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عدن / األمناء / خاص :
عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة 
املجلس االنتقــايل الجنويب، اجتامعها 
الدوري األسبوعي، أمس االثنني، برئاسة 
األستاذ فضل محمد الجعدي نائب األمني 
العــام، وبحضور العميــد طيار نارص 

السعدي عضو هيئة رئاسة املجلس.
القرارات  تداعيات  االجتامع  وناقش 
األخرية وتجاوزهــا التفاق  الرئاســية 
الريــاض، مؤكدا أن املجلــس االنتقايل 
لتحقيق  االتفاق  تنفيذ  أهمية  أكد  لطاملا 
آمال وطموحات شــعب الجنوب، مبينًا 
اإلقليمية  وبالرعاية  الرياض  باتفاق  أنه 
والدولية، أصبح املجلس رشيكا حقيقيًا 
وواقعــا ال ميكن تجاوزه ولن يســمح 

بذلك.
ودعا االجتامع الجهة الراعية التفاق 

الرياض ممثلة بــدول التحالف لتحمل مســؤولياتها تجاه 
أبرزهــا بالقرارات  الريــاض والتي متثلت  اتفاق  خروقات 

الرئاسية املخالفة ملا تم االتفاق عليه.
واستعرض االجتامع تقريًرا عن املشهد السيايس املُقدم 
من الدائرة السياســية يف األمانة العامة، والذي استعرض 
أبرز التطورات السياســية عىل الساحة الجنوبية، مبا فيها 
تداعيــات القرارات الرئاســية األخــرية وتجاوزها التفاق 

الرياض وبنوده.
كام تنــاول التقريــر التأثريات السياســية لإلجراءات 
العســكرية االســتفزازية املخالفة لخطة التحالف لترسيع 

تنفيذ اتفاق الرياض، واملتمثلة بإعادة املليشــيات اإلخوانية 
نرش قواتها يف بعض املواقع األمامية يف جبهة شقرة، كام 
تضمن التقرير عددًا من أبرز القضايا السياسية األخرى عىل 

الساحة الوطنية.
وتطرق االجتامع آلخر املستجدات واالقتصادية واألمنية 
والخدمية يف العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، واألزمات 
والصعوبات البــارزة يف هذه الجوانب، واملعالجات املقرتحة 

لكيفية تجاوز هذه الصعوبات.
هذا كام اســتعرض االجتامع تقرير النشاط األسبوعي 
لدوائر األمانة العامة، باإلضافة إىل محرض اجتامعه السابق 

وصادق عليه.

األمناء/صدام اللحجي:
حققت إدارة أمــن محافظة لحج 
قيادة  تحت  املنــرم،  2020م  خالل 
اللواء الركن / صالح الســيد إنجازات 
أمنيــة مرشفــة وقد ظهــرت جليا 
وواضحة عىل ربــوع محافظة لحج 
وما تنعم به من أمن وآمن واستقرار، 
مل يتحقق لو ال التضحيات التي قدمها 
األمنية يف عموم  األجهزة  منتســبو 
مديريات املحافظة ال ســيام عاصمة 

املحافظة الحوطة.
وقــال مدير أمــن محافظة لحج 
اللواء الركن صالح الســيد، أن ما كان 
ذلك ليتحقق لوال التضحيات الجسيمة 
والدماء الزكية التي قدمها األبطال من 
منتسبي األجهزة األمنية يف املحافظة 

بفرض األمن واالستقرار.
آمنة،  باتــت  لحج  بــأن  وأوضح 
بفعل توفــر اإلرادة والقرارات القوية 

الوعي  وبفضل  املســؤولة،  واملتابعة 
الشعبي ألبناء لحج بشكل عام ومدينة 

الحوطة بشكل خاص.
اإلنجازات  أبرز  السيد  اللواء  وعدد 
املنرم  2020م  عــام  خالل  األمنية 
بقولــه، عملــت إدارة أمــن لحــج 
وبالتنســيق مع كافة الجهات املعنية 
عىل وضع خطط أمنية مدروســة تم 
من خاللهــا ضبط املئات من املتهمني 
جسيمة،  وغري  جســيمة  قضايا  يف 
للنيابة وأخرى تم الصلح  منها أحيلت 
املضبوطة  القضايا  عدد  أما  والتنازل، 
منذ عام 2020م بلغت "783" قضية، 
منهــا "594" قضية أحيلــت للنيابة 
العامــة، و"84" قضية تــم إحالتها 
لدى الجهات املختصة، و "91" قضية 
انتهــت بالصلح أو التنــازل من قبل 

األطراف املتنازعة.
أما عــىل صعيد ضبــط متهمني 

أكد  يف جرائم جسيمة وغري جسيمة 
السيد، ضبطنا أكرث من "749" متهام، 
املرور  إىل قضايــا حوادث  باإلضافة 
بلغت "93" قضية منها "38" قضية 
أحيلت للنيابــة العامة، و"16" قضية 
أحيلــت لدى جهــات االختصاص، و 

"35" قضية انتهت بالصلح والتنازل.
وقــال: "إن املقارنــة بني الوضع 
األمني املســتتب اليوم الذي تعيشــه 
وتنعــم به محافظة لحــج، والوضع 
ســابقًا يشــري بوضوح إىل الجهود 
األمنية  األجهزة  بذلتها  التي  العظيمة 
يف كل مديريات املحافظة يف ســبيل 
تحقيق هذا املســتوى األمني املرشف، 
وهو األمر الــذي ما كان ليتحقق لوال 
التضحيات الجسيمة التي قدمها رجال 
األمن، وقدمــوا حياتهم يف بناء هذه 

املؤسسة األمنية".

عدن / خاص:
محمد  غالب  الحاج  املواطن  ناشد 
بدر الكثــريي وأرسته، فخامة رئيس 
هادي  منصور  عبدربــه  الجمهورية 
ومحافظ عدن األســتاذ أحمد حامد 
املعنية،  مللس واملســؤولني والجهات 
ناشــدهم إنصافه جراء ما تعرض له 
خورمكرس  مديرية  يف  الكائن  منزله 
الدويل يف حي  بجانب مطار عــدن 
املجدلة فيال رقم 16 من تدمري بسبب 

القصف يف حرب 2015.
وقال الحاج غالــب الكثريي، يف 
مناشدة بعث بها عرب وسائل اإلعالم، 
إنــه بعد تحريــر عدن من مليشــيا 
يتم  بأن  أمله  وأبــدى  تفاءل  الحويث 
جراء  املترضرة  املنــازل  ترميم  إعادة 
الحرب، "ولكن لألســف مل يحصل ما 
كنــا نأمله إىل اآلن رغم مرور ســت 

سنوات عىل ذلك".
وأضاف املواطن الكثريي أنه أوشك 

األمل  فقــدان  عىل 
تعويضه  يتم  أن  يف 
عام تعرض له منزله 
مؤكدا  تدمــري،  من 
املدمر كان  أن منزله 
وأرسته  هــو  يأويه 
وأحفاده، وليس لهم 

ملجأ آخر غريه.
مناشدا يف ختام 
الجهــات  حديثــه 
العمــل  املســؤولة 
عملية  ترسيع  عىل 
املترضرين  تعويض 
ضمن  وإدراجهــم 
مشاريع إعامر عدن، 
فقد ضاق الحال بهم 
ومرت السنوات وهم 
العودة  أمل  بانتظار 

إىل منازلهم.

األمناء/خاص:
بعث الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، برقية عزاء ومواســاة إىل ســيادة الرئيس املناضل عيل سامل 
البيض، بوفاة املغفور لها بــإذن الله حفيدته، التي انتقلت إىل جوار ربها 

أمس األول .
وعرّب الرئيس القائد عن خالص التعازي وبالغ املواســاة مواساته إىل 
الرئيس البيض، ولنجله األستاذ هاين البيض والد الفقيدة وآل البيض كافة 

بهذا املصاب األليم، سائاًل املوىل العيل القدير أن يكون هذا آخر أحزانهم.
وابتهــل الرئيس الُزبيــدي إىل الله أن يتقبل الفقيدة بواســع رحمته 

وغفرانه، وأن يعصم قلوب أرستها وذويها كافة الصرب والسلوان.
إّنا لله وإّنا إليه راجعون.

شبوة/ األمناء:
واصلت السلطة اإلخوانية يف محافظة شبوة، مسلسل قمع الحريات 
وانتهاك حقوق اإلنســان، وذلــك مبنع إقامة وقفــة احتجاجية بالقوة 
العســكرية، باإلضافة إىل اعتقال مواطنني كانــوا يف طريقهم إلقامة 

الوقفة.
ونقــل الصحفي صالح حقروص، عن زميلــه الصحفي جامل عوض 
شــنيرت، إفادته بشأن قمع سلطة شبوة وإفشــالها وقفة احتجاجية يف 

شبوة يوم األحد.
وقال شــنيرت: "خرجت لتغطيــة الوقفة االحتجاجيــة ألبناء جردان 
تضامنا مع ولدهم املعتقل أحمد بن رسيع أمام مبنى اإلدارة املحلية بعتق".

وأضــاف: "وصلت قرب مبنى اإلدارة املحليــة ومل أجد إال طقمني من 
األمن، والساحة تخلو من املواطنني املتجمهرين، قواتهم منعت من بدري 
أي تجمهر يف عتق وقامت باعتقاالت ألبناء جردان يف النقاط بني جردان 
وعتق، وكذلك داخل مدينة عتق، ونجحت يف إفشال الوقفة لكنها لن تنجح 

مطلقا يف إسكات كل صوت رشيف ضدها".
ومل تكتِف مليشيات اإلخوان مبنع الوقفة االحتجاجية، بل أقدمت عىل 
اعتقال الشيخ القبيل أحمد خميس ضباب عضو املجلس املحيل مبحافظة 
شبوة، وأحد مرافقيه، قبل أن تخيل سبيلهم يف املساء، بعد اعتقالهام مع 

عدد من أبناء مديرية جردان يف نقطة نوخان رشق مدينة عتق.
هذا وتشــهد محافظة شــبوة منذ اجتياحها يف أغسطس من العام 
2019، وتنصيب بن عديو محافظا لها انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، 
وقمع الحريات، يف ظل الســلطة اإلخوانية، التــي تحكم قبضتها عىل 

املحافظة.

حلج / األمناء / خاص :
 بحــث رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقــايل الجنويب يف محافظة لحج 
املحامي رمزي الشــعيبي، أمس االثنني، مــع قيادة اتحــاد الفنانني الجنوبيني 

باملحافظة خطة أنشطتهم للعام الجاري.
ويف اللقاء قدم رئيس اتحاد الفنانني الجنوبيني يف محافظة لحج األســتاذ 

باسل فيصل علوي جملة األنشطة التي سينفذها االتحاد خالل العام الجاري.
مشريا إىل أن باكورة أنشــطتهم يف الفصل األول تتمثل بإقامة مهرجان فني 

يف الذكرى الحادية عرشة عىل وفاة الفنان الكبري فيصل علوي.
من جانبه أكد املحامي رمزي الشــعيبي حــرص القيادة املحلية للمجلس عىل 
دعم أنشــطة اتحاد الفنانني خالل العام الجاري ملا متثله من إحياء للروح الفنية 
للمحافظة وما تزخر به من إرث تقايف شــامل تخطى حدود الجنوب نحو الخليج 

والجزيرة العربية.
مشددا عىل أن تكون ذكرى الفنان الكبري الراحل فيصل علوي مهرجان ثقايف 
شــامل يجمع مختلف اإلبداعات، ويكون عالمة فارقة يف تاريخ اإلبداع الفني مبا 

يحمله من اسم قامة فنية شامخة وعظيمة.
مشريا إىل أن األيام القادمة ستشهد جهودا مكثفة ولقاءات متواصلة للخروج 
بفعالية ذكرى رحيل الفنان فيصل بشــكل متميز عن سابق وحتى يكون كل عام 

وجه آخر وراٍق للفعالية.

اللواء �سالح ال�سيد: حلج باتت اآمنة بف�سل الت�سحيات اجل�سيمة التي قدمها رجال الأمن

مواطن ينا�سد الرئي�س واملحافظ واجلهات املعنية اإن�سافه جراء تدمري منزله يف احلرب

الرئي�س الُزبيدي ُيعزي الرئي�س الأمانة العامة لالنتقايل تعقد اجتماعها الدوري وت�ستعر�س تقرير امل�سهد ال�سيا�سي
البي�س يف وفاة حفيدته

ملي�سيات الإخوان ب�سبوة ت�سّعد انتهاكاتها 
وتقمع وقفة احتجاجية بالقوة الع�سكرية

رئي�س انتقايل حلج يبحث مع احتاد 
الفنانني اجلنوبيني ن�ساطهم للعام اجلديد

أخبار محلية


