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محليات

األمناء/ خاص:
عيدروس  القائــد  الرئيس  بعث 
املجلس  رئيــس  الُزبيدي،  قاســم 
االنتقــايل الجنــويب، نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئايس، برقية تهنئة 
لدولة الســيد رييش سوناك، رئيس 
الوزراء يف اململكة املتحدة لربيطانيا 
العظمى وإيرلندا الشاملية، مبناسبة 

تعيينه رئيسًا للوزراء يف بالده.
القائــد يف  الرئيــس  وأعــرب 
الربقية، عــن أصدق التهاين وأطيب 
التمنيات لدولة السيد رييش سوناك، 
ومتنياته لدولتــه التوفيق والنجاح 
ولشــعب اململكة املتحدة لربيطانيا 
الصديق  الشاملية  وإيرلندا  العظمى 

املزيد من التقدم واالزدهار.
واســتعرض الرئيــس الُزبيدي 
يف الربقيــة العالقــات التاريخية 
املتحدة،  باململكة  بالدنا  تجمع  التي 
والشــعب الربيطــاين الصديــق، 
ومواقفهــا الداعمــة يف املجاالت 

كافة، معــربا عن تطلعــه يف أن 
الدعم  مــن  مبزيد  بالدنــا  تحظى 
يســهم  مبا  القادمة  املرحلة  خالل 
وميّكن  أزمتها،  مــن  إخراجها  يف 
الجنوب من تحقيق تطلعاته  شعب 

وأهدافه املرشوعة.

األمناء / خاص:
بحث نائب محافــظ العاصمة عدن، بدر 
معاون، خالل اســتقباله وفًدا أممًيا برئاسة 
أنتوين هايورد، املستشار العسكري للمبعوث 
الخاص لليمــن، تطورات األوضــاع األمنية 

والخدمية يف املدينة.
وشــدد - بحضور وكيل عدن لشــؤون 
التنمية، عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنويب، عدنان  الكاف - عىل موقف السلطة 
املحلية يف العاصمة عدن املؤيد لقرار مجلس 
الحوثية  املليشيات  بتصنيف  الرئايس  القيادة 

جامعة إرهابية.
وناقــش اللقاء - مبشــاركة تورســن 
اهــرن وآنا كانتــو، املستشــاران األمميان 
إلصــالح القطاع األمني، وبيــر رايس مدير 
مكتب املبعوث الخــاص لليمن يف العاصمة 
املليشيا اإلجرامية يف عدوانها  عدن - متادي 
عــىل أمن وطــرق املالحة البحريــة الدولية 
الضبة،  مبيناء  النفطية  املنشآت  واستهدافها 
يف تهديد مبزيد من األعامل اإلرهابية وجرائم 

القرصنة البحرية.
وأشــار اللقــاء إىل مرونــة مجلــس 

اتفاقية  برشوط  والتزامــه  الرئايس  القيادة 
ستوكهومل، والتزامه مببادئ ورشوط الهدنة 
وفتح مطــار صنعاء رغم تعنت املليشــيات 

الحوثية اإلرهابية.
ولفــت وكيــل محافظة عدن لشــؤون 
الدويل  املجتمع  تعامــل  إىل رضورة  التنمية 
مع مليشيا الحويث كجامعة إرهابية، مطالبا 
املتحدة مــن صنعاء  األمم  بســحب مكاتب 
باعتبارها عاصمة  العاصمة عدن  ونقلها إىل 

الحكومة الرشعية املعرف بها دوليا.
عدن،  العاصمــة  أمــن  مدير  وكشــف 

اللواء مطهر الشــعيبي عن نجــاح األجهزة 
األمنية يف القبض عــىل خاليا مدعومة من 
املليشيات الحوثية وتنظيمي القاعدة وداعش 
اإلرهابيني، مؤكدا أنها عىل صلة بالتفجريات 

واألعامل اإلرهابية األخرية.
بدوره، حذر املستشار العسكري للمبعوث 
الخــاص لليمن أنتوين هايــورد، عن تقديره 
ملوقف املجلس الرئــايس مقابل عدم اكراث 
مليشــيا الحويث اإلرهابية لحيــاة الناس أو 
مراعاة أوضــاع املواطنني، مؤكدا أن التصعيد 

األخري قد يعيد إشعال الحرب من جديد.

األمناء / خاص:
محافظه  محافــظ  لتوجيهات  تنفيــًذا 
اللواء الركن عــي مقبل صالح، قام  الضالع 
وكيل املحافظة غســان الحريري ومدير عام  
العامة بتفقد طريق الحصني  مكتب األشغال 
الشــعيب واألعامل الجارية فيها ومســتوى 

التنفيذ.
ومدير  الضالع  محافظــة  وكيل  والتقى 
مكتب األشــغال  العامة مبديــر عام مديريه 
الحريري ومديــر صندوق  الحصني صــالح 
الطرق املهندس عي الطــب ورئيس انتقايل 

الشعيب األستاذ يحيى عباد.
واستمع الحريري من مدير عام الحصني 
إىل رشح مفصل مبا تم تنفيذه من أعامل وما 
هو متبٍق والصعوبات التي ترافق سري العمل 

مبرشوع طريق )الحصني – الشعيب(.

الوكيل  األخ  أشــاد  الزيــارة  ويف ختام 
غسان الحريري بوترية سري العمل ومستوى 
التنفيذ وشــدد عىل أن يكون الطريق مطابًقا 
للمواصفات املعدة من قبل الوزارة، وســيتم 
رفع نتائج  الزيارة إىل قياده املحافظة ممثلة 

باللــواء الركن/ عي مقبــل صالح، محافظ 
املحافظة، الذي يويل طريق الحصني الشعيب 
اهتامًما خاًصا ملا ميثله هذا الطريق الحيوي 
من أهمية يف تســهيل التنقل بني املديريات 

عىل مستوى املحافظة.

األمناء/ خاص:
أصدر العميد مطيع ســعيد املنهايل، املديــر العام ألمن ورشطة 
ساحل حرضموت، يوم أمس األربعاء، قرارات إدارية تنص عىل إجراء 

تكليفات جديدة.
ونصت عىل تكليف العقيد/ محمد يحيــى الخالقي، مديرًا إلدارة 
الرقابة والتفتيش، والعقيد/ هاين صالح التميمي مديرا ألمن مديرية 
الريدة الرشقية وقصيعر، وتكليف الرائد عهدي عبدالله النموري مديرا 

ألمن مديرية غيل باوزير.
كام قضت بتكليف الرائد/ سامل سعد العجيي مديرا ألمن مديرية 

غيل بن ميني، وإلغاء أي قرارات تعيني أو تكليف سابقة.

األمناء/ خاص:
طالب أهايل منطقة املمدارة، مبديرية الشيخ عثامن بعدن، بفصل 
منطقتهم عن املديرية وضمها إىل أي مديرية أخرى بسبب ما وصفوه 
مــن إهامل وصمت مخيف من قبل قيــادة املديرية تجاه املعاناة التي 

يرزح تحت وطأتها األهايل.
وقالوا يف رســالة شــكوى بعثوا بها عرب "األمناء" بأن املنطقة 
تعيش وضًعا مأســاوًيا جراء انعدام الخدمــات وتكدس القاممة يف 
الشــوارع وانتشار العشــوائيات وتهالك أعمدة الكهرباء وكذلك مياه 

املجاري التي تطفح يف كل شارع وحي باملنطقة.
وطالبوا الجهات املختصة باملحافظة برسعة التدخل للتخفيف من 

معاناتهم وإيالء املنطقة االهتامم الالزم أسوة باملناطق األخرى.

عدن/األمناء/ منير مصطفى وقيصر ياسني:
برعاية من الرئيس عيدروس قاســم الزبيدي، رئيــس املجلس االنتقايل 
الجنــويب ورئيس الهيئة العامة للتأمينات واملعاشــات األخ عي نارص الهدار، 
نظمت الهيئة العامة للتأمينات واملعاشــات فرع عدن الدورة التدريبية األوىل 
لطاقم إدارة اإليرادات يف إدخال النظام التأميني وبيانات املؤمن عليهم بحضور 
األخ يارس صــربه صالح، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمينات واملعاشــات 
بعدن، واألخت مريفت السالمي نائب املدير العام لشؤون اإليرادات بفرع عدن، 

ومبشاركة 17 موظًفا والتي ستستمر ملدة عرشة أيام.
ويف الدورة ألقى مدير عام الهيئة بعدن يارس صالح صربه كلمة أشار فيها 
إىل أن الدورة هي تعريف للمهمة الرئيسية ملندويب الهيئة يف البنك املركزي يف 
النظام اآليل حول كيفية فرز كشف وسحبه إىل النظام اآليل، إضافة إىل إعداد 
التقارير الشــهرية بطريقة رسيعة وحديثة، كام أكد أن الدورة سرفع من أداء 

إدارة اإليرادات.
من جانبها أوضحت مريفت الســالمي، نائب مدير عام الهيئة، أن: "الهدف 
من تنفيذ الدورة التدريبيــة لطاقم إدارة اإليرادات بالهيئــة العامة للتأمينات 
واملعاشــات بعدن هو التعريف والتعامل إلدخال النظــام التأميني الذي يضم 
البيانات للمؤمن عليهــم يف جميع مرافق ومؤسســات الدولة يف العاصمة 
عدن". مشرية بأنه بعد انتهاء الدورة سيتم تصحيح األخطاء - إن وجدت - حيث 
ســيعتمد اإلدخال اآليل من خالل االستامرات التي توزع عىل مرافق الدولة يف 

العاصمة عدن لتكون آلية صحيحة للتعامل بها للعام القادم 2023م .

الرئي�س الُزبيدي يهنئ )�سوناك( بتويل رئا�سة وزراء بريطانيا

ال�سلطة املحلية بعدن تدعو وفًدا اأممًيا اإىل نقل مكاتب املنظمة للعا�سمة

وكيل حمافظة ال�سالع ومدير عام مكتب الأ�سغال يتفقدان �سري العمل مب�سروع طريق )احل�سني - ال�سعيب(

املنهايل يكلف عدًدا من القيادات 
الأمنية ب�ساحل ح�سرموت

اأهايل املمدارة يطالبون بف�سل 
منطقتهم عن مديرية ال�سيخ عثمان

دورة تدريبية لطاقم اإدارة الإيرادات حول 
اإدخال النظام التاأميني وبيانات املوؤمن عليهم


