداد جدول عمل  وفق عدة معايري تخدم توجهات املجلس 
االنتقايل الجنويب املتمثلة باستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
وأكدت اللجنة يف اجتامعها أهمية تقديم الدراســات واألبحاث 
لتصويب العمــل يف هيئات املجلس االنتقــايل ووضع املقرتحات 
الالزمة التي تهتم بدراســة العديد من القضايا الهامة يف املجتمع 
والتي تســهم يف وضع املقرتحات والتوصيات التي تســاعد عىل 

صناعة القرارات.
وتتكــون اللجنة الفنية للدراســات والبحوث، مــن: مركز دعم 
صناعة القرار، ودائرة الدراســات والبحوث باألمانة العامة، ولجنة 

البحوث والدراسات بالجمعية الوطنية.

األمناء/خاص:
بحث مدير إدارة الشــباب والطالب بالهيئــة التنفيذية للقيادة 
املحلية باملجلس االنتقــايل الجنويب مبحافظة لحج، أدهم الغزايل، 
األحد، ُســبل التعاون والتنسيق مع مكتب الرتبية والتعليم مبديرية 

تنب.
وناقش أدهم الغزايل - لدى لقائه األســتاذ محفوظ عيل الكيلة، 
مدير مكتب الرتبية باملديرية ، وعدد من قيادة العمل الرتبوي - العديد 

من القضايا املتعلقة باألنشطة الطالبية والسبل الكفيلة بتفعيلها.
واستمع الغزايل، خالل اللقاء، إىل رشح مفصل عن ما تتميز به 
مدارس املديرية من إبداعات طالبية وشبابية  وما تحقق من نجاحات 
وإنجازات وحصول مكتب الرتبية باملديرية عىل املراكز املتقدمة يف 
العديد من األنشطة يف ظل افتقار تربية املديرية لإلمكانيات املادية 

لتشجيعها وصقلها.
وأكد مدير إدارة الشباب والطالب بتنفيذية انتقايل لحج، حرص 
واهتامم القيادة املحلية النتقايل لحج ممثلة برئيس القيادة املحلية 
باملحامي رمزي الشعيبي عىل دعم األنشطة واإلبداعات يف مدارس 
املديرية لخلق حراك إبداعي تنموي يف نفوس الطالب مبا يسهم يف 
ربط الطالب بالتعليم بشغف وتعزيز ثقتهم مبعلميهم وارتقائهم يف 

مهاراتهم وإبداعاتهم.
وطالب الغزايل قيادة الرتبيــة باملديرية برضورة رفع تصوراتها 
لألنشطة والفعاليات التي ســيتم تفعيلها للنظر يف إمكانية تبني 

تنفيذها من قبل إدارة الشباب والطالب يف القريب العاجل.
وقدم مدير إدارة تربية تنب ورؤســاء األقســام شكرهم الجزيل 
لقيــادة املجلس االنتقايل مبحافظة لحج عــىل توجههم اإليجايب 
يف دعم األنشطة واإلبداعات الطالبية يف مدارس املديرية، مثمنني 

دورهم الجيل يف االرتقاء باألنشطة الرتبوية.

هيئة رئا�سة املجل�س االنتقايل تعقد اجتماعها الدوري برئا�سة الرئي�س الُزبيدي

رئي�س هيئة تنظيم النقل الربي يناق�س مع مدير ميناء املخا العمل امل�سرتك

اأمانة االنتقايل تناق�س التطورات ال�سيا�سية واالقت�سادية


