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األمناء/خاص:
قــام فريق من الجمعيــة الوطنية 
برئاســة  الجنويب،  االنتقايل  للمجلس 
نرص هرهرة مقــرر الجمعية الوطنية، 
من  وبتوجيهات  الســكرتارية،  رئيس 
بريك،  بــن  ســعيد  أحمد  الركن  اللواء 
رئيس الجمعية، بزيارة تفقدية لجرحى 

األحداث التي شهدتها مدينة كريرت.
واطأمن الفريق عىل صحة وسالمة 
يف  العالج  يتلقــون  الذين  الجرحــى، 
ومستوى  عدن،  العاصمة  مستشفيات 
الخدمــة العالجية املقدمــة لهم، ناقاًل 
أحمد  الركن  اللــواء  تحيــات  للجرحى 
لهم  ومتنياته  الجمعية  رئيس  ســعيد، 

بالشفاء العاجل.
 كــا أبلغهــم باهتــام القيادة 

السياســية ويف مقدمتهــا الرئيــس 
املجلس  رئيــس  الُزبيدي،  عيــدروس 
االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات 
وتقديم  بأوضاعهم  الجنوبية،  املسلحة 
لهم،  الكاملة  الصحيــة  الرعايــة  لهم 
مشريا إىل أن القيادة ستكون معهم إىل 

أن ميّن الله عليهم بالشفاء العاجل.
من جانبهم شــكر الجرحى الرئيس 
القائــد عيدروس الُزبيــدي واللواء بن 
بريك، عىل لفتتهم الكرمية واهتامهم 
الصحية، مؤكدين  لحاالتهم  ومتابعتهم 
بأن معنوياتهم عاليــة ولن يثنيهم أي 
العاصمة عدن بشكل  يشء عن تطهري 
خــاص والدفاع عن حيــاض الجنوب 
عمومــًا والتصدي لكل من تســول له 

نفسه العبث بأمنها واستقرارها.

األمناء/خاص:
واألعــال  اإلغاثــة  لجنــة  زارت 
اإلنســانية يف للمجلــس االنتقــايل 
الجنــويب بالعاصمة عــدن، الجمعة، 
املناطق املترضرة من ســقوط األمطار 
اليومــني املاضيني،  الغزيــرة خــالل 

واطلعت عىل احتياجات املترضرين.
وتابعت اللجنة اإلغاثية جهود عال 

النظافة،  وصنــدوق  الصحي،  الرصف 
حالة  ورصدت  األمطار،  مياه  لســحب 
محطات الــرصف الصحي وأعال فتح 

القنوات وممرات املياه الراكدة.
وتشــهد القيادات املحلية للمجلس 
يف العاصمة عدن  تنســيقا واسعا بني 
لجان اإلغاثة واألعال اإلنسانية ولجنة 
الطوارئ يف السلطة املحلية بالعاصمة 

إلغاثة املترضرين.

األمناء/خاص:
عقــدت اللجنــة الُعليا للشــؤون 
الجنويب،  االنتقايل  باملجلس  القانونية 
اجتاعهــا الــدوري الثالث برئاســة 
الدكتور سعد محمد سعد رئيس اللجنة.

وناقش االجتاع االتجاهات والرؤى 
العامة  واملهام  األهداف  بشأن  املقرتحة 
لعمل اللجنــة وبنيتها التنظيمية، حيث 
أقرت اللجنة تكليف رئيســها بإعداد ما 
بصورته  وتقدميه  بشــأنه  التوافق  تم 
القادم  االجتاع  يف  إلقــراره  النهائية 
املواضيع  باقي  مناقشة  سيواصل  الذي 

األخرى الخاصة مبسودة الالئحة.
وتطــرق االجتــاع إىل جملة من 
بعملها،  املرتبطة  واألحداث  املستجدات 
ويف مقدمتها األعــال اإلجرامية التي 
شــهدتها مدينة كريرت والتي ارتكبتها 
بقيادة  املســلحة  اإلرهابية  العنــارص 
الفار من وجه العدالة املجرم إمام أحمد 

الصلوي.
وقّيم االجتاع أداء األجهزة املختصة 
بالتعامل مع نتائجها، حيث وضعت عدد 
من املقرتحات لتحســني األداء يف هذا 
املجلس  رئاســة  عىل  لعرضها  الجانب 

للتوجيه بشأنها.

محليات

بتوجيهات من اللواء بن بريك.. فريق من 
اجلمعية الوطنية يتفقد جرحى اأحداث كريرت

)اإغاثية انتقايل عدن( تزور 
مواقع مت�ضررة من الأمطار

جلنة ال�ضوؤون القانونية تناق�ش الجتاهات 
والروؤى املقرتحة ب�ضاأن اأهداف ومهام عملها

تعزيز دور اللجنة القت�ضادية لالنتقايل عرب �ضركة ا�ضت�ضارات م�ضرية

�ضبكة اإعالم املراأة العربية تكرم الإعالمية  اأمنية بدر الدين هندا

الهيئة التنفيذية لحتاد فناين اجلنوب بلحج تعقد اجتماعها الدوري

عدن / األمناء / خاص :
العليا  االقتصادية  اللجنة  وقعت 
للمجلس االنتقايل الجنويب ورشكة 
لوجيك االستشــارية املرصية، يوم 
الخميــس، يف العاصمــة عــدن، 
مجال  يف  للتعــاون  تفاهم  مذكرة 
دراسات الجدوى للمشاريع وتقديم 

االستشارات الالزمة حولها.
عقب  االتفاقية،  توقيــع  وجاء 
التشــاورية  اللقاءات  العديد مــن 
االقتصادية  اللجنة  بني  عقدت  التي 
خاللها  تم  املرصية،  لوجيك  ورشكة 
تداول جملة من املقرتحات، وتقديم 
العديد من الدراسات واملشاريع التي 
سينتج عنها املزيد من التعاون الذي 

سيخدم شعب الجنوب مستقباًل.
ويف جلسة توقيع املذكرة، تحدث 
الدكتور محمــد عيل متاش، رئيس 
اللجنة االقتصادية الُعليا، بكلمة أكد 
املذكرة، يأيت  فيها أن توقيع هــذه 

انســجاما مع توجيهــات الرئيس 
القائــد عيــدروس الُزبيدي رئيس 
لتعزيز  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
دور اللجنة االقتصادية العليا للقيام 
ومنهجية  علمية  بطريقة  بواجبها 
واالســتفادة  للتطورات  ومواكبة 
من الخــرات اإلقليميــة والعربية 

والعاملية.

أحمد  املهندس  أكــد  جانبه  من 
محرم، ممثــل رشكة لوجيك، التزام 
االستشارات  أفضل  بتقديم  الرشكة 
الجنوب  شعب  تساعد  التي  املمكنة 
وتطوير  مــوارده  اســتغالل  عىل 
طموحاته  يلبــي  مبا  مشــاريعه 

واستقراره.

األمناء/ محمد معز :
خالل نــدوة وحفل توقيع كتاب 
"نجاحات نســائية عربية يف زمن 
املرصية  اإلعالمية  قامت  كورونا"  
الدكتورة  الشياء عاد الدين منسق 
عام شبكة إعالم املرأة العربية وبناًء 
عىل قرار من رئيس الشبكة  بتسليم 
اإلعالمية األستاذة  أمنية بدر الدين 
هندا، مساعد رئيس الشبكة لشؤون 
للشــبكة  الذهبية  امليدالية  اإلعالم، 
املتميزة يف خدمة  تقديرا لجهودها 
قضايــا املــرأة واألرسة العربيــة 

ولتاريخها اإلعالمي الحافل.
اإلعالمــي  املستشــار  ورصح 
د.معتــز صــالح الدين مؤســس 
ورئيس شــبكة إعالم املرأة العربية 
أن اإلعالميــة األســتاذة  أمنيــة 
من  الكثري  قدمــت  هندا  الدين  بدر 
الجهد واإلخــالص من خالل عملها 
املرأة  إعالم  شــبكة  رئيس  مساعد 
العربية وعضو املجلس االستشاري 
بدور الفت يف  قامت  بالشبكة كا 
الجــزء األول من كتــاب نجاحات 

نســائية عربية يف زمــن كورونا 
ولذلك كان اختيارهــا لتقديم ندوة 
وحفــل توقيــع كتــاب نجاحات 
كورونا.  زمن  يف  عربية  نســائية 
للشبكة  العليا  الهيئة  أن  إىل  وأشار 
تلقت إشــادات من قيادات الشبكة 
أداء  يف 18دولــة عربية بحســن 
الدين  بدر  أمنية  األستاذة  اإلعالمية 
هندا والرد عىل جميع االستفسارات 
الجزء  أو  بالشــبكة  املتعلقة  سواء 

الثاين من الكتــاب. وأضاف رئيس 
شــبكة إعالم املــرأة العربية :"إن 
وجود مثل هــذه الكفاءة اإلعالمية 
والخلق الرفيع وحسن التعامل ليس 
غريبا عىل أبناء مدينة عدن صاحبة 
املخلصني  وأبنائها  العظيم  التاريخ 
وليس أيضا غريبــا أن تكون هكذا 
العظيم  والوطنــي  املناضــل  ابنة 
األستاذ بدر الدين هندا الذى تسبقه 

سمعته العطرة".

حلج/ األمناء/ خاص:
عقدت الهيئــة التنفيذية التحاد فناين 
الجنــوب محافظة لحج  يــوم الخميس 
املوافــق 7/10/2021م دورتها االعتيادية 

برئاسة رئيس االتحاد باسل فيصل علوي.
ويف االجتاع الذي حرضه مدير اإلدارة 
كرد  عبده  لحج  انتقايل  بتنفيذية  الثقافية 
تحدث رئيس االتحاد باســل فيصل علوي 
بكلمة رحــب فيهــا  بالحارضين  مؤكدا 
رضورة بــذل املزيد من الجهــود لالرتقاء 

بالفن واإلبداع يف لحج الخضرية  .
 كا تحدث األســتاذ عدنان الخواجة 
بكلمــة أكد فيهــا أهمية عقــد مثل هذه 
االجتاعات التي تهتم بالفن والعمل الفني 
يف محافظة لحج وإىل الدور املنتظر عىل 

االتحاد   لخلق املســاحات الفنية اإلبداعية 
للموهبني يف محافظة لحج .

لقيادة  الحارضون عن  شكرهم  وعر 
رمزي  املحامي  برئاسة  لحج  االنتقايل يف 
الشــعيبي ملا يبذله من جهود واهتامات 
خاصة باالتحاد وتسهيل الكثري من العوائق 
التي تواجه سري عملهم ملا يصب يف صقل 
املواهب الفنيــة واإلبداعية  والحفاظ عىل 

املوروث الفني يف لحج.
كا عروا عن شــكرهم لألمني العام 
املســاعد يف األمانــة العامــة للمجلس 
االنتقايل األستاذ فضل الجعدي الذي عمل 

جاهدًا يف تسهيل األمور لالتحاد .
وأكدوا عىل مواصلــة العمل النضايل 
يف كل الجوانــب اإلبداعيــة  الجديدة يف 
املناســبات القادمة حتــى يظهر االتحاد 

يف مظهره الحقيقي عىل مســتوى أرض 
الجنوب ولحج عىل وجه الخصوص.

الثقافية  اإلدارة  مديــر  ألقــى  كــا 
بانتقايل لحج األستاذ عبده كرد كلمة نقل 
يف مســتهلها تحيات رئيس انتقايل لحج 
املحامي رمزي الشعيبي ومساندته لالتحاد 
، مؤكدا رضورة االهتام يف الحفاظ عىل 
تراث لحج الفني املعر عن الهوية واالنتاء 

للجنوب  .
ويف الختــام أيدت الهيئــة التنفيذية 
عيدروس  الرئيس  اتخذهــا  التي  القرارات 
القتالية  الجاهزية  الزبيدي يف رفع  قاسم 
الجنوبية وإدانة  الثورة  لحاية مكاســب 
األعال اإلرهابية التــي تعرضت لها عدن 

الحرة األبية.


