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محليات

األمناء/خاص:
أمام  احتشــدت جامهري حاشــدة 
محكمة صــرية بالعاصمة عدن صباح 
الثالثــاء 19 ينايــر تضامنا مع أرسيت 
الداحمة  الشهيدين أبوبكر محمد صالح 
فيها  رفعــت  عيل،  منــور  وعيدروس 
الجامهري الحاشــدة صور الشــهيدين 
املغدوريــن وشــعارات مكتــوب فيها 
العادل  بالقصــاص  مطالبــة  عبارات 
مــن القتلة ورسعة البــت يف إجراءات 
املنظورتني  القضيتني  لهاتني  التقايض 
أمام املحكمة وقضايــا قتل أخرى منها 

قضية قتل الشاب عمرو حزام بكريرت.
وقد عرب والدا الشهيدين عن شكرهام 
وامتنانهام للجامهري الحاشدة التي لبت 
مناشدتهام ملؤازرتهام والتضامن معهام 
يف أوىل جلسات الشهيد عيدروس منور 
الذي قتل غــدًرا من قبل عصابة مروجة 
ومتاجــرة للمخدرات، وجلســة النطق 
بالحكم بقضية الشهيد أبوبكر الداحمة، 
وطالبــا القضــاء بالقصــاص العادل 
وتوقيع أقىص عقوبة بالقتلة ملا اقرتفوه 

من جرم بحق ولديهام.
وبعد دخول قاعــة املحكمة فوجئ 
تأجيــل محاكمة  بإعالن  الحــارضون 
قاتل الشــهيد منور وكذا النطق بالحكم 
يف قضية الشــهيد الداحمة بسبب عدم 
قتلة  الداحمة رغــم حضور  قاتل  جلب 
عيــدروس، حيث علــل القايض تأجيل 

القضيــة بكثافة حضــور املتضامنني 
وتالســنهم مع القتلة عنــد جلبهم من 
الســجن، إال أن أحد الشــهود نفى هذه 
الواقعــة وأضاف أن أحد قتلة الشــهيد 
بضحكات  املحتشدين  استفز  عيدروس 
عرب شــباك سيارة السجن مام يدل عىل 

سخريته وال مباالته مبا ارتكبه.

األمناء/خاص:
التنفيذية  الهيئة  بحث نائب رئيــس 
للقيــادة املحليــة للمجلــس االنتقايل 
الجنــويب يف محافظة لحــج، محمد 
أحمد العامد، الثالثاء، مع رئيس تنفيذية 
انتقــايل مديرية املســيمري عبدالفتاح 
مديرية  انتقايل  تنفيذية  ورئيس  جامل، 
كرش هــارون الصمة، ُســبل مكافحة 
تهريب املشــتقات النفطية إىل املناطق 
الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحويث .

وأشــاد نائب رئيس تنفيذية انتقايل 
محافظة لحج محمــد العامد، بالجهود 
التــي تبذلها قياديت انتقايل املســيمري 
وكرش وحرصهــام الكبري عىل محاربة 

هــذه الظاهرة ملا لها من أثر ســلبي عىل 
اقتصاد املديريتني بشكل خاص واملحافظة بشكل عام.

وأكد العامد أن قيادة انتقايل املحافظة برئاسة املحامي 
رمزي الشعيبي، تتابع تلك الظاهرة بشكل جدي ومسؤول 
ومآالتها عىل واقــع املحافظة حارضا ومســتقبال، الفتا 
إىل وجود تواصل مســتمر مع قيــادة املجلس االنتقايل 
الجنــويب ورئيس املجلس القائد األعىل للقوات املســلحة 
الزبيدي لوضع حلول  القائد عيــدروس  الرئيس  الجنوبية 
جذرية ألعــامل التهريب يف مديريتي املســيمري وكرش، 
وقدم عبدالفتاح والصمة إحاطة كاملة عن عمليات تهريب 

املشــتقات النفطية يف مناطق املسيمري وكرش املتاخمة 
ملحافظة تعز اليمنية وطرق وأساليب التهريب التي تجري 

بشكل غري مسبوق.
وأوضحا أن مهربني مــن مناطق تعز اليمنية يتوغلون 
يف مناطق الجنوب، حيث يقومــوا برشاء الوقود ثم نقله 
وبيعه يف مناطق ســيطرة املليشيات ما يتسبب يف بروز 

أزمات يف مديريات املحافظة.
حرض اللقاء مديــر العمليات بانتقايل املحافظة محمد 
الشويحي وضابط العمليات محمد الداؤودي ومدير اإلدارة 

املالية عبدالسالم نارص.

األمناء/خاص:
 - ســوقي  نريان  املحامية  التقت 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنــويب، نائــب رئيــس الجمعية 
الوطنيــة، يف مقــر الجمعية - عدًدا 
من القيادات األمنية يف مديرية طور 

الباحة مبحافظة لحج. 
وناقشــت ســوقي مع القيادات 
األمنية الوضع العام يف مديرية طور 
الباحة والصبيحة، وما يجري فيها من 
أعامل تعسفية من قبل بعض القيادات 
املســؤولة عىل املديريــة والتي زادت 
واملتمثلة  األخــرية،  اآلونة  حدتها يف 
القطاعات  بكل  الفســاد  انتشار  يف 
األمني  الحزام  قوات  وعرقلة  الخدمية 
من القيام مبهامه يف االنتشــار يف 

املديريــة لحاميــة املواطنني وفرض 
األمن. 

وأكدت سوقي بأنها ستقوم برفع 
ما تم مناقشــته خالل اللقاء للقيادة 
الجنويب،  االنتقايل  للمجلــس  الُعليا 

وذلك للنظر والبت فيها.
مدير  قاســم،  أحمد  اللقاء  حرض 
ومن  الوطنية،  الجمعية  رئيس  مكتب 

العقيد محمد عيل  القيادات األمنيــة 
الحزام  لــواء  التدريب  ركــن  علوان، 
األمنــي لجبهة الصبيحــة، ووضاح 
الخارجية  العالقات  مسؤول  املشويل، 
املنظامت،  منســق  الصبيحة،  لحزام 
وتوفيق قائد ســعيد عــوض، مدير 
إدارة الحقــوق والحريات يف تنفيذية 

انتقايل طور الباحة.

األمناء/خاص:
ُعقد يوم أمس األول يف العاصمة عدن، االجتامع الدوري  األول بني الدائرة 
اإلعالمية باألمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، واإلدارات 
اإلعالمية يف الهيئة التنفيذيــة النتقايل العاصمة عدن والهيئات التنفيذية يف 
املديريات للعام الجاري 2021، بحضور املهندس نزار هيثم عضو هيئة رئاســة 

املجلس االنتقايل الجنويب، رئيس الهيئة التنفيذية النتقايل العاصمة.
وأكد املهندس نزار هيثم، يف كلمة له خالل اللقاء، عىل أهمية الرفع من وترية 
العمل اإلعالمي وإبراز جميع نشاطات وفعاليات اإلدارات والقيادات املحلية يف 
العاصمة، مشريًا إىل أن الدائرة اإلعالمية باألمانة العامة ستتوىل خالل املرحلة 
املقبلة تقييــم أداء عمل اإلدارات اإلعالمية بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب 

كافة.
وكان الدكتــور عبدالله الحو، رئيس الدائرة اإلعالميــة باألمانة العامة، قد 
تحدث يف مســتهل االجتامع بتقديم التهنئة للمهندس نــزار هيثم لنيله ثقة 
الرئيس القائد عيــدروس الُزبيدي، بتعيينه عضوًا يف هيئة رئاســة املجلس، 

ورئيسًا لتنفيذية انتقايل العاصمة.
وأوضح الحو يف كلمته األهداف املراد تحقيقها كمخرجات لهذا االجتامع ملا 
فيه ربط العمل، وتوحيد الطاقات العملية لتحقيق التكامل املنشود للوصول إىل 
إعالم قوي ومتمّكن لالرتقاء به إىل مستوى التحدّيات، والتصدي لإلعالم املضاد 

الذي يواجه الجنوب .
عقب ذلك قدم خالد شوبة، مدير اإلدارة اإلعالمية بتنفيذية انتقايل العاصمة، 
ملحة عن اإلنجازات التي حققتهــا اإلدارة اإلعالمية بتنفيذية انتقايل العاصمة 
خالل العام املنــرم 2020، والتحديات التي واجهتها اإلدارة خالل نفس العام، 
مقدمًا ُجملة من املقرتحات التي من شــأنها أن ترفع من وترية العمل اإلعالمي 

بانتقايل العاصمة.
كام تحدث مدراء وأعضاء اإلدارات اإلعالمية املشــاركون يف االجتامع عن 
الصعوبات التي تواجه سري عمل إداراتهم، وقدموا التصورات واملقرتحات التي 

متكنهم من أداء مهامهم اإلعالمية بحسب املستوى املطلوب.
وخرج االجتامع بعــدد من القرارات، منها: قيام الدائــرة اإلعالمية بتنفيذ 
زيارات ميدانية للمديريات للمســاعدة يف تكامل وتنسيق العمل، وكذا التقييم 
املســتمر لعمل اإلدارات اإلعالمية للرفع من مســتوى أدائها اإلعالمي لتحقيق 

أهداف املجلس االنتقايل وتطلعات شعبنا الجنويب.

األمناء/خاص:
نفذ عامل وموظفو صندوق النظافة وتحسني املدينة مبديرية صرية، صباح 
يوم أمس، وقفة احتجاجية، طالبوا من خاللها إعادة تشكيل نقابة للعامل تعني 

بشؤون وحقوق املوظفني.
وطالــب العامل، يف الوقفة التي أقيمت يف مبنى مكتب األشــغال العامة 
مبديرية صرية، إدارة الصندوق والجهات املعنية بتصحيح أوضاع النقابة وإعادة 
هيكلتها مبا يتناسب مع مطالبهم من خالل ترشيح واختيار أعضاء يف اللجنة 
قادرين عىل الدفاع وانتزاع حقوق العامل الذين باتوا يفتقدون ألبســط األمور. 
مرشين بأن النقابة الحالية مل تقدم ما كان مأموال منها يف الثامن الســنوات 

املاضية وظلت غائبة وغري قادرة عىل تنفيذ مطالب العامل .
ورفع املحتجون من العامل صورا والفتات تطالب بتعيني األخ  محمد عايش 
)أبو يوســف(، لنقابة العامل عن مديرية صرية. مطالبــني الجهات املختصة 
برضورة االنصياع ملطالبهــم التي وصفوها باملرشوعة وحًقا من الحقوق التي 

تكفلها حرية التعبري.
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