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عدن »األمناء« خاص:
 

 اتخذ املجلــس االنتقايل الجنويب 

جملة مــن القــرارات املهمــة التي 

لتحصــن الجنوب ضــد أي محاولة 

انقالبية عــى اتفاق الرياض من قبل 

الرشعية اإلخوانية.

هيئة  عن  الصــادر  البيان،  وحمل 

رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، يف 

أعقاب اجتامعها الــذي عقدته أمس 

الرســائل  األحد، مجموعة من  األول 

املهمة إىل أطراف مختلفة.

للرشعية  الرسائل كانت  أوىل هذه 

التي متــي يف طريق  اإلخوانيــة 

اتخاذها قــرارات أحاديــة بعيدا عن 

االنتقايل  املجلــس  مــع  التشــاور 

الجنويب بحسب ما نص عليه االتفاق.

وشــدد االنتقــايل الجنويب عى 

رضورة الرتاجع عن تلك القرارات، وترك 

الباب مفتوًحا أمام أي موقف جنويب 

قد يجري اتخاذه ردا عى املي قدما 

يف التمســك بتلك القرارات، وكذا فإن 

االنتقايل أكد أنه يرصد جيدا تحركات 

مليشــيا اإلخوان التي تحاول تضييق 

عدن  الجنوبية  العاصمة  عى  الخناق 

والتي تستضيف حكومة املناصفة بن 

الجنوب والشامل، وتحديدا يف جبهة 

شــقرة بعد إعادة نرش عنارصها يف 

بعض املواقع األمامية بالجبهة، وهو 

عســكرًيا  التحرك  للمجلس  يتيح  ما 

أيضا ردا عى تلك الخروقات.

كــام وضــع املجلــس االنتقايل 

التحالــف العريب أمام مســؤولياته 

من  الرياض  التفــاق  راعًيا  باعتباره 

أجل حثــه عى التدخل لوقف كل هذه 

االنتهــاكات التي تســتهدف العودة 

مجــددا إىل نقطة الصفر، وإفشــال 

التي  العربية السعودية  جهود اململكة 

بذلت جهــودا ضخمة حتــى إخراج 

من  لكن  النور،  إىل  املناصفة  حكومة 

األوضاع  عى  ذلــك  ينعكس  أن  دون 

السياسية أو األمنية يف الجنوب.

املجلس  رئاســة  هيئــة  وجددت 

االنتقــايل الجنــويب، يف اجتامعها 

أمــس األول األحــد، برئاســة فضل 

العام للمجلس،  الجعدي، نائب األمن 

األرض  أي قرارات عى  موقفها مبنع 

رئاسة  مع  املسبق  بالتشاور  تصدر  ال 

املجلس، وفًقا التفاق الرياض.

فريقي  مهام  مبواصلــة  وطالبت 

التفــاوض للتوصــل إىل توافق عى 

النقاط غري املتوافق عليها.

تحّمل  إىل  العريب  التحالف  ودعت 

التفاق  الراعي  بصفته  مســؤولياته 

حكومة  مينح  أنــه  مؤكدة  الرياض، 

شــؤون  إلدارة  الصالحيات  املناصفة 

الدولة.

القرارات  إلغاء  رضورة  إىل  ونبهت 

األحادية ووقف تكــرار إصدارها قبل 

التوافق عليها.

بإصدار  التفرد  أن  عى  وشــددت 

املعوقات،  افتعــال  هدفه  القــرارات 

وإفشــال اتفاق الريــاض. ورفضت 

االستفزازية  العســكرية  اإلجراءات 

جبهة  يف  اإلخوانية  الرشعية  ملليشيا 

إعادة نــرش عنارصها  بعد  شــقرة، 

يف بعض املواقــع األمامية بالجبهة. 

املستمر،  العسكري  بالتحشيد  ونددت 

مشرية إىل أن مليشيا اإلخوان تواصل 

اســتقدام قواتهــا مــن املحافظات 

اليمنية إلعادة التحصينات بعد إزالتها 

من التحالف.

كام دعــت لجنة التهدئة إىل إعادة 

النــزول للجبهــة بشــكل متواصل 

الخروقات،  عــى  للوقوف  ومفاجئ 

منًعا لرد فعل يضعف الخيار السلمي، 

لساحة  وتحويلها  الجنوبية  بالساحة 

حرب.

وناقش االجتــامع األداء اإلعالمي 

الرســمي، داعيــة إىل رضورة تبني 

وزارة اإلعــالم والثقافة والســياحة 

تجهيز مقــار قناة عــدن الفضائية 

كأولوية  األنباء،  ووكالة  عدن  وإذاعة 

اإلذاعة  كــوادر  واســتعادة  عاجلة، 

والتلفزيون وخرباء املهنة.

إحباط تهريب أسلحة وذخائر إىل 

العاصمة عدن
يف سياق متصل، أحبطت األجهزة 

األمنيــة الجنوبية مبحافظة الضالع، 

األحد، محاولة تهريب أسلحة خفيفة 

إىل  متنوعة  وذخائــر  ومتوســطة 

العاصمة الجنوبية عدن.

وجرى ضبط تلك األســلحة خالل 

تفتيش ســيارة من نوع »هيلكس«، 

كانت يف طريقها إىل عدن، ما يربهن 

تســتهدف  مخططات  هناك  أن  عى 

بالعاصمة  األمنيــة  األوضاع  خلخلة 

عدن.

عدن "األمناء" عــالء عـادل حـنش:
 

نظمت األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب، عرص أمس األول الســبت 

23 ينايــر / كانون ثاين 2021م، الدورة التدريبية الثانية فيام يخص »التخطيط 

االسرتاتيجي وإعداد الخطط الســنوية«، يف مقر االتحاد الكائن مبديرية خور 

مكرس يف العاصمة الجنوبية عدن.

ويأيت تنظيم الدورة التدريبية ضمن الخطة السنوية للدائرة املالية يف األمانة 

العامة التحاد أدباء وكتاب الجنوب للعام الجديد 2021م، بحسب توجيهات قيادة 

اتحاد أدباء وكتاب الجنوب ممثلة بالدكتور جنيد محمد الجنيد.

وبدأت الــدورة، التي حرضها رئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب د.جنيد محمد 

الجنيد، ورئيس اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن األستاذ 

نجمي عبد الحميد، ونائبه د.يحيى شــايف الشعيبي، وأعضاء يف األمانة العامة 

لالتحاد، ورؤساء دوائر فرع العاصمة الجنوبية عدن، ورؤساء بعض دوائر فروع 

االتحاد يف باقي محافظات الجنوب، بدأها املدرب أنور حزام بالحديث عن أهمية 

وضع الخطط واالسرتاتيجيات يف إعداد الخطط السنوية بالشكل املطلوب.

وقال مدرب التنمية البرشية واإلدارية، وقائد فريقB.U.T( ( للتدريب والتنمية 

املدرب أنور حزام: »إن الدورة التدريبية تهدف إىل مســاعدة دوائر األمانة العامة 

لالتحاد ودوائر فروع االتحاد يف محافظات الجنوب عى رسم خططهم السنوية 

لعام 2021م«.

وأشار حزام إىل أن الدورة التدريبية تهدف أيًضا إىل نرش الفائدة.

ورشح املدرب أنور حزام، يف اليوم األول للدورة، أهمية إعداد الخطط السنوية 

يف العمل املؤسســايت، وكيفية تنظيمه ليكون عى أسس اسرتاتيجية وعملية 

دقيقة.

الجدير ذكره، أن الدورة التدريبية تســتمر خمسة أيام، أي من يوم السبت 23 

يناير 2021م، وتنتهي غًدا األربعاء 27 يناير 2021م.

عدن »األمناء« محمود امليسري: 

یشهد الشارع العدين يف العاصمة 
الجنوبية عــدن، ألول مرة يف تاریخ 
العاصمة عدن، أن املواطنن یناشدون  
أحمد  محافظهم  بعــودة  ویطالبون 

مللس، محافظ العاصمة عدن.
وكان املحافــظ مللــس قــد غادر 
العاصمة الجنوبية عدن قبل عدة أیام 
إلی دولة اإلمارات العربیة املتحدة يف 
زيارة قد تســتغرق عدة أیام وبعدها 

سیعود إلی عدن.
املحافــظ مللس  وعنــد مغــادرة 
للعاصمــة عدن هلــت األزمات علی 
املواطنن بعدن من کل حدب وصوب, 
املحطات  يف  للبــرتول  انعــدام  من 
الحكومية والخاصــة، باإلضافة إىل 

عودة أزمة الكهرباء وتزاید ساعات انقطاع التيار الكهربايئ، إلی جانب إعالن املعلمین اإلرضاب الجزيئ، 
وإرضاب عامل املصايف وعدد من األزمات األخری.

األمر الذي استدعى عددا من الشخصیات االجتامعیة واالعتباریة، ونشطاء مواقع التواصل االجتامعي 
يف )فیسبوك، وتویرت(، أن تطالب برجوع املحافظ أحمد مللس إلی العاصمة عدن يف حالة ُتعد األوىل من 

نوعها يف تاریخ املدینة.
وطالبت املهندســة والشخصیة النسویة )تســهیم, أم مرام( علی )فيسبوك( برضورة عودة املحافظ 

مللس.
وقال رئیس تحریر موقع )عدن السبق( سامر سوید: “ألول مرة.. مواطنون بعدن یطالبون ویناشدون 

بعودة املحافظ أحمد مللس”.
بدوره، قال الشــخصیة االجتامعية أنيس میرسي علی منصة )تویرت(: “بعد غیاب األسد مللس خرجت 

الجرذان والضباع ترتدع بعدن.. عود یا مللس أهل عدن یحبوك”.
وبطریقة مختلفة، قال الناشط  مروان العمري، يف منشور علی )فیسبوك(: “أحمد حامد مللس.. كيف 

الحال يا مغرتب يا طيار فوق السحب، طالت يا أخي غيبتك ونحن ننتظر عودتك.. تعال افرع!”.
فيام قالت األکادیمیة شادیة باعلوان علی حســابها يف )تویرت(: “بعد املعاناة واألزمات شفنا األمل 

والنور بفضل الله ثم بوجود مللس حاکم عدن.. أهلك وناسك بعدن مشتاقین رجعتك«.
وقال مروان نجیب: “ال غیبك یا مللس”.

وانطلقت هذا املطالبات واملناشــدات من قبل رواد ونشطاء مواقع التواصل االجتامعي والشخصیات 
االجتامعية واالعتبارية بعدن، كمناشدة برضورة عودة املحافظ أحمد حامد مللس  إىل العاصمة الجنوبية 
عدن لكبح جامح كل من تسول له نفسه املســاس بأمن واستقرار املدينة الساحلية عدن، ولصد كل من 

يحاول إعادة األوضاع بعدن إلی الوراء، وإىل زمن األزمات واملعاناة.

قرارات مهمة لالنتقايل لتح�شني اجلنوب من انقالب ال�شرعية على اتفاق الريا�ض

دورة الحتاد اأدباء اجلنوب عن )التخطيط 
اال�شرتاتيجي واإعداد اخلطط ال�شنوية( بالعا�شمة عدن

لأول مرة يف تاريخ عدن..
مواطنون ينا�شدون املحافظ ملل�ض بالعودة اإىل العا�شمة


