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محليات

الرئي�س عيدرو�س الُزبيدي ُيعّزي الرئي�س 
ال�شي�شي يف وفاة امل�شري طنطاوي

رئي�س انتقايل حلج يوجه بتكثيف اجلهود للتوعية 
املجتمعية مبواجهة التح�شيد احلوثي الإخواين

�شيخ م�شائخ قبيلة الدعاجرة العلوي بردفان 
يعلن تاأييده خلطاب الرئي�س الزبيدي

الرئي�س الُزبيدي: النتقايل يوؤّمن اجلنوب من الغزو

ملل�س يطالب نفط عدن باآليات جديدة ل�شترياد املحروقات

مدير عام ردفان يطمئن على �شحة مدير الرقابة ال�شحية بامل�شت�شفى الأملاين بعدن

ت�شكيل جلنة طوارئ يف املالح بردفان

عدن / األمناء / خاص :
رئيس  الُزبيدي،  الرئيس عيدروس  دعا 
اجتامع  الجنويب، خالل  االنتقايل  املجلس 
الهيئة  مــع  األربعاء،  أمس  اســتثنايئ، 
التنفيذية للمجلس يف العاصمة عدن، إىل 
تعزيز الجهود ورفــع القدرات التنظيمية 

والعملية.
وشــدد عــى أن املجلــس االنتقايل 
الجنويب جاء من الشــعب وألجل الشعب، 
لتحقيق تطلعاته وإنهاء معاناته، وتأمني 

أراضيه من أي غزو.
ملتطلبات  االستجابة  ونبه إىل رضورة 
الجنوب،  بعاصمة  يليق  بشــكل  املرحلة، 
والرتكيــز عــى العمــل الجامهــري، 

والتواصل مع املواطنني.
ودعا إىل نشــاط فاعل للمجلس يف 
العاصمة عدن، عى األصعدة السياســية، 
يف  والتكاتف  واالجتامعية،  واالقتصادية، 

أداء الواجهات الوطنية.
أعداد  تزايــد  أزمة  االجتــامع  وبحث 
أعداء  النازحــني، وخطر تجنيدهم مــن 
الجنوب، إلشــعال فــوىض يف الجنوب 
وتهديد األمن وحالة السكينة العامة، عى 

غرار محاوالت حرف مســار االحتجاجات 
السلمية يف العاصمة عدن.

واتفق الحارضون عى تعزيز األنشطة 
الشــبابية والثقافيــة، ودعــم أعاملها، 

وتفعيل الدور املجتمعي ألمئة املساجد.

عدن / األمناء / خاص :
محافظ  مللس،  حامــد  أحمد  طالب 
رشكة  األربعاء،  أمــس  عدن،  العاصمة 
النفــط يف العاصمة عدن، بطرح آليات 
جديدة الســتراد املشــتقات النفطية، 
املحلية  الســوق  احتياجات  وتغطيــة 

بأسعار مناسبة.
ممثيل  اســتقباله  خالل  وأشــاد، 
الرشكــة، بدورها يف تغطية الســوق 
اســتقرار  عى  والحفــاظ  املحليــة، 
أســعارها، رغم تحملها خسائر مالية، 
مشــددا عــى تنظيــم عملية رصف 
الرتاخيص ملســتوردي املحروقات، عرب 

رشوط ومعاير خاصة.
واطلع مللس، خــالل االجتامع، عى 

وضع الرشكــة وأبرز أعاملهــا للوفاء 
املشتقات  املحلية من  السوق  مبتطلبات 

النفطيــة، ومقرتحــات لتحقيق حالة 
توازن وخفض الخسائر.

األمناء / خاص :
قام الشيخ فضل عبدالله أحمد القطيبي، 
املديــر العام رئيس املجلــس املحيل ملديرية 
األخ زين سعيد عيل مسؤول  بزيارة  ردفان، 
الرقابة الصحية باملديرية رئيس نادي الراحة 

الريايض، الذي يرقد حاليا يف املستشــفى 
األملاين عدن. حيــث يتلقى العالج إثر جلطة 
أدخلته  املايض  األسبوع  لها  تعرض  دماغية 

يف غيبوبة قبل أن يفوق منها .
وخــالل الزيارة اطــأن القطيبي عى 
حالة زين مشرا بأن صحته تأخذ االستقرار 

تدريجيًا ومتنى له الشــفاء العاجل والعودة 
إىل مامرسة حياته بشكل طبيعي.

وبدوره قدم زين ســعيد شكره وامتنانه 
ملدير عــام املديرية عــى اهتاممه بصحته 
وعى هــذه الزيارة األخوية التــي قام بها 

ليطمنئ عى وضعه الصحي.

املالح / األمناء / خاص :
بحث اجتامع موسع ضم سلطة مديرية 
املديرية  املالح مبحافظــة لحج وانتقــايل 
والهيئة العســكرية،  أمس األربعاء، تشكيل 

لجنة طوارئ يف املديرية.
وأكد مديــر عام املديريــة أنيس محمد 
نارص، أن الهدف من هذا االجتامع املشــرتك 
العامة يف مختلف  التعبئــة  تنفيذ خطوات 

الرئيس  القائد  مراكز املديرية، ترجمة لكلمة 
عيدروس الزبيــدي، وإعالنه حالة الطوارئ 
والتعبئة العامــة يف العاصمة عدن وباقي 
اللجنة  تشكيل  وجاء  الجنوبية.   املحافظات 
بهدف متابعة األوضاع األمنية والعســكرية 
يف املديرية عطفا عى خطاب الرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي بشأن إعالن الطوارئ .
كام تطرق االجتامع، الذي انعقد يف مقر 

املجلس املحيل باملديريــة، إىل آلية التواصل 
مع مراكز مناطق املالح لتنفيذ التعبئة العامة 
وحزب  اإلرهابية  الحويث  مليشيات  ملواجهة 

اإلصالح اإلخواين. 
وتكونــت اللجنــة من: نائــب انتقايل 
املديرية مرسور شــائف، ومدير األمن بكيل 
الوهيبي، ورئيس الهيئة العســكرية العقيد 
صالح النمري، واألمني العام فيصل دعبش.

عدن / األمناء / خاص :
بعــث الرئيس القائــد عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب، برقية تعزية إىل فخامة الرئيس عبدالفتاح الســييس، رئيس جمهورية 
مرص العربية الشــقيقة، يف وفاة املشر محمد حســني طنطاوي القائد العام 
للقوات املســلحة وزير 
الحريب  واإلنتاج  الدفاع 

األسبق.
عرب  الربقيــة  ويف 
القائد عيدروس  الرئيس 
الُزبيــدي عــن تعازيه 
وشعب الجنوب لفخامة 
عبدالفتــاح  الرئيــس 
الســييس، ومن خالله 
إىل شعب مرص العظيم، 
املشــر  فقــدان  يف 

طنطاوي.
الرئيــس  وأشــاد 
الُزبيدي باملســرة املتميزة للفقيد الراحل والتي حفلــت بالعطاء الكبر واملتميز، 
خدمة ملرص ولشــعبها الشــقيق ودفاعًا عن مكانتها ومصالحها ومصالح األمة 

العربية.
وابتهل الرئيس الُزبيدي، يف ختام الربقية، إىل لله ســبحانه وتعاىل إن يتغمد 
الفقيد الراحل بواســع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله 

وذويه الصرب والسلوان .

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
وجه رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب املحامي رمزي الشعيبي 
رؤساء الهيئات التنفيذية والقيادات املحلية للمجلس االنتقايل باملحافظة بتكثيف 
الجهود وحشــد الطاقات للتوعية املجتمعية مبواجهة التحشيد الحويث اإلخواين 

الجديد عى الجنوب .
وأكد الشــعيبي يف توجيهاته رضورة توجيه أقسام الفكر واإلرشاد للتحرك 
يف إطار األحياء واملراكز واملســاجد للقيام بالتوعية الستنهاض همم املواطنني 
ودعوتهــم للتوحد والتامســك واالصطفاف واالســتعداد ملواجهــة املؤامرات 
واملخططات التي تحاك ضد الجنوب وشــعبه والتحشيد الحويث اإلخواين الهادف 

الحتالل الجنوب مرة أخرى.

ردفان / األمناء / خاص :
أعلن شــيخ مشــائخ قبيلة الدعاجرة العلوي بردفان م/لحج، الشيخ فكري 
الدعجــري، تأييــده الكامــل واملطلق 
ملضامــني خطــاب الرئيــس القائــد 
الزبيدي - رئيــس املجلس  عيــدروس 
االنتقايل الجنــويب - والذي أعلن فيه 
العامة ملواجهة  حالة الطوارئ والتعبئة 

املخاطر املحدقة بالجنوب .
إن ما  الدعجري  الشيخ فكري  وقال 
ورد يف خطاب الرئيس القائد عيدروس 
الزبيــدي مل يــأِت من فــراغ بل جاء 
استشعارا باملسؤولية امللقاة عى عاتقه 
بالجنوب  تحــدق  باتت  التي  واملخاطر 

أرضا وإنسانًا .
كافة  الدعجري  فكري  الشيخ  ودعا 
الوجاهات والشــخصيات القبلية إىل االنتفاض دعام وتأييــدا لخطاب الرئيس 
الزبيــدي  للذود عن الجنوب من أي محاوالت إلعادة احتالله من قبل مليشــيات 

الحويث واملتحالفني معها .


