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محليات

عدن/ األمناء/ خاص:

شددت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 

الجنــويب، خالل اجتامعهــا الخميس، 

الُزبيدي،  عيــدروس  الرئيس  برئاســة 

رئيس املجلــس، عىل تعزيز التكامل بني 

املؤسسات العسكرية واألمنية الجنوبية، 

لتطبيق إعالن الطوارئ.

الصارمــة  باإلجــراءات  ونوهــت 

ضد محــاوالت افتعال أعامل الشــغب 

والفوىض من أجــل تعكري صفو األمن 

العام يف مختلف أنحاء الجنوب.

اللجنة  مبشــاركة  االجتامع  وتطرق 

االقتصاديــة للمجلــس، إىل التدابــري 

االقتصادية،  املؤسسات  لتسيري  الواجبة 

ودعم  الخدمات  تحســن  يضمن  بشكل 

الجبهات.

ودعــت هيئة رئاســة املجلس أفرع 

القوات املسلحة الجنوبية إىل رفع درجة 

الجاهزية القتالية، والحفاظ عىل أقىص 

حاالت االستنفار استعداًدا لتنفيذ املهام 

القتالية، ملواجهة املليشيا املدعومة من 

إيران وردع أي تهديــدات ضد الجنوب 

وشعبه.

ومّثنت الخطــاب التاريخي للرئيس 

فرض  وإعالنه  الُزبيــدي،  عيــدروس 

يف  العامة  والتعبئــة  الطوارئ،  حالة 

عموم الجنوب ملواجهة مليشيا الحويث 

املدعومة مــن إيــران، وردع اإلرهاب 

والقوى الداعمة له.

األمناء/خاص:

تفقــد الرئيس القائد 
الُزبيدي،  قاسم  عيدروس 
رئيــس املجلس االنتقايل 
عدًدا  الخميس،  الجنويب، 
من املرافــق الخدمية يف 

العاصمة عدن.
واطلع الرئيس القائد، 
امليداين  نزولــه  خــالل 
إىل عــدد مــن مديريات 
ســري  عىل  العاصمــة، 
مصايف  رشكة  يف  العمل 
عدن، ومحطة الحســوة 
ومستوى  الكهروحرارية، 

تنفيذ املهام فيهام.
الُزبيدي  الرئيس  وأكد 
العمل  وترية  رفع  رضورة 

وتعزيزه والرفع من مستوى األداء مبا ُيسهم يف تحسني 
العاصمة، وانتشــالها من وضعها  العامة يف  األوضاع 
املزري، مشــددًا عــىل رضورة اتخاذ التدابــري الالزمة، 
واتخاذ كافة اإلجراءات متاشًيا مع حالة الطوارئ املُعلنة.

بدورهام، أكدت قيادتا رشكة مصايف عدن، ومحطة 
الحســوة الكهروحرارية، حرصهام عــىل بذل الجهود 

الالزمة لتحسني األداء يف املرفقني، واستئناف العمل يف 
القريب العاجل.

رافق الرئيــس القائد، خالل زيارتــه، أعضاء هيئة 
رئاســة املجلس الدكتور نارص الخبجي، واألستاذ فضل 
نزار هيثم،  الكاف، واملهندس  الجعدي، واملهندس عدنان 

واملدير العام لكهرباء العاصمة عدن سامل الوليدي.

عدن / األمناء / خاص :

الكاف،  عدنــان  املهندس  بحث 
وكيل شؤون العاصمة عدن للتنمية، 
واملهندس نــزار هيثم، رئيس الهيئة 
االنتقــايل  للمجلــس  التنفيذيــة 
الجنــويب يف عــدن، تدابري فرض 

حالة الطوارئ.
تشــكيل  إىل  االجتامع  وانتهى 
لجان مشــركة من السلطة املحلية 
وقيــادة املجلــس يف العاصمــة 
عدن، وصنــدوق النظافة، واللجان 
املديريات، وانعقادها  املجتمعية يف 

بشكل دائم.
وقرر تشــكيل غرفــة عمليات 
املديريات وربطها بغرفة  يف جميع 
العاصمة،  عــام  ديــوان  عمليات 
وتكليف مأموري املديريات بتشكيل 
اللجان املشركة املكونة من السلطة 
املجتمعية واملجلس  املحلية واللجان 

االنتقايل الجنويب يف املديريات.
شــارك يف االجتامع رؤســاء 
الهيئــات التنفيذيــة للمجلس يف 
ومأمورو  عدن،  العاصمة  مديريات 
املديريات ورئيس اللجان املجتمعية. األمناء/خاص:

للمجلس  املحلية  للقيــادة  التنفيذية  الهيئة  عقدت 
االنتقــايل الجنــويب، يف محافظة لحــج الخميس، 
اجتامعها الدوري األول لشهر سبتمرب برئاسة املحامي 

رمزي الشعيبي رئيس الهيئة.
ووقفــت الهيئة أمــام مضامني خطــاب الرئيس 
املجلس  الُزبيدي - رئيــس  اللــواء عيــدروس  القائد 
االنتقايل الجنويب، الذي ألقاه مســاء األربعاء - والذي 
أعلن فيه حالة الطوارئ ورفــع الجاهزية القتالية يف 

محافظات  عموم 
مؤكدة  الجنوب، 
الكامل  تأييدهــا 
لكل مــا ورد يف 
ومتابعة  الخطاب 
تنفيــذ مــا ورد 
هيئات  مــع  فيه 
املحلية  القيادات 
مديريــات  يف 

املحافظة.
الهيئة  وأقرت 

التنفيذية البقــاء يف حالة انعقاد دائم ملتابعة األوضاع 
األمنية والخدمية يف املحافظة وتشكيل غرفة عمليات 
خاصــة ملتابعة التطــورات أواًل بأول واتخــاذ ما يلزم 
تجاهها بالتنسيق مع السلطات املحلية واألجهزة األمنية 
واملقاومة الجنوبية ملتابعة األوضاع األمنية والعمل عىل 
ضبط اســتقرار الوضع الخدمي وتسخري كل الجهود 
واإلمكانيات التخاذ الخطــوات العملية لتطبيق ما ورد 
ُكٌل يف إطار مسؤوليته الوطنية ونطاقه االختصايص 

والجغرايف.
ووجهــت تنفيذيــة انتقــايل لحــج، يف ختام 
إىل  الدعــوة  اجتامعهــا، 
مبختلف  املحافظــة  أبناء 
انتامءاتهــم ومشــاربهم 
واالجتامعية  السياســية 
ومكوناتهــم  والقبليــة 
السياسية إىل الحفاظ عىل 
العامة  والســكينة  األمن 
السامح  وعدم  للمحافظة، 
لقــوى اإلرهاب والتخريب 
لــإرضار باملصالح العامة 

والخاصة.

االنتقايل.. تكامل ع�سكري اأمني لفر�ض حالة الطوارئ

الرئي�ض القائد عيدرو�ض الُزبيدي يتفقد عدًدا من املرافق اخلدمية يف العا�سمة عدن

تنفيذية انتقايل حلج تبداأ الرتتيبات العملية 
لتنفيذ م�سامني خطاب الرئي�ض الُزبيدي

جلان م�سرتكة بالعا�سمة عدن 
لفر�ض تدابري حالة الطوارئ


