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محليات

األمناء/ عبداجلليل اجلعوني:
برشى سارة أعلنها مستشــفى النرص العام م/الضالع عن استضافة 
الدكتور ديان الجحايف، استشاري جراحة املخ واألعصاب )البورد العريب(، 
وذلك ابتداء من يــوم الخميس القادم بتاريــخ 2022/5/12م كل يوم 
إثنني من كل أسبوع )عيادة(، وكل يوم خميس من كل أسبوع )عمليات(، 

حيث سيقوم مبعاينة ومناظرة الحاالت التالية:
 1 - أوجاع العمود الفقري بشقيها العنقي والقطني )أسفل الظهر(.

2- الصداع وأوجــاع الرأس املزمنــة والحادة )الشــقيقة والصداع 
التوتري(.

3- آالم األعصــاب الطرفية الناتجة عن انضغــاط األعصاب الطرفية 
وإصابتها.

4- اســتقبال الحاالت الطارئــة كإصابات الدمــاغ والعمود الفقري 
الناتجة عن اإلصابات النارية وحوادث الســر وإجراء العمليات التالية: 
تفريــغ النزيف الدماغــي الحاد واملزمن، رفع كســور عظام الجمجمة، 
تثبيت كسور العمود الفقري الظهري والقطني وإزالة االنزالقات وتوسعة 
مخارج األعصاب، عمليات تجميل الجمجمة وفروة الرأس، عمليات زراعة 
وتركيب الصاممات الدماغية لألطفال وكبار الســن، عمليات استكشاف 
وٳصالح األعصاب الطرفية الناتجة عن طلق النار، عمليات تحرير العصب 

األوسط، متابعة ومعالجة أمراض الرصع، إجراء عمليات أورام الدماغ. 

األمناء/ معني الصبيحي:
حذر عدد كبر من األعضاء املساهمني بتعاونية الشط االستهالكية، 
أهم وأبرز وأكرب التعاونيات االستهالكية يف الجنوب، من الترصف بأمالك 
التعاونيــة دون علمهم من قبل من يزعمون أنهم مجلس إدارة التعاونية، 
حيث وأنهم غر رشعيني ال ميثلون املساهمني بالتعاونية وتم تنصيبهم 

بطرق غر رشعية ومخالفة للقانون.
وقال األستاذ عبد الكريم عيل راشــد زوير، أحد املساهمني بتعاونية 
الشط االستهالكية، وأحد  الشخصيات 
الوطنيــة واالجتامعية مبحافظة لحج 
وجه  عىل  الصبيحة  ومبناطــق  عامة 
الخصوص، أنه بعد وفاة مدير تعاونية 
الفقيد عبده محمد  االستهالكية  الشط 
هزاع - رحمه الله - قبل عدة أعوام  قام 
ممثل الشــؤون االجتامعية مبحافظة 
إدارية لتعاونية  لحج  بتنصيب هيئــة 
الشط االستهالكية  بطرق غر رشعية 
وغر قانونية ومخالفة ملهامه، ونحمله 
املســؤولية الكاملة عن هــذا اإلجراء، 
لتعاونية  اإلدارية  الهيئة  أن هذه  مؤكدا 
الشط غر رشعية وال متثل املساهمني 

بالتعاونية  وال يحق لها الترصف بأمالك التعاونية. 
وأردف األســتاذ زوير: "نحذر من أي ترصف بأمالك تعاونية الشــط 
االســتهالكية من قبل أي جهة دون علم املســاهمني   وأي جهة تتعامل 
مع الهيئة اإلدارية غر الرشعية لتعاونية الشــط االســتهالكية تتحمل 

مسؤولية نفسها أمام القانون".
واختتــم: "نحمل املســؤولية الكاملــة نجل مدير تعاونية الشــط 
االستهالكية الراحل السيد عبده هزاع رحمة الله عليه يف حالة سلم وثائق 
أمالك تعاونية الشط االستهالكية ألي جهة غر رشعية، حيث وهو ميتلك 

كل ملفات ووثائق أمالك التعاونية بعد رحيل والده رحمه الله".
الجدير بالذكر أن تعاونية الشــط االســتهالكية تأسســت مبناطق 
الصبيحــة التابعة إداريا ملديرية املضاربــة ورأس العارة مبحافظة لحج  
يف خضم العمل النقايب والتعاوين يف الجنوب عقب اســتقالل الجنوب 
من بريطانيا مبارشة عام67م مبســاهمة كافة أبناء الصبيحة مبديرية 
املضاربة ورأس العارة مبحافظــة لحج، وأصبحت خالل فرتة وجيزة من 
أهم وأبرز وأكرب التعاونيات االستهالكية النموذجية يف الجمهورية عىل 
اإلطالق، وبعد وحدة اليمن عام 90م نافست كربى الرشكات واملؤسسات 
االقتصاديــة واإلنتاجيــة يف اليمن، وقد تم توقيف نشــاطها التجاري 
واالســتثامري وتجميد أرصدتها املالية يف البنوك من قبل نظام صنعاء 
بحجة أنها إرث من موروثات الحزب االشــرتايك اليمني وحركة سياسية 

جنوبية معارضة لنظام صنعاء.

األمناء/ خاص:
قــال املبعوث األمــريك الخاص إىل 
اليمــن، تيمويث ليندركينــغ، يف مقابلة 
خاصة مع قنــاة "الحرة"، إن "أمام اليمن 
فرصــة مثاليــة – ألول مــرة – لتحقيق 
السالم"، منذ اندالع النزاع عام 2014، لكنه 
قال إن "الســلوك اإليراين بتأجيج الرصاع 

قبل الهدنة يبدو إنه مل يتغر".

قيادة  "وجود  إىل  ليندركينغ  وأشــار 
أوســع  اليمن متثل مجموعة  جديدة يف 
بشكل  وتعمل  اليمني  الشعب  مصالح  من 
جاد للمحافظة عىل الوحدة وتتواصل مع 
كل األطراف وتركز عىل حاجات الشــعب 

اليمني".
وبشكل مبرش، قال ليندركينغ إن الهدنة 
صامدة بشــكل عام ألول مرة منذ ســتة 

تطورات  أن هذه  "أعتقــد  أعوام، مضيفا 
املتحدة وأن  لليمن والواليــات  مهمة جدا 

املجتمع الدويل يقف بقوة وراءهم".
اليمنية  أن الحكومة  وأكد ليندركينــغ 
وقال  الصعوبات،  بعض  واجهت  السابقة 
إنه "ســيكون هناك اتصاالت إضافية مع 
عبد ربه يف املستقبل وأعتقد أن ذلك مهم 

أيضا".

يف عملية نادرة.. م�صت�صفى ال�صداقة 
يجري عملية قي�صرية لتواأمني متال�صقني

اأمن عدن يلقي القب�ض على متهم قام بطعن مواطن حتى املوت

اأكادمييو جامعات حكومية يحتجون اأمام )معا�صيق(

م�صت�صفى الن�صر العام يف ال�صالع يعلن املبعوث االأمريكي يك�صف عن ات�صاالت اإ�صافية مع الرئي�ض هادي
عن ب�صرى �صارة الأهايل املحافظة

م�صاهمون بتعاونية ال�صط اال�صتهالكية يحذرون 
من الت�صرف   باأمالك التعاونية دون علمهم

األمناء/ خاص:
متكن مستشــفى الصداقــة التعليمــي العام يف 
العاصمة عــدن من إجراء عملية قيرصية لحالة محولة 
مبضاعفــات ونادرة من املحافظات الوســطى )تؤام 

متالصق البطن(.
وأجرى الكادر املتخصص ذو الكفاءة العالية العملية 

يف مستشفى الصداقة التعليمي العام وهم: 
النســاء والتوليد( ، د.  إمتنان سيف )استشاري  د. 
د.عمر  والتوليــد( ،  النســاء  )أخصايئ  نيفني. محمد 
العوش )أخصايئ التخدير(، مساعد تخدير أنيس أحمد 
محمد، مســاعد عمليات اختيار ســامل سعيد، مساعد 
عمليات عبــد الرب عبدلله ،أخصــايئ األطفال د. وليد 

محمد سعيد.
وتكللت العمليــة بالنجاح حيث أن األم بصحة جيدة 
واألطفال أيضا مازالوا تحــت املالحظة وإرشاف أطباء 

الحضانات يف مبنى الوالدة.

األمناء/ خاص:
الدرين  رشطتي  بني  مشرتكة  بعملية 
واملنصورة قبضــت األجهزة األمنية عىل 
متهــم قام بطعــن مواطن بالســكني 
مبديرية الشيخ عثامن يف العاصمة عدن.

املواطن  أن  أمنــي  مصــدر  وأوضح 
)صخر عيل غيالن( تشــاجر مع شخص 
ليتلقــى عدة طعنات بســالح أبيض يف 
مناطق متفرقة من جسده ويفارق الحياة 

أثناء محاولة إسعافه. 
وقال مديــر رشطة املمــدارة العقيد 
محمد قائــد عقيبة إن فرق التحري نزلت 

إىل مــرح الجرمية لجمــع املعلومات 
والشهود وتتبع كامرات املراقبة لتتمكن 
من معرفة هوية املتهم )م.ج.ر(، وموقع 
سكنه بالتعاون مع رشطة القاهرة حيث 
تم القبض عليه بعد رصــد تحركاته يف 

مديرية دار سعد.
وأضاف املصدر أن قوات األمن قبضت 
عىل املتهم ومرافق له ليتم التحقيق معهام 
ومواجهتهام  الدرين،  رشطة  قســم  يف 
باألدلة واالستدالالت الثبوتية وفقًا للنظام 
أنه سيتم تحويل  والقانون، مشــرًا إىل 
النيابة بعد اســتكامل  القضية إىل  ملف 

كافة اإلجراءات الالزمة.

عدن/ األمناء / بديع سلطان:
عدن،  جامعات  أكادمييو  طالب 
وأبني، وشــبوة، مجلس  ولحــج، 
بتســوية  اليمني  الرئايس  القيادة 
أوضاعهم وإنصافهم بعد ســنوات 
من العمل األكادميي والعلمي بدون 

أي مستحقات.
وتحدث عدد من األكادمييني يف 
نظموها،  التي  االحتجاجية  الوقفة 
صبــاح أمس األربعــاء، أمام قرص 

يف  صرة  مبديرية  الرئايس،  معاشــيق 
محافظة عدن، عن معاناتهم نتيجة عدم 

تسوية أوضاعهم.
وقالــوا إن هنــاك أربع فئــات من 

فتاوى  صــدرت  بعضهم  األكادمييــني، 
توظيفهــم من الخدمــة املدنية ومل يتم 
يعملون  وآخرون  املايل،  تعزيزهم  اعتامد 
لدى مرافــق مدنية ويف الوقت نفســه 
إدارًيا  يدرسون يف الجامعات أو يعملون 

فيها، دون أن ُيبت يف توظيفهم.
املنتدبني  فئــة  هناك  بينام 
مــن مرافق حكوميــة أخرى، 
أوضاعهم  تســوية  يتــم  ومل 
املالية مــع الجامعات املنتدبني 
فيهــا، باإلضافة إىل أكادمييني 
ملناصب  وصلــوا  مخرضمــني 
إنصافهم  يتم  كليات ومل  عمداء 

إدارًيا ومالًيا.
األكادمييــون  ويطالــب 
وإدارًيا،  مالًيا  أوضاعهم  بتسوية 
خاصة وأن عــدًدا منهم قىض عقوًدا من 
الجامعات  واإلداري يف  األكادميي  العمل 
الحكومية دون أن يتم تثبيتهم أو تسوية 

أوضاعهم.


