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محليات

الرئي�س الُزبيدي يعّي بامدهف 
رئي�ًصا ملركز �صناعة القرار

الهدياين �صكرترًيا �صحفًيا لرئي�س االنتقايل

�صالح ال�صوبجي ماأموًرا ملديرية ال�صالع

تن�صيقي منظمات املجتمع املدين 
يوحد جهود اجلمعيات يف اأبي

اختيار غيثان لرئا�صة كتلة اأبي يف 
اجلمعية الوطنية

حمافظ عدن يزور اأ�صرة ال�صهيد االإعالمي طارق م�صطفى ويقدم واجب العزاء

اللجنة االقت�صادية العليا لالنتقايل ت�صتعر�س م�صاريعها امل�صتقبلية

القيادة املحلية النتقايل حوطة حلج تعقد اجتماعها ال�صنوي االأول

األمناء/ عدن/ خاص
زار محافظ العاصمة األســتاذ 
أمس  صبــاح  مللس  حامــد  أحمد 
املصور  الشــهيد  منزل  األربعــاء 
اإلعالمــي طــارق مصطفى الذي 
إرهايب  انفجــار  استشــهد جراء 
عدن  محافظ  موكــب  اســتهدف 
وســقط عىل إثره أربعة شــهداء 
وعدد مــن الجرحى مــن الطاقم 

اإلعالمي واألمني للمحافظ .
وأثنــاء الزيارة قدم مللس واجب 
مبتهال  طارق  الشهيد  ألرسة  العزاء 
إىل املــوىل عــز وجــل أن يتغمد 
يلهم  وأن  بواســع رحمته  الشهيد 

أهله وذويه الصرب والسلوان 
هــذا وقــد كان محافظ عدن 

قد وجه بتســوية أوضاع الشهداء 
اللوائح واألنظمة املعمول بها  وفق 
وفق قانون السلطة املحلية كونهم 

كام  الرسمي،  دوامهم  أثناء  قضوا 
الجرحى  أوضــاع  وجــه مبتابعة 

متمنًيا لهم الشفاء العاجل.

عدن / األمناء / خاص :
اســتعرضت اللجنــة االقتصادية 
الجنويب،  االنتقــايل  للمجلس  العليا 
املرتقب  املشــاريع  األربعــاء،  أمس 

إطالقها مستقبال.
محمد  الدكتور  برئاسة   - وناقشت 
عيل متــاش رئيــس اللجنــة - يف 
االجتامع، عدة قضايا متصلة بنشاطها 

وخطط أعاملها للفرتة املقبلة.
وأدانت اســتهداف موكب محافظ 
العاصمة عدن ووزير الزراعة، بتفجري 
ســيارة مفخخة، يف جرمية إرهابية 

أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

حلج/ األمناء/ اإلدارة اإلعالمية:
للمجلس  املحلية  القيــادة  عقدت 
مديريــة  يف  الجنــويب  االنتقــايل 
الحوطة مبحافظة لحج، صباح أمس، 
لعام 2021م  األول  السنوي  اجتامعها 
القيادة املحلية  بحضور نائب رئيــس 

النتقايل لحج محمد أحمد العامد.
أحمد  العقيد/  ألقى  االجتامع  ويف 
املحلية  القيادة  الرجاعي - رئيس  عيل 
النتقايل الحوطة - كلمة أشــار فيها 
إىل جملة من املهام املاثلة أمام أعضاء 
القيادة املحلية خصوصا يف مثل هذه 

الظروف التي مير بها الجنوب .
انتقايل  ألقــى نائب رئيــس  كام 
لحــج محمد أحمد العــامد كلمة حيا 
يف مســتهلها أعضاء القيادة املحلية 
باألعضاء  مرحبــا  الحوطة  النتقايل 
رئيس  تحيات  للحارضين  ناقال  الجدد 
القيــادة املحليــة باملحافظة املحامي 

رمزي الشعيبي .

ووضــع العــامد الحارضين أمام 
صورة واضحة عــن حقيقة األوضاع 
التي مير بها الجنــوب والجهود التي 
تقوم بها القيادة السياســية للجنوب 
االنتقايل  املجلــس  برئاســة  ممثلة 
الجنــويب برئاســة الرئيــس القائد 

عيدروس الزبيدي .

وشــدد العامد، نائب رئيس الهيئة 
التنفيذية للمجلس يف املحافظة، عىل 
أن تضحيــات الجنوبيــن لن تتوقف 
حتى اســتعادة دولة الجنوب، مشريا 
إىل أن الجرائــم اإلرهابية الجبانة لن 
تنال مــن تطلعاتهم، إميانــا بعدالة 

القضية الجنوبية.

األمناء / خاص :
عّن الرئيس عيدروس الُزبيــدي - رئيس املجلس االنتقايل الجنويب - 

الدكتور خالد إبراهيم بامدهف، رئيًسا ملركز دعم صناعة القرار باملجلس.
ووجه يف القرار رقم "81" لسنة 2021، بالعمل به من تاريخ صدوره، 

ونرشه يف الجريدة الرسمية للمجلس االنتقايل الجنويب.

عدن / األمناء / خاص :
أصــدر الرئيس عيدروس الُزبيدي رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
الثالثــاء، قراًرا بتعيــن الزميل اإلعالمي/ عيل محمــود عبيد الهدياين، 

سكرترًيا صحفًيا لرئيس املجلس.
ونص القرار – الصادر تحت رقم "83" لسنة 2021 – عىل رسيانه من 

تاريخ صدوره، ونرشه يف الجريدة الرسمية للمجلس.

الضالع / األمناء / خاص :
أصدر محافظ محافظة الضالع قرارا بتكليف األخ صالح يحيى محمد 

الشوبجى، بتويل مهام مدير مديرية الضالع باملحافظة الحدودية.
والشــاب صالح الشــوبجي هو نجل القيادي الجنويب الشهيد يحيى 

الشوبجي املعروف بأيب الشهداء.
وتكتسب أرسة الشــوبجي قبوال واسعا يف عموم محافظات الجنوب 

لتضحياتها يف سبيل دحر مليشيا الحويث اإلرهابية.

أبني / األمناء / خاص :
بعــروض فنية وثقافية، أطلــق املجلس التنســيقي األعىل ملنظامت 
املجتمع املدين فرع أبن، أمس األربعاء، مبادرة دعم الجمعيات واملؤسسات 

األهلية، مبشاركة رؤساء ومؤسسات املجتمع املدين يف املحافظة.
ويعمل املجلس عىل توحيد جهود الجمعيات األهلية وتوظيف أنشطتها 
الشبابية لخدمة الفئات األكرث احتياًجا يف الجنوب، وتحسن دخل األرس.

وترتكز أنشــطته عىل تعزيز التقارب بن الجمعيــات ودعمها مادًيا 
لخدمة املجتمع املحيل، عرب إقامة مشاريع تنموية تخدم السكان.

أبني / األمناء / خاص :
اختارت كتلة أبن يف الجمعية الوطنية، أثناء انعقادها أمس األربعاء، 

حسن منرص غيثان رئيًسا لها.
واســتعرضت - برئاسة محمد الشــقي، رئيس الكتلة السابق، رئيس 
القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنــويب يف املحافظة - تطورات 

األوضاع السياسية والخدمية.
وشدد االجتامع عىل رضورة مشــاركة أعضاء الجمعية الوطنية بدور 
قيادي ومحوري يف االستجابة لالحتياجات الجامهريية لتخفيف املعاناة 

اإلنسانية.


