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محليات

األمناء / خاص :
الجمحي  رئيــس مركــز  نقــل 
للدراســات والبحوث، ســعيد عبيد 
الِجْمحــي، جانبًا من تفاصيل ما دار 
بينه والرئيس عيــدروس الُزبيدي - 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلس  رئيس 
عضو مجلس القيادة الرئايس -خالل 
لقاء جمعهام قبل أيام يف مقر إقامة 
األخري بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي.

الِجْمحي، يف تغريدة عىل حسابه 
بتويرت، قال إنه سأل الرئيس الُزبيدي 
قائــاًل: تزايــدت عليــك االفرتاءات 
وتستهدفك ســهام طائشة. وأضاف 
إن الُزبيدي رد بابتســامته املعهودة، 
وقــال: "نحن أصحــاب قضية ولن 
كانت  إذا  الســهام  عنهــا.  نرتاجع 
مهام  معنــا  فســتعود  جنوبيــة، 
الوقت، ومــا يجمعنا أكرب من  طال 
أي خالفــات، وأما غــري الجنوبيني 
فنحن مند أيدينــا لهم ليتحرروا، الله 

يهديهم".
وأكد اللــواء الُزبيدي، الذي يقود 
القوات املسلحة الجنوبية، أن القوات 
الجنوبية ستكون عونًا ألي مقاومة 
شــاملية تقاتل من أجل التحرر من 
الحويث  إيران ممثلة مبيليشيا  أذناب 
اإلرهابية، وأنها ستذهب مع التحالف 
الســعودية يف  تقوده  الذي  العريب 
املنطقة من ميليشيات  سبيل تطهري 

إيران الطائفية.
وكان الِجْمحي قد قال يف تغريدة 
ســابقة، إن الرئيس الُزبيدي سيعود 

قريبًا إىل العاصمة عدن.
القيادة  مجلــس  رئيــس  وعاد 
العليمي، إىل  الدكتور رشاد  الرئايس 
العاصمة عدن، يوم السبت 28 يناير، 
عبدالرحمن  املجلــس  عضو  يرافقه 

أبوزرعة املحرمي.

األمناء/خاص:
العاملة يف  الفنيــة  الفرق  بارشت 
مرشوع  صيانة وإعادة تأهيل مرشوع 
استئناف  الشــعيب"  "الضالع-  خط  
صندوق  وإرشاف  بتمويــل  أعاملهــا 
الطــرق والجســور وتنفيذ  صيانــة 
املؤسسة العامة للطرق والجسور فرع 

الضالع.
املرشوع  أعامل  اســتئناف  وجرى 
واستكامل أعامل فرش طبقة األسفلت 
للطريق االســرتاتيجي الذي يربط أهم 
املديريات مــن املحافظة إىل مديريات 

الشعيب والحصني. 
صيانة  صنــدوق  فرع  مدير  وقال 
الطرق يف محافظــة الضالع املهندس 
عبدالله فضل إن العمل باملرشوع سيعيد 

الحياة ملناطق الشــعيب الذي عاىن مواطنــوه من رداءة 
الطريق املســبب  للحوادث املرورية وأودى بحياة كثري من 

الناس.
من جانبه عــربَّ مدير عام الحصني صــالح الحريري 

عن شــكره لكافة الجهود املبذولة من قيادة وزارة األشغال 
العامة وصندوق صيانة  الطرق يف إصالح شــبكة الطرق 
داخــل املحافظة بعد  أن تركت ســنوات  طويلة تعاين من 

اإلهامل.

االمناء/خاص:
قناة  ارتكبتها  مدويــة  فضيحة 
إخوانيــة، أعطت داللــة كبرية عىل 
حجم التحايل والفساد الذي يتسم به 
حزب اإلصالح، وتكريسه كل تحركاته 
لتحقيق مكاسب مالية، معتمًدا عىل 

متاجرة رخيصة بكل يشء.
املهرية،  قناة  واقعة  عن  الحديث 
التي بثت تقريــًرا عن مركز مرىض 
التوحد يف محافظة شبوة، وأطلقت 
حملة لجمع تربعات لكن لحســاب 
اإلدارة السابقة للمركز والتي تشكلت 

بشكل غري قانوين.
محافظة  يف  املعاقــني  جمعية 
شــبوة أصــدرت بياًنــا بخصوص 
الواقعــة، قدمت فيها بالًغا ضد قناة 
التحرك  وأعلنت  اإلخوانيــة،  املهرية 

قضائيا ملقاضاتها.
وقالت الجمعية، يف بيانها: "إنه 
الجاري،  الثالث مــن فرباير  بتاريخ 
بثت قناة املهرية خالل أحد برامجها، 
تقريًرا بعنــوان: )املركز األول لعالج 
مرىض التوحــد مبدينة عتق يواجه 

قلة اإلمكانات(".
وأضــاف البيــان: "يف نهايــة 
الربنامج، لألسف الشديد، قدم التقرير 
املســاعدة والدعم  الرســالة لطلب 
لصنــدوق رعاية وتأهيــل املعاقني 
محافظة شبوة غري القانوين، وغري 
وتأهيل  رعاية  بجمعية  به  معرتفني 
املعاقني بشــبوة ومركزها التعليمي 
الطبيعــي ومركز اضطراب  والعالج 
طيف التوحد، ونؤكــد عدم التعامل 
الصفة  لعــدم وجود  قبلنا  معه من 

القانونية بوجوده".

بيانها،  يف  الجمعية،  وناشــدت 
ممثلة  باملحافظة  املحلية  الســلطة 
الوزير  بن  باملحافظ عوض محمــد 
واملنظــامت الداعمة ومن ســمتها 
بعدم  الخرييــة،  البيضاء  األيــادي 
إرسال أي دعم أو مساعدة ملا يسمى 
بصندوق املعاقني شبوة مبا يف ذلك 

باسم مركز عالج التوحد.
وأفادت الجمعية، بأنها ســتقدم 
املعنية  للجهــات  قضائيــة  دعوى 

ملقاضاة هذه القناة.
فضيحة القناة اإلخوانية، تعكس 
عىل  ُيهيمن  الــذي  التحايــل  مدى 
والخداع  اإلرهــايب،  اإلخوان  تنظيم 
الذي ُياَرس عىل صعيد واســع من 
التنظيــم بحًثا عن تحقيق  ِقبل هذا 

مكاسب مادية.

األمناء/خاص:
القائد عيدروس  الرئيــس  بعث 
قاســم الُزبيدي - رئيــس املجلس 
االنتقــايل الجنــويب، نائب رئيس 
مجلس القيــادة الرئايس - برقيتي 
تعزيــة إىل فخامــة الرئيس رجب 
طيب أردوغــان - رئيس جمهورية 
الرئيس بشــار  - وفخامة  تركيــا 
العربية  الجمهورية  رئيس   - األسد 
السورية - يف ضحايا الزلزال املدمر 
منطقة  ودول  الدولتني  أصاب  الذي 

رشق املتوسط أمس اإلثنني.
يف  الُزبيدي  الرئيــس  وعــرّب 
التعازي  خالــص  عــن  الربقيتني 
لقياديت جمهوريتي تركيا وسوريا، 
الرتيك  والشعبني  الضحايا،  وألرس 

والسوري الشقيقني يف هذا املُصاب 
األليم، وتضامنه الكامل معهم يف املُصاب األليم.

وابتهل الرئيس الُزبيدي يف الربقيتني إىل املوىل العيل القدير أن يتغمد 
من قضوا نحبهم يف هذا الزلزال بواســع الرحمة واملغفرة، وأن ينَّ عىل 

عدن/ األمناء:
أصدرت املحكمة اإلدارية، حكــامً يقيض بوقف قرار الحكومة، برفع 

تسعرية الدوالر الجمريك، الصادر يف يناير املايض.
وأقر حكــم املحكمة اإلدارية يف أوىل جلســاتها، التي عقدت أمس، 
يف العاصمة عدن، بوقف قرار رئاســة الوزراء حتى حضور ممثل عنها 
لحضور الجلســة القضائية يف القضية القضائية املرفوعة ضد رئاسة 

املجلس واملجلس االقتصادي.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت يف يناير املايض، رفع ســعر رصف 
الدوالر الجمريك، من خمســامئة ريال إىل ســبعامئة وخمسني رياال، 
وأسعار املشــتقات النفطية والغاز املنزيل املنتج محليًا يف مأرب، ورفع 

تعرفة االستهالك لخدمتي املياه والكهرباء.

حلج / األمناء / االدارة االعالمية :
التقى نائــب رئيس القيــادة املحلية للمجلس االنتقــايل الجنويب 
مبحافظة لحج االســتاذ محمد احمد العامد يــوم أمس امني عام اتحاد 
الفنانيني الجنوبيني الفنان اكيــد الحاملي بحضور عدد من مدراء ادارات 
املجلس ملناقشة التحضريات النهائية لفعالية االحتفاء بالذكرى 13 لرحيل 

الفنان فيصل علوي. 
وشــدد العامد عىل رضورة ان يكون الحضور الجامهريي باملستوى 
الذي يليق بشــخصية وادوار  الفنان الكبري فيصل علوي يف انتشار الفن 
اللحجي بشكل خاص والجنويب بشكل عام عىل مستوى الخليج والوطن 

العريب.

األمناء/خاص:
ناشــدت املنطقة الحرة الجهات الرســمية واألمنية يف محافظة عدن التدخل 

واإلفراج عن طاقمها الهنديس املختطف لليوم السادس عىل التوايل.
وقالت املنطقة الحرة يف مناشدتها أن طاقمها تعرض لإلختطاف أثناء مبارشة 

عمله القانوين يف تحديد املطار املستقبيل للعاصمة عدن مبنطقة رأس عمران.
واضافت يف مناشدتها :" إننا نناشدكم بالتحرك العاجل واإلفراج عن املحتجزين 
وتقديم الجناة للعدالة ألخذ جزائهم الــرادع، ونحيطكم علام أن الطاقم الهنديس 
للمنطقــة الحرة وهيئة الطريان املكون من )فؤاد محمــد عبده - م. عبده نارش - 
عبدالرحمــن غالب - محمد فؤاد عبده - عامر منصور( مل ينزلوا إال إلنفاذ القانون 
وإننا نعترب اختطاف موظفينا وعدم اإلفراج عنهم حتى اللحظة اســتهتار بالدولة 
ومؤسساتها الرســمية وقراراتها والنظام والقانون، وعرقلة واضحة لإلستثامر 
ومشــاريع البناء والتنمية واملصلحة العامة للبلد التــي يعتربها القانون فوق كل 

املصالح".

الرئي�س الُزبيدي ُيعزي رئي�َضي تركيا و�ضوريا ب�ضحايا الزلزال

املحكمة الإدارية توقف قرار احلكومة برفع 
�ضعر الدولر اجلمركي والغاز والكهرباء

انتقايل حلج يناق�س ال�ضتعدادات النهائية لفعالية 
الحتفاء بذكرى رحيل الفنان في�ضل علوي 

املنطقة احلرة بعدن تنا�ضد اجلهات 
الر�ضمية الإفراج عن طاقمها املختطف

بابت�ضامة وكلمات عميقة.. الرئي�س الُزبيدي يرد على ال�ضهام الطائ�ضة التي ت�ضتهدفه

ال�ضالع ت�ضهد اأعمال �ضفلتة وا�ضعة خلط ال�ضعيب

قناة املهرية الإخوانية متار�س التحايل يف �ضبوة وحتركات ملحا�ضبتها ق�ضائًيا


