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محليات

اأمانة االنتقايل ت�شتعر�ض تقرير امل�شهد 
االقت�شادي واأداء الدائرة الثقافية

بحث الرتتيبات الالزمة للبدء بتنفيذ 
برنامج توعوي الأفراد اأمن حلج

األمناء/خاص:
التقــى الرئيس القائــد عيدروس 
قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
األحد، مدير عــام مكتب  الجنــويب، 

الثقافة بالعاصمة عدن رندا عكبور.
الثقافية  األوضــاع  اللقاء  وناقش 
عــى كافة املســتويات يف العاصمة 
عــدن، والصعوبات التــي حالت دون 
التطور املأمــول يف الجانب الثقايف، 
وأهم الُســبل التي من شأنها النهوض 

بالواقع الثقايف بعدن.
الُزبيدي  الرئيس  أكد  اللقاء،  وخالل 
يضع  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  أن 
باعتبار  عينيه،  نصب  الثقايف  الجانب 
أن الثقافــة أحــد األركان الرئيســية 
الجنوب  بنــاء دولــة  والصلبــة يف 

الفيدرالية املنشودة.
ونوه الرئيس القائــد بأن وعي أي 
ُيقاس من خالل مســتوى  ُمجتمــع 
أهــم جوانب  أحد  باعتباره  ثقافتــه، 
الحيــاة يف أي ُمجتمع، ُمشــًرا إىل 
أن الجنــوب عامــة، والعاصمة عدن 
خاصة، كانا يتبوآن مراكز ُمتقدمة يف 
مامرســات  أن  غر  الثقايف،  الجانب 

نظام صنعاء املُتعمدة ضد الثقافة يف 
الجنوب حالت دون استمراريتها.

بدورهــا، شــكرت مديــر مكتب 
رندا  األستاذة  عدن  بالعاصمة  الثقافة 
عكبــور الرئيس الُزبيدي عى ســعة 
صدره، وكذا عى االهتامم الكبر الذي 

يوليه للجانب الثقايف.

للرئيس  عكبور  قدمت  الختام  ويف 
الُزبيــدي رشًحا كاماًل ملســتوى عمل 
بالعاصمــة عدن،  الثقافــة  مكتــب 
والصعوبات التي واجهته خالل الفرتة 
الُزبيدي عى  السابقة، ُمطلعًة الرئيس 
أهم األعامل التي يعتزم املكتب تنفيذها 

يف الفرتة املقبلة.

األمناء/خاص:
كرّم اللــواء الركن أحمد ســعيد 
الوطنية  الجمعية  رئيــس  بريك،  بن 
للمجلــس االنتقايل الجنويب، األحد، 
الطالب عبدالرحمن وحيد سامل عبيد، 
العلمي، وذلك لحصوله  التفوق  بدرع 
عــى املركــز األول يف امتحانــات 
الثانويــة العامة )القســم العلمي( 

مبعدل )99.88(.
وهنــأ رئيس الجمعيــة الطالب 
الطالب  أوائل  وكل  وحيد  عبدالرحمن 
الجنوب  والطالبــات يف محافظات 
، الذيــن نالــوا رشف تحقيق املراكز 
العامة  الثانوية  األوىل يف شــهادة 
للعام  واألديب  العلمــي  بقســميها 

الدرايس 2020- 2021م .
الجمعية  رئيــس  وأشــاد 
التي  بالنجاحــات  الوطنيــة 
حملة  مــن  طالبنا  حققهــا 
العامة،  الثانويــة  شــهادات 
الظروف  ورغم  أنه  إىل  مشرا 
الصعبة واألزمات التي متر بها 
البالد، فإنهــم أثبتوا جدارتهم 
يف التفــوق والحصــول عى 

املراتب األوىل.  
األســتاذة  التكريم  حرض 
لجنة  رئيس  نائب  فارع،  حنان 
والفني  العام  والتعليم  الرتبية 
يف الجمعيــة الوطنية، ووالد 

الطالب عبدالرحمن وحيد.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
التقى مدير إدارة الشباب والطالب 
بالهيئــة التنفيذية للقيــادة املحلية 
للمجلس االنتقــايل مبحافظة لحج 
أدهم الغزايل، يــوم األحد، مدير عام 
باملحافظة  والتعليــم  الرتبية  مكتب 

فهمي بجاش هواش. 
القضايا  العديد من  اللقاء  وناقش 
باألنشــطة  املتعلقــة  واملواضيــع 
الثقافية  الجوانــب  يف  املدرســية 
والرياضيــة والفنية، وبحث ســبل 
التنسيق بني االنتقايل ومكتب الرتبية 
إلقامة املسابقات الثقافية والرياضية 
بني املدارس وتنظيم املعارض الخاصة 

بالوسائل التعليمية.
الرتبية  وأشــاد مدير عام مكتب 
والتعليــم بإدارة الشــباب بانتقايل 
وتنمية  بالشــباب  واهتاممها  لحج، 

مواهبهم وإبداعاتهم.

إدارة  مــن جانبه مّثــن مديــر 
الشــباب والطالب بتنفيذية انتقايل 
قبل مكتب  املبذولة من  الجهود  لحج 
الرتبية باملحافظة، مشرا إىل أن هذا 
القيادة  اهتامم  إطار  يأيت يف  اللقاء 

املحلية بالشباب بهدف لرفع مستوى 
تحصيلهم العلمــي وتنمية مواهبهم 
واالستفادة من طاقاتهم يف مختلف 
والثقافيــة  الرياضيــة  األنشــطة 

واإلبداعية.

عدن / األمناء / خاص :
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
أمس االثنني، اجتامعها الدوري برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي 

نائب األمني العام.
واستعرض االجتامع تقرير املشهد االقتصادي املقدم من الدائرة 
االقتصادية، والذي تنــاول أبرز األزمات التي تعاين منها محافظات 
الجنوب، يف مقدمتها األزمة املســتمرة النقطاع الكهرباء ومعاناة 
املواطنني بســببها، خاصة يف ظل االرتفاع الشــديد لدرجة حرارة 

الطقس يف الجنوب. 
كام وقف التقرير االقتصادي أمام أزمة اســتيطان النازحني يف 
العاصمة عدن ومحافظات الجنــوب، وكذلك أزمة األرايض، وأيضا 
متابعة آلية التعامل مع الرصافني ومرشوعية أماكنهم، باإلضافة إىل 

عدد آخر من القضايا االقتصادية ذات العالقة بالجنوب ومواطنيه. 
وناقــش االجتامع تقرير أداء عمل الدائــرة الثقافية يف األمانة 
العامة خــالل النصف األول من العــام 2021م، والذي تضمن أبرز 
االنشــطة والفعاليات وأهم ما حققته الدائــرة من إنجازات خالل 

الفرتة املذكورة. 
وكان االجتامع قد استعرض أبرز القضايا واملشكالت االقتصادية 
واألمنية والعســكرية، كام اســتعرض مرشوع خطة اجتامعات 
األمانة العامة للفصل الرابع "أكتوبر - نوفمرب - ديسمرب 2021م".

وأهاب االجتامع بأبناء الجنوب عامة املشاركة الفاعلة يف فعالية 
تأبني الفقيد عميد طيار  محمد جواس الحســني، رحمه الله، قائد 
محور أبني ومهندس معركة التصدي لإلرهاب، والتي ســتقام اليوم 

الثالثاء يف العاصمة عدن

حلج / األمناء / خاص :
التقى نائب رئيــس الهيئة التنفيذية للقيــادة املحلية للمجلس 
االنتقايل الجنويب يف محافظة لحج، محمد أحمد العامد، يوم األحد، 
يف مكتبــه مبقر القيادة املحلية، مدير مكتــب مدير أمن املحافظة 

أحمد عبدالله الصامتي. 
وبحث اللقاء، الذي شارك فيه مدير إدارة الوعظ واإلرشاد بتنفيذية 
انتقايل لحج الشــيخ أحمد الُهباب، الرتتيبات الالزمة للبدء بتنفيذ 
محارضات توعوية ألفراد أمن املحافظة وســبل تنفيذ مجموعة من 

املحارضات اإلرشادية لقوات أمن املحافظة ومديرياتها.
وأكد الشــيخ الُهباب، خالل اللقاء، أهمية املحارضات اإلرشادية 
والتوعوية للجنود فيام يتعلق بدورهم األمني والوطني وفق أسس 
منهجية، مشــرا إىل أن املحارضات تأيت ضمن خطة اإلدارة للعام 
الجاري لتعزيز ثقافة منتسبي املؤسسة األمنية واالرتقاء بأدوارهم 

العملية وقيمهم الوطنية والهوية الجنوبية.
وأوضح الشيخ الهباب أن املؤسستني الدفاعية واألمنية تتعرضان 
لحمالت استهداف ممنهجة من قبل أبواق جامعة اإلخوان االرهابية، 
وهو األمر الذي دفع إدارة الوعظ واإلرشــاد إلعداد برنامج توعوي 

ملنتسبي األمن .
من جانبه أكــد مدير مكتب مدير أمن املحافظــة أحمد عبدالله 
الصامتي أهمية تنفيذ الربنامج من أجــل تطوير الجانب التوعوي 
ملنتســبي األمن ثقافيًا وعمليا لتوسيع مداركهم واالرتقاء بالواجب 

األمني.

الرئي�ض الُزبيدي يلتقي مدير عام مكتب الثقافة بالعا�شمة عدن

رئي�ض اجلمعية الوطنية يكرم الطالب عبدالرحمن وحيد بدرع التفوق العلمي

انتقايل حلج يبحث �شبل التن�شيق مع مكتب الرتبية باملحافظة


