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عدن / األمناء / خاص :

صباح  عدن،  العاصمة  شهدت 
مئوية  إحياء  فعالية  السبت،  أمس 
الشــهيد البطل العميد ُيرسي عبيد 
السابق  القائد  الحوشــبي،  حازم 
العارش صاعقــة، برعاية  للــواء 
الرئيــس القائد عيدروس قاســم 
الُزبيدي رئيــس املجلس االنتقايل 
الجنــويب القائد األعــى للقوات 

املسلحة الجنوبية .
وخالل الفعالية ألقى األســتاذ 
فضل الجعدي، مساعد األمني العام 

لهيئة رئاســة املجلس االنتقايل ، 
املجلس نقل يف مســتهلها  كلمة 
عيدروس  القائد  الرئيــس  تحّيات 
الُزبيدي، والوفد املفاوض املرافق له 

ألرسة الشهيد وأصدقائه ومحبيه.
مثار  أن  إىل  الجعدي  وأشــار 
التضحيــات التي قدمها شــهداء 
بالنرص ال  األبطال ستكلل  الجنوب 
محالة، مؤكدًا أن الوفاء للشــهداء 
هو الوفاء لدمائهــم الطاهرة من 
الذي  الطريــق  خالل الســر يف 
التي  سلكوه حتى تحقيق األهداف 
قدموا أرواحهم رخيصة من أجلها.

:«علينا  قائاًل  الجعدي  وأضاف 
الذين  شهدائنا  تضحيات  نتذكر  أن 
قدموا أرواحهم الطاهرة يف سبيل 
قيل  وما  الجنوب  دولة  اســتعادة 
وما سيقال ال يســاوي شيئًا أمام 

تضحياتهم الجبارة«.
العديد  الفعاليــة  يف  وألقيت 
من الكلــات، أبرزها كلمة اللجنة 
التحضرية للحفــل، وكلمة أرسة 
الشــهيد التي ذّكــرت الحارضين 
بنضاالت الشهيد وأدواره البطولية 
الدفاع عن  التي خاضها يف سبيل 

الجنوب وقضيته.

وجرى خالل الفعالية تســليم 
نســخة من كتاٍب يخلّد مســرة 
القائــد  الرئيــس  إىل  الشــهيد 
عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس 
أخرى  ونسخة  االنتقايل،  املجلس 
تم تســليمها إىل أعضــاء هيئه 
فيلم  عــرض  تم  كا  الرئاســة، 
وثائقي يحيك قصة حياة الشهيد، 
الذي استشــهد دفاعــا عن أرض 
الجنوب يف جبهة محور أبني ضد 
املليشــيات اإلخوانية التي حاولت 

غزو العاصمة عدن.
نران  املحامية  الفعالية  حرض 

سوقي، عضو هيئة رئاسة املجلس 
الجمعية  رئيس  نائــب  االنتقايل، 
الوطنيــة، والدكتــور عبدالنارص 
الوايل، عضو هيئة الرئاسة، رئيس 
انتقــايل العاصمة عــدن، ومدير 
االنتقايل  املجلــس  رئيس  مكتب 
العميد كــال همرشي، وعدد من 
العامة،  األمانــة  دوائر  رؤســاء 
ولجان الجمعية الوطنية، ورؤساء 
محافظات  يف  املحليــة  القيادات 
الجنــوب وأرسة الشــهيد وجمع 
غفر مــن أبناء الجنوب، وقيادات 

عسكرية وأمنية.

حلج / األمناء/خاص :

عقدت الهيئــة التنفيذية للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبحافظة لحج صباح الخميس اجتاعها 
الدوري األول لشــهر اكتوبر 2020م برئاسة نائب 

رئيس الهيئة التنفيذية األخ محمد احمد العاد .
وكرست الهيئة التنفيذية اجتاعها ملناقشة 
العديــد من القضايا واملواضيع املتعلقة بنشــاط 
الهيئة والوقوف أمام اخر املستجدات عى الساحة 

.
 ويف مســتهل االجتاع القــى األخ محمد 
االحتفاء  العاد كلمة أشــاد فيها بنجاح فعالية 
بالذكرى الـ«57« لثــورة 14 اكتوبر الخالدة التي 

انطلقت من قمم جبال ردفان الشاء والذي اقامته 
القيادة املحليــة للمجلس االنتقــايل باملحافظة 

الثالثاء املايض مبديرية الحوطة.
اجتاعها  يف  التنفيذية  الهيئة  واستعرضت 
خطة االنشطة التي تم اعتادها لإلدارات للفصل 
الرابع من العام 2020م باإلضافة اىل اســتعراض 

االنشطة املعلقة من الفصل األول. 
وحــذرت الهيئة التنفيذية للقيــادة املحلية 
النتقــايل لحــج الحكومــة اليمنية مــن مغبة 
االســتمرار يف التالعــب بعــدم رصف مرتبات 
العســكريني الجنوبيني ومنحهم كافة حقوقهم 
املرشوعة ، مؤكدة بأن تجاهل مطالب املعتصمني 
العسكريني ســوف يدفع باألوضاع إىل املزيد من 

التأزيم الــذي قد يصل إىل مرحلة يصعب احتواها 
والسيطرة عليها .

وأكــدت تنفيذية انتقايل لحــج بأن انتهاج 
الحكومــة اليمنية التي تســيطر عــى قراراتها 
جاعة اإلخوان املســلمني لسياسة قطع املرتبات 
الجاعي ضد ســكان  والعقاب  الخدمات  وحرب 
الجنوب أمــر يف غاية الخطورة وينبغي عى دول 
التحالف تحمل مســؤولياتها تجاه تلك املارسات 

قبل أن تخرج األوضاع عن السيطرة .
وناقشــت الهيئة التنفيذيــة يف اجتاعها 
العديد مــن القضايا واملواضيــع الهامة املدرجة 
القرارات  بشــأنها  واتخذت  أعالهــا  جدول  يف 

والتوصيات الالزمة .

عدن / األمناء/خاص:
 

 شــدد محافظ العاصمة رئيس 
املجلس املحيل األســتاذ أحمد حامد 
مللس، عى رضورة مضاعفة الجهود 
يف متابعــة ورصد االســتحداثات 
معها  التعامل  ورسعة  العشــوائية 
إىل  مرتكبيها  وإحالــة  إزالتها  عرب 
املخولة  والقضائية  األمنية  الجهات 
هذا  القانونية يف  االجراءات  باتخاذ 

الشأن.
 وأضاف املحافــظ مللس، خالل 
ترأسه أمس السبت، االجتاع الدوري 
ومدراء  املديريــات،  عمــوم  ملدراء 
مكاتب األشــغال العامــة والطرق 
مدراء  من  عدد  بحضور  باملديريات، 
عموم املرافق واملؤسسات الحكومية 
بالعاصمة:«عليكم تقع مســؤولية 
كبرة يف الحفاظ عى أرايض الدولة 
وحايتها من االعتــداءات والعبث، 
الذي ولألســف الشديد، طال الكثر 
منها خالل السنوات القليلة املاضية، 

فنحــن وإياكــم وكل الرشفاء يف 
عدن معنيــني مبحاربة تلك األعال 
والقضاء  بــل  وإيقافها  التخريبية 
عى هذه الظاهرة الخطرة نهائيًا«.

عدد  إىل  االجتــاع  وتطــرق   
يف  األخرى  الخدميــة  القضايا  من 
النظافة  املديريــات، ويف مقدمتها 
واإليرادات  الصحي،  والرصف  واملياه 
ومقــرح تفعيل الرشطــة البيئية 
وغرهــا، حيث اتخــذت حيال تلك 
القضايا عددًا من املعالجات ، وإلزام 
الجهات املعنية املسؤولة عنها رسعة 
تنفيذهــا مبا ُيفيض إىل  البدء يف 

حلها نهائيًا. 
فتح  اســتكال  االجتاع  وأقر 

مكاتب لهيئة أرايض الدولة يف بقية 
املديريات ومنحها كامل الصالحيات 
الخاصة  اإليرادات  فيها تحصيل  مبا 
بأرايض الدولة، واالستمرار يف إزالة 
العوائق املســتحدثة يف املخططات 
العمرانية والشــوارع والشــواطئ 
واملتنفسات العامة، ويف هذا الشأن 
الحكومية  الجهات  االجتاع  أوىص 

بتسوير األرايض التابعة لها.
كا أقــر االجتاع أيضًا، إيقاف 
رصف تراخيص بناء األكشــاك يف 
ومراجعة  كافة،  العاصمة  مديريات 
وعدم  العامــة  الحدائــق  عقــود 
اســتخدامها ألي اغــراض تجارية 

أخرى..

األمناء/خاص:
 

حــرض رئيــس دائرة الشــهداء 
لهيئة  العامة  األمانــة  يف  والجرحى 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاســة 
بريك،  بن  أســامة محســن  األستاذ 
الخميــس االجتاع الشــهري إلدارة 
الشهداء والجرحى يف القيادة املحلية 
بالعاصمة عدن، برئاسة العميد محمد 

عبدالقوي السعدي.
ويف كلمة له يف مستهل االجتاع 
رحب العميد السعدي، باألستاذ أسامة 
بن بريك، مشيدًا بحرصه عى حضور 
الذي يأيت يف إطار تنسيق  االجتاع، 

والجرحى  الشهداء  دائرة  بني  الجهود 
يف األمانــة العامة وإدارة الشــهداء 

والجرحى يف العاصمة عدن.
واســتمع رئيس دائرة الشــهداء 
إىل  العامة  األمانــة  يف  والجرحــى 
املتعلقة  الهامة  املالحظــات  من  عدد 
الشــهداء  إدارة  يف  العميل  بالجانب 
واملعوقات  عــدن  العاصمة  بانتقايل 
التي تقف عائقًا أمام تنفيذ بعضًا من 

مهامها.
وجرى خالل االجتاع مناقشــة 
ُجملة من املهام املتعلقة برفع معاناة 
عــن أرس الشــهداء ومواصلة عالج 

الجرحى يف الداخل والخارج.

 

العا�سمة عدن حتيي مئوية ال�سهيد ُي�سري احلو�سبي بح�سور قيادات االنتقايل و�سخ�سيات ع�سكرية ومدنية

تنفيذية انتقايل حلج تعقد اجتماعها الدوري وت�سيد بنجاح فعالية االحتفاء بذكرى ثورة 14 اأكتوبر

املحافظ ملل�س ي�سدد على �سرورة اال�ستمرار 
يف ر�سد العوائق امل�ستحدثة و�سرعة اإزالتها

رئي�س دائرة ال�سهداء واجلرحى يّطلع على ال�سعوبات 
التي تواجه �سري عمل اإدارة ال�سهداء بانتقايل عدن


