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محليات

األمناء/ شكيب راجح:
طالب الدكتور  املهندس محمد عمر 
الكتاب  ملطابع  التنفيذي  املدير  باسليم، 
األمنية والقضائية  الجهــات  املدريس، 
والرقابية بفتح تحقيق واســع وشامل 
حول بيع الكتب املدرســية يف األسواق 
ملعرفة مصدر الكتب املدرسية املتواجدة 

وبشكل كبري.  
وأشار باسليم إىل أن مطابع الكتاب 
الكتاب  طباعــة  وظيفتها  املــدريس 
املدريس وفق اتفاقيه مع وزارة الرتبية 
والتعليم ويتم تســليمها للوزارة وهكذا 
يقترص عمل مطابع الكتاب مســتغربا 
مــن تواجد الكتــب باألســواق، الفتا 
قانونيه وال يعرف  أنها كتب غــري  إىل 
مصدرها أو مــن أين تخرج، مرجحا أن 
تكون هنــاك جهات أخرى تطبع الكتب 

وتبيعها  يف األسواق . 

وأضاف باســليم: " كل يشء وارد 
تحقيق  بإجراء  الحقائق  وستنكشــف 
الجهات ذات  واسع تشــارك فيه كافه 
االختصاص وليبدأ التحقيق أوال من هنا 

من اإلدارة التنفيذية ملؤسســة مطابع 
رأس  عىل  باعتبــاري  املدريس  الكتاب 
الهرم .. والــكل يطالب مبعرفة حقيقة 
بيع الكتب يف األسواق و نحن أولهم ".

األمناء/ خاص:
تفقــد العميد مختــار النويب قائد 
محــوري أبني وكــرش, قائــد اللواء 
الجمعة،  صباح  وإسناد،  دعم  الخامس 

املقاتلني يف جبهة كرش حاملة.
واّطلع العميد النويب عىل الجاهزية 
القتالية يف املواقع العسكرية بخطوط 
املواجهة ضد املليشــيات الحوثية عىل 
امتــداد جبهة كرش, معســكر حاملة 
يطل  الذي  االســرتاتيجي  لحمر  وجبل 
عىل الراهدة والدمنــة يف تعز اليمنية 
حيث ترابط قــوات اللواء الخامس دعم 
وإسناد، ناقاًل لهم تحيات الرئيس القائد 
عيدروس قاســم الُزبيدي القائد االعىل 

للقوات املسلحة الجنوبية.
وأشاد العميد النويب بالروح املعنوية 
العالية التي يتمتع بها االبطال املرابطني 
يف  واستبســالهم  التامس  مواقع  يف 
التصدي للمليشــيا اإلرهــاب الحويث، 
مشددًا عىل رضورة أخذ الحيطة والحذر 
القتالية  الجاهزيــة  حالــة  ومواصلة 

العالية.
وأكد النــويب عىل تعزيــز املواقع 

األمامية بجبهة كرش حاملة ومضاعفة 
الجهود لخدمــة املقاتلني وتذليل كافة 
الصعوبــات التي تواجههــم يف إطار 
املليشيات دروس  الجبهة، مؤكدًا تلقني 
قاســية عىل يد ابطال قواتنا املسلحة 

الجنوبية.
الخامس  اللواء  ابطال  أكد  بدورهم, 
القتالية  الجاهزية  عىل  وإســناد  دعم 
لتنفيذ املهام العسكرية وردع املليشيات 
يف جبهــة كرش, معاهدين الشــهداء 
الدفاع عن  بامليض عــىل دربهــم يف 
الجنــوب واســتكامل تحرير األرايض 

الجنوبية .
حاملة  كــرش  جبهــة  وتشــهد 
مواجهات عنيفــة وقصف مدفعي بني 
وإســناد  دعم  الخامس  اللــواء  قوات 
ومليشــيات الحويث عقب اســتحداث 
املليشــيات مواقــع جديــدة ووصول 
تعزيزات جديدة لها خالل األيام املاضية.
التفقديــة  الجولــة  يف  رافقــه 
قائد جبهــة كرش حاملــة عبد جابر 
عــي وعملياتها وعدد مــن القيادات 

العسكرية.

األمناء/ خاص:
عقد معايل وزير األشــغال العامة 
الحريزي  املهنــدس ســامل  والطــرق 
اجتامعا برئيــس ونائب رئيس مجلس 
الطرق  صيانة  صندوق  وقيادات  اإلدارة 
العاصمة  الرئييس-  املركز  والجســور، 

عدن.
ويف مستهل االجتامع رحب كٌل من 
رئيس مجلــس إدارة الصندوق املهندس 
معني محمــد املاس ونائبــه املهندس 
ســامي ســامل باهرمز مبعايل الوزير 
نيابة عن كافة كوادر وموظفي صندوق 

صيانة الطرق.
الوزير إىل رشح  واســتمع معايل 
موجز قدمه املهندس املاس عن أبرز ما 
صيانة  مشاريع  أعامل  من  تحقيقه  تم 
الطرق الجــاري تنفيذها، باإلضافة إىل 
مســتوى التقدم بخطة الصندوق للعام 

الجاري ٢٠٢٢م.
وأثنى معايل الوزيــر عىل الجهود 
الــذي يبذلها  كٌل من قيــادة وموظفو 
صيانة  مشــاريع  إنجاز  يف  الصندوق 

الطرق. مشــريا إىل سعي قيادة الوزارة 
والحكومة والقيادة السياسية يف تذليل 
الصعاب واملعوقات  أمام  كل ما ميكن 

أن يخدم مصلحة الوطن واملواطن.

حلج / األمناء / خاص:
أعلنت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج 
رفضها القاطع واملطلق ملا وصفتها  بالقرارات أحادية الجانب والتي 

أصدرها محافظ املحافظة أحمد عبدالله تريك. 
واعتربت قيــادة انتقايل لحج القرارات التــي أصدرها املحافظ 
الرتيك األسبوع املايض والخاصة بتعيني مدير عام ملديرية املضاربة 
ورأس العارة ومدير عام للمــوارد املالية بديوان عام املحافظة بأنها 
قرارات ذات طابع سيايس ومحاولة إلثارة الفتنة والفوىض وتجاوز 

واضح ورصيح ملضامني اتفاق الرياض. 
وحذرت القيــادة املحلية النتقايل لحج مــن مغبة التامدي يف 
اتخاذ القــرارات أحادية الجانب، مؤكدة بأنها لــن تتواىن للتصدي 
ألي محاوالت إلثارة الفتنة والفوىض وستتخذ كافة السبل والطرق 
لوقف تلك القرارات التي من شــأنها تأجيج الشارع ورضب النسيج 
االجتامعي. وطالب انتقايل لحــج قيادة املجلس الرئايس والتحالف 
العريب للتحرك العاجل لتطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الرياض والتي 
من ضمنها تغيري محافظ ملحافظة لحــج ووقف أي قرارات أحادية 

الجانب.

األمناء/ منير مصطفي وقيصر ياسني 
مبناســبة مرور مائة يوم عىل وفاته وتحت شــعار "الطبيب 
اإلنسان الخالد يف كل قلب" شهدت العاصمة عدن صباح أمس حفل 
تأبــني الفقيد الدكتور أحمد عي ناجــي الخيي وكيل وزارة الصحة 

األسبق .
وشهد الحفل حضوًرا لعدد من القيادات يتقدمهم األستاذ فضل 
الجعدي، نائب األمني العام لألمانة العامة للمجلس االنتقايل وعضو 
هيئة رئاســة املجلس، والدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة 
الجمهوريــة، واألخ بدر معــاون األمني العام نائــب محافظ عدن، 
والدكتور سامل الشبحي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان، ورئيس 
جامعة عدن د . الخرض لصور، وعدد كبري من القيادات والشخصيات.

وألقيت خالل الحفل العديد من الكلامت التي تطرقت إىل مناقب 
ومواقف الفقيد التي اجرتحها خالل مشــوار حياته العملية واملمتدة 
إىل قرابــة 40عاما يف قطاع الخدمــات الصحية حامال عىل كتفيه 
رسالة الطب واإلنسانية وإسهاماته الخريية التي بذلها بني أوساط 

املجتمع.
ويف ختام الحفل كرم الدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة 
الجمهورية والدكتــور الخرض نارص لصور رئيس جامعة عدن أرسة 
الفقيد الطبيب اإلنســان الدكتور أحمد عي ناجي بشهادة تقديرية 

نظري جهوده وإسهاماته تجاه مرضاه.

األمناء/ خاص :
مع إعالن مجلس القيادة الرئايس، وتشــديده عىل رضورة حشد 
وتعبئة كافة القدرات والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف 
ملواجهة مليشــيا الحويث – الذراع اإليرانية يف اليمن - اتجهت أنظار 
الجنوبيني إىل املنطقة العسكرية األوىل املتواجدة يف وادي وصحراء 

حرضموت.
ويتهم الجنوبيون قيــادة املنطقة األوىل املعروف بوالئها لحزب 
اإلصالح، الفــرع املحي لتنظيم اإلخوان، بالوقــوف وراء العمليات 
اإلرهابيــة التي تشــهدها املحافظات الجنوبية املحــررة ورعايتها 
للعنارص اإلرهابية والتنظيامت املتطرفــة، إىل جانب تأمني طريق 

تهريب السالح واملخدرات مليليشيا الحويث اإلرهابية.

با�سليم: ل نعلم من اأين تاأتي الكتب املدر�سية املنت�سرة يف الأ�سواق ونطالب بفتح حتقيق

النوبي ُيوؤكد جاهزية اللواء اخلام�س دعم واإ�سناد ملواجهة ملي�سيا احلوثي

وزير الأ�سغال العامة والطرق يجتمع بقيادة �سندوق �سيانة الطرق واجل�سور  

انتقايل حلج يرف�س قرارات املحافظ )تركي( 
ويطالب املجل�س الرئا�سي بتطبيق اتفاق الريا�س

العا�سمة عدن حتيي حفل تاأبني فقيد 
الوطن الدكتور اأحمد علي ناجي

ترقب جنوبي ل�سدور قرار بنقل قوات 
الع�سكرية الأوىل من وادي ح�سرموت


