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محليات

قيادات من االنتقايل ت�ضارك يف ت�ضييع املنا�ضلة 
عي�ضة حم�ضن مبدينة �ضيفيلد الربيطانية

اإمتام مرا�ضم اال�ضتالم والت�ضليم الإدارة 
املراأة والطفل بانتقايل العا�ضمة عدن

ع�ضيان واحتجاجات غا�ضبة بزجنبار 
تنديًدا برتدي االأو�ضاع

االأمانة العامة لالنتقايل ت�ضتعر�ض تقرير امل�ضهد االقت�ضادي الراهن

ملل�ض ير�ضد موازنة ت�ضغيلية الأندية عدن

اإدارة املراأة والطفل بتنفيذية انتقايل حلج تنظم دورة يف العمل التنظيمي الإداراتها باملديريات

األمناء/خاص:
ُشــيع، األحــد، جثــان املناضلة 
قاسم  محسن  عائشة  البارزة  الجنوبية 
اتحاد  رئيسة  محسن(،  )عيشة  الخييل 
النســاء ســابقًا، والرائدة يف الحركة 
النســوية الجنوبية، إىل مثواها األخري 
مدينة  يف  يوركشــاير  مقاطعــة  يف 
شــيفيلد الربيطانية، مبشاركة قيادات 
من املجلس االنتقايل الجنويب، تقدمها 
األســتاذ لطفي شــطارة عضو هيئة 
الجمعية  نائب رئيس  املجلس،  رئاســة 
الســاحمي  محمد  واملحامي  الوطنية، 

مدير مكتــب اإلدارة العامة للشــؤون 
املتحدة،  اململكة  للمجلس يف  الخارجية 
وعــدد الشــخصيات وأبنــاء الجالية 

الجنوبية. 
وبعد مواراة جثان الفقيدة الرثى، 
قدم شطارة والســاحمي واجب العزاء 
ألرسة الفقيــدة، ونقلــوا إليهم تعازي 
عيدورس  القائــد  الرئيس  ومواســاة 
قاســم الُزبيدي، وباقــي أعضاء هيئة 
الرئاســة، مبتهلني إىل املوىل عز وجل 
ويسكنها  رحمته،  بواسع  يتغمدها  بأن 
وذويها  أهلهــا  ويلهم  جناته  فســيح 

الصرب والسلوان.

عدن / األمناء / خاص:
بريبهاي،  إبراهيم  إمتثال  تســلمت 
مديــرة إدارة املرأة والطفــل يف الهيئة 
التنفيذيــة للمجلس االنتقايل الجنويب 
مهامها  االثنني،  أمس  عدن،  بالعاصمة 
شيخان،  إميان  املهندســة  من  رسميا 

نزار  املهندس  بحضور  السابقة،  املديرة 
للمجلس  التنفيذية  الهيئة  رئيس  هيثم، 

يف العاصمة عدن.
ومثن هيثم الجهود الكبرية للمديرة 
الســابقة، وعطائها املتميــز وتفانيها 
خالل فرتة توليها اإلدارة، داعيا بريبهاي 

ملواصلة املسرية.

زجنبار / األمناء / نبيل ماطر 
مركز  زنجبــار،  مدينــة  شــهدت 
محافظــة أبني، صباح أمــس اإلثنني، 
واحتجاجات  شــاماًل  مدنيًا  عصيانــًا 
الخدمات  بــرتدي  تنديــدا  غاضبــة، 
االقتصادي  للوضع  املتسارع  واالنهيار 

رفضًا لسياسات التجويع.
املدنية  حركة  املدين  العصيان  وشل 
بإغالق جميع املحــالت التجارية والتي 
بادر بهــا أصحابها باســتثناء املراكز 
الطبية والعيادات من الساعة السادسة 
ظهرًا،  عــر  الثانية  وحتــى  صباحًا 
بعد إرضام املحتجــني النار يف إطارات 
الطرقات يف  التالفة وقطعوا  السيارات 
الشــارع الرئييس وأمــام مبنى ديوان 

السلطة املحلية.
وندد املحتجــون بتدهور األوضاع، 

وارتفاع األسعار الغذائية وانهيار العملة 
املحلية.

كــا اســتنكر املحتجــون صمت 
عاجزة  وقفت  التــي  املختصة  الجهات 
املتسارع  واالنهيار  األوضاع  تردي  أمام 
للعملة يف ظل غليان وســخط شعبي 
كبري قــد يــؤدي بثــورة عارمة ضد 
يف  تدخلها  لعدم  الحاكمة  الســلطات 
والخدمية  االقتصادية  األزمات  معالجة 

التي تشهدها البالد.
واالحتقان  التصعيــد  ويأيت هــذا 
الشــعبي بعد أن تخطى حاجز ســعر 
من  أكرث  إىل  الواحــد  الــدوالر  رصف 
1200 ريال ميني للدوالر الواحد، وسعر 
الســعودي إىل أكرث من 320 رياال، ما 
انعكس سلبًا عىل ُكـــّل مناحي الحياة 

لدى املواطنني.

األمناء/خاص:
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاسة 
اإلثنني،  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
األستاذ  برئاســة  الدوري  اجتاعها 
األمني  نائب  الجعــدي  محمد  فضل 

العام.
واســتمع االجتــاع إىل تقرير 
الدائرة  من  املُقدم  االقتصادي  املشهد 
أبرز  اســتعرض  والذي  االقتصادية، 
األزمــات التي مترُّ بهــا البالد، ويف 
مقدمتها استمرار انهيار قيمة العملة 
املحلية، وارتفاع أسعار املواد الغذائية، 

واملشتقات النفطية.
أيًضا،  التقرير االقتصادي  وتطرق 
إىل أزمة خدمة الكهرباء يف العاصمة 
الجنوبية،  الســاحلية  عدن واملــدن 
وانقطاعهــا لســاعات طويلة، وما 
يتكبده املواطنون مــن معاناة جراء 

ذلك.
كذلك،  االجتاع  اســتعرض  كا 
دائرة  قبل  مــن  املُقدمني  التقريرين 
حقوق اإلنسان، والدائرة الجاهريية، 
التي  األنشــطة  أبرز  واللذين تضمنا 

نفذتها الدائرتان خالل النصف األول 
من العام الجاري.

أمام  أيًضــا،  االجتــاع  ووقف 
املســتجدات التي تشهدها العاصمة 
عدن ومحافظــات الجنوب األخرى، 
إىل جانب القضايا املتعلقة بنشــاط 
والهيئات  العامــة،  األمانــة  دوائر 
حيث  املحافظــات،  يف  التنفيذيــة 
ُقدمت املقرتحات التي من شأنها دعم 

سري العمل وتطويره.

التنظيمية  الدائرة  وبدورها قدمت 
عمل  خطة  مروع  االجتاع،  خالل 
اجتاعــات األمانــة العامة للفصل 
جرى  حيث  الجاري،  العام  من  الرابع 
ُقبيل  املجتمعني  قبل  من  مناقشــته 

إقراره.
اســتعرض  قد  االجتــاع  وكان 
لدوائر  األســبوعي  اإلنجاز  تقريــر 
األمانة العامة، وكذا محرضه السابق 

وصادق عليه.

عدن / األمناء / خاص:
قرر أحمد حامــد مللس، محافظ 
العاصمــة عدن، تخصيــص موازنة 
العاصمــة، وتدبري  شــهرية ألندية 
مصادر لتمويل جهود تأهيل املنشآت 

الرياضية.
وعرب خــالل لقائه، أمس االثنني، 
قيادات أندية عدن الرياضية، عن دعم 
املحلية، مشددا عىل رضورة  السلطة 

رعاية الشباب والرياضيني.
وبحث اللقاء مقرتحات حول سبل 
تحســني أوضاع األنديــة الرياضية 
ريادتها،  واســتعادة  أدائها  وتطوير 
املحلية  الســلطة  جاهزيــة  مؤكدا 

لتقديم كافة أوجه الدعم.
ورفض خالل كلمتــه يف اللقاء، 
اســتغالل القطاع الريــايض ألبعاد 
اجتاعات  بعقد  مطالًبا  سياســية، 
دورية مع قيادات األندية لتحســني 

أنشطتها.

الرياضية  األندية  ومثن رؤســاء 
حرص املحافظ مللــس عىل االرتقاء 
بالقطاع الريايض يف العاصمة عدن، 

واحتياجاتها،  األندية  مشكالت  وحل 
والريايض  الثقايف  دورهــا  وتفعيل 

واالجتاعي.

حلج/ األمناء / االدارة اإلعالمية:

بالهيئة  املرأة والطفل  إدارة  دشــنت 
التنفيذيــة للقيــادة املحليــة للمجلس 
االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج صباح 
يوم األحد الــدورة التدريبيــة الخاصة 
بالعمل التنظيمي إلداراتها يف املديريات. 
ويف افتتاح الدورة ألقى نائب رئيس 
القيــادة املحليــة النتقــايل املحافظة 
األســتاذ محمد أحمد العاد كلمة نقل 
يف مستهلها تحايا رئيس القيادة املحلية 

املحامي رمزي الشعيبي للمشاركات. 
الــدورة تعد من  موضحــا ان هذه 
الدورات النوعيــة الهادفة نحو االرتقاء 
بالعمل التنظيمــي االداري إلدارات املرأة 
عىل  مشــددا  املديريات،  يف  والطفــل 
رضورة االستفادة من معلومات ومعارف 
الدورة وعكســها عــىل الواقع العميل، 
للحصول عىل نتائج ادارية متميزة تخدم 

عمل االدارة حارضا ومستقبال. 
مــن جانبها أوضحت مديــرة إدارة 

املرأة والطفل األســتاذة أروى مقطري 
أن الدورة تستهدف إدارات املرأة والطفل 
مشــرية  باملحافظة،  مديريــة   14 يف 
معلومات  ســيتلقني  املشاركات  أن  إىل 
ومعارف خالل 3 أيام مــن عمر الدورة 
تتعلق  ثابت  املدربة مليس صالح  تقدمها 
يف التخطيط وإعــداد التقارير، وكتابة 

املحارض، والهيكل العام للخطة. 
حــرض افتتاح الدورة مديــر اإلدارة 
غســان  املحافظة  بانتقايل  التنظيمية 
عليب ورئيس القيــادة املحلية النتقايل 
إدارة  حبيل جرب فيصل جــربان وعضو 
املحافظة  بانتقــايل  والطفــل  املــرأة 

األستاذة مواهب منصور.


