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عدن / األمناء / خاص :
الجعدي  محمد  فضل  األستاذ  استقبل 
- نائب األمني العام لهيئة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنويب، أمس األربعاء، مبكتبه 
بالعاصمة عدن - األســتاذ عبدالله نعامن 
األمني العــام التنظيم الوحدوي النارصي 

اليمني.
وجــرى خــال اللقاء مناقشــة آخر 
املســتجدات عىل الســاحة السياســية 
والجهود املبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض من 
أجل الرفع من وترية عمل مؤسسات الدولة 
مواجهة  نحو  واالتجاه  واألمنية،  الخدمية 

فيه  ملا  املتطرفة  والقوى  الحويث  مليشيات 
مصلحة األمن واالستقرار يف الجنوب واليمن ودول اإلقليم.

وأكــد الجعدي أهميــة تضافر الجهــود وتعزيز العمل 
املشــرك ملواجهة التحديات والعراقيــل التي تضعها القوى 
املتطرفة الداعمــة لإلرهاب التي تريد عرقلــة تنفيذ اتفاق 
الرياض وتحجيم نفوذها وتواجدها عىل الساحة السياسية.
وأشاد الجعدي خال اللقاء باملوقف الشجاع الذي اتخذه 
اليمني  النارصي والحزب االشــرايك  الوحــدوي  التنظيم 
واملؤمتر الشــعبي العام، والتي رفضــت مبوجبه القرارات 
أحادية الجانب التي اتخذتها الرئاســة اليمنية والهادفة إىل 

تعطيل عملية استكامل تنفيذ اتفاق الرياض وإرباك املشهد 
وإفشال عمل حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل املنبثقة 

عن االتفاق.
من جانبه، أكد نعامن عىل أهمية التنسيق وفتح قنوات 
تواصل لتعزيز العمل املشــرك بني األحزاب األخرى الرافضة 
للقرارات األحادية مع املجلــس االنتقايل الجنويب ملواجهة 
التحديات التي تقــف عائقًا أمام اســتقرار الوضع األمني 

واملعييش للمواطن.
كام أكد نعامن اســتعداد التنظيم ملضاعفة جهوده مع 
جميع الجهات القانونية ملواجهة تلك القرارات التي شــكلت 

مخالفة رصيحة للدستور والقوانني النافذة يف الباد.

األمناء/خاص:
ايفوع  منطقــة  أهــايل  دشــن 
القبيطة،  مديريــة  الفهيض، غــريب 
مبحافظة لحج، حملة تربعات إلصاح 
الطريق الذي يعــد رشيانا مهام يربط 

بني محافظتي لحج وتعز.
وبدأت الحملــة بجمع مبلغ تجاوز 
مليــون ريال إلنشــاء صندوق خريي 
ألبناء املنطقة ورصف الطريق وســط 
الخري  وفاعــي  للمنظامت  دعــوات 

للمساهمة يف استكامله.
وشــمل العمل: إعــداد مخططات 
التي تحتاج اىل إصاحات،  باملساحات 
أحجار/ صبيات  أعامل )رصف  وتنفيذ 
إزالة   / ســاندة  جدران  خرســانية/ 

املطبات الحجرية( .
ثباب  منطقة  مــن  الطريق  وميتد 

حتى ضوكة يف وداي شــعب مبديرية 
طور الباحة، وتشــمل املبــادرة طرقا 

فرعيــة منها: )الحقــراف – املقربة(، 
)االيفوع- الشاجي(.

األمناء / د. أمين آل عيسى :
قال مغردون ومدونون عىل وســائل 
التواصل االجتامعي إن هنالك اســتحواذا 
كليــا لعمل املنظــامت الدوليــة من قبل 
سلطة الحوثيني يف شــامل اليمن، حيث 
تعمل أغلب املنظامت اإلغاثية من موقعها 
يف صنعاء الخاضعة لســلطة االنقابيني 

الحوثيني.

ويف تحيــز واضح، هنــاك دعم عىل 
كافة املستويات الخدمية واملالية واإلغاثية 
للمناطــق الخاضعــة لســلطة الحويث، 
بينام املناطق الخاضعة لســلطة الرشعية 
مبناطق  مقارنة  إنســاين  دعم  يصلها  ال 
الســيطرة الحوثيــة، وهو مــا يخالف- 
الدور اإلنساين  الناشطني-  بحسب هؤالء 
الجهات ومتارس  به هــذه  الذي تضطلع 

نشاطها تحت يافطته.
الجنوبيون  النشــطاء  هــؤالء  ودعا 
املنظــامت اإلغاثية واإلنســانية أن يولوا 
اهتاممهم أيضــا باملناطق املحررة، فهناك 
مأســاة إنســانية يعاين منها املواطنون 
وشــددوا  واإلغايث،  الخدمي  الجانب  يف 
عىل أهمية التوزيــع العادل لهذه الجهود 

اإلنسانية.

عدن / األمناء / خاص :
فائق قائد سامل سنان، امرأة مسنة 
مطلقة، وليــس لديها أي مصدر دخل، 
وأطفالها يعيشــون معهــا، توجهت 

مبناشــدة  إىل وزير الخدمــة املدنية 
والتأمينات الربفسور عبدالنارص الوايل 
للتوجيــه بتمكينها مــن راتب أخيها 
املتوىف وصدور حكم قضايئ لتمكينها 

املعيشــية  للحالة  نظرا  الراتــب،  من 
التي تعيشها خصوصا بعد أن  الصعبة 
التأمينات بعدن رفض قرار  قرر مكتب 

املحكمة دون اإلفصاح عن األسباب.

األمناء / غازي العلوي :
وجه قيادي بارز يف جامعة اإلخوان املســلمني، فرع اليمن، اتهامات 
وانتقادات شــديدة اللهجة ألبناء الجنوب، متهام إياهم بالعاملة واالرتزاق 

لدول الجوار )يف إشارة إىل اإلمارات العربية املتحدة( .
ومل يكتِف القيادي اإلخواين املهرج فهد القــرين بتلك االتهامات، بل 
وصل به الحــال إىل الطعن بأعراض الجنوبيني، حيث احتقر نســاءهم 
وشبابهم وصورهم بأنهم مجرد )ناس با قيمة وال أي وزن لهم، يغتصبوا 

النساء ويأكلوا حقوق اآلخرين وممكن يبيعوا أعراضهم من أجل املال(.
وظهر املهرج فهد القرين عرب مقطع فيديو متهجام عىل أبناء الجنوب 

ودول التحالف العريب الذي اتهمها باحتال اليمن.
وأثارت اتهامات القرين موجة سخط واســتنكار شديدين لدى كافة 
األوســاط الجنوبية التي اعتربت ذلك قذفا بحق أبناء الجنوب يضاف إىل 
ســجات قيادات حزب اإلصاح املليئة بالسب والشــتم والقذف وفتاوى 

التكفري بحق الجنوبيني.
وعلق ناشطون جنوبيون عىل مواقع التواصل االجتامعي عىل حديث 
فهد القرين بالقول: "باملخترص.. ابن الدواج املهرج القرين يعكس صورة 
حزب اإلصــاح وطريقة تفكريه ونظرته لألمور .. كل ما عمله وقدمه من 
تهريج يأيت بدعم وإسناد من الدائرة الثقافية واإلعامية لحزب اإلصاح".

الناشط اإلعامي يارس اليافعي قال يف تعليقه: "مواقف فهد القرين 
األخرية من الجنوب والتي وصلت إىل املســاس باألعراض وقذف نســاء 
ورجال الجنوب، تؤكد املؤكد أن الرجل قليــل أصل وبا أخاق وال رجولة، 

مثل ما صور نفسه يف مسلساته ومرسحياته".
وأضاف: "مــا يجب أن يدركه أنــه يواجه الجنوب ببعــده التاريخي 

والثقايف والحضاري، والناس لن تسكت ولن تنىس باملطلق".

أبني / األمناء / خاص :
متكنت األجهــزة األمنية مبحافظة أبني، بقيــادة العميد محمد فضل منرص، 
القائم بأعامل مدير أمن أبني من إلقاء القبض عىل شاب عرشيني يدعى )م -ا-ع( 

قام باغتصاب طفلني من أقربائه يف قرية الوادي مبدينة الكود.
وبارشت األجهــزة األمنية يف املحافظة بقيادة العميــد محمد فضل برسعة 
القبض عىل الجاين عقــب تلقيها باغا باغتصاب طفلني تراوح أعامرهم ما بني 

8- 10 سنوات. 
وشــدد العميد محمد فضل منــرص بالقول: "إننا باملحافظــة نبذل قصارى 
جهدنا لتثبيت دعائم األمن واالستقرار والسام وإلقاء القبض عىل املجرمني ومن 

يحاولون تشويه هذه املحافظة وأهلها".
وأضاف فضــل: "لقد قمنا يف إدارة األمن باملحافظة مبســاٍع حثيثة لتطبيع 
الحياة املدينة رغم شــحة اإلمكانيات وآخرها قضيــة االغتصاب التي ارتكبها أحد 

األشخاص ضد اثنني من أقربائه".

حلج/ األمناء / محمد السالمي :
قال منســق الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز د. صدقي العبديل: "إن إجاميل 
الحاالت املكتشــفة باملحافظة حتى نهاية العام 2020 م بلغت 79 حالة تم رصدها 
منُذ تأسيس املركز عام 98م وموزعة عىل مديريات املحافظة، حيث تم إحالتهم إىل 
املراكز العاجية خارج املحافظة بأقرب مركز عاجي مبستشــفى الصداقة مبركز 

الحميات".
وأوضخ أن "ثلثــي هذه الحاالت قد توفوا ومل يتبَق غــري الثلث من ذلك العدد 
اإلجاميل، فيام يتم متابعة الحاالت املتواجدة باملناطق القريبة، أما من هم مبناطق 
بعيدة مل نتمكن من الوصول إليهم بسبب عدم وجود سيارة للمتابعة، فقد رسقت 
السيارة الخاصة باملنسق خال فرة الحرب 2015م ، باإلضافة إىل توقف امليزانية 

منذ فرة الحرب أيضا".
وأشــار أن "الربنامج بدأ بإعادة تفعيل دوره باملناطق املحررة بعد تعيني مدير 
للربنامج، وهناك أنشــطة وبرامج يجري تنفيذها من قبل العاملني بالربنامج من 
خال برامج التوعية وفحص ومعاينة الحــاالت املصابة يف 7 محافظات محررة 
وتقديــم العاج املجاين للمصابني مبرىض اإليدز، إىل جانب تقديم ســلل غذائية 

ومواد نظافة سنويا".
 مضيفا بالقول: "نحن كمنسقني نسعى إىل أن توزع لهم كل 3 أشهر ملساعدة 
املصابــني والتخفيف من معاناتهم وأعباء الحياة املادية يف ظل ارتفاع األســعار 

والغاء".
ومثــن جهود مدير عام مكتب الصحة باملحافظة د. عارف عياش محفوظ يف 
تذليل الصعاب ملنسق الربنامج باملحافظة من خال املتابعة املستمرة وتقييم نشاط 

الربنامج باملحافظة.
وطالب د. صدقــي العبديل برضورة توفري ســيارة للمتابعة وميزانية لتنفيذ 

األنشطة امليدانية مثل برامج التوعية ومتابعة الحاالت باملديريات.

مبادرة �أهلية لإ�صالح طريق حيوي يربط حلج بتعز

��صتياء و��صتهجان �صعبي من منظمات �لإغاثة و�ملنظمات �لأممية يف �جلنوب

�مر�أة م�صنة تنا�صد �لربف�صور �لو�يل �لتوجيه بتمكينها من ر�تب �أخيها �ملتوفى

قيادي �إ�صالحي يطعن يف �أعر��ض �جلعدي يلتقي �لأمني �لعام للتنظيم �لوحدوي �لنا�صري
�جلنوبيني ويثري موجة غ�صب و��صعة

�أمن �أبني يلقي �لقب�ض على �صاب ع�صريني 
�غت�صب طفلني مبدينة �لكود

�لإعالن عن 79 �إ�صابة مبر�ض )�لإيدز( يف حلج

أخبار محلية


