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قيادات من املجل�س االنتقايل ت�شارك يف 
اإحياء اأربعينية الفنان املبدع رائد طه

املمثل اخلا�س للرئي�س الُزبيدي يلتقي رئي�س بعثة االحتاد االأوروبي

هيئة رئا�شة املجل�س االنتقايل اجلنوبي تقف على التطورات الع�شكرية مبحافظة اأبني

فريق حقوقي من اجلمعية الوطنية يتفقد اأو�شاع نزالء ال�شجن املركزي باأبني

األمناء/خاص:

شــاركت هيئة املجلس االنتقايل 
عدنان  باملهندس  ممثلــة  الجنويب، 
الكاف عضــو الهيئة، القائم بأعامل 
األمــن العــام، واملحاميــة نريان 
ســوقي، عضو الهيئة، نائب رئيس 
نزار  واملهندس  الوطنيــة،  الجمعية 
هيثــم عضو الهيئــة، رئيس الهيئة 
التنفيذية النتقــايل العاصمة عدن، 
يف إحياء أربعينية املمثل الراحل رائد 
طه، التي احتضنتها قاعة ليلتي يف 

العاصمة عدن، الثالثاء.
أقيمت  التي  األربعينية،  وافتتحت 
وبدعم من  فرقة خليج عدن  برعاية 
عدد  وبحضور  االنتقــايل،  املجلس 
الفنية واالجتامعية  من الشخصيات 
وأصدقاء وزمــالء و محبي الفقيد، 
بتالوة عطرة مــن الذكر الحكيم، ثم 
كلمــة ألقاها املخــرج عمرو جامل 
رئيس فرقة خليــج عدن، ترحم يف 
مستهلها عىل رفيق دربه الفقيد رائد 

طه.
وأكد عمرو جامل، ِعظم الخسارة 
التي منيت بها فرقة خليج عدن، وكذا 
عدن  العاصمة  يف  الفنيــة  الحركة 
الذي  الفنان رائد  بشكل عام، برحيل 
ســاهم مع زمالئه يف الفرقة، التي 
كان أحد مؤسسيها، يف إعادة الروح 

العاصمة  يف  للمــرح  والجمهور 
عدن، بعد انقطــاع طويل للعروض 
املدينة  يف  املرحيــة  الجامهريية 
كواحدة مــن تبعات حــرب صيف 

1994م. 
وقدم عمــرو جــامل يف ختام 
كلمته الشــكر للمجلــس االنتقايل 
الجنويب عىل دعمه ومساهمته يف 

إقامة فعالية التأبن.
كــام ألقى نــر طه، شــقيق 
الفقيد، كلمة أرسة الفقيد، أشار فيها 
إىل أن رحيل رائد شّكل صدمة كبرية، 
ليس ألرسته فقط، ولكن ملدينة عدن 
أحبوه وأحبهم، مقدمًا  الذين  وأهلها 
الشكر لكل من واساهم يف محنتهم 
وعزاهم يف فقيدهم بكلمة أو دعاء.

هذا وقد تم عــرض فلم وثائقي 
قصري عن مشوار الفقيد، استعرض 
فيه  تحدث  و  الفنية  محطاته  بعض 
كثري من زمالئه عن أخالقه ومواقفه 
وما  الرائعة،  واإلنســانية  الفنيــة 
تركه رحيله من فــراغ كبري ُيصعب 
تعويضه، ومــا خلّفه رحيله من أثر 

مؤمل يف نفوسهم وحياتهم.
أيضًا،  التأبن  فعالية  وشــهدت 
توثق  بالفقيد،  خاص  صور  معرض 
لكثري من مراحل حياته ومســريته 
املهنية عىل مستوى املرح واإلذاعة 

والتلفزيون.

األمناء/خاص:

  التقى األســتاذ عمرو عيل سامل البيض، عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجنــويب، واملمثل الخاص للرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي للشــؤون 
ن، رئيس بعثة االتحاد األورويب يف اليمن  الخارجية، يف العاصمة األردنية عــامّ

السيد هانز جروندبرج.
وناقش الجانبان تطورات األوضاع ومسارات عملية السالم يف البالد، حيث أكد 
األســتاذ عمرو البيض خالل اللقاء، أهمية دور االتحاد األورويب يف دعم عملية 

السالم الشاملة يف الجنوب واليمن عىل السواء.
ومن جانبه أكد رئيس بعثة االتحاد األورويب تفهمه لقضية الجنوب وحيثياتها، 
مشــريًا إىل أن االتحاد األورويب يدعم جهود الواليات املتحدة األمريكية واملبعوث 

األممي السيد مارتن غريفيث إليقاف الحرب والدخول يف عملية سالم شاملة.

األمناء/خاص:
قــام فريــق من 
اإلنسان  حقوق  لجنة 
الوطنية  بالجمعيــة 
االنتقايل  للمجلــس 
وبتكليف  الجنــويب، 
من اللواء أحمد سعيد 
رئيس  بريــك،  بــن 
بزيــارة  الجمعيــة، 

ملحافظة أبن.
وكان يف استقبال 
ترأسه  الذي  الفريق، 
عبداللــه  الدكتــور 
لجنة  رئيس  باصهي، 
اإلنســان،  حقــوق 
خميس  إنتصار  وضم 
رئيــس  مستشــارة 

الوطنيــة  الجمعيــة 
لشــؤون املرأة والطفل، وعبدالحميد 
الدرويش وسهام الردفاين نائبا رئيس 
لجنة حقوق اإلنســان، لدى وصوله 
مقــر القيــادة املحليــة  مبحافظة 
أبن، عالء صالــح مدير إدارة حقوق 
ملحافظة،  انتقايل  بتنفيذية  اإلنسان 
الجمعية  عضو  عوض  صالح  ومريم 

الوطنية.
مــن  ُجملــة  اللقــاء  وناقــش 
اإلنســان  بحقوق  املتعلقة  القضايا 
يف املحافظــة، وُســبل تعزيز مهام 

الحقوقين إلنجاح عملهم.
ثم قام الفريــق الحقوقي، بزيارة 
تفقدية إىل السجن املركزي يف مدينة 
القائم  مــن  اســتمع  زنجبار، حيث 
محمد  القائد  الســجن  مدير  بأعامل 
قاسم الردفاين، إىل رشٍح مفصٍل عن 
األوضاع العامة للسجن والنزالء فيه، 
وكذلك أبرز الصعوبات واملعوقات التي 

تواجه سري عمل إدارة السجن .
وطــاف الفريــق الزائــر بعنابر 
السجن واستمع من النزالء والنزيالت 
إىل الوضــع املعييش والصحي داخل 

الســجن، ومســتوى الخدمات التي 
تقدم للنزالء، حيث رصد الفريق عددا 
من االنتهاكات واملخالفات الحقوقية 
بحق عدد من الســجناء، الذين طالت 
البت يف  فــرة احتجازهم وتأخــر 

قضاياهم من قبل الجهات املعنية.
ووعد الفريــق مبتابعة قضاياهم 
وحلحلتها  املختصــة  الجهــات  مع 
وإيجاد حلــول رسيعة  للتخفيف من 
أعباء ومعاناة نزالء الســجن املركزي 

يف أبن.

 / األمنــاء   / عــدن 
خاص :

 
رئاســة  هيئة  عقدت 
االنتقــايل  املجلــس 
األربعاء،  أمس  الجنويب، 
الثاين  الدوري  اجتامعها 
برئاسة  األســبوع،  لهذا 
الدكتــور نارص الُخبجي، 
القائــم بأعــامل رئيس 

املجلس.
يف  الهيئة  وناقشــت 
تطــورات  اجتامعهــا 
السياســية  األوضــاع 
يشــهدها  التي  واألمنية 
الجنــوب، وعــىل وجه 
الهجامت  الخصــوص، 
مليشيات  بها  قامت  التي 

اإلخوان، واستهدفت بها قوات الحزام األمني يف محافظة 
أبن، عقب الهجامت اإلرهابية التي اســتهدفت عدًدا من 
الســيطرة عىل  املاضية، ومحاوالت  الفرة  األفراد خالل 
املواقع العســكرية، بهدف الســيطرة عىل مديرية أحور 
والوصول إىل الرشيط الســاحيل، لتأمن وصول الدعم 
لعنارص اإلرهاب من الخــارج وتحويل املنطقة إىل بؤرة 

نشطة لإلرهاب واإلرهابين.
وأدانت الهيئة املامرسات املخالفة للتهدئة ووقف إطالق 
النار ومحــددات اتفاق الرياض، داعيــة قيادة التحالف 
العــريب إىل رسعة وقــف هذه الخروقــات والهجامت 
التي تســتهدف القوات الجنوبية لفرض واقع جديد عىل 
األرض ال يخدم االســتقرار يف املنطقة، وتحسن أوضاع 

املواطنن، ويضاعف من معاناتهم.
وحّذرت الهيئــة الطرف اآلخر من مغبة التصعيد، الذي 
يعد انتهاكا لبنود اتفاق الرياض، مشددة عىل أن املجلس 
لن يقف مكتوف األيدي إزاء ذلك التصعيد الذي ســيجعل 
كل الخيارات مفتوحة أمام القوات املسلحة الجنوبية يف 
كل مكان لحامية وحداتها ومنتسبيها، داعية يف الوقت 
نفســه جميع الوحدات العسكرية واألمنية الجنوبية إىل 
رفع مســتوى اليقظة والجاهزية القتالية ألجل التصدي 

لكل ما يهدد شعبنا ولردع أي أعامل عدوانية.
كام حــذرت الهيئة أيضًا، من النشــاطات والتحركات 
املشــبوهة التي تقوم بهــا التشــكيالت اإلخوانية غري 
املرشوعــة بالتنســيق مــع املليشــيات الحوثية عىل 
مســتوى الجبهات الحدودية، مؤكدة أن القوات املُسلحة 
الجنوبية، ستقف باملرصاد ألي محاوالت اخراق ملواقعها 

وتحصيناتها، وكذا أي محاوالت لتهريب الســالح والبرش 
عرب الســواحل الحدودية والربية ونقل السالح إىل أرض 
الجنــوب والعاصمة وعدن بقصد إربــاك الوضع األمني 
داخليا مبساندة  الوضع  العامة وتفجري  السكينة  وإقالق 
النامئة وعصابات اإلرهــاب املدعومة من بعض  الخاليا 

األقطاب يف السلطة بتمويل خارجي.
وأكدت الهيئة أن هذ األعامل واملامرســات واملغامرات 
املكشــوفة، مل ولــن تنل مــن عزمية الجنــوب وإرادة 
الجنوبين، وستفشل تباعًا مبساندة دول التحالف العريب 
العربية  واإلمــارات  الســعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
املتحدة واألطراف الدوليــة املعنية مبكافحة اإلرهاب يف 

املنطقة.
وعىل صعيد التحرك السيايس والدبلومايس الخارجي، 
قّيمت الهيئة عالًيا اللقاءات التــي عقدها الرئيس القائد 
عيدروس اُلزبيدي رئيس املجلس، وممثله الخاص للشؤون 
الخارجية مع ســفراء الدول العظمــى والهيئات الدولية 
ملناقشــة التطورات، وتطوير العالقات املشركة وتعزيز 
حضور الجنوب يف عملية التســوية املنشودة مبا يحفظ 
حقه يف التمثيل املستقل الستعادة الدولة كاملة السيادة.

وبشأن الربنامج الرمضاين، أكدت الهيئة أهمية تعزيز 
دور وعمل هيئات املجلس املركزية واملحلية بن أوســاط 
املجتمــع من خالل املنتديــات واألمســيات الرمضانية 
بالتــوازي مع الرتيبات الالزمــة لالحتفاء بذكرى إعالن 
عدن التاريخي يف الرابع من مايو املقبل، وذكرى تأسيس 
املجلس االنتقايل الجنويب يف الحادي عرش من الشــهر 
ذاته، وكذا متابعة تطورات جائحة كورونا واتخاذ ما يلزم 

حيال ذلك بالتنسيق مع الجهات املختصة.


