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محليات

الرئي�س الُزبيدي يوجه بتح�سني قواعد 
اال�ستثمار لتح�سني اخلدمات

م�سوؤول حملي بعدن يعلق على رفع �سورة 
اأمري قطر مبلعب يف تعز

االنتقايل: موؤامرة اإخوانية لت�سليم �سبوة اإىل احلوثي

انتقايل حلج يقف اأمام خطوات التعبئة العامة واإجراءات ا�ستكمال ترتيب الو�سع التنظيمي للهيئة

االنتقايل اجلنوبي يرفع اجلاهزية القتالية ويتاأهب لردع امللي�سيات احلوثية

عدن / األمناء / خاص :
الُزبيدي،  الرئيس عيدروس  وجه 
رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
وسقطرى،  املهرة  محافظتّي  رعاية 
مشــًرا إىل دورهام يف تجســيد 

اللحمة الجنوبية.
وشــدد يف لقائه عضوي هيئة 
السقطري،  ســامل  املجلس،  رئاسة 
وزير الزراعة، والســلطان عبد الله 
املجلس  رئيس  آل عفرار،  بن عيىس 
العام للمهرة وســقطرى، والدكتور 
النقل،  ُحميد، وزيــر  الســام  عبد 
عىل تسهيل إجراءات االستثامر يف 

سقطرى واملهرة.

وأكد الُزبيدي أن تحسني رشوط 
التعايف  فــرص  يعزز  االســتثامر 
االقتصــادي، وتحســني الخدمات 

للمواطنني.
بــدوره، أشــار آل عفــرار إىل 
اإلرهايب  اإلخوان  تنظيم  ســيطرة 
العســكري  القرار  مفاصــل  عىل 
واألمني واإلداري يف املهرة، ُمطالبا 
بتســليم جميع السلطات يف املهرة 

إىل أبناء املحافظة.
من جهته، أكد وزيــر النقل، أن 
إىل  للركاب  باخرة  أول  إطاق  نجاح 
ســقطرى، يحفز بقية املستثمرين 
مختلف  يف  أريحية  بكل  لاستثامر 

القطاعات.

األمناء / خاص :
علق مســؤول محيل بعدن عن 
بطولة كروية نظمها فرع اتحاد كرة 
قدم تعــز  وعلقت يف امللعب صورة 
أمر قطر متيم بــن حمد، آل ثاين، 
قائــا: "مل يجد األخــوة يف اتحاد 
كرة قدم تعــز رئيس الجمهورية أو 
مســؤوال محليا كاملحافظ أو وزير 
الشــباب والرياضة اليمني لتسمية 
البطولة باســمه وعىل رشف اسمه 

هذه البطولة". 
األمني  شــيباين  سعيد  وأضاف 
مبديرية  املحليــة  للســلطة  العام 
التواهــي قائا: "كنــت أمتنى من 
األخــوة القامئني عــىل اتحاد كرة 
تعز املوقريــن أن ال يفاجئوا محبي 
األمراء  صــور   بإدخال  الرياضــة 
قامئة  عىل  الخليجيني  والشــيوخ 
معلقة  رياضيــة   محلية  بطولــة 
مبلعب بتعز )صورة أمر قطر( يف 
ظل ما تعانيه تعز من الجوع والفقر 
واملــرض والحصــار  ومعها بقية 
املحررة  حتى  اليمنيــة  املحافظات 
منهــا، وأمر قطر هــو واحد من 

األمراء )الخونة( الذين يسهمون يف 
وقتله وينرث  اليمني  الشعب  تجويع 
الفتات من املال الســتمرار االقتتال 
املحــررة  املناطــق  يف  الداخــيل 
واملناطق التي تســعى للتخلص من 
حكم املجــوس الذي هو عىل عاقة 
بهم بحســب ما ينرش مــن تقارير 

إخبارية".
"والتذكر   بالقــول:  وواصــل 
ملعب الشــهيد الحبييش بعدن منذ 
املرحلة  بدايــة  يف  وأنــا  طفولتي 
االبتدائية بعدن مطلع الســبعينيات 
خشــبية  عادها  واملدرجات  دخلته 
مع  الثامنينات  مطلــع  يف  ولعبت 
فريق شمسان واستمريت كريايض 
متابع مل أَر صورة ألي قائد للجبهة 
القومية، الحاكم الجنويب الســابق 
وال لقــادة الحزب والدولة يف اليمن 
نفســه  للشــهيد  وال  الدميقراطي 
باسمه  امللعب  الذي سمي  الحبييش 
)مؤخــرا علقــت صــورة صغرة 
للشهيد الحبييش  بعد ترميم امللعب( 
علقت صورهــم، أو أقيمت بطوالت 

بأسامئهم شخصيا".

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  رئاســة  هيئة  اطلعــت 
إحاطة  عــىل  الجنويب  االنتقــايل 
محافظة  يف  العســكرية  لألوضاع 
شــبوة، وتخاذل مليشــيا الرشعية 
مواقعهــا  وتســليمها  اإلخوانيــة 
العســكرية إىل مليشــيا الحــويث 

املدعومة من إيران يف بيحان العليا.
وحــذرت اإلحاطة – التي طرحها 
العولقي عضــو هيئة  ثابت  ســامل 
رئاســة املجلس – من مؤامرة خبيثة 
تهدد بتســليم املحافظة كلها ملليشيا 

الحويث اإلرهابية.
املجلس  رئاســة  هيئــة  ودعت 
االنتقايل الجنــويب – يف اجتامعها 
الُزبيدي  عيدروس  الرئيس  برئاســة 
إىل  الجنوبيني   - املجلــس  رئيــس 
توحيــد الصفــوف، وبــدء التعبئة 
العامة، ملجابهة غزو مليشيا الحويث 
املدعومة من إيران، مؤكدة أن القوات 
املسلحة الجنوبية يف قمة جاهزيتها 
القتالية للدفاع عن الجنوب وشــعبه 

وأرضه.
يف ســياق متصل، حذرت هيئة 
رئاســة املجلــس، من مامرســات 
يف  اإلرهايب  اإلخوان  لتنظيم  خبيثة 
املحافظة،  أبناء  املهرة، ضد  محافظة 
بالســيطرة عــىل مفاصــل القرار 
العسكري واألمني واإلداري، مطالبة 
بتسليم جميع السلطات باملهرة ألبناء 

املحافظة.
الله  عبد  الســلطان  شدد  بدوره، 
بن عيــىس آل عفــرار، عضو هيئة 
العام  املجلس  رئيس  املجلس،  رئاسة 
متكني  عىل  وسقطرى،  املهرة  ألبناء 
مطار  تشغيل  وإعادة  املحافظة  أبناء 
الطران  رحات  ومواصلة  سقطرى، 

للحاالت اإلغاثية واإلنسانية.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
عقدت الهيئــة التنفيذية للقيادة 
املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
مبحافظــة لحج، صبــاح الخميس، 
لشــهر  الثاين  الــدوري  اجتامعها 
رمزي  املحامي  برئاســة  ســبتمرب 

الشعيبي رئيس الهيئة .
واستعرض رئيس الهيئة التنفيذية 
رمزي  املحامــي  لحــج  النتقــايل 
الشــعيبي يف كلمته التي افتتح بها 
األوضاع  مســتجدات  آخر  االجتامع 
يف لحج خاصة والجنوب عامة حاثا 
الجميع إىل استنهاض الهمم وتكثيف 
ألي  والتأهب  العــام  للنفر  الجهود 
طارئ للدفــاع عن أرض الجنوب من 
محاوالت الغزو واالحتال مجددا من 
والعنارص  الحوثية  املليشــيات  قبل 

اإلرهابية .
انعقاد  أن  إىل  الشــعيبي  وأشار 
االجتامع يأيت يف ظل استمرار حالة 
الطوارئ التــي أعلنها الرئيس القائد 
عيــدروس الزبيدي رئيــس املجلس 
يف  الهيئة  وبقاء  الجنويب  االنتقايل 
انعقــاد دائم. مشــددا عىل رضورة 
املتابعــة الدقيقة ملختلــف األوضاع 
األمنية والعســكرية، والتواصل مع 
تنفيذيات املديريات ومراكزها ملراقبة 

األوضاع امليدانية.
واطلعــت الهيئــة التنفيذية يف 
اجتامعها أمــام التقارير الواردة من 
املديريــات حول الخطــوات العملية 

مضامني  لتطبيــق  اتخذتهــا  التي 
خطاب الرئيس القائد اللواء عيدروس 
الزبيدي - رئيــس املجلس االنتقايل 
الجنــويب - والذي أعلــن فيه حالة 
الطوارئ ورفع الجاهزية القتالية يف 

عموم الجنوب .
وأشــادت الهيئــة باإلجــراءات 
والخطــوات العملية التــي اتخذتها 
من  باملديريات  املحليــة  القيــادات 
املحلية  السلطات  مع  التنسيق  خال 
واألجهزة األمنية واملقاومة الجنوبية 
والحفــاظ عىل  العامــة  للتعبئــة 

استقرار الخدمات .
أمام  التنفيذية  الهيئــة  ووقفت 
الوضع  ترتيــب  إعــادة  إجــراءات 
التنظيمي للهيئة التنفيذية باملحافظة 
مذكرة  اســتعراض  إىل  باإلضافــة 

إدارات  العام بشأن ربط  األمني  نائب 
الهيئات التنفيذية باملحافظات بدوائر 
األمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس 
باإلضافة إىل املذكرة الخاصة بشــأن 
الضبــط اإلداري ألعضــاء الهيئــة 
لألنشــطة  اإلعامية  والتغطيــات 
املعتمدة واملنفــذة للهيئات التنفيذية 
باإلضافة إىل مذكرة بشأن نقل تبعية 

املراكز اإلعامية باملحافظات.
انعقد  الذي  االجتامع،  واستعرض 
بحضور نائب رئيس الهيئة التنفيذية 
محمد أحمد العــامد، تقارير اإلنجاز 
لألنشــطة املعتمدة واملمولة لشــهر 
أغسطس من العام الجاري 2021  م 
وحقوق  والجرحى،  الشهداء  إلدارات 
والثقافية  والقانونيــة   ، اإلنســان 

واالقتصادية والجامهرية.

األمناء / خاص :
من  الجنويب  االنتقايل  املجلس  كثف 
تحركاته السياســية والعســكرية عىل 
مستويات مختلفة للتعامل مع مؤامرات 
اليمني وصد أي محاوالت  قوى االحتال 
الجنوب مجدًدا، وحقق  تســتهدف غزو 
نجاحات عســكرية مهمة عىل عدد من 
الجبهات يف مواجهة املليشيات الحوثية 

اإلرهابية.
يف  الجنوبية  املقاومــة  عززت  كام 
محافظة شــبوة، متركزاتهــا الدفاعية 

يف جبهــات القتال مبديريــات بيحان 
وانترش  الخميس،  يوم  وعني،  وعسيان 
األمامية،  الخطوط  عىل  املقاومة  أبطال 
ملنع املليشيا الحوثية املدعومة من إيران، 

من التوغل إىل املحافظة.
مبحور  مواجهات  اندلعــت  وكذللك 
القوات املســلحة  الضالع، بني  شــامل 
الجنوبية ومليشــيا الحــويث املدعومة 
الجنوبية  الوحدات  و تراشقت  إيران،  من 
الثقيل  املليشــيا اإلرهابية، بالساح  مع 
الحويث  التصعيــد  لردع  واملتوســطة، 

املتصاعد خال الفرتة املاضية.
لانتقايل  املحلية  الوحــدات  وقامت 
يف املحافظات واملديريات املختلفة وكذلك 
األجهزة األمنية والعســكرية بواجباتها 
تجاه التأكد من جاهزية القوات املسلحة 
الجنوبية وتقديم كافة ســبل الدعم التي 
تحتاجها لصد أي محاوالت من شــأنها 
نقل الحــرب إىل محافظــات الجنوب، 
مــا انعكس عىل حالة االســتنفار التي 
العســكرية  األولوية  عىل  واضحة  بدت 

الجنوبية يف مناطق متفرقة.


