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الثالثاء  19يناير 2021م  -املوافق  6جماد اآلخرة 1442هـ

ُ
الرئي�س الزبيدي يرت�أ�س �أول اجتماع لرئا�سة االنتقايل بح�ضور وزرائه يف احلكومة

األمناء/خاص:

ترأس الرئيــس القائــد عيدروس
قاسم الزُبيدي ،رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب ،األحد ،عــر االتصال املريئ،
االجتامع الدوري لهيئة رئاسة املجلس،
وبحضــور نائبه الشــيخ هــاين بن
بريك ،ورئيس الجمعيــة الوطنية اللواء
أحمد ســعيد بن بريك ،وأعضاء الفريق
التفاويض وأعضــاء الهيئة يف الداخل
والخارج ،وبحضــور وزراء املجلس يف
حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل
وعدد من القيادات العسكرية واألمنية.
وناقــش االجتــاع مســتجدات
وســبل استكامل تنفيذ اتفاق
األوضاعُ ،
الرياض وفقا ملساره الصحيح ،ومعالجة
املعوقــات املفتعلة والهادفــة لعرقلة
تنفيذه وإفشال حكومة املناصفة ويف
مقدمتها القرارات األخرية الصادرة عن
الرئاسة اليمنية املخالفة لالتفاق ،وأصدر
املجلس بيانا هاما يف ما ييل نصه:
"يعرب املجلــس االنتقايل الجنويب
عن استنكاره الشديد للمحاوالت املتكررة
الهادفــة إىل تعطيل عملية اســتكامل

تنفيــذ اتفاق الرياض وإرباك املشــهد
وإفشــال عمل حكومــة املناصفة بني
الجنوب والشــال املنبثقة عن االتفاق،
ومن ذلك حزمة قرارات الرئاسة اليمنية
أحادية الجانب الصــادرة يوم الجمعة
بتاريخ  15يناير 2021م ،والتي شكلت
خروج ًا صارخ ًا وانقالبــ ًا خطري ًا عىل
مضامــن اتفــاق الريــاض ،وعملية
التوافق والرشاكــة بني طريف االتفاق،

مؤكد ًا أن تلك القرارات ال ميكن التعاطي
معها.
يجدد املجلس االنتقــايل الجنويب
متســكه باســتكامل تنفيذ كافة بنود
اتفاق الرياض ،ويدعو رعاة االتفاق إىل
استكامل عملية التنفيذ ،مشدد ًا عىل أنه
ســ ُيقدِم عىل اتخاذ الخطوات املناسبة
يف حال عــدم معالجة القرارات التي تم
اتخاذها دون اتفاق مسبق".

انتقايل حلج يبحث تعزيز وتن�سيق العمل بني ال�سلطة املحلية وانتقايل مديرية احلد
حلج  /األمناء/خاص:

بحث نائب رئيــس الهيئة التنفيذية
للقيــادة املحليــة للمجلــس االنتقايل
الجنويب مبحافظــة لحج ،محمد أحمد
العــاد ،األحد ،مع مدير عــام مديرية
الحد بيافــع أبوبكر عيل عبدالله ،تعزيز
وتفعيــل وتنســيق عمــل املجلس يف
الجوانب الخدمية والتنموية واألمنية.
وأكــد العامد رضورة خلــق قنوات
تواصل بــن قيادة انتقــايل املحافظة
ومحيل املديريــة بهدف تعزيز عمله يف
خدمة املواطنني وتلبية احتياجاتهم من
املشاريع الخدمية والتنموية.
ون ّوه العامد عــى أن تحقيق األمن
واالســتقرار يف املديرية ســيقود إىل
املزيد من االزدهــار يف مختلف نواحي
الحياة وتطورها نحو األفضل ،موضحا
أن مديرية الحــد تقع عىل خط التامس
الحصني.
مع مليشيات الحويث اإلرهابية ،لهذا فهي تحظى مبتابعة
حرض اللقاء مدير اإلدارة االجتامعية بانتقايل املحافظة
مستمرة من انتقايل املحافظة ممثلة برئيس القيادة املحلية علــوان العطري ،ومديــر إدارة الشــهداء والجرحى عبده
املحامي رمزي الشــعيبي باعتبارها بوابــة لحج ودرعها الطالبي.

هيثم يرت�أ�س االجتماع الدوري لتنفيذية انتقايل التواهي
عدن  /األمناء  /خاص :

ترأس املهندس نزار هيثم ،عضو هيئة رئاســة املجلس
االنتقــايل الجنويب ،رئيــس الهيئة التنفيذيــة النتقايل
العاصمة عدن ،أمس االثنني ،االجتــاع الدوري لتنفيذية
انتقــايل مديريــة التواهي ،بحضور أحمــد عبدي رئيس
تنفيذية انتقايل املديرية.
وقدم هيثم خالل االجتــاع ملحة عن توجهات املجلس
االنتقايل الجنويب خالل املرحلــة القادمة ،ودور القيادات
املحلية يف تنفيذ تلك التوجهات من خالل الربامج والخطط
التي ستنفذ خالل الفصل األول من العام . 2021
وأكد هيثم يف حديثه أهمية اضطالع اإلدارات التنفيذية
يف املديرية مبسؤوليتها الكاملة يف عملية تنفيذ الخطط
وأيضا دورها الرقايب عىل املشــاريع الخدمية يف املديرية
من حيث سالمة وجودة املواصفات يف تنفيذ تلك املشاريع.

ون ّوه هيثم بأن دور القيادات املحلية يف املديريات هو
دور مهــم وتكاميل يف إنجاح عمل األســتاذ أحمد حامد
مللس األمني العام لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل ،محافظ
العاصمة .
وكان األستاذ أحمد عبدي ،قد قدم يف مستهل االجتامع
تهاين وتربيكات قيادة انتقايل مديرية التواهي للمهندس
نزار هيثم لنيله ثقــة الرئيس القائد عيــدروس الزُبيدي،
بتعيينه عضو ًا يف هيئة رئاســة املجلس ورئيس ًا لتنفيذية
انتقايل العاصمة ،مؤكدا االســتعداد لتقديم كل الطاقات
البرشيــة إلنجاح عمله ملــا فيه خدمة لقضيــة الجنوب
والعاصمة عدن ،ومديرية التواهي خاصة.
واســتمع هيثم خالل االجتامع ملداخالت مدراء اإلدارات
عن اإلنجازات التي تم تحقيقها ،والصعوبات التي واجهتها
خالل العام  ،2020والربامج واألنشــطة التي ســتنفذها
القيادة املحلية خالل الفصل األول من العام .2021
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في اجتماعها الدوري ..خلية الأزمات باالنتقالي:

قرارات هادي الأخرية طعنة
غادرة التفاق الريا�ض

األمناء/خاص:

عقدت خلية األزمات يف األمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل
الجنويب ،األحد ،اجتامعها الدوري برئاسة الدكتور خالد بامدهف رئيس
الدائرة السياسية ،رئيس الخلية .
ووقفت الخليــة يف اجتامعها أمــام جملة من األزمــات وأهمها
القرارات االستفزازية التي صدرت عن الرئيس عبدربه هادي ،والتي مثلت
خرقا واضحا التفــاق الرياض الذي ُوقع بني املجلس االنتقايل الجنويب
والحكومة اليمنية.
وأكــدت الخلية أن تلك القرارات كانت مبثابــة طعنة غادرة لالتفاق
واســتدعت املوقف الحازم الصادر عن املجلس االنتقايل؛ نظر ًا ملا متثله
من خطورة عــى هيبة ومكانة االتفاق ،الذي تم التوافق والتوقيع عليه
برعاية األشقاء يف العاصمة السعودية الرياض.
وتطــرق االجتامع إىل الحالة األمنية يف محافظة شــبوة وحمالت
االعتقاالت واملداهامت ملنازل املواطنني بدون أي مصوغات قانونية.
واســتنكرت الخلية اإلجراءات األخرية والتي ال تتوافق مع نصوص
اتفاق الرياض واملتمثلة يف إقدام محافظ شــبوة عىل تدشني العمل يف
ميناء قنا بدون الرجوع إىل سلطات موانئ البحر العريب أو خليج عدن،
وبدون علم وزارة النقل ومجلس الوزراء ،ما يزيد من شــكوك استخدام
ذلك امليناء ليكون ممرا لتهريب املشــتقات النفطية والعنارص اإلرهابية
والسالح.
كام وقفت الخلية أمام تأخري رواتب العسكريني واألمنيني ،وأوصت
برضورة اضطالع الحكومة بدورهــا وواجباتها برصف الرواتب بأرسع
وقت ممكن .
وختاما أدانــت الخلية اعتقــال واحتجاز املســافرين يف النقاط
العســكرية مبحافظــة أبني من قبل املليشــيات اإلخوانيــة الرافضة
لالنســحاب من مواقعها ،وطالبت الخليــة التحالف العريب بوقف هذه
االنتهاكات والعمل عىل اإلفراج عن املحتجزين .

