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محليات

الق�صاء يف عدن ينت�صر حلقوق املعلمني

نادي الق�صاة اجلنوبي يك�صف خمالفات النائب 
العام لقرار املحكمة الإدارية

ال�صيخ العمودي يوجه �صفعة قوية 
لو�صائل اإعالم الإخوان

الرئي�س الُزبيدي يرتاأ�س الجتماع الدوري للقادة الع�صكريني والأمنيني

رئي�س جلنة الإ�صراف على منحة وقود الكهرباء يك�صف موعد و�صول الدفعة الرابعة

املح�صوبية والعن�صرية تطغى على توزيع امل�صاعدات الإغاثة يف حلج

اإدارة الفكر والإر�صاد بتنفيذية انتقايل حلج تد�صن برناجمها التوعوي ملنت�صبي الأمن

األمناء/ خاص:
عيدروس  القائــد  الرئيــس  تــرأس 
قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، القائد األعىل للقوات املســلحة 
العاصمة  يف  األربعــاء،  أمس  الجنوبية، 
عدن، االجتامع الدوري للقادة العسكريني 

واألمنيني.
واستعرض االجتامع، األوضاع األمنية 
يف العاصمة عدن، ومحافظتّي أبني ولحج 
يف ضــوء التقارير املقدمــة من مديري 
األمن يف هذه املحافظات، والتي تضمنت 
تحليال موجزا للوضع واإلشكاالت األمنية 
كل يف نطاق اختصاصه، والجهود األمنية 
التي يبذلهــا رجال األمن يف ضبط األمن، 
وحامية الســكينة واالســتقرار وإحالل 
ال  الجرمية،  ومكافحة  االجتامعي  السالم 
سيام الجرائم اإلرهابية وجرائم استهداف 

النشء.
ووقــف االجتــامع أمــام الفعاليات 
لسياسة  الرافضة  الجامهريية  واملسريات 
التي  الخدمات  االقتصادي وحرب  الحصار 

يعاين منها شعب الجنوب األيب.
القائد  الرئيس  أكد  الســياق،  ذات  يف 
عيــدروس الُزبيدي أهمية الــدور الفاعل 
للجامهري يف مواجهة كل أشكال الحروب 
من قبــل تجار الحــروب، ومراكز النفوذ 
وإيصال مشاعر ومطالب الشارع الجنويب 

إىل الرأي العام واملؤسسات الدولية.
وأضاف الرئيس القائــد قائاًل: "إن ما 
يحصل يف الشــارع الجنــويب، يدل عىل 
حيوية وثورية هذا الشعب ومقاومته لكل 

أســاليب التجويع ومحاولة اإلذالل وكرس 
اإلرادة الوطنية التحررية التي ميارســها 

تجار الحروب واإلرهاب".
وحّيــا الرئيس الُزبيــدي، يف الوقت 
ذاته، املحتجني، مؤكــدًا أهمية أن تقرتن 
حضاري  بسلوك  الســلمية  احتجاجاتهم 
يجســد قيم ومبادئ وأخالقيات شــعب 
الجنوب وثورته التــي عرفها العامل كأول 
ثورة سلمية يف الوطن العريب، ُمحذًرا من 
مغبة تجيري مثل هذه الفعاليات املرشوعة 
ألهداف غري وطنية أو لتصفية حســابات 
سياســية، أو افتعال الفوىض والتخريب 

وتدمري املمتلكات العامة والخاصة.
كام طالب الرئيس الُزبيدي رجال األمن 
بحامية وتأمني هذه االحتجاجات وحامية 
املصالح العامــة والخاصة وعدم التهاون 
مع العنارص املندســة الساعية إىل إخراج 
مسارها  عن  املرشوعة  االحتجاجات  هذه 
الســلمي وحرف مطالبها، مشــددا عىل 

أهمية التعامل القانــوين الحازم مع مثل 
هذه العنارص.

األمن وجد  بــأن  القائد  الرئيس  ونوه 
لحاميــة الوطن واملواطــن وأداة وطنية 
وقمع  الجرميــة  ملكافحــة  مرشوعــة 
املجرمني، ُمشــرًيا إىل أن رجل األمن جزء 
الجنويب  الوطني  االجتامعي  النسيج  من 
التي يعيشها  املأساة  الذي يعاين من هذه 
شعبنا منذ ســنوات طويلة، لكنه سيظل 
رغم كل هذه الصعوبات حامال عىل عاتقه 
حامية أمن الشعب وإنجازاته ومكتسباته.
ويف الختــام، اســتمع االجتامع إىل 
تقريرين مفصلني قدمهام رئيســا لجنتي 
هيكلة القوات املسلحة الجنوبية والوحدات 
اللجنة  رئيس  تقديــم  إىل جانب  األمنية، 
االقتصادي  للمجلــس  العليا  االقتصادية 
الجنويب رشحا مفصــال عن عمل اللجنة 
مع الوحدات العســكرية واألمنية ونتائج 

تنفيذها للتكليفات بهذا الشأن.

عدن / األمناء / خاص:
قال رئيس لجنة اإلرشاف والرقابة عىل 
وقود املنحة النفطية الســعودية ملحطات 
إنه  الشــيباين،  رامي  املهندس  الكهرباء، 
مــن املتوقع وصول الباخــرة التي تحمل 
الدفعة الرابعة من وقود الديزل املخصصة 
لتشغيل محطات الكهرباء إىل ميناء عدن 
ما بني يومي 18 إىل 19 من شهر سبتمرب 

الجاري.
وأوضــح املهنــدس الشــيباين، يف 
ترصيح صحفي لوسائل اإلعالم، أن الدفعة 
الرابعة من وقود الديــزل تبلغ حوايل 75 
ألف طن مــرتي من مادة الديزل، الفتا إىل 
أنه مــن املتوقع وصول باخــرة أخرى ما 
بني 25 إىل 27 من الشــهر الجاري تحمل 
عىل متنهــا حوايل 40 ألف طن مرتي من 
من  أكرث  ستستأنف  وبذلك  املازوت،  وقود 

50 محطة توليد كهرباء عملها يف عموم 
املناطق املحررة.

واعتــرب أن وصول هذه الشــحنة من 
الوقود متثــل انفراجة للمواطنني يف ظل 
تردي الخدمات وارتفــاع درجات الحرارة 
وزيادة ســاعات انطفاء الكهرباء بسبب 
الكهرباء  توليد  العديد من محطات  توقف 
لنفاد الوقود يف عدة مدن ســاحلية منها 

عدن واملكال.

املالح/ األمناء/ خاص:
اتهم أهــايل مديرية املالح  مبحافظة 
املحلية  السلطة  مسؤويل  -الثالثاء-  لحج 
بنهب  اإلغاثية  املنظــامت  يف  والعاملني 

املساعدات اإلنسانية.
وأكــد أهــايل املالح -خــالل الوقفة 
التي أقاموهــا أمام مبنى  االحتجاجيــة 
الســلطة املحلية يف املديرية - أن توزيع 

املســاعدات اإلغاثية يتم وفق املحسوبية 
ديــن بالتالعــب بتلك  والعنرصيــة، مندِّ
املواطنني  مبعاناة  واملتاجرة  املســاعدات 
البســطاء الذين ال ميتلكون قوت يومهم، 
االقتصادية  الظــروف  ظل  يف  خصوصًا 
التي تعصف بهم جراء  الصعبة  واملعيشية 

استمرار الحرب منذ 7 سنوات.
بالقيام  املحليــة  الســلطة  وطالبوا 

بدورهــا وتوزيع املســاعدات وفق آليات 
صحيحة واســتهداف األرس األكرث ترضرًا 
من الحرب، داعني تلك السلطات إىل القيام 
وإعادة  الزراعيــة،  التنمية  يف  بدورهــا 
تأهيل الطرق وبناء الســدود، وغريها من 
الدولية،  املنظامت  مع  بالتعاون  املشاريع 
اإليرادات واملســاعدات من  بداًل من نهب 

أفواه الجياع.

حلج / األمناء / اإلدارة االعالمية:
دشــنت إدارة الفكر واإلرشاد بالهيئة 
للمجلس  املحليــة  للقيــادة  التنفيذيــة 
االنتقــايل الجنويب بلحج يــوم الثالثاء 
برنامجها التوعوي ملنتسبي أمن املحافظة.

وأقامــت إدارة الفكر واإلرشــاد يوم 
الثالثاء محارضة توعوية ملنتســبي قوات 
أمن لحج تحت عنــوان )حب الوطن من 
االميان( وذلك ضمــن برنامجها التوعوي 
الذي سوف يستهدف مراكز وأقسام األمن 

باملحافظة.
 وتناولت املحــارضة التي قدمها مدير 
اإلدارة الشيخ أحمد عيل الهباب أهمية حب 

الوطن الجنويب والوالء لرتابه والدفاع عن 
حياضه وحفظ أمنه واستقراره.

أن يتحىل  العباب رضورة  الشيخ  وأكد 
رجــال األمــن بالقيم النبيلــة واألخالق 
أثناء  الفاضلة وتعزيزها بالحــس األمني 

التعامل مع املواطن.
مشريا إىل أن الجنوب يتعرض ملختلف 
جناح  املسلمني  اإلخوان  قبل  من  الحروب 
االنتقايل  املجلــس  أن حقق  اليمن بعــد 
املســتوى  عىل  كبرية  نجاحات  الجنويب 

العسكري والسيايس. 
الفتا إىل أن الجنوب خرس ما يزيد عن 
80 ألف شــهيد منذ انطالق ثورته املطالبة 
باالســتقالل، دون أن تشري نخب وأعالم 

الشامل إليها، فيام حادثة مفربكة تعاطى 
معها الحاقدون وعامتهم.

من جانبــه أكد الشــيخ محمد أحمد 
املقبيل عــىل رضورة الصرب يف مجابهة 
الحصار الذي يتعرض له الجنوب بشــكل 
عــام والقوات الدفاعية واألمنية بشــكل 
الجنوب  خــاص يف محــاوالت أعــداء 

لرتكيعهم وتحقيق أجنداتهم. 
الفتا إىل أن كل جندي مسؤول عن أداء 
واجبه بإخالص وتفاٍن، ألنه محاسب يف 

تقصريه أمام الله واملواطن. 
حرض املحارضة مدير اإلدارة القانونية 
بتنفيذيــة انتقايل لحــج املحامي فوزي 

محمد الحاملي.

عدن / األمناء / خاص :
أقرت املحكمة اإلدارية بالعاصمة عدن يف جلســتها برئاسة فضيلة القايض 
خليل عبداللطيــف، رئيس املحكمة اإلدارية، وبحضور أمني رس املحكمة األخ عيل 
الطالبي بشــأن الدعوى اإلدارية )حقوق املعلمــني( املرفوعة من نقابة املعلمني 

الجنوبيني ضد وزاريت املالية والخدمة املدنية:
- رصف العالوات الســنوية من حني صدور القرار من الفرتة 2014 - 2017 م 

وما تضمنه من أمور.
-رصف طبيعة العمل للموظفني املعنيــني عام 2011 م من حني صدور قرار 

توظيفهم وما تضمنه من أمور وظيفية.
وحرض الجلسة التي انعقدت يوم االثنني املحامي رياض الحميدي ولطف البان 

ووهيب البحري وإمتثال إبراهيم وعبدالحكيم األسد وعبداملجيد القايض.
وكان قرار نائب رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 17/2/2020 م واملوجه 
إىل وزير املالية واألخ وزير الخدمة املدنية والتأمينات بشأن تنفيذ رصف العالوات 

السنوية وطبيعة العمل للقطاع اإلداري للدولة .

عدن / األمناء / خاص :
أكد نادي القضاة الجنويب أن أنشطة النائب العام املعنيَّ من ِقبل هادي “أحمد 

املوساي” مخالفة ألحكام وقرارات قضائية صادرة بشكل قانوين.
وعربَّ نادي القضاة -يف بيان- عن اســتنكاره من اتخاذ “املوســاي” أوامر 
وقرارات وتوجيهــات يف النيابة العامة تخالف قــرار املحكمة اإلدارية القايض 

بتأجيل العمل بقرار تعيينه حتى البت يف القضية املرفوعة بشأن ذلك.
ولفت النادي إىل أن أنشــطة “املوســاي” رغم قرار التأجيل، يعكس انعدام 
احرتامــه للقانون وقرارات وأحــكام القضاء الصادرة مــن محكمة أعىل درجة 
بحسب تسلسل درجات التقايض، مؤكدًا أن قرار املحكمة اإلدارية االبتدائية بشأن 
وقف نفاذ تعيني املوســاي نائبًا عامًا ميتد إىل جميــع ترصفاته وأن أي قرار أو 

توجيه أو تكليف يتخذه يعد باطاًل بطالنًا مطلقًا من ناحيتني:
1. عدم امتالك املوســاي الحق والصالحية وفقًا لقانون الســلطة القضائية 

وتعديالته.
2. وقف نفاذ قرار تعيني املوساي نائبًا عامًا.

ر نادي القضاة من التعامل مع ما يصدره النائب املعنيَّ من هادي، مشريًا  وحذَّ
إىل أن ذلك من شــأنه أن يزعزع املركز القانوين للنيابة العامة كهيئة من هيئات 

القضاء فضاًل عن انعكاسات سلبية عىل سري العدالة

عدن / األمناء / خاص :
نفى الشيخ رشيد عبدالله العمودي الخرب الذي نرشته قناة بلقيس اإلخوانية عىل أن القوات 

املسلحة الجنوبية التابعة للمجلس االنتقايل الجنويب قد قامت باعتقاله.
وأوضح العمودي أن حادثة االعتقال هو ترصف شخيص وهمجي خارج إطار القانون من 

قائد قوات الطوارئ، وليس للمجلس االنتقايل أي صلة أو توجه يف ذلك.
وقال الشــيخ العمودي: "إنني أنفي الخرب الذي نرشته قناة بلقيس اإلخوان عىل أن قوات 
املجلس االنتقايل هي التي قامت باعتقايل، وهــذا خرب غري صحيح وكاذب، والهدف منه خلق 

رصاع وإشعال الفتنة بني أبناء الجنوب". 
وأضاف العمودي: "إن رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد بن بريك اتصل يب شــخصيًا من 
أجــل االطمئنان عىل صحتي، وكام كان هناك دور كبري مــن قبل القيادة يف املجلس االنتقايل 

الجنويب يف إظهار الحق والكشف عن مالبسة الحادثة". 
وأضاف: "عىل وســائل التواصل االجتامعي والقنوات الفضائيــة أخذ ونرش األخبار من 

مصادرها ونقلها بحقيقتها ال تحريفها وتحويلها إىل أخبار فتنة ورصاع".
وطالب الشــيخ العمودي رئيس املجلس االنتقايل ورئيس الجمعيــة العمومية ومحافظ 
العاصمة عدن بالتحقيق الفــوري والعاجل والوقوف بجدية عىل البيــان الصادر من اجتامع 
املشــائخ والقيادات األمنية والعســكرية وعدد من أعضاء املجلس االنتقــايل ومدراء عموم 
مديريات وشــخصيات اجتامعية من أبناء مكتب الســعدي ويافع يف مقر جمعية الســعدي 

مبديرية املنصورة


