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�لرئي�س �لقائد عيدرو�س �لُزبيدي ي�سدد على تنفيذ �آلية ت�سريع 

محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

�جلهوري يت�سلم مهامه رئي�ًسا للقيادة 
�ملحلية النتقايل �حلبيلني بردفان

��ستجابة �لتحالف �لعربي ل�سرف 
رو�تب �لقو�ت �جلنوبية

�ملركز �ال�ست�ساري �جلنوبي يتخاطب مع جمل�س حقوق 
�الإن�سان ب�ساأن �أو�ساع حقوق �الإن�سان يف �جلنوب

حمور �أبني: �حلكومة �ل�سرعية �أخطر 
غطاء للتنظيمات �الإرهابية

�سرطة �مل�سيمري تلقي �لقب�س على 
م�ستبهني ب�سرقة در�جات نارية باملديرية

خالل ا�ستقباله �سفري الوليات املتحدة الأمريكية..

حلج / األمناء / قايد احلجيلي :

بحضور قيادات املجلس االنتقايل يف رباعيات ردفان ومدير عام املديرية منري 
فضل عبدالله ومدير أمن ردفان العقيد عبدالحكيم محمود صائل والقائد محمود 
ســيف مدير مكتب قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وقيادات تربوية وشخصيات 
اجتامعية وسياسية تسلم صباح أمس االثنني األخ عمريان نارص محمد الجهوري 
مهام عمله يف قيادة املجلس االنتقايل مبديرية ردفان الحبيلني خلفًا لألخ فيصل 
عمر الذي تم تعيينه مستشــارا لرئيس القيادة املحلية باملحافظة وعضو القيادة 

املحلية بلحج .
وجرت مراسيم التسليم واالستالم بحضور اللجنة املكلفة من قبل القيادة املحلية 

وهم  باملحافظة 
ســيف  املناضل 
نارص املنئ رئيس 
وعضوية  اللجنة 
حسني  االستاذ 
قاسم نرص مدير 
اإلدارة التنظيمية 
لحج  بانتقــايل 
محمد  وفــوزي 
مديــر  مثنــى 
القانونية  االدارة 
لحج  بانتقــايل 
التسليم  تم  حيث 
املجلس  مقر  يف 

االنتقايل باملديرية .
هذا ومتت  عملية التســليم واالســتالم  يف اجواء دميقراطية جسدت الروح 
الوطنية والعمل النضايل املســتمر حيث بارك الحارضون لألخ عمريان الجهوري 
واكدوا اســتعدادهم للتعاون معه والعمل بروح الفريق الواحد مبا يخدم قضيته 

الجنوب واستعادة دولته .
عمريان الجهوري من جانبه عرب عن شكره وتقدير للقيادة املحلية باملحافظة 
عىل الثقة التي منحوها اياه مؤكدا عىل العمل والسري عىل نفس الهدف والطريق 

الذي سقط يف سبيله اآلالف من الشهداء والجرحى.
 شــاكرا كافة الحارضين عىل حضورهم ومؤكدا استعداده للعمل وبذل كل ما 
ميلكه مــن اجل خدمة ردفان خاصة والجنوب عامــة داعيا الجميع اىل التعاون 

والعمل بروح الفريق الواحد مبا يخدم مصلحة الجنوب .

األمناء/خاص:
كشــفت مصادر مطلعة اســتجابة قوات التحالف العريب والحكومة ملطالب 

القوات املسلحة الجنوبية.
وأكدت املصادر أن عملية رصف مرتبات قوات الدعم واإلسناد واألحزمة األمنية 
وبقية القوات ســتبدأ خالل اليومني القادمني فيام تشــمل عملية الرصف ارس 

الشهداء والجرحى ودفع كافة املستحقات.
وأقر اجتامع عقد بني عدد من القيادات العســكرية الجنوبية البارزة مع قيادة 
قوات التحالف بعدن اىل االتفاق عىل رصف مستحقات ومرتبات القوات الجنوبية.

وكانت هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب قــد وجهت قيادات الوحدات 
العســكرية كافة خالل اجتامع اليوم بضبط النفس وعدم التصعيد، مؤكدة بأنها 
ســتعمل قيادة املجلس عىل معالجة كافة االشــكاليات واالحتياجات وبالتشاور 
مع القيادة السياسية العليا يف التحالف العريب بقيادة اململكة العربية السعودية 
الحريصة عىل األمن واالســتقرار، والداعمة لجهود السالم والتنمية ومبا يحقق 
توجيه القــدرات واالمكانيات املتاحة لوقف التمدد اإليــراين باملنطقة ومكافحة 

اإلرهاب اإلخواين.

جنيف / األمناء / خاص :

مبناسبة انعقار الدورة  الـ ٤٥ ملجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان التي بدأت 
أمس االثنني يف مدينة جنيف ، أكد املستشــار عبد الرحمن املسيبيل رئيس املركز 
االستشاري الجنويب للحقوق والحريات، حرص املركز عىل التفاعل مع مواضيع 
تلك  الــدورة، باعتبارها فرصة لوضع املجتمع الــدويل يف الصورة حول أوضاع 
حقوق اإلنسان واألوضاع اإلنسانية واملعيشية املتدهورة ومعاناة املواطنني جراء 

تخيل الحكومة اليمنية عن واجباتها الدستورية تجاههم .
وأكد املستشار املسيبيل أن املركز االستشاري الجنويب يدين أي انتهاكات ترتكب 
بحــق املواطنني الجنوبيني ويندد باي امتناعات تحــرم  املواطنني من حقوقهم، 
مبا فيهــا حرمان املواطنني من الخدمات الكهربائية واملائية والصحية والتعليمية 
وإذاللهم يف رواتبهم وقمع احتجاجاتهم السلمية، متعهدا برفع بالغات عنها اىل 

اآلليات الدولية املعنية بحامية حقوق اإلنسان.

األمناء/خاص:
 قال املتحدث الرســمي ملحور أبني محمد 
النقيب بأن الحكومة اليمنية هي أخطر غطاء 

للتنظيامت اإلرهابية يف العامل.
النقيب عىل صفحته )تويرت( قائال  وغرد 
:“ أثبتت معركة اجتثاث اإلرهاب أن الحكومة 
اإلخونجية أخطر غطاء للتنظيامت اإلرهابية 

يف املنطقة العربية”.
:”وعرب  تغريدتــه  النقيب يف  وأضــاف 
منصة  إىل  تحولــت  اإلخــواين  جناحهــا 
تأثرت  التي  وتنظيامتــه  لإلرهاب  )رشعية( 
الرضبات  عــن  أبعدها  الــذي  الصنيع  بهذا 
اندفعت  للجميــل  وردا  األمريكيــة  الجوية 

بشقيها القاعدي والداعيش إىل شقرة”.

املسيمير/ األمناء / خاص :

متكنــت إدارة رشطة مديرية املســيمري محافظة لحج من إلقــاء القبض عىل 
مجموعة  مشتبهني برسقة دراجات نارية يف عاصمة املديرية .

وجاءت عملية إلقاء القبض عىل املجموعة املشــتبه بها برسقة الدراجات النارية 
يف مديرية املسيمري بعد ســاعات من تلقي رشطة املسيمري البالغات بواقعة رسقة 

الدراجات . 
وكشف مصدر أمني من فريق البحث والتحري أن رشطة مديرية املسيمري بارشت 
عمليات تحٍر وتتبع تكمنت عىل ضوئها رشطة املسيمري من ضبط املجموعة وإيداعها 

بالسجن ومبارشة التحقيق معها ملعرفة الجناة املتورطني يف جرمية الرسقة .
وتواصل رشطة مديرية املسيمري إنجازاتها املشــهودة لها من خالل متكنها من 
حل الكثري من القضايا والجرائم والقبض عىل اللصوص والقتلة ومرتكبي الجرمية .

الرياض/األمناء/ خاص :

قاســم  عيدروس  الرئيس  اســتقبل 
املجلس  رئيــس  الُزبيــدي،  عبدالعزيــز 
االنتقايل الجنــويب القائد األعىل للقوات 
املسلحة الجنوبية، األحد، يف مقر إقامته 
بالعاصمة الســعودية الرياض، ســفري 
اليمن،  لدى  األمريكيــة  املتحدة  الواليات 
السيدة  ونائبته  سعادة كريستوفر هنزل، 

كاثيل ويسيل.
وخــالل اللقــاء اســتعرض الرئيس 
املبذولــة من جانــب املجلس  الجهــود 
الرياض  اتفاق  لتنفيذ  الجنويب  االنتقايل 
وآلية ترسيعه، محييًا الجهود التي تبذلها 
اململكة العربية الســعودية لتوحيد جهود 
القوى املناوئــة للحويث مبا يخدم توحيد 
الجبهة أمام املشــاريع اإلقليمية املعادية 

التي تستهدف أمن واستقرار املنطقة.
األوضاع  القائد  الرئيس  استعرض  كام 
الســائدة يف الجنوب واليمن، مشريًا إىل 
امللف اإلنســاين واملعييش املأساوي الذي 
يواجهه املواطــن يف املحافظات املحررة، 
ال ســيام يف ظل انقطاع رصف الرواتب 
وتردي الخدمــات وانهيار العملة املحلية، 
مؤكــدًا بأن املجلس االنتقــايل الجنويب 

ُيويل أهمية خاصــة الحتياجات املواطن 
ومتطلباته األساسية، وأن جهوده تنصب 
حاليــًا لتنفيذ آلية ترسيــع تنفيذ اتفاق 
الحكومة  للوصول إىل تشــكيل  الرياض 
وقيامها  ممكن،  وقت  أرسع  يف  الجديدة 
بأداء مهامها بغية رفع املعاناة عن كاهل 

املواطن.
وعرب الرئيس الُزبيدي عن بالغ تقديره 
للجهــود التي تقودها الواليــات املتحدة 
الحروب  وإنهاء  السالم  إلحالل  األمريكية 

املشتعلة يف املنطقة.
من جانبه عرب الســفري األمرييك عن 
تطلع بالده إىل إنجاح الجهود التي تقودها 

اململكة العربية الســعودية لتنفيذ اتفاق 
بغية  الجديدة  الحكومة  وتشكيل  الرياض 
تنفيذ  آماًل  عــدن،  من  بدورها  االضطالع 
ذلك يف أرسع وقــت ممكن، مثمنًا الدور 
الجنويب يف  االنتقايل  للمجلس  اإليجايب 

هذا الشأن.
حــرض اللقاء األســتاذ محمد الغيثي 
نائــب رئيــس اإلدارة العامة للشــؤون 
عضو  الرشيف  أنيس  واألستاذ  الخارجية، 
عادل  واألستاذ  املفاوضات،  وحدة شؤون 
مطلــق عضــو اإلدارة العامة للشــؤون 

الخارجية.

عدن / األمناء / خاص :

 عقدت األمانة العامة لهيئة رئاسة 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، أمس 
مقرها  يف  الدوري  اجتامعها  االثنني 
بالعاصمة عدن، برئاسة األستاذ فضل 
محمد الجعدي، مساعد األمني العام. 

التي  بالنجاحات  االجتامع  وأشاد 
تحققهــا القيادة السياســية ممثلة 
قاســم  عيدروس  القائد  بالرئيــس 

الزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب والفريق التفاويض للمجلس 
ونتائج عملهم وما يقومون به من جهــود ولقاءات خارجية يف إطار 

املسؤولية الوطنية امللقاة عىل عاتقهم ألجل الشعب والوطن. 
واستعرض االجتامع تقارير النشاط األسبوعي لدوائر األمانة العامة 

خالل األسبوع املنرصم والتكليفات املناطة بها.
وأكــد االجتامع وقــوف املجلس االنتقايل إىل جانب العســكريني 
الجنوبيني إزاء ما يتعرضون له من حصار يف مســتحقاتهم ورواتبهم، 
مؤكدا عــىل جهود املجلس كام جاء يف اجتامع هيئة رئاســة املجلس 
بالعمل عىل معالجة أوضاعهــم خاصة يف هذه الظروف الصعبة ومبا 

يليق بنضالهم وتضحياتهم.
وحّيا االجتامع االنتصارات التي تحققها  قواتنا املســلحة الجنوبية 
يف مختلف الجبهات ، مشــيدا بصمود القــوات الجنوبية ودور األمن 
الجنويب يف تعزيز األمن وحامية املكتســبات الجنوبية بوقوفهم يف 
مواجهة االعتداءات العسكرية واملخططات العدائية التي تواجه الجنوب 

ويف مقدمتها اعتداءات مليشيات الحوثية واإلرهاب اإلخواين. 

وشــدد اجتــامع األمانــة العامة عىل 
االقتصادية  للحالة  معالجات  إيجاد  رضورة 
والخدميــة يف الجنوب ويف العاصمة عدن 
الكهرباء وتدهور  تحديدًا، خاصة يف مجال 
الجهات  أهميــة تحمل  العملة، مؤكدا عىل 
يعانيه شعب  ما  تجاه  املعنية مســؤوليتها 
الجنوب بهذا الخصــوص، والقيام بواجبها 

تجاه هذا التدهور.
املشــهد  تقرير  االجتامع  واســتعرض 
السيايس املُقدم من الدائرة السياسية والذي 
تضمن أبرز التطورات السياســية فيام يخص جهود الفريق التفاويض 
للمجلس، واتفاق الرياض وآلية ترسيــع تنفيذه، والتحديات واملخاطر 
التي تقف أمام الجنوب واملرشوع العريب، والدور املهم لرشاكة املجلس 
االنتقايل مع التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية، وكذا 
تقرير فريــق الخرباء الدوليــني التابع لألمم املتحــدة، باإلضافة إىل 
التحركات العسكرية الرتكية يف املنطقة وردود األفعال العربية والدولية 

تجاهها. 
 ووقف االجتامع أمام تقرير األداء لدائرة الشؤون االجتامعية للفرتة 
يناير - أغســطس 2020م، والذي تضمن ُجملة النشاطات التي قامت 

الدائرة بتنفيذها وما تم تحقيقه خالل هذه الفرتة. 
كام ناقش االجتامع أيضا أهم املســتجدات عىل الســاحة املحلية 
واإلقليمية والعربية والدولية، وأبرز األحداث املتعلقة بالجنوب وشــعبه 

وقضيته.
واستعرض املجتمعون محرض االجتامع السابق، وذلك قبل مناقشته 

واملصادقة عليه.

�الأمانة �لعامة لالنتقايل ت�ستعر�س تقرير �مل�سهد 
�ل�سيا�سي وتقف على �أد�ء د�ئرة �ل�سوؤون �الجتماعية


