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محليات

تكليف قيادة جديدة للمجل�س 
االنتقايل مبديرية �صرية

من ي�صاهم بالتخفيف من معاناة اأطفال 
رو�صة 18 اأغ�صط�س مبودية؟

حزام اأبني يجمع �صمل اأ�صرة 
بطفلها املفقود

عدن / األمناء / خاص :
حّملــت هيئــة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنــويب، خالل اجتامعها 
الرئيس  برئاســة  الخميــس،  يــوم 
عيــدروس الُزبيدي، رئيــس املجلس 
املســؤولية عن  اإلخوانية  الرشعية   -
عرقلة تنفيذ اتفــاق الرياض، وعودة 

حكومة املناصفة إىل العاصمة عدن.
وأكدت أنها متارس سياسة العقاب 
الجامعي وحرب الخدمات تجاه شعب 
الجنوب، مشــددة عىل أن الهدف من 
املشــاركة يف حكومة املناصفة تلبية 
املعيشية والخدمية ملواطني  املتطلبات 

الجنوب.
مامرسات  أي  اســتمرار  ورفضت 
تهدف إىل التنكيل بالشــعب وحرمانه 
التدهور يف  من حقوقــه، واصفــة 
الخدمات بأنــه نتيجة تعطيل متعمدة 

الستكامل تنفيذ اتفاق الرياض.
ولفتت الهيئة إىل امتناع الحكومة 
ووزرائها عن العودة إىل العاصمة عدن 

دون مربرات، عــىل الرغم من جهود 
املتكررة  والدعــوات  العريب  التحالف 

للمجلس.
رضورة  إىل  دعوتهــا  وجــددت 
استئناف مشــاورات استكامل تنفيذ 
السلطة  مواصلة  من  محذرة  االتفاق، 
اإلخوانيــة يف شــبوة سياســاتها 
القمعيــة يف مامرســاتها اإلرهابية 
بالقتل والتنكيل واالختطاف والتعذيب.

ونبهت إىل تعرض ضحايا السلطة 

اإلخوانيــة يف معتقــالت مليشــيا 
تعذيب  لعمليات  اإلخوانيــة  الرشعية 
أن عــىل رأس  إجراميــة، مضيفــة 
الجنوبية  املقاومة  القائد يف  الضحايا 
املقاومني ملليشيا  أوائل  الطّفي،  حسن 

الحويث املدعومة من إيران.
وحذرت من تخادم مرشوع مليشيا 
الحويث املدعومة من إيران، مع تنظيم 
اإلخوان اإلرهايب يف شــبوة، مطالبة 

املنظامت الحقوقية بالتدخل.

األمناء/خاص:
التقى محمــد أحمد العامد - نائب 
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
للمجلس االنتقايل الجنويب، يف مقر 
القيــادة مبحافظة لحــج، الخميس 
الزراعية  التعاونيات  اتحــاد  رئيس   -

الجنوبية صالح مساعد األمري. 
وناقش اللقاء، الذي حرضه أعضاء 
املكتــب التنفيذي يف االتحاد، ســبل 
لتشكيل  للتحضري  والتعاون  التنسيق 
فــرع اتحــاد التعاونيــات الزراعية 

الجنوبية  يف املحافظة.
وأكد العامد، خــالل اللقاء، أهمية 
تأســيس االتحــاد يف املحافظة  ملا 
يحمل يف طياته من توجهات وطنية 
الزراعي  الريــادي  الدور  الســتعادة 
الجنويب، مشريًا إىل أن محافظة لحج 
كانت سلة غذاء الجنوب وقد تعرضت 
ملؤامــرة ممنهجــة  لتدمــري دورها 
بشــكل  والنبايت  والحيواين  الزراعي 

خاص والبنية التحتية بشكل عام. 

من جانبــه أوضح رئيــس اتحاد 
التعاونيــات الزراعيــة صالح األمري 
الجهود  أن هدف االتحاد هــو توحيد 
املشــركة نحو تطويــر أداء الحركة 
التعاونية الزراعيــة الجنوبية وإعادة 
الفروع  خــالل  من  الريــادي  دورها 
مبختلف  وربطها  أوضاعهــا  وترتيب 

الهيئات. 
وأشــار األمــري إىل أن مــن بني 

األهداف أيضا تكامل الجهود الرسمية 
والشــعبية بــني االتحــاد وفروعه 
والجمعيات  والتعاونيات  باملحافظات 
وغري  الحكومية  والهيئــات  الزراعية 
الحكومية واملنظامت املحلية والدولية، 
االتحاد يســعى ملســاعدة  أن  مؤكدًا 
يف  واألفراد  التعاونيــني  املزارعــني 
سبيل تحســني اإلنتاج بشقيه النبايت 

والحيواين.

عن / األمناء / خاص :
قرر املهندس نــزار هيثم، رئيــس الهيئــة التنفيذية للمجلس 
االنتقايل الجنويب يف العاصمة عدن، تكليف قيادة جديدة للمجلس 

يف مديرية صرية.
ووجه بتعيني املهندس/ محمد حســني أحمد جارالله، رئيًســا 

للهيئة التنفيذية يف صرية، ونرش القرار يف وسائل إعالم املجلس.

مودية / األمناء / خاص :
رفعت إدارة ومربيات روضة 18 أغســطس مبديرية مودية م/

أبني، مناشدة إىل أهل الخري واملنظامت واملبادرات اإلنسانية ورجال 
املال واألعامل واملؤسســات الخريية للتعاون بتوفري طاقة شمسيه 
لألطفال للتخفيف من معاناتهم جراء ارتفاع درجة الحرارة يف ظل 

انقطاع الكهرباء وعدم توفر اإلمكانيات.
وقالت إدارة ومربيات روضة 18 أغســطس بأن الروضة تعاين 
من ازدحام شديد، حيث تضم هذا العام 400 طفل وطفلة، وأسقف 

املمرات بحاجة إىل ترميم وقابلة للسقوط يف أي لحظة.
وعــربت اإلدارة واملربيات عــن أملهن يف أن تجد مناشــدتهن 
االســتجابة من فاعيل الخري  بتوفري طاقة شمسية وترميم أسقف 

املمرات حفاظا عىل أرواح األطفال يف الروضة.

أبني / األمناء / خاص :
الحزام  قــوات  أعادت 
أبني،  محافظة  يف  األمني 
متغيًبا  طفاًل  الجمعة،  يوم 
إىل أرستــه بعد خمســة 

أشهر من فقدانه.
الحزام  يف  مصدر  وأكد 
الطفل  عىل  العثور  األمني 
الجييش يف  محمد عــيل 
بنقطة  املــايض  رمضان 
أمنيــة، حيث تولت رعايته 
العثور  الحــزام قبل  قيادة 
وتســليمه  أرستــه  عىل 

لوالده.

االنتقايل: ال�صرعية متار�س �صيا�صة العقاب اجلماعي 
وحرب اخلدمات على �صعب اجلنوب

انتقايل حلج واحتاد التعاونيات الزراعية اجلنوبية يناق�صان 
�ُصبل التح�صري لتاأ�صي�س فرع لالحتاد باملحافظة


