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أكدت وقوفها إىل جانب المواطنني وحذرت من استغالل حالة الغضب الشعبي إلحداث الفوىض ..

رئا�سة االنتقايل تدعو حكومة املنا�صفة لإيجاد حلول عاجلة لإيقاف التدهور االقت�صادي
عدن /األمناء /خاص :

عقدت هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل
الجنويب ،أمس األربعــاء ،اجتامعها الدوري
الثاين لألسبوع الجاري ،برئاسة الدكتور نارص
ُ
الخبجي ،القائم بأعامل رئيس املجلس ،رئيس
وحدة شؤون املفاوضات.
واســتعرضت الهيئة أبرز املستجدات عىل
الســاحة الجنوبية ويف مقدمتهــا تداعيات
االنهيار االقتصادي املتواصل وآثاره الســلبية
عىل الحياة املعيشية للمواطنني.
ودعت الهيئة حكومة املناصفة لالضطالع
بدورهــا يف رفع املعاناة عــن كاهل املواطن،
وتلبية احتياجاته والعمل عــى إيجاد حلول
عاجلة إليقاف التدهور االقتصادي املتواصل.
وأكدت الهيئة وقوفها إىل جانب املواطنني
وتبنيها ملطالبهم املرشوعة وحقهم يف العيش
الكريم ،مؤكدة موقفهــا املبدأي املنحاز دامئا
وأبدا إىل جانب املواطن وتبني قضاياه.
وح ّذرت الهيئة كل من تســول له نفسه
املساس بأمن املواطن أو استغالل حالة الغضب
الشعبي لزرع القالقل وإحداث الفوىض وإقالق
الســكينة العامة ،من خالل األعامل الخارجة
عن النظام والقانــون ،داعية األجهزة األمنية

للقيام بدورها يف هذا الجانب.
وخالل االجتــاع ،اســتعرضت الهيئة
التقريــر املقدم من قبل مركــز دعم وصناعة
القرار ،حول أبرز املســتجدات عىل الســاحة
الجنوبية والتفاعالت ذات الصلة باملستجدات

الطارئة عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
كام وقــف االجتــاع أمــام العديد من
القضايا التنظيميــة يف إطار هيئات املجلس،
واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات وإجراءات
ذات صلة.

األمناء/خاص:

األمناء/خاص:

وتحدث ً
أيضا عن الزيارة الرسمية للرئيس
عيدروس الزُبيدي لروســيا والوفد املرافق له
مقدما
بدعوة رســمية من القيادة الروسية،
ً
رشحا عام دار خــال الزيــارة وتفاصيلها،
ً
واملكاسب التي تم الخروج بها من هذه الزيارة.

حلج  /األمناء  /خاص :

الخدمات.
وأكد حسني صالح بان شــعب الجنوب
بات مــدركا أكرث من أي وقــت قد مىض مبا
يحاك حوله من مؤامرات الســتهداف قضيته
االزلية التي تؤرق اعدائه وتحاول وأدها ولكن
ذلك اصبح من الصعوبة مبكان يف ضل وجود
قيادته السياســية الجنوبية وقواته املسلحة
الدرع الحصني ملكتسباته املحققة.

الزعرت  :ملي�شيات االخوان ال تهتم باحلوثي
بقدر اهتمامها بال�سيطرة على ثروات اجلنوب
األمناء/خاص:

شن الكاتب واملحلل السيايس السعودي خالد الزعرت هجوم ًا عنيف ًا عىل
مليشيا اإلخوان مؤكد ًا أنهم غري مهتمني مبواجهة الحويث بقدر اهتاممهم
بالسيطرة عىل ثروات الجنوب.
وقال الزعرت يف تغريدة له عىل تويرت ”:لو كانت املحافظات الشاملية
مهمة جد ًا لدى اإلخوان بأهمية املحافظات الجنوبية لشاهدتهم يحشدون
كل قواتهم لصد الهجامت الحوثية ضد مأرب  ،ولكن العقلية اإلخوانية ليس
مه ً
ام لديها مواجهة الحويث بقدر السيطرة عىل ثروات الجنوب ”.

انتقايل �أبني ُيحيي الذكرى الأوىل لرحيل
فقيد الوطن املنا�ضل �سيف �سامل (�أبوفار�س)

واستمع ُ
الخبجي إىل عدد من قضايا ذات
االهتامم بالحارضين والشارع الجنويب ،كام
فتح باب النقاش لعدد من األســئلة املُتعلقة
بالعملية التفاوضية والسياســية واألوضاع
الراهنة.

�سيا�سية انتقايل حلج تعقد اجتماعها ال�سنوي مبدراء الأق�سام باملديريات

عقــدت اإلدارة السياســية يف الهيئــة
التنفيذيــة للمجلــس االنتقــايل الجنــويب
مبحافظــة لحج أمــس األربعــاء اجتامعها
السنوي بحضور رؤساء االقسام باملديريات.
ويف مســتهل االجتامع القى نائب رئيس
الهيئة التنفيذية النتقــايل لحج محمد احمد
العامد كلمــة نقل فيها تحايــا رئيس الهيئة
املحامي رمزي الشعيبي.
وأكــد العامد ،عىل أهميــة االجتامع يف
إعــادة صياغة سياســات األقســام يف ظل
التطــورات األخرية منوهــا إىل رضورة فتح
قنوات تواصل ُمســتمرة بني اإلدارة واألقسام
يف املديريــات ،مبا يضمــن تحقيق نجاحات
التوجه السيايس يف املحافظة بعمل ُمنسجم
ومتزن يواكب املرحلة ومستجداتها.
ُ
من جانبه تحدث رئيس االدارة السياسية
يف انتقايل املحافظة حسني صالح عن الوضع
الراهن للجنــوب وفق التطورات املتســارعة
لألحداث واخرها أحداث مأرب.
مشــرا إىل ان هناك ايادي تحاول العبث
والنيل مــن مكتســبات املجلــس االنتقايل
عرب تأجيــج األوضاع وقطــع رواتب القوات
املسلحة الجنوبية واملوظفني املدنيني وتعطيل

اجلعدي  :لن يكون الدعم �أداة ح�سم وهناك
من يكد�س ال�سالح ملعارك جانبية وم�ؤجلة

قال نائب االمني العام باملجلس االنتقايل الجنويب ان هناك من يكدس
السالح ملعركة جانبية يف اشارة اىل حزب اإلصالح .
وكتب الجعدي عىل صفحته بتويرت  ":لن يكون الدعم أداة حسم طاملا
وهناك من يكدس السالح والجهد ملعارك جانبية ومؤجلة بعيدا عن املعركة
ضد الحويث".
وتابــع  ":رأينا يف اكرث من معركة حجــم الضخ االعالمي النتصارات
وهمية  ،ثم العويل وتربير الهزائــم  ،ولعل اكذوبة وجود جيش قادر عىل
الحسم هي الحقيقة األبرز عند اي مواجهة"!.

اخلبجي يعدد مكا�سب االنتقايل يف اتفاق الريا�ض

شــدد القائم بأعــال رئيــس املجلس
االنتقايل الجنويب ،الدكتــور نارص ُ
الخبجي،
أمس األربعاء ،عىل أن اتفــاق الرياض حقق
مكاسب سياسية كبرية يف مقدمتها االعرتاف
الســيايس من كل األطــراف باملجلس ككيان
رشعي للجنوب موجود عىل األرض ،واملفوض
الحقيقي من قبل شعبه.
وأكد أن االتفاق ســاهم يف فرض حضور
املجلس كطرف أســايس يف مفاوضات الحل
النهــايئ دون تجاوز لــه أو لقضية الجنوب،
وكذلك االتفــاق عىل رشاكة املجلس يف القرار
ً
رشيكا حقيق ًيا يف العملية السياسية
باعتباره
ويف تشكيل حكومة املناصفة.
جاء ذلــك خالل زيارة قــام بها الخبجي
لألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل
الجنــويب يف العاصمة عــدن ،حيث كان يف
اســتقباله فضل الجعدي نائــب األمني العام
لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب.
رشحــا عن بنود االتفــاق التي تم
وقدم ً
التوقيع عليها وما تم تنفيذه منها وما ينتظر
رشحا عن تشــكيل فريق
أن ينفــذ ،كام قدم ً
وحدة شؤون املفاوضات وطبيعة مهام عمله.
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وقد تناول االجتامع الســنوي االنشطة
والفعاليات السياســية لكل اقسام املديريات
خالل عام  2020وابرز الصعوبات واملقرتحات
املناسبة لتطوير األداء مستقبال.
كام جرى خالل اللقاء استعراض تقارير
األقســام يف املديريات وإثرائها باملالحظات
والتوجيهات املعززة لها ولتطويرها مستقبال.

أبني  /األمناء  /خاص :

أح ّيت القيــادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنــويب مبحافظة أبني،
مبدينة زنجبار ،أمس األربعاء الذكرى األوىل السنوية لرحيل فقيد الوطن
املناضل سيف سامل محسن األحمدي "أبو فارس" .
وألقى الدكتور ســعودي عيل عبيد ،كلمة اللجنة التحضريية للفعالية،
مستعرض ًا فيها مقاطع ًا من ســرة الفقيد ومواقفه السياسية والجهود
التي ُبذلت يف توثيق سريته النضالية ومواقفه اإلنسانية.
كام ألقيت يف الفعالية العديد من الكلــات ،التي تحدثت عن مناقب
وأدوار ومسرية الفقيد النضالية ،كانت أبرزها كلمة العميد عبدالله الحوتري
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية باملحافظة ،نقل يف مستهلها تحيات
الرئيس القائد عيدروس قاســم الزُبيدي رئيس املجلس االنتقايل ،ومشيد ًا
بــأدوار الفقيد وبروزه يف كل املراحل النضالية التي شــهدتها الســاحة
الجنوبية ،داعي ًا الجميع إىل االقتداء به والسري عىل دربه.
وتطرق الحوتري إىل املرحلة االســتثنائية التي متر بها البالد ،مختتامً
كلمته بالتأكيد عىل أهمية اســتلهام العرب والقيم النضالية واألخذ باألثر
اإليجايب للمناضلني.
كام ألقى نجل الفقيد فارس األحمدي ،كلمة أرسة الفقيد ،موجه ًا فيها
شكره وتقديره ملن حرض وساهم ودعم إلنجاح الفعالية.
وأشــار فارس األحمدي إىل مواقف وأعامل الفقيد اإلنسانية ومبادئه
النضالية التي كان لها األثر يف إلهامهم الصرب عىل فقدانه ،مؤكد ًا السعي
لتحقيقها حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
واختتمــت الفعالية بتكريم أرسة الفقيد من قبل ســكرتارية منظمة
الحزب االشرتايك ،قدمها املناضل سعيد الهاممي سكرتري املنظمة .

