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الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي يهنئ قيادة 
اململكة باليوم الوطني ال�سعودي الـ90

محليات

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

هيئة تنظيم النقل الربي بعدن تد�سن حملة 
وا�سعة لتنظيم �سري �ساحنات النقل الثقيل

املجل�س االنتقايل اجلنوبي يجدد دعوته لل�سالم

نقابيون: لوبي ف�ساد يدير م�سفاة عدن من اخلارج

غالء فاح�س يف امل�ستلزمات الدرا�سية بعدن

اجلعدي يبحث مع رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية يف اجلمعية الوطنية اآليات التن�سيق امل�سرتك

األمناء/خاص:

قــال مدير عام الهيئــة العامة 

لتنظيم شــؤون النقل الربي بعدن 

سيتم  إنه  شــعفل،  فارس  األستاذ 

خالل اليومني القادمني تنفيذ حملة 

واسعة لتنظيم خط سري الشاحنات 

من وإىل ميناء الحاويات.

وأفاد شــعفل بأن الهيئة العامة 

لتنظيم شؤون النقل الربي وبالتعاون والتنسيق مع مدراء عموم املديريات ومكتب 

األشــغال العامة ورشطة السري بعدن، ســتقوم بتنفيذ الحملة لتحديد خط سري 

الشاحنات من وإىل امليناء.

وأوضح شــعفل بأن الهدف من تنفيذ الحملة هــو التنظيم وتخفيف االزدحام 

املروري يف الشــوارع والجوالت الرئيسية، ورفع الشاحنات املتوقفة داخل شوارع 

املدينة منها كورنيش رميي وساحل أبني.

وأكد مدير عام الهيئة بأن الحملة واســعة وسيشارك فيها الجميع ألجل إظهار 

املنظر الحضاري الذي يليق بالعاصمة عدن، مشريا إىل أن هذه الحملة تأيت تنفيذا 

لتوجيهات محافظ عدن األخ أحمد حامد مللس ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون 

النقل الربي عيل محروق.

الفتا إىل أن الفرتة الســابقة كانت تفتقر إىل النشاط ولكننا بدأنا استعادة دور 

الهيئة ومكانتها كونها هي املســؤولة عن تنظيم شــؤون النقل الربي والرشيان 

الرئيــي للنقل الثقيل بعدن، موضحا بأن هناك تنســيق مــع باقي املحافظات 

املجاورة وذلك لتذليل الصعاب مع الجهات املختصة.

عدن / األمناء / خاص :

جدد املجلس االنتقايل الجنويب  دعوته للســالم، وأملــه يف أن ُتحل األزمات 
والتباينات بلغة الحوار وفق عملية سياســية واقعيــة ال يفرض فيها أي طرف 
حلول ونتائج مسبقة عىل شعبنا يف الجنوب أو أي أطراٍف بالشامل ترى رؤيتها 

الخاصة بها مستقبال.
وقال م. نزار هيثم، املتحدث الرســمي للمجلس يف ترصيح صحفي مبناسبة 
 اليوم العاملي للســالم ، بأن االنتقايل الجنويب "يجــدد تأييده لدعوة األمني العام 
لألمم املتحدة الســيد انطونيو جوترييش، لوقف إطالق النار يف مناطق الحرب، 
وأن توقيعــه عىل  اتفاق الرياض  قبل ذلك يف نوفمرب 2019 مع الحكومة اليمنية 
إميانا منه وحرصا أن من خالل ذلك ســيتم إيقاف التوترات واالهتامم مبصلحة 

املواطنني وخدماتهم وأنينهم يف املناطق املحررة ".    

عدن / األمناء / خاص :
أطلق نقابيون يف رشكة مصايف عدن حملة للمطالبة باســتئناف نشاط املصفاة التي 

تدار من الخارج منذ أعوام، مطلقني هشتاج )#بتشغيل_املصفاة_عودة_الحياة_لعدن(.
وقال عضو اللجنة العاملية يف رشكة مصايف عدن غســان جواد إن لويب الفســاد يف 

املصفاة بات خطًا أحمر يصعب تجاوزه.
وأضاف يف منشور عىل فيسبوك: »رائحة الفساد يف الصفاة قد أصابت الجميع بالزكام، 
ولألسف نقول ونكررها: لألســف مل يلتفت أحد إىل حال املصفاة وللفساد والتخريب الذي 
ميارس ضدها«. داعيا النشــطاء والصحفيني للمشــاركة الفاعلة بإيصال معاناة املصفاة 

وأنات موظفيها ونرجو أن ال يخذلوها.
ودعا محافظ عدن أحمــد حامد مللس لزيارة املصفاة وااللتفات لها، مســتدركا: »نعلم 
بانشــغاله بحرب الخدمات القامئة يف عدن، لكن من املخزي أن ُتدار املصفاة من الخارج وال 
يوجد بها صاحب قرار إال لتخريبها واإلجهاز عــىل ما تبقى منها يف ظل صمت الجميع«. 

مختتام: »يكفي صمتا ولن نرحم أحدا«.
من جانبهم تداول نشــطاء يف مواقع التواصل االجتامعي عىل نطاق واســع منشوًرا 
يكشف فســاد قيادة املصفاة، واســتمرار تحويل مبالغ طائلة بالدوالر شــهريا ملديريها 

التنفيذي إىل األردن التي يقيم فيها منذ أعوام.

األمناء/خاص:
 يشــكو أولياء أمور الطالب يف املدارس من الغالء الفاحش 
يف الزى املدريس واملواد القرطاســية، األمر الذي أجرب بعض 

الطالب عىل العزوف عن الرشاء وارتداء مالبس قدمية.
وبالرغم من فرحة األهــايل بعودة املدارس بعد رفع إرضاب 
نقابة املعلمني واستبشارهم به خريا, لكنهم تفاجؤوا باالرتفاع 

الجنوين يف أسعار املستلزمات املدرسية .
وقالت إحدى أوليــاء األمور: »الحقيبة املدرســية الكاملة 
واملكونة من دفاتر وأقالم وكراسات, ارتفعت كثريا مام أدى إىل 

خروج الكثري من الطالب من املدارس إىل الشارع«.
وأضافت أخرى: »يف العام املايض اشــرتينا الزي املدريس 
بـ6000 للطقم الواحد, اليوم وصل ســعره إىل 12000 ريال, 

ورسوم املدارس الخاصة ارتفعت من 150 ألف إىل 190 ألف ».
وشــهدت محافظة عدن موجة غالء يف األسعار مل تشهده 
من قبل وعذابا إضافيا يضاف إىل األزمات واملشــكالت املفتعلة 

التي يعاين منها الجنوب.
ويعيش املواطن يف عدن ويالت األزمات ويواجه أزمة غالء 
األسعار يف ظل ظروف معيشية صعبة فالدخل الشهري للفرد 

فقد قيمته بسبب تدهور العملة.

عدن / األمناء / خاص :

استقبل األستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد األمني العام 
لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، أمس األربعاء يف 
مكتبه يف مقر األمانة العامة، الســفري قاسم عسكر جربان، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية للمجلس.

وناقش اللقاء عددًا من املواضيع الهامة املتعلقة بالتنسيق 
بني لجنة الشــؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية، واألمانة 
العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، وكذا آليات 
التعاون عرب دوائر األمانة العامة مبا يعزز من مهام عمل لجنة 

الشؤون الخارجية يف الجمعية .
وأكد مســاعد األمني العام »أن األمانــة العامة بدوائرها 
التعاون  ومبختلف تخصصاتهــا، كعادتها تعمل يف إطــار 

والعمل التكاميل مع جميع هيئات املجلس وفق األطر والنظم 
واللوائــح، وتعمل عــىل تنفيذ الخطط املعــدة لها، لتحقيق 
األهداف املرســومة ملا فيه الصالح العــام الجنويب«، متمنيا 
التوفيق للجنة الشــؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية يف 

عملها.
من جانبه، أشاد السفري قاسم عسكر، باألدوار التي تقوم 
بها األمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب 
ودوائرها يف تنفذ املهام املناطة بها، مؤكدا أن لجنة الشؤون 
الخارجية يف الجمعية الوطنية، تسعى دوما لتعزيز التعاون 
والعمل املتبادل يف الجوانب ذات االختصاص املشرتك، ملا يدعم 
عمل ومهام الطرفني، مقدما الشكر ملساعد األمني العام عىل 

الجهود املبذولة من قبل األمانة يف هذا الخصوص.

الرياض / األمناء / خاص :
 بعــث الرئيس القائــد عيدروس بن 
الُزبيدي، رئيس املجلس  قاسم عبدالعزيز 
ملقام  تهنئة  برقيــة  الجنويب،  االنتقايل 
امللك ســلامن  الحرمني الرشيفني  خادم 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، ولصاحب 
السمو املليك األمري محمد بن سلامن بن 
عبدالعزيز، ويل العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفــاع - حفظهام الله - 
مبناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
ويف الربقية عرب الرئيس الُزبيدي عن 
الغامرة بتهنئة اململكة باليوم  ســعادته 
الوطني بعــد مرور تســعة عقود عىل 
تأســيس اململكة يف ظل ما شهدته من 
نجاحات شــملت جميع املجاالت، حظي 
فيها املواطن الســعودي بكل متطلباته، 
بل وصل خريها ليعــم كل أرجاء الوطن 
العريب خاصة واملنطقة والعامل بشــكل 

عام.
عمق  عىل  الُزبيــدي  الرئيــس  وأكد 
العالقــة التــي تجمع شــعب الجنوب 
باململكة العربية السعودية قيادة وشعبا 
وتزداد  تتجذر  والتي  وسموها،  ومتانتها 

رســوخًا يومــًا بعد آخــر بالتضحيات 
املشرتكة والدماء املختلطة ألبطال اململكة 
والجنوب يف مياديــن الوغى دفاعًا عن 
املرشوع  مظلــة  تحت  العروبــة  حمى 
العريب املشرتك بقيادة ملك الحزم والعزم 

امللك سلامن حفظه الله وأمد يف عمره.
وأشاد الرئيس الُزبيدي مبا تحقق من 
نجاحات يف اململكة خالل الفرتة األخرية 
أثبتت  التــي  الرشــيدة  القيادة  يف ظل 
خاللها بــأن اململكة هي رائــدة التطور 

والنامء وصانعــة التحوالت الكربى يف 
املنطقة، مبتهــاًل إىل الله تعاىل أن يديم 
عىل قيادة وشــعب اململكــة إنجازاتها 
الله  الرائدة، سائاًل  وانتصاراتها  العظيمة 
أن يحفظ أمنها واســتقرارها، وأن مين 
الصحة  مبوفور  الحكيمــة  قيادته  عىل 
والتوفيق لقيادة مرشوع النهضة العربية 
تهدد  التي  والتحديات  املخاطر  ومجابهة 

املنطقة العربية.

عدن / األمناء / خاص :

قام محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس، صباح 
أمس األربعاء، بزيارة تفقدية مفاجئة ملستشــفى خليفة العام 

مبديرية املنصورة.
ووقف املحافظ مللس، خالل زيارته التي رافقه فيها الدكتور 
عــيل عبدالله صالح، مديــر مكتب الصحــة بالعاصمة عدن،  
عىل مســتوى الخدمات الطبية يف املستشفى للمواطن ومدى 
جاهزية الطواقم الطبيــة والتمريضية واملختربية والصيدلية، 
وفاعلية أقســام الطوارئ وغرفة اإلنعاش وأجهزة التشخيص 

ومستوى التنظيم والنظافة يف املستشفى. 
وفور االنتهــاء من الزيــارة، وّجه املحافــظ مللس، مدير 
مكتب الصحة بعدن بتوقيف مدير املستشــفى وإحالته وإدارته 
للتحقيق، وتكليــف الدكتور أحمد باحميد بالقيام بأعامل مدير 

عام املستشفى وتسيري أعامله.

حمافظ عدن يوّجه بتوقيف اإدارة م�ست�سفى خليفة باملن�سورة واإحالتها اإىل التحقيق


