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محليات

الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي ي�ستقبل بعثة اململكة املتحدة

تنفيذية انتقايل حلج تقف اأمام اآخر تطورات الأو�ساع ال�سيا�سية والع�سكرية وحتذر من تفاقم الو�سع املعي�سي

األمناء/خاص:
قاســم  عيدروس  الرئيس  اســتقبل 
الُزبيــدي - رئيــس املجلــس االنتقايل 
الجنويب، القائد األعىل للقوات املســلحة 
الجنوبيــة، الثالثــاء، يف مقــر إقامته 
بالعاصمة السعودية الرياض - مسؤولني 
من بعثــة اململكة املتحدة، عىل رأســهم 
نائب رئيس البعثة والقائم بأعامل السفري 
السيد سيمون سامرت، وامللحق السيايس 

السيد جيمس ويتيل.
خالل  القائد،  الرئيــس  واســتعرض 
اللقاء، الجهود املبذولة من جانب املجلس 
الرياض  اتفاق  لتنفيذ  الجنويب  االنتقايل 
وآلية ترسيعــه، مشــريًا إىل أن املجلس 
االنتقايل الجنويب قد اســتوىف تســليم 

كافة الخطط املطلوبة لتنفيذ اآللية املتفق 
عليها، مبا فيها الفصــل بني القوات يف 
محافظة أبني ونقلها إىل الجبهات، وكذلك 
نقل القوات العسكرية إىل خارج العاصمة 

عدن. 
ونــوه الرئيــس إىل رضورة قيــام 
اململكة  جهــود  بدعم  الــدويل  املجتمع 
العربية الســعودية من خالل مامرســة 
الطرف اآلخر لإلرساع  الالزم عىل  الضغط 
يف نقل القوات إىل الجبهات، والكف عن 
التســويف الذي أدى اىل تأخري تشــكيل 
الحكومة والتي يفــرض أن تبدأ مهامها 
لرفع معاناة املواطنــني من خالل توفري 
أزمة  ومعالجة  املرتبات  ورصف  الخدمات 
املتقاعدين  قضايــا  وحل  العملة،  انهيار 

واملبعديــن واملعلمني، تفاديــًا ملزيد من 
انهيــار الوضع اإلنســاين واملعييش يف 

املحافظات املحررة.
وأكــد الرئيس القائد عىل اســتمرار 
جهود املجلس بجانب املجتمع الدويل يف 
مكافحة اإلرهاب ومحاربة التطرف، ودعم 
جهود السالم، مشريًا إىل رضورة املشاركة 
الفاعلة للمجلــس االنتقايل الجنويب يف 
مختلف مراحل العملية السياسية الشاملة 
التي ترعاها األمم املتحدة دون أي إقصاء 

أو تأجيل.
من جانبه عرب السيد سيمون سامرت 
عن دعم بــالده لجهود اململكــة العربية 
الســعودية يف تنفيــذ اتفــاق الرياض 
الجديدة، مثمنًا دور  الحكومة  وتشــكيل 

وموقفه  الجنــويب  االنتقــايل  املجلس 
اإليجايب تجاه التنفيذ العاجل لالتفاق.

الغيثي  محمد  األســتاذ  اللقاء  حرض 
نائــب رئيــس اإلدارة العامة للشــؤون 

الخارجيــة باملجلــس، واالســتاذ أنيس 
املفاوضات،  شؤون  وحدة  عضو  الرشيف 
واألستاذ عادل مطلق عضو اإلدارة العامة 

للشؤون الخارجية.

حلج /األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
وقفت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
مبحافظة  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس 
لحج صباح الثالثاء، يف اجتامعها الدوري 
لشهر سبتمرب )الدورة األوىل(، الذي انعقد 
للمجلس  املحلية  القيادة  رئيس  برئاســة 
آخر  أمام  الشــعيبي،  رمــزي  املحامي/ 
والعسكرية  السياسية  األوضاع  تطورات 

يف لحج خاصة والجنوب عامة.
اجتامعها،  يف  الهيئة  واســتعرضت 
الذي انعقد بحضــور نائب رئيس انتقايل 
لحــج األخ / محمد أحمد العــامد، آخر 
توصل  وما  الرياض  مباحثات  مستجدات 
التفــاويض من نتائج،  إليه وفد املجلس 
تخدم قضية شــعب الجنوب، مشيدة مبا 
تحقق من نتائــج إيجابية يف ظل تعنت 
وفد حكومــة الرشعية وعــدم التزامها 

بتنفيذ آلية ترسيع تنفيذ اتفاق الرياض.
وأكد رئيس القيــادة املحلية النتقايل 
لحج املحامي / رمزي الشــعيبي بأن وفد 
املجلس التفاويض يف الرياض، برئاســة 
الرئيــس القائــد/ عيــدروس الزبيدي، 
يخوض حربًا رشســة يف سبيل تحقيق 
مكاسب سياســية تلبي طموحات شعب 
والضغوطات  املؤامــرات  رغــم  الجنوب 
التي تحــاول حكومة الرشعية عرب جناح 
واســتمرار  فرضها  املســلمني  اإلخوان 
خروقات قواتهــا يف أبني وعدم التزامها 

بوقف إطالق النار .
وأضاف الشــعيبي بالقــول: "الدول 
الريــاض، ويف مقدمتها  الراعية التفاق 
اململكة العربية الســعودية، وكذا املجتمع 
املعرقل  الطرف  الدويل، بات يدرك من هو 

لتنفيذ اتفــاق الرياض ومن يعمل لصالح 
أجندات معاديــة للمرشوع العريب تخدم 
املليشــيات االنقالبية املدعومة من إيران 

وأدواتها يف املنطقة".
واهتامم  حــرص  الشــعيبي  وجدد 
رئاســة املجلــس االنتقايل عــىل تنفيذ 
كافة  الريــاض وحلحلة  اتفاق  مضامني 
بالتعاون مع  االتفاق  التي شملها  امللفات 
األشقاء يف دول التحالف العريب، مجددا 
تأكيد التزام القوات الجنوبية بوقف إطالق 
النار مع االحتفاظ بحق الدفاع عن النفس 

والتصدي ألي اعتداءات.
النتقايل  التنفيذية  الهيئة  وأشــادت 
لحج بصمــود املقاتلــني الجنوبيني يف 
واستبســالهم  والصبيحة  كرش  جبهات 
يف الــذود عن حياض الوطــن الجنويب 
الشــحيحة وتنصل  رغــم اإلمكانيــات 
حكومة الرشعية عن مسؤولياتها يف رفد 
املرتبات،  ورصف  والغذاء  باملؤن  الجبهات 
القوات  مشــيدة يف الوقت ذاته بصمود 

الجنوبية يف جبهات أبني والضالع .
لحج، يف  انتقايل  تنفيذيــة  وحذرت 
اجتامعهــا، مــن مغبة االســتمرار يف 

معاناة  تجاهــل 
الشعب واستمرار 
الرشعية  حكومة 
سياسة  بانتهاج 
الجامعي  العقاب 
من خــالل قطع 
املرتبات والتالعب 
 ، ت مــا لخد با
بــأن  مؤكــدة 
معاناة  تفاقــم 
يف  املواطنــني 
ظل صمت مطبق 
من قبل الجهات ذات العالقة سوف يدفع 
باألوضاع نحو املزيد من التأزيم والتعقيد 
وسوف تكون نتائجه وخيمة عىل الجميع 

.
وصادقت الهيئة التنفيذية وباإلجامع 
للمجلس  املحلية  القيادة  رئيس  قرار  عىل 
االنتقايل بلحــج رقم )14( للعام 2020م 
والذي قىض بتكليف األخ / عمريان نارص 
النتقايل  املحلية  للقيادة  رئيسا  الجهوري 
الحبيلني بردفــان، وكذا القرار رقم “15” 
للعــام 2020م  والذي قىض بتكليف األخ 
/ فيصــل محمد عمر مستشــارا لرئيس 
القيادة املحلية مبحافظة لحج لشــؤون 
مديريــة الحبيلــني ردفــان ويرّفع إىل 

عضوية املحافظة .
واســتعرضت الهيئة التنفيذية ُجملة 
مــن النقاط املدرجة يف جــدول األعامل 
ويف مقدمتها االســتامع إىل تقرير عام 
حول نشــاط وعمل وأداء القيادة املحلية 
لشــهر أغســطس باإلضافة إىل العديد 
من القضايا واملواضيــع الهامة واتخذت 

بشأنها القرارات والتوصيات الالزمة.

عدن / األمناء/خاص:
عقد قائد قوات العاصفة العميد أوســان العنشيل، صباح الثالثاء املوافق 22 
سبتمرب 2020م، اجتامع بأركان وقادة الكتائب يف مقر قيادة قوات العاصفة يف 

العاصمة عدن.
وخالل االجتامع ناقش العميد العنشــيل العديد من القضايا وأبرزها تطوير 

األداء األمني واإلداري.
وأكد العميد العنشيل أن قوات العاصفة يجب أن تكون عند حسن ظن القيادة 

العليا واملواطنني.
وشدد العنشيل عىل حســن التعامل مع املواطنني والحفاظ عىل املمتلكات 

العامة والخاصة والتعامل مبسؤولية مع األفراد واملواطنني.
وأشــار العنشــيل أن الجنوب ســيظل وطنا آمنا بتضحيات أبنائه ووحدة 
نســيجهم الوطني املتامســك، مشــريا إىل أهمية نرش الوعي مبخاطر التطرف 
واملحاوالت الخبيثة لزعزعة االستقرار والعمليات اإلجرامية املمنهجة التي تسعى 

إىل هدم األوطان.
وأدار القائد العنشــيل حوارا مع قادة األركان وقادة الكتائب استمع فيه إىل 
آرائهم واستفساراتهم وناقشهم يف كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، 
وأوىص العميد العنشــيل برضورة بذل املزيد من الجهود من أجل االرتقاء بالعمل 
األمني ومواصلــة البحث واالطالع يف مجاالت املعرفة العســكرية واملدنية التي 

تعينهم عىل أداء مهامهم.

عدن "األمناء" خاص:
ناقش نائــب مدير أمــن العاصمة عدن، 
العميــد أبو بكر جــرب، صبــاح الثالثاء، مع 
القائم بأعــامل مدير مكتــب املبعوث لليمن 
مارتن غريفثتس، فادي املعيويش، مستجدات 
وآلية  العاصمة عــدن  األمنيــة يف  األوضاع 
تنفيذ اتفاق الريــاض بني الحكومة واملجلس 

االنتقايل الجنويب .

أن األوضــاع األمنية  العميــد جرب  وأكد 
مســتتبة يف العاصمــة عدن ويف تحســن 
مســتمر رغم وجود بعض اإلشــكاليات التي 
تعترب طبيعية، وخصوصــا وأن البالد ال زالت 
تعيش تداعيات الحرب العبثية التي أشــعلتها 
مليشــيات الحويث إضافــة إىل وجود أجندة 
دولية تسعى إىل نقل الرصاعات إىل العاصمة 
عدن إلفشال كافة مســاعي السالم عرب قوى 

أن  إال  وأجندة متطرفة ومبســميات متعددة، 
قوات األمن قدمت تضحيات جسيمة وهزمت 
كافة الجامعات املتطرفة التي كادت أن تحول 

عدن إىل إمارة تابعة لها.
العاصمة عدن  وأشــار جرب بأن محافظ 
األســتاذ أحمــد حامد مللــس، بصفته رئيس 
اللجنــة األمنية، يعقد اجتامعــات دورية مع 
اللجان األمنية بهدف توحيد كافة أجهزة األمن 

وربطها بغرفة عمليات مشركة واحدة ، مؤكدا 
أن األجهزة األمنية مستمرة يف كثري من األمور 
العاصمة عدن،  التي تخص قوات األمــن يف 
رغم العراقيل و الصعوبات التي ســيتم التغلب 

عليها بإذن الله.
املبعوث  مدير مكتب  بأعامل  القائم  وقدم 
لليمن مارتن غريفتس، فادي املعيويش، جزيل 
شكره إىل نائب مدير أمن العاصمة عدن العميد 

أبو بكــر جرب عىل تجاوبــه الفعال وجهوده 
الطيبة ومســاعيه الحثيثة يف إنجاح خطوات 
ترسيــع تنفيــذ اتفاق الريــاض ويف تأمني 
العاصمة عــدن بالتعاون مــع كافة األجهزة 

األمنية يف العاصمة.
حرض اللقــاء العقيد خالــد الرخم مدير 

اإلمداد بإدارة أمن عدن .

قائد قوات العا�سفة ي�سدد على ح�سن التعامل �صادقت باالإجماع على قرار رئي�س المجل�س بتكليف قيادة جديدة النتقالي ردفان..
مع املواطنني واحلفاظ على املمتلكات

نائب مدير اأمن عدن يناق�س مع مكتب املبعوث الأممي م�ستجدات الأو�ساع الأمنية


