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محليات

األمناء/ معني الصبيحي: 
القيادة  التقى نائب رئيس مجلس   
الرئايس وقائد ألوية العاملقة أبو زرعة 
املحرمي، مساء أمس األول، مبقر إقامته 
مبدينــة الرياض، عدًدا  من ســاطني 
السلطان  ومنهم  )الجبل(  الثقات  يافع 
نواف بن فضل العفيفي سلطان سلطنة 
يافع بني قاصد، والسلطان إسكندر بن 
هرهرة سلطان سلطنة يافع بني مالك.

وتبادل املحرمي مع  ساطني يافع 
واآلراء  الودية  األحاديــث  اللقاء  خال 
ووجهات النظر املختلفة حول عدد من 

القضايا  العامة عىل الساحة الجنوبية 
عامة ويافع خاصة.

القيادة  مجلس  رئيس  نائب  وأشاد 
زرعة  أبو  العاملقة  ألوية  قائد  الرئايس 
املحرمــي بالجهود الجبــارة واملواقف 
املرشفــة والدعم الســخي ألبناء يافع 
عامــة وســاطني يافــع خاصة يف 
كل مــكان بالعامل، مؤكــدا أنهم كانوا 
السّباقني يف كل املراحل يف دعم الثورة  
الجرحى  الجنوبيــة، وعاج  واملقاومة 
ورعاية أرس الشهداء والتعريف بقضية 
الجنــوب لدى مراكز صنــع القرار يف 
الخارج ويف إنجاز الكثري من املشاريع 

عىل  الوطن  داخــل  العامة  والخدمات 
حســابهم الخاص عــرب حمات تربع  
إنسانية وخريية طوعية كللت بالنجاح.

يافع  ســاطني  مّثن  جانبهم  من 
قيادة  تبذلهــا  التي  الجبــارة  الجهود 
املجلــس الرئايس من أجــل االنتصار 
وتضحياته  ونضاالته  الشــعب  إلرادة 
املســتمرة من أجل التحريــر وتحقيق 
األمن واالســتقرار وحل جميع قضايا 
الوطن العالقة يتقدمها قضية الجنوب 
العادلة من خال متكني شعب الجنوب 
من اســتعادة وبناء دولتــه الجنوبية 

كاملة السيادة.

األمناء/ خاص:
محمد  فضــل  األســتاذ  افتتــح 
املجلس  رئاســة  هيئة  عضو  الجعدي، 
االنتقايل الجنــويب، نائب األمني العام 
لألمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس، 
األحد، يف العاصمة عدن، مقر منسقية 

املجلس االنتقايل لجامعة عدن.
السفري  الذي حرضه  االفتتاح  ويف 
قاســم عســكر، ممثل اإلدارة العامة 
االنتقايل  للمجلس  الخارجية  للشؤون 
يف إثيوبيا والقرن األفريقي، واملحامي 
يحيــى غالب الشــعيبي، عضو وحدة 
محمد  واألستاذ  املفاوضات،  شــؤون 
أحمد الشــقي، رئيس تنفيذية انتقايل 
محافظة أبني، وعدد من رؤساء ونواب 
ومنســقيات  العامة،  األمانــة  دوائر 
الجامعــات للمجلس، تحدث األســتاذ 
فضل الجعدي بكلمة عرب يف مستهلها 

عن سعادته بافتتاح املقر.
وشدد األستاذ فضل الجعدي، خال 
كلمتــه يف افتتاح املقر الذي تزامن مع 
الـ59  بالذكرى  الجنوب  أبناء  احتفاالت 

لثورة 14 أكتوبــر املجيدة، عىل أهمية 
التي حققها  االنتصارات  لتلك  االنتصار 
محييًا  عليها،  واملحافظــة  املناضلون 
شــهداء ثورة أكتوبر وشهداء الجنوب 

عامة.
وبــني األســتاذ الجعــدي املهام 
املنسقية،  عاتق  عىل  تقع  التي  الكبرية 
التي تقوم بها يف مســار  والواجبات 

تحقيــق أهــداف شــعب الجنوب يف 
اســتعادة دولته، وما لهــا من أهمية 
التي متثل فيه  الواقع  أرض  كبرية عىل 
نرباســًا وعقًا ُيهتدى به، وتقوم فيه 
بإنتاج دراســات علمية تحقق األهداف 
املنشــودة، متمنيًا التوفيــق والنجاح 
لجميــع الحارضيــن يف أداء مهامهم 

العملية.

األمناء/ خاص:
والتأهيل  التدريــب  دشــن قطاع 
الجنويب،  لإلعــام  الوطنية  بالهيئــة 
األحد، بالعاصمة عــدن، دورة تدريبية 
يف أساســيات الجرافيكــس لعدد من 
منتســبات األمانة العامة لهيئة رئاسة 

املجلس االنتقايل الجنويب.
الدورة نقل د. عبدالله  افتتاح  ويف 
الحو - عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس 
قطاع التدريب والتأهيل - تحيات الرئيس 
رئيس  الُزبيدي،  قاسم  عيدروس  القائد 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، الراعي 
األول لإلعــام الجنــويب واإلعاميني 
الجنوبيني، الــذي يويل قطاع التدريب 
كبرًيا  ودعاًم  أولويــة  أهمية  والتأهيل 
التأهييل والتدريبي ملنتسبي  ألداء دوره 
هيئــات املجلس االنتقــايل  الجنويب 

والكوادر اإلعامية الجنوبية.
الحو أهميــة تأهيل كادر  وأكد د. 
املهارات  مختلف  يف  االنتقايل  املجلس 
التقنية والفنية الازمة لتطوير عملهن 
مشيدا  واإلعامي،  والتنظيمي  اإلداري 
بتفاعــل كادرات املجلــس مــع هذه 

بتطوير  ورغبتهن  التأهيليــة  الدورات 
عملهن  مجاالت  مختلف  يف  مهاراتهن 

يف هيئات املجلس االنتقايل الجنويب.
وتهــدف الدورة، التي تســتهدف 
)عرش( منتســبات من األمانة العامة 

الحايل،  أكتوبــر   23 حتى  وتســتمر 
الجرافيكس  التعــرف عــىل مبــادئ 
إكساب  بهدف  الحاسوب  يف  وبرامجه 
املتدربات مهارات أولية يف اســتخدام 

تقنيات االتصال والتواصل.

نائب رئي�س جمل�س القيادة الرئا�سي  )اأبو زرعة املحرمي( يلتقي عدًدا من �سالطني يافع

اجلعدي يفتتح مقر من�سقية املجل�س االنتقايل اجلنوبي بجامعة عدن

قطاع التدريب والتاأهيل يد�سن دورة تدريبية حول اأ�سا�سيات اجلرافيك�س ملنت�سبات االأمانة العامة

 األمناء/ خاص:
بعث الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيــدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس، برقية تعزية 
إىل فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، عزاه 
فيها بضحايا االنفجار الذي وقع يف منجم بوالية بارطن، شــاميل 

الباد، وأسفر عن مقتل وإصابة عرشات األشخاص يوم السبت.
وعرّب الرئيس الُزبيدي يف برقيته باسمه ونيابة عن شعب الجنوب 
كافة، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته إىل القيادة الرتكية وذوي 

الضحايا، والشعب الرتيك الشقيق، يف هذا الحادث األليم.
وأكد الرئيس الُزبيدي تضامن شــعب الجنوب، مع تركيا قيادًة 
وشــعًبا يف هذا املُصاب الجلل، مبتها إىل املــوىل العيل القدير أن 
يتغمد الضحايا بواســع الرحمة واملغفرة، ويسكنهم فسيح جناته، 

وأن ميّن عىل الجرحى بالشفاء العاجل.

 األمناء/ خاص:
التقــى د. عبدالله الحو، رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر األول 
لإلعاميني والصحفيني الجنوبيني، األحد، بالعاصمة عدن،  أعضاء 

اللجنة التنظيمية بحضور األخت هدى الكازمي، رئيس اللجنة.
ويف الكلمــة التوجيهية أكــد د. عبدالله الحــو، رئيس اللجنة 
التحضريية، عىل الدور الفعال الذي يجب أن تقوم به اللجنة إلنجاز 
فعاليات التحضري للمؤمتر األول لإلعاميني والصحفيني الجنوبيني 

باعتبارهم نواة لهذا التحضريات.
 وعرض د. الحو عــىل أعضاء اللجنــة التنظيمية الحارضين، 
األفكار واملهام األساسية التي يجب أن تعمل عليها اللجنة التنظيمية، 
مطالًبا جميع األعضاء بطرح املقرتحات واآلليات املناسبة لتنفيذها.

مــن جانبها أكدت األســتاذة هــدى الكازمي، رئيــس اللجنة 
التنظيمية، عــىل ترجمة املهــام املطلوبة لتنفيذهــا يف الجانب 
التنظيمــي عىل الوجه الذي يســاهم يف إعطاء صورة مرشقة عن 

اإلعام الجنويب واملؤمتر األول لإلعاميني والصحفيني الجنوبيني.
وجرى خال اللقاء االستامع إىل اآلراء واملقرتحات وآليات التنفيذ 
من قبــل األعضاء الحارضين، عىل أن تواصــل اللجنة اجتامعاتها 

وطرح تصور متكامل باملهام املطلوبة ورفعها إىل اللجنة اإلدارية.

ي الرئي�س اأردوغان  الرئي�س الُزبيدي ُيعَزّ
وال�سعب الرتكي يف �سحايا انفجار منجم بارطن

رئي�س اللجنة التح�سريية يحث على تكاتف اجلميع 
الإجناز مهام التح�سري ملوؤمتر االإعالميني اجلنوبيني


