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محليات

رئي�س اللجنة التح�صيرية للموؤتمر الأول لل�صحافيين والإعالميين الجنوبيين:

األمناء/ خاص :
دعــا د. عبداللــه الحــو، رئيس 
اللجنــة التحضرييــة للمؤمتر األول 
الجنوبيني،  واإلعالميني  للصحافيني 
إىل إنجاز التحضريات النهائية لتنظيم 
عقــد اللقاء التشــاوري للصحافيني 
خالل  عدن  العاصمة  يف  واإلعالميني 

األيام القريبة املقبلة.
الحو، خالل ترؤسه اجتامع   وأكد 
اللجنــة اإلداريــة ورؤســاء اللجان 
التحضريية،  اللجنــة  يف  الفرعيــة 
أمس االثنــني، بالعاصمة عدن-  عىل 
أهميــة تضافر الجهــود إلنجاح هذا 
اللقاء التشاوري الذي سيكون تتويجا 
اللقاءات  يف  تحققت  التي  للنجاحات 
التشاورية يف محافظات الجنوب عىل 
طريق انعقاد املؤمتر األول للصحفيني 

واإلعالميني الجنوبيني.
إنجازه  تم  االجتامع مــا   وناقش 
املاضية، وكذا  الفــرة  من أعامل يف 
للفرة  التحضريية  اللجنة  عمل  خطة 

القادمة.
النامذج  االجتــامع  واســتعرض 

النهائيــة لبطاقات منــدويب املؤمتر 
والربوشــور،  والباجات،  والدعوات، 
ومراحل إعــداد طباعة كتيب توثيقي 
التحضريية  اللجنــة  أنشــطة  عــن 
وعن مخرجات اللقاءات التشــاورية 
واألصداء التي تناولتها وسائل اإلعالم 

والصحافيني والكتاب.

وشــدد املجتمعون عــىل أهمية 
حشد طاقات الصحافيني واإلعالميني 
التحضري  فعاليات  إلنجاح  الجنوبيني 
للمؤمتر األول ليكون عرســا لإلعالم 
جديدة  لحقبــة  وفاتحا  الجنــويب، 
يشــارك فيها الجميع دون إقصاء أو 

تهميش.

عدن/األمناء/ علي خميس:
وجه مديــر عــام مديرية صرية 
محافظــة عدن الدكتــور محمود بن 
اإليرادية  التنفيذية  املكاتــب  جرادي، 
باملديريــة مبنع فرض رســوم غري 
قانونية بشــأن تحديــد قيمة أوعية 

الرسوم املحلية. 
وشــدد بن جرادي، خالل اجتامع 
عقده أمس، وضــم أمني عام املجلس 
ومدير  مبجر،  عوض  باملديرية  املحيل 
مكتب املالية باملديرية هشــام عون، 
ومدير الشؤون املالية واإلدارية بصرية 
االلتزام  رضورة  عىل  محمد،  نســيم 
بقــرار مجلس الــوزراء رقم "283" 
أوعية  قيمة  تحديد  بشأن   2001 لعام 
الرســوم املحلية واملنصــوص عليها 
باملادة رقم "123" من قانون السلطة 

املحلية رقم "4" لعام 2000م.
وأكد مدير صرية بن جرادي، عىل 
عىل  باملديرية  املحلية  السلطة  حرص 

تذليل وتسهيل كافة اإلجراءات املتعلقة 
بتحصيــل الرســوم املقرة بحســب 
القانون لكون هــذه اإليرادات مهمة 

وتوريد  باملديرية،  املشاريع  تنفيذ  يف 
كافة اإليرادات لحساب املديرية بالبنك 

املركزي.

األمناء/ خاص:
بحث عــوض بن الوزيــر العولقي، 
منظمة  مكتب  ومدير  شــبوة،  محافظ 
بشــري  املحافظة  يف  الدولية  اإلغاثــة 
عبدالجليل، أمس االثنني، طبيعة تدخالت 
املنظمة يف الجوانب الصحية والتنموية 

يف الفرة الراهنة.
املنظمة  أنشطة  اللقاء  واســتعرض 
وسبل تعزيزها عرب التنسيق مع السلطة 
إنجاز  املحافظة لضــامن  املحليــة يف 

مهامها بكفاءة عالية.
وتطرق ابن الوزير إىل مرشوع دعم 
مستشفى عتق العام لألمومة والطفولة، 
من خــالل منظمــة أطباء بــال حدود 
البلجيكيــة، باإلضافة إىل التســهيالت 

الالزمة لتمكني أعامل تنفيذه.
وأشاد ابن الوزير بتدخالت املنظمتني 
ظل الظروف الصعبة.لألعامل التنموية واإلنسانية اإلغاثية يف يف املحافظة، الفتا إىل حاجة املحافظة 

األمناء / خاص :
شيعت مليشيا الحويث –الذراع اإليرانية يف اليمن- يوم األحد، ثالثة من 
أفراد عائلة عبدالكريم الحويث )عم زعيم املليشــيا عبدامللك الحويث( املعني 
يف منصب وزيــر الداخلية بحكومتها غري املعــرف بها، لقوا حتفهم يف 

ظروف غامضة.
وذكرت املصادر الرسمية الحوثية، أنه جرى تشييع جثامني ثالثة أفراد 
من عائلة الحــويث، وذلك يف محافظة صعدة، املعقل الرئيس للمليشــيا، 

شاميل اليمن.
وفيام زعمــت أن زوجة عبدالكريــم الحويث ونجلــه األكرب )أحمد( 
وحفيدته لقوا حتفهم بحادث ســري يف طريق )صنعاء- صعدة( شــكك 
مراقبون بالروايــة الحوثية، مرجحني أن الحادثة مدبرة ضمن مسلســل 

التصفيات البينية داخل أجنحة املليشيا.

عدن/ األمناء:
دشن املعهد العايل للقضاء, استقبال طلبات املتقدمني لاللتحاق بالدفعة 
)٢٤( دراســات تخصصية عليا وذلك للفرة )٦- ١٧( نوفمرب الحايل وفقا 
للرشوط التي حددها قانون املعهد وسياســة القبول املوافق عليها من قبل 

مجلس القضاء األعىل.
وقال القايض الدكتور نضال شيخ عبيد، عميد املعهد العايل للقضاء، بأن 
"معايل وزير العدل رئيس مجلس املعهد القايض بدر العارضة قد أصدر قراًرا 
قىض بتشــكيل لجنة عليا للقبول والتسجيل للمتقدمني لاللتحاق بالدفعة 
)٢٤( تتوىل هذه اللجنــة اإلرشاف عىل كل إجراءات القبول والتحضري لكل 
مراحل املفاضلة بني املتقدمني وصوال إىل إعالن أسامء املقبولني لاللتحاق 

بالدراسة يف قسم الدراسات التخصصية العليا".
وعرّب القايض الدكتور نضال شــيخ عن شكره وتقديره لجهود كٍل من 
رئيس مجلس القضاء األعىل القايض محســن يحيى طالب، ومعايل وزير 
العدل, رئيس مجلس املعهد القايض بدر العارضة, وأعضاء مجلس القضاء 
األعــىل وأعضاء مجلس املعهد ملا بذل منهم جميعًا من جهود يف دعم عمل 

املعهد واستقباله لدفعة جديدة.
داعيا جميع املتقدمني إىل استيفاء كل الوثائق والرشوط املذكورة التي 
تم تحديدها ونرشها يف وقت ســابق؛ حتى ال يتم استبعادهم من الدخول 

يف إجراءات املفاضلة.

األمناء/ خاص:
بإســناد من قوات الحزام االمني، نفذت رشطــة املنصورة حملة أمنية 
لضبط املركبات املخالفة وغري املرقمة والســالح غــري املرخص يف عموم 

املديرية.
وقال مدير رشطة املنصورة العقيد حســني صالح مســهر إن الحملة 
انطلقت بالتنسيق مع السلطة املحلية باملديرية من أجل ضبط تنظيم حركة 
املركبات وضبط املركبات غري املرقمة واألســلحة غري املرخصة.. مشريا بأن 
الحملة لن تتوقف حتى تحقق كافة أهدافها وتتم بإســناد من قوات الحزام 
األمني حيث ُنرشت نقاط رئيسية يف جولة كالتكس وأمام مصنع الرشاب 

ويف الجوالت الرئيسية لضبط املخالفني.
وأكد بأن الحملة تســتهدف متعاطي القــات يف األماكن العامة وأمام 
املوالت واألسواق الرئيســية الذين يعرقلون حركة العوائل ويشوهون وجه 

العاصمة عدن، والظهور مبظاهر غري حضارية ال تليق مبدنية عدن.
الجدير بالذكر أن الســلطات املحلية بالعاصمة دشنت حمالت تستهدف 
منع تعاطي القات يف املتنزهات واألماكــن العامة كام قامت مبنع حركة 

املركبات املخالفة يف العاصمة عدن.

لقاء عدن املقبل تتويج لنجاحات اللقاءات الت�شاورية يف حمافظات اجلنوب

مدير �شرية بن جرادي يوجه املكاتب التنفيذية مبنع فر�ض اأي ر�شوم غري قانونية

ابن الوزير يناق�ض تدخالت منظمة الإغاثة الدولية ب�شبوة

م�شرع ثالثة اأفراد من عائلة 
احلوثي يف ظروف غام�شة

تد�شني ا�شتقبال طلبات اللتحاق 
مبعهد الق�شاء بعدن

باإ�شناد من قوات احلزام الأمني.. املن�شورة.. حملة 
اأمنية ل�شبط املركبات املخالفة وال�شالح غري املرخ�ض


