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أخبار

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

اللواء بن بريك: ما�ضون يف طريق 
ا�ضتعادة دولتنا ونتهياأ ال�ضتحقاقاته

االنتقايل يوجه باالإبقاء على اجلاهزية القتالية لقواته

العن�ضلي يتوعد : �ضنزيل كل الع�ضوائيات بالعا�ضمة عدن و�ضنحا�ضب كل با�ضط

األمناء/خاص:

 أكــد اللــواء الركن أحمد 
ســعيد بــن بريــك، القائم 
املجلــس  بأعــال رئيــس 
رئيس  الجنــويب،  االنتقايل 
الجمعية الوطنية عىل أهمية 
الجاهزية  ورفع  االســتعداد 
لقيادة الدولة وحاية األرض 
وتثبيــت األمن، مثلا يحدث 
هذه األيام يف العاصمة عدن.

ألقاها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
اللــواء بن بريــك، يف اليوم 

الختامــي للــدورة التدريبية 
األوىل املكثفــة ألعضاء الجمعيــة الوطنية يف إعداد وكتابــة األوراق والتقارير 
السياسية ومنهجيتها وتحليلها، التي نظمتها لجنة الدراسات والبحوث والتدريب 

يف الجمعية.
ونقل اللواء بن بريك للمشــاركني يف الدورة تحّيــات الرئيس القائد عيدروس 
قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، والوفد التفاويض املرافق له يف 
الرياض، مؤكدًا أن قيادة املجلس حرصت عىل دعوة الضيوف من القيادات األمنية 
والعســكرية للحضور لختام هذه الدورة الطالعهم عىل النشــاط السيايس الذي 
يقوم بــه املجلس، والداللة عىل االلتزام والرتابط املؤســي يف املجلس، ولنهيئ 
أنفســنا لالنتقال من مرحلة الثورة ملرحلة الدولة بحيث تكون قيادات وســلطات 
املجلس التنفيذية والترشيعية عىل اســتعداد دائــم ألي طارئ وتعمل بهدوء بهذا 

الصدد.
وشدد اللواء بن بريك قائاًل:« إننا نســعى الستعادة الدولة وكياناتها وتوضيح 
املهام الالحقة لبناء الدولة، ولهذا عمدنا إىل تنظيم ورش العمل والدورات ملناقشة 
هــذه األمور يف الجانب النظري لالســتعداد لالنتقال إىل حالــة الدولة والجانب 

العميل، ولنتهيأ للمرحلة القادمة والستحقاقات دولتنا«.
كا أكد اللواء بن بريك أن املجلس لديه استحقاقات قادمة ملا حقق من انجازات، 
مشــرًا إىل أن القيادة والفريــق التفاويض تعاملت بوعي كامــل خالل العملية 
السياســية، لذا اســتطاعت مواجهة التحديات بحكمة، وبالتايل كسبت اهتام 
املجتمع الدويل وجعل انظارهم موجهة للمجلس الذي مييض بسلوك الدولة، وهو 

األمر الذي انعكس بنتائج طيبة يف املشاورات السياسية الخارجية. 
وأشــاد اللواء بن بريك يف كلمته بجهود محافظ العاصمة عدن األستاذ احمد 
حامد مللس االمني العام لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل، الفتًا إىل أنه يقوم بجهود 
متثل منوذج عمل املجلس يف إدارة الدولة، وأن املشهد األمني والعسكري يف عدن 
تغــر لألفضل، وهذا يعكس الخطوات املدروســة التي نســر عليها، خاصة وأن 

االنظار كلها عىل العاصمة عدن لبسط سلطة القانون والدولة.
وكان الدكتــور فضل الربيعي، رئيس دائرة البحوث والدراســات والتدريب يف 
الجمعية الوطنية قد اختتم الدورة التدريبية بكلمة رحب فيها بالحضور واملشاركني، 
مؤكدا عىل حرص املجلس والجمعية بشــكل خاص، عىل تأهيل املنتسبني إليه من 
خالل ورش عمل والدورات التدريبية يف مواضيع ترتبط باملهام واملسؤوليات التي 

يحملها املجلس عىل عاتقه. 

حلج / األمناء / خاص :

 التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، القائم بأعال رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، رئيــس الجمعية الوطنية، صباح أمس األول يف مقر الجمعية، بعدد من 

العســكرية  القيادات 
مبحافظة  واألمنيــة 
اللواء  بحضور  لحج، 
عســكر،  محســن 
رئيــس  مستشــار 
االنتقايل  املجلــس 
العسكرية،  للشؤون 
القيــادة  ورئيــس 
باملحافظة  املحليــة 
رمــزي  املحامــي 

الشعيبي.
مســتهل  ويف 
اللواء  رحــب  اللقاء، 

بالقيادات  بريــك،  بن 
الحارضة، وناقش معهم مســتجدات األوضاع السياسية والعسكرية عىل الساحة 
الجنوبيــة، وما آلت إليه أوضــاع املواطنني يف محافظــات الجنوب عىل جميع 

األصعدة.
كا بحث اللقاء عددًا من املوضوعات املتعلقة بالشــقني العســكري واألمني 
يف محافظة لحج عــىل وجه الخصوص، وكيفية تطبيع األوضاع داخل املحافظة 

للحفاظ عىل حالة األمن واالستقرار فيها، وكذا االستعداد لتنفيذ اتفاق الرياض.
وشــدد اللواء بن بريك، عىل رضورة الحفاظ عــىل الجاهزية القتالية للقوات 
املســلحة الجنوبية املرابطــة يف الجبهات،  واليقظة التامــة يف املرحلة الحالية 
والقادمة، وذلك ملواجهة أي طارئ قد يحدث من الطرف املعادي للجنوب وقضيته.

حرض االجتاع،  أحمد قاسم، مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية.

األمناء/خاص:

أكد قائد لواء العاصفة أوســان العنشيل ان 
الحملة ضد العشوائيات ستتواصل وسيتم إزالة 
كل عشوايئ يف مدينة عدن متوعدًا مبحاسبة 

كل باسط.
اثناء  صحفي  ترصيح  يف  العنشــيل  وقال 
إزالة عشــوائيات يف مديرية صرة ان الحملة 
ســتزيل اي بناء عشــوايئ ومخالف حتى لو 

تكون عارة.
وبــني العنشــيل ان الحملة ســتواجه كل 
من ســيقاوم االمن من بالطجــة وعصابات 
ان عدن  االرايض مشــرًا اىل  وباسطني عىل 

اليوم ليست عدن االمس. 

عدن/األمناء/ خاص
 

األســتاذ  العاصمة  محافظة  قام 
الثالثاء، بزيارة إىل  أحمد حامد مللس، 
مقــر الهيئة العامــة للطران املدين 
واالرصاد ، حيــث التقى رئيس الهيئة 
واطلع  نهيد،  بن  الكابنت صالح سليم 
منه عىل نشــاط الهيئــة الذي تديره 
انتقال مقرها  منذ  العاصمة عدن  من 
الرئيي من صنعاء قبل ست سنوات.

وتطرق لقاء مللــس وبن نهيد إىل 
نشــاط مطار عدن الدويل والخدمات 
األرضيــة واملالحيــة التــي يقدمها 
املطــار لــرشكات الطران، وُســبل 
تحسينها لتسهيل االجراءات الروتينية 
وترسيــع وترتها، مبــا يكفل عدم 
تعريض املســافرين للتأخر وتعطيل 

مصالحهم.
أهمية تحديث  إىل  النقاش  وتطرق 
التقنية  واســتخدام  األمنية  الحاية 
املســتخدمة  الطرق  بداًل عن  الحديثة 

حاليــًا والتــي 
انطباعًا  تعطي 
عن  جيــد  غر 
عدن  العاصمة 
الحياة  وطبيعة 

فيها .
ســتمع  ا و
مللس  املحافــظ 
هيئة  رئيس  من 
املدين  الطران 
إىل ُجملــة من 
ت  حــا ملقرت ا
التي يــرى أنها 
يف  ستســهم 

تحسني األداء يف املطار وتنشط حركة 
الطران املــدين فيه، وتجذب رشكات 
وتدفعها  والعاملية  العربيــة  الطران 

الستخدامه.
وكشــف بن نهيد عن قرب دخول 
خطوط طران جديدة للعمل يف البالد 
معها  والتباحث  التواصــل  بعد  وذلك 

والتوصل إىل تفاهات حول ذلك.
تأكيده  بدوره جدد محافــظ عدن 
إيالء الســلطة املحليــة، مطار عدن 
أهمية كبرة وسعيها الدؤوب لتحديثه 
يعد  كونه  وخدماته  أدائه  وتحســني 
النافذة الجوية األوىل للعاصمة عدن، 
مبديا اســتعداده للتعاون الكامل مع 

هيئة الطران املدين حول ذلك.

األمناء/ خاص :
 

 استقبل الرئيس عيدروس قاسم الُزبيدي، رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، 
الثالثــاء، يف مقر إقامته بالعاصمة الســعودية الرياض، 
املبعوث الخاص ألمني عام األمم املتحدة اىل اليمن، سعادة 

السيد مارتن غريفيثتس.
ويأيت هــذا االجتاع يف ظل اســتمرار جهود مكثفة 
تقودها وترعاهــا اململكة العربية الســعودية واإلمارات 
العربية املتحدة للتقدم يف تنفيذ آلية ترسيع اتفاق الرياض.

وأكد الرئيس الزبيدي عىل أن اتفاق الرياض ميثل فرصة 
حقيقية إلحالل الســالم واالستقرار يف بالدنا، عالوة عىل 
أنه محطة انطالق إىل العملية السياســية الشــاملة التي 
ترعاها األمم املتحــدة، مثمنًا الحرص الــذي توليه قيادة 
التحالــف العريب لدعم عملية الســالم من خــالل اتفاق 

الرياض والعملية السياسية الشاملة.
كا أكــد الرئيس الُزبيــدي دعم املجلــس االنتقايل لجهود 
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة، مشددًا عىل رضورة 
وجود متثيل حقيقي للجنوب يف كل مراحل العملية السياســية 
دون اســتثناء، وأكد بذات الوقت اســتعداد املجلس للمشاركة 
يف العملية السياســية وفقًا ملا نص عليه اتفاق الرياض، وكذا 
اســتحالة وجود أي حلول قابلة للتطبيــق بدون متثيل حقيقي 

وكامل للجنوب عىل طاولة للمفاوضات. 
وفيا يتعلق باإلعالن املشــرتك، فقد أكــد الرئيس الُزبيدي 
أن املجلــس االنتقايل الجنويب مل يتلقَّ حتــى اللحظة أي دعوة 
للمشاركة باملشــاورات الخاصة باإلعالن، مشــرًا إىل أن وفد 
املجلس االنتقايل جاهز للمشــاركة يف وضع تفاصيل اإلعالن 
ومراجعته وفق ما أشــار إليه اتفاق الرياض بخصوص تشكيل 

وفد حكومي مشرتك.
ونّوه الرئيس القائــد بأن عدم مشــاركة املجلس االنتقايل 

الجنويب يف مشاورات اإلعالن املشرتك تعفي املجلس االنتقايل 
من أي التزامات واردة يف هذا اإلعالن، مشرا إىل خطورة تكرار 
انتاج اتفاقات ال يشارك فيها ممثلني عن الجنوب بشكل حقيقي.

حرض  اللقاء الوفد التفاويض املرافق لرئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب، الدكتور نارص الخبجي عضو هيئة الرئاسة رئيس وحدة 
شــؤون املفاوضات، واألستاذ عيل الكثري عضو هيئة الرئاسة 
نائب رئيس وحدة شــؤون املفاوضات، واللواء سامل السقطري 
عضو هيئة الرئاسة مساعد األمني العام، وأعضاء هيئة الرئاسة 
أعضاء وحدة شؤون املفاوضات املهندس عدنان الكاف واألستاذ 
عبدالرحمن اليافعي، واألســتاذ محمد الغيثي نائب رئيس اإلدارة 
العامة للشؤون الخارجية، واألستاذ انيس الرشيف عضو وحدة 
شؤون املفاوضات، واالســتاذ عادل مطلق عضو االدارة العامة 

للشؤون الخارجية.
وحرض مع الســيد مبعوث األمني العام، السيد معني رشيم 

نائب املبعوث، والسيد إمانويل برغ.

املحافظ ملل�س يزور هيئة الطريان املدين واالر�ضاد ويوؤكد االهتمام بتح�ضني اأداء وخدمات مطار عدن

الرئي�س الُزبيدي يو�ضح موقف املجل�س من »االإعالن امل�ضرتك«
خلل ا�ستقباله مبعوث الأمني العام للأمم املتحدة.. 


