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بعد ثالث وقفات احتجاجية لعمال وموظفي الرشكة ..

جمل�س تن�سيق اللجان النقابية يعقد م�ؤمتر �صحفي ويو�ضح حقيقة و�شرعية مطالبته للراي العام
عدن /األمناء /قيصر ياسني :

واصــل عامل وموظفــو رشكة النفط
اليمنية فرع عــدن وقفاتهم االحتجاجية
صبــاح امس ( االربعــاء ) بتنظيم وقفة
احتجاجية أمام منزل نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية املهندس احمد امليرسي .
وعــر املوظفون خــال وقفتهم عن
رفضهــم ملخالفة رشكة مصــايف عدن
للوائــح والقوانني املنظمــة للعمل بينها
وبني رشكة النفط التــي خولها القانون
بتويل مهمة تسويق املنتجات النفطية يف
السوق املحلية  ،بينام خول رشكة مصايف
عدن بعملية استرياد وتكرير النفط الخام
وتصديــره او ضخه لرشكــة النفط حتى
تقوم بتسويقه يف السوق املحلية .
كام عرب موظفو رشكة النفط ايضا عن
سخطهم الشــديد ملخالفة رشكة مصايف

عدن للنظــام والقانــون وقيامها بفتح
مســاكب خاصة لبيع املشتقات النفطية

وهو ما يعترب امرا مخالفا للوائح وقوانني
انشــاء الرشكة وكذا مخالف لتوجيهات
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير

اختتام دورة برنامج التطوير املدر�سي ملديرية �صرية

النفط واملعادن.
وأكــدوا عــى اســتمرار وقفاتهــم
االحتجاجية السلمية للتعبري عن الرفض
ملخالفة النظام والقانون واملطالبة بحقوق
رشكة النفط فرع عدن عرب االطر الرسمية
واستخدام كافة السبل التي كفلها النظام
والقانون.
وطالب املوظفــون كذلك خالل الوقفة
االحتجاجية التــي نظموها ً
كل من رئيس
الجمهورية ورئيس الوزراء ونائب رئيس
الوزراء املهندس احمــد امليرسي ووزير
النفط واملعادن ومحافــظ عدن بالتدخل
العاجل وإنهاء حالة الفوىض الحاصلة من
قبل املصفاة .
اىل ذلــك نظم مجلس تنســيق اللجان
النقابية برشكة النفط ظهر أمس مؤمترا
صحفيا اكــد فيه بان خــروج العاملني

ومطالبهــم جميعهــا قانونيه ورشعيه
وتؤكد عىل عدم املســاس بالرشكة ال من
قريــب وال من بعيد حيــث تعترب الرشكة
رشكة تســويق وطنية مملوكــة للدولة
والشعب .
كام اكد املجلس ان الوقفة الثالثة والتي
نفذها العاملني صباح أمس االربعاء امام
منزل نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية
املهنــدس احمد امليرسي كانــت ناجحة
ايجابية ومطمئنه بحسب ما اوضحه كل
من رئيس النقابة االســتاذ عبدالله قائد ،
واالمني العام للنقابة االستاذ يارس عبده
صالــح الحبيل اللذان اكــد بان امليرسي
كان قد وعدهم برفــع مطالبهم الرشعية
لفخامــة الرئيس هادي بهــدف معالجة
كافة االخطاء والســلبيات خــال االيام
القليلة القادمة .

وزير الداخلية ي�شدد على ب�سط هيبة الدولة والنظام والقانون ب�أرجاء تعز
عدن  /األمناء  /خاص :

عدن/األمناء/هاشم بحر:

بــإرشاف مبارش من وزارة الرتبيــة والتعليم ومكتب الرتبيــة يف املحافظة ومكتب
الرتبية ملديريتي صرية واملعــا تم يوم االثنني /7أبريل اختتــام دورة برنامج التطوير
املدريس ملدارس وثانويات مديرية صرية والذي استمر ملدة ستة أيام يف ثانوية البيحاين
النموذجية.
ويأيت ذلك يف سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها حيث تم عىل إثرها تشكيل
فرق تطوير مدريس يف كل ثانوية ومدرسة عىل أن يكون املدير هو رئيس فريق التطوير
املدريس واملكون من اثنى عرش عضوا .
الربنامج اســتهدف يف بدايته مديريتني من مديريات محافظة عدن وهام مديريتي
صرية واملعال حيث قسم املتدربون عىل ثالثة مراحل عىل أن تستكمل آخر مرحلة إىل ما
بعد العيد وشمل الربنامج يف مديرية صرية يف مرحلته األوىل عرشة مراكز تعليمية من
ثانويات ومدارس ومن بني الثانويات املســتهدفة يف مديرية صرية كانت ثانوية لطفي
جعفر أمان ممثلة مبديرها االستاذ القدير جالل مسعود وعضوية كال من :األستاذ أحمد
صالح واألستاذة اماين محسن والدكتور اديب واالخ الفاضل هشام الشيباين يف الفرتة
األوىل.

شــدد نائب رئيس الــوزراء وزير الداخليــة املهندس احمد
امليرسي ،عــى رضورة بذل مزيد من الجهــود لتطبيع كافة
األوضاع الخدماتية واألمنية وبســط هيبــة الدولة والنظام
والقانون يف أرجاء محافظة تعز ورفــع املعاناة التي يعاين
منها أبناء املحافظة بتحريرهــا وفك الحصار املفروض عليها
من قبل امليليشيا االنقالبية املدعومة من إيران .
كام شــدد عىل رضورة اضطالع لجنة تقيص الحقائق حول
االحداث التي شــهدتها مدينة تعز يف اآلونــة األخرية للقيام
مبهام املوكلة إليها واإلرساع يف إنجاز تقريرها.
جــاء ذلك خالل لقــاءه أمس محافظ محافظــة تعز نبيل
شمسان ملناقشة مستجدات األوضاع األمنية وسري املعارك يف
جبهات القتال باملحافظة.
واســتمع نائب رئيس الوزراء وزيــر الداخلية من محافظ
تعز اىل رشح مفصل عن مستجدات األوضاع األمنية يف تعز
والجهود التي بذلتها قيادة املحافظــة يف إعادة هيبة الدولة
وبســط نفوذها واالســتمرار يف مواجهة ميليشيا االنقالب
الحوثية املتمردة واإلرشاف العمليايت وامليداين لســر املعارك
التــي يخوضها أبطــال الجيش الوطني واملقاومة الشــعبية
الســتكامل تحرير املحافظة من امليليشيا الحوثية التي تلفظ
أنفاسها األخرية.
واكــد امليرسي ان املرحلة الراهنــة تتطلب توحيد الصفوف
وتظافر الجهود ونبذ الخالفات بني مختلف القوى السياســية
واملجتمعية يف تعز ملا من شأنه تعزيز الجبهة الداخلية لشحذ
الهمم وتوحيد الجهود لكرس الحصار املفروض عىل تعز وطرد
امليلشيا االنقالبية.
ودعا نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية أبناء تعز مبختلف

انتامءاتهم السياسية اىل الوقوف صف ًا واحدا لتعود تعز قلعة
للنضال والحرية والعلم والثقافة والتاريخ ورسم مالمح بناء
الدولة املدنية الحديثة.
مجــدد ًا تأكيده بــأن القيادة السياســية ممثلــة برئيس
الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة يوليان االهتامم
والرعاية لدعــم قيادة املحافظة وتطبيــع األوضاع الخدمية
والتنموية فيها ودعم جبهاتها وتثبيت االمن واالستقرار.
من جانبه مثن محافــظ تعز جهود نائــب رئيس الوزراء
وزير الداخلية يف التواصل دومــا مع قيادة املحافظة وتذليل
الصعوبــات التي تواجهها بالتنســيق مع الجهــات املعنية
ومتابعته املستمرة ملستجدات األوضاع األمنية والعسكرية يف
املحافظة.

بحضور نائب رئيس المجلس االنتقايل هاين نب بريك..

مع�سكر ر�أ�س عبا�س التدريبي ي�شهد حفل تخرج الدفعة الثانية ع�شر من قوات الدعم واال�سناد

األمناء /خاص:

شهد معســكر رأس عباس التدريبي صباح
امس األربعاء ١٠ابريــل ٢٠١٩م حفل اختتام
الــدورة التدريبية الثانية عرش من قوات الدعم
واالســناد "اللواء األول صاعقــة" بإرشاف
ودعم من دولة اإلمارات العربية املتحدة والتي
استمرت ألكرث من ستني يوما .
بداء الحفل بآيات من الذكر الحكيم تالها أحد
الجنود املستجدين ،بعدها استعرض املتدربني
بعضا من املناشــط واملهارات الفنية والقتالية
التــي تلقوها يف الدورة منهــا ":رفع الكتلة،
الجمباز ،فنــون القتال الدفاع عــن النفس،
والرسعة يف تركيب السالح الخفيف واملتوسط،
والهجوم عىل العــدو ،والرمي بالذخرية الحية
"والتي نالت استحسان الحارضين.
وألقى العقيد  /حيــدرة املحرمي قائد املركز
التدريبــي كلمة رحب فيهــا بالحارضين من
مدراء وقادة الويــة الدعم واالســناد وقادة

الوحــدات األمن يف عدن ،وهنــئ الخريجني
من الدورة متمنيا لهــم التوفيق يف مهامهم
العملية.
وقــال املحرمي ":يأيت تخرج هــذه الدورة
ضمن الجهود التي يبذلهــا الجيش اإلمارايت
والسوداين لتأهيل أفراد قوات الدعم واالسناد
واألمن ،حيــث تم تدريبهم امليــداين والبدين
وعىل االنضباط العســكري واإلرشادي ملا من
شــأنه رفد قوات األمن بالدماء الشابة القادرة
عىل العطاء والدفاع عن الوطن".
وقدم قائد املركز التدريبي شــكره وتقديره
للمدربني الســودانيني واليمنيني وإدارة املركز
وحراسة املعسكر عىل الجهود املبذولة إلنجاح
هذه الدورة والدورات السابقة.
ونقل الشــيخ هاين بن بريــك نائب رئيس
املجلس االنتقايل الجنــويب تحايا وتربيكات
رئيــس املجلــس االنتقايل اللــواء عيدروس
الزبيدي للجنــود الخريجني ،مؤكــدا لهم ان
الوطــن بحاجة ماســه لهــم ،وعليهم تبنى
آمال الشــعب الذي طال انتظاره وطال صربه

لفرتات طويلة مــن الزمن،
ليكونوا النواة االوىل للجيش
الجنــويب الذي ســيكون
بــإذن اللــه صــام امان
لألمة العربية واإلســامية
واملنطقة.
وقال بن بريــك مخاطبا
الجنود ":إن مــا تعلمتموه
يف هذه الــدورة عىل ايدي
االبطال مــن مدربيكم ،البد
ان يكون نصب اعينكم ،وان
التضحيــات العظيمة التي
قدمها ابطــال الجنوب من
اخوتكم وأباءكم يف ميادين
القتال هي عــزة وفخرا لكل
أبناء الجنوب االحرار ،وجلكم
ايها االبطال قد مر بالظروف
العصيبــة التــي مررنا بها
قبل ان يأيت اىل هذه الدورة
وتعرثت اقدامه يف سبيل هذا

الوطن الغايل".
واضاف بن بريك يف كلمتــه ":نقول لدول
التحالف العريب ،ال منلــك اال ان نقول لكم منا
عهد الرجــال للرجال ،ان يكون هــذا الجميل
والعرفان درســا ندرســه لألجيــال القادمة
وننحت كل ما قدمتــوه لنا يف القلوب قبل ان
ننحته يف الجبال .ومثن الشيخ هاين بن بريك
الدعم السخي الذي تقدمه دول التحالف العريب
ودولة اإلمــارات العربية املتحــدة يف جميع
املجاالت العسكرية واالمنية واإلنسانية لكافة
املناطق املحررة".
ويف نهاية الحفل سلمت الشهائد التقديرية
والجوائز للمربزين يف الدورة من املســتجدين
واملدربني اليمنيني والسودانيني.
حرض الحفل اللواء شــال عيل شائع مدير
أمن العاصمة عدن ،والقائد وسيم العمري مدير
دائــرة اإلمداد والتموين يف الدعم واالســناد،
والقائد وضاح قاســم مدير دائــرة العالقات
العامــة ،والعميد أبو طاهر قائــد اللواء األول
حامية ،وعدد من القيادات العسكرية واألمنية.

