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محليات

األمناء / خاص :
أكــد معــايل وزيــر الشــؤون 
االجتامعية والعمــل، الدكتور محمد 
الزعوري، أهمية أن تضطلع الحكومة 
واألخالقية  القانونية  مبســؤوليتها 
واملؤسسات  الوزارات  وتأسيس  لبناء 
يف  الحكومية  واملصالــح  واألجهزة 
العاصمة عــدن، والعمل بدون  تلكؤ 
اإلجراءات  كافة  التخاذ  تســويف  أو 
الكفيلة بتمكينهــا من تأدية مهامها 
الرســمية وفقًا للقانــون واألنظمة 

النافذة.
السياسية  القيادة  الوزير   وطالب 
إىل تبّني قرارات تاريخية تعيد للواقع 
املختــل توازنه، وتضع حــدًا ملعاناة 
املواطنني كنتاج طبيعي لتخيل الدولة 
عن مســئوليتها يف حامية املجتمع 
سياســة  من  املحررة  باملحافظــات 
الســوق املفتوح من طرف واحد مع 
الحوثية،  املليشــيات  سلطة  مناطق 
ونّبه الوزير إىل أن بقاء األوضاع كام 
هي منذ ما يزيد عن ســبع ســنوات 
دون أي تدخل حكومي جاد لإلمساك 

امللف االقتصادي واملايل لن  بتفاصيل 
يــؤدي إاّل ملزيد مــن االنهيار والفقر 
الواقع  أن  والفوىض، مؤكدًا  واملعاناة 
املعييش املعقد الذي يعيشه الناس مل 
يكن بسبب شحة موارد الدولة، ولكنه 
التي  الغريبة  للسياسات  نتاج  لألسف 
واالقتصادية  املاليــة  امللفات  به  تدار 
العاصمــة عدن وبقية  واإلدارية يف 

املحافظات املحررة. 
مهمة  أن  تأكيــده  الوزير  وجّدد   
التداخل يف  مصيــدة  مــن  الخروج 

إدارة االقتصــاد بــني صنعاء وعدن 
يتطلب قــرارات جريئة تعيد االعتبار 
روح  وتعزز  الرشعية،  للمؤسســات 
املســئولية الجامعيــة، وخلق مناخ 
مالئــم لتفعيل األجهــزة الحكومية 
مبختلف مســمياتها، والبدء الفوري 
اقتصاد  وبناء  املوارد،  بالسيطرة عىل 
الترشيعات والقوانني  مواٍز تحميــه 
بعيدًا عن هيمنة الســلطات الحوثية، 
ومبا يسهم يف بناء مؤسسات مدنية 
حقيقية وناهضة يف العاصمة عدن.

األمناء / خاص :
أحمد  الركن سعيد  العميد  استقبل 
املحمــدي، رئيس الهيئــة التنفيذية 
االنتقايل  للمجلس  املحليــة  للقيادة 
الجنويب مبحافظة حرضموت، مبقر 
الهيئة، باملكال، صباح أمس الســبت، 
املحامي رمزي الشعيبي رئيس الهيئة 

التنفيذية النتقايل لحج.
الحار  ترحيبه  عن  املحمدي  وعرب 
الشعيبي لحرضموت.  املحامي  بزيارة 
تبادل  الزيارات يف  مؤكدا أهمية هذه 
اآلراء والخربات بني الهيئات التنفيذية 

يف املحافظات.
وعربَّ الشعيبي عن سعادته بزيارة 
حرضموت ولقائه، بقيادتها املحلية.  

مبديا إعجابه مبا شاهده يف املكال 
من نهضة عمرانية وتنموية، وبحالة 

األمن واالستقرار التي تسود املدينة.

تضامن  عــن  الشــعيبي  وأعرب 
انتقايل لحــج وأبناء لحج جميعا مع 
اإلرهايب  للعمل  وإدانتهم  حرضموت، 
الذي اســتهدف مينــاء الضبة، يوم 

أمس.
مؤكدا أن هــذا الهجوم اإلرهايب، 
لن يثني الجنوبيني عن مساعيهم يف 

استكامل تحقيق أهدافهم يف تحرير 
أرضهــم، وإقامة دولتهــم الجنوبية 

الفيدرالية املستقلة.
أعضاء  اللقــاء عدد مــن  حرض 
والهيئتــني  الوطنيــة،  الجمعيــة 
ومديرية  باملحافظــة  التنفيذيتــني 

املكال.

األمناء / خاص :
اطــأن اللواء الركــن طيار فائز 
املنطقة  قائــد  التميمــي  منصــور 
تفقدية  زيارة  يف  الثانية،  العسكرية 
يوم الخميس عىل جاهزية واستعداد 

لواء بارشيد القتايل.
العميد  اللــواء  واطلع مــن قائد 
اللواء  وضع  عىل  الشعيبي  عبدالدايم 
وتجهيزاته وجاهزيــة األفراد لتنفيذ 

كافة املهام املوكلة إليهم.

التميمي عىل حرص  اللواء  وشدد 
الثانية عىل  العسكرية  املنطقة  قيادة 
مل شمل أبناء حرضموت، معتربا أن ما 
الحرضمية ميس جميع  النخبة  ميس 

أهايل حرضموت.

احملفد/ األمناء/ خاص:
استشهد القائد العسكري "عيل املحوري" رئيس عمليات الكتيبة 

الثالثة يف اللواء الثالث دعم وإسناد يف مديرية املحفد صباح أمس.
مصادر قالت إن املحوري استشــهد وثالثة من مرافقيه بانفجار 
عبوة ناســفة اســتهدفت الطقم الذي يقلهم يف جبهــات البطولة 

والرشف ضد التنظيامت اإلرهابية يف مديرية املحفد.

األمناء/ عبدالقوي العزيبي: 
أصدر مدير عام مؤسســة املياه والرصف الصحــي بلحج، عادل 
محمد سعيد حيدر الصبيحي، مذكرًة بتاريخ 17/10/2022، موجهة 
إىل القايض رئيس نيابة األمــوال العامة مبحافظة لحج، بخصوص 
االعتداء عــىل موقع محطة أحواض معالجة ميــاه الرصف الصحي 

الواقع مبنطقة الفشلة مديرية تنب بلحج.
 والتمس املدير العام من النيابة التوجيه بضبط املعتدين وإلزامهم 
بإخالء املساحات التي تم التدخل فيها والخاصة باألحواض وتسليمها 
إىل مؤسسة املياه والرصف الصحي بلحج، حتى يتم استكامل املرشوع 
الخاص بهذه املســاحة وبأرسع وقــت ممكن، واتخــاذ اإلجراءات 

القانونية الصارمة يف مواجهتهم حفاظًا عىل املال العام.

األمناء / خاص :
زار العميد محسن حسن الجحايف، أركان حرب اللواء األول مشاة 
بحري بســقطرى، كتيبة  قطاع نوجد لالطمئنــان عىل أوضاع أفراد 

القوات الجنوبية املرابطة جنوب الجزيرة.
وشــدد العميد الجحايف عىل صمود منتسبي كتيبة قطاع نوجد 
واملواقع العسكرية مبحمية ديكسم، داعيا للحفاظ عىل الضبط الربط 

واليقظة العالية ورفع الحس األمني.

األمناء / خاص :
دعا محلل عســكري جنــويب إىل تغيري املوقــف الجنويب إزاء 

االعتداءات التي تتعرض لها أرض الجنوب.
وقال العميد خالــد النيس، املحلل العســكري، إن "مبعوًثا أممًيا 
متواطًئا مع الحوثيني والرشعية السابقة والرشعية الجديدة موقفهم 
ضعيف إىل جانب خياناتهم وفســادهم واملستهدف األخري الجنوبيني 

وأرضهم ومواردهم".
ورأى العميد النيس يف تغريدة عىل حســابه بتويرت تعليًقا عىل 
االعتداءات الحوثية عــىل ميناء الضبة النفطي بــرضورة: "املوقف 
الجنويب يجب أن يتغري، يجب أن ميتلك الجنوبيني الطريان املسري وهم 

الوحيدون القادرون عىل إخراس الحوثيني وإرجاعهم إىل كهوفهم".
واعرتف املتحدث العسكري ملليشيات الحويث بهجومهم عىل ميناء 
الضبة النفطي بحرضموت "بعملية تحذيرية بســيطة ملنع أي سفينة 

تقل النفط من حرضموت".
وهدد بشــن "عمليــات تحذيرية" جديــدة ألي رشكات ال متتثل 

لقرارات لسلطتهم االنقالبية.

الوزير الزعوري: حان الوقت لبناء املوؤ�ص�صات احلكومية يف العا�صمة عدن

رئي�س انتقايل حلج يزور مقر انتقايل ح�صرموت

قائد املنطقة الع�صكرية الثانية يتفقد مواقع لواء بار�صيد

ا�صت�صهاد قائد ع�صكري وثالثة 
من مرافقيه يف املحفد

نيابة االأموال العامة بلحج تنظر يف ق�صية االعتداء 
على موقع م�صروع اأحوا�س ال�صرف ال�صحي

العميد اجلحايف يطمئن على 
اأو�صاع كتيبة قطاع نوجد ب�صقطرى

حملل ع�صكري يدعو اإىل تغيري 
املوقف اجلنوبي


