
4 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 26 Jun 2021 - No: 1213 الثالثاء 26 يناير 2021م - املوافق 12 جماد اآلخرة 1442هـ

محليات

عدن / األمناء / خاص :
أن  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  أكد 
رصف مرتبات املوظفني واملتقاعدين من 
املهمة  العسكري واملدين هي  القطاعني 
األوىل التي كان عىل الحكومة تنفيذها 
معلنا  عدن،  العاصمة  إىل  وصولها  فور 
أن املجلس لن يقبل باســتمرار حرمان 
العســكريني واألمنيــني واملدنيني من 

مرتباتهم ومصدر عيشهم الوحيد.
الحكومة  االنتقايل  املجلس  وطالب 
الرسعة،  املرتبــات عىل وجــه  برصف 
مشــددا عىل أن تشــكيل الحكومة تم 
بهدف رصف املرتبات املتأخرة منذ شهور 
وتحســني معيشــة املواطنني وتأهيل 
الخدمــات وليس مضاعفــة معاناتهم 
واألمنيني  العسكريني  حرمان  مبواصلة 

واملدنيني من مرتباتهم دون مربر.
املجلــس، يف اجتامع هام  وأوضح 
األســتاذ فضل  ترأسه  رئاســته  لهيئة 
محمد الجعدي، القائم بأعامل رئاســة 
املجلس نائب األمني العام لألمانة العامة 
لهيئة الرئاسة، عقد يوم أمس األول يف 
العاصمة عدن، عــىل أن رصف مرتبات 
العسكريني واألمنيني واملدنيني هي أوىل 
االلتزام  عليها  ويجب  الحكومة  واجبات 

برصف املرتبات عىل وجه الرسعة.
ووقفت الهيئــة يف اجتامعها أمام 
عدد من املواضيع األخرى، أهمها عالقة 
املحلية  والســلطات  بالحكومة  املجلس 
يف ضوء املســتجدات األخرية للحفاظ 

واملهام  وتنفيــذه،  الرياض  اتفاق  عىل 
التي تتطلب  الحكومــة  أمام  املطروحة 
وضعهــا كأولويــة يف التنفيــذ ويف 
بناء  املرتبــات، وإعادة  مقدمتها رصف 
مقرات الوزارات ومؤسســاتها املركزية 
لتمكني الوزارات ومؤسســاتها من أداء 

مهامها.
وتطرقت الهيئــة يف اجتامعها إىل 
األداء اإلعالمي الرســمي، مشددة عىل 
والثقافة  اإلعــالم  وزارة  توّجه  رضورة 
قناة  والســياحة إلعادة تجهيز مقرات 
عــدن الفضائية وإذاعة عــدن ووكالة 
التنفيذ  األنباء، كأولوية عاجلة مطلوبة 
يف هــذه املرحلــة، واســتعادة كوادر 
املهنة، ألداء  والتلفزيون وخرباء  اإلذاعة 

دورهــم يف هذا املجــال، والعمل عىل 
والســياحية  األثرية  املرافق  اســتعادة 

وإعادة جاهزيتها وبدء تشغيلها.
وأبدت الهيئة استعداد املجلس لتقديم 
أي تســهيالت لوزراء حكومة املناصف 
ملعالجــة أي اشــكاليات أو معوقــات 
تعرتض أدائهم ملهامهم ذات األولوية يف 
املرحلة أواًل بأول ملــا يخدم تنفيذ املهام 

املناطة بها واتفاق الرياض بشكل عام.
كام ناقشت الهيئة عددا من املواضيع 
جدول  يف  املضمنة  واإلدارية  التنظيمية 
االجتــامع، ومنها مقــرتح تعديل يوم 
لضامن  للهيئة  الدوري  االجتامع  انعقاد 
مشاركة جميع األعضاء، وعدم عرقلتهم 

عن أداء مهامهم العملية األخرى.

األمناء/خاص:
باألمانة  اإلعالمية  الدائــرة  واصلت 
العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنــويب، األحــد، برنامــج نزوالتها 
امليدانيــة لتفقد ســري عمــل اإلدارات 
اإلعالمية يف الهيئات التنفيذية للقيادات 
املحليــة للمجلس مبديريــات العاصمة 
عدن، بزيارة لــإدارة اإلعالمية مبديرية 

املعال.
الحو، رئيس  الدكتور عبدالله  والتقى 
خالل  العامة،  باألمانة  اإلعالمية  الدائرة 
اإلدارة  بأعضــاء  املعال،  ملديريــة  زيارة 
اإلعالميــة بتنفيذيــة انتقــايل املعال، 
رئيس  الدكتور عىل عــوض  بحضــور 

املديرية، وخالد  التنفيذية النتقايل  الهيئة 
شــوبة مدير اإلدارة اإلعالمية بتنفيذية انتقايل العاصمة 

عدن.
وأوضح رئيس الدائــرة اإلعالمية أن هذه الزيارات التي 
دشــنت يوم أمس، تهدف إىل رفع مستوى األداء اإلعالمي 
مهنيًا وإداريًا وتنظيميــًا ملواجهة التحديات التي يواجهها 
الجنوب، وكذا إبراز نشــاطات وفعالية الهيئات املحلية يف 

محافظات الجنوب كافة.
واســتمع الحو من رئيس الهيئــة التنفيذية للمديرية 
ومديــر اإلدارة اإلعالمية بتنفيذية انتقــايل العاصمة إىل 
رشٍح موجٍز عــن الصعوبات والتحديــات التي واجهتها 
اإلدارة اإلعالمية مبديرية املعال خالل املرحلة املاضية، وكذا 
املقرتحات التي من شأنها أن تساهم يف تطوير األداء ورفع 

كفاءة العمل اإلعالمي باملديرية خالل املرحلة املقبلة.

عدن / األمناء / خاص :
قام فريق من دائرة حقوق اإلنسان 
يف األمانــة العامــة لهيئة رئاســة 
الجنــويب، أمس  االنتقايل  املجلــس 
رشطة  لقسم  تفقدية  بزيارة  االثنني، 
العاصمة عدن لالطالع عىل  املعال يف 

أحوال املحتجزين فيه.
الدكتور  التقــى  الزيــارة  وخالل 
عبدالعزيــز عيل هــادي نائب رئيس 
الدائرة، العقيــد محمد العلواين مدير 
منه  واســتمع  املعال،  رشطة  قســم 
إىل رشح حــول أوضــاع املحتجزين 
والصعوبات التي تواجه القســم أثناء 

االحتجــاز، وعن أحــوال املحتجزين 
ودورات  واإليواء  التغذية  ومســتوى 

املياه.
بعد ذلك قام هــادي مبعية فريق 

الدائرة، بتفقد عنابر ســجن الرشطة 
واستمعوا ملطالب وشكاوى املحتجزين 
التزام رشطــة املعال وتعاملها  ومدى 

معهم مبعايري حقوق اإلنسان.

األمناء/خاص:
قام األســتاذ فضل محمد الجعدي، القائم بأعامل رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، نائــب األمني العام لهيئة رئاســة املجلس، األحــد، بزيارة تفقدية 

للجريحة سيناء عبدالله يف مستشفى ابن خلدون مبحافظة لحج.
وأطــأن الجعدي، خالل الزيارة، عىل صحة الجريحة ســيناء، ونقل إليها 
وأرستها تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، وتجاوبه مع مناشــدتها وتكفله بنقلها إىل جمهورية مرص العربية 

وعالجها عىل نفقته الخاصة.
واســتمع الجعدي من الطاقم الطبــي إىل رشٍح واٍف عن حالتها الصحية 
والتي استدعت رضورة نقلها إىل الخارج لتكملة العالج، حاثًا إياهم عىل إيالئها 

العناية الطبية الالزمة حتى استكامل اجراءات نقلها إىل الخارج.
ومن جانبها، عربت الجريحة ســيناء عبدالله، التــي أصيبت خالل عدوان 
مليشــيات الحويث عىل الجنــوب يف العام 2015، وأرستها، عن ســعادتهم 
بهذه الزيارة من األســتاذ فضل الجعدي، طالبني منه نقل تحياتهم وشكرهم 
إىل الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي عىل اللفتة اإلنســانية والكرمية وتكفله 

بعالجها عىل نفقته الخاصة.

حلج / األمناء / خاص :
عقدت الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
مبحافظة لحج، صباح األحد، اجتامعها الدوري لشــهر يناير برئاســة 

املحامي رمزي الشعيبي رئيس الهيئة.
واســتعرضت الهيئة يف اجتامعها العديد مــن القضايا واملواضيع 
الهامة املدرجة يف جــدول اجتامعها، أهمها مرشوع خطة عمل الدورة 
االعتيادية للهيئة التنفيذية للنصف األول للعام2021م والتي تم إقرارها 
واملصادقة عليها. كام وقفت الهيئة وباســتفاضة أمام استمرار ظاهرة 
التهريب للمشتقات النفطية إىل املحافظات اليمنية عرب املنافذ الحدودية 
يف مديريات )املســيمري -  طورالباحة - كرش – الحد (، مؤكدة رضورة 
اضطالع الجهات ذات العالقة باملحافظة بدورها بإيقاف عمليات التهريب 
ملا متثله من خطورة عىل السوق املحلية يف لحج خاصة والجنوب عامة، 
باإلضافة إىل ضــامن عدم وصول الوقود إىل مليشــيات الحويث التي 

تستفيد منه يف عدوانها عىل محافظات الجنوب .
وتطرقت الهيئــة التنفيذية إىل الحلول واملعالجات التي ســبق وأن 
وضعتها القيادة املحلية للمجلــس باملحافظة عىل الجهات ذات العالقة 
والتي من شــأنها الحد من عمليات تهريب الوقــود ومنع وصوله إىل 
للمليشيات الحوثية، وتاليف وقوع أي صدامات أو نزاعات بني القامئني 

عىل النقاط واملنافذ الحدودية واملواطنني.
وحذرت الهيئة التنفيذية النتقايل لحج من مغبة الصمت عىل تنامي 
هذه الظاهرة الخطرية والوقوف بحزم ضد كل يعمل عىل تسهيل تهريب 
املشــتقات النفطية إىل املحافظات اليمنية وبيعها يف السوق السوداء 
وبالتايل مضاعفة معاناة املواطنني وحرمانهم من الحصول عىل الوقود.

وكان رئيس الهيئة املحامي رمزي الشعيبي، قد افتتح االجتامع بكلمة 
استعرض خاللها تطورات األوضاع السياسية والعسكرية وموقف قيادة 
االنتقايل تجاه تلك التطورات ويف مقدمتها قرارات التعيني األخرية التي 
أصدرهــا الرئيس عبدربه منصور هادي والرفــض الذي قوبلت به لدى 

كافة األوساط والقوى السياسية .
وأكد الشعيبي بأن رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب بقيادة الرئيس 
القائــد عيدروس الزبيــدي تتعامل بحكمة وحنكة سياســية مع تلك 
التطورات والقرارات املرفوضة التي تحاول الرئاســة اليمنية من خاللها 
إعاقة عمل حكومة املناصفة بني الشــامل والجنوب املنبثقة عن اتفاق 

الرياض وإعادة التوتر من جديد .
وأشــار الشــعيبي إىل أن موقف القيادة املحلية النتقايل لحج من 
القرارات األخرية واضح ومعروف، وهو نابع من موقف رئاســة املجلس 

االنتقايل والشعب الجنويب الرافض لتلك القرارات األحادية .
وناقشت الهيئة التنفيذية يف اجتامعها العديد من القضايا واملواضيع 
الهامة املدرجة يف جدول أعاملها واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات 

الالزمة .

حتركات للمجل�س النتقايل ل�سرف مرتبات الع�سكريني والأمنيني

الدائرة الإعالمية توا�سل برنامج نزولتها امليدانية لالإدارات الإعالمية بالعا�سمة عدن

دائرة حقوق الإن�سان بالنتقايل تّطلع على اأو�ساع املحتجزين ب�سرطة املعال

اجلعدي يطمئن على �سحة 
اجلريحة �سيناء عبدالله

تنفيذية انتقايل حلج حتذر من خطورة ا�ستمرار 
ظاهرة تهريب امل�ستقات النفطية


