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محليات

األمناء / خاص :
مثنت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
أمس  الــدوري  اجتامعها  الجنــويب، يف 
األربعــاء، حرص جامهــر الجنوب عىل 
املشــاركة الشعبية الواســعة، باحتفاالت 
الذكرى الـ 55 لعيد االستقالل الوطني يف 

30 نوفمرب.
وأشارت برئاسة األمني العام للمجلس، 
العاصمة عدن،  أحمد حامد مللس، محافظ 
املليونية،  الكرنفالية  الفعاليــة  نجاح  إىل 
يف  األول  أمس  املقــام  البهيج  واملهرجان 

مدينة زنجبار.
املحلية  القيــادات  بجهود  وأشــادت 
لتنظيم  أبــني  للمجلــس يف محافظــة 
بصورة  وإخراجه  الجامهــري  املهرجان 

تليق بقيمة املناسبة الوطنية.
مركز  تقرير  عــىل  االجتامع  واطلعت 
تأسيسه  منذ  أدائه  والتأهيل حول  التدريب 
بجهوده  مشــيده  الجاري،  العام  منتصف 
لتدريب كوادر املجلــس، وتطوير القدرات 

التخصصية.

وتطرق االجتامع إىل تقرير مركز دعم 
صناعة القرار حول األوضاع يف الســاحة 
الجنوبية، وتداعيــات االعتداءات الحوثية 
جنوبية،  مواقع  عــىل  املتكررة  اإلرهابية 
واســتهداف املليشــيا املدعومة من إيران 

لألعيان املدنية، مبختلف أنواع األسلحة.
األممي  املبعوث  تجاهل  واســتهجنت 

واألطفال،  النســاء  من  العديد  الستشهاد 
بجرائــم قتل حوثية لألبريــاء اآلمنني يف 
منازلهم من قبل املليشيا اإلرهابية، ودعته 
إىل طرح املوقــف مبصداقية أمام مجلس 
تجاه  فاعلة  إجراءات  واتخاذ  الدويل  األمن 
التصعيد الحويث بدال من مكافأة املليشــيا 
بالضغط عىل الطرف اآلخر لتقديم تنازالت.

األمناء / خاص :
الدكتــور صــدام عبدالله  شــارك 
املستشــار االعالمي الخــاص للرئيس 
قطاع  رئيــس  الزبيــدي  عيــدروس 
الصحافــة واالعالم الحديــث بالهيئة 
الوطنية لإلعالم الجنــويب نائب عميد 
كلية االعالم بجامعــة عدن يف امللتقى 
الــدويل األول بالجزائر حول "الجامعة 
و الرشيك االجتامعي و االقتصادي يف 
العرص الرقمي" والذي انطلقت فعالياته 
صبــاح أمس بحضور رئيســة املنتدى 
رئيس  و  الجزائري  اإلعالمــي  الوطني 
املجلس الوطني للكفاءات و إطارات من 
الوالية و املجتمع املدين و مشاركني من 

كل أنحاء الوطن .
وشارك الدكتور صدام عبدالله ضمن 
وفد جامعــة عدن الذي ضــم كل من 
الزاميك عميد كلية  الدكتور عيل نارص 
العلوم االجتامعية ونائبه الدكتور فواز 
بعد  القاسمي إىل جانب مشاركات عن 

من بروت و تركيا و تونس .
ويأيت هذا امللتقى الذي تنظمه كلية 
العلوم االجتامعية و اإلنسانية لجامعة 
20 اوت 1955- سكيكدة يف جمهورية 
الجزائر الدميقراطية الشعبية  يومي 29 
و 30 نوفمرب 2022 يف إطار االهتامم 
الذي توليه الجزائر لتفعيل دور الجامعة 

يف التنمية االقتصادية و االجتامعية .
الدكتورة  امللتقى  رئيســة  وبحسب 
زينب ملويش فان تنظيم هذا امللتقى هو 
اســتجابة ملتطلبات ما تعيشه الجزائر 
واجتامعية  اقتصاديــة  تحــوالت  من 
استدعت عودة الجامعة إىل لعب الدور 
االقتصادي  الرشيــك  تجاه  بها  املنوط 

واالجتامعي  يف هذا العرص الرقمي.
بدوره نوه الســيد مديــر الجامعة 
الربوفســور توفيق بوفندي باالختيار 
املوفق ملوضوع امللتقى مشــرا إىل ان 
التوصيات والقرارات يف الفرتة األخرة 
للتنمية  محــرك  الجامعة  مــن  تجعل 
االقتصادية واالجتامعية من خالل نرش 
املقاوالتيــة يف أوســاط الطلبة لخلق 
مؤسسات ناشئة مؤكدا ان االتجاه اىل 

كل ما هو رقمي هو حتمية ال مفر منها 
و ان  جامعة ســكيكدة قطعت شوطا 
يف ذك من خالل إرسائها لـ 14 منصة 

رقمية .
و قبــل إعالنها عن إفتتاح أشــغال 
الوطني  املنتدى  رئيسة  رصحت  امللتقى 
إيجا  مليكة  السيدة  الجزائري  اإلعالمي 
الجامعة  لتســتعيد  األوان   أنه حــان 
و االســتاذ الجامعــي و مخابر البحث 
و الباحــث دورهم يف إيجــاد الحلول 
االسرتاتيجيات  املشــاكل و وضع  لكل 
للنهــوض بهذا الوطن مؤكــدا بانه ال 
يوجــد  أكفأ من هؤالء يف ذلك ووعدت  
كام  الجامعة  يف  ورشــات  بتنظيــم 
طلبت  من املنظمني رفع التوصيات إىل 

الهيئات العليا لألخذ بها.

األمناء / خاص :
التي  االحتجاجية  الوقفة  تجددت 
ينفذهــا اطباء وممــريض والطاقم 
العام  عدن  ملستشفى  واالداري  الفني 
امام مستشفى عدن العام يف مديرية 
صــرة، حيــث اصطــف املحتجون 
الدولة  وزير  تطالب  شعارات  حاملني 
بإعادتهم اىل  العاصمة عدن  محافظ 
وظائفهم يف مستشــفى عدن العام 

بعد ان تم تأهيله.
وكانت الوقفــة االحتجاجية التي 
نفذت صبــاح الثالثاء هــي الوقفة 

ينفذها  الذي  الســابعة  االحتجاجية 
والفني  والتمرييض  الطبــي  الطاقم 
عــدن  مستشــفى  امــام  واالداري 
اىل  بإعادتهم  املطالبة  فيها  مجددين 

وظائفهم يف مستشفى عدن العام.
إدارة  بــأن  املحتجــون  وافــاد 
عن  بنفسها  نأت  السابقة  املستشفى 
تحمل املسئولية بإعادة موظفيها اىل 
واكتفت  مستشــفاهم  يف  اعاملهم 
فيها  قبلهم  مــن  عدد محدد  بالحاق 
وتحويل االخرين اىل مجمعات صحية 

ومستشفيات اخرى.
لهم يف  الحق  بأن  املحتجون  وأكد 

العــودة اليها بعد إعادة تأهيلها اال أن 
طلباتهــم مل تقبل من االدارة الجديدة 

وكانت كل الردود تسويفيه فقط.
مستشــفى  موظفي  ويســتمر 
احتجاحية  تنفيــذ وقفــات  عــدن 
تنال  حتى  إســبوعيا  مشفاهم  امام 
مطالبهم القبول واملوافقة ..مناشدين 
العاصمة عــدن ومدير عام  محافظ 
مكتــب الصحــة العامة والســكان 
ووزير الصحــة التدخل يف إعادتهم 
اىل وظائفهم ضمن طاقم مستشفى 

عدن.

األمناء/خاص:
الُخبجي عضو  نارص  الدكتور  توجه 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، 
إىل شــعب الجنوب يف الداخل والخارج 
مبناســبة  والتربيكات  التهاين  بأجمل 
الذكرى الـ 55 لالستقالل الوطني املجيد 

30 نوفمرب 1967م .
وأشــار يف تغريدة عىل تويرت إىل 
55 لالســتقالل الوطني  “الذكرى الـــ 
املجيد 30 نوفمــرب 1967م، الذي حقق 
حريته  نيل  العظيم  الجنويب  شعبنا  فيه 

واستقالله، بإرادته الحرة”.
وقال إن احتفالنا اليوم بهذه املناســبة العظيمــة يف أبني النضال والصمود، 
يحمُل دالالٍت ومعاٍن عميقه، بعد أن حققت قواتنا املســلحة الجنوبية بالرشاكة 
مع أشــقائنا يف التحالف العريب انتصارات عظيمة عــىل بؤر اإلرهاب يف هذه 

املحافظة، وتطهرها من التنظيامت االرهابية املسيسة”.
وأضاف أن أبني قالت كلمتها اليوم وســتظل عصيــة عىل كل املؤامرات التي 
تحاك ضدها بصمود شبابها ورجالها الشجعان، إن تلك االنتصارات يف أبني، وما 
سبقها يف محافظة شبوة، ستلحقها انتصارات يف وادي حرضموت واملهرة، وتلك 

هي إرادة الشعب يف الجنوب”.
وجدد التأكيد عىل الرشاكة مع األشــقاء يف اململكة العربية السعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف مكافحة اإلرهاب.
وشدد عىل أن إرادة الشــعوب ال ُتقهر، وأن للحرية طريق يسلكها الشجعان، 
عهــد الرجال للرجال، مضيفا: “الرحمة لشــهدائنا االبطال، والشــفاء لجرحانا، 

والحرية ألرسانا، والعزة والكرامة والحرية للجنوب”.

األمناء/خاص:
أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتية أمس األربعاء، توقيع اتفاقية لبناء 
مسجد و3 بيوت سكنية شعبية لصالح املترضرين يف منطقة الغرب غيضة 

البهيش مبديرية بروم ميفع مبحافظة حرضموت.
وقال املهندس حامد سامل قوايا، مرشف مشاريع الهالل األحمر اإلمارايت، 
إن االتفاقية تعكس مواصلة دولة اإلمارات العربية املتحدة دعمها للمشاريع 

التنموية والخدمية والبنية التحتية يف املحافظة تخفيفا عن املواطنني.
ومثن املســتفيدون من املرشوع حرص دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
وأذرعها اإلنســانية عن رفع الرضر عنهم، مؤكدين أن دولة اإلمارات دامئا 

سباقة إىل العطاء والعمل اإلنساين.
وتوجهوا بالشــكر إىل الهالل األحمر اإلمارايت ومرشفيه عىل الجهود 

املتواصلة لحل اإلشكاليات املتعلقة باملترضرين بدعم سخي.

األمناء/خاص:
شــهدت العاصمة عدن، صباح أمس األربعاء، تدشني صندوق النظافة 

مبديرية الشيخ عثامن خطة لرفع األتربة ومخلفات البناء والقاممة.
واســتهدفت الحملة يف يومها األول حديقة املحضــار ومحيطها قبل 
االنتقال إىل الحارات املجاورة، وســط توقعات باستمرار نشاطها لجميع 

أنحاء الحي.
ومثن صندوق النظافة تجاوب املواطنني مع دعوات ركن ســياراتهم يف 
غر الخطوط الرئيسية والفرعية والحارات الداخلية، لعدم إعاقة خط سر 

الحملة.
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