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محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

عدن / األمناء / خاص :
لهيئة  العامــة  األمانة  عقــدت 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
الدوري  اجتامعهــا  االثنــن،  أمس 
برئاسة األستاذ فضل محمد الجعدي 

نائب األمن العام .
ويف مســتهل االجتــامع، جدد 
األســتاذ فضل الجعــدي التأكيد أن 
يد املجلس االنتقــايل  ممدودة دامئًا 
كافة  لكل جنويب، وهو منفتح عىل 

الجنوبين، منطلقًا من مبدأ أن الوطن 
يتسع للجميع، مشــددا عىل أهمية 

تجسيد مبدأ التصالح والتسامح .
التحضريات  االجتــامع  وناقش 
والتسامح  التصالح  لفعالية  األخرية 
الجنويب املزمع إقامتها يف العاصمة 
عدن، وأهابت األمانة العامة بجامهري 
الفاعلة  الجنويب للمشــاركة  شعبنا 
يف الفعالية  التي ستقام صباح يوم 

غد األربعاء يف قاعة قرص العرب.

وأشــاد االجتامع بالبيان الصادر 
عن اجتامع قبائل املنطقة الوســطى 
الرياض  التفــاق  تأييده  أكــد  الذي 
والقضيــة  املناصفــة،  وحكومــة 
وهويه  أرض  قضيــة  هي  الجنوبية 
دولــة ال ميكن الرتاجــع عنهم، وأن 
متكامل  نسيج  هو  الجنويب  النسيج 
لحكومــة  ودعوتــه  ومتامســك، 
املناصفــة والتحالــف إىل توجيــه 
تحرير منطقة  باتجاه  القوات  جميع 

مكرياس.
االجتــامع  واســتعرض  هــذا 
الدائرة  املُقــدم من قبــل  التقريــر 
السياســية، واملتضمن مســتجدات 
املشهد الســيايس يف الجنوب خالل 
مقدمتها  ويف  املاضين،  األسبوعن 
األصــداء الداخلية والخارجية ملقابلة 
لقاء الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي، 

مع قناة "سكاي نيوز عربية".
الحادث  إىل  التقريــر  وتطــرق 
اإلرهايب الذي اســتهدف مطار عدن 
الدويل، وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض 
بشقيه السيايس والعسكري واألمني 
العاصمة  يف  الحكومة  عمل  وأهمية 

عدن .

ردفان / األمناء/خاص:
الخامس دعم  اللواء  متكنت قوات 
وإســناد بقيادة العميد مختار النويب 
من إســقاط طائرة مســرية حوثُية  
يف مديرية املــالح "منطقة الراحة - 

ردفــان".
وأكـــد مصدر عسكري يف اللواء 
الخامس  اللواء  ُمضادات  أن  الخامس 
املالح  مديرية  الكبيس  معســكر  يف 
ردفــــان استهدفت الطائرة الحوثية 
ســامء  يف  تحليقها  أثناء  املســرية 
املنطقــة ومل يتســَن لقواتنا معرفة 
مكان سقوطها يف تلك اللحظة، وبعد 
التحري وتحديد املكان تم العثور عىل 
الطائرة املســرية وهي مدمرة صباح 
األحد املوافــق 10 يناير 2021 م يف 
يف  الكبيس  ملعسكر  املحاذية  األودية 

مديرية املالح .
ف  ضــا أ و
بــأن  املصــدر 
استهداف  لحظة 
املســرية  الطائرة 
مع  بالتزامن  أىت 
اإلرهايب  الهجوم 
اســتهدف  الذي 
الجديدة  الحكومة 
وصولهــا  بعــد 
مطار عدن الدويل 
ضحيتــه  وراح 
الغادر  االستهداف 
مــن  العــرات 
الشــهداء واملئات 

من الجرحى.

األمناء/خاص:
حمل نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب الشيخ هاين 
بن بريك بشدة عىل جامعة اإلخوان املسلمن، مشريا إىل أنها 
جامعة ال تؤمن بالدميقراطية وإمنا تتخذها وسيلة للوصول 

إىل الحكم.
وأبدى بن بريك استغرابه من سطحية بعض السياسين 
تجــاه فكر جامعــة اإلخوان املســلمن ممــن يطالبون 

باستيعابهم بالعمل الوطني.
وقال بن بريك يف سلسلة تغريدات له عىل تويرت: "كثري 
من السياسين، ومنهم املخرضم، من كل التوجهات الفكرية 
املعارصة، لديهم ســطحية قاتلة يف معرفة تنظيم اإلخوان 
الدينية، ويخلطــون خلطا عجيبا،  املســلمن والجامعات 
وقاصمة الظهر القول: إن العمل الوطني يقتيض استيعاب 
اإلخوان كجزء من الوطن، فهــل آمن اإلخوان أصاًل بالوطن 

والراكة الوطنية؟".
وأكد أن اإلخوان املسلمن ال يؤمنون بالدميقراطية مطلقا 
ويعدونها كفرا، وال يؤمنون بحــدود وطن وثوابت وطنية 
يشــرتك فيها كل أبناء الوطن، هم يتخــذون الدميقراطية 
وســيلة للحكم وعند الوصول والســيطرة عىل املؤسسات 
التريعية يرعون يف تغيري كل يشء، ويســيطرون عىل 

كل يشء ويقصــون كل أبناء الوطن، مســتخدمن كل رش 
لذلك.

وأضــاف: "اإلخواين يف بالد العــرب إن كان يف نظام 
مليك قوي وشــمويل ستجده ملكيا أشــد من امللك؛ ليصل 
للسيطرة عىل كل مفاصل الدولة، فإن مل يقنع امللِك بالحكم 
املليك الدســتوري ليسيطر عىل مجلس النواب ومنه يشكل 
الحكومة، فســريىض بأن يكون مهيمنــا عىل كل مفاصل 

الدولة من تحت، وسيحرك خالياه لتقويض امللك".

عدن )األمناء( خاص:
قام محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامــد مللس، مبعية وزير 
األشــغال العامة والطرق املهندس، مانع بن مُيــن، أمس  االثنن، بزيارة 

لكلية الهندسة - جامعة عدن، مبدينة الشعب.
والتقى مللس وبن مُين خالل زيارتهام، عميــد الكلية الدكتور صالح 
مبارك بن حنتوش، ونوابه، واّطلعا منهم عىل وضع الكلية وسري العملية 

التعليمية فيها.
وأكــد املحافظ مللــس األهمية التــي متثلها كلية الهندســة وأهمية 
مخرجاتها يف حارض ومســتقبل العاصمة عدن التي تتطلع ملســاهمة 

خريجي الكلية يف عملية البناء والتنمية. 
وأشار مللس إىل أن السلطة املحلية بعدن تتطلع لخلق رشاكة حقيقية 
مع الكلية، داعيًا إىل إعداد مشــاريع التخرج بعقلية وأفكار جديدة تتبني 

مشاريع خدمية وتنموية من وحي احتياجات وأولويات عدن.
ونــّوه املحافظ مللس بأنــه ال ميكن النهوض بالعاصمة باألســاليب 
التقليدية، ولكن من خالل االستعانة بالجامعات واملراكز العلمية وطالبها 
املتميزيــن، مؤكدا اســتعداد املحافظة تقديم كافة أوجــه الدعم يف هذا 

الجانب لعامدة الكلية وكوادرها وخريجيها.
من جانبه أكد وزير األشــغال العامة والطرق املهندس مانع بن مُين، 
حرص الوزارة عىل توطيد عالقتها بالكلية واالستعانة بكوادرها وخريجيها 

يف الكثري من أنشطتها مستقبال.
ويف سياق الزيارة اطلع املحافظ مللس والوزير بن مُين عىل مروع 
التخرج الخاص بعدد من طالب قسم امليكانيك بالكلية املتمثل يف تصميم 

سيارة تعمل بالهواء املضغوط.
وأشــاد مللس بقدرات الطالب التي تجلت يف ذلك املروع الرائع الذي 
يعكس مســتوى العملية التعليمية يف الكلية ومستوى أستاذتها، مؤكدًا 
إىل أن الســلطة املحلية ستدعم تلك املشــاريع بل وستعمل عىل تطبيقها 

وجعلها مشاريع حقيقية عىل األرض تعطي فائدتها ألبناء عدن.
حرض الزيارة واللقاء املهندس نزار هيثم، عضو هيئة رئاســة املجلس 
االنتقايل، رئيس القيادة املحلية للمجلس بالعاصمة عدن، ومؤمن السقاف 
رئيس دائرة الشــباب والطالب باألمانــة العامة لهيئة رئاســة املجلس 

االنتقايل، وعدد من أساتذة الكلية.

عدن )األمناء( خاص:
اعترب األســتاذ فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
مســاعد األمن العام يف األمانة العامة للمجلس أن خطوات عمالقة 

تقوم بها السلطة املحلية بالعاصمة عدن.
وقال الجعــدي يف تغريدة نرهــا عىل حســابه يف "تويرت": 
"خطوات عمالقة تقوم بها الســلطة املحلية بالعاصمة عدن، يف عمل 
دؤوب ال يتوقف وعىل مستويات عدة، الستعادة زمام املبادرة يف جعل 
عدن عاصمة آمنة ومســتقرة، وهو ما يســتدعي دعم تلك الخطوات 

وانجاح تلك الجهود، لتستعيد عدن ألقها وإشعاعها الحضاري".

عدن )األمناء( خاص:
رحــب املجلس االنتقــايل الجنويب بترصيحات وزيــر الخارجية 
األمريكية الســيد مايــك بومبيو املتضمنة ســعي حكومته لتصنيف 

جامعة الحوثين اليمنية بصفتها منظمة إرهابية.
وأكد املجلس يف ترصيحات للمتحدث الرســمي باســم املجلس، 
عضو هيئة الرئاسة عيل عبدالله الكثريي، أن املجلس يرحب بأي توجه 
من شأنه وضع حد ملامرســات هذه الجامعة وغريها من الجامعات 

اإلرهابية املتطرفة التي تواصل ارتكاب الجرائم يف اليمن والجنوب.
وجدد الكثريي يف ترصيحه، التأكيــد عىل "التزام املجلس بعملية 
ســالم شاملة متكن شعبنا من مامرسة حقه يف تقرير مصريه، فإننا 
نؤكد من جديد أننا مع أي جهد يســتهدف مواجهة اإلرهاب وجامعاته 

ورشوره".

الأمانة العامة تقف على اآخر ال�ستعدادات لإقامة فعالية الت�سالح والت�سامح اجلنوبي

قوات اللواء اخلام�س دعم واإ�سناد ت�سقط طائرة م�سرية يف مديرية املالح

نائب رئي�س املجل�س النتقايل: الإخوان جماعة ل توؤمن بالوطن ول بال�سراكة

حمافظ العا�سمة عدن ووزير الأ�سغال يتفقدان 
�سري العملية التعليمية بكلية الهند�سة

اجلعدي: خطوات عمالقة تقوم بها 
ال�سلطة املحلية بالعا�سمة عدن

املجل�س النتقايل يرحب بامل�ساعي الأمريكية 
لت�سنيف جماعة احلوثيني منظمة اإرهابية


