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محليات

عدن / األمناء / خاص :
يف  اإلداريــة  اللجنــة  عقــدت 
تحضريية املؤمتــر األول للصحفيني 
واإلعالميني الجنوبيني، أمس االثنني، 
يف العاصمــة عــدن اجتامعــًا لها 
رئيس  الحو،  عبدالله  الدكتور  برئاسة 

اللجنة التحضريية للمؤمتر.
وناقش االجتامع مستوى اإلنجاز 
التحضريية خالل  اللجنــة  يف خطة 
الفرتة السابقة ومنها انعقاد اللقاءات 
محافظات:  من  كل  يف  التشــاورية 
سقطرى وحرضموت والضالع واملهرة 
ولحج، مشــيدا بالنتائج التي خرجت 
بها هذه اللقاءات يف اختيار مندويب 
الصحفيني  مــن  املحافظــات  هذه 

واإلعالميني.
وأشــادت اللجنــة اإلدارية بروح 
للصحفيــني  والتوافــق  التالحــم 
وإســهامهم  الجنوبيني  واإلعالميني 
يف إنجــاح اللقــاءات التشــاورية 

يف عدد مــن محافظــات الجنوب، 
اإلعالمي  الحدث  مع  تفاعلهم  مثمنة 
الكبري املتمثــل بانعقاد املؤمتر األول 

للصحفيني واإلعالميني الجنوبيني.
أمام  االجتــامع  وقــف  كــام    
الســتكامل  الجارية  التحضــريات 
عقد اللقاءات التشــاورية يف كل من 
محافظات: أبني وشــبوة والعاصمة 
عدن، مشــددا عىل أهمية مشــاركة 
جميــع الصحفيــني واإلعالميــني 

اللقــاءات  هــذه  يف  الجنوبيــني 
التشــاورية واختيــار مندوبيها إىل 
املؤمتــر األول املزمع عقده قريبا يف 

العاصمة عدن.
 واستعرض االجتامع ما تبقى من 
خطة عمــل اللجنة التحضريية، وأقر 
تنظيم عدد من الفعاليات واألنشطة، 
إىل جانب  املؤمتر  انعقاد  عىل طريق 
بتجهيز  متعلقة  موضوعات  مناقشة 

الوثائق واملواد اللوجستية وغريها.

األمناء / خاص:
أبناء  شّيعت حشود شــعبية من 
مديرية  يف  مهــدي  آل  قرى  منطقة 
عتق مبحافظة شــبوة، أمس االثنني، 
الراحل سعيد شمالن  املناضل  جثامن 
الخليفــي، عضو الجمعيــة الوطنية 
الجنوبية، عقــب وصول جثامنه من 

مرص.
جنائزي  موكب  يف  اآلالف  وخرج 
بعد الصــالة عىل جثامنه الطاهر يف 
مخيم العزاء، ملواراة جثامنه الرثى يف 

مقربة املنطقة.

أحد  شمالن  الراحل  املناضل  ويعد 
واملقاومة  الجنويب  الحراك  مؤسيس 

الجنوبية، وهو والد شــهيد، وشقيق 
شهيد.

األمناء / خاص:
متكن أمــن العاصمة عدن خالل 
دار سعد  نوعية لرشطة  أمنية  عملية 
مــن القبض عىل عصابة مســلحة، 
إرهابية  عمليات  بتنفيذ  مكلفة  كانت 
تستهدف قيادات أمنية وعسكرية يف 

العاصمة عدن.
وبنّي مدير رشطة دار سعد العقيد 
مصلح الذرحاين يف ترصيح صحفي 
بأنــه وفقا ملعلومــات هامة فقد تم 
لقيادة  تابعة  رصد عنارص مســلحة 
الرتبة  العــام يف مديرية  النقل  لواء 
مبحافظــة تعز، مشــريا إىل أن تلك 
دار ســعد  تتنقل يف  كانت  العنارص 
بشكل مشبوه لتتم مراقبة تحركاتهم 

خالل الفرتة املاضية.
وأضاف الذرحاين: "وفقا لذلك تم 
املســلحة  العصابة  تلك  مداهمة وكر 
والذين  منهم  مثانيــة  عىل  والقبض 
اعرتفــوا خالل التحقيقــات تلقيهم 
الرتبة  مبنطقــة  مكثفة  تدريبــات 
إرهابية  عمليــات  بتنفيذ  وتكليفهم 
يف العاصمة عدن تستهدف القيادات 
املبارش  بالقتل  والعســكرية  األمنية 

والعبوات الناسفة".
وأشــار مدير رشطة دار سعد بأن 
العصابة تتحــرك بتوجيهات كٍل من 
أمجد الربحه، وأكرم الوليدي، ومحمد 
خالد، املتهمني باإلرهاب والذين قاموا 
بالتخطيط للعصابة وتوفري وســائل 
النقل مــن أجل تســهيل تحركاتهم 

يف عدن ودعمهــم باملال واملعلومات 
باألســلحة  وتزويدهــم  الكافيــة، 
هواتف  ومنحهم  الناسفة،  والعبوات 
لتنفيذ  معهــم  للتواصــل  خاصــة 

العمليات اإلرهابية.
واختتم العقيــد الذرحاين حديثه 
بالقــول: "بعد أن قبضنــا عىل أفراد 
التحقيقات  يف  بارشنــا  العصابــة 
املوجهة  بالتهــم  واعرتفــوا  معهم 
التي كانت  باملهــام  إليهــم، مقرين 
اعتقالهم".  يتــم  أن  قبل  لهم  موكلة 
واملحرض  االســتدالالت  برفع  مؤكدا 
النيابة  إىل  واملقبوضــات  واملتهمني 
التحقيق  بارشت  التي  بعدن  الجزائية 
القانونية  معهم الستكامل اإلجراءات 

بحقهم.

األمناء/ خاص:
الجزائية املتخصصــة يف محافظة حرضموت،  أصدرت املحكمة 
حكاًم قضائيًا بإعــدام أحد املتهمني باملتاجرة يف املخدرات املمنوعات 
ومادة الشــبو الخطرية التي بدأت االنتشار بشكل مخيف يف عدد من 

املحافظات اليمنية.
وبحسب مصادر قضائية، عقدت املحكمة جلسة للنطق يف قضية 
أحد تجار املخدرات املضبوطني – تحفظت املصادر عن ذكر اســمه ـ  
وأصدرت حكاًم باإلعدام تعزيرًا أو رميًا بالرصاص بعد جلســات ترافع 
شهدتها املحكمة خالل الفرتة املاضية، موضحة أن املحكمة قرأت عىل 
املتهم منطوق الحكم بشــأن حيازته ومتاجرتــه باملخدرات وأصدرت 

حكم اإلعدام بحقه.
وعلق وكيــل النيابــة الجزائية املتخصصــة بحرضموت فهمي 
الشــدادي، عىل صدور الحكــم بالقول: "إن الحكم جاء منســجاًم 
ومطابقًا لنص املادة 34 من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية"، مؤكدًا 
خالل حضوره جلسة النطق بالحكم ضلوع املتهم باملتاجرة باملخدرات.
وأشــار إىل أن هناك جهودا وتنسيقا مشرتكا بني األجهزة األمنية 
والقضائية يف محافظات حرضموت وشــبوة واملهرة خصوصا بني 
أجهزة البحث الجنايئ وأفراد مكافحة املخدرات الجتثاث ومحاربة هذه 

اآلفة الخطرية بكافة أنواعها.
وكانــت ذات املحكمة أصدرت يف يونيو املــايض أحكامًا بإعدام 
وســجن عدد من مروجي وتجار املخدرات من محافظتي حرضموت 

واملهرة.

األمناء / خاص :
أطلق مركز التدريب والتأهيــل باملجلس االنتقايل الجنويب، أمس 
االثنــني، دورة تدريبية حول "القيادة السياســية وبناء التحالفات"، 

بالعاصمة عدن.
طرحت الــدورة يف يومهــا األول رشًحا عن مصطلــح القيادة 
وتعريفــه ومتطلباته، ومراحــل القيادة وأمناطهــا، باإلضافة إىل 

الصفات الرئيسية للقيادة، وسامت القائد.
يشارك يف الدورة خالل الفرتة بني 23 و27 أكتوبر الجاري كوادر 
من الجمعية الوطنية واإلدارة العامة للشؤون الخارجية ووحدة شئون 

املفاوضات ومركز دعم صناعة القرار.

األمناء / خاص :
بارشت الفرق الفنية التابعة لرشكة أوالد صالح للتجارة واملقاوالت 
يوم أمس أعــامل الصبيات للعبارة يف الخــط الدائري بالحبيلني يف 
مديرية ردفان  مبحافظة لحج وذلك بتمويل وإرشاف صندوق صيانة 

الطرق والجسور املركز الرئييس-العاصمة عدن.
ارة يف  وتضمنت الصيانة أعامل الســفلتة وعمــل الصبيات للعبَّ
الخط الدائري الرابط بني أحياء مدينة الحبيلني وســط أعامل واسعة 

لتأهيل الخط الرشياين.
وقال املهندس نجوان أحمد سعيد، مدير املرشوع، إن األعامل تجري 
بوترية عالية من أجل اإلرساع يف إنجــازه خالل املدة الزمنية املحددة 
للتخفيف من معاناة املسافرين واملواطنني. مثمنا الدعم الكبري املقدم 
من قبل معايل وزير األشــغال العامة املهندس سامل محمد الحريزي 

واملهندس معني املاس رئيس مجلس اإلدارة.
وتجري أعــامل الصيانة والتأهيل للعديد مــن الطرقات يف لحج  
وباقي املحافظات املجاورة  مبتابعة من معايل وزير األشــغال العامة 
والطرق املهندس ســامل محمد الحريزي واملهندس معني محمد املاس 

رئيس مجلس اإلدارة.

مناق�صة م�صتوى اإجناز اللقاءات الت�صاورية باملحافظات للموؤمتر الأول لل�صحفيني والإعالميني اجلنوبيني

جموع غفرية ت�صيع جثمان املنا�صل بن �صمالن اخلليفي اإىل مثواه الأخري يف عتق

الأجهزة الأمنية تطيح بخلية اإرهابية يف عدن

حكم ق�صائي يف ح�صرموت 
باإعدام اأحد جتار املخدرات

دورة حول القيادة ال�صيا�صية وبناء 
التحالفات لكوادر النتقايل بعدن

بدء اأعمال ال�صبيات للعبارة باخلط 
الدائري مبديرية احلبيلني يف حلج


