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األمناء/ خاص :

 اطلعت األمانة العامة للمجلس 
االنتقايل الجنــويب، يف اجتامعها 
يف  األربعــاء،  أمــس  الــدوري، 
العاصمة عــدن، عىل تقرير الدائرة 
التنظيميــة عن تقييــم أداء دوائر 
األمانة والهيئــات املحلية للمجلس 
مبحافظات الجنــوب خالل الفصل 

الثالث من العام الجاري.
أبــرز  التقريــر إىل  وتطــرق 
املنفــذة  واملبــادرات  األنشــطة 
والصعوبات والتحديات التي واجهت 

سري عملها خالل مدة التقرير.
كام بحــث االجتامع، برئاســة  
رئاســة  هيئة  عضو  الجعدي،  فضل 
العام  األمني  نائب  االنتقايل،  املجلس 
تقرير  مضمــون  العامة،  لألمانــة 
املشهد الســيايس املقدم من الدائرة 

السياسية، عن أبرز امللفات السياسية 
عىل الساحة الجنوبية.

وتطرق إىل املســتجدات األمنية 
عــىل  والخدميــة  واالقتصاديــة 
ملقرتحات  إضافة  الجنوبية،  الساحة 
وتوصيات تهدف إىل معالجة القضايا 

محور االجتامع الدوري.
وصادقــت األمانــة العامة يف 
نهايــة اجتامعها عــىل تقرير أداء 
العامة األسبوعي  األمانة  عمل دوائر 
اجتامعها  محــر  إىل  باإلضافــة 

السابق واملصادقة عليه.

األمناء/ خاص :

الجنويب، يف  عربت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
اجتامعها الثالثاء، عن دعمها الكامل لجهود وزير الشؤون 
االجتامعية والعمل الدكتور محمد ســعيد الزعوري بشأن 
تنفيذ قرار مجلس القيــادة الرئايس بنقل مقر الصندوق 

االجتامعي للتنمية إىل العاصمة عدن.

ودعــت يف اجتامعهــا 
الدوري برئاســة أحمد حامد 
مللــس، األمني العــام لهيئة 
محافظ  املجلــس،  رئاســة 
مخاطبة  إىل  عدن،  العاصمة 
لتوريد  الدوليــني  املانحــني 
املالية  واملنــح  املســاعدات 
البنك  إىل  بالصندوق  الخاصة 

املركزي يف عدن.
الحكومة  رئيس  وطالبت 
القيادة  بتنفيذ قــرار مجلس 
الرئايس والبــدء بعملية نقل 
ومرشوع  الصنــدوق  مقــر 
للعاصمة  العامة إىل  األشغال 

عدن.
جهود  اللقاء  واستعرض 
التفاويض  املســار  إحيــاء 
الهدنة اإلنســانية، مشــددا عىل موقف املجلس  لتمديد 
بالتعامل مع مليشيا الحويث املدعومة من إيران باعتبارها 

جامعة إرهابية، والسري يف اإلجراءات لتنفيذ القرار.
وحث عىل مامرسة املبعوث األممي إىل اليمن ضغوط 
عىل مليشــيا الحويث اإلرهابية، منعًــا لتمكينها من أي 

تنازالت إضافية دون مقابل.

األمناء/ خاص:

\التقى الدكتــور نارص الُخبجي، 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
شــؤون  وحدة  رئيــس  الجنــويب، 
يف  مبكتبه  الثالثــاء،  املفاوضــات، 
العاصمة عــدن، املدير العام التنفيذي 
لرشكة مصايف عــدن املهندس أحمد 

مسعد سعيد.
 واســتمع الخبجــي مــن املدير 
القضايا  من  عــدٍد  إىل  للرشكة  العام 
املتعلقة بالرشكة، والخطط املوضوعة 

للنهوض بها، وُسبل حل ومعالجة اإلشكاليات واألمور العالقة التي تواجهها الرشكة.
 وشدد الخُبجي عىل أهمية عودة مصفاة عدن ملكانتها وريادتها كأحد أهم املنشآت االقتصادية والحيوية يف الجنوب، 

ملا سوف تشكله من دفعة قوية لالقتصاد ورافد كبري لخزينة الدولة.
من جانبه قّدم املهندس أحمد مسعد سعيد شكره وتقديره للدكتور نارص الخبجي، عىل حفاوة الرتحيب واالستقبال، 

وعىل الدعم والتعاون الدائم الذي تبديه قيادة املجلس االنتقايل الجنويب تجاه الرشكة.

األمناء/ خاص:

ناقش رئيــس الهيئة التنفيذية 
للقيادة املحليــة باملجلس االنتقايل 
مبحافظة أبني، األستاذ محمد أحمد 
حيدرة الشــقي، الثالثــاء، مبكتبه 
املســتجدات  زنجبار،  بالعاصمــة 
األمنية والعســكرية مع قائد اللواء 
مشــاة الثالث وقائد الحزام األمني 
مبديريــات يافــع، العميــد أكرم 

الحنيش.
اللقاء  خــالل  الشــقي  وأثنى 
وقوات  الثالث،  مشــاة  اللواء  بدور 
الحــزام األمني للتصــدي لإلرهاب 
والتضحيات الجســام التي قدمتها 
يف إطار عملية سهام الرشق والتي 
انطلقت لتعزيز األمن واالســتقرار 
واجتثاث اإلرهاب الذي تســتخدمه 
قوى سياســية ضد أهداف شــعب 

الجنــوب، يف محاولــة إثنائه عن 
واملرشوعة  الوطنية  أهدافه  تحقيق 
يف اســتعادة دولتــه الجنوبيــة 

املستقلة.
املســتجدات  آخر  اللقاء  وبحث 
الجبهات  يف  والعســكرية  األمنية 
القتالية للمناطــق املحاذية ملديرية 
سباح مع محافظة البيضاء اليمنية، 
للمرابطني  القتاليــة  واملعنويــات 
يف الخطــوط األماميــة للتصدي 

للمليشيات الحوثية الغازية.
عىل  اللــواء  قيــادة  وأكــدت 
الجاهزيــة القتاليــة لكافة أبطال 
املرابطني  املســلحة واألمن  القوات 
يف جبهات القتال، للقيام بواجبهم 
الوطني يف حفظ األمن واالستقرار، 
والحفــاظ عىل الســكينة العامة، 
وحامية مكتسبات ومقدرات شعب 

الجنوب.

األمناء/ خاص:

استقبل الشيخ حسن بن ســعيد الجابري - رئيس لجنة مخرجات لقاء 
حرموت العام )حرو(، قائد الهبة الحرمية الثانية - وفدين من قبيلة آل 
بلصقع وآل جابر مبنطقة ســناء، بقيادة فضل مبارك بن سعد، حيث ناقش 

الجانبان األوضاع  يف حرموت.
وتطرق اللقاء إىل الوضع اإلنساين يف حرموت جراء حرب الخدمات 
ما انعكس عىل الظروف املعيشية، حيث بحث الخطط والربامج املستقبلية 

تجاوًبا مع متطلبات املرحلة.
ودعا الجابري إىل أهمية تكاتف الجهــود من كافة الرشائح واملكونات 
االجتامعية والسياسية والتنسيق املشرتك حتى  نيل االستحقاقات املرشوعة 

ألبناء حرموت.

اأمانة االنتقايل تطلع على تقارير دوائرها

رئا�صة االنتقايل تدعم قرار نقل ال�صندوق االجتماعي لعدن

الدكتور اخُلبجي يلتقي املدير العام التنفيذي ل�صركة م�صايف عدن

رئي�ش انتقايل اأبني يناق�ش مع قائد اللواء 
م�صاة الثالث امل�صتجدات االأمنية والع�صكرية

جلنة حرو تدعو قبائل ح�صرموت اإىل 
التكاتف ا�صتجابة ملتطلبات املرحلة


