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عدن / األمناء / خاص :
الُزبيدي، رئيس  الرئيس عيدروس  قال 
املجلــس االنتقــايل الجنــويب، إن أبناء 
محافظــة أبني يتقدمــون الصفوف يف 
الدفاع عــن تراب الوطــن الجنويب، ضد 
عدوان مليشــيات الحــويث املدعومة من 

إيران، وأطامع الغزو اإلخواين.
وأكــد أن املعركة مع قــوى اإلرهاب 
وداعميــه، معركــة وجود، مشــًرا إىل 
الجنوبية  املسلحة  القوات  تعاون  استمرار 
مــع التحالــف العريب لتجفيــف منابع 

اإلرهاب والقضاء عىل بؤره.
قيادات  اســتقباله  خــال  وأشــاد 
عســكرية ووجهاء مــن املحافظة، يوم 
األحد، بنضــال املواطنني يف أبني، مؤكًدا 

أنها خارصة الجنوب.
لطرح  املجلس  خطوات  واســتعرض 
قضيــة الجنــوب يف املحافــل الدولية، 
ووضعها عىل ســلّم أولويات حل الرصاع، 

مشــدًدا عىل صعوبــة املرحلة، ورضورة 
تعزيز التاحم والتكاتف الجنويب.

ونبه إىل أهمية التضامن لنيل التحرير 
الجنوب  دولة  واســتعادة  واالســتقال 
الفيدراليــة املُســتقلة، مؤكــًدا مواصلة 
القوات املسلحة الجنوبية مكافحة انتشار 

التنظيامت اإلرهابيــة يف أبني، منًعا لجر 
املحافظة إىل أتون رصاع مستمر.

قيــادات محافظة  أعضاء وفد  وجدد 
أبني تضامنهم مع قيادة املجلس االنتقايل 
لقراراته  دعمهــم  عن  معربين  الجنويب، 

وجهوده لتحقيق تطلعات شعب الجنوب.

عدن/األمناء/خاص:
وقف رئيس الجمعية الوطنية للمجلس 
االنتقــايل الجنويب، اللــواء الركن أحمد 
ســعيد بن بريــك، يوم األحــد، عىل آخر 
التطــورات بحرضمــوت، ويف مقدمتها 
انتهاكات مليشــيا اإلخوان اإلرهابية يف 

وادي حرضموت.
واســتعرض لقاء بني بريك واملشايخ: 
وصاح  النهدي،  عجــاج  بن  ربيع  صالح 
بن عــي بن ثابت النهــدي، وصالح عمر 
املحمــدي، ما يتعرض له ســكان الوادي 
من  عبثية  ومامرســات  انتهــاكات  من 
ممثلة  اإلرهابية  اإلخوان  مليشــيات  قبل 

باملنطقة العسكرية األوىل.
وناقش اللواء بن بريك، مع املســتثمر 
صالح عمر املحمدي، املدير العام لـرشكات 
الوطنية واملدنية للتقنية واملرىس للتطوير 
التجاري، دور  العقاري ومركز كالتكــس 
هذه الــرشكات يف املســاهمة بحل أزمة 
السكن لرشيحة واســعة من ذوي الدخل 

املحدود.
الكفيلة بوضع  الســبل  اللقاء  وبحث 

معالجات وحلول لكل املشكات والعراقيل 
التي تواجه االستثامر يف املشاريع.

وشــدد رئيس الجمعية الوطنية عىل 
أهمية تعزيز اللحمة الحرضمية بني كافة 

يف  ومكوناته  الحرضمي  املجتمع  أطياف 
هذه املرحلة، مشيًدا بدور أبناء حرضموت 
ووقوفهــم إىل جانب املجلــس االنتقايل 

الجنويب.

عدن / األمناء / خاص :
أشــادت األمانــة العامــة للمجلس 
الرابعة  الدورة  الجنويب بقرارات  االنتقايل 
للجمعيــة الوطنيــة يف العاصمة عدن، 

األسبوع املايض.
وعــربت يف اجتامعها، أمس االثنني، 
برئاســة فضل الجعــدي، نائب أمني عام 
قيادات  لجهــود  تقديرها  عــن  املجلس، 
الجمعية لنجاح الدورة، ضمن مسؤوليتها 

الوطنية.
ومثنت أعامل حملة مصادرة األسلحة 
غر املرخصــة، واملركبات غــر املرقمة، 
للعاصمة  املدين والحضاري  الوجه  إلعادة 

عدن.
الذكرى  إحياء  تحضرات  واستعرضت 
املصــور  الستشــهاد  األوىل  الســنوية 
الرئيس عيدروس الجنويب العاملي نبيــل القعيطي، املرتقبة  املقبل، برعاية  الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب.الخميس 

رئي�س اجلمعية الوطنية يطلع على اآخر التطورات بوادي ح�ضرموترئي�س اجلمعية الوطنية يطلع على اآخر التطورات بوادي ح�ضرموت

اأمانة االنتقايل ت�ضيد بقرارات الدورة الرابعة للجمعية الوطنيةاأمانة االنتقايل ت�ضيد بقرارات الدورة الرابعة للجمعية الوطنية

محليات

لدى لقائه عددً� من �لقياد�ت �لع�صكرية و�لوجهاء و�ل�صخ�صيات �الجتماعية من �أبناء محافظة �أبين..

األمناء/خاص:
ترأس الدكتور صدام عبدالله - رئيس قطــاع الصحافة واإلعام يف الهيئة 
الوطنية لإلعام الجنويب، عضو مجلــس إدارة الهيئة - صباح األحد، يف مقر 
وكالة أنباء عدن، اجتامعا حرضه عــدد كبر من العاملني يف الوكالة، وناقش 
االجتامع الخطــوات والجهود املبذولة من قبل الهيئة الوطنية لإلعام الجنوبية 

الهادفة إىل إعادة تشغيل وبث وكالة أنباء عدن. 
وقال الدكتور صدام عبدالله إن هناك خطوات مدروسة وجهودا كبرة تقوم 
بها الهيئــة الوطنية لإلعام الجنويب وبدعم من قيادة املجلس االنتقايل إلعادة 

تشغيل وسائل اإلعام الرسمية الجنوبية ويف مقدمتها وكالة أنباء عدن. 
وأشار عبدالله إىل أنه ال تراجع عن إطاق وكالة أنباء عدن التي يعول عليها 
يف لعــب دور كبر يف خدمة الجنوب وقضيته العادلة، الفتا إىل أن التجهيزات 
الفنية واإلعامية مســتمرة وبوترة عالية إلطاق الوكالة خال األيام القريبة 

القادمة. 
وأوضح أن الجميــع يتطلع إىل دور ومضمون إعامــي جديد واحرتايف 
ومنافس وتقديم خدمة إعامية صادقة ومميزة للجمهور. مشرا إىل أن الوكالة 
ووسائل اإلعام الجنوبية األخرى ستســعى إىل االهتامم بالخربات وستفتح 
األبواب أمام الطاقات الشــبابية املبدعة دون إقصاء كام ســتعمل عىل إعادة 

التدريب والتأهيل لصقل املواهب والقدرات. 
ومثن الحضــور دور وتوجه قيادة املجلس االنتقــايل الجنويب يف إعادة 
إطــاق وكالة أنباء عدن واالهتــامم بالكادر الوظيفــي للوكالة، معربين عن 
تطلعهم واســتعدادهم لتقديم أداء إعامي جديد ومنافــس يجعل من الوكالة 

املصدر الوحيد واملوثوق لألخبار يف الجنوب.

حاملني / األمناء/صبري عسكر :
عقدت الهيئــة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب يف 
مديرية حاملني مبحافظة لحج، األحد، اجتامعها الدوري برئاســة العميد ناجي 

الكريب رئيس الهيئة .
وجرى خال االجتامع مناقشــة العديد من القضايا واملواضيع املدرجة يف 
جدول أعامله أبرزها الوضع الخدمي واألمنــي باملديرية والذي يرتبط ارتباطا 

مبارشا بحياة املواطنني .
وأكد االجتامع عىل رضورة تسخر كل الجهود يف سبيل معالجة األوضاع 
الخدميــة واألمنية يف املديرية وتكثيف جهود القيادة املحلية للمجلس للوقوف 
إىل جانب الســلطة املحلية والعمل بروح الفريــق الواحد للتخفيف من معاناة 

املواطنني .
ووقفت الهيئة يف اجتامعها أمام الظواهر الســلبية التي يترضر املجتمع 
منها انتشــار املخدرات التي ظهرت مؤخرًا وتستهدف رشيحة الشباب كواحدة 
من أخطر املؤامرات التي تستهدف الجنوب أرًضا وإنساًنـا، مشددة عىل رضورة 
تكثيف الجهود بحرص ومســؤولية يف محاربة هذه الظاهرة من خال حمات 
التوعوية والتنســيق الدائم مع األمن وأمئة املساجد والشخصيات االجتامعية 

للقيام بدورهم الوطني واألخاقي. 
واستعرض االجتامع دور الجمعيات الخرية باملديرية وآلية عملها وكيفية 
تعاطيها مع املســتفيدين، وذلك يف ظل وجود الكثر من األرس الفقرة التي مل 

تحصل عىل أي معونات من هذه الجمعيات .
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اإطالق وكالة اأنباء عدناإطالق وكالة اأنباء عدن

تنفيذية انتقايل حاملني تناق�س الو�ضع تنفيذية انتقايل حاملني تناق�س الو�ضع 
اخلدمي واالأمني باملديريةاخلدمي واالأمني باملديرية


