
4 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thursday - 21 Oct 2021 - No: 1306 الخميس 21 أكتوبر 2021م - املوافق 15 ربيع األول 1443هـ - العدد 1306

محليات

االنتقايل واجلمعية الوطنية تبحثان �سبل 
الت�سدي للح�سار االقت�سادي

الكازمي: �سبوة حتررت بت�سحيات 
النخبة وت�سقط بتواطوؤ االإخوان

الرئي�س الُزبيدي يّطلع على اأو�ساع جزيرة عبدالكوري

العولقي وهيثم يطمئنان على �سحة ال�سحايف اأحمد بارا�س يف العا�سمة عدن

اقت�سادية انتقايل حلج تنظم حلقة نقا�س حول نقاط اجلبايات وال�سندات غري القانونية

عدن / األمناء / خاص :
التقــى الرئيس القائــد عيدروس 
املجلس  رئيــس  الُزبيــدي،  قاســم 
األربعاء،  أمــس  الجنويب،  االنتقايل 
ممثلني عن أهايل جزيرة عبدالكوري، 
حيث اطلع منهم عىل مجمل األوضاع 
يف الجزيــرة، واســتمع منهــم إىل 
رشٍح مفصــٍل عن الوضــع املعييش 
يف  يواجهونها  التــي  والصعوبــات 
أبسط  التي تفتقر إىل  النائية  الجزيرة 

الخدمات.
كام اطلّع الرئيس القائد من ممثيل 
أهايل الجزيرة عىل مســتوى اإلنجاز 
يف دورات اإلعــداد والتأهيل لعدد من 
الجزيرة يف مجــال الصحة  شــباب 
والتي سبق وأن تبناها يف وقت سابق 

لتشغيل املركز الصحي يف الجزيرة.
ووجــه الرئيس القائــد مبواصلة 
الجزيرة يف  التأهيل لشــباب  برنامج 
القطاعات الحيوية التي تهم  السكان 
الصحــة  قطاعــي  مقدمتهــا  ويف 

والتعليم.
مــن جانبهم، عــر ممثلو أهايل 
عبدالكــوري عــن بالــغ شــكرهم 
عيدروس  القائد  للرئيــس  وتقديرهم 

ومتابعته  الكبري  عىل حرصه  الُزبيدي 
املستمرة ألوضاع الجزيرة واحتياجات 
ســكانها، مثمنني الدعم السخي الذي 

يقدمه للتخفيف من معاناتهم.
 ويف ختام اللقاء كرّم ممثلو أهايل 
عبدالكوري الرئيس القائد بدرع الوفاء 

نيابة عن أهايل الجزيرة.

حرض اللقاء اللواء ســامل عبدالله 
املجلس  رئاسة  السقطري عضو هيئة 
الزراعة  وزيــر  الجنويب  االنتقــايل 
حكومــة  يف  الســمكية  والــروة 
بازريع  ســلمى  والدكتورة  املناصفة، 
والبيئة  الصحــة  لجنة  رئيــس  نائب 

بالجمعية الوطنية.

األمناء/ خاص:
املجلس  رئاســة  هيئة  عضوا  قام 
ثابت  ســامل  الجنــويب  االنتقــايل 
العولقي، واملهنــدس نزار نارص هيثم 
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
للصحايف  بزيــارة  عدن،   بالعاصمة 
أحمد حديج بــاراس، الذي يرقد حاليا 
يف إحدى مستشفيات العاصمة عدن، 
بعد إصابته يف التفجري اإلرهايب الذي 
اســتهدف موكب محافــظ العاصمة 

عدن األسبوع املنرصم.
وخــال الزيارة اطــأن العولقي 
وهيثم عىل صحــة الصحايف باراس، 
واســتمعا من الطاقم الطبي املرشف 
عــىل عاجــه إىل رشح مفصل عن 
حالته ومســتوى العناية الطبية التي 
مشددين  املستشــفى،  داخل  يتلقاها 
واالهتامم  الرعاية  إيائه  عىل رضورة 

الازمني.
وابتهل العولقي وهيثم - يف ختام 
- إىل  بــاراس  زيارتهــام للصحايف 

املوىل عز وجل بأن مين عليه بالشفاء 
العاجــل، والعــودة إىل أهله ســاملا 

معاىف.

 حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
بالهيئة  االقتصادية  اإلدارة  نظمت 
التنفيذيــة للقيــادة املحلية للمجلس 
االنتقــايل الجنــويب محافظة لحج، 
أمس األربعاء، حلقة نقاش ألقسامها 
نقاط  حول  واملعنيــني  املديريات  يف 

الجبايات والسندات غري القانونية. 
ويف مستهل الحلقة النقاشية ألقى 
نائب رئيس القيــادة املحلية النتقايل 
لحج األستاذ محمد أحمد العامد كلمة 
نقل فيهــا للحارضيــن تحايا رئيس 
القيــادة املحليــة باملحافظة املحامي 

رمزي عبدالله الشعيبي.
الكبرية  األرضار  العــامد  وأوضح 
العشــوائية  الجبايات  تســببها  التي 

وانعدام الخدمات وتعر التنمية، الفتا والسندات غري القانونية عىل االقتصاد 

إىل أن انتشار النقاط عىل طول الطرق 
غريبة  ظاهــرة  أصبحت  الرئيســية 
ل دورها من التأمني إىل تحصيل  وتحوَّ

الجبايات . 
اإلدارة  مديــر  قــال  مــن جانبه 
االقتصاديــة بانتقايل لحج األســتاذ 
إن موضوع حلقة  عبدالله  منري فضل 
النقاش جاء من صميم الواقع املعاش 

وانعكاساته السلبية عىل الحياة.
مبينًا أن الهدف من الحلقة النقاشية 
الخروج بالعديد من التوصيات الهادفة 
التحصيل،  عملية  دور  اســتعادة  إىل 
املحصلة  األمــوال  من  واالســتفادة 
اقتصاديا  املحافظة  وضع  يخدم  فيام 

وتنمويا.  
نقاط  أن  النقاشية  الحلقة  وأكدت 

التأمني عىل الطرق تخلت عن مهامها 
وتحولــت إىل مواقع تحصيل جبايات 
لاســتحواذ  قانونية  غري  بســندات 
عىل أموال املســافرين دون استفادة 

املحافظة واملديريات منها.
نقاط  عمل  آليات  بتوحيد  وأوصت 
التأمني يف عمليــة التحصيل، وطبع 
سندات بأرقام مسلسلة، تحت إرشاف 
اللجنة االقتصاديــة العليا، داعية إىل 
توزيع حصيلتها عىل املديريات بحسب 
حوافز   ٪5 ومنح  الســكان،  نســبة 

للنقاط األمنية واملحصلني.
وقررت تشــكيل لجان يف مختلف 
املديريــات للرقابــة عــىل النقــاط 
واملحصلــني ورصد أي فســاد ورفع 

تقارير باملخالفات.

األمناء / خاص :
بحث اجتامع موسع بني قيادات دائرة حقوق اإلنسان يف األمانة العامة 
للمجلس االنتقايل الجنويب، ولجنة حقوق اإلنســان بالجمعية الوطنية، 
اللجنة االقتصادية الُعليا للمجلس، سبل مواجهة الحصار االقتصادي عىل 

الجنوب.
ونبه الحارضون إىل تداعيــات انهيار قيمة العملة املحلية يف الجنوب 
وتجريف العمات األجنبية من السوق، واالرتفاع الجنوين يف أسعار املواد 

الغذائية، عىل األمن الغذايئ للمواطنني.
وطالبــوا الحكومة بالعمل عىل أداء مســؤولياتها تجــاه املواطنني، 
محذرين أن تقاعس عدد من وزرائها عن العودة إىل العاصمة عدن لتلبية 
احتياجات الســكان يعد خرًقا خطرًيا لحقوق االنســان وانتهاًكا صارًخا 

ألبسط املواثيق والعهود الدولية.
واســتنكر االجتامع األهــداف الخبيثة للرشعيــة اإلخوانية من إثارة 
املشــكات االقتصادية يف الجنوب، وإعان حرب اقتصادية تســتهدف 

البسطاء بشكل ممنهج.

عدن / األمناء / خاص :
أكدت اإلعامية هدى الكازمي أن محافظة شــبوة عادت إىل الحضن 
أبطال  من  األمنــاء  بتضحيات  الجنويب 
النخبة الشــبوانية، مســتنكرة سقوط 
منطقة بيحان تحت ســيطرة املليشيات 
تنظيم  من  بتسليمها  اإلرهابية  الحوثية 

اإلخوان اإلرهايب.
تغريــدة عىل حســابها  ورأت، يف 
مبوقــع التدويــن املصغر تويــر، أنه 
شــبوة  محافظة  مديريات  "تحــررت 
وآخرها بيحان وعســيان عندما كانت 

بأيٍد أمينة".
وشــددت عىل أنها "اليوم وبتواطؤ 
من اإلخــوان والقامئني عىل الســلطة 
املحلية برئاســة بن عديو فبدال من تأمني شبوة ومساندة أبطال املقاومة 
ملواجهة الحويث، باتت اليــوم تعتقل وتختطف من أبناء النخبة". واصفة 

ذلك بأنها "خيانة بن عديو لشبوة".


