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محليات

األمناء/ خاص:
قاسم  عيدروس  القائد  الرئيس  التقى 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
السياســيني  من  نخبة  األربعــاء،  أمس 
والصحفيني  والكتــاب  واالقتصاديــني 
املدين،  املجتمع  وقيــادات  واألكادمييني، 
للمجلس،  الوطنيــة  الجمعية  وممثــي 

بالعاصمة عدن.
ويف مســتهل اللقاء املوســع، رحب 
الرئيــس القائد بالحارضيــن، معربًا عن 
ســعادته باللقاء بهم واالســتامع منهم 
لكل مــا يتصل بالعاصمــة عدن وهموم 
وتطلعات أبنائها عىل املســتوى املعييش 
ُتثل  أن عدن  مؤكًدا  واألمني،  والخدمايت 
قلب الجنوب النابض الذي لن تستطيع أي 
قوة عىل وجه األرض أن تنال منها، ومن 
أبنائهــا، وأن اســتهدافها املمنهج بحرب 
الخدمات ما هو إال اســتهداف ســيايس 
يراد منه النيل مــن ذلك النبض الحضاري 
والتاريخي والسيايس للمدينة، وهو جزء 
من املخططات التي تهدف لرضب ما جبلت 
عليه عدن من قيم السالم والتعايش وعن 

كونها عاصمة الجنوب األبدية.
وقــال الرئيــس القائــد يف حديثه 
للحارضيــن من أبناء عــدن: "إننا ونحن 
نلتقيكم اليوم ونستمع منكم عن همومكم 
ومعاناتكم وتطلعاتكم، نؤكد لكم أننا يف 
قيــادة املجلس االنتقايل نــأمل ملا يؤملكم 
ونعيش معاناتكم ، وال يسعنا إال أن نثمن 
عاليًا صربكم وصمودكــم يف وجه هذه 
الحرب الدنيئة الرامية إىل إخضاع شعبنا، 
وحرف مســاره الوطني، والثوري املُتطلع 

إىل استعادة دولته كاملة السيادة"
وأكد الرئيــس القائد أن قيادة املجلس 
تستشعر كل تلك املعاناة، وبذلت، وستبذل 
كل مــا تتلكه مــن إمكانيــات لتوفري 
الخدمات، وبحسب املُتاح، كام أنها ملتزمة 
باســتكامل تنفيذ بنود اتفــاق الرياض، 
برعاية دول التحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية السعودية.
القائــد يف حديثه  الرئيس  وتطــرق 
التاريخيــة للعاصمة عدن،  إىل املكانــة 

باعتبارها القبلة التــي يقصدها كل أبناء 
أن  إىل  مشرًيا  والعامل،  واإلقليم،  الجنوب، 
مدينة عدن كانت وما زالت مهًدا للســالم 

والتعايش والحضارة والتاريخ والتجارة.
ولفــت الرئيس الُزبيــدي أن املجلس 
الجنوب  اســتطاع جعل قضية  االنتقايل 
ركيزة أساســية ألي حلول ُمقبلة لألزمة، 
ولن يتنازل عن حق شــعبه املرشوع يف 
اســتعادة دولته الحرة عــىل كامل ترابه 

الوطني بحدود ما قبل 21 مايو 1990م.
واســتعرض الرئيس القائد يف حديثه 
مســتجدات األوضاع األمنية والعسكرية 
يف الجنوب، وما يحققــه أبطال القوات 
كبرية  انتصارات  من  الجنوبية  املســلحة 
ومتواصلــة يف مختلــف الجبهات ويف 
مقدمتهــا جبهــة الضالــع، وكــرش، 
ومكرياس، يف مواجهة قوى الغزو والرش 
واإلرهــاب التي توجه تحشــيداتها وآلة 

حربها نحو الجنوب والعاصمة عدن.
الجنوب  بأن  الُزبيــدي  الرئيس  ونّوه 
يعيش اليوم حالة انتقــال من الثورة إىل 
بناء الدولة املنشــودة، مؤكــًدا أن هناك 
جهــوًدا كبرية يبذلهــا محافظ العاصمة 
عدن ووزراء املجلس يف حكومة املناصفة، 
لتأمني الخدمات وبناء مؤسســات الدولة 
)نظام  مامرسات  بفعل  املُدمرة  الجنوبية 

صنعاء( منذ ما بعد الوحدة.
وشــدد الرئيس الُزبيدي عىل رضورة 
أن يتنازل الجميــع لبعضهم البعض، وأن 
تكــون مصلحة الجنوب فــوق الجميع، 
شعب  مكونات  كل  بني  للعالقة  والضابط 

الجنوب.
ويف مداخالتهم، عرّب الحارضون عن 
الُزبيدي  القائد عيدروس  للرئيس  شكرهم 
عىل إتاحته الفرصة ألبناء العاصمة عدن 
لالســتامع آلرائهم حول عدد من القضايا 

املختلفة التي تهم املواطن يف العاصمة.
وأكــدوا وقوفهم الكامــل إىل جانب 
قيادة املجلس االنتقايل الجنويب، ودعمهم 
واإلجراءات  الخطوات  لكل  ومســاندتهم 
التي تتخذها الســلطة املحلية بالعاصمة 
الصلة بحياة  القضايا ذات  عدن يف كافة 

الناس.
وتطرق الحارضون إىل ظاهرة النزوح 
والعاصمة  الجنوب  مناطق  إىل  الجامعي 
عدن عىل وجه الخصوص، مشــريين إىل 
ومقلقة  خطرية  باتــت  الظاهرة  هذه  أن 

صحيًا واجتامعيا وأمنيًا.
ويف ختــام اللقاء، قام الرئيس القائد 
عيدروس الُزبيدي بالــرد عىل املداخالت، 
الحارضون،  قدمها  التي  واالستفسارات، 
مؤكــًدا ترحيــب املجلس بجميــع اآلراء 
واملقرتحات املُقدمــة، والعمل عىل إيجاد 
معالجات ناجعة لكل األزمات التي تعاين 

منها العاصمة عدن للحد منها.
حرضه اللقاء: رئيس الجمعية الوطنية 
اللواء أحمد ســعيد بن بريــك، واملهندس 
عدنان الكاف، واألستاذ عبدالرحمن شيخ 
واملحامية نريان ســوقي، والدكتورة منى 
بارشاحيل، واملهندس نــزار هيثم أعضاء 
هيئة الرئاسة، والدكتور أنيس لقامن نائب 

رئيس الجمعية الوطنية.

عدن / األمناء / خاص :
زار فريــق مــن الجمعيــة الوطنية 
للمجلس االنتقايل الجنويب، برئاسة مازن 
محســن عي، نائب رئيس لجنة الشباب 
والطالب، أمــس األربعاء، الرتبوي القدير 
أحمد عمر، مدير  الســيد  األســتاذ عمر 
ثانويــة لطفي جعفر أمــان النموذجية، 
ومكتب الرتبيــة والتعليم بالعاصمة عدن 

سابقًا.
واطأمن الفريــق الزائر، خالل الزيارة 
التي قام بهــا بتكليف من رئيس الجمعية 
اللواء أحمد سعيد بن بريك، عىل  الوطنية 
صحة األســتاذ  عمر الســيد، ونقلوا له 
تحيات قيــادة املجلس االنتقايل الجنويب 
ممثلة بالرئيــس القائد عيدروس الزبيدي 
رئيــس املجلس االنتقــايل، واللواء أحمد 
ســعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، 

وتنياتهام له موفور الصحة والعافية.
الوطنية  الجمعيــة  أعضاء  وأشــاد 
بالعطــاء الــذي قدمــه األســتاذ عمر 
الســيد طوال مشــواره الرتبوي الزاخر، 

أجيال  تخريج  يف  الجليلة  ومســاهامته 
معطاءة بلغت أعىل املراتب. 

من جهته، مثن األســتاذ عمر السيد 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  اهتــامم 

ومتابعتــه لحالته الصحيــة، معربا عن 
له  الكرمية، متمنيا  الزيارة  لهذه  شــكره 
شــعب  لخدمة  مهامه  يف  التوفيق  دوام 

الجنوب.

األمناء / خاص :
تصوب أبواق تنظيم اإلخوان اإلرهايب، ســهام انتقاداتها إىل أحمد حامد 
مللس، محافظ العاصمة عدن، فزًعا من قراراته الساعية لكرس الحصار الخدمي 

واالقتصادي عىل العاصمة.
وترى الرشعية اإلخوانية يف تحركات مللس، خطًرا عىل طوٍق من الحرمان 
أحكمته عــىل املواطن الجنويب، عىل مدار ســنني، ملســاومته عىل حقوقه 

السياسية وقضاياه الوطنية مقابل أبسط الخدمات.
وال تنفذ تلك األبواق املأجورة، إال من بوابة صالحيات املحافظ، يف مشــهد 
يوحي بأن الرشعية اإلخوانية خلفت وراءها – قبل هروبها - دولة ذات أســس 
وأركان، بينام ال تروج األصوات النشاز لقضية الصالحيات حينام يكون املحافظ 

شامليا حيث يتمتع بسلطات مطلقة بصفته مندوب قوى االحتالل اليمني.
أما الحقيقة، فــإن فرضية تنازع قرارات مللس مــع صالحيات ال تخصه، 
عندما يوقع عــىل قرارات لزيادة الكهرباء يف العاصمــة عدن بقدرة تصل لـ 
100 ميجا وات يف شهور قليلة، تستدعي الرد من أبواق الرشعية اإلخوانية عن 
رس تجاهلها هذه القرارات ســنوات مضت، طاملا استأثرت بها وحدها وحرمت 

املحافظني منها.
وبعيًدا عن الفرضيات، فالواقع أن الرشعيــة اإلخوانية دأبت عىل التالعب 
بالخدمات لرصف أنظار شــعب الجنوب عن قضية استعادة دولتهم وحرمانها 

من سالحها الوحيد عىل رقاب الجنوبيني يضمن زوالها.

ردفان / األمناء / خاص :
بحثت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب يف ردفان الحبيلني، يوم 

الثالثاء، تعزيز التنسيق بني رؤساء اللجان املحلية ملراكز املجلس باملديرية.
واتفق االجتامع عىل إجراء مسح ميداين مبديئ للسكان يف مراكز املديرية.
وناقشت يف اجتامع - برئاسة محمود عبدالكريم، رئيس القيادة املحلية - 
دور رؤساء املراكز وأعضائها، ورضورة االعتامد عىل الرتابط الهرمي كأساس 

تنظيمي.
وناقــش الحارضون آليــات تفعيل الدور الجامهــريي للمراكز، ورضورة 

االلتزام بقرارات الهيئة التنفيذية للمجلس يف املديرية.

األمناء  ـ خاص:
نفى مصدر يف أمن العاصمة عدن األخبار املتداولة بشــأن مداهمة منزل 

اللواء األسري فيصل رجب بالعاصمة عدن صباح، الثالثاء.
وأكد املصدر أن األجهزة األمنية اشتبهت بطقم عسكري تم ركنه يف محيط 
منــزل اللواء فيصل رجب يف حي رميي وتوجهت إىل جــوار املنزل للتأكد من 

تبعية الطقم العسكري.
وأضاف املصدر أن القوة األمنية انرصفت من محيط املنزل فور إبالغها بأن 
الطقم تابع ألحد املقربني من اللواء فيصل رجب األســري يف سجون مليشيات 

الحويث. 
وعىل نفس السياق أوضح األخ خالد السنمي، السكرتري اإلعالمي ملدير أمن 
العاصمة عدن، يف اتصال هاتفي بقائد اللواء الثالث مهام خاصة )نخبة( املقدم 
الخرض الجبواين، والذي نفى مزاعم اقتحــام املنزل وأنه كان عىل رأس القوة 
التي ذهبت إىل محيط املنزل للتأكد مــن الطقم املركون بجانبه، ومل تحدث أي 

مداهمة حسب الترصيحات املنشورة التي تريد االصطياد يف املاء العكر.

الرئي�ض الُزبيدي: عدن قبلة اجلنوب وعا�صمته وقلبه الناب�ضالرئي�ض الُزبيدي: عدن قبلة اجلنوب وعا�صمته وقلبه الناب�ض
يف لقاء جمعه بنخبة من قيادات املجتمع املدني بالعاصمة..

بتكليف من اللواء أحمد بن بريك..

فريق من اجلمعية الوطنية يزور الرتبوي القدير عمر ال�صيد ويطمئن على �صحتهفريق من اجلمعية الوطنية يزور الرتبوي القدير عمر ال�صيد ويطمئن على �صحته

ملل�ض يك�صر ح�صار ال�صرعية على العا�صمة عدنملل�ض يك�صر ح�صار ال�صرعية على العا�صمة عدن

انتقايل ردفان يبحث اآلية اإجراء م�صح انتقايل ردفان يبحث اآلية اإجراء م�صح 
ميداين لل�صكان يف املديريةميداين لل�صكان يف املديرية

م�صدر اأمني ينفي مزاعم مداهمة منزل اللواء م�صدر اأمني ينفي مزاعم مداهمة منزل اللواء 
في�صل رجب بالعا�صمة عدنفي�صل رجب بالعا�صمة عدن


