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محليات

»األمناء« خاص :

 شّيع املئات من أبناء العاصمة عدن، 
مســاء األحد، جثامن شــهيد الواجب 
املصّور  الصحفي طــارق مصطفــى، 
يف مكتــب محافــظ العاصمة، والذي 
استشــهد جراء التفجري اإلرهايب الذي 
اســتهدف موكب األمني العــام لهيئة 
االنتقايل، محافظ عدن  املجلس  رئاسة 
أحمد حامــد مللس، ونائب األمني العام، 
الزراعة والري والرثوة السمكية  ووزير 
اللــواء ســامل الســقطري يف مدينة 

التواهي.
الذي تقدمه  التشييع  وانطلق موكب 
عضوا هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنويب املهندسان عدنان الكاف ونزار 
هيثم رئيــس تنفيذية انتقايل العاصمة 
أبــان، حيث كانت  عدن، من مســجد 

أن  قبل  الطاهر،  جثامنــه  عىل  الصالة 
يوارى الرثى يف مقربة القطيع مبدينة 

كريرت.
عقب ذلك قّدم الــكاف وهيثم لوالد 
القيادة  تعــازي ومواســاة  الشــهيد 
ممثلة  االنتقايل  للمجلس  السياســية 
بالرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي 

بهذا املصاب الجلل.

من جهته، عرّب والد الشــهيد طارق 
عن شكره وتقديره للفتة اإلنسانية من 
ِقبل قيــادة املجلس االنتقايل الجنويب، 
يقدمها  التي  التضحيات  هذه  أن  مؤكدا 
شــعب الجنــوب يف محاربة عنارص 
اإلرهاب والتطــرف واالحتالل ليس لها 

مثن إال استعادة الدولة.

عتق / األمناء/خاص:

شــيع املئات من أبناء منطقة باكبــرية يف عتق، االثنني، 
صدام  الشهيدين  جثامين 
الخليفي،  حســني حميدة 
محافظ  حراســة  قائــد 
وأســامة  عدن،  العاصمة 
ســامل مللس الخليفي نجل 

شقيق املحافظ.
كــام تــم يف مديرية 
شــبوة  مبحافظة  رضوم 
صبــاح أمــس  تشــييع 
السكرتري اإلعالمي  جثامن 

للمحافظ مللــس الصحفي أحمد أبو صالــح بحضور جموع 
غفرية من املواطنني .

وارتقى الشــهداء يف هجــوم إرهايب اســتهدف موكب 
محافــظ العاصمة عــدن، أحمد 
حامد مللس، األحــد ، يف منطقة 
بسيارة  التواهي،  مبديرية  حجيف 

مفخخة.
وســقط يف االعتداء اإلرهايب 
الغادر ســتة شــهداء وســبعة 
مصابني، وســط إدانــات دولية 
اتفاق  لتنفيذ  وإقليمية ودعــوات 

الرياض.

ردفان / األمناء / خاص :

الفكر واإلرشاد واإلعالم  إدارات  نظمت 
بالقيادة  والطالب  والشــباب  والسياسية 
يف  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحلية 
توعية  محارضات  االثنــني،  أمس  ردفان، 
عامة، يف مدرسة األمل األهلية وعدد من 

مدارس املديرية.
استعرضت املحارضات املسار التاريخي 
لثــورة 14 أكتوبــر، وأبــرز منعطفاتها 
التاريخيــة، ورمزيتها النضالية يف تاريخ 

شعب الجنوب.
اإلذاعة  بــدور  املحــارضون  وأشــاد 
الجنوبية  الوطنية  الروح  املدرسية يف بث 

بني صفوف الطالب.

الكاف وهيثم يتقدمان م�صيعي ال�صهيد الإعالمي طارق م�صطفى بالعا�صمة عدن

�صبوة.. ت�صيع ثالثة �صهداء �صقطوا يف احلادث الإرهابي بعدن

اللجنة الفنية للدرا�صات والبحوث ت�صتعر�ض 
ردود اأفعال زيارة املبعوث الأممي للعا�صمة عدن

جلنة الإغاثة والأعمال الإن�صانية تقدم 
م�صاعدات غذائية ودوائية للنازحني بلودر

انتقايل ردفان ينظم حما�صرات توعوية لطالب املدار�ض

األمناء/ خاص:

عقدت اللجنة الفنية للدراسات والبحوث، األحد، يف العاصمة عدن، اجتامعها 
الدوري برئاسة الدكتور سعيد الجمحي رئيس اللجنة.

واطلع االجتامع عىل أهم مستجدات األحداث عىل الساحة الجنوبية مبا فيها 
زيارة املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، الســيد هانز غروندبرغ، إىل 
العاصمة عدن والقراءات التحليلية املتعلقة بهذه الزيارة وردود األفعال املرتبطة 

بها.
وأكد االجتامع أهمية متابعة مراكز الدراسات والبحوث واالطالع عىل تقارير 
دراســاتها البحثية فيام يخص الجنوب لتقديم قراءة تحليلية واضحة يستفيد 

منها املجلس وهيئاته. 
وناقشــت اللجنة آلية خطة عمــل اجتامعاتها ومتضمناتهــا، واإلضافات 
املطروحة يف قوامها، كام استعرضت مسودة الالئحة التنظيمية لعملها عىل أن 

تخضع للمناقشة واملراجعة. 
وأكد االجتامع أهمية الرصد اإلعالمي وأهمية عملية تحليله فنيا، وتنســيق 
الجهود لتعزيز العمل املؤســي يف مجال الدراســات والبحــوث مع الجهات 

املختصة.
هذا واســتعرضت اللجنة االحتياجات الالزمــة ألداء عملها، وكذا مقرتحات 
نشاطات عملها خالل الفرتة القادمة، كام استعرضت محرض اجتامعها السابق 

وصادقت عليه.

األمناء/ خاص:

 قدمت اللجنــة الُعليا لإلغاثــة واألعامل اإلنســانية يف املجلس االنتقايل، 
وبتوجيهــات من الرئيس القائــد عيدروس الُزبيدي، رئيــس املجلس االنتقايل 
الجنــويب، كمية من املســاعدات الغذائية والدوائية للنازحــني يف قرى دمان 

مبديرية لودر مبحافظة أبني. 
وكلف املهندس عدنان الكاف - عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل، رئيس 
اللجنة العليا لإلغاثة واألعامل اإلنسانية باملجلس - عضوي اللجنة الدكتور صالح 
الحكم، واملهندس جياب عاطف، بالنزول ملديرية لودر وتســليم القيادة املحلية 
للمجلس يف مديرية لودر 400 ســلة غذائية للنازحني، باإلضافة إىل كمية من 

املستلزمات الدوائية ملستشفى الشهيد محنف يف املديرية.
وتأيت توجيهات الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، بإغاثة النازحني يف مديرية 

لودر، ملساعدتهم عىل مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.
 


