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احلكومة اليمنية تقرر نقل
ً
عملها ر�سميا �إىل حمافظة م�أرب

الرياض  /األمناء  /خاص :

قررت الحكومة اليمنية املتواجدة يف الرياض نقل عملها عمل وزرائها
إىل محافظة مأرب.
وقال مصدر مسؤول :إن الحكومة التي تتواجد يف الرياض منذ أحداث
عدن وسيطرت قوات املجلس االنتقايل الجنويب عىل قرص معاشيق يف
عدن اتخذت قرار بنقل عملها إىل مأرب.
وأوضــح املصدر أنّ الحكومة قد أقرت يف اجتامع لها مبقر الســفارة
اليمنية يف الرياض نقل عملها واســتمرار املرافق الحكومية بالعمل يف
كل املحافظات.
مصدر آخر مطلع أفاد لقناة ( روســيا اليــوم ) أن ضغوطات دولية
أفضت إىل قبول الحكومة اليمنية بنقل عملها إىل مأرب كام رفضت عدة
دول قرارات وزراء الحكومة بإيقاف أنشطة العمل يف الوزارات بعدن .
وأشار املصدر إىل أن املجتمع الدويل يتطلع إىل الخروج بتفاهامت من
حوار جدة الذي دعت له خارجية اململكة العربية السعودية بني الحكومة
اليمنيــة واملجلس االنتقايل الجنويب عقب أحــداث عدن يف العارش من
أغسطس الجاري.

الهويدي :نطمئن املواطنني
با�ستقرار الوقود يف عدن
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الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري وتقف �أمام �آخر امل�ستجدات على ال�ساحة اجلنوبية

عدن  /األمناء  /خاص :
عقــدت األمانة العامة لهيئة رئاســة
املجلس االنتقايل الجنويب ،أمس االثنني،
اجتامعها الدوري األســبوعي ،برئاســة
األســتاذ فضل محمد الجعدي ،مســاعد
األمني العام.
وناقش االجتامع ،مستجدات األوضاع
الراهنة عــى الســاحة الجنوبية خالل
األســبوعني املنرصمــن وآليــة عمل
املؤسسات الخدمية ،مبا فيها مؤسستي
الكهرباء واملياه ،ومصفاة عدن .
وح ّيا االجتامع أبناء الجنوب ملشاركتهم
الفاعلة يف مليونية الثبات والتمكني التي
دعت إليها النقابــات العاملية ومنظامت
املجتمع املدين ،مشــيد ًا بجهــود اللجنة
املنظمة التي أسمهت يف إنجاح املليونية.
ووقف االجتامع أمام القرارات املتخذة
مــن قبل بعــض الوزراء يف ماتســمى
بحكومــة الرشعية ،والتــي تهدف إىل
تعطيل الحياة املعيشــية وعرقلة مصالح

املواطنني ،وشــدد االجتامع عىل أهمية
تفعيل دور أقســام الرشطة يف مديريات
العاصمة عدن لتعزيز دور األمن .
كام ناقش االجتامع ،املواضيع األخرى

املدرجة يف جدول أعامله ،ويف مقدمتها
تقارير اإلنجاز األسبوعية لكل دائرة ،وكذا
خطط األنشطة لألســبوع القادم ،واتخذ
مايلزم بشأنها.

رئي�س انتقايل حلج يتفقد امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء

األمناء/خاص:

رصح رئيــس نقابات عامل رشكة النفط الهويــدي يف أول يوم دوام
بعد إجازة عيد األضحى املبارك عــدن بأنه كان يوم َا عملي َا وطبيعي َا جد َا
واألمور تســر بشــكلها
الروتيني كاملعتاد .
وأكــد الهويــدي بأن
الرشكة ستستمر وبوترية
عالية يف تقديم خدماتها
للمستهلك وذلك يف توفري
املشــتقات النفطية عرب
محطاتهــا املوزعــة يف
عمــوم املحافظــة وكذا
املحطــات األهليــة عرب
وكالئنا املعتمدين.
وطامن الهويدي سائقي
املركبات وكل املواطنني بأن
الحالة التموينية مستقرة
بإذن الله وال داعي للقلق .
وناشــد الجميع بعدم الهلــع وخلق األزمات والطوابــر والكف عن
التصديق للشائعات املغرضة التي يطلقها ضعفاء النفوس وتجار األزمات
يف بعض املواقع اإللكرتونية ومواقع التواصل االجتامعي .
واختتم الهويدي ترصيحه بالقول ":إن رشكة النفط عدن رشكة وطنية
و ســتظل كام كانت ملك للشعب ويف خدمة الشــعب وقضيته العادلة
والحقوقية بامتياز ".

ال�شرعية تعاقب عدن
بتحويل اجلوازات �إىل تعز!
األمناء/خاص:

قال مصدر مســؤول يف الهجرة والجوازات  :إنهــم تلقوا يوم األحد
توجيهات من حكومــة الرشعية يف الرياض بوقــف أي معامالت يف
مصلحة الهجرة والجوازات يف العاصمة عدن .
وقال املصدر لـ"األمناء" إن التوجيهات الحكومية قضت بنقل معامالت
استخراج الجوازات من العاصمة عدن إىل محافظة تعز معربا عن أسفه
لهذا القرار الذي وصفه بالعقايب ألبناء عدن واملحافظات الجنوبية كافة
 ،وطالب املصدر الرشعية بإلقاء هذا القرار .
مواطنون عربوا عن سخطهم واستنكارهم لهذا القرار واعتربوه دليل
عىل ضعف الرشعية وحقدها عيل أبناء عدن والجنوب وطالبوا التحالف
بالتدخل إللقاء هذا القرار الذي وصفوه باالنتقامي .

حلج  /األمناء  /خاص :

تفقد رئيس القيــادة املحلية للمجلس
االنتقايل الجنويب محافظة لحج املحامي
رمزي الشــعيبي مقر املؤسســة العامة
لكهرباء لحج حيث كان يف اســتقباله
مدير عام املؤسســة األستاذ عبدالحافظ
الشعبي .
وأثنا الزيارة استمع الشعيبي إىل رشح

مفصل حول أهــم الصعوبات واملعوقات
التي تواجه ســر عمل املؤسسة وأهمها
االنقطاعات املستمرة للكهرباء يف لحج
مشــددا عــى انضبــاط إدارة الكهرباء
والجهات املعنية برسعة وضع الحلول ملا
من شــأنه تخفيف معاناة املواطنني يف
لحج .
هذا وعقــب الزيارة قام املحامي رمزي

الشــعيبي بجولــة اســتهدفت محطة
الكهربــاء واطلع عــى جاهزية املعدات
واملشغالت .
رافق رئيس القيــادة املحلية للمجلس
االنتقايل الجنويب أثناء زيارته األســتاذ
أنيس العجييل مدير عام الحوطة ورئيس
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الحوطة
وضاح الحنييش .

اجتماع يف وزارة النقل برئا�سة القفي�ش يناق�ش �آليات االن�ضباط واحل�ضور
األمناء/خاص:

تم عقد اجتامع بوزارة النقل برئاسة
الدكتور الخرض عــي القفيش وكيل
وزارة النقل للشؤون املالية واإلدارية
وبحضور األســتاذ عامــر الزعوري
وكيل مساعد الوزارة للشؤون املالية
واإلدارية واألستاذ فضل العبادي وكيل
الوزارة لقطاع النقل الربي وبحضور
جميع موظفي ديوان وزارة النقل يف
العاصمة عدن .
وأشار وكيل الوزارة الدكتور الخرض
القفيش يف كلمته إىل أن وزارة النقل
وزارة فنية خدمية بحتة بحسب قرار
إنشــائها وهي ترشف عــى هيئات
ومؤسســات وجميــع املنافذ الربية
والبحرية والجويــة وتقدم خدمات
للمواطنني حتى ال تتعطل مصالحهم
ولذلــك فإنه من الــروري االلتزام
بالدوام الرسمي وتقديم الخدمات لهم
.
وأشاد القفيش وقدم الشكر لكافة
الهيئات واملؤسســات التابعة للوزارة
عىل االنضبــاط بالدوام الرســمي

داعيا إىل عدم االنجرار وراء الدعوات
السياســية التي ال تخــدم مصالح
املواطنني وتدعــو إىل تعطيل العمل
بعيدًا عن روح املسؤولية .

والجدير بالذكر  :أن وزارة النقل بكل
هيئتها ومؤسســاتها كانت السباقة
يف االلتزام بالحضــور وفتح جميع
مقارها!.

