
4 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Sunday - 13 Jun 2021 - No: 1255 األحد 13 يونيو 2021م - املوافق 3 1و القعدة 1442هـ - العدد 1255

األمناء/خاص:
التقى الرئيس القائد عيدروس قاســم 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
األمني العام للمجلــس املحيل بالعاصمة 

عدن بدر املعاون.
وناقــش اللقاء األوضــاع العامة يف 
العاصمة عدن، وُســبل النهوض بالوضع 
تهرّب  بفعل  املرُتدي،  والخدمايت  املعييش 
حكومــة املناصفة عن القيــام مبهامها، 
والتزاماتها املوكلة إليها بحسب ما جاء يف 

بنود اتفاق الرياض.
اللقــاء إىل أهم الرتتيبات  كام تطرق 
الجاريــة لتحســني الوضــع الخدمايت 
بالعاصمة عــدن، ويف مقدمتها خدمتي 

الكهرباء واملياه.
وشــدد الرئيس القائد يف ختام اللقاء 

عىل أهمية العمل بــروح الفريق الواحد، 
وخلق بيئة عمل موحدة، وتوحيد الجهود 

ملا من شــأنه املســاعدة عىل تحســني 
األوضاع العامة يف العاصمة عدن.

عدن / األمناء/ خاص: 
وإسناد  دعم  األول  اللواء  دشــن 
التدريبية  صباح أمس السبت املرحلة 
الثانية للعــام 2021م بإقامة عرض 
اللواء  وحدات  من  لبعض  عســكري 
يف مقره مبعسكر الجالء بالعاصمة 

عدن.
واستعرض اللواء قواته من خالل 
إقامة عرض عسكري مهيب لوحدات 
رمزيــة عربت عن مــدى جاهزيتها 
األمنية،  الظروف  كافة  وتعاملها مع 
اإلرهاب وحامية  يف مجال مكافحة 
الشــخصيات والتعامــل مع جميع 

األسلحة.
اللــواء األول  ويف كلمــة لقائد 
العميد نرص عاطــف اليافعي، ترحم 
يف مستهلها عىل أرواح الشهداء من 
اللواء ويف مقدمتهم القائد  منتسبي 
الياممة،  أبو  منري  العميد  املؤســس 
الذي كان له الفضل بعد الله يف إقامة 
لواء عســكري يرضب بــه املثل يف 
النظام واالنضبــاط  والقوة، مؤكدا 
السياسية  القيادة  خلف  قدما  مضيه 
ممثلة يف رئيــس املجلس االنتقايل 
املســلحة  للقوات  األعــىل  القائــد 
الزبيدي  عيــدروس  اللواء  الجنوبية 
وقائد قوات الدعم واإلســناد العميد 
الوطن  عن  للدفاع  الوايل،  محســن 

الجنويب ومكتسباته التي تحققت. 
الفدائية  الــروح  "عاطف"  وحيا 

عدن / األمناء / خاص :
قام رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس 
االنتقايل الجنــويب يف محافظة أبــني، محمد أحمد 
الشــقي، يرافقه عضو الجمعية الوطنية حسن منرص 
غيثان الكازمي، صباح أمس، بزيــارة جرحى الهجوم 
اإلرهايب يف مدينة زنجبار بعاصمة املحافظة الذي أدى 

إىل سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
واطأمن الشــقي وغيثان خالل الزيارة عىل جرحى 
االنفجار، الذين يتلقون العالج يف مستشــفى النقيب 
بالعاصمة عدن، وحثا الطاقم الطبي عىل تقديم الرعاية 

الطبية الالزمة لهم.

اللواء الأول دعم واإ�شناد يد�شن املرحلة التدريبية الثانية للعام اللواء الأول دعم واإ�شناد يد�شن املرحلة التدريبية الثانية للعام 20212021مم

رئي�س انتقايل اأبني يطمئن على اأحوال جرحى تفجري زجنبار مب�شت�شفيات العا�شمة عدنرئي�س انتقايل اأبني يطمئن على اأحوال جرحى تفجري زجنبار مب�شت�شفيات العا�شمة عدن

محليات

عدن / األمناء / خاص :
تتواصــل يف العاصمة عدن التحضريات النعقاد الــدورة الرابعة للجمعية 

الوطنية للمجلس االنتقايل الجنويب يومي 16 و17 يونيو الجاري.
وتأيت هذه الدورة تحت شعار "تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا واستعادة الدولة 
غايتنا"، وذلك بحسب ما رّصح به مقرر الجمعية الوطنية ورئيس سكرتاريتها 
نــرص هرهرة، الذي أّكــد  أن هذا االنعقاد يأيت يف ظل الظروف واملســتجدات 
التي يشهدها الوطن الجنويب عىل صعيد تدهور الخدمات واألوضاع املعيشية 

للسكان.
وأشــار هرهرة إىل أن هذا االنعقاد، يأيت أيضًا يف ظل الدعوة الجديدة التي 
وجهها التحالف العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية للفريق التفاويض 
للمجلــس االنتقايل الجنويب، لحوار جديد من أجل تنفيذ عملية اتفاق الرياض، 
والذي ســتكون أهم بنوده تشكيل الفريق الســيايس الذي سيخوض العملية 
التفاوضية السياســية يف العملية السياســية القادمة، وكذا عملية استكامل 
املحافظني ومديري عموم األمن يف محافظات الجنوب إىل جانب إخراج القوات 

إىل مناطق الحدود ملجابهة الحويث وإسقاط املرشوع اإليراين.
وأوضح هرهرة، أن الدورة الرابعة للجمعية الوطنية ســتقف أمام عدد من 
القضايا األساسية والهامة منها أوضاع الوطن الجنويب يف مختلف محافظات 
الجنوب، حيث ســتقدم كل محافظة من املحافظات الثــامن تقاريرها ليقف 
أمامها أعضاء الجمعية الوطنية ويتخذ بشــأنها القرارات والتوصيات الالزمة 

لتحسني أوضاع حياة ومعيشة الناس.
ونوه هرهرة بأن هذه الدورة ســتتطرق إىل أهم نقطة وهي تقييم أوضاع 
الجمعية الوطنية واملجلس االنتقايل الجنويب بشــكل عام، خالل الفرتة ما بني 
الدورتني الثالثة والرابعة وكذلك أمام اتجاهات خطة العمل للعام 2021م، وكذا 

الوقوف أمام التعديالت املتعلقة بالالئحة الداخلية للجمعية الوطنية.
وبنّي مقرر الجمعية ورئيس سكرتاريتها، أن انعقاد الدورة يف هذا الظرف 
يكسبها أهمية خاصة ويجعل منها منعطف هام يف طريق التحرير واالستقالل 
للجنوب وبناء الدولة الجنوبية املستقلة كاملة السيادة عىل الحدود ما قبل 22 

مايو 1990م..

ا�شتمرار التح�شريات بالعا�شمة عدن لنعقاد الدورة ا�شتمرار التح�شريات بالعا�شمة عدن لنعقاد الدورة الرئي�س الُزبيدي يلتقي الأمني العام للمجل�س املحلي بالعا�شمة عدنالرئي�س الُزبيدي يلتقي الأمني العام للمجل�س املحلي بالعا�شمة عدن
الرابعة للجمعية الوطنية للمجل�س النتقايلالرابعة للجمعية الوطنية للمجل�س النتقايل

والوطنية التي يتمتع به ا أفراد اللواء، 
التي أظهروها وما زالوا يقدمونها يف 
كثري من األحداث واملواقع والجبهات، 
وأهمها مشاركته يف تحرير عدن من 
العنــارص اإلرهابية وكذا لحج وأبني 
ويافع وصوال إىل محافظة شــبوة 
التصدي  وكان ألبطاله دور كبري يف 
ملليشــيات اإلخــوان يف جبهة أبني 

حيث أبلوا فيها بالًء حسنا.

كام جــرى يف نهايــة الفعالية 
تكريم شــهداء وجرحى اللواء الذين 
ســقطوا يف جبهــة أبــني بدروع 
إضافة  لذويهــم،  ســلمت  تذكارية 
الوحدات  قــادة  عدد من  تكريم  إىل 

املربزين.


