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محليات

عدن/ األمناء/ خاص:
للمجلس  العامــة  األمانة  مثنت 
اجتامعها  خالل  الجنويب،  االنتقايل 
أمس األربعاء، بالخروج الشعبي إىل 

امليادين إلحياء ذكرى فك االرتباط.
وشددت - برئاسة فضل الجعدي، 
نائب األمني العام - عىل أن الحشود 
الصلبة  اإلرادة  الجامهريية تعرب عن 
لشــعب الجنوب ومتسكه بحقه يف 
تقرير مصريه واستعادة دولته الحرة 

كاملة السيادة.
الضالع  محافظة  أبنــاء  وهنأت 
الســابعة  الذكرى  بحلول  والجنوب 
الجنوب من  لتحرير أوىل محافظات 
املليشيات الحوثية وقوات عفاش يف 

العام 2015.
للمجلس  العامة  األمانة  وتناولت 

االقتصادية  التقاريــر  االجتامع  يف 
واإلداريــة  واملاليــة  والسياســية 
والحقوقيــة عن الفصــل األول من 

العام الجاري.

واختتمت اجتامعها مبناقشــات 
والخدمية،  األمنيــة،  القضايا  حول 
يف  الجنوب  أنحاء  يف  واالجتامعية، 

الفرتة املاضية.

األمناء/ خاص:
استعرض اجتامع للهيئة التنفيذية 
الرئيس  للمجلس بحرضموت، برئاسة 
عيــدروس الُزبيــدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس 
السياسية  األوضاع  الرئايس،  القيادة 

واإلنسانية والعسكرية يف املحافظة.
وتطــرق إىل تحركات مليشــيات 
اإلخوان اإلرهابية وتحشيدها املستمر 
بتفجري  يهدد  مبا  الوادي،  مناطق  يف 
الوضع األمنــي يف أنحاء حرضموت 

لزعزعة األمن واالستقرار.
كام بحــث االجتــامع - بحضور 
نارص الُخبجي عضو هيئة الرئاســة، 
ومحمد الغيثي رئيــس اإلدارة العامة 
للشــؤون الخارجية، وكامل همرشي 
مديــر مكتــب رئيــس املجلــس - 

املستجدات بعموم املديريات.
"إن  الُزبيــدي:  الرئيــس  وقــال 
حرضمــوت كانــت وال زالــت رائدة 

النضــال الســيايس يف الجنوب يف 
الجميع  مطالبا  والحــارض".  املايض 
بتبنــي مواقف فاعلــة يف مهامهم 

الوطنية، والثورية، واملجتمعية.
ونبــه الُزبيــدي إىل مضاعفــة 
الجهود واالرتقاء بالقدرات التنظيمية 

ملواكبــة املتغــريات املتســارعة يف 
املجلس  أهــداف  املنطقــة، وتحقيق 
االنتقايل الجنويب، داعيا إىل االلتحام 
وتحيل  معاناته  ومالمسة  بالجامهري 
جميع أعضــاء الهيئات التنفيذية يف 

املحافظة بالروح القيادية املخلصة.

األمناء/ خاص:
األســتاذ  والتعليم،  الرتبية  وزير  أكد 
طارق ســامل العكربي، أهمية رفع كفاءة 
املؤسســة العامة ملطابع الكتاب املدريس 
مبا يسهم بزيادة مستوى اإلنتاج وتطوير 

أدائها وتحديثها.
وأشار الوزير العكربي خالل االجتامع 
العامة  إدارة املؤسســة  الدوري ملجلــس 
ملطابع الكتاب املدريس لعام 2022م، أمس 
، بالعاصمة عدن، إىل االنتقال من مرحلة 
التطوير  البناء والتأســيس إىل مرحلــة 
والتحديــث وزيــادة اإلنتــاج، الفتًا إىل 
الجهود  املسؤولية كبرية ويجب مضاعفة 
والربامج  الخطــط  وضع  عــىل  والعمل 

لتطوير هذه املؤسسة الوطنية.
وأكد وزيــر الرتبية عىل بــذل املزيد 
من الجهــود لتوفري االمكانيــات وتذليل 
عىل  الطالب  حصــول  أمام  الصعوبــات 
املقررات الدراسية وفقا اإلمكانيات املتاحة، 
مشــريا إىل رضورة معالجة اي اختالالت 
الجيد  واالهتامم  الفنية  الجوانب  ومراعاة 

بطباعة املناهج.
وناقش االجتامع الــذي حرضه نائب 
وزير الرتبيــة الدكتور عيل العباب واملدير 
العامــة ملطابع  للمؤسســة  التنفيــذي 
عمر  محمد  الدكتــور  املــدريس  الكتاب 
بالوزارة  التجهيزات  عام  ومدير  باســليم 
اياد بن نعــم وممثــل وزارة املالية أديب 
ســنان، ما تم إنجازه مــن خطة طباعة 

 2023/2022 الدرايس  للعام  االول  الجزء 
للمحافظات املحررة يف فروع املؤسســة 
بعدن وحرضموت والتــي بلغت 899 ألًفا 
و823 كتاًبا مدرسيا، إضافة إىل العديد من 
القضايا واملوضوعــات املدرجة واملتعلقة 
املقبلة، وكام  الفرتة  املؤسسة خالل  بعمل 
لعام  األول  االجتــامع  إقرار محــرض  تم 

2022م.

األمناء/ خاص:
عقد رؤساء البعثات اليمنية يف أوروبا لقائهم الدوري السادس مبشاركة 

معايل األستاذ أحمد حامد مللس وزير الدولة محافظ العاصمة عدن.
وخالل اللقاء قدم مللس إحاطة شــاملة عن األوضاع الخدمية واألمنية 
يف محافظــة عدن موضحا الجهود التي تبذل لالنتقال باملحافظة اىل واقع 
أفضل يلبي تطلعات أبناء املحافظة وكل أبناء اليمن، منوها مبالمسة مجلس 
القيادة الرئــايس لهموم املواطنني واالهتامم الــذي يوليه مبحافظة عدن 

ودعمه لجهود تطويرها.
وناقش وزير الدولة، محافظ عدن، مع رؤســاء البعثات دور السفارات 
يف دعم توجهات الســلطة املحلية يف املحافظة للنهــوض بها ومعالجة 
املشاكل التي تواجهها، مؤكدا أهمية بناء القدرات واالرتقاء بالجانب اإلداري 

يف املؤسسات واملرافق الحكومية.
ويف ختــام اللقاء أكد املجتمعون عىل أهمية االســتمرار يف عقد هذه 
اللقاءات لتوحيد الجهود يف مواجهة التحديات التنموية واالقتصادية التي 

تواجهها اليمن وتداعيات االنقالب الحويث املشؤوم عىل السلطة الرشعية.

األمناء/ خاص:
عقد لقاء بني ممثيل العاصمة عدن املشــاركني يف املؤمتر الوطني مع 
السيدة انا كنتور، مستشارة املبعوث األممي لشؤون إصالح القطاع األمني، 
بحضور ايثار شيباين منســقة مكتب منظمة PILPG يف املنطقة ومديرة 

املكتب يف اليمن.
وشــارك يف اللقاء محمد قاســم نعامن رئيس مركز اليمن لدراســات 
حقوق اإلنســان/عدن، وعدنان الكاف وكيل محافظة عدن ممثال لألستاذ/ 
أحمد حامد مللس وزير الدولــة محافظ العاصمة عدن، واللواء الركن مطهر 
ناجي الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، و د. العميد عبد السالم مدير إدارة 

مكافحة الفساد بوزارة الداخلية وخبري تدريب يف قضايا األمن.
وتم خالل اللقاء الحديث حول الوضع األمني يف محافظة عدن ومسار 
جهود تعزيز األمن واالســتقرار والســلم االجتامعي، وأبــرز الصعوبات 
والتحديات وســبل ومتطلبات مواجهتها ومعالجتها  وأهمية دور املبعوث 
األممي ومستشــاريه يف دعم جهود تعزيز األمن واالســتقرار والســلم 

االجتامعي وبناء السالم يف اليمن.

اأمانة االنتقايل تهنئ اأبناء اجلنوب بذكرى حترير ال�ضالع

الرئي�س الُزبيدي: ح�ضرموت رائدة الن�ضال ال�ضيا�ضي يف اجلنوب

العكربي يوؤكد اأهمية االرتقاء باأداء وتطوير املوؤ�ض�ضة العامة ملطابع الكتاب املدر�ضي

حمافظ عدن يطلع روؤ�ضاء البعثات 
الدبلوما�ضية على االأو�ضاع يف العا�ضمة

اجتماع يف عمان يبحث جممل االأو�ضاع 
يف العا�ضمة عدن

خالل ترأسه اجتماًعا استثنائًيا للهيئة التنفيذية النتقالي حضرموت..


