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عدن / األمناء / خاص :
شوارع  عدن  يف  عسكريون  أغلق 
رئيسية بعدة مديريات احتجاجا عىل 
أمس  أبوابها،  الرصافة  منشآت  إغالق 
األربعــاء، وهو موعــد رصف راتبي 

أغسطس وسبتمرب.
وقالت مصادر محلية إن مديريات 
والشــيخ عثامن شــهدت  املنصورة 
احتجاجات غاضبة بسبب تأخر رصف 

املرتبات.
وقالت املصادر إن آالف العسكريني 
توجهــوا صباح أمس إىل منشــآت 
الرصافة يف عــدن وباقي املحافظات 
املحررة بغية اســتالم رواتبهم، إال أن 
قضت  املركزي  البنــك  من  يوم أمس األربعاء وحتى إشعار آخر.بإغالق رشكات ومنشآت الرصافة من توجيهات 

األمناء/خاص:
أطلقت مليشــيات اإلخــوان عددا مــن القذائف عىل 
معسكر العلم التابع لقوات التحالف العريب وقوات النخبة 

الشبوانية يف محافظة شبوة. 
وقــال مصدر خاص إن مليشــيات اإلخــوان قصفت 

معسكر العلم بقذيفتي هاون مساء أمس األول ومل تخلف 
أي أرضارا جسيمة. 

جدير بالذكر أن مليشــيات اإلخــوان تحارص مقرات 
التحالف العريب يف بالحاف ويف معســكر العلم، إلفشال 

اتفاق الرياض.

األمناء/خاص:
قاســم  عيدروس  القائد  الرئيس  بعث 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
برقية عزاء ومواساة إىل أرسة وذوي الشيخ 
العالمة محمــد صالح رجب إمام وخطيب 
مســجد النور مبدينة الشيخ عثامن، الذي 
وافاه األجل فجر الثالثاء إثر مرض عضال.

برقيته  يف  الُزبيــدي  الرئيــس  وعرّب 
عــن خالــص تعازيه وعظيم مواســاته 
ألبناء الشــيخ الفقيد وأفراد أرسته كافة، 
املصاب  بهــذا  األحزان  لهم  ومشــاطرته 
األليم، سائاًل املوىل العيل القدير أال ُيريهم 
مكروهــا بعده.وعدد الرئيــس القائد يف 
برقيته الســجايا واملآثر الحميدة للشــيخ 
محمــد صالح رجب، مشــرًا إىل أنه كان 

مقصدًا لطالب العلم والفتوى الرشعية، 
مؤكدا أن العاصمة عدن والجنوب عامة 
خرسا برحيلــه عاملًا جليــاًل، وفقيهًا، 
ومحدثًا زاهدًا وورعًا سّخر جهده وعلمه 
يف خدمة كتاب الله وسنة رسوله صىل 

الله عليه وسلم.
وابتهــل الرئيس القائــد يف ختام 
برقيتــه إىل الله عز وجل بــأن يتغمد 
العالمة محمــد صالح رجب  الشــيخ 
بالرحمة واملغفرة، وأن يسكنه الدرجات 
والصديقني  النبيني  مع  الجنة  الُعال من 
والشــهداء والصالحني، وأن يلهم أهله 
عدن  العاصمة  وأبنــاء  وطلبته  وذويه 
الصــرب والســلوان، وأن يخلفه  كافة 

عليهم بالخلف الصالح.

عدن / األمناء / خاص :
غادرت اللجنة العسكرية السعودية 
املرشفة عىل االنســحابات العسكرية 
الثالثــاء، مقرها  يف محافظــة أبني 
يف بلدة “شــقرة” إىل العاصمة عدن 

وبشكل نهايئ.
وذكــر مصدر مطلــع أن “اللجنة 
كانت  التي  الســعودية،  العســكرية 
تتمركــز يف مدينة شــقره مبحافظة 

أبني، غادرت املحافظة بشكل نهايئ”.
وأضاف أن عملية االنتقال إىل عدن 

متت بشكل مفاجئ.
وتابع: "إن اتفاقًا جرى بني اللجنة 
والقوات الحكوميــة عىل االنتقال إىل 
)زنجبــار( عاصمــة املحافظة، وذلك 
املدرســة ألجل استئناف  بهدف إخالء 
الســعودية  القوات  أن  إالّ  الدراســة، 

غادرت وبشكل نهايئ إىل عدن".

من  مؤلفة  الســعودية  واللجنــة 
مدرعات   6 وترافقها  الضباط  من  عدد 
عســكرية، إضافــة إىل مركبات دفع 

رباعي تحمل رشاشات ثقيلة.
وكانت مصادر عســكرية تحدثت 
قبل أيــام عن ترتيبــات نهائية تجري 
لعودة اللواء األول حامية رئاســية إىل 
العاصمة عدن غــر أن ذلك مل يحدث 

حتى اآلن .

األمناء/خاص:
طالب وزير الشــؤون االجتامعية 
والعمل، محمد الزعوري، ممثل املجلس 
االنتقايل يف حكومــة املناصفة،  يف 
املنعقد  الــوزراء  مجلــس  اجتــامع 
صباح األحــد 10 يناير 2021م، والذي 
خصص ملناقشة ترتيبات إعداد برنامج 
برصف  بــاإلرساع  طالب  الحكومــة، 
رواتب العســكريني املتوقفة منذ عدة 

أشهر  .

مصادر  مــن  "األمناء"  وعلمــت 
خاطب  الزعوري  الوزيــر  أن  موثوقة 
"أطلقوا  بقوله:  الــوزراء  رئيس  دولة 
رساح رواتــب العســكريني املتوقفة 
منذ عدة أشــهر دون تأخر"، وليكون 
من أولويــات الحكومة رصف الرواتب 
املتأخــرة كــرورة ملحــة ال تقبل 
قد  الناس  أن صرب  التســويف، محذرا 
ال يطــول،  وســيخرجون مبظاهرات 
واعتصامات لن تتوقف، وقد تتســبب 

ذلك  نتائج  عملها  وســتكون  بعرقلة 
وخيمة وهذا ما ال نتمناه.

كــام طالب برسعة حل مشــكلة 
األرسى من طــريف الرشعية واملجلس 

االنتقايل إثباتا لحسن النوايا.
الدكتور  حديث  أن  املصادر  وأفادت 
الزعوري القى استجابة وثناء من قبل 
رئيس الحكومة الدكتور معني عبدامللك، 
وتجىل ذلك بتوجيه املالية برصف راتب 

شهرين للجيش.

عدن )األمناء( خاص:
أطلع محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامــد مللس قيادة نقابة 
املعلمني بالعاصمة عىل نتائج متابعته مع الحكومة الستخراج حقوقهم.

وأكد، خالل لقائه بقيادة النقابــة، أن قضية املعلمني تم وضعها عىل 
أعىل ســلّم أولويات قيادة الســلطة املحلية، وتم طرحهــا بقوة يف كل 
اللقاءات التي متت مع الحكومة ومتت مخاطبتها رســميا، مشرًا إىل أن 

هناك وعودًا  وما زلنا يف انتظار الحلول.
وأضاف املحافظ مللس: "املعلم هو الركيزة األساســية لبناء واستقامة 
املجتمع، وهو من نعــّول عليه يف محاربة الظواهر الســلبية التي غزت 
املجتمع يف الفرتة األخرة، ونحن يف الســلطة املحلية نقدر الدور الكبر 
الذي يقوم به معلمو ومعلامت عدن يف تســير العملية التعليمية، عىل 

الرغم من كل الظروف املعيشية التي يعانونها.
وجدد مللس دعمه الكامــل ملطالبات املعلمني املرشوعة لنيل حقوقهم، 
والعمل عىل مواصلة جهوده يف متابعة قضيتهم حتى استخراج حقوقهم 

كاملة غر منقوصة.
وبشــأن املســاعدة الغذائية، أوضح املحافظ مللس أن هناك متابعات 
مستمرة مع الجهات املانحة والداعمة لدى االشقاء، الفتًا إىل أنه وبسبب 
ارتباط الجهات املمولة بأعامل الجرد الســنوي، تــم إرجاء النظر يف هذا 

املوضوع إىل حني االنتهاء من ترتيب ذلك.
وخالل اللقاء استمع املحافظ من قيادة النقابة إىل أبرز املشكالت التي 
يواجهها املعلمون يف الفرتة الراهنة، وتطلعات املعلمني اليوم مع تشكيل 
الحكومة يف رفع املعاناة الطويلة التي طالت املعلمني والرتبويني والقطاع 

اإلداري للدولة بشكل عام .

عدن / األمناء / خاص :
عقــد صباح أمس بعدن اجتامعــا لقيادة الهيئة العامة لألرايض واملســاحة 

والتخطيط العمراين برئاسة االستاذ انيس باحارثة رئيس الهيئة.
ويف االجتــامع أكد رئيس الهيئــة ان التعديات عــىل ارايض الدولة يف عدن 
وغرها من املحافظات يجب ان تتوقف فورا .. متعهدا بنرش قامئة سوداء باسامء 

ناهبي االرايض قريبا.
ووجــه باحارثة االدارة القانونيــة وادارة الرقابة والتفتيــش مبتابعة احالة 
تقارير الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة بشأن ناهبي االرايض اىل النيابة العامة 

واستكامل االجراءات القانونية بحقهم.
وشــدد عىل رضورة البدء بكبار الناهبني قبل صغارهم ، والعمل عىل حامية 

امالك الدولة واملواطنني وترسيخ مبدأ سيادة الدولة.
كام وجــه باحارثة برسعة تنفيذ توجيهات فخامــة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مخططات اراض الرس الشهداء والجرحى 
، وعدم اتاحة الفرصة للجمعيات الوهمية باستغاللهم والتعدي عىل امالك الدولة 

واملواطنني باسمهم.
ويف االجتــامع تحدث عدد مــن قيادات وكوادر الهيئــة العامة لالرايض عن 

االشكاالت التي تعيق عمل الهيئة ، وقدموا مقرتحات لبعض الحلول.
وأكدوا دعمهــم الكامل لقيادة الهيئة العامة لالرايض واملســاحة والتخطيط 
العمراين ومســاندتهم الجراءاته يف متكني املواطنني من اراضيهم املرصوفة منذ 

عقود واستعادة ارايض الدولة من الناهبني واملعتدين عليها.

عدن )األمناء( خاص:
عقدت الســلطات املحلية والقضائية واألمنية بالعاصمة عدن، أمس األربعاء، 
اجتامعًا مشرتكًا شــارك فيه محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامد مللس، 
والقايض فهيــم عبدالله الحرمي، رئيس محكمة االســتئناف، والقايض قاهر 
مصطفى رئيس نيابة االستئناف بعدن، واللواء مطهر عيل ناجي مدير عام رشطة 

عدن.
وناقش االجتامع عددًا من القضايا املتعلقة بأنشــطة تلك السلطات والكفيلة 
بفرض ســيادة النظام والقانــون والقضاء عىل الظواهــر الدخيلة عىل املجتمع 
العدين. وبحث االجتامع ُسبل التنسيق املشرتك بني السلطات الثالث وتطوير آليته، 
لفرض ســلطة القانون وتعزيز وجود وهيبة الدولة والحد من األعامل التخريبية 
املقلقة ألمن وســالمة املجتمع واملرة بالجوانب الخدمية. وكذا مناقشة جوانب 
توحيد الوحدات األمنيــة وتأهيل مراكز الرشطة وتدريــب وتأهيل الكادر األمني 

وتزويده باملعارف العلمية املرتبطة بالعمل األمني.
وعرّب املحافــظ مللس عن حاجة عدن املاســة لتعاون الســلطتني القضائية 
واألمنية مع الســلطة املحلية والعمل كفريق واحد متناســق ملواجهة الفســاد 
واألعامل التخريبية التي تزعزع أمن واستقرار املدينة، وكذا محاربة أعامل البسط 

عىل األرايض والبناء العشوايئ وغرها.
واتفق املجتمعون عىل عقد اجتامعات الحقة، ملناقشة تفاصيل آليات التنسيق 
والتواصل، مشددين عىل أهمية العمل بروح الفريق الواحد ملا فيه مصلحة العاصمة 

عدن وأمن وسالمة مجتمعها.

اإغالق عدة �صوارع بعدن احتجاجا على تاأخر �صرف املرتبات

مع�صكر العلم التابع للتحالف يف �صبوة يتعر�ض لق�صف اإخواين

اللجنة ال�صعودية تغادر اأبني ب�صكل نهائي.. ما ال�صبب؟

الزعوري خماطبا رئي�ض الوزراء: اأطلقوا رواتب الع�صكريني املتوقفة منذ اأ�صهر

ملل�ض: نعّول على املعلمني يف حماربة الظواهر الرئي�ض الُزبيدي ُيعّزي يف وفاة ال�صيخ العالمة حممد �صالح رجب
ال�صلبية ونحيي دورهم يف جتاوز الظروف ال�صعبة

باحارثة يتعهد بن�صر قائمة �صوداء بناهبي االرا�صي

ال�صلطات املحلية والق�صائية واالأمنية بعدن 
تبحث اآليات و�ُصبل تن�صيق اجلهود فيما بينها

أخبار محلية


