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وزير الداخلية ي�ؤكد م�ضي احلكومة ال�ستكمال التحرير وب�سط نفوذ الدولة

األمناء  /خاص :

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية املهندس أحمد بن أحمد
امليرسي ،عزم القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية ،يف
امليض قدما الســتكامل تحرير كافة املدن من املليشيا وبسط
نفــوذ الدولة عىل كافة املؤسســات الحكومية لســر عجلة
التنمية.
وشــدد امليرسي ،عــى رضورة توحيد كل القــوات التي
تخوض قتاال ضد املليشــيا يف الحديدة تحــت قيادة موحدة،
موضحا ان هذه العملية سوف تســهم يف توجيه كل الجهود
والطاقات وتوحيدها ملواجهة املليشيا وضامن استمرار تحقيق
االنتصارات.
وتــأيت ترصيحات وزيــر الداخلية ،أثناء ترأســه اجتامعا

مشرتكا ضم عدد كبري من القيادات األمنية والعسكرية وقيادات
املقاومة الوطنية مبحافظة الحديدة ملناقشة العديد من القضايا
واملواضيع املتعلقة بسري املعارك ضد مليشيا الحويث.
واستعرض امليرسي ،نتائج زيارته إىل الرياض ولقاءاته بعدد
من املسؤولني يف اململكة العربية السعودية ويف مقدمتهم قائد
القوات امللكية الســعودية قائد القوات املشرتكة بتحالف دعم
الرشعية يف اليمن ســمو األمري الفريق ركن فهد بن تريك بن
عبد العزيز.
وتطرق االجتامع إىل املامرسات والخروقات التي مارستها
مليشيا الحويث يف إطار خرقها التفاق ستوكهومل ولجنة إعادة
االنتشار واستمرار ارتكاب املجازر بحق املدنيني اآلمنني وقصف
القرى واملناطق املأهولة بالسكان.

ء�إدارة التثقيف ال�صحي تد�شن حملة التوعية مبر�ض حمى ال�ضنك
حلج  /األمناء  /فهد محسن :

برعاية مكتــب الصحة العامة
والسكان مبحافظة لحج وبإرشاف
مبــارش مــن مدير عــام املكتب
الدكتور عارف عياش احمد وبدعم
من منظمة اليونسف دشنت صباح
أمس السبت إدارة التثقيف واالعالم
الصحي مبكتب الصحة باملحافظة
حملــة التوعيــة الوقائيــة ضد
مرض حمــى الضنك من منزل اىل
منــزل يف مديريتي الحوطة وتنب
وتستهدف الحملة جميع مديريات
محافظة لحج بشكل عام من خالل
متطوعني ومتطوعــات التثقيف الصحي
املدربني بربنامــج االتصال والتواصل من
أجل التنميــة  c4Dيف مديريات محافظة

لحج .
هذا وقد حرض حفل التدشــن كال من
الدكتور طــرزان العطيفــي مدير مكتب
الصحة والســكان مبديريــة تنب واالخ

زجنبار/األمناء /ماجد أحمد مهدي :

نظــم صبــاح الخميس
مجلس أبناء أبني الحقوقي
االجتامعــي فعالية تحت
شــعار ( معــا مــن اجل
املهــرة) وتحمــل الفعالية
يف مضمونهــا العديد من
الرسائل الهادفة واملبارشة
إىل فخامــة األخ الرئيــس
عبدربــه منصــور هادي
منها إلــزام محافظ املهرة
بتوريد ايــرادات املحافظة
إىل البنك املركزي مثل باقي
املحافظات األخرى.
وبــدأت برنامج الفعالية بتالوة آية من الذكر الحكيم القاها
الشــاب امين النخعي وبعدها متت قراءه الفاتحة لروح فقيد

عبدة جعفر مدير مكتب الصحة مبديرية
الحوطة واالخت ابتسام املصيل مسؤولة
التثقيف مبكتب الصحة بلحج ومنسقي
التثقيف يف مديريتي الحوطة وتنب .

أبني الشيخ سليم محمد الصبيحي.
كــا ألقى كلمة أبني التضامنيــة االخ عامر الحنيش الذي
رحب يف مستهلها بجميع الحضور
من شخصيات اجتامعية ونشطاء
وسياســيني من جميع مديريات
املحافظة وأدان بأشد العبارات تلك
املامرسات واالســتبداد عىل أبناء
املهرة ودعا أبناء ابني للوقوف إىل
جانــب إخوانهم من أبناء املهرة ملا
يتعرضون له من مامرسات.
ويف األخري شــكر من ساهم
مســاهمة فاعلة يف إنجاح هذه
الوقفة التضامنيــة من أبناء أبني
الرشفاء والقيت قصائد شــعرية
وكلمــة للعنرص النســايئ تفاعل
معها الحضور .

نقابة مكتب ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ترف�ض �أي ت�سي�س ملطالبها احلقوقية
ابتهاج الكامل بإغالق البوابة الرئيســية
ملكتب عدن واحضــار طقم من الحامية
الرئاسية ملنع دخول املوظفني إىل داخل
املبنى.
جاء ذلك بعد االجتــاع الذي عقدته
النقابة مع الجمعيــة العمومية مؤخر ًا
وأكــدت فيه رفضهــا التــام والقاطع
لتسيس مطالبهم الحقوقية حيث التقى
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القب�ض على ع�صابة من متعاطي
ومروجي املخدرات بالعا�صمة عدن
األمناء/خاص:

متكنت قــوات الحــزام األمني يف
العاصمة عدن ،من القبض عىل عصابة
مــن متعاطــي ومروجــي املخدرات
وبحوزتهم كميات من الحشيش واملواد
املمنوعة .
حيث نجحت قوات القطاع الرشقي
والكتيبــة الثانية حزم ،من القبض عىل
املروجني أثنــاء مرورهــم يف نقطة
الرحاب بخور مكــر يف وقت متأخر
من مســاء الجمعة ،وعددهــم أربعة

شــباب وفتاتني ،وهم يف حالة تعاطي
للحشيش.
وجرى نقل املتهمني إىل مقر عمليات
القطــاع الرشقي إلجــراء التحقيقات
واإلجراءات الالزمة وتسليمهم بعد ذلك
اىل الجهات األمنية املختصة.
وقــال قائــد القطــاع الرشقي ،أن
قواتــه القــت القبض عــى عصابة
الرتويج للمخــدرات وبحوزتهم أنواع
من الحشيش والسجائر واملواد املخدرة
املمنوعة ،مضيف ًا أن قواته اســتطاعت
ضبطهم بشكل فاعل وبكل إتقان ،وهو
دليل ارتفاع الحس األمني عند الجنود.

وفاة الهامة ال�صحفية فاروق لقمان
جدة/األمناء/خاص:

جمل�س �أبناء �أبني احلقوقي االجتماعي ينظم وقفة ت�ضامنية مع �أبناء املهرة

عدن /األمناء /رياض شرف :
توجهــت نقابــة مكتب الشــؤون
االجتامعيــة والعمل يف عدن والجمعية
العمومية بالشكر والتقدير ملحافظ عدن
األستاذ احمد ساملني لتجاوبه معهم من
خالل نزوله إىل مبنى مكتب الشــؤون
االجتامعيــة والعمل عند قيــام وزيرة
الشــؤون االجتامعية والعمل الدكتورة

2

محافظ عــدن بكافــة موظفي املكتب
بقطاعيه ووعــد بتلبية مطالبهم ومنح
املكتب مليون ريال شهريا كحافز شهري
من املحافظة.
كام تقرر يف االجتامع تعليق االرضاب
وتوجيه الشكر ملدير عام مكتب الشؤون
االجتامعية والعمل ايوب ابوبكر لوقوفه
ومساندته لقضايا العامل.

تويف الصحفي الكبري فاروق لقامن ،مؤســس
جريدة عرب نيوز السعودية وصاحب مقاﻻت شهرية
بعنوان «عامل بال حدود» صباح امس السبت  27يوليو
2019م يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية.
ويعد فــاروق لقامن من ســليل املجد الصحفي
العدين وأحد ابناء القامــة الصحفية العدنية محمد
عــي لقامن مؤســس اول صحيفــة يومية عدنية
«فتاة الجزيرة» يف ســنوات االربعينيات من القرن
املايض وظلت يف حالة صدور إىل السنة االوىل من
االستقالل الوطني .1967
وأسس الراحل فاروق لقامن جريدة تهتم بشئون
الهنود والبنغال يف الســعودية وتصدر يوميا باللغة
االورديــة ولقت رواجا وحققــت مبيعات كبرية يف
اوساط الجالية الهندية.
رحم الله تعاىل الفقيد فاروق لقامن وطيب ثراه واســكنه الجنة ..إنا لله وإنا إليه
راجعون.

اجتماع نقابي ملناق�شة م�ستجدات
الت�سويات املالية للمتقاعدين

األمناء/خاص:

تســتعد النقابة العامة للمتعاقدين
الجنوبيــن اىل عقد اجتامع نقايب مع
منتســبيها يوم الثالثاء القادم املوافق
 30يوليــو الجاري يف مقــر املجلس
االنتقايل مبديرية املعال وذلك ملناقشــة
قضايا ومعاناة املتقاعدين ومستجدات
التسويات املالية للتي تقدمت بها اللجنة
الثالثية املكونة من وزارة املالية ووزارة

الخدمة املدنية و الهيئة العامة للتأمينات
واملعاشــات كام ســيناقش االجتامع
رضورة رفع املعاشات املتدنية إيل مبالغ
محرتمــة تتوافق مع صعوبــة الحياة
املعيشية للمتقاعد .
كام ســيتم مناقشة قضايا املحالني
قــرا إىل التقاعد ووضــع متقاعدي
القطــاع الخاص التابعني للمؤسســة
العامة للتأمينات االجتامعية .

وفاة طالب جامعي من �أبناء حاملني
يف عدن بفريو�س حمى ال�ضنك
حاملني  /األمناء  /وضاح احلاملي:

تويف يوم أمس طالب جامعي من أبناء الحاملي يف العاصمة عدن بسبب فريوس
حمى الضنك.
وقالت مصادر خاصة لـ»األمناء» إن فريوس حمــى الضنك أودى بحياة الطالب
معاذ عيل نارص البشريي يوم الجمعة يف عدن وذلك عند إصابته بالحمى الذي انترش
بكرثة وحصدت أرواح كثري من الناس معظمهم شباب وأطفال.
والشاب معاذ من ابناء حاملني ويدرس سنة أوىل يف كلية الطب قسم األسنان .

رئيس التحرير

مدير التحرير

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

عدنان األعجم

غازي العلوي

مراد محمد سعيد
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