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محليات

هيثم يّطلع على جهود تطبيع احلياة 
واإعادة اخلدمات يف مدينة كريرت

ماأمور املعال يتابع تركيب الألواح 
ال�سم�سية مبدار�س املديرية

النتقايل يدين �سحب ال�سرعية ملي�سياتها من ماأرب للمهرة

بتوجيهات من الرئي�س الُزبيدي.. اجلنيد وعثمان يطمئنان على �سحة الأديب والكاتب املخ�سرم �سعيد عولقي

ت�سكيل جلنة حت�سريية لإ�سهار الحتاد العام للحقوقيني اجلنوبيني بخنفر

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  رئاســة  هيئــة  أدانــت 
االنتقــايل الجنــويب، يف اجتامعها 
الخميس، ســحب الرشعية اإلخوانية 
عنارصها مــن محافظة مأرب إلعادة 

توطينهم يف محافظة املهرة.
واطلعت عىل تقريــر عضو هيئة 
رئاســة املجلس، سامل ثابت العولقي، 
محافظة  يف  امليدانية  التطورات  حول 
تواصل  مع  الخطر  وتصاعد  شــبوة، 
تخاذل مليشــيات الرشعية اإلخوانية 
وعدم جديتها يف التصّدي ملليشــيات 
الحويث اإلرهابية وتواطؤهام الفاضح 

يف منطقتي بيحان وعسيالن.
وجددت دعوتهــا إىل عودة جميع 
العاصمة عدن،  الحكومــة إىل  وزراء 
وفقــا  مبســؤولياتهم  لالضطــالع 

لنصوص بنود اتفاق الرياض.
كام أشادت بجهود السلطة املحلية 

يف العاصمــة عدن لضبط األســعار 
وإعادة ضبــط املنظومة التجارية يف 
حملة  مواصلة  إىل  داعية  األســواق، 

العشــوائية يف  إزالة االســتحداثات 
الخدمات  وتحســن  كريــر،  مدينة 

وفرض األمن يف أنحاء العاصمة.

األمناء/ خاص:
الجنيد  محمد  جنيــد  الدكتور  قام 
رئيــس اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب، 
مبعية العميــد جالل عثامن مدير عام 
الجريدة الرســمية للمجلس االنتقايل 
القائد   الرئيس  بتوجيهــات  الجنويب، 
عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس املجلس 
بزيارة  الجمعة،  الجنــويب،  االنتقايل 
لألديب والكاتب الكبري ســعيد عولقي 
الكائــن مبدينة كرير يف  يف منزله 

العاصمة عدن.
واطــأن الجنيد وعثــامن، خالل 
عولقي،  األديب  صحــة  عىل  الزيارة، 
ونقــال إليــه تحّيات الرئيــس القائد 
بدوام  له  ومتنياته  الُزبيدي،  عيدروس 
الصحة والســعادة، وتقديــر العايل 
التنوير  حركــة  يف  الريــادي  لدوره 
الفكري والثقافة الوطنية يف الجنوب.
من جهته، أعــرب األديب العولقي 
عن شــكره وامتنانه للرئيس الُزبيدي 
عىل هــذه اللفتة اإلنســانية، مثمنا 
به  يقوم  الذي  الكبــري  الوطني  الدور 
يف خدمة شــعبه الجنويب، ورعايته 
ودعمه واهتاممــه باألدباء واملثقفن 

الجنويب،  املجتمع  رشائــح  ومختلف 
ومؤكدا التفــاف الجميع حوله كقائد 
شــاب مخلص ونزيه ومناضل صلب 
وشجاع يف ســبيل االنتصار لقضية 

الجنوب.
والكاتب  األديب  أن  ذكــره  الجدير 
ســعيد عولقي قــد أســهم يف رفد 
الثقافة الوطنيــة الجنوبية عىل مدى 

عقود طويلة من الزمن، وأثرى املشهد 
األديب والفكري بكثــري من الكتابات 
واملؤلفات واألعامل املتميزة يف املجال 
الصحفي والــروايئ واملرسحي، ومن 
أبرزها مرسحية "الركة" التي ارتبطت 
لدى  واســعة  شهرة  ونالت  باســمه 
األجيال املتعاقبة منذ مثانينيات القرن 

املايض.

األمناء/ خاص:
ُعقد  مبقر الهيئة التنفيذية للقيادة 
املحلية يف املجلس االنتقايل الجنويب 
مبديريــة خنفــر مبحافظــة أبن، 
التشــاوري للقضاة واملحامن  اللقاء 
واملستشــارين القانونين ومسؤويل 

اإلدارات القانونية يف خنفر.
وخالل اللقاء متت مناقشة أوضاع 
املحامن والحقوقين يف املديرية وما 

يعانونه من تهميش وإقصاء.
وقد تم االتفاق عىل تشــكيل لجنة 
تحضرييــة إلشــهار االتحــاد العام 
للحقوقيــن الجنوبيــن يف مديرية 
الحقوقين  قضايــا  ليتــوىل  خنفر 

ومتثيلهم.
كام تطرق اللقاء إىل بعض القضايا 
التي ســتقوم بها اللجنة التحضريية 
ملواصلة إجراءات التكوين واإلشــهار، 

حيث تم اختيار مجموعة من املحامن 
كأعضــاء يف اللجنــة التحضرييــة 

برئاسة املحامي مازن بالليل اليوسفي، 
واملحامي أنور عبدالله الخرض نائبًا.

األمناء / خاص :
نفذ عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنــويب، رئيس تنفيذية 
انتقايل العاصمة عدن، املهندس نزار نارص هيثم، نزواًل ميدانيا إىل شوارع 
وأحياء مدينة كرير بالعاصمة، لالطالع عىل جهود تطبيع الحياة باملدينة.
وأّطلع هيثم، خالل النزول، الذي رافقه فيه العميد أوسان العنشيل قائد 
قوات العاصفة، عىل جهود إعادة الخدمات، واســتتباب األمن واالستقرار 
وإنهاء جميع مظاهر األحداث التي شهدتها املدينة مطلع أكتوبر الجاري.

كام تفقد هيثم األســواق العامــة، والتقى  املواطنن واســتمع إىل 
همومهم ومشكالتهم.

وأشــاد هيثم بالجهود التي بذلتها األجهزة األمنية والســلطة املحلية 
يف إنهاء وتجاوز كافة الصعوبات التي خلفتها األحداث ويف مقدمة ذلك 

خدمتي الكهرباء واملياه.
وأكــد هيثم خالل لقائه باملواطنن أن مدينــة كرير والعاصمة عدن، 
هي مدينة الحياة والسالم والتعايش والنضال والثقافة، وأن أبناءها رجال 

النظام والقانون ويرفضون االنجرار للفنت.
وشــدد هيثم عىل أبناء املدينة برضورة التعــاون مع األجهزة األمنية 

والسلطة املحلية الستتباب األمن واالستقرار يف املدينة.

عدن / األمناء / خاص :
اطأن عبدالرحيم الجاوي مأمور مديريــة املعال، يف العاصمة عدن، 

عىل سري عملية تركيب ألواح الطاقة الشمسية يف مدارس املديرية.
وكشف يف ترصيحات صحفية، أمس السبت، عن شمول جميع مدارس 

املديرية يف املرشوع، تخفيًفا من األعباء عىل الطالب واملدرسن.


