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النتقايل: �ضرعية الإخوان جتّند الإرهابيني لتفجري الو�ضع يف عدن

كرش/األمناء/خاص:

قام مديــر  مكتب الرتبيــة والتعليم 
مبديرية كرش والقبيطــة مهدي ردمان  
بإصدار قرار تغيري أسامء عدد من مدارس 
بكــرش والقبيطة  إىل أســامئها ملا قبل 
العام 90م  بناًء عىل توجيهات مدير عام 

املديرية له.
ومبوجب القرار فقد تم إعادة أســامء 
تلك املــدارس ملا قبل العــام 94م بعد أن 
جرى تغيري أسامئها بعد اجتياح الجنوب 

واحتالله عام 94م .
األســامء فقد جرى  لتغيري  ووفقــا 
تغيري اسم  مدرســة الوحدة بكرش إىل 
الشهيد  مدرســة  وهي  القديم  اســمها 
نارص صالح  فارع وتغيري اســم مدرسة 
الشــهيد  مدرســة  إىل  بكرش  الفرقان 
عبــده عبدالله قميح ومدرســة ٢٢مايو 

الشهيد  مدرســة  إىل  بكرش 
الفالحي ومدرسة عيل  هاشم 
مدرسة  إىل  بكرش  عبداملغني 
الشــهيد عيل مقبل ومدرسة 
مدرسة  اىل  بالقبيطة  7يوليو 
الشــهيد مصطفى عبدالقادر 
محمد ومدرسة عامر بن يارس 
الشهيد  مدرســة  إىل  بكرش 

محمد ردمان عليوه .  
حيــث وجه مديــر مكتب 
املــدارس  مــدراء  الرتبيــة 
والتسليم  القرار  تنفيذ  برسعة 

ختومات  وعمــل  الســابقة  للختومات 
جديــدة خالل موعد أقصاه أســبوع من 
تاريــخ إصــدار القرار .  وأشــاد عضو 
الجمعية الوطنية بلحــج أياد غانم بهذا 
القــرار الشــجاع ملدير مكتــب الرتبية 
مهدي  األستاذ  القبيطة  ملديرية  والتعليم 

ومدير  قحطان  ردمان 
عضو  املديريــة  عام 
محافظــة  انتقــايل 
غانم  أحمد  عامد  لحج 
هــارون  واألســتاذ 
املحلية  القيادة  رئيس 
رئيس  كرش  النتقايل 
قســم التعليم مبكتب 
باملديريــة  الرتبيــة 
ورئيس القيادة املحلية 
معتربا  كرش  النتقايل 
بــأن أخــذه الخطوة 
الشــجاعة جاءت ملبية لتطلعات املرحلة 
واحرتامــا لدمــاء الشــهداء والجرحى 
الجنوب  شعب  يقدمها  التي  وللتضحيات 
يوميــا لتطهري الوطن مــن دنس الغزاة 
ودفاعا عن مكتسبات شعبنا التي حققها 

يف ميادين العزة والشموخ . 

األمناء/خاص:
تســاءل القيادي يف الدائرة الخارجيــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب أحمد عمر بن فريد عن مصــري اتفاق الرياض وما إذا 
كان قد تحول إىل غطاء لعبث مليشــيات اإلصالح اإلخوانية يف 

شبوة وغريها .
ويف تغريدة له عىل صفحته عىل تويرت تساءل بن فريد عن 

مقدرة التحالف العريب يف لجم ترصفات ما يســمى بالرشعية 
يف الجنوب.

وأشار بأن التحالف قد عجز عن ذلك، مضيفا: »ماذا يتوقعون 
غري أن يخرسوا شــعب الجنوب كله يف مرحلة حاسمة لصالح 

مليشيات يقولون أنها محظورة!”.
واختتم تغريدته بالقول: »فعال السياسة قذرة«.

األمناء/خاص:
أمس  الجنوبية، فجر  القوات  أحبطت   
الحويث  ملليشيا  تســلل  محاولة  االثنني، 
الفاخر شــامل  عىل مواقعها يف جبهة 

غريب الضالع.

وأفادت مصادر عسكرية، أن املليشيات 
الحوثيــة حاولت التســلل صوب مواقع 
القوات الجنوبيــة يف حبيل الكلب وعدد 

من نقاط القتال بجبهة الفاخر.
وأضافت املصادر، إن اشتباكات عنيفة 
ومليشيات  الجنوبية  القوات  بني  اندلعت 

الحويث اســتخدمت فيها أسلحة الدروع 
واألسلحة الرشاشة.

وأكدت املصــادر، أن القوات الجنوبية 
متكنت مــن إفشــال التســلل الحويث 

وإجبارهم عىل االنسحاب.

محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

   اجلعدي يهاجم وزير الإعالم 
اليمني.. ماذا قال؟

عدن / األمناء / خاص :

هاجم عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنــويب “فضل الجعدي”  وزير 
اإلعالم اليمني “معمر اإلرياين”. وقال “الجعدي” يف تغريدة له عرب موقع التواصل 
االجتامعــي “تويرت” : “نكرة منحته رشعية الفســاد أكرب مــن حجمه كعادتها 
وعهدت إليه بوزارة ال يفهم من عملها شــيًئا«. وتابع الجعدي قائاًل: »تضامننا مع 
القائم بأعامل رئيس مجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الصحفي النادر والقلم الرائع 

نجيب مقبل” .

عدن / األمناء / خاص :
 

عقدت هيئة رئاســة املجلس 
األحد،  الجنــويب،  االنتقــايل 
برئاســة  الدوري،  اجتامعهــا 
األستاذ أحمد حامد مللس، األمني 
العــام لهيئة رئاســة املجلس، 

القائم بأعامل رئيس املجلس.
أمــام  الهيئــة  ووقفــت 
عىل  السياســية  املســتجدات 
الساحة الجنوبية ويف مقدمتها 
التــي تضعها قوى  املعوقــات 
النفــوذ اإلخوانية يف الحكومة 
اتفاق  تطبيــق  أمــام  اليمنية 
التحالف  مطالبــة  الريــاض، 
تطبيق  نحو  بالتوجيــه  العريب 
اتفاق الرياض وإعادة األمور إىل 
مســارها الصحيح وفقًا آلليته 
والتي  بنوده  يف  املحددة  املزمنة 
السيايس  الجانب  تنفيذ  تفرض 
املتعلق بتعيني محافظ للعاصمة 
والتشــاور  أمنها،  ومدير  عدن 
وانسحاب  الحكومة،  لتشــكيل 

القوات الشاملية من أبني وشبوة 
إىل مأرب.

كام شددت الهيئة عىل رضورة إلزام الطرف اآلخر بالوقف 
الفوري لتجنيد قوى اإلرهاب وتحشيدهم لتفجري األوضاع 
العسكرية واألمنية يف العاصمة عدن ومحافظات الجنوب 
والضغط عىل الحكومة وقواتها للتوجه إىل الجبهات لوقف 
التســاقط املريع لوحداتها يف محافظــات صنعاء ومأرب 

والجوف، وكشــف طبيعة املؤامرة التــي تحيكها جامعة 
اإلخوان مع الحوثيني ضد الجنوب والتحالف العريب.

ويف الشأن الداخيل، اّطلعت الهيئة عىل تقارير حول أداء 
رئاســة الجمعية الوطنية ولجانها، وكذا تقارير أداء دوائر 
األمانة العامة والقيادات املحلية باملحافظات، باإلضافة إىل 
تقرير ُمقدم من وحدة شؤون املفاوضات واتخذت ما يلزم 

من إجراءات بشأنها.

عدن / األمناء / خاص :

أعلــن مكتــب الصحة والســكان 
بالعاصمــة عــدن عن تعليــق العمل 
بتجهيز محجر صحي احرتازي ملواجهة 
احتاملية ظهور فريوس كورونا بعدن.

صحفي  بالغ  يف  املكتــب  وأوضح 
تلقت صحيفة »األمناء« نسخة منه أن 
ذلك يأيت بسبب رفض الساكنني بالقرب 
خطوات  بعدن  الصداقة  مستشفى  من 
عمل محجر صحي باملستشفى القريب 

من منازلهم.
عمل  بأنه  بالغــه  يف  املكتب  وقال 
“خالل الفرتة املنرصمة ملجابهة تداعيات 
عدوی فريوس كورونــا ومواجهة أي 
مع  التنســيق  عىل  لظهوره  احتامالت 
إدارة مطار عدن ومينــاء عدن إليجاد 
عرب  القادمني  املسافرين  لعزل  غرفتني 
املطــار وامليناء وجــرى تأهيلهام مبا 
يلزم، كام عمل املكتب عىل تنشيط فرق 
أي  وتتبع  الوبايئ  والرتصد  االستجابة 

حاالت محتملة لكورونا أو للحميات”.
وأضاف: »كنا وبالتنســيق مع عدد 
ووزارة  الوزراء  رئاسة  يف  الجهات  من 
الصحــة ومنظمــة الصحــة العاملية 
نســعى للعمل عىل إيجــاد غرفة عزل 
للحــاالت املحتملة ال ســمح الله وتم 
اختيار غرفتني مبستشــفى الصداقة.. 
غري أننا فوجئنا بهيجان شــعبي لعدد 
من الســاكنني يف عمــر املختار وكذا 
حد  وصل  املستشــفى  يف  العاملــني 
التهديدات بالقتــل وإهدار لدماء مدير 

مكتب الصحة ومدير عام املستشفى«.
وأكد مكتب الصحة بأنه »وأمام هذه 
التداعيات فإننا يف مكتب الصحة بعدن 
ومستشفى الصداقة نعلن تعليق العمل 
يف إنشــاء أي محجر أو عزل لفريوس 
كورونا سواء يف مستشفى الصداقة أو 

غريه من األماكن ».
الجهات  الصحــة  مكتب  وطالــب 
املسؤولة يف الحكومة والسلطة املحلية 
باملحافظة باتخاذ التدابري الالزمة تجاه 

هذا املوضوع.

عدن / األمناء / خاص :
 

أكد الخبري العســكري خالد النيس 
عىل  اإلخوان  يســيطر  أن  اســتحالة 

الجنوب .
النيس ويف تغريدة له عىل صفحته 
بتوتري قال إنه لو يحصل اإلخوان عىل 
مال قارون وتسليح أقوى جيوش العامل 

لن يسيطروا عىل الجنوب مطلقًا.
واستدرك بالقول: »رمبا الجنوب مير 
مبنعطف خطري يف تاريخ نضاله ولكن 
سيتجاوزونه بســالم، فإرادة الشعوب 
ال تقهر وشــعب عظيم مثل الشــعب 
الجنويب مســتحيل يخضــع يف يوم 
األيام ألجنب وأكذب وأرسق وأفجر  من 

جامعة عرفها تاريخنا الحديث«.

 
عدن / األمناء /علي مقراط :

أفاد مصدر مســؤول مبكتب مديــر الدائرة املالية بوزارة الدفــاع العميد الركن 
عبدالله عبدربه أنه تم يوم أمس االثنني تدشــني عملية رصف مرتبات العسكريني 
من البنك املركزي بالعاصمة عدن لشهر ديسمرب وفق الربنامج املعد لعملية الرصف 

للوحدات العسكرية والهيئات والدوائر.
 وقال نائب مدير الدائرة املالية بوزارة الدفاع العميد عيل الضبي حسن أن عملية 

الرصف بدأت من البنك ملندويب الوحدات املاليني وفقا والنظام املتبع من البنك.
الفتــا إىل الجهود الجبارة التــي تبذلها قيادة وكوادر الدائــرة املالية يف إعداد 
وتجهيز كشــوفات املرتبات يف وقت مبكر ووجه شكره لقيادة البنك املركزي عىل 

الدور الذي تقوم به.

مكتب ال�ضحة بعدن يعلن تعليق العمل باإن�ضاء 
حمجر �ضحي ملواجهة خطر فريو�س )كورونا(

خبري ع�ضكري: اجلنوب لن يخ�ضع لأجنب 
واأكذب واأفجر جماعة عرفها التاريخ

مالية الدفاع تعلن تد�ضني �ضرف 
رواتب الع�ضكريني ل�ضهر دي�ضمرب

  قرار اإداري باإعادة اأ�ضماء مدار�س بكر�س والقبيطة اإىل ما قبل عام 90م

هل حتول اتفاق الريا�س اإىل غطاء لعبث ملي�ضيات الإ�ضالح يف اجلنوب؟

القوات اجلنوبية حتبط ت�ضلال حوثيا يف جبهة الفاخر �ضمال ال�ضالع


