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محليات

قيادي باالنتقايل: لن يتح�سن االقت�ساد لهذا ال�سبب!

ا�ستعدادات الإطالق حملة مكافحة البلهار�سيا يف ردفان

جولة رقابية على اأ�سواق �سرية

مدار�س حاملني تلجاأ اإىل اخليم للحد من الكثافة الطالبية

4 تعيينات خمالفة التفاق الريا�س مبحافظة حلج

انت�سار اأمني يعزز اال�ستقرار يف كريرت

يف اإطار التعبئة.. تخرج دفعة ع�سكرية قتالية جديدة يف ال�سالع

مواطن معاق من منا�سلي الثورة اجلنوبية ينا�سد الرئي�س الزبيدي م�ساعدته

احلج / األمناء / خاص:
يف خطوة لتعطيل اتفاق الرياض، 
تريك،  أحمــد  لحج  محافــظ  أصدر 
أربعة تعيينات انفرادية مخالفة لبنود 

االتفاق.
الباطلــة  القــرارات  شــملت 
وفقــا التفــاق الريــاض، تكليفات 

والحوطة  املــاح  مبديريات  تتعلــق 
وطورالباحة.

تعيني  مطلعة  مصــادر  ووصفت 
مدراء ملديرية املاح، ومستشــفى ابن 
الشــؤون  ومكتب  بالحوطة،  خلدون 
وقائم  طورالباحة،  يف  االجتامعيــة 
مؤامرة   - التجــارة  مكتــب  بأعامل 

إلقصاء الجنوبيــني الوطنيني لصالح 
مخطط أخونة املؤسسات.

وحــذرت من محــاوالت املحافظ 
إثــارة الفوىض بني أبنــاء لحج، بعد 
فشل مخططات حزب اإلصاح )الذراع 
الســيايس لتنظيم اإلخوان( بإسقاط 

املحافظة عسكرًيا.

عدن / األمناء / خاص :
مســاء  العاصفة،  قــوات  عززت 
الجمعة، انتشــارها يف مختلف أنحاء 
مديريــة كريــر بالعاصمــة عدن، 

وشوارعها وأسواقها.
وتفرض األجهزة األمنية يف عدن، 
حالة استقرار لتطبيع مظاهر الحياة، 
التنظيامت  مخططــات  ومواجهــة 
قيادات  مــن  املدفوعــة  اإلرهابيــة 

الرشعية اإلخوانية.
وتشــهد مديرية كرير عىل غرار 
مختلف مديريات العاصمة عدن، حالة 
من الهدوء والطأمنينة، يف ظل انتشار 

أمني واسع.

الضالع/ األمناء / مهيب اجلحايف :
شــهدت محافظة الضالع، صباح 
أمس الســبت، تخرج دفعة عسكرية، 
بحضــور رئيس انتقــايل املحافظة، 
رئيــس العمليــات املشــركة محور 
الضالع القتايل، العميد عبدالله مهدي 
ســعيد، وقائد الدفعة األخ عبدالسام 

عيل مثنى نارص
كلمة  مهدي  عبدالله  العميد  وألقى 

تحيات  من خالهــا  نقــل  مخترصة 
قاســم  عيدروس  القائــد  الرئيــس 
االنتقايل  املجلــس  الزبيــدي، رئيس 
القائــد األعــىل للقوات  الجنــويب، 
املســلحة الجنوبية، تطــرق فيها إىل 
الوضع الســيايس والعسكري العام، 
مؤامرات  من  الجنوب  له  يتعرض  وما 
خطرية، من قبل أعداءه، مشــددا عىل 
وإفشــالها،  املؤامرات،  هذه  مواجهة 
والدفاع عن الجنوب بالغايل والنفيس.

مهدي،  عبداللــه  العميد  وأشــاد 
بالــدور الكبري الذي تقــوم به قيادة 
القتايل  التدريب  مجــال  يف  الدفعة، 
لتنفيذ أي مهام  واملعنوي، واالستعداد 
توكل إليهم من قبل القيادة السياسية 
الجنوبية، للتصدي ألي خطر يستهدف 
أمن واستقرار الجنوب ، محييا بنفس 
املتخرجة، عىل  الدفعــة  أفراد  الوقت، 
مداومتهــم وانضباطهــم خال فرة 

التدريب.

األمناء/خاص:
ناشــد املواطن فهد صالح عبدالله 
الجنوبية  السياســية  القيادة  صالح 
ممثلــة بالرئيــس القائــد عيدروس 
وضعه  يف  مبساعدته  الزبيدي  قاسم 

املعييش.
وقال املواطن فهــد صالح عبدالله 

يف صالح يف مناشــدته التي وجهها 
عرب صحيفة "األمناء": "أود إحاطتكم 
بأنني أحد مناضــيل الثورة الجنوبية 
يف ساحات وميادين الحراك الجنويب 
بيدي  معاق  وأنــا  العام 2007م،  منذ 
اليمنى واليــرى وال يوجد لدي عمل 
أو معاش وال ترقيم عسكري من أجل 

وأرسيت  املعيشــة،  تكاليف  مواجهة 
كبرية وأعيل نســاء وأطفاال ووالديت 
تعاين من الضغط والسكر وتعاين من 

مشكلة صحية يف العمود الفقري".
صالح  فهــد  املواطــن  واختتــم 
التعاون  منكــم  نرجو   ": مناشــدته 

وجزاكم الله خري الجزاء".

األمناء/خاص:
أكد القيادي يف املجلس االنتقايل الجنويب فضل الجعدي أن االقتصاد 
لن يحقق أي تحســن يف املدى القريب ما مل تورد املحافظات إيراداتها إىل 

البنك املركزي يف العاصمة عدن.
وقال الجعدي يف تغريدة عىل موقع "توير" : "لن يتحســن االقتصاد 
وتتعاىف العملة إذا مل يتم توريد إيرادات مأرب وشبوة واملهرة وحرضموت 

إىل خزينة البنك املركزي يف العاصمة عدن".
وأضاف: "وهذا هو التحدي القائم أمام الحكومة إذا ما أرادت أن تحقق 
إنجــازات يف هذا املضامر ويف هذا الوقت العصيب الذي يتجرع به الناس 

البؤس وشظف العيش".

ردفان / األمناء / خاص :
انطلقت يوم أمس السبت، دورة لتأهيل 54 عامًا صحًيا عىل مكافحة 

البلهارسيا يف ردفان، عرب حملة ينظمها مكتب الصحة باملديرية.
وترقب ردفــان انطاق حملة تلقيح ضد فريوس البلهارســيا، اليوم 
األحد ، تستهدف تحصني الرشيحة العمرية بني 6 و18 عاًما، تحت إرشاف 

مكتب الصحة.
ومن املتوقع أن يشــارك املتدربون عرب 26 فريقا، يف توزيع اللقاحات 
عىل املســتفيدين يف املدراس قبــل أن متتد الحملــة إىل غري امللتحقني 

بالتعليم.

عدن / األمناء / خاص :
شهدت مديرية صرية يف العاصمة عدن، أمس السبت، جولة تفتيشية 

عىل األسواق، لضبط األسعار ومنع التاعب بالتسعرية.
جاءت الحملة التي ترأسها مأمور صرية، ورئيس اللجان املجتمعية يف 
املديرية، بدعوة من القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب مبديرية 

صرية.

حاملني / األمناء / خاص :
شكا تربويون من ازدياد الكثافة الطابية يف مدارس املجمع الربوي 
مبديرية حاملــني يف محافظة لحج، محذرين من تهديد الظاهرة لســري 

العملية التعليمية.
وكشفوا عن تجاوز الطاقة االستيعابية للفصول الدراسية يف مدارس 

حبيل الريدة، مؤكدين أن الفصل الواحد يضم بني 70 و80 طالًبا.
وأشــاروا إىل تلقي إحدى املدارس خيمتني مــن منظمة األمم املتحدة 

للطفولة، يونيسف، الستيعاب أعداد الطاب فيها.


