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األوية الدعم والإ�سناد تعقد 
اجتماعها ن�سف ال�سنوي

وفاة مدير مكتب قائد اللواء الأول �ساعقة 
مبحور ال�سالع العقيد اأحمد علي ال�سعيبي

عدن / األمناء / خاص :
 

عقدت األمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل 
األســبوعي  الدوري  اجتامعها  االثنــن  أمس  الجنويب 
برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي مساعد األمن العام.

ويف مستهل االجتامع، تحدث األستاذ فضل الجعدي، 
عن آخر املســتجدات األمنية والعســكرية عىل الساحة 
الجنوبية، مشــيدًا بصمود القوات الجنوبية وما تقدمه 
من بطــوالت وتضحيات يف ســاحات الرشف وجبهات 
القتال يف ســبيل حامية األرض والعرض والحفاظ عىل 

مكتسبات الجنوب.
وشــدد الجعدي عىل رضورة الحفاظ عىل األرشيف 
اإلعالمي للجنوب املتواجد يف وســائل اإلعالم الجنوبية 
التي تعرضت لإلهامل وللنهب، وبذل كل الجهود للحفاظ 
عليه قدر املســتطاع ملا يحمله من قيمــة إعالمية متثل 

تاريخ الجنوب.
وأكد الجعدي يف ســياق حديثه عىل أهمية مصداقية 

الخطاب اإلعالمي معربًا عن أســفه من بعــض القنوات لعدم تعاملها 
مبهنية مــع الواقع كام هو، ونرشها تقاريــر ال تعكس حقيقة واقع 
عالقة املجلس االنتقايل مع دول التحالف العريب، خاصة مع وجود وفد 
املجلس االنتقايل يف الرياض تلبية لدعوة األشقاء يف التحالف ملناقشة 

تنفيذ اتفاق الرياض برعاية كرمية من اململكة العربية السعودية.
وأكد الجعــدي أن وفد املجلس االنتقايل املوجود يف اململكة العربية 
الســعودية يعرب عن آمال وتطلعات شعب الجنوب والقضية الجنوبية 
مبوقف ثابت يرفض مترير ما قد ينتقص من شــعب الجنوب وقضيته 
العادلة، مشريا إىل أن هنالك تقارير مغلوطة تنرش الغرض منها تخويف 
الشــعب والضغط عىل املجلس االنتقايل، لكن القيادة عىل ثقة بثبات 

موقفها وعىل أتم االستعداد للتعامل مع كل الظروف املحيطة بها.
وناقش االجتــامع تقرير املشــهد االقتصادي املقدم مــن الدائرة 

االقتصادية، الذي قدم رشحًا وافيًا للحالة االقتصادية التي يعاين منها 
الشعب مع تدهور الخدمات وخاصة الكهرباء وارتفاع أسعار املشتقات 
النفطيــة، باإلضافة إىل عدم رصف  رواتــب الجيش واألمن الجنويب 
والشــهداء والجرحى، وارتفاع األسعار للسلع واملواد الغذائية، وجهود 
اإلدارة الذاتية يف ذلك، والتحديات التي تواجهها للتعامل مع هذه الحالة 

االقتصادية الصعبة التي تسببت بها الحكومة اليمنية وقراراتها.
 وأقّر االجتامع خطة االجتامعات الدوريــة لألمانة العامة للفصل 
الثالث للعام 2020م، كام تم مناقشة االتجاهات الرئيسية لخطة عمل 
دوائر األمانة العامــة املقدمة من الدائرة التنظيمية ملســاعدة اإلدارة 

الذاتية.
هذا وقد اســتعرض االجتــامع محرض اجتامعه الســابق وتقرير 
النشاط األســبوعي والتكليفات املرتبطة باألمانة العامة من قبل هيئة 

رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب.

زجنبار »األمناء« خاص:
 

 نــرش عضــو الجمعيــة 
الشــيخ  الجنوبية  الوطنيــة 
ملدينة  بن عطاف صورا  جامل 
زنجبــار عاصمــة محافظة 
الذاتية  اإلدارة  عهــد  يف  أبن 

للمجلس االنتقايل الجنويب.

وقــال بن عطــاف: » بعد 
من  اختطافها  مــن  عامًا   26
وتســليمها  يوليو   7 عصابة 
ورغم  عديدة  مــرات  للقاعدة 
أن الحــرب عــىل بعــد كيلو 
مرتات منهــا. . زنجبار تتزين 
عهد  يف  ونظافتها  بشوارعها 

اإلدارة الذاتية”.

األمناء/خاص:

 بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، عقدت قيادة 
ألوية الدعم واإلســناد، أمس االثنن، اجتامعها نصف السنوي، يف مقر 
املجلس بالعاصمة عدن برئاسة العميد محسن الوايل، القائد العام أللوية 

الدعم واإلسناد.
وجرى خــالل اللقاء تقييم مســتوى تنفيذ الخطــة األمنية نصف 
السنوية للعام 2020 أللوية الدعم واإلسناد بالعاصمة عدن واملحافظات 
املجاورة لها، واملهام التي أنجزت وفقا للخطة، والرتتيبات الالزمة لتنفيذ 

الخطة األمنية للنصف الثاين من العام.
وأشــاد العميد محســن الوايل مبا أنجزته ألوية الدعم واإلسناد من 
الخطة األمنية، مشــددًا عىل رضورة رفع اليقظة األمنية والرضب بيد 
من حديد لكل من تســول له نفسه العبث بأمن واستقرار العاصمة عدن 
والجنوب، سواء من املليشــيات اإلخوانية املدعومة من قطر وتركيا أو 

املليشيات الحوثية املدعومة من إيران.
وتطرق االجتامع إىل الخروقات التي متارســها املليشيات اإلخوانية 
يف جبهات محور أبن واســتهدافها ملنازل املواطنــن العّزل باملدفعية 

الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا.

الضالع / األمناء / خاص :

بعث العميد عبدالله مهدي ســعيد، رئيس العمليات املشرتكة مبحور 
الضالع، برقية عزاء ومواساة إىل أرسة الفقيد العقيد أحمد عيل أبوبكر 
أحمد الشعيبي، بلدة الرباط مبديرية الشعيب م/الضالع، الذي تويف يوم 

أمس إثر مرض عضال أمل به .
وجاء يف برقية العزاء: »تلقينا نبــأ وفاة العقيد/ أحمد عيل أبوبكر 
أحمد الشــعيبي، مدير مكتب قائد اللواء األول صاعقة مبحور الضالع، 
رئيس ملتقى الجيش واألمن الجنويب يف مديرية الشعيب، والذي وافته 
املنيــة إثر مرض عضال أملَّ بــه، بعد حياة حافلة باإلقــدام والتضحية 

واإلخالص والبذل والعطاء«.
وأضاف: »لقد كان الفقيد شــعلة من النشــاط، ورجال عسكريا من 
ة صاحبة القيمة الوطنية الفذة  الطراز الفريد ومن القيادات العســكريَّ
التي قدمت للوطن الكثري من اإلنجــازات املصحوبة بالتضحيات، وكان 
دامئًا يف صدارة رجال الجنوب املدافعن عنه يف لحظات فارقة ودقيقة 

من تاريخه«.

عدن / األمناء / خاص :
 

االعتصام  رقعة  توسعت 
ينفــذه  الــذي  املفتــوح 
والعســكريون  املتقاعدون 
من  بدعــوة  الجنوبيــون 
الجنوبية  العسكرية  الهيئة 
قيادة  أمام مقر  أسبوع  منذ 
التحالــف العريب يف مدينة 
بالعاصمة  بالربيقة  الشعب 

الجنوبية عدن.
وانضمــت عــدد مــن 
إىل  الجنوبيــة  النقابــات 
مخيامت االعتصام للمطالبة 
نفس  أيضًا ويف  بحقوقهم، 
الهيئة  مســاندة  الوقــت 

العسكرية الجنوبية.
وقــال مصدر يف االتحاد العــام لنقابات 
الجنوب، إن عددا من فروع النقابات انضمت 

إىل مخيامت االعتصام وتعتزم بقية النقابات 
االنضــامم إىل االعتصــام للمطالبة برصف 

العســكرين  أوضاع  ومعالجــة  املرتبــات 
واملتقاعديــن الجنوبين وكــذا بقية الدوائر 
املدنية التــي ترفض كل الجهــات املختصة 

رصف حقوقها وعالواتها.
مصدر آخر يف مخيــامت االعتصام أمام 
مقر التحالــف العريب توقع 
ان يشــهد االعتصام توسعًا 
مؤكدا  املساندة،  من  ومزيدا 
تصعيد  خطــة  وجود  عىل 
شاملة خالل األيام القادمة. 

العسكرية  الهيئة  وكانت 
الجنوبية أقامت صباح األحد 
عرضــا عســكريا بوحدات 
رمزية من وحــدات الجيش 
معســكر  أمام  الجنــويب 
ضمن  يأيت  والذي  التحالف، 
الخطة التصعيدية املرسومة 
للهيئة العســكرية واألمنية 
لها  دعت  والتــي  الجنوبية 
الهيئة منذ أســبوع بعــد أن تنصلت جميع 
بدفع  وواجباتها  مســؤولياتها  من  األطراف 

رواتبهم املستحقة منذ عدة أشهر.

عدن / األمناء / خاص :
 

 قام اإلخــوة م/نزار هيثم، الناطق 
االنتقايل  املجلس  باســم  الرســمي 
الجنويب، ومنصور صالح نائب رئيس 
واألخ  باملجلــس،  اإلعالمية  الدائــرة 
محمد العبادي، صبــاح أمس، بزيارة 
عىل  لالطالع  الحسوة  ملحطة  تفقديه 
املشاكل  عىل  والوقوف  العمل  ســري 
التي حالت دون دخول املحطة طاقتها 

القصوى.
وقد اســتمعا إىل رشح مفصل من 
قبل املهندس جامل بن شــجاع مدير 

املحطة عن وضع املحطة.
وأكــد املهندس بن شــجاع إىل أن 

أعامل الصيانة للتوربن 
الســادس عىل وشــك 
دخوله  ويتوقع  االنتهاء 
الجاري  األسبوع  نهاية 
ميجاوات   ٤٠ بقــوه  و 
صيانة  إجراء  تم  أن  بعد 
الصيانة  له من طاقــم 
مدير  وأشــار  اليمني، 
املحطــة إىل أن الرشكة 
األوكرانية املنفذة لعملية 
بظروف  عملت  التأهيل 

كافه  رفضت  الذي  بالوقت  استثنائية 
الرشكات الرد عىل خطابات التأهيل.

مــن جانبهام أعرب اإلخــوة نزار 
هيثم ومنصــور صالح عن ارتياحهام 

ملا شــاهداه من أعامل وبتلك الظروف 
شــديدة الحــرارة، مؤكديــن وقوف 
املجلــس االنتقــايل خلــف املحطة 
كمنجز  عليهــا  والحفاظ  وعاملهــا 

تحقق لشعب الجنوب.

تو�سع خميم الع�سكريني اجلنوبيني اأمام مقر التحالف وان�سمام العديد من النقابات اإليه

متحدث النتقايل ونائب اإعالميته يطلعان على م�ستوى الإجناز يف �سيانة حمطة احل�سوة

كيف بدت عا�سمة اأبني )زجنبار( يف الأمانة العامة لهيئة رئا�سة النتقايل تقف اأمام م�ستجدات الأو�ساع يف اجلنوب
عهد الإدارة الذاتية لالنتقايل اجلنوبي؟

بتوجيهات من الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي.. 


