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محليات

عدن / األمناء / خاص :

الثالثاء  يوم  االنتقايل،  املجلس  أحّيا 
الفقيد  العاصمــة عــدن، مئويــة  يف 
املناضل األســتاذ أمني صالح محمـــد، 
عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الجنــويب، برعاية كرمية مــن الرئيس 
القائد عيــدروس الُزبيدي رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب.
أعضاء  حرضها  التي  الفعالية،  ويف 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الدكتور 
املفاوضات،  وحدة  رئيس  الخبجي  نارص 
الرسمي  الناطق  الكثريي،  واألستاذ عيل 
للمجلس رئيس الهيئــة الوطنية لإلعالم 
الجنويب، واملحامية نريان ســوقي نائب 
نزار  واملهندس  الوطنية،  الجمعية  رئيس 

هيثم، رئيــس تنفيذية انتقــايل العاصمة عدن، 
والعميــد نارص الســعدي، باإلضافــة إىل قادة 
وأمنيني وجمع مــن أرسة ورفقاء  عســكريني 
ومحبي الفقيد، ألقى األستاذ فضل الجعدي، نائب 
األمني العام يف األمانة العامــة ، كلمة نقل يف 
مستهلها تحايا الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، 
رئيس املجلــس، ألرسة الفقيد أمني صالح وذويه 
ورفاقه ومحبيــه وتعازيه الحــارة لوفاة هامة 

وطنية سيدونها التاريخ يف أنصع صفحاته.
وعــدد الجعــدي أدوار الفقيــد أمني صالح 

ورفاقه مبا فيها تأســيس اللجان الشعبية، التي 
عــرت بنضاالتها عن الرفض ملامرســات ونهج 
عصابات حرب 1994م وتصدرها الفعل الســلمي 
يف الساحات وامليادين لتمتد لكل خارطة الجنوب 
السياســية بزخم ثوري قل نظريه هز الســلطة 

املستقوبة بالقبيلة والعسكر.
وكان األستاذ لطفي شــطارة - عضو هيئة 
الجنويب، نائب رئيس  رئاســة املجلس االنتقايل 
الجمعيــة الوطنيــة رئيس اللجنــة التحضريية 
للفعالية - قد ألقى كلمة تحدث فيها عن الجهود 

التي بذلتها اللجنة للتحضــري لهذه الفعالية، مبا 
فيها إعداد كتابني عن حيــاة الفقيد أمني صالح 
ودوره النضايل، باإلضافة إىل إعداد فيلم وثائقي 
عن حياة الفقيد، مشريا إىل الصفات االستثنائية 

التي متيز بها الفقيد أمني صالح.
وألقى مصطفى، نجــل الفقيد أمني صالح، 
كلمــة األرسة حيث عــدد مناقب والــده، وقال: 
“نحن وأنتم نؤبن اليوم مناضال من أوســاطكم 
الفقراء واملقهورين وصقلته  نشأ وترعرع وسط 
التجــارب وعركته الحياة يف خضــم النضال”. 

مشــريا إىل أن اهتــامم ورعاية الرئيــس القائد 
عيدروس الزبيدي - رئيس املجلس - أعطت أفضل 
مثال عن قيمــة الوفاء ورفقــة الكفاح، مقدما 
شكره للرئيس الزبيدي ولكافة من ساهم وشارك 
يف العمل عىل إنجاح هذه الفعالية املئوية للفقيد 

أمني صالح.
هذا وقد تخلل الفعالية تقديم عدد من القصائد 
الفقيد وصفاته، كام قامت قيادات  الشعرية عن 
املجلس االنتقايل وعدد من القيادات العســكرية 
واألمنية بتكريم أرسة الفقيد املناضل أمني صالح.

عدن / األمناء / خاص :

كشفت لجنة فحص ومراجعة إنفاق 
ميزانية الســلطة القضائية، يف مؤمتر 
الجنويب  القضاة  نــادي  عقده  صحفي 
أمس األربعاء، نفقات هائلة للنائب العام 
اإلخوانية ووصفتها  الرشعية  املعني من 

باملخالفة للقانون واتفاق الرياض.
مليون   312 إنفــاق  اللجنة  ووثقت 
ريال يف شهر فراير، و190 مليون ريال 
يف شــهر مارس كنفقات غري مبوبة، 
وتبعها  أبريل،  يف  ريــال  ماليني  و210 
يف شــهر مايو إنفاق 220 مليون ريال، 
و187 مليــون ريــال يف يونيو، قبل أن 
561 مليون ريال يف  النفقات إىل  تقفز 

شهر يوليو املايض.
وأكدت اللجنة أن النائب العــام غري الرشعي، أنفق 
ثالثة مليارات بعد سحبها كنفقات من البنك املركزي يف 

العاصمة عدن.
ولفتت إىل إنفــاق رئيس املحكمة العليا 220 مليون 

ريال كنفقات إعادة إعامر، تحملها رئاســة الوزراء يف 
الحكومة، باإلضافة إىل ســيارة بقيمة 66 مليون ريال 
لنجل رئيــس املحكمة املقيم يف صنعــاء واملتعاون مع 

مليشيا الحويث اإلرهابية.

أبني / األمناء / خاص :

كرمت إدارة الشباب والطالب يف 
االنتقايل  للمجلس  املحليــة  القيادة 
األربعاء،  أمــس  بأبــني،  الجنويب 
الخمســة األوائل من طالب جامعة 
املحافظــة للعام الــدرايس -2017

.2018
التي   – التكريم  فعالية  وشهدت 
جــاءت برعاية الرئيــس عيدروس 
الُزبيــدي رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب - فقــرات فنية، ووصالت 

غنائية لفرق شعبية.

األمناء/خاص:

الدكتــور عيل حيدرة  تفقد 
ســعد الحوشــبي، مدير إدارة 
بالهيئــة  اإلنســان  حقــوق 
املحليــة  للقيــادة  التنفيذيــة 
للمجلــس االنتقــايل الجنويب 
مدير  مبعية  لحــج،  مبحافظة 
اإلدارة القانونية بالهيئة املحامي 
فوزي مثنى الحاملي، سري العمل 

مبحكمة الحوطة .
والحاملي  الحوشبي  والتقى 

الحوطــة  محكمــة  برئيــس 
القايض مثنــى محمود صالح، 
واستمعوا منه إىل رشح مفصل 
عــن طبيعة العمــل باملحكمة 
دام  وتوقف  اإلرضاب  رفع  عقب 

7 أشهر .
وأشار القايض مثنى محمود 
إىل جملة الصعوبات التي تواجه 
محكمة الحوطــة ومنها ضيق 
وافتقاره  املبنى وعدم صالحيته 
إىل القاعــات لعقد الجلســات 
املحكمة،  اليومي يف  واالزدحام 

الســابق،  املبنى  أن  إىل  الفتــا 
الجهات  تم ترميمه ومل تبــادر 
القضائية  الســلطة  يف  املعنية 

بتجهيزه وتأثيثه حتى اآلن.
من جانبه أشاد د. الحوشبي 
بالجهود املبذولة من قبل رئيس 
الحوطة  محكمــة  وأعضــاء 
يف تحريك وإنجــاز العديد من 
القضايــا املســتعجلة وغريها 
القضايا  مــن  العديد  وتصفية 
املدنية للتخفيــف من االزدحام 

بالسجون .
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