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بالرغم من حالته ال�صحية ال�سيئة..

قائد املقاومة اجلنوبية يزور �أم ال�شهيد با�سالمة يف القاهرة
األمناء /خاص:

زار قائــد املقاومــة الجنوبيــة القائد
عبدالنــارص البعوه أبوهــام اليافعي ،أم
الشــهيد مبارك نارص باسالمة التي تتلقى
العــاج يف إحدى مستشــفيات العاصمة
املرصية القاهرة.
وجــاءت الزيــارة التي قام بهــا القائد
أبوهــام اليافعي لالطمئنــان عىل صحة
أم الشــهيد مبارك ولتفقد أحوالها يف لفتة
إنسانية ليســت بغريبة عىل هذا القيادي
الجنويب البارز.
وبالرغــم من الحالة الصحية الســيئة
للقائد أبوهامم اليافعي والتي اســتوجبت
عليه الســفر إىل جمهوريــة مرص لتلقي
العــاج إال أنه أرص عىل زيارة أم الشــهيد
مبارك وتقديم يد العون لها تجسيدًا للقيمة
اإلنسانية لهذا القائد املخلص.

يف تعقيبها على مان�شرته الأمناء  ..جمعية �أ�سر ال�شهداء واملنا�ضلني :

اجلمعية بريئة مما يجري على �أر�ض الواقع
من �أعمال ب�سط ونهب من قبل �أطراف معروفة
عدن  /األمناء  /خاص :

تلقت صحيفة "األمناء" تعقيبا من جمعية أرس الشــهداء واملناضلني عىل الخرب
املنشــور يف الصحيفة يف عددها الصادر يوم األحد تحت عنــوان " مالكو أرايض
بلوكات بري فضل ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف االعتداءات عىل أراضيهم
" وقالت الجمعية يف تعقيبها ":
تتعرض أرايض الجمعية التعاونية السكنية ألرس الشهداء ومناض ّ
يل الثورة ملؤامرات
كبرية وعديدة من قبل مافيا فســاد األرايض وبعض املتنفذين بالســلطة ويديرها
بامليدان فرق و عصابات مســلحة من قوى األمن وبالطجة وسامرسة وهوامري نهب
األرايض ــ عىل مرأى ومسمع الجميع دون أن يحركوا ساكنـ ًـا ــ .
وقد قامت هذه العصابات املتكالبة اليوم مبعاودة البســط واالعتداء عىل أرايض
الشهداء ونزلوا الشيوالت التي قامت باملســح فوق األرض ؛ ليك ينهبوا ماتبقى من
أرايض الشهداء دون وجه حق وبقوة الســاح وليك يثبتوا للجميع أ ّنهم من يفرض
النظام والقانــون وهم من ينهبون أرايض أرس الشــهداء واملناضلني بعد أن نصبوا
أنفسهم وكالء ألخطبوطات الفساد املتواجدة حال ًيا يف صفوف االنقالبيني ويف تركيا
وغريها من دول العامل .
أراض تابعة لجمعية الشهداء بوحدة جوار
حيث تم صباح الســبت االعتداء عىل
ٍ
رقم  ٥٤٣من قبل مجاميع مســلحة استخدمت شــيوالت ملسح أرايض أرس الشهداء
واملناضلني  .بغرض فرض أمر واقع ".
وأضافت  " :إنّ جمعية أرس الشــهداء واملناضلني والجرحى بريئة مام يجري عىل
أرض الواقع من أعامل بسط ونهب من قبل أطراف معروفة وقد بحت األصوات ونحن
نناشــد وندعوا إىل توقيف عمليات البيع والرشاء التي تتم عرب مكاتب وسامرسة ال
ميلكون صفه كام طالبنا بوقف أعامل البناء فوق أراضينا والتي مل تجد من يسمعها .
وقبل أيام بدأ تدشني تسليم عقود األرايض ألبناء الشهداء واملناضلني فوق األرض
ّ
كحق مرشوع لهم حقوقهم ومل تهدأ تلك العصابات وقامت القيامة من قبل فســاد
األرايض ورشكائهم وحاربوا أبناء الشــهداء بكل الوســائل وبقوة السالح ومنعوا
املهندسني من عملهم لعرقلة أبناء الشهداء من استالم أراضيهم " .
واختتمــت الجمعية تعقيبها بالقــول  " :إنّ أبناء الشــهداء واملناضلني يوجهوا
اســتغاثة لكل الرشفاء من أبناء الجنوب ومقاومتة األبية وكل من باســتطاعته درء
الباطل إليقاف هؤالء البالطجة من عبثهم بأرايض أرس الشــهداء والوقوف بحزم يف
مواجهتهم ووقف من يقف معهم من املتنفذين يف الســلطة واخطبوطات الفســاد
وهوامري نهب أرايض الغري ..
فورا إىل
وطالبت الجمعية بتحقيق ميداين قانوين وأمني من جهات محايدة تنزل ً
امليدان واملواقع والتحقيق ومعرفة من يعبث باألرض ومن ينزل الشــيوالت وبحامية
من ؟ وما إذا كانوا يتبعون الجمعية أو ال ؟.
واختتمــت الجمعية تعقيبها بتأكيد تضامنها مــع كل صاحب ٍّ
حق وال ترىض بأن
تكــون ناهبة فهي الضحية وما يجــري جرمية كربى والفتنة نامئــة لعن الله من
أيقضها .
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رئي�س هيئة الأركان يزور مبنى الإدارة
العامة للم�ؤ�س�سة االقت�صادية لدى عدن

األمناء /خاص:

قام رئيس هيئــة األركان العامة الفرق
الركن  /ســامل عبدالله النخعــي  ،اليوم
 ،بزيــارة مبنى اإلدارة العامة للمؤسســة
االقتصادية مبديرية املعــا يف العاصمة
عدن  ،لالطالع عىل ســر عمل املؤسسة
بكافــة قطاعتهــا عىل مســتوى عدن
واملحافظات املحررة .
وخالل الزيــارة التي رافقه خاللها قائد
اللــواء األول حاميــة رئاســية العميد /
النخعي بعد ٍد
ســند الرهوة ؛ طاف الفريق
ّ
من األقســام واملكاتب اإلدارية للمؤسسة
واســتمع من املدير التنفيذي للمؤسسة
االقتصادية اليمنية سامي السعيدي  ،إىل
رشح مفصــل عن طبيعة مهــام و عمل
املكاتــب اإلدارية والتنفيذية للمؤسســة
بكافــة قطاعاتهــا يف عــدن وباقــي
املحافظات املحررة .
وأشــاد الفريق النخعــي  ،بالدور الذي
تقوم به املؤسسة يف تطوير عمل اإلدارة
العامة للمؤسسة ومســتوى التجهيزات
التي تحويها قطاعات املؤسسة يف مركزها
الرئييس بالعاصمة عــدن بعد قرار رئيس
الجمهورية بنقــل اإلدارة العامة ومزاولة
مهامها من عــدن  ،وبالجهــود املبذولة
يف تفعيــل مؤسســات الدولة مبختلف
القطاعات وتأثيثها يف عدن و املحافظات
املحررة .
وأكد ــــ عىل أهمية الــدور الوطني

الــذي تقوم به املؤسســة االقتصادية ــ
يف ظل ما تشــهده من تطــور ملموس
شــمل مختلف املجاالت وبالدرجة األوىل
املؤسسة العسكرية التي تحظى باهتامم
ورعاية كبريين تعكسها كل اإلنجازات التي
تحققت خالل الفرته املاضية .
من جانبه مثن املدير التنفيذي املؤسسة
االقتصاديــة ســامي الســعيدي  ،زياره
الفريق الركــن النخعي ملبني اإلدارة العامة
موضحا أنّ املشــاريع التي
للمؤسســة
ً
تنفذها املؤسســة االقتصادية تأيت ضمن
توجيهات القيادة السياســية يف تفعيل
مؤسســات الدولة واســتثامر املشاريع

الخدمية التجاريــة واالقتصادية يف عدن
وباقي املحافظات اليمنية .
وأشــار الســعيديّ  ،إىل أنّ املؤسسة
االقتصاديــة ترتكز مهامها يف مســاندة
ودعم املؤسســات العســكرية واملدنية
وتوفري ما يتطلب من احتياجات رضورية
للحفــاظ عىل اســتمرار نشــاط املرافق
واملؤسسات ملا متثله من أهمية اقتصادية
وتجارية كبــرة لخدمة أمن واســتقرار
الوطن ؛ حيث تنفذ املؤسســة الكثري من
املشاريع التنموية والخدمية التي تساهم
يف تطوير القطاعات العسكرية والخدمية
والتنموية .

رئي�س القيادة املحلية للمجل�س االنتقايل يف حلج يت�سلم مهام عمله
حلج/األمناء /خاص:

تســلم املحامي رمــزي عبدالله نارص
الشــعيبي صباح أمس مهم عمله رئيسا
للقيــادة املحليــة للمجلــس االنتقايل
مبحافظة لحــج خلفا للرئيس األســبق
الدكتور فضل هامش .
وبدأت جلسة االستالم والتسليم بكلمة
ترحيبية لنائــب رئيس القيــادة املحلية
يف لحــج محمــد العديني رحــب فيها
بالحارضين،
قدم بعدها رئيس القيادة املحلية املحامي
املعــن حديثا كلمة
رمزي عبدالله نارص
ّ
شكر فيها الحضور عىل التفاعل كام قدم
كلمة شكر لسلفه املناضل الدكتور فضل
هامش  ،مثمنا الجهود الكبرية التي بذلها
يف تأســيس قيادة املجلس االنتقايل يف
محافظة لحج مشــرا أن املرحلة صعبة
وكبــرة وتتطلــب العمل بــروح الفريق
الواحد  ،وأكد االستمرار معا إلكامل جهود
الرئيس األســبق الدكتــور فضل هامش
نحو عمل مؤســي ومدروس مبعية كل
الرشفاء املناضلني من أبنــاء لحج الثورة
مشــر ًا إىل أن هذا العام عــام التمكني ،
بعدها كانت الكلمة لرئيس القيادة املحلية

األســبق الدكتور فضل هامش رحب فيها
بالجميع  ،مرحبا بكل روح وطنية برفيق
دربــه النضايل املحامي رمزي الشــعيبي
داع ًيا الجميع بااللتفــاف والعمل معه ملا
يخدم ســر عمل القيادة املحلية للمجلس
االنتقايل لحج .
بعد ذلك ألقى األستاذ منصور زيد رئيس
الدائرة التنظيمية يف األمانة العامة كلمة
مقتضبة حي فيها الروح الوطنية والتفاهم
الكبري بني الرئيس الخلف والرئيس السلف
يف محافظة لحج مقدم ًا شكره للمناضل
الدكتور فضل هامش عىل كل الجهود التي

بذلها يف تأســيس قيادة املجلس يف لحج
متمنيا التوفيق والنجاح للرئيس الجديد
بدوره كرم الرئيــس املعني حدي ًثا رمزي
الشــعيبي ســلفه الدكتور فضل هامش
بشــهادة تقديرية للجهود الكبرية التي
أرســاها يف تأســيس القيــادة املحلية
للمجلس االنتقا ّ
يل محافظة لحج ،
ارتص الحارضون بعد االستالم
هذا وقد
ّ
والتســليم ألخذ الصور التذكارية الوطنية
ريا عــن مــدى التالحــم والرتابط ،
تعب ً
رص الصفوف فيام بينهم
وتجســيدًا ملبدأ ّ
لخدمة مسرية الثورة الجنوبية املباركة .

يف محافظة عدن ممثلة باألســتاذ أحمد
ســامل ربيع الــذي قام بتوجيــه دعوة
لقيادة محافظتي لحــج والضالع وإدارة
جامرك ميناء عدن ونقابــة النقل الثقيل
لعقد اجتامع طارئ وموســع ملناقشــة
دعوة نقابــة النقل الثقيــل إىل اإلرضاب
بسبب املامرسات التي يتعرض لها سائقو

الشــاحنات من قبل بعض النقاط األمنية
من عدن وحتى قعطبة يف الضالع.
ويطالب السائقون برسعة إيقاف هذه
املامرسات والتي ما زالت مستمرة حتى بعد
االجتامع حيث قالوا  ":متت موافقتنا عىل
تعليق اإلرضاب بعد طلب قيادة املحافظات
من رئيس نقابة النقل الثقيل بإعطاء فرصة

واستمرار العمل يف مكتب الفرزة وتعليق
اإلرضاب والوعود بحل هذه اإلشــكاليات
وتم االســتمرار بالعمل إىل يومنا هذا ومل
نتلمس أيّ حلول حتى اآلن ويف حال عدم
وجود أي حلول لهذه املعامالت واإلشكاالت
الغري مسؤولة فإننا سوف نقوم بإرضاب
شامل وتوقيف للعمل".

�سائقو النقل الثقيل يعلقون �إ�ضرابهم ويرتقبون خمرجات اجتماع حمافظي عدن وحلج وال�ضالع

األمناء/خاص:

وجه صباح األحد ســائقو النقل الثقيل
إشعار ًا للسلطات املحلية والجهات املعنية
ملحافظات عدن ولحج والضالع التي عقدت
اجتامع ًا موسعً ا يف  7فرباير و التي وعدت
بوضع حلول ملا يتعرض له الســائقون من

مامرسات غري مسؤولة وتعد عىل الحقوق
الخاصة للسائقني.
وأوضحــت نقابــة النقــل الثقيل يف
محافظة عدن أســباب تعليــق اإلرضاب
الجزيئ بعد أن رفع الســائقون الشارات
الحمــراء يف  3فرباير الذي اســتمر ملدة
 3أيام حيث اســتجابت السلطات املحلية
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