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محليات

بحضور الدائرتني القانونية وحقوق اإلنسان 
يف المجلس االنتقايل ..

عدن / األمناء / خاص :
أكد مديــر تحرير "األمناء" غازي العلوي بأن الحشــود العســكرية 
ملليشيات اإلخوان إىل مناطق الصبيحة مبحافظة لحج والتي ماتزال تتواىل 
تباعا من محافظــة تعز وبعض املناطق اليمنية تــأيت يف إطار مخطط 
تفجري الــراع وتأجيج األوضاع املدعوم من قطــر بغية تضييق الخناق 
عىل العاصمة الجنوبية عدن متهيدا الجتياحها بالتزامن مع أعامل فوىض 
ونرش الخوف والرعب يف نفوس املواطنني عرب أدوات موالية لإلخوان من 

داخل عدن .
وقال الزميل غازي العلوي يف مداخلة له عرب برنامج "مدار الصحافة" 
الذي تبثه قناة "عدن املستقلة" ويقدمه اإلعالمي الشاب عبدالله بريك ، إن 
املواجهات التي شــهدتها منطقة الصبيحة جاءت يف أعقاب تزايد نشاط 
القوات اإلخوانية املدعومة من قطر واللواء الرابع مشــاة جبيل، ومحاولة 
التمدد يف مناطــق محافظة لحج وتطويق العاصمة عدن من الشــامل، 
بهــدف إكامل مثلث الحصار الذي يســتهدف محــارصة عدن من رشقها 
حيث تتواجد قوات اإلخوان يف أبني، وشــاملها من خالل انتشــار قوات 
تابعة للحشد الشعبي يف لحج، إضافة إىل ميليشيات اإلخوان التي تهاجم 

محافظة الضالع بشكل مستمر.
وأكــد العلوي بأن هذا التصعيد اإلخواين يف ضل صمت األشــقاء يف 
التحالف العريب ينذر بنتائج كارثية لن تكون عىل الجنوب فحسب بل عىل 
األشــقاء يف اململكة العربية الســعودية واملنطقة بأرسها خصوصا وأن 
جامعة اإلخوان املدعومة من قطــر وتركيا قد دخلت يف تحالف علني مع 
مليشــيا الحويث االنقالبية املدعومة من إيران والتي تدرك الشقيقة مدى 
خطورة مرشوعها التي تســعى لتنفيذه لرضب املرشوع العريب ونســف 

جهود دول التحالف .
واضــاف : " أكرث من "9" الويــة منها ألوية حديثة تم اســتحداثها 
بتوجيهــات الجرنال عيل محســن األحمــر وبدعم قطــري وأخرى يتم 
استقدامها من محافظة تعز إىل منطقة الصبيحة وتركها لجبهات القتال 
يف الشامل بالتزامن مع وقف مليشيا الحويث التقدم صوب مأرب يكشف 
وبجالء مدى التنسيق املشــرك بني الجامعتني وإرصارهام التوجه صوب 
الجنوب الحتالله ونسف ما تبقى مام تسمى بـ"اتفاقية الرياض" التي مل 

يعد لها يف الواقع اال اسمها " .
وختم مدير تحرير "األمناء" الزميل غــازي العلوي مداخلته بالتأكيد 
عــىل أن القيادة السياســية للجنوب والقوات الجنوبية وبتالحم شــعب 
الجنوب معها سوف تفشــل كل تلك املؤامرات مثل افشلتها من سابق كام 
ان االبطال من أبناء الصبيحة مل ولن يقفوا مكتويف األيدي وســيتصدون 
لتلك الجحافل التي تحاول جعل مناطق الصبيحة جرسا للعبور صوب عدن .

 

األمناء/كرم امان:
أقدم رجل قبل يومني بقتل إبنه القارص حرقا يف منطقة الخســاف مبدينة 

عدن القدمية جنويب اليمن.
ويف تفاصيل الحادثة، قال قائد رشطة كرير بعدن نبيل عامر والذي بدوره 
أكد الواقعة، واوضــح ان التحقيقات جارية يف القضية وســيتم نرش كافة 

تفاصيلها حال االنتهاء من التحقيقات.
وقال عامر يف افادة ان أب قام قبل يومني بقتل ولده الصغري القارص حرقا، 

قبل ان يهرب االب واالم وابنهم االكرب اىل جهة مجهولة هروبا من االمن.
واضاف ان رشطة كرير بذلت جهود امنية كبرية ومتكنت من القبض عىل 
الشــخص الذي قام بتهريب االرسة بعد ارتكاب جرميــة قتل طفلهم الصغري 
حرقا، الفتا ان الرشطة تتحفظ عــىل املهرب وتجري معه التحقيقات للوصول 

اىل خيوط ونتائج الجرمية البشعة.
واشار عامر ان التحقيقات جارية، وال ميكن االفصاح عن االسباب الحقيقية 
للجرمية ودوافعها يف الوقت الحايل، مشــريا انه سيتم الكشف عن تفاصيلها 
حال االنتهاء من التحقيقات، حتــى وان تطلب االمر اىل عقد مؤمتر صحفي، 

حد قوله.
وكان مواطنون يف عدن تداولوا انباءا عىل منصات التواصل االجتامعي ان 
ســبب حرق االب البنه يعود اىل ما اسموه بواقعة لواط جرت بني الطفل واحد 
ابناء الحارة، لكن تلك املعلومات غري موثقة مبصادر رسمية ومعلومات امنية.

وبهذا الشأن استغرب مدير رشطة كرير نبيل عامر من تلك االنباء املتداولة، 
مؤكدا ان كل ما يشاع ليس له اي اساس من الصحة، ومن الخطأ تداول مثل تلك 

االنباء قبل انتهاء التحقيقات واالفصاح عنها.

عدن / األمناء / خاص :
شدد محافظ العاصمة عدن األستاذ 
تنظيم  مللس، عىل رضورة  أحمد حامد 
عملية النزوح إىل العاصمة عدن، وذلك 
من خالل إنشاء مخيامت تأوي األعداد 
الكبرية مــن النازحني الذين ســكنوا 
مدن العاصمة وشكلوا عبًئا كبريًا عىل 
الخدمات، باإلضافة إىل تسبب البعض 
املشــكالت،  من  العديد  بإحداث  منهم 
كام  العشــوايئ  البناء  مقدمتها  ويف 

حدث مؤخرا يف مديرية صرية.
وأشــاد املحافظ مللس خالل لقائه 
أمس ، الســيد عبدالرحمن عيل املدير 
القطري ملنظمة اإلغاثة الدولية، بالدور 
اإلنســاين ملنظمة اإلغاثة الدولية من 
املشــاريع  من  لعدد  تنفيذهــا  خالل 
برنامج  وآخرها  اإلنســانية  والربامج 
املســاعدات النقدية املمول من برنامج 
الغذاء العاملي الذي يســتفيد منه نحو 

41 ألف أرسة يف كافة مديريات عدن.
وأعرب املحافــظ مللس عن أمله أن 
يشــهد العام القادم 2021 زيادة أعداد 
املســتفيدين، كون هناك احتياج كبري 
وازدياد يف عــدد املواطنني املحتاجني 
للمســاعدات النقدية نظــرا للظروف 
املعيشية الصعبة بسبب الحرب وارتفاع 
أســعار العمالت األجنبية أمام العملة 
املحليــة، وانعكاس ذلك عىل أســعار 

املواد الغذائية .
واّطلع املحافــظ مللس خالل اللقاء 
الصعوبات  وأبرز  املنظمة  أنشطة  عىل 
واملشــكالت التي تواجه عملها، مبديًا 
تذليل  عىل  املحلية  الســلطة  استعداد 
الصعوبات يف نطاق اختصاصها، مبا 
يضمن تأدية املنظمة لواجبها اإلنساين 

عىل أكمل وجه.
عيل  شــهباز  أوضح  جانبه،  ومن 
مدير مكتــب املنظمة بعــدن، كيفية 
اآللية التي يتم بها اختيار املستهدفني، 
والتي تتم عرب التنســيق بني املنظمة 
واللجان  باملديريات  املحلية  والسلطات 

املجتمعية يف األحياء السكنية.
االتفاق  تــم  االجتامع  ختام  ويف 
عىل تعزيز عملية التنسيق بني السلطة 
املحلية ومنظمة اإلغاثة الدولية وربط 
التخطيط والتعاون  أشــطتها مبكتب 

الدويل بالعاصمة عدن.
انتصار  األســتاذة  اللقــاء  حرض 
مرشــد، مدير عام مكتــب التخطيط 
والتعاون الدويل، والفريق االستشاري 
املحافظ،  مبكتب  املنظامت  لشــؤون 
متنى عبيد، ومحمــد العبادي، ومدير 
الربامــج وضابط املشــاريع مبكتب 

املنظمة بعدن.

حلج/ األمناء / خاص :
للمجلس  املحلية  القيــادة  وجهت 
االنتقــايل الجنــويب مبحافظة لحج 
الدعــوة لكافة أبناء لحج للمشــاركة 
الفاعلة يف إحياء مئوية الشهيد القائد 
يرسي الحوشبي والتي سوف تقام يوم 
الســبت القادم املوافق 24 أكتوبر يف 
قاعة سبأ الكربى مبديرية خور مكرس 

بالعاصمة عدن .
النتقايل  املحلية  القيــادة  وأهابت 

لحج بالجميع الحضور واملشــاركة 
يف هذه الفعالية كجزء بســيط من 
رد الجميــل للشــهيد القائد العميد 
الحوشــبي  / يــرسي عبيد حازم 
قائد اللواء العــارش صاعقة والذي 
الرشف  استشــهد وهو يف مواقع 
والبطولة  يدافع عــن الجنوب من 
التي  اإلخوانية  املليشــيات  جحافل 
تحاول اجتيــاح الجنوب يف جبهة 

أبني .

عدن / األمناء/خاص:
عقــدت منظمة حــق للدفاع عن 
الحقــوق والحريات، أمــس األربعاء 
صحفيًا  مؤمتــرا  عدن،  العاصمة  يف 
املتعلق بضلوع  تقريرها  الســتعراض 
حــزب التجمع اليمنــي لإلصالح يف 
القانون  ارتــكاب جرائــم مبوجــب 
الدويل واالتهامــات املوجهة لقياداته 
اإلرهابية  بالتنظيــامت  الرتباطهــم 
القانونية يف  الدائــرة  بحضور رئيس 
املجلس  رئاســة  لهيئة  العامة  األمانة 
االنتقايل الدكتور صالح املرفدي ونائب 
رئيس دائرة حقوق االنسان يف األمانة 
العامة الدكتــور عبدالعزيز عيل هادي 

وممثيل قسم الرصد يف الدائرة.
عىل  املرفدي  صالح  الدكتور  وأثنى 
الجهد الكبري الــذي بذلته فرق منظمة 
أن ذلك يضاف لجهود  حق، مشريًا إىل 
فضــح تنظيم االخوان بشــكل علني 

الدين  اســتخدام  فيها  مبا  وجرامئهم 
والشــخصية،  السياســية  للمصالح 
متمنيا أن تجــد معلومات هذا التقرير 
أذان مصغيــة يف الجهــاز القضايئ 

للتحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها. 
الدكتور  أشــاد  له  مداخلــة  ويف 
عبدالعزيــز عيل هادي مبــا تطرق له 
ومالمئته  الحقوقــي،  التقريــر  هذا 
مــع ماتطلبه املنظــامت الدولية من 
معلومات خاصة وأنــه تناول الجرائم 
يف أكرث مــن محافظــة يف املناطق 
املحررة وتعز وغريها، مشــددا عىل أن 
التقرير هو رسالة للمنظامت الن  هذا 

تهتم مبخرجات هذا املؤمتر. 
ويف مســتهل املؤمتر قدم األستاذ 
منظمة  رئيــس  امليــرسي  الخــرض 
حق للدفــاع عن الحقــوق والحريات 
التقرير  مًلحتوى  اســتعراضًا شــامال 
ورشح للمشــاركني خطــوات إعداده 
وعمليات جمع ورصد وتوثيق البيانات 

التقرير  تضمنهــا  التي  واملعلومــات 
وأساليب إعداده.

ثم بعد ذلك قدم الباحث واألكادميي 
العولقي قراءة  األســتاذ محمد نارص 
عامة حول التقرير تناول فيها عنارص 
بنائــه وأهميــة محتوياتــه وغزارة 

املعلومات واالحصائيات الواردة فيه .
كام قــدم الباحث والناشــط بدر 
قاســم العطوي مداخلــة تناول فيها 
التجمع  لحــزب  الفكريــة  الجــذور 
اليمنــي لإلصالح كواجهة سياســية 
لتنظيم اإلخوان املســلمني يف اليمن ، 
السيايس والعسكري  التفكري  ومنطية 
املليشــياوي لحزب اإلصالح عىل غرار 
والتنظيامت  املسلمني  اإلخوان  تنظيم 

اإلرهابية .
أمام  النقاش  باب  ُفتح  ذلك  وعقب 
الحارضين وقدمت عددا من األســئلة 
الرد  وتم  التقرير  حول  واالستفسارات 

عليها من قبل القامئني عىل التقرير. 

العلوي : �شمت التحالف على التح�شيد الإخواين باجتاه 
ال�شبيحة ينذر بنتائج كارثية لن تكون على اجلنوب فح�شب

اأب يقتل اإبنه حرقا يف منطقة اخل�شاف بكريرت ) تفا�شيل ( 

ملل�س ي�شدد على �شرورة تنظيم عملية النزوح اإىل العا�شمة عدن

القيادة املحلية لنتقايل حلج تدعو للح�شور وامل�شاركة يف 
مئوية ال�شهيد القائد ي�شري احلو�شبي

منظمة )حق( ت�شتعر�س تقريرها عن جرائم حزب الإ�شالح 
بحضور الدائرتني القانونية وحقوق اإلنسان يف المجلس االنتقايل ..


