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محليات

�لوطنية لالإعالم �جلنوبي تدعو �إىل 
ف�ضح �لأبو�ق �ملعادية

وفاته �أق�ض م�ضاجع �أ�ضرته.. قائد 
ع�ضكري كتم مر�ضه حتى �ملوت

35 �إ�ضابة بال�ضنك و�ل�ضفار يف 
ردفان خالل �أ�ضبوعني

رئا�ضة �لنتقايل تقف �أمام �لإجر�ء�ت �لكاملة لتطبيق �إعالن حالة �لطو�رئ ورفع م�ضتوى �لتعبئة �لعامة

ملل�ض: �أطر�ف كثرية تكالبت على عدن وم�ضوؤوليتنا �لت�ضدي لكل ما يحاك �ضد �أمنها و��ضتقر�رها

�ضدور قر�ر بتعيني رئي�ض ونو�ب جلامعة حلج

عدن / األمناء / خاص :
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  عقدت 
الجنويب، أمس السبت، اجتامعها الدوري، 
قاسم  عيدروس  القائد  الرئيس  برئاســة 

الُزبيدي، رئيس املجلس.
املجلس  رئاســة  هيئــة  وناقشــت 
اإلجــراءات الكاملة لتطبيــق إعالن حالة 
الطوارئ، حاثة يف الســياق، املؤسسات 
باتخاذ  الجنوبيــة  واألمنية  العســكرية 
الصارمة بحق كل من تســّول  اإلجراءات 
له نفس افتعال أعامل الشغب والفوىض، 
وتعكري صفــو األمن العام يف محافظات 

الجنوب كافة.
وشــددت هيئــة رئاســة املجلــس 
رفع  رضورة  عــى  الجنويب  االنتقــايل 
مســتوى التعبئة العامة، وحشد الطاقات 
ورفع درجــة الجاهزية القتالية القصوى 
واالســتنفار ملواجهة العدوان الجديد عى 
أرض الجنوب، من قبل ميليشــيا الحويث 
اإليرانية، وقــوى اإلرهاب والتطرف، التي 

تحاول غزو الجنوب من جديد.

من  املجلس  رئاســة  هيئة  واستمعت 
العام  األمــن  عدن،  العاصمة  محافــظ 
لهيئة لألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس 
االنتقــايل الجنويب، أحمــد حامد مللس، 
إىل رشٍح واٍف للقاءاتــه التي عقدها يف 

الخارج وما متخض عنها من نتائج.
كام اســتمعت هيئة رئاســة املجلس 
أيضًا، مــن أعضاء اللجنة االقتصادية، إىل 
بها إلدارة وسري  التعامل  املطلوب  التدابري 
تحسن  لضامن  االقتصادية  املؤسســات 

العامة للمواطنن، ومبا ُيساهم  الخدمات 
يف دعم وتعزيز الجبهات ملواجهة ميليشيا 

الحويث اإلرهابية املدعومة إيرانًيا.
ويف الختــام، أكــدت هيئة رئاســة 
املجلس عى رضورة رفع مســتوى عمل 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلــس  هيئــات 
وقياداته املحليــة يف محافظات الجنوب 
كافة، وبقائها يف حالة انعقاد دائم لحشد 
الخدمات  تأمن  عــى  والعمل  الطاقات، 
العامة للمواطنن وفق اإلمكانيات املتاحة.

عدن / األمناء / خاص :
رأس محافظ العاصمة عدن األســتاذ 
االجتامع  السبت،  أمس  مللس،  حامد  أحمد 
الدوري ملديري املديريــات، بحضور مدير 
الكهرباء،  ومديري  املحافظة،  رشطة  عام 
واألشغال العامة والطرق، واملياه والرصف 
والتحســن  النظافة  وصندوق  الصحي، 

وأمن عام املحافظة .
بكلمة  االجتــامع  املحافظ  وافتتــح 
أكد من خاللها أهمية استشــعار الجميع 
االستثنائية  املرحلة  هذه  يف  ملسؤولياتهم 
التي تعيشــها العاصمة عــدن، ورضورة 
انتهاج طرق وأســاليب عمل فعالة تحقق 
نتائج إيجابية ملموســة بدال من الروتن 

اململ غري املجدي.
أطراف  "هناك  مللس:  املحافظ  وأضاف 
كثــرية ومختلفة تكالبت عــى عدن، لذا 
علينا أن نضطلع مبهامنا ومســؤولياتنا 
للتصدي لتلك املشــاريع التــي ُتحاك ضد 
عدن وأمنها واســتقرارها". حاثا قيادات 
الجهود  كافة  تسخري  إىل  املحلية  السلطة 
واإلمكانيات املتاحة والرتكيز عى القضايا 
األساسية وترك األنشــطة الثانوية جانبًا 

يف املرحلة الراهنة.

كام أكد يف خضم حديثه أهمية تفعيل 
التواصل  خــالل  من  املجتمع  مع  العالقة 
الشــخصيات االجتامعيــة ووجهاء  مع 
املديريات والقيادات الشابة، واألكادميين 
واملثقفــن، وإطالعهم عى مــا يجري، 
والعمل سويًا عى حل املشكالت إن وجدت.

كــام أطلع املحافــظ املجتمعن عى 
نتائــج زيارته إىل العاصمة الســعودية 
الريــاض ولقاءاتــه بفخامــة رئيــس 
الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء وأعضاء 
حكومته، وكذلك مع األشقاء يف الربنامج 
الســعودي لتنمية وإعامر اليمن، وأهمها 
اعتامد قرار املكتب التنفيذي باســتقطاع 
نســبة 20٪ من إيــرادات العاصمة عدن 

لصالح املشاريع والخدمات املنفذة فيها.
وتطرق االجتــامع إىل حالة الخدمات 
يف القطاعات كافة، والتي انعكس ترديها 
عى حالة السخط الشــعبي بن أوساط 

املواطنن.
عام  مدير  اســتعرض  االجتامع  ويف 
ناجي  اللــواء مطهر عــي  رشطة عدن 
العاصمة عدن يف  جهود جهاز األمن يف 
التعامل مع الفعاليــات االحتجاجية التي 
األيام  خالل  املديريات  من  عدد  شــهدتها 
القليلة املاضية، متطرقا إىل املشكالت التي 
يواجهها الجهاز األمني أبرزها اســتمرار 
إيقاف رصف املوازنة التشغيلية ألمن عدن 

لنحو أربعة أشهر.

األمناء / خاص :
صدر يوم أمس القرار الجمهوري رقم 
)٨( لسنة 202١ م، بشــأن تعين رئيس 
ونواب لجامعــة لحج، قضت املادة األوىل 
منه بتعين. أ.د. أحمد مهدي فضيل رئيسًا 

لجامعة لحج.

وقضت املادة الثانية بتعين أ.د. محمد 
لرئيس  نائبــًا  الصبيحي  محمــد  عوض 

الجامعة للشؤون األكادميية.
أ.د.  بتعين  الثالثــة  املادة  قضت  كام 
عبداللــه محمد أحمد لعــكل نائبًا لرئيس 
والبحث  العليا  الدراسات  الجامعة لشؤون 

العلمي.

أ.م.د.  بتعين  الرابعــة  املادة  وقضت 
لرئيس  نائًبا  وائل مصطفى عي محمــد 

الجامعة لشؤون الطالب.
فيام قضت املادة الخامســة واألخرية 
من القــرار العمل به مــن تاريخ صدوره 

ونرشه يف الجريدة الرسمية.

عدن / األمناء / خاص :
شــدد عي الكثريي، رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، خالل انعقادها 
أمس السبت، عى االلتزام بقرار إعالن حالة الطوارئ، ورفع حالة االستعداد لردع 

عدوان مليشيا الحويث املدعومة من إيران.
ولفــت يف كلمته أثناء االجتامع، إىل محاوالت زعزعة تالحم الجبهة الداخلية 
الجنوبية، باســتغالل موجة االحتجاجات الســلمية، محذرا من حرف مسارها 

باتجاه العنف وإثارة الفوىض.
ودعا االجتامع وســائل اإلعالم الجنوبية إىل تعزيز أدائها اإلعالمي للتصدي 

للمؤامرات التي تستهدف الجنوب.
وتطرق الحارضون إىل مناقشة أداء إعالم الجنوب ودوره يف فضح الحمالت 
اإلعالمية التي تشنها وسائل إعالم مليشيا الرشعية اإلخوانية والحوثية اإلرهابية 

لتضليل الرأي العام يف الداخل والخارج.

األمناء / علي منصور مقراط :
فجعت أرسة املغفور له العقيد عبدالله صالح طالب، التي اســتيقظت صباحا 

لتجده ميتا عى فراشه ومل تعلم بأي ساعة سلمت روحه ليالقي ربه.
العقيد  الجسور  العسكري  القائد  وتويف 
عبداللــه صالــح طالب، واحد مــن أبطال 
املقاومة الجنوبية، التي أسست لواء النرص 
تحت إرشاف شيخ الشهداء اللواء عي نارص 

هادي، أثناء حصار عدن 20١٥م.
وقــال زمالء ورفــاق درب فقيد الوطن 
والقوات املســلحة العقيــد عبدالله صالح 
طالب أنه تعرض مؤخــرا ملرض عضال أمل 
به ظل يصارع آالمه وسط ظروف معيشية 
مؤملة وانقطاع راتبــه، ليوايف املنية صباح 
األربعاء عى فراش نومه يف منزله مبدينة 
الكود محافظة أبن، ووري جثامنه الطاهر 

الرثى يف اليوم نفسه بعد الصالة عليه.

ردفان / األمناء / خاص :
سجلت مديرية ردفان يف محافظة لحج، 3٥ حالة إصابة مبرض حمى الضنك 

والصفار، خالل النصف األول من شهر سبتمرب الجاري.
وناقشت لجنة الطوارئ الصحية ملجابهة الحميات يف املديرية، خالل اجتامع 
ترأســه مأمور ردفان الشــيخ فضل عبدالله أحمد، أمس السبت، بحضور مدراء 
مكاتب الصحة والســكان والنظافة واإلعالم واللجنــة الصحية بالقيادة املحلية 

للمجلس االنتقايل الجنويب، تداعيات انتشار الحميات وجهود مكافحتها.
وانتهــى االجتامع إىل إطالق حملــة رش رذاذي ملواقع امليــاه الراكدة ويف 

املدارس، بالتزامن مع حملة توعوية بسبل الوقاية عرب مكتب الصحة.


