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األمناء/خاص:
وصــف الرئيس عيــدروس الُزبيدي، 
الجنويب،  االنتقــايل  املجلــس  رئيــس 
حرضمــوت، خــال اســتقباله أعضاء 
يوم  املحافظة،  الوطنية عــن  الجمعيــة 
الخميس، بأنها ركــن الجنوب الصلب يف 

مواجهة األعداء.
وأدان املامرســات العبثية ملليشــيات 
الرشعيــة اإلخوانية يف وادي حرضموت، 
وتنصل قياداتها من التزاماتها بتحســن 

الخدمات.
وأكــد أن جميع املؤامرات الســاعية 
أبنائها  النيل من حرضمــوت ونضال  إىل 
ستفشل، مشيًدا بدور مواطني حرضموت 

يف الدفاع عن الجنوب وقضيته.
ودعا الرئيس الُزبيدي إىل تعزيز العمل 
أنها  موضًحا  حرضموت،  يف  الســيايس 
متثل املركز السيايس يف الجنوب، منذ بدء 

الحراك الجنويب.

تقســيم  محاوالت  نجاح  واســتبعد 
الجنويب،  اإلجامع  عن  لثنيها  حرضموت، 
مضيفــا أن أبنــاء حرضمــوت، يقفون 
حاميٌة  البائسة،  املحاوالت  تلك  أمام  بقوة 
أمام  املجتمع  الحرضمية، ومتاسك  للحمة 

املؤامرات عىل حرضموت والجنوب.
حرضموت  أبناء  مّثــن  ناحيتهم،  من 
تحركات املجلس عــىل املحورين الداخيل 
الســتعادة  جهوده  إطار  يف  والخارجي، 

دولة الجنوب الفيدرالية كاملة السيادة.

عدن/األمناء/خاص:
التأبيني  الحفل  يف  مشــاركته  عقب 
أليب الشهداء الثاثة )شال ومازن وأنور(، 
الشهيد القائد يحيى الشوبجي، الذي أقيم 
صباح أمس السبت يف قاعة سبأ مبديرية 
برعاية  أقيمت  والتي  م/عدن،  خورمكرس 
الرئيس عيدروس قاســم الزبيدي - رئيس 
املناضل  قام   - الجنويب  االنتقايل  املجلس 
الرائــد أحمد عيل محمــد الوجيه، عضو 
املجلس االنتقايل مبحافظة الضالع رئيس 
املناضل  يرافقه  والجرحى،  الشهداء  دائرة 
عيل يــارس عضو املجلــس االنتقايل م/

الضالع، بزيارة الجريح أحمد قاســم عيل 
الذي جرح يف خطوط املواجهات األمامية 
بجبهة بتار مبحافظة الضالع يف مواجهة 
لواء  الحوثية هو ورفاقه يف  املليشــيات 

الشهيد شال، إىل جانب زيارته لعدد من 
جرحــى الجبهات يف محافظــة الضالع 

مبستشفيات العاصمة عدن.
الوجيه  املناضل  الزيارة اطأمن  وخال 

ومرافقــه عىل صحة 
وتلمــس  الجرحــى 
وهمومهم،  معاناتهم 
الجرحى  دماء  أن  وأكد 
تذهب  لن  والشــهداء 
هدًرا بعد أن ســطروا 
جســام  تضحيــات 
يف ســبيل الدفاع عن 
ومن  الجنويب  وطنهم 
والعزة  الحريــة  أجل 
والكرامة ويف ســبيل 
استعادة دولة الجنوب 

.
من جانبهم عــر الجرحى عن جزيل 
شــكرهم للمناضل أحمــد الوجيه وعيل 
يــارس عىل هــذه اللفتة الكرميــة التي 

اعتروها تاجا عىل رؤوسهم  .

حاملني/ األمناء/ صبري عسكر:
نظمــت القيــادة املحليــة للمجلس 
االنتقــايل الجنــويب يف مديرية حاملن 
تدريبية  دورة  السبت،  أمس  صباح  بلحج، 
املحلية  اللجــان  رؤســاء  قدرات  لتنمية 
األساســية  الوظائف  تطبيــق  مبهارات 

لإلدارة ) تخطيط - تنظيم -رقابة(.
وخال تدشــن الــدورة رحب رئيس 
القيــادة املحلية النتقــايل حاملن العميد 
ناجــي الكــريب باملدير العــام للمديرية 
الدورة  األخ/ عبدالفتاح حيــدرة، ومدرب 
األستاذ حسن قاسم الغزايل مدير اإلدارة 
التنظيمية يف الهيئــة التنفيذية النتقايل 
لحج، واملحامي فوزي الحاملي مدير اإلدارة 
القانونية يف املحافظة، مؤكدًا أهمية هذه 
الدورة يف تدريب وتأهيل القيادات املحلية 
والتقارير  الخطط  وكتابــة  إعداد  بعملية 
أدائهم يف  واملحارض والرفع من كفــاءة 
تنفيــذ املهام وتحقيق األهــداف الثورية 

خدمًة للمرشوع الجنويب.
وتناولــت الــدورة التدريبيــة، التي 
استهدفت رؤساء املراكـز املحلية باملديرية، 

مفاهيم وأفكار نظرية تعزز من مستويات 
رؤســاء املراكز املحليــة يف كيفية إعداد 
والسنوية  والفصلية  الشــهرية  التقارير 
وكتابــة املحارض الدورية واالســتثنائية 
واستعراض مناذج من التطبيقات العملية 
لتطوير وتحسن  التي تصب يف مجملها 
األداء اإلداري وعكسها عىل الواقع العميل 

.

وعر املشــاركون يف الدورة بحاملن 
عن ارتياحهم لهذه الدورة التي اكتســبوا 
من خالها خــرات ومعلومات تنظيمية 
تســهم يف تطويــر العمــل يف مراكز 
املديرية، شــاكرين لقيــادة املجلس عىل 
إقامة هكذا دورات متميزة تساعدهم يف 
اكتســاب مهارات الرتقاء بالعمل اإلداري 

والتنظيمي.

املنا�شل الوجيه يزور اجلريح اأحمد قا�شم علي وعدًدا من اجلرحى مب�شت�شفيات عدناملنا�شل الوجيه يزور اجلريح اأحمد قا�شم علي وعدًدا من اجلرحى مب�شت�شفيات عدن

انتقايل حاملني ينظم دورة تدريبية يف كيفية اإعداد اخلطط والتقارير لروؤ�شاء املراكز املحليةانتقايل حاملني ينظم دورة تدريبية يف كيفية اإعداد اخلطط والتقارير لروؤ�شاء املراكز املحلية

محليات

عقب م�شاركته في اأربعينية اأبي ال�شهداء الثالثة )القائد يحيى ال�شوبجي(..

خالل لقائه اأع�شاء الجمعية الوطنية من اأبناء المحافظة..

األمناء/خاص:
زف اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس االنتقايل 
الجنويب، البرشى ألبناء الجنوب، بتطورات قادمة تدفعه نحو االستقال وبناء 
دولته املستقلة عىل كامل ترابها الوطني، مؤكدا نجاح االنعقاد الرابع للجمعية، 

بعد مناقشة مواضيع معقدة وشائكة ووضع حلول ومعالجات لها.
وقــال بن بريك يف ترصيحات لوســائل اإلعام يف ختــام الدورة: "نعلن 
لشعبنا نجاح الدورة الرابعة يف هذا التوقيت، يف ظل ما يعانيه شعبنا يف ملف 
الخدمات، الذي أخذ املجلس االنتقايل الجنويب عىل عاتقه متابعة هذه الخدمات 
وتطوراتها". مؤكدا بالقول: "أُبرش شعبنا يف الجنوب أن األيام القادمة سنشهد 
الكثري من التطــورات والتوجهات التي تصب يف صالح الجنوب، ونحو تحقيق 

دولة الجنوب".
ودعا بن بريك، حكومة املناصفة للعودة إىل العاصمة عدن رسيعًا، من أجل 
تنفيذ مهامهــا، ويف مقدمتها امللف الخدمي، مؤكداُ أن املوقف الجنويب واضح 
بشــأن رضورة عودة الحكومة إىل عدن، وأن املجلــس االنتقايل الجنويب كان 
وال يــزال من الداعمن إلنجاحها بعيدا عن أي أجندة سياســية، قد ال تتفق مع 

تطلعات شعب الجنوب.
وأضاف: "بالنســبة التفاق الرياض، نؤكد عــىل موقفنا الثابت، وهو دعم 
جهود األشــقاء يف اململكة العربية السعودية مبا يضمن األمن واالستقرار يف 
البلد، ويوحد الجهود الستكامل معركة التصدي للمرشوع اإليراين يف املنطقة".

وتابع رئيس الجمعيــة الوطنية: "موقف الجنوب من هــذا االتفاق يأيت 
متوافقا مع الرغبة الدولية واإلقليمية برضورة التوصل إىل تســوية سياسية 

متنح كل ذي حق حقه، والجنوبيون حقهم وقضيتهم واحدة".
وحذر اللواء بريك من أن استمرار التحشيد العسكري صوب الجنوب سيدخل 
املنطقــة يف أتون فوىض ال تحمد عقباها، وأن ما تقــوم به القوى اإلخوانية 
املعادية للجنوب من تحشيد، دليل عىل أنها قوى عنف وإرهاب وبعيدة كل البعد 

عن السام الذي ينشده الجميع.

األمناء/خاص:
التقى األســتاذ مراد الحاملي، عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل يف 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي، األستاذ ســامل صالح محمد، السيايس الجنويب 

البارز، عضو مجلس الرئاسة سابقًا.
وناقش اللقاء مستجدات األوضاع التي يعيشها الجنوب، والهموم والقضايا 
الوطنية، حيث تطابقت وجهــات النظر حول كثري من القضايا، أهمها رضورة 

دعم الجهود الرامية لتوحيد الصف الجنويب ونبذ الفرقة والخافات.
وعّر األستاذ سامل صالح عن ارتياحه البالغ ملا سمعه من األستاذ الحاملي، 
والطرح العقاين فيام يخص رؤية املجلس االنتقــايل الجنويب لرتميم البيت 

الجنويب وتوحيد الجهود للبناء والتنمية.
وأكد األســتاذ ســامل صالح أن النجاح لن يتحقق إال بالتكاتف والتعاون، 

مشددًا عىل أن الفرقة والخافات لن تورث إال الفشل للجميع.

اللواء بن بريك: ُنب�شر بتطورات اللواء بن بريك: ُنب�شر بتطورات الرئي�س الُزبيدي: ح�شرموت جزء ال يتجزاأ من اجلنوب وركنه ال�شلبالرئي�س الُزبيدي: ح�شرموت جزء ال يتجزاأ من اجلنوب وركنه ال�شلب
قادمة تدفع اجلنوب نحو اال�شتقاللقادمة تدفع اجلنوب نحو اال�شتقالل
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�شالح حممد م�شتجدات االأو�شاع يف اجلنوب�شالح حممد م�شتجدات االأو�شاع يف اجلنوب


