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عدن / األمناء / خاص :

عيــدروس  الرئيــس  أكــد 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
عىل  أمــس األربعاء،  الجنويب، 
من  الشــباب  تحصني  أهميــة 
االنجراف يف سياســات وعادات 

دخيلة عىل الجنوب. 
إبراز  وشــدد عــىل رضورة 
اإلدارات، وتضافر  كافة  نشــاط 
الصــورة  لتحســني  الجهــود 
والرياضة  الشباب  عن  املغلوطة 

املامرســات  بفعل  الجنــوب  يف 
املمنهجة التي مارســها نظام صنعاء، ضد كل القطاعات واملؤسســات 

واملنشآت الجنوبية.
 ونوه خالل لقاء مشــرك مع لجنة الشــباب والرياضة يف الجمعية 
الوطنيــة، ودائرة الشــباب والطــالب يف األمانة العامة لهيئة رئاســة 
املجلس، إىل رضورة االضطالع بتشكيل االتحادات الشبابية والطالبية يف 

الجامعات. 
ومثن كافة الجهود املبذولة خالل الفرة املاضية، مطالًبا ببذل مزيد من 
الجهود التي من شأنها املُساهمة يف انتشال الجانب الشبايب يف العاصمة 

عدن ومحافظات الجنوب عامة.
 ولفت إىل أن الشباب يعدون أحد الركائز املهمة يف بناء الدول، وهو ما 
يجب العمل عليه للُميض قدًما نحو تحقيق تطلعات شعب الجنوب املُتمثلة 

يف استعادة دولته كاملة السيادة عىل 
كامل حدودها الوطنية ما قبل 21 مايو 

1990م. 
جدية  بكل  العمل  أهمية  إىل  وأشار 
الحقيقية  املكانــة  إلعــادة  وفاعلية، 
والتاريخية للرياضة الجنوبية، موضًحا 
لها دور فاعل  الجنوب  الرياضة يف  أن 
يف بناء قدرات شــباب الجنوب الذين 
تقع عىل عاتقهم مســؤولية وطنية، 
باعتبارهم أحد األعمدة األساســية يف 

بناء دولة الجنوب املنشودة.
 وقال إنه يجــب العمل عىل احتواء 
جميع الشباب يف الجنوب، وانتشالهم 
من الوضع الصعب الذي يعيشونه بسبب 
مامرســات االحتالل الهمجية ضد شباب الجنوب، وتهميشهم وإقصائهم 
من حقوقهم الوطنية التي كفلتها لهم كل الدســاتري، منوًها إىل رضورة 
االضطالع بتثقيف املجتمع الجنويب بأهمية الرياضة، ملا لها من أهمية يف 

بناء مؤسسات الدولة.
 بدورهــم عرب الحارضون، عن تقديرهم للجهــود التي يبذلها الرئيس 
الُزبيدي، والهادفة إىل استعادة حق أبناء الجنوب املُتمثل يف استعادة دولة 

الجنوب كاملة السيادة.
 وقدموا رشًحا كاماًل عن عمل اللجنة والدائرة، وكذلك األعامل واألنشطة 

التي تم تنفيذها، والصعوبات التي واجهتهم خالل الفرة املاضية.
 وطرحوا خطة عمل اإلدارات خالل الفرة القادمة، مســتعرضني عدًدا 
من األنشطة الرياضية املُزمع إقامتها، مؤكدين عىل أهمية دعم األنشطة 

الرياضية تلبية لرغبات شباب الجنوب.

األمناء /خاص :

الحالــة  تدهــورت 

حنش  لســيالن  الصحية 

املجلس  رئيــس  لنائــب 

مدينــة  يف  االنتقــايل 

محافظة  عاصمــة  عتق، 

شبوة، املعتقل يف سجون 

الســادس  لليوم  اإلخوان 

عىل التوايل.

من  حنــش  ويعــاين 

أمراض مزمنة، وقد ساءت 

وفقًا  الصحيــة،  حالتــه 

ملصادر مقربة من أرسته.

إن  املصــادر  وقالــت 

معتقلني تم اإلفراج عنهــم أبلغوا أرسته أن حالته الصحية متدهورة 

للغاية، محملني السلطة اإلخوانية املسئولية عن حياته.

وناشــد نشــطاء بشــبوة منظامت املجتمع املدين واملنظامت 

الحقوقية مضاعفة الجهود والضغط عىل السلطة لإلفراج عن حنش 

وزميله بن مقلم املختطفني دون أي مسوغ قانوين.

أخبار

األمناء/خالد السنمي:

تحولت حياة أرسة عدنية إىل مأســاة بعد تعرض منزلها الكائن 

يف مديرية كريــر للحريق الكامل يــوم الخميس املايض ووقفت 

عاجزة أمام إيجاد أي حلول ملواجهة هذه املأساة.

ورشحت األرسة العدنية التي تتكون من فتــاة ووالدها والدتها 

أنها تقدمت مبناشدات للسلطة املحلية مبدينة كرير ملساعدتها يف 

أنهاء هذه املأساة إال أن السلطات اكتفت بتحمل ايجار سكن مؤقت 

ملدة أســبوع فقط رغم انهم وعدوا االرسة مبده مفتوحة يف الفندق 

وامهال السلطة املحلية وقت اليجاد حل ملا حل بهم .

وأوضحت أنه مل يتــم ابالغها بعدم أمكانيــة تحمل أي تكاليف 

اضافية أو أيجاد أي حلول للأمســاة التي تعرضت لها .. مشرية أنها 

أصبحت مهددة بالطرد من السكن املؤقت يف الوقت الذي تعيش فيه 

األرسة أوضاع مأساوية وال متلك أي خيارات متكنها من العودة إىل 

منزلها الذي الزال عىل وضعه الحايل منذ تعرضه للحريق بالكامل.

وناشــدت األرسة املقتدرين من أصحاب األيادي البيضاء ورجال 

الخري وكل من له قدرة عىل املساعدة يف إعادتها اىل منزلها وحفظ 

كرامتهــا بالتدخل واملســاهمة يف ترميم املنزل وإنهــاء معاناتها 

وتفريج كربها، عماًل بقول املصطفى – صىل الله عليه وسلم – من 

فّرج عن مســلم كربة من كرب الدنيا، فّرج الله عنه كربة من كرب 

يوم القيامة.

الرئي�س الُزبيدي ي�شدد على �شرورة حت�شني ال�شباب اجلنوبي

تدهور احلالة ال�شحية لنائب رئي�س انتقايل 
عتق يف �شجون امللي�شيات الإخوانية

اأ�شرة عدنية احرتق منزلها تنا�شد اأهل اخلري

عدن / األمناء / خاص :

 وقف نائب األمني العام لهيئة رئاسة املجلس 
االنتقايل الجنــويب فضل الجعدي، يوم الثالثاء، 

عىل مشكالت واحتياجات كليات جامعة عدن.
 وشــدد خالل لقاء مــع الهيئــة التنفيذية 
ملنسقية املجلس االنتقايل الجنويب يف الجامعة 
برئاســة الدكتــور يحيى شــائف، عىل وقوف 
العادلة،  املجلس مــع األكادمييني وحقوقهــم 
للكادر  العلمية  القيمة  منوًها إىل رضورة تقدير 

العلمي الجامعي. 
الواقعية  العلميــة  الرؤى  ودعا إىل تقديــم 
لتعزيــز دور الجامعة وكلياتهــا وكادرها عرب 

والرقي  أوضاعها  لتحســني  املنسقية؛ 
مبســتواها كام كانت سابًقا، والخروج 
بها مــن الوضع الصعــب الذي متر به 

حالًيا. 
واســتعرض اللقــاء، االنتهــاكات 
واملُخالفــات  للمعينــني،  الحقوقيــة 
الجامعية،  والنظــم  باللوائح  املرتبطة 
وأبرز االحتياجــات الفنية واألكادميية 
والتعليم  الجامعة  مبســتوى  للنهوض 

الجامعي.
 وعربت قيادة املنسقية عن تقديرها 
ملا يقوم بــه املجلس االنتقايل للنهوض 
بالتعليــم الجامعــي، وتلمــس أحوال 

الكوادر املرتبطة به.

حلج/ األمناء / اإلدارة اإلعالمية :

التقى رئيس الهيئة التنفيذية للقيــادة املحلية للمجلس االنتقايل 

الجنويب مبحافظة  لحج املحامي رمزي الشعيبي صباح الثالثاء رئيس 

وأعضاء جمعية النخلة الخرضاء ملناقشــة اإلجراءات غري القانونية 

التي ترتكبها السلطة املحلية باملحافظة بحق أعضاء الجمعيات.

 وخالل اللقاء أكد املحامي الشعيبي ان السلطة املحلية باملحافظة 

هي جهة تنفيذية وليســت قضائية حتى تصــدر قرارات يف قضايا 

خالفية منظورة أمــام املحاكم والنيابات وقد صــدرت فيها احكاما 

قضائية منذ عقود .

 وشدد الشــعيبي عىل اهمية متكني جهات االختصاص للبث يف 

هكــذا قضايا وعدم 

التدخل يف شــؤون 

قبل  القضــاء مــن 

املحليــة  الســلطة 

وهــي ال متلك الحق 

يف أن تحــل محــل 

إىل  مشريًا  القضاء، 

السلطة  تحركات  أن 

باملحافظة  املحليــة 

باتجاه ملف األرايض 

والعبث  والــرف 

شاسعة  مبساحات 

ازدادت  األرايض  من 

يف اآلونة األخرية .

ولفت الشعيبي إىل أن هناك شكاوي كثرية تصل إىل قيادة املجلس 

بأن عمليات الرف تتم يف أمالك عامة ومنها خاصة ومروفة منذ 

عقود مضت األمر الذي يشكل خطورة وله تداعيات مستقباًل ، مشددا 

عىل رضورة إيقاف هذا العبث الذي قال بأن الســلطة املحلية تتحمل 

تداعياته.

من جهته اكد رئيس جمعية النخلة الخرضاء االخ عنر محمد قائد 

ان الجمعية رصف لها ستامئة فدان يف العام 1993م بعقود رسمية 

يف منطقة دار منصور مبديرية تنب ألعضاء الجمعية والبالغ عددهم 

مائة وعرشين عضوا وخالل تلك الفرة وحتى يومنا هذا تعرضت هذه 

األرض للبسط من قبل أطراف نافذة ومل يتبقى منها سوى خمسون 

فدان وهو ما استغله أعضاء 

يف  ورشعــوا  الجمعيــة 

للسكن  كأرايض  استخدامها 

منذ فرة وتم اســتصالحها 

وحفر آبار منذ سنوات.

 واشــار االخ عنر محمد 

الجمعية  أعضــاء  بأن  قائد 

املساكن  إزالة  بقرار  فوجئوا 

دون  النفوذ  هوامري  ومتكني 

النظر  واالعــراف بحيثيات 

وأحكام  واملخططات  الحجج 

صادرة من املحاكم والنيابات 

يف محافظة لحج.

اأمانة النتقايل تقف على احتياجات جامعة عدن

رئي�س انتقايل حلج يلتقي برئي�س واأع�شاء جمعية النخلة اخل�شراء


