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محليات

هيئة رئا�صة االنتقايل توجه قيادات الوحدات الع�صكرية ب�صبط النف�س وعدم الت�صعيد

نحن على اأر�صنا ن�صري بخطى واثقة وخطوات مدرو�صة

عدن / األمناء/خاص:
ترأس اللــواء أحمد ســعيد بن بريك، 
القائــم بأعامل رئيــس املجلس االنتقايل 
األحد،  الوطنية،  الجمعية  رئيس  الجنويب، 
االجتــامع الدوري لهيئة رئاســة املجلس 
ُعقد مبشــاركة  الذي  الجنويب،  االنتقايل 
واألمنية  العســكرية  الوحــدات  قــادة 

الجنوبية .
ويف مســتهل االجتامع، نقــل اللواء 
بن بريك تحّيــات  الرئيس القائد عيدروس 
الُزبيدي، رئيــس املجلس االنتقايل، القائد 
األعىل للقوات املســلحة الجنوبية، ألفراد 
واألمن  املسلحة  القوات  وقيادات  وضباط 
الجنويب يف الجبهات، وإشادته بصمودهم 
األسطوري يف مواجهة مخططات األعداء 
ويف ظل الظروف الصعبة التي ميارسون 

فيها مهامهم.
وأكد اللواء بــن بريك أن قيادة املجلس 
تبذل كافــة الجهود لإلرساع يف معالجات 
ثبات  ووفق  الجنوبيــة  القــوات  أوضاع 
مبدأ املجلــس  يف النضال من أجل تحقيق 

تطلعــات شــعب الجنوب  املحــددة يف 
تفويض شعب الجنوب لقيادته السياسية 

يف بيان إعالن عدن التاريخي.
أمام  املجلس،   ووقفت هيئة رئاســة 
التفاويض  املجلــس  فريق  عمــل  نتائج 
ولقاءاته الخارجية، واملستجدات واألوضاع 
االنتصارات  العســكرية واألمنية، وكــذا 
التي تحققها  قواتنا املســلحة يف مختلف 
مواجهة  جهود  إىل  باإلضافــة  الجبهات ، 
إىل  جنبا  الداخلية  الجبهة  لدعم  التحديات 
املحققة  السياســية  النجاحات  مع  جنب 

خارجيًا.
اجتامعهــا  يف  الهيئــة   وناقشــت 
التــي تقوم بهــا قيادات  املهام  أيضــًا، 
قواتنا املســلحة واألمــن يف هذه املرحلة 
االســتثنائية ومســتوى تنفيذ توجيهات 
التكاميل بني  السياســية والعمل  القيادة 
املجاالت السياســية والعسكرية  واألمنية 

واالقتصادية والخدمية.
قيادات  الرئاســة  هيئــة  ووجهــت 
الوحدات العســكرية كافة بضبط النفس 

وعدم التصعيد، مؤكدة بأن قيادة املجلس 
ســتعمل عىل معالجة كافة االشكاليات 
القيادة  مــع  وبالتشــاور  واالحتياجات 
العريب  التحالف  العليــا يف  السياســية 
الســعودية  العربية  اململكــة  بقيــادة 
واالســتقرار،  األمــن  عىل  الحريصــة 
ومبا  والتنمية  الســالم  لجهود  والداعمة 
يحقــق توجيــه القــدرات واالمكانيات 
باملنطقة  اإليراين  التمــدد  لوقف  املتاحة 

ومكافحة اإلرهاب اإلخواين .
ومــن جهة أخــرى عــرت القيادة 
العسكرية  عن التزامها الدائم  بالعمل وفقا 
والعسكرية  السياسية  القيادة  لتوجيهات 
العليــا ممثلة بالرئيــس القائد عيدروس 
االنتقايل،  املجلس  رئيس  الُزبيدي،  قاسم 

القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية.
وأكدت القيــادات التزامها بتوجيهات 
الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، ودعمها 
وتأييدها للمســار التفاويض الذي يقوده 
املجلس  وحرصها عىل توفري كل الظروف 
الالزمة إلنجاح مهمته والثبات عىل األرض 

التي تســتهدف  األعداء  لدحر مؤامــرات 
املحققة  الجنوب  شعب  منجزات  من  النيل 
بتضحياته وإفشــال مؤامــرات الحصار 
باملرتبات والنفقات التي تستهدف إضعاف 
الباسلة يف  قواتنا  وإرادة  وخلخلة عزمية  
كافة الوحــدات، وإرادة شــعبنا وقيادته 

السياسية.
هذا وتطــرق االجتــامع إىل عدد من 
املواضيــع األخــرى املتعلقــة باألوضاع 
االقتصادية والخدمــي وغريها، واتخذ ما 

يلزم بشأنها.

عدن / األمناء/خاص:
باألمانة  التنظيمية  الدائرة  دشــنت 
االنتقايل  املجلس  لهيئة رئاســة  العامة 
الجنويب، األحد، دورة تدريبية يف مجال 
األزمــات واملخاطر"، برعاية  إدارة  "فن 
الُزبيدي،  قاسم  عيدروس  القائد  الرئيس 
رئيــس املجلــس االنتقــايل الجنويب، 
وتحت  العامة،  األمانة  كوادر  ومبشاركة 
شــعار "نحو تطوير األداء املؤســي 
والتنظيمي لهيئــات املجلس االنتقايل"، 

وتستمر حتى الخميس القادم. 
األســتاذ  ألقى  الدورة،  افتتاح  ويف 
فضــل محمد الجعدي، مســاعد األمني 
العام لهيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الجنويب، كلمة رحب فيها باملشــاركني، 
مشــريا فيها إىل أن أهمية الدورة تكمن 
يف تناولهــا ملنهاج علمــي جديد يتمثل 
يف مواجهة األزمات ســواء الخاصة أو 
املسببات ووضع  تجاوز  وكيفية  العامة، 

االحتياطات ملواجهتها. 
وأضاف الجعدي قائــاًل: "منرُّ اليوم 

محاوالت  يف  تتمثــل  مفصلية  مبرحلة 
االتهامات  وتكرار  الرياض  اتفاق  إفشال 
ســعينا  الذي  الوقت  يف  والخروقــات 
ومازلنــا إلنجاحه، وما زالوا يســعون 
إلفشاله يف محاولة يائسة منهم إلحباط 

معنويات الجنوبيني". 
لشــعبنا:  نقول  بالقــول:"  وأكــد 
اطمئنوا، نحن عىل أرضنا نســري بخطى 

واثقة وخطواتنا مدروسة".
الدورة ستكون  أن هذه  وأشــار إىل 

والخروج  األفــكار  لتبــادل  مســاحة 
مبخرجات يتم البناء عليها واالســتفادة 
منها، متمنيا النجاح والتوفيق للمشاركني 

يف دورتهم.
من جهته قال األســتاذ منصور زيد 
رئيس الدائرة التنظيمية إن الدورة "تحمل 
مضمونا هامة هو علم فن إدارة األزمات 
اإلنســانية،  العلوم  أحد  وهو  واملخاطر، 
وتهدف إىل إكســاب املشاركني مهارات 
التعامــل مع التطــورات واملتغريات يف 
والخارجية  الداخليــة  البيئة 
القصور  جوانــب  ومعرفــة 

ومعالجتها".
وأضــاف: "هــذه الدورة 
الدائرة  تأيت ضمــن نشــاط 
نوعيــة  دورات  وســتتبعها 
كادر  تأهيل  وســنعزز  أخرى 
األمانة العامة ملواكبة التغريات 

واملستجدات".
يف  املشاركون  وتلقى  هذا 
ألقاها  محارضة  األول  يومهم 
األســتاذ ماهــر محمد حول 
املفاهيم واملصطلحات العلمية 
األزمة  مبفهــوم  الخاصــة 
واملخاطر أســاليب استيعابها 

وفهمها ومعالجتها.

في اجتماع م�سترك مع قادة الوحدات الع�سكرية والأمنية الجنوبية..

الجعدي في دورة )فن اإدارة الأزمات والمخاطر(: 

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
بعث رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل مبحافظة لحج املحامي/ 
رمزي الشعيبي برقية عزاء ومواساة إىل األخ / علوان العطري، مدير إدارة 
الشؤون االجتامعية بانتقايل املحافظة، بوفاة شقيقه الشيخ عبد الفتاح 
محمد سلطان العطري الذي تويف مساء األحد إثر حادث مروري تعرض 

له .
وعر رئيس انتقايل لحج يف برقيته عن صادق تعازيه ومواساته إىل 
األخ / علوان العطري وعره إىل أقــارب وذوي الفقيد وآل العطري كافة 
بهذا املصاب الجلل، معترا رحيله خســارة فادحة عىل منطقة الصبيحة 
وعىل جميع من عرفوه وعايشــوه خالل مشــوار حياته الحافل بالبذل 

والعطاء .
وابتهــل رئيس القيــادة املحلية للمجلس االنتقــايل مبحافظة لحج 
املحامي رمزي الشعيبي إىل الله عّز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
واملغفرة ويسكنه فســيح جناته ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان ، إنا 

لله وإنا اليه راجعون.

رئي�س انتقايل حلج يعزي بوفاة 
ال�صيخ عبد الفتاح حممد العطري


