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األمناء /خاص:

التقــى الرئيس القائــد عيدروس
قاسم الزُبيدي ،رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب ،نائــب رئيس مجلس القيادة
الرئايس ،أمس األربعــاء ،يف مكتبه
بالعاصمــة عدن ،محافــظ محافظة
حرضموت مبخوت مبارك بن مايض.
وهنأ الرئيــس الزُبيدي ابن مايض
لنيله ثقــة مجلس القيــادة الرئايس
ً
محافظا ملحافظة حرضموت،
وتعيينه
مؤكدًا دعمه له للقيام مبهامه لخدمة
املحافظة وأبنائها ،وتعزيز أمنها وتلبية
احتياجاتها التنموية والخدمية.
وشدد الرئيس الزُبيدي عىل رضورة
أن تشــهد محافظــة حرضموت نقلة
نوعية يف املجاالت كافة ،مبا يتناسب
مع أهميتها االسرتاتيجية واالقتصادية
والتضحيــات الجســيمة التي قدمها
أبناؤهــا ،مؤكدا أن مجلــس القيادة
الرئايس ،لن يدّخر جهدًا يف سبيل دعم

أبناء حرضمــوت ومتكينهم من إدارة
جميع شؤون محافظتهم.
عــر املحافظ ابن
ومن جانبــه،
ّ
مايض عن شــكره وتقديــره للرئيس
الزُبيــدي عــى دعمــه املتواصــل
لحرضموت وسلطتها املحلية ،متعهدا
ببذل أقىص الجهود لالرتقاء باملحافظة

تنمويــا وخدميا وتحســن األوضاع
املعيشية ألبنائها.
حرض اللقاء األســتاذ عيل عبدالله
الكثريي عضو هيئة رئاســة املجلس
االنتقايل الجنويب ،املتحدث الرســمي
للمجلس.

الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري وتناق�ش تقرير امل�شهد ال�سيا�سي
عدن  /األمناء  /خاص :

عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة
املجلس االنتقايل الجنويب ،أمس األربعاء،
يف العاصمــة عدن ،اجتامعهــا الدوري
برئاســة األســتاذ فضل محمد الجعدي،
عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل ،نائب
األمني العام.
واســتعرض االجتــاع التقريرين
املقدمني من قبل دائريت "حقوق اإلنسان،
والجامهرييــة" حول األنشــطة التي تم
تنفيذها واملهام التنظيمية املرتبطة بهام
خالل الفصل الثاين من العام .2022
وناقش االجتــاع التقرير املُقدم من
الدائرة السياسية ،حول املشهد السيايس،
والذي تنــاول أبرز املواضيــع والقضايا
عىل الســاحة الجنوبية خالل األسبوعني
املاضيني ،وما تضمنته من أحداث متعلقة

األمناء /خاص:

اطلع الدكتور نارص ُ
الخ ّبجي ،رئيس وحدة شــؤون املفاوضات يف
املجلس االنتقايل الجنويب ،خالل اســتقباله معني املاس رئيس صندوق
صيانة الطرق والجســور يف العاصمة عدن ،عىل مشاريع الصندوق يف
الجنوب.
ومثــن دُ .
الخ ّبجــي دور الصندوق يف الحفاظ عىل شــبكة الطرق
ومتابعة أعامل صيانتها بشكل دوري لخدمة املواطنني ،مؤكدا أن املجلس
برئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي حريص عىل دور املؤسسات.
وشدد عىل أهمية أداء صندوق صيانة الطرق ملهامه ومسؤولياته يف
تطوير ال ُبنى التحتية وصيانة وترميم الطرق ،معربا عن أهمية مواجهة
العراقيل التي تحد من نشاطه.
بدوره أشاد املاس مبســاهمة قيادة املجلس االنتقايل الجنويب يف
تسهيل وتذليل كل الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق.

تشــهدها العاصمة عــدن ومحافظات
الجنوب األخــرى ،حيث ُقدمت املقرتحات
التي من شأنها دعم سري العمل وتطويره.

الفكر والإر�شاد تختتم دورتها التدريبية لت�أهيل امل�أذون ال�شرعي يف العا�صمة عدن
عدن  /األمناء  /خاص :

اختتمــت دائــرة الفكر واإلرشــاد
باألمانــة العامة لهيئة رئاســة املجلس
االنتقايل الجنويب ،أمــس األربعاء ،يف
العاصمة عدن ،الــدورة التدريبية لتأهيل
املأذون الرشعي.
وألقى األستاذ فضل محمد الجعدي،
عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل،
نائب األمني العــام لألمانة العامة ،كلمة
يف مســتهل الختام رحب مــن خاللها
باملشاركني يف هذه الدورة التي متنى لهم
فيها التوفيق والنجاح بجميع املهام امللقاة
عىل عاتقهم يف مجــال عملهم ،وحثهم
عىل كسب املعارف الالزمة وتحويلها يف
العمل امليــداين ،وتقديم الجهود املطلوبة
لهذا العمل ،مؤكــد ًا الوقوف إىل جانبهم
للتقدم والنجــاح يف الدور الذي يقومون
به يف املجتمع.
وتحدثــت املحامية ذكــرى معتوق،
رئيســة دائرة حقوق اإلنســان باألمانة
العامة ،بكلمة عربت فيها عن ســعادتها
يف املشــاركة بالــدورة التدريبية لتأهيل

ُ
اخلبجي يطلع على م�شاريع
�صيانة الطرق يف اجلنوب

انتقايل ال�ضالع ينظم ندوة
توعوية حول �أ�ضرار املخدرات

بالجنوب.
ووقــف االجتامع عىل املســتجدات
االجتامعيــة والخدميــة واألمنية ،التي

املأذون الرشعي ،مشري ًة إىل أن الدور الذي
يقوم به املــأذون ذو أهمية كبرية يحمل
العديد من النقاط التي يرتبط بها قانوني ًا
ويقوم بتطبيقها يف عمله.
وكان الدكتور عيل البحر ،نائب رئيس
دائرة الفكر واإلرشــاد ،قد تحدث بكلمة
رحب فيها بالحضور واملشــاركني ،و ّ
مثن

من خاللها النشــاط املتميــز والحضور
النوعي املشارك التي حظيت به هذه الدورة
من مختلف مديريات العاصمة عدن ،مبين ًا
حــرص واهتامم دائرة الفكر واإلرشــاد
بدعم املجلــس االنتقايل عــى بذل كل
الجهود لتذليل الصعوبات والعراقيل التي
تواجه عمل املأذون الرشعي.
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األمناء /خاص:

نظمت إدارة الفكر واإلرشــاد يف الهيئــة التنفيذية للمجلس
االنتقــايل الجنويب يف محافظة الضالــع ،الثالثاء ،ندوة توعوية
حول أرضار تعاطي املخدرات.
وأوضح األســتاذ عبدالواسع شــعفل ،رئيس انتقايل مديرية
الضالع ،يف مســتهل الندوة ،أن الوقوف أمام هذه الظاهرة يتحتم
عىل الجميع ،كونها ظاهرة خطرية تهدد حياة املواطنني.
وأشــاد العميد عبدالله مهدي ،رئيس تنفيذية انتقايل الضالع،
بالجهود الكبرية التي تبذلها قيادة انتقايل املديرية يف نرش الثقافة
رشحا مفص ًال عن
مقدما
وتوعية املجتمع من تعاطي املخــدرات،
ً
ً
خطورة إدمان مادة املخدرات وانعكاساتها عىل املجتمع.
وشــدد العميد مهدي ،عىل رضورة نرش الثقافة بني أوســاط
املجتمــع وتوعيتهم من هذه املظاهر الدخيلة ،ورضورة تفعيل دور
األرسة واملجتمع ومؤسسات الدولة والتعاون فيام بينهم للحد من
تعاطي املخدرات.
وأشار الداعية الشيخ محمد املحيســني إىل دور القيم الدينية
اإلســامية يف حامية األفراد واملجتمع ،مؤكدًا أن الدين اإلسالمي
يدعو للمحافظة عىل النفس البرشية وحاميتها من ُمذهِ بات العقل
والذهن ،وحامية الجســد من كل مهدداتــه وحرم ذلك بالنصوص
الرشعية.
من جانبه ،تحدث قاســم صالح ناجي ،نائــب رئيس انتقايل
الضالع ،عن تأثري املخدرات واملؤثرات العقلية عىل ســلوك اإلنسان
وإدراكه العقيل ،وكيفية املســاهمة والتعــاون للقضاء عىل هذه
الظواهر السلبية يف مجتمعنا.

