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محليات

تعلــن الســلطة احملليــة محافظة حلج عن رغبتهــا ملتعهد بإنزال مناقصــة باملزايدة لإلعالنات يف اخلــط العام من )محطة 
الســالم - محطة الرباط - الفيوش - الوهط(، إلى مثلث العند، وتشــمل نقاط التفتيش )العند - احلسيني - الدباء - ريجل(، 
وذلك لتحســن ضريبة اإلعالن ســنوًيا ومن لديه الرغبة الدخــول باملزايدة التقدم كتابًيا إلى ســكرتارية للجنة املناقصات 

باحملافظة خالل أوقات الدوام الرسمي للحصول على استمارة املزايدة. 

يشترط إحضار الوثائق التالية:
 ضمان بنكي أو شيك مقبول الدفع بقيمة 10٪ صالح ملدة شهر.. 1
 صورة من ضريبة املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.. 2
 صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.. 3
 صورة من السجل التجاري سارية املفعول.. 4

وسيتم البدء باملزايدة بعد عشرين يوًما من تاريخ اإلعالن.
ولكم جزيل الشكر وتقدير

�إعالن مناق�صة

األمناء / خاص :
أكد نائــب رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنــويب، هاين بــن بريــك، أن القوات 
الجنوبية أحبطت مخططا لتصفية قيادات 
املجلس االنتقايل, مشريًا إىل أن قوى كانت 
االنتقايل يف  املجلس  التخلص من  تحاول 

الفرتة املاضية.
وقال بــن بريــك يف تغريــدة عىل 
"تويرت": "منذ تأسيس االنتقايل مل يتقدم 
إال مدافعا، وكل منصف  قتال  خطوة نحو 

يعلم ذلك".
وأضــاف: "يف يناير2018م تم رضب 
الشعب بالرصاص الحي يف خورمكرس، ثم 

قصفوا مواقع القوات الجنوبية يف لحج". 
استهدفوا  2019م  أغسطس  "يف   : وتابع 
موكب تشييع الشهداء ثم قصفوا معسكر 

جبل حديد". 
واختتم بن بريك تغريدته قائاًل : "بداية 
أغسطس كان املخطط تصفية كل قيادات 

االنتقايل"

عدن /األمناء/ خاص : 
الدكتور  النقــل  وزير  معــايل  أصدر 
عبدالسالم صالح ُحميد قرارًا وزاريًا هامًا 
رقــم ) 34 ( لســنة 2021م قىض بإلغاء 
محرض اجتامع موســع ســابق برئاسة 
الهيئة العامة لتنظيم شــئون النقل الربي 
مع مدراء عموم املوانــئ الربية والفروع 
باملحافظــات واملنعقد مبدينة املكال خالل 

عام 2017م.
وقضت املــادة األوىل من قرار معايل 
وزيــر النقل د. عبدالســالم ُحميد بإلغاء 
املحرض املشــار إليه آنفًا بشــأن تقاسم 
اإليــرادات بــن املركز الرئيــي للهيئة 
واملوانئ الربية وفروع الهيئة بنســبة 30 
٪ للمركز الرئيــي و70 ٪ للموانئ الربية 
وفروع الهيئة يف املحافظات نظرًا ملخالفة 
ذلك املحــرض للقانون ، فضــال عن إلغاء 
القــرار الوزاري أي محــارض أخرى بهذا 

الشأن وما يرتتب عليها من آثار.
وفيام قضت املــادة الثانية من القرار 
النقل  وزير  معــايل  عن  الصادر  الوزاري 
بإلــزام والتــزام الهيئة العامــة لتنظيم 
باملحافظات  وفروعها  الربي  النقل  شئون 
وموانئها الربية بتحصيل كافة الرســوم 
القانونية بحســب الســندات املعدة لذلك 

وتوريدها إىل حســاب الهيئة طرف البنك 
املركزي بحســب النظــام والقانون، فقد 
قضت املــادة الثالثة من القــرار الوزاري 
بالعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره وإبالغ 

من يلزم بتنفيذه.
التصحيحية  الخطــوة  بأن هذه  يذكر 
الوزارة  والتي القت استحســان منتسبي 
وفروعها  الهيئــة  وموظفــي  وقيــادة 

وموانئهــا الربيــة تأيت يف إطــار عدة 
وزير  اتخذها  قــد  كان  وقرارات  خطوات 
الوزارة وذلك  توليه مهام قيادة  النقل منذ 
تنفيــذًا للربنامج العام للحكومة بشــأن 
إجراء ما يلزم من إصالحات هيكلية بهدف 
تعزيز البنية املؤسســية للدولة ومعالجة 
كافة أوجه االختالالت املالية واإلدارية وملا 

تقتضيه املصلحة العامة.

عدن / األمناء / خاص :
القائم   - الُخبجي  نــارص  الدكتور  تقدم 
بأعامل رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
رئيس وحدة شؤون املفاوضات، أمس االثنن 
- مشــيعي جثامن اللواء قاسم يحيى قاسم 
نائب رئيس هيئة األركان العامة يف الجيش 
الجنويب ســابقًا،  الذي انتقل إىل جوار ربه 

بعد حياة حافلة بالعطاء.
وأّدى الدكتــور الُخبجي، مبعية املهندس 
عدنان محمد الــكاف القائم بأعامل األمن 
العام لهيئة رئاسة املجلس، وقيادات عسكرية 
وأمنية جنوبية، واجب العزاء إىل أبناء وذوي 
الفقيد بعد مواراة جثامنه الطاهر يف مقربة 

الرضوان باملمدارة.
 كام نقل الدكتــور الُخبجي ألبناء وذوي 

الفقيــد تعازي ومواســاة الرئيــس القائد 
عيدروس الُزبيدي، سائاًل املوىل العيل القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يشمله 

بعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جنانه.

األمناء/خاص:
شهدت مدينة املكال مبحافظة حرضموت، مساء األحد، احتجاجات شعبية غاضبة، تنديدا 

برتدي األوضاع املعيشية والخدمية، وعىل رأسها الكهرباء.
وقام شــباب غاضبون بوضع األحجار وإشعال إطارات الســيارات يف عدد من شوارع 

املكال، وذلك للتعبري عن تنديدهم برتدي الخدمات وانهيار منظومة الكهرباء.
وقالت مصادر إعالمية أن قوات عســكرية قامت بإطالق الرصاص الحي عىل املحتجن، 
بهدف تفريقهم، لتتوسع رقعة االحتجاجات يف املدينة، وسط أنباء عن عدم وقوع أي ضحايا.

وتأيت هــذه االحتجاجات الغاضبــة، اســتمرارا للغضب الشــعبي يف املدينة وعموم 
مديريات املحافظة، عىل خلفية تردي األوضاع املعيشــية والخدمية، حيث ســبق وشهدت 
املكال احتجاجات غاضبة، رغم قرار الســلطة املحلية بإعالن حالــة الطوارئ قبل أيام ومنع 
التجمعات، وهو القرار الذي أىت عىل خلفية أحداث قمع تظاهرة يف مدينة ميفع األســبوع 

املايض، أسفرت عن استشهاد مواطن وجرح آخرين.

حلج / األمناء / خاص :
وقف الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة 
لحج، يف اجتامعها الدوري الذي عقدته أمس االثنن برئاسة نائب رئيس الهيئة 
التنفيذية األخ محمد أحمد العامد، أمام األوضاع الصحية املتفاقمة جراء تفيش 

وباء كورونا والحميات يف مديريات ردفان وبعض مديريات املحافظة.
ووجــه االجتامع نــداء إىل القيادة العليــا للمجلس االنتقــايل الجنويب 
واملنظامت الدولية برسعــة التدخل يف احتواء الوباء الــذي يفتك باملواطنن 
يف مديريات ردفان وبعض مديريات املحافظة التي ســجلت أعدادا كبرية من 

الوفيات واملصابن بوباء كوفيد19 .
وأدان االجتامع وبشــدة ترصفات ســلطة املحافظــة يف انتهاك حقوق 
املواطنن يف مديريات ردفان من خالل توقيف الرواتب والنفقات التشــغيلية 
للمرافق الحكوميــة وتعطيل الخدمات الصحية التــي فاقمت أوضاع املديرية 

صحيا حتى أصبحت منطقة موبوءة بفريوس كورونا.  
كام وقف االجتامع أمام األوضاع الخدمية وأهمها الصحة والكهرباء واملياه 
والرتبية إىل جانب األوضاع األمنية والعســكرية يف املحافظة بشــكل خاص 

والجنوب بشكل عام .
وناقشــت الهيئة التنفيذية خالل االجتامع قامئة األســامء املرفوعة من 
القيــادات املحلية يف املديريات واملدرجة ضمن قوائم توســعة القيادة املحلية 

النتقايل املحافظة واملصادقة عليها. 
واســتمع االجتامع من مدراء اإلدارات يف املجلس إىل تقارير أنشــطتهم 
املنفذة خالل الفرتة املاضية ومستوى اإلنجاز والنجاح لتلك اإلدارات واستعداداها 

لتنفيذ أنشطتها الجديدة املعتمدة للفرتة القادمة.
وكان االجتامع قد اســتهل بكلمة لنائب رئيس الهيئة التنفيذية محمد أحمد 
العامد نقل من خاللهــا تحايا رئيس القيادة املحليــة للمجلس املحامي رمزي 

الشعيبي للحارضين يف االجتامع .
 وأكد العامد خطورة األوضاع الصحية يف املحافظة وخاصة يف مديريات 
ردفان وما تشــهده من ارتفــاع يف أعداد اإلصابة بفريوس كورونا املســتجد 

وأمراض الحميات يف ظل صمت مخيف للجهات املختصة.

األمناء / خاص :
 قال ممثل رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب للشــؤون الخارجية، عمرو 
البيض، إن املجلس االنتقايل مســتعد لتشــكيل فريق تفاويض مشــرتك مع 
الحكومة وفقًا التفاق الرياض، للمشــاركة يف أي مشاورات مقبلة مع مليشيا 

الحويث االنقالبية، ترعاها األمم املتحدة.
وأوضــح البيض، خالل لقائه األحــد، املبعوث األممــي إىل اليمن، مارتن 
غريفيث، الذي نقل له رسالة رئيس املجلس حول عملية السالم، أن املجلس يدعم 
عملية سالم شاملة إليجاد حلول ناجعة لتحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة.
وأشار البيض، إىل أن مسؤولية الوصول إىل تحقيق ذلك تقع عىل املجتمع 
الدويل، فيام يقع عــىل عاتق املجلس، املحافظة عىل أهداف شــعب الجنوب 

الوطنية.
وأضاف: "إن املهمة ال تقترص يف املشــاركة يف املفاوضات فحسب، بل يف 

الطريق للوصول إليها".
ولفت البيــض، إىل أن مهام الحكومة الحالية املبنيــة عىل اتفاق الرياض 
تقترص عىل توفري الخدمات، وال متّثل املجلس االنتقايل سياســيًا يف العملية 

السياسية، معتربًا غري ذلك “تضلياًل للشعب وللمجتمع الدويل”.

هاين بن بريك يك�صف عن خمطط لت�صفية قياد�ت �ملجل�س �النتقايل

وزير �لنقل ي�صدر قر�ر� هاما يق�صي باإلغاء حم�صر �تفاق تقا�صم �الإير�د�ت

�لدكتور �خلبجي يتقدم م�صيعي جثمان �للو�ء قا�صم يحيى قا�صم

ت�صاعد وترية �الحتجاجات �ل�صعبية يف �ملكال

تنفيذية �نتقايل حلج تقف �أمام �الأو�صاع 
�ل�صحية �ملتفاقمة جر�ء تف�صي وباء كورونا

�لبي�س: �النتقايل يدعم عملية �صالم �صاملة 
وحكومة �ملنا�صفة ال متثل �ملجل�س �صيا�صيا


