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محليات

األمناء/خاص:
الهيئة  يف  كبــر  مســؤول  تعرض 
العامة ألرايض وعقارات الدولة يف عدن 

العتداء سافر كاد ان يودي بحياته.
وكشــف االعامي صــاح بن لغرب 
عن واقعــة االعتداء ووصفهــا بعملية 
اســتهدفت املهندس عيل حمود التخرت، 

رئيس القسم الفني بالهيئة .
وقــال بن لغرب : الخليــة التي نفذت 
العملية مرصودة وهي تحتمي حاليا يف 
منزل قيادي عســكري يقود واحدة من 
والبسط  والبلطجة  النهب  عصابات  أكرب 

يف عدن.
ويعد املهندس عيل حمود من قدامى 
املهندســن يف الهيئة ويف أهم قســم 
ووحدات  باملخططات  مبارشة  صلة  عىل 

الجوار التي تضم اراض للدولة .
وبدوره أمر أحمد حامد مللس، محافظ 
العاصمــة عدن، األحــد برعاية وتأمن 
نائب مدير أرايض عدن عيل حمود، عقب 
عليه  القانون  عن  خارجة  عنارص  اعتداء 

خال خروجه من منزله.
املحيل  للمجلس  العــام  األمن  وزار 

بالعاصمة عــدن، بدر معاون، نائب مدير 
أرايض عدن، عيل حمود، بتوجيهات من 

املحافظ مللس لاطمئنان عىل صحته.
وشدد عىل أن محافظ العاصمة عدن 

الكاملة،  برعايته  املحلية  الســلطة  وّجه 
كام كلف أجهزة األمــن بالعاصمة بعدم 
التهــاون يف متابعــة وضبــط الجناة 

املتورطن يف الجرمية الجبانة.

الضالع/ األمناء / جنيب العلي :
املحلية للمجلس  القيــادة  أكد رئيس 
الضالع  الجنويب محافظــة  االنتقــايل 
العميد عبدالله مهدي ســعيد أن الضالع 
عصية عىل كل غازي ولكل من تســول 
له نفســه أن يزعزع االمن واالســتقرار 
باملحافظة، مؤكًدا أن مقربة الحوثيون يف 

الضالع مفتوحة عىل مرصاعيه .
جاء ذلك خال مداخلــة له يف قناة 
عدن املســتقلة مســاء يوم األحد حول 
اخرتاقات املليشــيات الحوثية للهدنة يف 
اإلنسانية  االنتهاكات  الضالع وكذا  جبهة 
التي متارسه بحق املواطنن االبرياء يف 

قصف منازلهم ومزارعهم .
وقال العميد عبدالله مهدي ســعيد " 
أن املليشــيات الحوثية لن تلتزم بالهدنة 
االممية منــذ اعانها حيــث دأبت عىل 
للقوات  العســكرية  املواقع  اســتهداف 
املســر  بالطائرات  الجنوبية  املســلحة 
والهجوم العسكري وساح املدفعية حتى 
القتىل  عرشات  خالها  وسقطوا  اللحظة 
املواطنن  والجرحى ناهيك عــن ضحايا 
األبريــاء مــن األطفال والنســاء الذين 

تعرضوا للقنص والقصف 
وأضــاف قائًا أن القوات املســلحة 
الجنوبية التزمت برشوط الهدنة االممية 

يف ظل تعنت املليشــيات الحوثية بوقف 
اطــاق النار وعــدم جديتهــا بااللتزام 
بالهدنة االمميــة التي اصبحت حرب عىل 

ورق دون تنفيذ ما تم االتفاق عليه
القوات املسلحة  أن  وأشار مهدي إىل 
الثغور  املرابطة يف مواقــع  الجنوبيــة 
شامل الضالع بجهوزية عالية وعىل أهبة 
االستعداد وأكرث قوة وصابة من اي وقت 
مىض .. مشــًرا إىل  أن االســتعراضات 
والتهديدات الحوثية  لن تســتطع فيه أن 

اي نرص عســكري وخاصة عىل  تحقق 
الجنوب  بن  الحــدودي  الرشيط  امتداد 

والشامل. 
وطمــن رئيــس انتقــايل الضالع 
الجنويب  العميد عبدالله مهدي الشــعب 
من باب املندب غرًبــا إىل املهرة رشًقا أن 
صناديد  برجال  محصنــة  الضالع  جبهة 
الدين  أرواحهم رخيصة دفاًعا عن  وهبوا 
املليشيات  والعرض يف مواجهة  واالرض 

الحوثية املدعومة من ايران

حلج / األمناء / خاص :
متكنت قوات الحزام األمني يف محافظة لحج من إســتعادة حافلة نقل صغرة بعد االباغ 

عن رسقتها.
وأوضح مصدر عمليايت يف قوات حزام لحج إن نقطة ألحســيني شــامل مدينة الحوطة 
متكنت من إســتعادة باص نوع نوها لون أبيض بعد تعرضه للرسقة من منطقة صرب مبديرية 

تنب حيث تم ضبط السيارة خال التفتيش الروتيني عند املرور من النقطة.
وأضافت أنها تحفظت عىل الســيارة وفتحت تحقيق أويل مع الشــخص املتهم )ع.ع.م( 

متهيدًا الحالته إىل الجهات املختصة.
من جانبه, أشاد العميد حسن خالد السعيدي قائد قوات الحزام األمني باملحافظة بقيادة 
وأفراد نقطة الحســيني ودورهم البارز يف تحقيق العديد من االنجازات وعىل الحس واليقظة 

األمنية التي يتميز ويتمتع بها أفراد النقطة.

األمناء/خاص:
عقد يف عدن اجتامع استثنايئ ملجلس إدارة صندوق صيانة الطرق 
و الجســور باملركز الرئييس يف العاصمة عدن برئاسة املهندس معن 
محمد املاس رئيس مجلس إدارة الصندوق ملناقشة املواضيع املدرجة يف 
جدول أعامل املجلس ومنها عرض تقرير الفعاليات واإلنجازات الخاصة 
بالصندوق حتى الربــع الثالث من العام ٢٠٢٢، وكذا بحث آلية اجراءات 

تسلم امليازين التجارية ملركبات النقل والشاحنات.
وافتتح املهندس معن املاس االجتامع الذي ضم املهندس ســامي 
باهرمز نائب رئيس مجلس اإلدارة واالســتاذ عمــر العبد وكيل وزارة 
املالية عضو مجلس اإلدارة واملهندس وليد ردمان وكيل وزارة االشــغال 
العامة والطرق لقطاع الطرقات عضو مجلس اإلدارة واالستاذ عبدالباري 
الحريب وكيــل وزارة النقل عضــو مجلس اإلدارة واملهندســة وزيرة 
الرشماين وكيــل وزارة التخطيط والتعاون الدويل عضو مجلس اإلدارة 

واالستاذ عبدالوهاب محمد عيل مدير عام سكرتارية مجلس اإلدارة.
وأكد املــاس عىل أهمية تظافــر الجهود يف ســبيل إنجاح مهام 
الصندوق عن طريق تطبيق كافة املشــاريع عىل أرض الواقع بالوجه 

املطلوب.
وانعقد االجتامع عقب التوجيهات التي اصدرها نائب رئيس مجلس 
القيادة الرئايس عيدروس قاســم الزبيدي والذي وجه فيها محافظي 
املحافظات بتســليم املوازيــن الواقعة ضمن املحافظــات املحررة اىل 

صندوق صيانة الطرق يف العاصمة عدن.

األمناء/خاص:
أطلق مكتب األسامك مبديرية صرة األحد حملة للرقابة عىل أسعار 
األسامك يف املديرية، بتوجيهات من محافظ العاصمة عدن أحمد حامد 

مللس.
واطلع محمد ناجي مدير املكتب برفقة رئيس اللجان املجتمعية يف 
صرة محمد يوسف، عىل أسعار بيع األسامك يف السوق املركزي، كام 

تجول مبحات األسامك يف املديرية.
وشــدد عىل التزام بائعي األسامك باألســعار الواردة يف النرشة 
الصادرة عن الهيئة العامة للمصائد الســمكية يف خليج عدن، متوعدا 

بإجراءات قانونية ضد املخالفن.

األمناء/خاص:
أكد الناشــط والكاتب الجنويب أحمد الربيزي ان تهديدات الحوثين بتعطيل 
املاحة الدولية وتهديد مصادر الطاقة ستعجل من زوال الجامعة املوالية إليران, 

الفتًا اىل ان العامل لن يسمح بنمو كيان يهدد مصالحه يف املنطقة.
وقال الربيزي يف تغريدة عىل موقع "تويرت": "ملليشيا الحويث طريقتها يف 
اســتعراض قوتها والتلويح برضب املاحة الدولية وتهديد مصادر الطاقة، وهذه 

السياسة بقدر ما تحقق لها مكاسب آنية، لكنها خطرة عىل وجودها".
وأضاف : "وإذ متاهى املجتمع الدويل حاليا النشغاله بقضايا أكرب إال انه لن 

يسمح بنمو كيان يهدد مصالحه يف هذه املنطقة الحيوية إىل األبد".

األمناء/خاص:
استمع املهندس رأفت عيل الثقيل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رئيس 
املجلس املحيل ، خال لقاءه مدير فرع الهيئة العامة للمصائد السمكية الكابنت/ 
أحمد عيل الدكســمي ، إىل آلية العمل يف فرع الهيئــة واإلجراءات املتبعة فيها، 

سواًء يف عمليات االصطياد أو البيع ، ودور الهيئة يف هذا الجانب. 
حيث قدم الدكســمي، رشح مفصًا عن طبيعة مهام الفرع، وكذا األنشطة 
والصعوبات التي تواجه الفرع، موضحًا بأن عملية بيع األسامك، تتم يف مراكز 
اإلنزال الســميك  يف العاصمة "حديبوه" ، مع التقييد بسعر الكيلو لكافة أنواع 
األسامك دون استثناء، وبطريقة منظمة وواضحة وبشفافية طالبًا من الجهات 
املختصة واألمنية باملحافظة ضبط الباعة املتاعبن باألسعار وإتخاذ اإلجراءات  

الرادعة بشأنهم.
من جهته، أشــاد املحافظ الثقيل، بعمل فرع املصائد، موجهًا كافة الباعة 
لألســامك برضورة اإللتزام بالبيع يف مركز اإلنزال الســميك بحديبوه، ووضع 
ضوابط لعملية البيع، يك يتم اإللتزام بها يف عملية الرشاء، والتي ســتعمل عىل 
التخفيف من معاناة املواطنن، وتســاهم تلك الضوابط يف الحفاظ عىل املنظر 
الجــاميل، وبالتحديد يف  موقع للبيع يف "مدينة حديبوه" ، عاصمة املحافظة، 

وكذا منع اإلختاالت يف عملية البيع من حيث األسعار.
ونوه الثقيل، بأن قيادة السلطة املحلية باملحافظة، لن تألوا جهدًا يف الدعم 
واملساندة ملا من شأنه تحســن العملية )عملية البيع( وتنظيمها، من قبل فرع 
هيئة املصائد الســمكية يف تنظيم عملية بيع األســامك مبركز اإلنزال السميك 

"حديبوه" والتقيد بنظام الكيلو لكافة أنواع األسامك .
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