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محليات

انتقايل اأبني يثمن اال�شتجابة ال�شعبية للتعبئة العامة

انتقايل ال�شالع وال�شليب االأحمر 
يبحثان االحتياجات االإن�شانية

حريق �شخم يف ميناء ال�شحر 
يخلف اأربعة �شحايا

اجلعدي يتفقد �شري العمل يف قطاع التدريب والتاأهيل بالهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي

اإ�شهار جمعية ذوي االحتياجات اخلا�شة يف ردفان

اإدارة املراأة والطفل بانتقايل حلج تختتم دورتها اخلا�شة بالعمل التنظيمي لالإدارات باملديريات

أبني / األمناء / خاص :
التنفيذيــة  الهيئــة  اســتعرضت 
أبني  الجنويب يف  االنتقــايل  للمجلس 
والتنظيمية،  املاليــة  اإلدارتني  تقريري 
وتطورات امللفات األمنية والعســكرية 

والخدمية.
أمس  صباح  اجتامعها،  يف  ومثنت 

األربعاء، برئاســة محمد أحمد الشقي، 
االستجابة الشعبية الواسعة مع قرارات 
بإعالن  الُزبيــدي،  عيــدروس  الرئيس 

التعبئة العامة.
ودعــت هيئة املجلــس إىل تعزيز 
اللحمة الجنوبية والوقوف أمام األطامع 
يف  اإلرهابيــة  الحوثيــة  اإلخوانيــة 

الجنوب.

الضالع / األمناء / خاص :
شــدد العميد عبدالله سعيد، رئيس 
الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس 
االنتقايل الجنويب يف محافظة الضالع، 
خالل اســتقباله مدير التنسيق امليداين 
للصليب األحمــر يف املحافظة، ماتني 
كوفارا، الثالثاء، عىل تدبري االحتياجات 

اإلنسانية للمواطنني.

قطاعات  تطويــر  ملفات  وبحثــا 
واالحتياجــات  والخدمــات  الصحــة 
تجهيز  إىل  تطرقــا  كــام  اإلغاثيــة، 
مستشــفى حكولة العام، واســتمرار 
املجاورة  املناطــق  يف  املســح  أعامل 

للجبهات شامل الضالع.
وعرب املســؤول اإلغايث عن تقديره 
جهود املجلس يف تســهيل مهام فريق 

الصليب األحمر يف محافظة الضالع.

األمناء / خاص :
وقع انفجار ضخــم وحريق هائل، 
مســاء أمــس األربعــاء، يف عدد من 
العباري )قوارب صيد( راســية مبيناء 

الشحر يف محافظة حرضموت.
وأكــد شــهود عيــان يف امليناء، 

ســقوط أربعة جرحى خــالل الحريق 
وتصاعد ألسنة اللهب، نافية الكشف عن 

مالبسات االنفجار.
إلخامد  اإلطفاء  ســيارات  وهرعت 
قبل  النــريان  عىل  للســيطرة  الحريق 
امتدادها إىل بقية مرافق امليناء، وتأمني 

العامل والصيادين.

األمناء/خاص:
تفقد نائب األمــني العام لألمانة 
العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الرئاســة،  هيئة  عضــو  الجنويب، 
األستاذ فضل محمد الجعدي، الثالثاء، 
قطاع التدريب والتأهيل التابع للهيئة 

الوطنية لإلعالم الجنويب. 
الزيارة،  خالل  الجعدي،  واستمع 
مــن الدكتور عبداللــه الحو - عضو 
الهيئــة الوطنية لإلعــالم الجنويب، 
إىل   - والتأهيل  التدريب  رئيس قطاع 
رشٍح مفصــٍل عن ســري العمل يف 
اإلعالمي  التدريب  ومركــز  القطاع، 
والــدورات  والربامج  لــه،  التابــع 
االحرتافية التي بــدأ املركز  بتنفيذها 
عقــب افتتاحــه والتي تســتهدف 
االنتقايل،  للمجلس  اإلعالمي  الكادر 
والنشطاء  واإلعالميني  والصحافيني 
لالرتقــاء مبعارفهــم  الجنوبيــني 

ومهاراتهم الصحفية واإلعالمية.
الزيارة  خــالل  الجعدي  وأشــاد 

مبستوى اإلنجاز الذي تحقق للقطاع 
واملركز التدريبــي خالل فرتة وجيزة 
وبالجهود الكبــرية التي تبذلها إدارة 
الكادر  للرفــع من مســتوى  املركز 

اإلعالمي الجنويب.
ويف كلمة مقتضبة خالل الزيارة، 

عــرّب الجعدي عن ارتياحه ملا ملســه 
من إمكانيات كبــرية يتمتع بها هذا 
القطاع، مؤكدًا أن ذلك من شــأنه أن 
الجنويب  باإلعالم  االرتقاء  يسهم يف 
وتطويره ليواكب التطورات املتسارعة 

يف هذا املجال.

ردفان/ األمناء / خاص :
احتضنت قاعــة كلية الرتبية يف 
لحج،  مبحافظــة  ردفان،  مديريــة 
يوم الثالثاء فعاليات إشــهار جمعية 
برعاية  الخاصة،  االحتياجــات  ذوي 
والعمل  االجتامعية  الشــؤون  وزير 
الجنويب  االنتقايل  املجلس  وبإرشاف 

يف املديرية.
نرص  أحمد  الحــارضون  واختار 
صالح  محمد  وفايز  للجمعية،  رئيسا 
أمينا عاما، وخالد الجهوري مسؤوال 
ماليــا، ومهدي مقبل مســؤوال عن 

العالقات واإلعالم.
وتهدف الجمعية إىل حرص أسامء 
الخاصة  االحتياجات  وذوي  املعاقني 
ملســاعدتهم عىل تحسني أوضاعهم 

وتوفري متطلباتهم الحياتية.

حلج/ األمناء / اإلدارة اإلعالمية :

والطفل يف  املــرأة  إدارة  اختتمــت 
الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس 
لحج،  الجنــويب مبحافظة  االنتقــايل 
الثالثاء، الدورة التدريبية الخاصة بالعمل 
التنظيمــي إلداراتها يف املديريات والتي 

استمرت عىل مدى ثالثة أيام .
وألقى نائــب رئيس تنفيذية انتقايل 
لحج  محمــد أحمد العــامد، يف ختام 
الــدورة، كلمــة أشــاد فيهــا بتفاعل 
من  السفر  عناء  وتحملهن  املشــاركات 
مديرياتهن املرتامية األطراف إىل عاصمة 
الدورة،  هذه  من  لالســتفادة  املحافظة 
العمل  وتحســني  تطوير  يف  ورغبتهن 

التنظيمي .
إدارة  أوضحت مديــر  من جانبهــا 
املرأة والطفــل أروى مقطري أن الدورة 
والطفل  املرأة  ادارات  مدراء  اســتهدفت 
يف مديريــات املحافظة واللوايت تلقني 

معلومــات متحــورت يف كيفية إعداد 
والتخطيط،  واملحارض  والتقارير  الخطة 
والتــي قدمتها املدربة األســتاذة مليس 

صالح ثابت.

ويف نهاية الــدورة قام نائب رئيس 
إدارة  ومديــرة  لحج  انتقــايل  تنفيذية 
املشاركة  شهادات  بتسليم  والطفل  املرأة 

للمتدربات.


