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محليات

األمناء/ خاص:
كرم اللواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريك، القائم بأعــال رئيس املجلس 
االنتقايل، رئيــس الجمعية الوطنية، 
يــوم أمس، املــازم طيــار/ رحمة 
مبناسبة  الحوشــبي  سام  عزالدين 
تخرجها مــن كلية علوم الطريان يف 
قائدة طريان حريب  الســودان كأول 
عىل  بحصولها  العلمــي  وتفوقهــا 

املرتبة األوىل عىل دفعتها الـ ) 19( .
ويف حفل التكريــم الذي حرضه 
األخ فادي حسن باعوم، رئيس املكتب 
الســيايس ملجلس الحــراك الثوري، 
والعميد/ أحمد محمود حســن قائد 
اللواء الســابع دعم وإســناد - أشاد 
اللواء بن بريك بالتحاق رحمة مبجال 
بأّنها  ذلك  واصفــاً  الحريب،  الطريان 
تجربة رائــدة ومتميزة، وهي مصدر 

فخر لكل القوات الجنوبية املسلحة .
الرئيس،  بأعــال  القائم  وأّكــد 

االنتقايل  املجلس  قيادة  اهتام  عىل 
عيدروس  القائــد  بالرئيس  ممثلــة 
الُزبيدي القائد األعىل للقوات املسلحة 
الجنوبية بكوادر املؤسسة العسكرية 
ومنهم  وتأهيلهم،  الجنوبية  واألمنية 
والدفاع  الجويــة  القوات  منتســبو 

الجوي.
ومتنــى اللواء بن بريــك للمازم 
طيار رحمة دوام النجاح والتوفيق يف 

الجوية  بالقوى  تخصصها وعملهــا 
والدفاع الجوي.

من جانبها عــرت املازم طيار/ 
سعادتها  عن  ســام  عزالدين  رحمة 
بهذا التكريم، شــاكرة اللواء بن بريك 
عىل هذه اللفتــة واالهتام، مؤكدة 
أن هذا التكريــم يعتر حافزا معنويا 
ودافعــا كبــريا لتحقيــق املزيد من 

النجاحات.

األمناء /خاص :
أشــاد الدكتور نــارص الُخبجي - 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
الجنــويب رئيــس وحــدة شــؤون 
املفاوضــات - بالــدور الهــام الذي 
اإلنسان يف  وزارة حقوق  به  تضطلع 
املنظات  مع  التعاون  مجاالت  تعزيز 
املدين  املجتمع  ومؤسســات  الدولية 

العاملة يف مجال حقوق اإلنسان.
وأشــار الدكتــور الُخبجي، خال 
يف  مبكتبه  االثنــن،  أمــس  لقائه، 
العاصمــة عدن، منســقة الــوزارة 
مبحافظــة لحــج حيــاة الرحيبي، 
ومنســقة الوزارة مبحافظة أبن ليزا 

حالة  رصد  أهميــة  إىل   - عبدالرحيم 
حقوق اإلنســان يف بادنا باستمرار، 
وبهذه الطريقة نســاهم يف متاسك 

واستقرار املجتمع.
وأكد الُخبجي أن املجلس االنتقايل 

الجنويب مستمر يف 
األنشطة  كافة  دعم 
من  التي  واإلجراءات 
تساهم  أن  شــأنها 
يف تعزيــز وصيانة 
اإلنســان  حقــوق 

وحايتها.
جانبهــا  مــن 
عّرت منسقتا وزارة 
اإلنســان  حقــوق 
أبن  محافظتي  يف 
ولحج عن سعادتهن باللقاء، مؤكدتن 
األنشــطة  دعم  الــوزارة  اســتعداد 
والرامــج التي تســهم يف النهوض 

بواقع حقوق اإلنسان يف الباد.

األمناء/ خاص:
خرجــت عــر أمــس االثنن، 
احتجاجات شعبية يف مديرية ميفعة 
مبحافظة شبوة، للمطالبة بإقالة مدير 
عام املديريــة ومدير أمنها اإلخوانين 
املعينن من املحافظ اإلخواين السابق 

محمد بن عديو.
للوقفة  بيــان ختامي  وأكدوا يف 
اإلخوانين  القيادين  أن  االحتجاجية 
حزبية  بوســاطة  تعيينهــا  جرى 
وشخصية وفرضهم دون أي مؤهات 

علمية.
القياديــن اإلخوانين  واتهمــوا 
الفســاد  تفيش  عــن  باملســؤولية 
والتعسف  واملحسوبيات  والوساطات 
تجــاه املواطنــن وعــدم توليهــم 

واجباتهم.

األمناء/ خاص:
وجه القائم بأعــال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شــؤون النقل 
الري أ/ فارس أحمد شعفل، األحد، بتشكيل لجنة للتحقيق يف حادثة 
ســقوط حافلة ركاب، يف نقيل ظمران مبديرية القبيطة مبحافظة 

تعز.
وأدى الحادث إىل وفاة ثاثــة ركاب وجرح عرشات آخرين، خال 

رحلة الحافلة من العاصمة عدن يف طريقها إىل تعز.
وتهدف اللجنة إىل التحقيق يف حيثيات الحادث وأســبابه ورفع 

نتائج أعالها إىل رئاسة الهيئة التخاذ ما يلزم.
وأبــدت الهيئة العامة لتنظيم شــؤون النقل الري، عن أســفها 
الشديد وانزعاجها ملثل هذه الحوادث التي يروح ضحيتها األبرياء من 
املســافرين، موضحة أن وقوع الحوادث يف مثل تلك املناطق الوعرة 
التي تضطر املركبات والحافات والشــاحنات لعبورها نتيجة للتعنت 
والرفض من قبل ميليشــيات الحويث بفتح الطرق الرئيســة، داعية 
الجهات العليا واألمــم املتحدة إىل اتخاذ مواقــف واضحة وصارمة 
وزيادة الضغط عىل امليليشــيات الحوثية التــي ترفض فتح الطرق 
والتعاطي بشكل إيجايب من أجل التخفيف من حدة األزمة اإلنسانية، 

وتسهيل تنقل املواطنن، ونقل البضائع. 

املسيمير/ خاص
استشــهد الجندي نر بن نر أحمد عيل غالــب، صباح أمس 
االثنن، أثناء تأدية واجبه العســكري يف النقطة العســكرية التابعة 
للواء الثاين حــزم املتمركزة بجانب جرس عقان مبديرية املســيمري 

محافظة لحج. 
وأفاد مصدر عســكري بأن الجندي هوى مــن عىل منت درجاته 
النارية من مرتفع جــرس عقان أثناء نزوله مــن الخدمة يف املوقع 

العسكري املطل عىل النقطة العسكرية الواقعة فوق جرس عقان.
وبحســب املصدر تم إســعاف الجندي نر بن نــر غالب إىل 

مستشفى ابن خلدون إال أنه فارق الحياة يف منتصف الطريق.

األمناء/ خاص :
شــدد أحمد عيل الداؤودي، مدير عام مديرية املنصورة بالعاصمة 
عدن، عىل حرص الســلطة املحلية عىل مواصلة حملة تفتيش املحال 

التجارية املخالفة.
ويواصل قســم صحة البيئــة مبكتب األشــغال العامة والطرق 
باملديرية، أعال التفتيش امليدانية عىل املواد والســلع االســتهاكية 
املحلية واملســتوردة املنتهيــة الصاحية، والبوفيهــات غري امللتزمة 

بالضوابط الصحية.
وقال الــداؤودي إن الحملة تهدف للحفاظ عىل صحة وســامة 
املواطنن، وضــان التزام املطاعم مبعايري النظافة واالشــراطات 

الصحية، ملوًحا بإجراءات قانونية رادعة.

اللواء بن بريك ُيكرم اأول قائدة طريان حربي )املالزم طيار رحمة عز الدين(

اخُلبجي يلتقي من�سقتي وزارة حقوق الإن�سان مبحافظتي اأبني وحلج

متظاهرون يف ميفعة يطالبون باإقالة ماأمور ومدير اأمن املديرية

رئي�س هيئة النقل الربي ي�سكل جلنة حتقيق 
يف حادث انقالب حافلة بالقبيطة

ا�ست�سهاد جندي اأثناء تاأدية واجبه يف 
ج�سر عقان مب�سيمري حلج

توا�سل حملة تفتي�س املحال التجارية 
املخالفة باملن�سورة


