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محليات

األمناء / خاص :
عقــدت األمانة العامــة لهيئة 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاسة 
الدوري  اجتامعها  األربعــاء،  أمس 
يف مقر األمانة يف العاصمة عدن، 
برئاســة األســتاذ فضل الجعدي، 
عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
نائب األمني العــام باألمانة العامة 

لهيئة رئاسة املجلس.
من  عــدًدا  االجتامع  وناقــش 
واالقتصادية  السياسية  املستجدات 
الجنوب،  يف  والخدميــة  واألمنية 
باإلضافــة اىل أبــرز القضايا ذات 
واإلداري  التنظيمي  بالعمل  العالقة 
يف دوائر األمانــة العامة والهيئات 
التنفيذيــة للمجلــس االنتقــايل 

الجنويب يف املحافظات.
تقرير  االجتــامع  واســتعرض 
للفصل  السياسية  الدائرة  عمل  أداء 
الثالــث مــن العــام 2022م، وما 
تضمنــه من نشــاطات وإجراءات 
تنظيمية خاصــة بالدائرة وكذا أهم 

ما حققته من إنجازات خالل الفرتة 
املذكورة للتقرير.  

أبرز  االجتامع  اســتعرض  كام 
الجنوبية  التطورات عىل الســاحة 
بشــعب  املرتبطة  األحــداث  وأهم 
وكذلــك  واهتامماتــه  الجنــوب 
القضايــا ذات العالقة بالجنوبيني، 
حيث قدمــت يف االجتامع عدد من 
به  املتعلقة مبــا مير  املقرتحــات 
مصلحة  يف  يصــب  ومبا  الجنوب 

شعبه.

تقرير  االجتامع  ناقش  وقد  هذا 
النشاط األســبوعي لدوائر األمانة 
العامة خالل األسبوع املايض والذي 
تضمن أبــرز تحــركات وإنجازات 
الدوائــر، مؤكدًا أهميــة مضاعفة 
الجهود من خالل العمل عىل تعزيز 
مســتوى األداء اإلداري والتنظيمي 
لتحقيق أهــداف خطة عمل األمانة 
استعرض  كام   ،2022 للعام  العامة 
محرض اجتامعه الســابق وصادق 

عليه.

األمناء / خاص :
التي  التكرميــات  سلســلة  ضمن 
التنســيقي األعىل  املجلــس  ينفذهــا 
مبحافظة  املــدين  املجتمع  ملنظــامت 
للمجلس  الداعمة  للجهــات  حرضموت 
يف مختلف املجاالت، كرم رئيس املجلس 
املجتمع  ملنظــامت  األعىل  التنســيقي 
املدين فرع محافظة حرضموت األستاذ 
املجلس  رئيس  مستشــار  باجابر،  رائد 
االنتقايل الجنويب لشؤون اإلعالم رئيس 
قطاع الصحافة واإلعالم بالهيئة الوطنية 
لإلعالم الجنويب، الدكتور صدام عبدالله، 
وذلك نظــر جهوده الكبــرة وخدمته 
للمجلــس يف الجانب اإلعالمي وتغطية 

أنشطة املجلس ونشاطاته املجتمعية. 
الرئيس،  مستشــار  أعرب  وبدوره، 
عن شكره للفتة التكرميية التي قام بها 

املجلس  بدور  مشــيًدا  تجاهه،  املجلس 
التــي يقدمها خدمًة  وأعامله وبرامجه 

للمجتمع يف مختلف الجوانب. 
التنسيقي  املجلس  أن  بالذكر  الجدير 
ملنظــامت املجتمع املــدين بحرضموت 

تنضوي تحــت قيادته عــدد كبر من 
املؤسســات والجمعيــات واملبــادرات 
واملجتمعية  الشبابية  والفرق  واملنتديات 

التطوعية.

األمناء / خاص :
أكد الدكتور نــارص الُخبجي، عضو 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، 
دعم املجلس جهود بناء وتطوير مهارات 

الشباب يف املجال السيايس.
وشدد خالل لقائه وفًدا من خريجي 
أول دفعة يف العلوم السياســية بقسم 
العلوم السياسية - كلية العلوم االقتصاد 
والعلــوم السياســية بجامعــة عدن، 
الثالثاء، عىل رضورة اكتســاب القدرات 

الالزمة الستكامل دراساتهم العليا.
وأعرب عن اعتــزاز املجلس بالعقول 
الطموحة  الفتية  الشــابة  السياســية 
خدمة  يف  للجنــوب  مرشق  ملســتقبل 
وطنهم، الفتــا إىل رضورة توفر املناخ 

األكادميي للحفاظ عليها تنمو وتزدهر.
السياســية  العلوم  ودعــا خريجو 
إىل دعم املشــاركة السياسية للشباب، 
والتأهيل  التدريب  بعــد  وتعزيز دورهم 

والتطبيق السيايس العميل.

العلوم  دفعة  خريجــي  وفد  وتقدم 
السياســية بدرع تــذكاري إىل الدكتور 
نارص الُخبجي، نيابــة عن طالب دفعة 
الســالم، تكرمًيا له عىل جهوده ودعمه 

للشباب والطالب.

الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري وتناق�ش اأداء الدائرة ال�صيا�صية للف�صل الثالث من العام 2022

املجل�ش التن�صيقي الأعلى ملنظمات املجتمع بح�صرموت يكرم امل�صت�صار الإعالمي للرئي�ش الُزبيدي

اخُلبجي يوؤكد دعم املجل�ش النتقايل يف تطوير وتنمية قدرات ال�صباب

 عدن / األمناء / خاص:
شددت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، الثالثاء، عىل رسعة 
إلغاء التسهيالت التي حصلت عليها مليشيا الحويث -الذراع اإليرانية يف 
اليمن- مبوجب اتفاق ستوكهومل والهدنة األممية املنهارة، واستكامل 
إجراءات تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيفها )مليشيا الحويث( 

منظمة إرهابية.
ووقف االجتــامع الذي عقدته هيئة الرئاســة للمجلس االنتقايل 
الجنويب، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، أمام االعتداءات الحوثية 
عىل مينايئ الضبة والنشيمة يف محافظتي حرضموت وشبوة، مؤكدا 
أن هذه االعتداءات، تعني انتهاء كافة االتفاقيات املوقعة مع مليشــيا 
الحويث من طرف واحد، وهو ما يوجب إلغاء كافة التسهيالت املقدمة 
لها مبوجب اتفاقي ســتوكهومل، والهدنة األمميــة، التي رفضت تلك 
املليشيا تجديدها بالتصعيد العسكري الشامل بكافة الجبهات واالعتداء 

عىل مينايئ الضبة والنشيمة.
وحّذر االنتقايل من أن استمرار العمل بأي من االتفاقيتني سيدفع 
املليشيا الحوثية للتامدي أكرث، ما يستدعي التعامل معها بكل صالبة، 
مجددة يف الســياق مطالبتها ملجلس القيــادة الرئايس برسعة نقل 
قوات املنطقة العسكرية األوىل بوادي حرضموت إىل الجبهات للقيام 

مبسؤولياتها يف مواجهة التهديدات الحوثية.
وشدد عىل رسعة إكامل اإلجراءات املرتتبة عن إعالن مجلس الدفاع 
الوطني، بتصنيف مليشــيا الحويث جامعة إرهابية، وتفعيل عمليات 
التعبئة اإلقليمية والدولية للدفع باعتامد ذلك عىل املســتوى األممي، 

ووقف كافة أشكال التسهيالت، والتواصل معها.
إىل ذلك ناقشــت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، ملف 
تحصيل اإليرادات الحكومية وعمليات التهــرّب من التوريد إىل البنك 
املركزي، مؤكدة دعمها الكامل لفرض سلطة الدولة عىل املنفذ البحري 
يف رأس العارة وإخضاعه للدولة ومؤسســاتها، وكذا إخضاع موارد 
املنافذ الربية يف حرضموت واملهرة، ووضع والرتتيبات الالزمة لضامن 

توريدها إىل خزينة الدولة.

حاملني/ األمناء/ خاص:
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلــس االنتقايل الجنويب يف مديرية 
حاملــني، مبحافظة لحــج، الثالثاء، اجتامعها الدوري الثاين لشــهر 

أكتوبر، برئاسة العميد ناجي عبدالله الكريب، رئيس الهيئة.
واســتعرض االجتامع املحرض السابق ونشــاط الهيئة التنفيذية 
خالل شهر أكتوبر، وتقرير اإلنجاز والتصورات املالية لبعض األنشطة 
التي متت املصادقة عليها مع األخذ باملالحظات الواردة خالل االجتامع.
وناقشــت الهيئة التنفيذية العديد من القضايا واألنشطة، أبرزها 
دعم قطــاع التعليم واملشــاريع الرضورية، واقفة أمام مســتجدات 
األوضاع يف الســاحة الجنوبية سياسًيا وعســكرًيا، وما يتعرض له 
الجنوب من مؤامرات وضغوطات سياســة وحرب اقتصادية معيشيه 

صعبة أرهقت كاهل املواطن.
وخرج االجتامع بعدد من املقرتحــات والتوصيات التي تعزز دور 
املجلــس يف املديرية من خالل تنفيذ أنشــطة وأعامل تالمس أوضاع 

وقضايا املواطنني.

النتقايل يطالب بت�صفري مكا�صب احلوثيني 
من اتفاقي �صتوكهومل والهدنة ويحذر

تنفيذية انتقايل حاملني تعقد 
اجتماعها الدوري ل�صهر اأكتوبر


