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محليات

ملل�س يوجه بحظر بيع املياه املعدنية الواردة من مناطق 
احلوثي واإعداد خطة لتطبيق الإيجارات بالريال

رئي�س جلنة التعاون ال�شكني ينا�شد 
حمافظ عدن بت�شكيل جلنة حتقيق

انتقايل املالح ردفان: تعيينات 
تركي متزق الن�شيج الجتماعي

انتقايل ح�شرموت يرف�س تعيني اإخواين مديًرا لأمن الوادي

الكعلويل وال�شبيحي يبحثان تداعيات التهديدات احلوثية والإخوانية بال�شبيحة

مدار�س املن�شورة تبداأ اليوم الدرا�شي بن�شيد اجلنوب الوطني

موظفو م�شت�شفى ابن خلدون: قرار اإيقاف مدير امل�شت�شفى جمحف ونطالب بعودته

�شكان منطقة غازي علوان بالعري�س ينا�شدون موؤ�ش�شة الكهرباء اإن�شافهم

األمناء / خاص :
رفضت الهيئــة التنفيذية للمجلس 
مبحافظــة  الجنــويب  االنتقــايل 
املدعو  اإلخــواين  قــرار  حرضموت، 
إبراهيم حيدان، وزير داخلية الرشعية 
اإلخوانية، بتعيني مدير ألمن مديريات 

وادي وصحراء حرضموت.

أمس  بيــان،  يف  الهيئة  وأكــدت 
االثنــني، أن القــرار يتجاوز نصوص 
بإصدار  امللزمــة  الريــاض،  اتفــاق 
التعيينات يف األجهزة األمنية بالتوافق 

مع املجلس االنتقايل الجنويب.
وأشــارت إىل أن قــرار الوزيــر 
اإلخواين مسيس، العتامده عىل تعيني 
شــخصية حزبية معــروف انتامءها 

اإلرهايب،  اإلخــوان  لتنظيم  ووالءها 
مطالبة املواطنني يف وادي حرضموت 

برفض القرار.
التوافق عىل  ودعا بيان الهيئة إىل 
شخصية أمنية مهنية جامعة، تحظى 
الثقة  وتعزز  املواطنني،  غالبية  بقبول 

باألجهزة األمنية.

األمناء/خاص:
جمع لقاء ودي بني العميد فاروق 
الكعلويل قائد اللواء التاســع والعميد 
الحزام  قائــد  ســعيد  عمــر  وضاح 
مناقشة  فيه  جرى  بالصبيحة،  األمني 
خطرًا  أصبحت  التي  الطارئة  األوضاع 
يهدد مناطق الصبيحة بشــكل خاص 

والعاصمة عدن بشكل عام. 
أهم  مناقشــة  حول  اللقاء  وتركز 
القضايــا واألحــداث التي شــهدتها 
الصبيحــة واملخططــات التي يعدها 
تنفيذهــا  ويعتزمــون  الحوثيــون 
عــر مليشــيات اإلخوان يف مناطق 
الخصوص طور  الصبيحة وعىل وجه 

الباحة.
وبحضور قيادات من اللواء التاسع 
الحزام األمني  صاعقة وقيادات مــن 
اتفق القائدان عىل توحيد كلمة قيادة 
الصبيحة وقواتهم وحشد كل قدراتهم 
وطاقاتهم ملواجهة أي خطر يهدد أرض 

الجنوب.

عدن / األمناء / خاص :
تلقى مكتــب الرتبية والتعليم يف 
 ، بالعاصمة عدن،  املنصــورة  مديرية 
تعمياًم برتديد النشيد الوطني للجنوب 

يف املدارس.
الداؤودي مأمور  ووجه أحمد عيل 
املنصورة، يف قراره، برتديد النشيد يف 
املدارس الحكومية والخاصة بالطابور 

الصباحي، بدًءا من يوم أمس االثنني.

حلج / األمناء / صدام اللحجي :
الطاقم  وأعضــاء  موظفو  طالب 
التمريــي مبستشــفى ابن خلدون 
بلحج  بعودة الدكتور  محســن مرشد 
مدير مستشفى ابن خلدون ”املوقوف“  
ملواصلة مهامه كمدير عام للمستشفى 
من أجل متابعــة النهوض بهذا املرفق 
واســتكامل خطة  )النوعي(  الصحي 
التطويــر التي كانت قــد بدأت تؤيت 

مثارها - حد قولهم. 
خلدون  ابن  مستشفى  كوادر  وأكد 
واملمرضــون العاملون خــال وقفة 
األول  أمس  يــوم  نفذوها  احتجاجية 
”إن  املستشــفى الحكومــي  الوحيد 
شهد  املرىض   معالجة  يف  املتخصص 
خال الفرتة املاضية التي أعقبت تويل 
الدكتور محسن مرشــد  إدارته جملة 
التطويرية ضمن خطة  األعــامل  من 

إىل  تهدف  طموحة 
إظهــاره بصــورة 
ملواكبــة   طيبــة 
الحاصلة  التطورات 
املرافــق  يف  
شح  رغم  العاجية 
وقلة  اإلمكانيــات 
املــوارد وظــروف 

الحرب األخرية“. 
ر  شــا أ و
إىل  املتحدثــون” 

التي  التطويرية  املشــاريع  جملة من 
إدارة  املستشــفى خال فرتة  شهدها 
أبرزها  ومن  مرشــد  محسن  الدكتور 
تأهيــل وتجهيز قســم العزل ملرىض 
كورونا وتأســيس مصنع لألكسجني  
للمشفى  التأهيل  إعادة  برنامج  ضمن 
اإلدارة  كانت  والتي  املختلفة  وأقسامه 

بصدد استكاملها“. 
املستشفى  ومظفو  عامل  وأضاف 
"إن  جهود الدكتور محســن وأعامله 
تشــهد له وقرار اإليقاف كان مجحفا 

يف حقه" - حد وصفهم. 
وقفة  خلــدون  ابن  وشــهد  هذا 
احتجاجية تطالب بعودة مرشد للعمل 
اتخذه  الــذي  اإليقاف  ورفض قــرار 

محافظ لحج اللواء تريك.   

عدن / األمناء/حمدي العمودي :
أهايل منطقــة غازي علوان  قدم 
مدير  إىل  عاجلة  مناشــدة  بالعريش 
مؤسسة كهرباء العاصمة عدن طالبوا 
للتاعب  حد  ووضــع  إنصافهم  فيها 
بتشغيل  القامئني  قبل  من  والامباالة 

التيار الكهربايئ.

ســاعات  "إن  األهــايل:  وقــال 
االنطفــاء للتيار الكهربــايئ تتجاوز 
العرش ساعات نتيجة للتاعب باملحول 
وعدم إصاحــه، األمر الذي يؤدي إىل 
التي  للفيوزات  نتيجــة  املحول  عطب 
تنفجر ومل تقم الجهة املختصة بوضع 
الحلول الازمة ومعالجة تلك املشكلة". 

الثاثة  قرابــة  "لنــا  وأضافــوا: 
املحول  بتقوية  نطالب  ونحن  أشــهر 
أو اســتبداله بغريه حتى يعطي تيارا 
كهربائيــا قويا ملنازلنــا، كام تحدثنا 
مرارا وتكــرارا إىل من يأتون إلصاح 
املحول الكهربايئ الذين يعطونا وعودا 

كاذبة دون تنفيذ". 

عدن / األمناء / خاص :
منع أحمد حامد مللس، محافظ العاصمة عدن، بيع وتداول عبوات املياه 

املعدنية الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحويث اإلرهابية.
ووجه مصانع مياه الرشب املعدنية يف أنحاء العاصمة ببيع قنينة املياه 
ســعة 750 مل بـ150 رياال، وســعة لرتين بـ 150 رياال، وسعة 20 لرتا 

بسعر 300 ريال.
وقرر مللس رسيان التعليامت الجديدة بدءا من يوم 25 أكتوبر الجاري، 

ملاحقة املخالفني بتدابري قانونية.
كــام وجه محافظ عدن أحمد مللس، بإعداد خطة تنفيذية لتطبيق قرار 

بتوقيع جميع عقود اإليجارات بالريال اليمني.
ونص قرار أصدره املحافظ عىل أن ُيكلف الوكيل السقاف بوضع وإعداد 
خطــة وآلية عمل تنفيذية ومتكاملة ُتلزم وُتخضع جميع تعامات وعقود 
إيجارات العقارات السكنية والتجارية الستخدام العملة الوطنية وتقدميها 

خال أسبوع من تاريخه .

األمناء/خاص:
ناشد رئيس لجنة التعاون السكني، أحمد سامة مروك، األخ محافظ 
العاصمة عدن، أحمد حامد مللس، بوقف أعامل لجنة تحضريية غري قانونية 

متارس مهام أعامل لجنة التعاون السكني بعدن.
وقال ســامة يف مناشــدة له: "لقد تابعنا يف وســائل اإلعام خرا 
عن لجنة تحضريية للجمعيات الســكنية برئاســة شخص يدعى "محمد 
الســقاف"  قامت بزيارة، مدعني أنها لجنة تحضرييــة منتخبة من قبل 
رؤســاء الجمعيات الســكنية بعدن، مؤكدًا بأن هذه اللجنة متارس مهام 
لجنة التعاون الســكني الرشعية واملنتخبة من قبل رؤســاء الجمعيات 

السكنية والتعاونية، والتي نرأسها نحن".
وأضاف: "لقد قامت املســامة باللجنة التحضرييــة بتوجيه اتهامات 
مبارشة لنا بالعبث واالعتداء عىل أرايض ومخططات الجمعيات السكنية، 

وعليهم إثبات صحة ادعاءاتهم واتهاماتهم لنا".
وناشد سامة األخ املحافظ "بوقف أعامل هذه اللجنة، وتشكيل لجنة 
للتحقيق معهم ومعرفة من أعطى لها الرشعية ملامرسة مهامنا والحديث 

باسمنا وباسم رؤساء الجمعيات".
وطالب ســامة املحافظ بتشــكيل لجنة للتحقيق يف كل املخططات 
واملتنفســات واألرايض التي رصفت، مؤكدًا بأن لجنة التعاون الســكني 
لجنة رشعية ومنتخبة ومعرتفا بها من وزير الشؤون االجتامعية ومكتب 

الشؤون االجتامعية بعدن وهي متارس مهامها بشكل قانوين.

املالح / األمناء / خاص :
عرت الهيئة التنفيذيــة للمجلس االنتقايل الجنويب يف مديرية املاح 
ردفان، أمس االثنني، عن رفضها قرار محافظ لحج املوايل لإلخوان، املدعو 

أحمد تريك، بتكليف عنرت عيل سامل مأموًرا للمديرية بقرار انفرادي.
وأرجعت القرار إىل محاولة متزيق النســيج االجتامعي، وزرع الفتنة 
وافتعال املشــكات يف ردفان بشــكل عبثي وفوضوي لخدمة مشاريع 

تنظيم اإلخوان اإلرهايب الحاقدة عىل الجنوب.
وحملت الهيئة التنفيذية للمجلس محافظ لحج املسؤولية عن تداعيات 
قراراته الفوضوية ومحاوالته العبث بأمن واســتقرار املحافظة، متعهدة 

بعدم التساهل مع محاوالت مترير مثل هذه املشاريع.


