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األمناء/خاص:
عقدت هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنويب، أمس السبت، اجتامعها الدوري 
الُخبجي، عضو  نارص  الدكتور  برئاســة 
القائــم بأعامل رئيس  الرئاســة،  هيئة 
املجلس، رئيس وحدة شؤون املفاوضات.

ويف بداية االجتامع وقف الحارضون 
دقيقة حداد لقــراءة الفاتحة عىل أرواح 
الذين ارتقت أرواحهم إىل  شهداء الوطن 
الذي  اآلثم  اإلرهايب  الحادث  بارئها جرّاء 
واإلسناد،  الدعم  قوات  قيادة  اســتهدف 
ســائلني املوىل العيل القديــر أن يتغمد 

الشهداء بواسع الرحمة واملغفرة.
األوضاع  ملناقشــة  االجتامع  وُكرّس 
الســاحة  عىل  واألمنيــة  العســكرية 
الجنوبية، حيث جرى استعراض التقرير 
املُقــدم من هيئــة العمليات املشــركة 
للقوات املسلحة الجنوبية يف هذا الشأن.

عىل  اجتامعها،  يف  الهيئة،  وشددت 
أهمية اتخاذ االجــراءات الكفيلة بحفظ 
السكينة  للحفاظ عىل  األمن واالستقرار 
املؤسيس  والعمل  األداء  وتطوير  العامة، 
للقوات العسكرية واألمنية يف العاصمة 

عدن وعموم محافظات الجنوب.
البالغ  تقديرها  عــن  الهيئة  وعّبت 
املســلحة  القوات  واستبســال  لصمود 
واألمــن الجنوبيــني مبختلــف املواقع 
والجبهــات، ومبا ســّطروه من مالحم 
وبطوالت ســتدّون يف صفحات التاريخ 

بأحرٍف من نور.
املجلس  ِحــرص  الهيئــة  وأكــدت 
االنتقايل الجنــويب عىل معالجة قضايا 
للقوات  املاليــة  املرتبــات واملخصصات 
صدارة  يف  ووضعها  الجنوبية،  املسلحة 

إليجــاد  أولوياتــه 
الكفيلــة  املعالجــات 
مســتحقاتهم  برصف 

كافة.
االجتــامع،  ويف 
الــذي حــره وزراء 
حكومة  يف  املجلــس 
أمن  ومدير  املناصفة، 
أكدت  عدن،  العاصمة 
موقفها  عــىل  الهيئة 
نادي  ملواقف  الداعــم 
القضــاة الجنويب يف 
تعيني  قــرار  رفــض 
النائــب العام، مشــيدة مبواقف النادي 
يف هذه الخصــوص، داعية كل القضاة 
ووكالء النيابــة يف محافظات الجنوب 

كافة إىل عدم التعامل معه.
وتطرق االجتامع إىل مناقشــة عدد 
الفاعلة عىل  من املســتجدات والقضايا 
الساحة الجنوبية، باإلضافة إىل عدد من 
الجوانب التنظيمية املتعلقة بعمل هيئات 
الشــهري  نصف  التقرير  وكذا  املجلس، 
املُقــدم مــن األمانة العامــة، واتخذت 

بشأنها القرارات واإلجراءات الالزمة.

رئا�سة النتقايل تناق�ش تطورات الأو�ساع الع�سكرية والأمنية على ال�ساحة اجلنوبية

محليات

األمناء/خاص:
الجعدي،  محمد  فضل  األستاذ  التقى 
نائب األمني العام لهيئة رئاســة املجلس 
قيادات  الخميس،  الجنــويب،  االنتقايل 
يف  ومالية  ونقابيــة  وإدارية  تحريرية 
للصحافة والطباعة  أكتوبر  مؤسسة 14 

والنرش. 
ويف اللقاء اّطلــع الجعدي عىل آخر 
املؤسسة  تشــهدها  التي  املســتجدات 
ومحاوالت قيادتها الســابقة للعودة إىل 
إدارتهــا عىل الرغم من قضايا الفســاد 

ونهب املال العام التي تالحقهم.
 وقال الجعــدي إن املجلس االنتقايل 
"يرصد بدقــة الخروقــات التي تحصل 
املناصفة  وحكومــة  الريــاض  التفاق 
عىل  البعض  ميارســه  الــذي  والتعدي 
الجنوب ومنها ما يحصل يف  مؤسسات 

مؤسسة 14 أكتوبر  العريقة".
وزراء  "هناك  قائاًل:  الجعدي  وأضاف 
الحكومة جــاءوا إىل عــدن إلثارة  يف 
املال  وناهبي  الفاسدين  وحامية  القالقل 

العام وعىل رئيس الحكومة وقف ذلك".
واســتنكر الجعــدي االنتقائية التي 
متــارس ضد من وقف مع إرادة شــعب 
الجنــوب واملجلس االنتقــايل الجنويب 
قبل التوافق عــىل الحكومة، ومحاوالت 

التسر عىل الفساد.
لن  املجلس  أن  الجعدي عىل  وشــدد 
يتخىل عمــن وقف مع قضايا شــعبه 

وحمــى ممتلكاته ومنها مؤسســة 14 
أكتوبر، وأن مــن نهبها ال ميكن أن يعود 

إليها.
القدرة  لديه  املجلس  أن  الجعدي  وأكد 
عىل التصدي ملثل هــذه الخروقات التي 
كافة  عىل  الريــاض  اتفاق  ضد  متارس 
العقل  الصعد واملستويات، ويغلب صوت 

والحكمة.
ونــّوه  بأن قطــع رواتــب العامل 
والصحفيــني يف مؤسســة 14 أكتوبر 
ومحاربتهم يف لقمة عيشــهم أمر غري 
قانوين وال أخالقي وعمل  ال يقوم به إال 

الجبناء.

وأثنى يف ختــام حديثه عىل الجهود 
التي بذلها صحفيو وعامل املؤسسة يف 
إخراج الصحيفــة بطابع وطني ومهني 
قبــل أن تتوقــف، مؤكدا أنها ســتعود 
املؤسسة  تتخلص  أن  بعد  أفضل  وبشكل 
الفســاد  ولويب  الفاســدة  قيادتها  من 
الذي يتبعه. مــن جهتها، مّثنت القيادات 
جانب  إىل  االنتقــايل  املجلــس  وقوف 
حقوق العامل ودعمه لهم ضد من يحاول 
االنتقام منهم مثًنا ملواقفهم مع املجلس 
تحقيق  إىل  الهادفة  الوطنية  وسياساته 
تطلعات شــعب الجنوب وحامية ثرواته 

ومؤسساته ومنها مؤسسة 14 أكتوبر.

لودر / األمناء / عارف أحمد :
برعايــة املجلس االنتقــايل الجنويب 
مبديرية لودر محافظة أبني، أقامت اإلدارة 
الثقافيــة، صباح أمس الســبت، فعالية 
ثقافية شعرية وتكرميية يف مقر انتقايل 
لودر  تحت شــعار )الجنــوب يجمعنا.. 
ميثلنا(  الجنوبيــة  االنتقــايل  واملجلس 
بحضور عدد من أعضاء القيادة املحلية يف 
أبني والهيئة التنفيذية ورؤساء املراكز يف 

املديرية.
القيادة  ألقــى رئيس  الفعالية  وخالل 
املحلية النتقايل لودر ســامل عمر مسود 
الحارضين  مســتهلها  يف  شــكر  كلمة 

إلنجاح هذه الفعالية الثقافية الشــعرية. 
مؤكــدا يف نفــس الوقــت بــأن إقامة 
الفعاليات واألمســيات الثقافية والندوات 
يعد مبثابة إعادة الزخــم الثقايف ملديرية 

لودر وإعادة تفعيله بعد فرة طويلة .
وأضاف:  "ما نشاهده اليوم يف إقامة 
الثقافية  إحياء ملوروث  الفعالية الشعرية 
شعبي صال وجال يف الساحات وامليادين، 
أهمية  نــدرك  والشــعر.. ونحن  بالكلمة 
الشــعر والدور الذي ميثلــه يف مقارعة 

املحتل".
بعد ذلك اســتعرض عدد من الشعراء 
من دواوينهم العديد من القصائد الشعرية 
التي نالت استحســان الجميع، حيث قدم 

الشــعراء: ) أحمد حســني حيمد وصالح 
الــبكاين ومحمد أحمد عــوض وامعبد 
كردة وفتاح أحمد عيل ( عدًدا من القصائد 
استحسان  نالت  التي  الوطنية  الشــعرية 

الحارضين .
ويف نهاية الفعالية الثقافية الشعرية 
قام رئيــس انتقايل لودر وأعضاء انتقايل 
املشــاركني  الشــعراء  بتكريم  املحافظة 
مببالــغ ماليــة رمزية. كام تــم تكريم 
الشــخصية الوطنية األستاذ محمد قاسم 
املرافعي تقديًرا ألدواره النضالية حيث كان 
الجنويب،  الســلمي  الحراك  من مؤسيس 
ورئيســا للحراك الجنويب يف املديرية منذ 

عام 2012 حتى 2014م.

حلج / األمناء / خاص :
بحثت الهيئة التنفيذية للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة 

لحــج، آليــات القرار 
هيئة  عــن  الصــادر 
باملجلــس  رئاســة 
يخص  فيام  االنتقايل 
السلطات  مع  العالقة 

املحلية يف الجنوب .
ضت  ســتعر ا و
يف  التنفيذية،  الهيئة 
الدوري،  اجتامعهــا 
يوم  عقدتــه  الــذي 
الخميــس، برئاســة 
الهيئة  رئيــس  نائب 

محمد أحمد العامد، تقرير نشاط وعمل القيادة املحلية لشهر فباير إىل جانب تقرير 
اإلنجاز لألنشطة لنفس الفرة من العام الجاري 2021م . 

وكان االجتامع قد بدأ بكلمة لنائــب رئيس الهيئة التنفيذية محمد أحمد العامد، 
نقــل فيها تحايا رئيس الهيئــة التنفيذية للقيادة املحليــة للمجلس املحامي رمزي 

الشعيبي، متمنيا له الصحة والشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها. 
واســتعرض العامد يف كلمته تطورات األوضاع السياســية والعسكرية، وكذا 
مستجدات الوضع يف محافظة لحج وفًقا للتطورات األخرية التي تشهدها الساحة 
الجنوبية، داعيا الجميع إىل تكثيف الجهود وتوحيدها يف كل ما يخدم قضية شعب 

الجنوب ويلبي تطلعات املواطنني يف ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البالد.
وأشــار العامد إىل أهمية قرار هيئة الرئاسة رقم "6" بشــأن االتجاهات التي 
تضمنتها آلية العالقة بني املجلس والســلطات املحليــة يف الجنوب، منوها بأن هذا 
القرار هو تأكيــد من املجلس عىل تفويت الفرصة عىل تلك الســلطات يف تحميله 

مسؤولية األوضاع املردية يف محافظات الجنوب .
ولفت العامد إىل أن القيادة املحلية للمجلس االنتقايل باملحافظة، تأسف ملا آلت 
إليه األوضاع من انقطاع للرواتب عن القوات املســلحة الجنوبية واملوظفني املدنيني 
وتردي الخدمات وتدهور العملة وغياب مشــتقات الوقود، مؤكدا عىل وجود جهات 
تحــاول تأزيم األوضاع يف الجنــوب من خالل الضغط عــىل املواطن بهدف خلط 
األوراق ونرش الفوىض لتمرير مخططاتهم الخبيثة لالنقضاض عىل الجنوب وإعادة 

اجتياحه مرة أخرى .
وناقشــت الهيئة التنفيذية يف اجتامعها العديد من القضايا واملواضيع الهامة 

املدرجة يف جدول أعاملها واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات الالزمة

ردفان / األمناء / خاص :
احتضن مقر القيادة املحلية للمجلس االنتقايل مبديرية ردفان الحبيلني، 
مبحافظة لحج، صباح الخميس، اجتامعًا مشــركًا ضم رؤســاء الهيئات 
التنفيذيــة لالنتقايل ومديــري عموم رباعيات ردفــان )الحبيلني ،واملالح 
، وحاملني، وحبيل جب(، ومديري األمن وقيــادات من اللواء الخامس دعم 
وإسناد للوقوف أمام مستجدات األوضاع يف ردفان خاصة والجنوب عامة .
وناقش املجتمعون خالل اللقاء، الذي انعقــد تلبية لدعوة رئيس الهيئة 
التنفيذية للقيادة املحليــة ملجلس االنتقايل بردفان الحبيلني، عمريان نارص 
محمد، تداعيات انهيار الوضع االقتصادي، وانقطاع املرتبات ، باإلضافة إىل 

تداعيات وضع األرايض والرائب والكهرباء مبديريات ردفان .
وبعد نقاشــات وتبادل وجهات النظر من قبل الحارضين وملا تقتضيه 
املصلحة العامة وحفاظا عىل  األمن واالستقرار والنسيج االجتامعي ألبناء 
ردفان وتجنبا للفــوىض التي تريد بعض القوى زرعها بني أبناء ردفان، أقر 
االجتامع إيقاف األعامل يف األرايض التي توجد عليها نزاعات وإشــكاليات 
يف كل مديريات ردفان األربع حتى تستأنف املحاكم القضائية عملها للفصل 

والبت فيها. 
وشــدد االجتامع عىل رضورة قيام األجهزة األمنية يف مديريات ردفان 
وبالتنســيق مع قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد بتنفيذ القرار وضبط كل 

من يخالفه .
ووّجه االجتامع مدير كهرباء منطقة ردفــان القيام بواجباته بإصالح 
الشبكة الكهربائية وتفقدها، وكذا تصحيح الوضع اإلداري إلدارة للكهرباء 
خالل فرة مدتها شــهر من تاريخه، داعيًا يف الوقت ذاته جميع املواطنني 
إىل التفاعل واملبادرة بدفع قيمة االستهالك الشهري ، حفاظا عىل استمرار 

التيار، وإصالح أي مشكالت يف خطوط النقل .
وتطرق االجتامع أيضًا، إىل آثار التدهور االقتصادي عىل حياة املواطنني، 
من خالل ارتفاع األسعار وتأخر رصف رواتب املوظفني يف القطاعات املدنية 

والعسكرية، حيث وجه رسائل خاصة للجهات العليا حيال ذلك. 
كام وجه االجتــامع مدير الرائب يف منطقة ردفــان بتحصيل كافة 
املــوارد الريبية مبختلف أوعيتها، وضبــط أي مخالف لذلك ، كام أوىص 
باالستمرار يف متابعة تنفيذ ما خرج به االجتامع من قرارات وتشكيل لجان 

يف حال تطلب األمر لذلك.

اجلعدي: لن نتخلى عن عمال و�سحفيي موؤ�س�سة 14 اأكتوبر والفا�سدون لن يعودوا اإليها

انتقايل لودر يقيم فعالية �سعرية ثقافية اإحياًء ملوروث ال�سعر اجلنوبي

تنفيذية انتقايل حلج تبحث اآلية العالقة مع 
ال�سلطة وتندد بتدهور الأو�ساع القت�سادية

اجتماع م�سرتك بردفان للوقوف 
اأمام م�ستجدات الأو�ساع


