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محليات

حّملت رئيس احلكومة والوزراء املتواجدين يف اخلارج مسؤولية تردي األوضاع..

مسؤول حضرمي يهاجم معني عبدامللك بأقسى العبارات: 

ترجمة لتوجيهات املحافظ ملل�س.. نقلة نوعية يف 
م�صتوى االن�صباط الوظيفي بديوان العا�صمة عدن

بدء الت�صغيل التجريبي ملحطة الرئي�س.. هل 
توّدع عدن اأزمة الكهرباء؟

حمافظ اأبني يوجه باإيقاف الدرا�صة بعد 
وفاة معلمة يف الف�صل ب�صبب احلر

رئا�صة االنتقايل: لن نرتدد باتخاذ االإجراءات املنا�صبة لتخفيف معاناة املواطنني

ال ت�صلح وزبانيتك الإدارة مدر�صة ولن ن�صمت بعد اليوم

طقم اإخواين يده�س مواطنا حتت اإطاراته يف �صبوة

األمناء/ خاص:
املجلس  رئاســة  هيئــُة  حّملت 
حكومة  رئيَس  الجنــويب  االنتقايل 
يف  املتواجدين  والــوزراء  املناصفة 
الخارج مســؤولية تــردي األوضاع 
الخدماتية وتدهور العملة املحلية يف 

محافظات الجنوب املحررة.
وأشــارت هيئة رئاســة املجلس 
االنتقــايل إىل أن عدم قيام حكومة 
املناصفــة بواجباتهــا يضاعف من 
املجلس  أن  املواطنني، مؤكدة  معاناة 
االنتقايل الجنويب لن يرتدد يف اتخاذ 
اإلجــراءات املناســبة للتخفيف من 

معاناة املواطنني.
جاء ذلــك خالل االجتامع الدوري 
الــذي عقدته هيئة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنويب، أمس االثنني، يف 
العاصمة عدن، برئاسة الرئيس القائد 
الُزبيــدي، رئيس  عيدروس قاســم 

املجلس.
واستعرضت هيئة رئاسة املجلس 
يف ُمســتهل االجتامع، الذي حرضه 
وزراء املجلس يف حكومة املناصفة، 
وما  الســابق،  اجتامعها  محــرض 
أنجز من مخرجاتــه، إىل جانب آخر 

التطورات عىل الساحة الجنوبية.
تأييدها  الرئاســة  هيئة  وأعلنت 
املطلق للوقفات االحتجاجية السلمية 
التي نظمها أبناء محافظة حرضموت 
تنديًدا باالنهيار االقتصادي واملعييش 
والخدمايت، داعيــًة كافة الجامهري 

املنشــآت  حامية  إىل  الحرضميــة 
ملك  باعتبارها  الحكوميــة  واملرافق 
الشــعب، وعدم االنجــرار خلف من 
يحاولون حرف مســار االحتجاجات 
نفسه،  الوقت  يف  محذرًة،  السلمية، 
مــن أن أي تصادم مــع الجامهري 
السلمية املطالبة بحقوقها املرشوعة 

ستكون عواقبه وخيمة.
يف ذات السياق، دعت هيئة رئاسة 
املجلس أحرار وحرائر محافظة شبوة 
كافة إىل املشاركة الفاعلة يف فعالية 
السلمية  االحتجاجية  ســبتمرب   15
يف كل ربــوع مديريــات شــبوة، 
للتعبري عــن الرفــض القاطع لكل 
واالعتقاالت  واالنتهاكات  املامرسات 
واالختطافات التي متارسها ميليشيا 

اإلخوان ضد أبناء املحافظة.
عىل  الرئاســة  هيئة  وشــددت 

رضورة إنجــاح الحــوار الوطنــي 
الجنــويب، والبدء باملشــاورات مع 
كافة،  الجنوبيــة  الوطنية  القــوى 
ُمجــددًة التأكيد عىل األهمية البالغة 
الوطني  الحــوار  بها  يتمتــع  التي 
ورضورة  الخــارج،  يف  الجنــويب 
آمن،  كمســار  فيه  الجميع  انخراط 
مبا  الجنوب،  صــف  لتوحيد  وفّعال 
يلبــي تطلعــات شــعبه األيب يف 
التحرير واالستقالل واستعادة دولته 

كاملة السيادة.
كام أكدت هيئة رئاســة املجلس 
اإلجراءات  سري  مواصلة  أهمية  عىل 
القانونية يف قضية الشــاب اليمني 
عبــد امللك انــور أحمد الســنباين، 
ُمشددًة عىل رضورة اضطالع النيابة 
القضية، وكشف  بإجراءات  والقضاء 

مالبساتها للرأي العام.

األمناء/ خاص:
بن  غيل  مديرية  عام  مدير  هاجم 
صالح  حرضموت  مبحافظــة  ميني 
الوزراء  رئيس  الدويلة،  موىل  محمد 
معني وزبانيته قائاًل " ال يصلحوا أن 
يديروا مدرسة كيف يديرون دولة؟".

وأضــاف: "بعدما وصــل الحال 
وهبــوط حــاد يف رصف العملــة 
وتدهور شديد يف املعيشة والخدمات  
املحافظات  وباقــي  حرضموت  يف 

املحــررة وخاصة الجنوبيــة منها، 
الوزراء  رئيس  نقول؟  أن  ماذا عسانا 
أن يديروا  معني وزبانيته ال يصلحوا 

مدرسة كيف يديرون دولة؟".
الوزراء  رئيس  "وأزيدكم،  وأردف: 
معني ومدير مكتبه مل يعطوا مدراء 
التعيينات  يف  حقوقهــم  العمــوم 
بأمور  ســيهتمون  كيف  القانونية، 

أكرب عىل مستوى شعب؟!".
الدويلة: "قد يســتغرب  وتابــع 
يتحدث  عــام  ملدير  كيــف  البعض: 

بهذه اللهجة؟ أقول: وصل الحال بأن 
الصمت ذنب كبــري عىل صمت أهل 
القبور الذي ميارســه رئيس الوزراء 
وزبانيته، الناس متوت موتا بطيئا".

املجتمع:  رشائح  لكل  وتســاءل 
"ملا الصمت إذن؟ أال يسمعون رصاخ 
يعانيه  أال يحســون مبا  الشــعب؟ 
الشــعب؟ تًبا لهم ثم تًبــا لهم،  فأنا 
أملك الشــجاعة لقول الحق عىل من 
يستحق وال أنتظر مصلحة من أحد".

شبوة / األمناء / خاص :
ملليشيات  عسكرية  مركبة  دهست 
الرشعية اإلخوانية، يوم األحد، مواطنا 
يف مدينة عتق، مبحافظة شبوة، تحت 

إطاراتها.
وبحسب شــهود عيان فإن طقام 
التابعة  للنجــدة،  تابعــا  عســكريا 

للمليشــيات اإلخوانية، اندفع برسعة 
جنونية يف الشــارع املزدحم، قبل أن 
يصدم الضحية جالل عوض، ويصيبه 

بجروح خطرية.
املركبات  ويطغى عــىل ســائقي 
العسكرية اإلخوانية حالة من الطيش 

والرعونة واالستخفاف بأرواح املارة.

عدن / األمناء / خاص :
كشف مصدر مســؤول يف السلطة املحلية بالعاصمة عدن عن تحسن 
ملحوظ وارتفاع كبري يف مســتوى االنضباط الوظيفي للكوادر اإلدارية 
والعاملــة خالل الفرتة األخرية، مقارنة باإلحصائيات املقيدة لنفس الفرتة 

من العام املايض واألعوام السابقة. 
ولفــت املصدر إىل أن هذه النقلة النوعية يف مســتوى االنضباط يف 
ديوان محافظة عدن والذي بلغ معدل 96% يأيت تنفيذا وترجمة للسياسة 
والخطــة التي ينتهجها األســتاذ أحمد حامد مللــس، محافظ املحافظة، 

لتصويب وتصحيح وتفعيل العمل اإلداري والوظيفي يف املحافظة.
ونوه املصدر بــأن هذا النجاح والتطور يف مســتوى االنضباط يعود 
الفضل فيه للجهود الحثيثة واملتابعة املستمرة التي يبذلها مدير عام مكتب 
املحافظ األستاذ ســعيد عوض ضيفري ونائبه األســتاذ أمجد الحسيني، 
إضافة إىل الدماء الجديدة التي ضخت والتغيريات التي أجراها املحافظ يف 
عدد من اإلدارات، فضال عن إدخال أنظمــة حديثة مؤخرًا لتنظيم وترتيب 

وضبط الحضور والغياب مثل نظام البصمة.

عدن / األمناء / خاص :
تلــوح بوادر النتهــاء أزمة انقطــاع التيار الكهربــايئ مبدينة عدن 
واملحافظــات املجاورة لها، والتي وصلت األيــام األخرية إىل أكرث من 15 

ساعة يوميا.
وأفاد مصدر يف كهرباء عدن، بأن عملية التشــغيل التجريبي ملحطة 
كهربــاء الرئيس بدأت بعد ثالثة أعوام من بــدء العمل فيها، الفتا إىل أنها 

ستغذي املحافظة بقدرة 264 ميجا وات يف املرحلة األوىل.
بينام قال مصدر يف وزارة النفط واملعادن، إنه تم ضخ آالف األطنان من 
النفط الخام من ميناء النشيمة مبحافظة شبوة، إىل خزانات مصايف عدن 

لتشغيل مولدات املحطة.
وتنتج محطــة الرئيس التي ترشف عىل تنفيذها رشكة برتومســيلة 
الحكوميــة، 500 ميجا وات من الطاقة، قادرة عــىل تغطية مدينة عدن 

واملحافظات املجاورة.
ومن املقرر أن تعمل املحطة يف مرحلتها األوىل بقدرة 264 ميجا وات، 
عىل أن تدخل بقيــة الطاقة الحقا يف املرحلة الثانيــة قبيل االنتقال إىل 
املرحلة الثانية التي ســتصل فيها املحطة لقدرة توليدية تصل لـ500 ميجا 

وات.
ومن شأن تشــغيل هذا الكمية من الطاقة التغلب عىل العجز الحاصل 
يف توليد الكهرباء، والذي تعاين منه محافظات عدن ولحج وأبني، خاصة 

خالل فصل الصيف من كل عام.

أبني / األمناء / خاص :
توفت يوم األحد معلمة مبجمع أروى للبنات مبنطقة الكود يف مديرية 

خنفر بأبني جراء ارتفاع درجة الحرارة العالية وانقطاع الكهرباء .
ويف التفاصيل فإن املعلمة نضال العاقل شــعرت بإجهاد أثناء تأديتها 
لحصتها وخرجت لتسقط مغشــيًا عليها  عىل بعد أمتار من بوابة مجمع 

أروى للبنات بالكود لتفارق الحياة يف الوحدة الصحية بعد إسعافها.
وقد وجه محافظ أبني بإيقاف الدراسة باملحافظة اعتبارا من يوم أمس 
االثنني 13 سبتمرب حتى إشعار آخر، وأطلق املحافظ تسمية مجمع أروى 

التعليمي مبدينة الكود باسم مجمع الفقيدة نضال العاقل.


