
3 www.alomanaa.net

Thusday - 26 Oct 2021 - No: 1308

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

الثالثاء 26 أكتوبر 2021م- املوافق 20 ربيع األول 1443هـ - العدد 1308

محليات

املكال.. غليان �شعبي جراء تردي اخلدمات وارتفاع املحروقات

تكليف مكتب التجارة بتقدير ا�شتهالك 
ال�شلع الأ�شا�شية يف العا�شمة عدن

تعيني معمر �شيخ رئي�ًشا لنتقايل زجنبار

انتقايل حبيل جرب يدعو اإىل تر�شيخ الأمن وال�شتقرار

هيئة رئا�شة النتقايل اجلنوبي حتّذر من عملية التغيري املمنهج للرتكيبة ال�شكانية يف دلتا اأبني

ا�شتالم وت�شليم مكتب ال�شناعة والتجارة بلحج

مكتب ال�شوؤون الجتماعية بعدن يوؤكد عدم �شرعية الدعوى املرفوعة �شده

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  حــّذرت هيئــة رئاســة 
الجنويب من خطورة عملية  االنتقايل 
التغيري املمنهج للرتكيبة الدميوغرافية 

للمجتمع يف مديريات دلتا أبني.
يف  املجلس،  رئاسة  هيئة  وطالبت 
اجتامعها الــذي عقدته أمس اإلثنني، 
برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم 
الُزبيدي - رئيس املجلس -  الســلطة 
املحليــة مبحافظة أبــني بوضِع حٍد 
لعملية التغيــري املمنهجة يف الرتكيبة 
خالل  من  الدلتا،  ملديريات  الســكانية 
متليك وبيع مســاحات شاســعة من 
أرايض الدلتــا لنازحني يف مســعى 

لتوطينهم.
ويف شأن آخر، أشادت هيئة رئاسة 
املجلس بالفعل الشــعبي واملشــاركة 
يف  شــبوة  ألبناء  الفاعلة  املجتمعية 
الحويث  التمــدد  مــروع  مواجهة 
والوقوف يف وجه مشــاريع الهيمنة 
التي تســتميت يف محاولة السيطرة 

عىل املحافظة ومواردها.
الرئاسة  هيئة  أدانت  السياق،  ويف 
أساليب القمع والرتهيب واالعتقاالت، 
التــي تنتهجها قوات األمــن املوالية 
لجامعة اإلخوان املسلمني باملحافظة، 
وآخرها مداهمة ساحتي االعتصام يف 
وإطالق  والروضة،  رضــوم  مديريتي 
الُعّزل  املعتصمني  الحي عىل  الرصاص 

يوم أمس األحد.

ويف ســياق منفصل، مّثنت هيئة 
الجهود  رئاســة املجلس االنتقــايل، 
الجنويب- الحــوار  لجنة  تبذلها  التي 

الجنويب يف ُمجمــل القضايا املُدرجة 
بخطوة  ُمشــيدة  أعاملها،  جدول  يف 
توســعة فريق الحوار والتي شــملت 
أبرز الشخصيات الجنوبية يف كل من 
والواليات  السعودية،  العربية  اململكة 

املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وكندا.

حلج/ األمناء / محمد السالمي :
لجنة  اإلثنني  أمــس  صباح  قامت 
االستالم والتســليم، املكونة من وكيل 
املحافظة عبدالفتاح هيثم وممثل عن 
الشــؤون القانونية بديوان املحافظة 
حمدي عيل حسني وممثل عن مكتب 
االستالم  بعملية   - طنان  سعيد  املالية 
الســلف  العام  املدير  بني  والتســليم 
محمد  الخلف  واملدير  قاســم  سفيان 

عبداملنان رشيف الشعبي.
وســلمت اللجنــة مهــام املكتب 
بحضــور جميع املوظفــني باملكتب 
واملدير الخلف محمــد عبداملنان وذلك 
مبوجب قرار محافــظ املحافظة رقم 
86 بشأن تشكيل لجنة استالم وتسليم 

بني املدير السلف واملدير الخلف .

األمناء/خاص:
الشــؤون  وزارة  مكتــب  أكــد 
االجتامعية والعمل يف العاصمة عدن 
املرفوعة ضده  الدعــوى  عدم رشعية 

من قبــل األخت مريفت ســالم التي 
العام  االتحاد  برئاسة  رشعيتها  تدعي 

لنقابات عامل عدن .
وتقدم املكتب بالرد عىل الدعوى إىل 

رئيس املحكمة اإلدارية عدن، موضحا 
األســباب القانونية لسحب الرتخيص 
الوقائع  األخت مريفت سالم وفق  من 

القانونية املبينة يف مذكرة الرد.

املكال / األمناء / خاص :
اندلعت يف مدينة املكال بســاحل حرضموت، أمس اإلثنني، احتجاجات 

عىل حالة الغالء غري املربرة وغياب الخدمات ورفع أسعار املحروقات.
وقطع شــباب غاضبون الطرق بالحجارة وإقامة الحواجز اإلسمنتية، 
مطالبني بضبط أســعار السلع األساسية وعىل رأسها املشتقات النفطية 

مع وصول سعر لرت الديزل إىل 1000 ريال.
وتعيش املناطق الخاضعة لسيطرة مليشــيا الرعية اإلخوانية حالة 
غليان شــعبي جراء سياســاتها اإلقصائية والتهميشية وفرضها ظروفا 

معيشية وإنسانية مأساوية عىل الجنوبيني.

عدن / األمناء / خاص :
طالبت السلطة املحلية يف العاصمة عدن، مكتب التجارة بإعداد تقرير 

عن حجم االستهالك الشهري والفصيل والسنوي من السلع الغذائية.
وألزمت بقرار، يوم األحد، مكتب التجارة بتحديد االستهالك من القمح 

والدقيق واألرز والزيوت واأللبان والسكر وغريها من السلع األساسية.
وحدد القرار موعد الخامس من شــهر نوفمرب املقبل لتســليم مكتب 

التجارة تقريره إىل األجهزة التنفيذية يف العاصمة عدن.

أبني / األمناء / خاص :
عني محمد الشقي رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل مبحافظة 
أبني، أمس االثنني، معمر عمر شيخ، رئيًسا للهيئة التنفيذية للمجلس يف 

مدينة زنجبار.
كام شمل القرار تعيني سامل منصور دوعن صالح، نائًبا لرئيس الهيئة 
التنفيذية للمجلــس يف املدينة، وأخضع صالحياتهــام لالئحة الداخلية 

للمجلس.

 حبيل جبر / األمناء / خاص :
ناقشت الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل الجنويب يف مديرية حبيل 
جــرب ردفان، يوم األحد، جهود معالجة القضايــا ذات االهتامم من الرأي 

العام لخدمة مصالح املواطنني.
ودعت، يف لقاء تشــاوري برئاسة فيصل جربان عبد، إىل التعاون بني 
أبنــاء املديرية، وخدمة كافة رشائح املجتمع يف املديرية، وترســيخ أمن 

واستقرار املديرية.


