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محليات

المحكمة تواجه تمدد الحراك المطالب با�شتعادة من�شاأة )كالتك�س( بقرار مفاجئ

عدن /غازي العلـوي:
اتســعت صباح أمس األربعاء دائرة 
ملوظفي  والنقــايب  العــايل  الحراك 
املطالب  – عدن  اليمنيــة  النفط  رشكة 
باستعادة منشــأة "كالتكس" النفطية 
التابعة للرشكة إىل حضن الدولة وإلغاء 
ما يصفــه املحتجون بحكــم التحكيم 
الغري رشعي لتشــمل قطاع واسع من 
املوظفــن والناشــطن واملواطنــن 
املنشأة  استعادة  املتضامن مع مطالب 
الحكومية التي سوف تعود بالنفع عىل 
أبناء عدن وبعض املحافظات املجاورة .

الوقفــة  يف  املشــاركون  ورفــع 
املحكمة  مبنــى  أمــام  االحتجاجيــة 
التجارية بعدن الفتات تطالب بحســم 
قضية منشأة "كالتكس" والحكم بإلغاء 
قــرار التحكيم العــريف والغري رشعي 

وإعادة املنشأة لرشكة النفط عدن .
وردد املحتجــون هتافات "ال تحكيم 
بعد اليوم" و "يا جنويب صحي النوم ال 
الهتافات  اليوم" وغريها من  فساد بعد 
املنددة بتأخري ســري إجراءات املحكمة 
ومحــاوالت حرف مســار القضية عن 

مسارها القانوين .

الحــراك  ملواجهــة  مســعى  ويف 
العــايل والنقــايب املتصاعــد أقرت 
املنعقدة  التجارية يف جلستها  املحكمة 
صباح اليوم األربعاء برئاســة القايض 
عبدالرزاق الشــاحذي تأجيل النظر يف 
تاريخ "4" مايو وهو ما  القضية حتى 
النفط  اعتربه مصدر حقوقــي برشكة 
الغضب  مــن  للهروب  محاولــة  عدن 
املطالب برسعة  العــايل  والتصعيــد 

تحريك القضية والفصل فيها .

مصــادر عالية أخــرى عربت عن 
قايض  الختيار  واســتغرابها  دهشتها 
املحكمــة التجارية تاريــخ "4" مايو 
القضية  يف  النظر  الســتئناف  موعدا 
دالالت  لــه  التاريخ  هذا  بأن  مشــرية 
تأســيس  يوم  الجنوب وهو  أبناء  لدى 
املجلس االنتقايل الجنويب وانه من غري 
املســتبعد أن يتم يف هذا املوعد إحقاق 
الحق والحكم بعودة منشــأة كالتكس 
النفطية إىل الحضــن الجنويب املتمثل 

األمناء/خاص:
الجعدي  محمد  فضل  األستاذ  التقى 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
لألمانة  العام  األمــن  نائب  الجنويب، 
العامــة لهيئة رئاســة املجلس، أمس 
األربعــاء، يف العاصمة عدن، الســيد 
ديفيد هاردن، املدير التنفيذي ملجموعة 

جورج تاون االسرتاتيجية.
ويف مستهل اللقاء رحب نائب األمن 
العام، بالســيد ديفيــد، مقدمًا رشحًا 
موجزًا عن قضية شعب الجنوب وحقه 

يف استعادة دولته كاملة السيادة.
التطورات  أبــرز  اللقــاء  وناقــش 
يف  السياسية  األوضاع  ومســتجدات 
عموم املنطقة والرشق األوســط، وما 
تحملــه مضامن تلــك التطورات من 
وتحد  االرض  تنعكس عــىل  قد  نتائج 
عادل  ســام  لصناعة  الرصاعات،  من 
وشامل، من خال صدق النوايا وتنفيذ 

كافة االتفاقات املربمة.
واستعرض اللقاء عددا من املواضيع 
املتعلقة بامللف االقتصادي، وأبرز دوافع 
عجلة التنميــة ومعرقاتها، باإلضافة 
إىل ســبل تعزيز الوضــع االقتصادي 
بطرق تســهم بشــكل أســايس يف 
من  والتخفيف  املواطنــن  مســاعدة 

معاناتهم.
هاردن،  ديفيد  السيد  عرب  جانبه  من 
عن شــكره وتقديره لهذا اللقاء، مثمنًا 

الــدور اإليجايب للمجلــس االنتقايل 
الجنويب، يف دعمة لعملية السام يف 

املنطقة.
حرض اللقاء، الدكتور باسم منصور، 
رئيس الدائرة اإلعامية باألمانة العامة، 
عضو مجلــس إدارة الهيئــة الوطنية 
األســتاذة  من  وكل  الجنويب،  لإلعام 
ياســمن مســاعد، نائب رئيس دائرة 
املرأة والطفل، والكريحي كنعان، نائب 

رئيس دائرة الشباب والطاب.

عدن /األمناء/ اإلدارة اإلعالمية:
ملنســقية  األكادميية  اإلدارة  نظمت 
جامعة عدن صبــاح أمس االربعاء ١٥ 
قاعة ســليان  مــارس ٢٠٢٣م، يف 
العييس يف كلية الرتبيــة عدن  ندوة 
علمية تحت عنــوان " محددات تطوير 
األكادميي يف جامعة  العمل   وتحديث 
عدن، "  وذلك برعايــة  الرئيس القائد 
عيدروس قاسم الزبيدي رئيس املجلس 
رئيس مجلس  نائب  الجنويب  االنتقايل 
منســقية  وبإرشاف  الرئايس  القيادة 
بجامعة  الجنــويب  االنتقايل  املجلس 

عدن .

وافتتحــت النــدوة بكلمــة ألقاها 
الدكتور . عبدالجبار رشاد محمد رئيس 
اإلدارة األكادمييــة منســقية جامعة 
عدن، رحب فيها بالحضور  واملشاركن 
بالندوة شاكرًا حضورهم ومشاركتهم  .
يايت  الندوة  هــذه  إنعقاد  بإن  وأكد 
للعام  السنوية  الخطة  أنشــطة  ضمن 
2023م ويف اطــار اهتــام املجلس 
االنتقايل الجنويب للنهوض بالجامعة .

والقــى رئيــس الهيئــة التنفيذية 
يحيى  الدكتور  عدن  جامعة  ملنســقية 
شايف الجوبعي  كلمة نقل فيها تحيات 
مثمنا  الزبيــدي   عيــدروس  الرئيس 
الجهود التــي بذلتها االدارة األكادميية 

يف اإلعــداد والتحضري  لهــذه الندوة 
مؤكدا أن منسقية جامعة عدن وبدعم 
تويل  الزبيدي  عيــدروس  الرئيس  من 
تطوير وتحديث الجامعة اهتاما كبريا  

.
الدكتور  استعرض  ذاته  السياق  ويف 
عبد العزيز باحيدرة نائب رئيس منسقية 
الندوة  التي تضمنتها  عدن أهم املحاور 
والتي اعطت تشخيصا للمشكات التي 
التي  والجوانب  الجامعــة  منها  تعاين 

ينبغي أن يشملها التطوير والتحديث .
وقدم املشاركن  عددا من املاحظات 
التي انصبت جميعها يف تدعيم الرؤية 

التي قدمت يف الندوة.

حلج/ األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
كرمت إدارة الشــباب والطــاب، بالقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبحافظة لحج صباح أمس األربعاء ثاثة من الشــباب املبدعن 
بشــهادات التقدير ودروع التميز، نظري جهودهم يف االبتكارات واالبداع 

الذايت. 
وأقيم يف مديرية املــاح حفل تكريم كل من )الســعدي صايل نرص، 
ومحمد عبدالكريم محسن، وحسان ثابت عبدالهادي ( بحضور مدير إدارة 
الشــباب والطاب بانتقايل لحج أدهم الغزايل وعضو الجمعية الوطنية د 
. فضل هاش ومرسور شائف ســيف نائب رئيس تنفيذية انتقايل لحج 

ومدراء إدارات الشباب مبديريات ردفان .
وقد متيز هؤالء الشــباب الذين تم تكرميهم بصناعة وابتكار أشــياء 
مختلفة  بأساليب وافكار أذهلت الوسط املجتمعي يف مديريات ردفـان ، 
حيث تضمنت ابتكاراتهم ، صناعة  حراثة زراعية وتليســكوب وساح آيل 

حيث تعمل جميعها بشكل فعيل ومبجهود ذايت.
وعــرب مدير ادارة الشــباب والطاب بانتقايل لحــج أدهم الغزايل عن 
إعجابه بابداعات هؤالء الشــباب والقدرات املوجودة لديهم حيث يعلمون 

عىل تطوير هذه اآلالت ولديهم اخرتاعات اخرى جاري العمل عليها. 
وأوضح  الغزايل  أن مثل هذه االعال واالبداعات املوجودة لدى الشباب  
بحاجة إىل لفتة من قبل الدولة ، مشــريا إىل أن غياب الدولة دفع باملجلس 
االنتقايل إىل تكريــم هؤالء الشــباب، حتى وان كان التكريم بســيطا 

ومحدودا.

األمناء / خاص :
تسلمت الجهة املنفذة مرشوع إستكال إنشاء الشارع الخلفي ملدينة امناء 
يف عدن من صندوق صيانة الطرق والجســور املركز الرئييس-العاصمة عدن 

كجهة ممولة.
وخال التسليم الذي حرضه املهندس صفوان مطهر مدير عام إدارة االرشاف 
وضبط الجودة جرى تســليم املرشوع اىل دائرة االشــغال العسكرية كجهة 

منفذة.
وقال املهندس صفوان مطهر أن هذا املرشوع يعد من أهم املشــاريع التي 

ستخفف من معاناة املواطنن املستفيدين من الخط.
وواصــل قائا :"يتطلب رسعــة البدء يف العمل حتــى ينجز خال الفرتة 
الزمنية املحددة بالعقد".. الفتا أن هذا املرشوع يأيت ضمن اهتام قيادة وزارة 
االشــغال العامة والطرق وصندوق صيانة الطرق والجسور املركز الرئييس-

العاصمة عدن".

انتقايل حلج يكّرم ثالثة من 
ال�شباب املبدعني يف ردفان

اجلهة املنفذة تت�شّلم م�شروع اإ�شتكمال 
اإن�شاء ال�شارع اخللفي ملدينة امناء 

ما �شر اختيار قا�شي املحكمة يوم )4( مايو ال�شتئناف اجلل�شات ؟

نائب االأمني العام لالنتقايل يلتقي املدير التنفيذي ملجموعة جورج تاون اال�شرتاتيجية

ندوة علمية الأكادميية من�شقية  االنتقايل بجامعة عدن حول تطوير وحتديث العمل االأكادميي 


