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محليات

القوات اجلنوبية ُتيي مئوية العميد 
املنا�سل حممد جوا�س احل�سني

الغزايل يلتقي قيادة انتقايل ردفــان ويتفقد �سري 
االمتحانات يف كلية الرتبية

عدن / األمناء / خاص:
الُزبيدي،  عيدروس  الرئيس  شــدد 
رئيــس املجلس االنتقــايل الجنويب، 
اللجنة  مع  الثالثــاء،  اجتامعه،  خالل 
العليا للشــؤون القانونية، عىل أهمية 
دورها يف ضبط املنظومة السياســية 

واالقتصادية.
ووجــه الرئيس الُزبيــدي أعضاء 
اللجنة القانونيــة برسعة إعداد خطة 
عملها، الفتا إىل أن املجلس يتطلع إىل 
بناء هيئة قانونيــة محرتفة، اعتامدا 
عــىل الكفــاءات، من أجــل االرتقاء 

بأعامل املجلس.
اللجنة  أعضــاء  اقرتح  بدورهــم، 
القانونيــة العليا تكليف عضوين منها 
امللك  عبد  اليمني  الشاب  قضية  ملتابعة 

السنباين، حتى يأخذ القضاء مجراه.

عدن / األمناء / خاص:
ناقشــت الهيئــة الوطنية لإلعالم 
عدن،  العاصمة  يف  مبقرها  الجنويب، 
الثالثاء، االحتقان الشعبي والتظاهرات 
للواقع  الرافضة  السلمية،  االحتجاجية 

املعييش وانهيار الخدمات.
ودعت خالل االجتامع، برئاسة عيل 

الكثريي، عضو هيئة رئاســة املجلس 
الهيئة،  رئيــس  الجنويب،  االنتقــايل 
الفعاليات  ســلمية  عىل  الحفاظ  إىل 
الشــعبية، لحرمان القوى املعادية من 

إثارة الفوىض والشغب.
إىل  شــبوة  مواطني  دعــت  كام 
الخروج يف الفعالية الشعبية السلمية 
املرتقبة، للتنديد مبليشــيات الرشعية 

وتنكيلهــا  وجرامئهــا  اإلخوانيــة، 
باملواطنني واملعارضني وفسادها.

وكلفت وســائل اإلعالم الجنوبية، 
عــىل اختالفها، بتغطيــة التظاهرات 
الشــعبية ومعاناة املواطنني من تردي 
الحكومة  رئيس  رفض  جراء  الخدمات 
العــودة إىل العاصمة عدن لالضطالع 

بواجباته.

عدن / األمناء / خاص :
نظمت القوات املسلحة الجنوبية، يوم الثالثاء، فعالية شعبية، يف 
مئوية الراحل عميد طيار محمد جواس الحســني، قائد محور أبني، 

تحت رعاية الرئيس عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل.
شــهدت الفعالية إلقاء عدد من الكلامت حول املسرية النضالية 
للقائد العسكري الجنويب، وقصائد شعرية عن بطوالته يف امليادين.
وســلمت قيادات املجلس االنتقايل الجنويب وقيادات عسكرية 

وأمنية أرسة القائد الراحل جواس الحسني درع الوفاء.
وتلقى الحارضون كتاًبا عن رحلة حياة الفقيد صدر تحت عنوان 
"مهنــدس معركة التصدي لإلرهاب"، كام اســتعرض الحفل فيلاًم 

وثائقًيا ألبرز املحطات يف حياته العسكرية.
وقال فضــل الجعدي، نائــب األمني العام للمجلــس االنتقايل 
الجنويب، إن الفقيــد العميد طيار محمد جواس الحســني، هامة 
وطنية يدونهــا التاريخ يف أنصع صفحاته، مؤكــًدا أنه أحد أعالم 

قواتنا املسلحة الجنوبية، تشهد له ميادين الرشف والبطولة.
بدوره، استعرض عبد الرحمن، نجل الفقيد العميد محمد جواس، 
يف كلمته، خالل الفعالية، مناقب والده وشــقيقه الشــهيد سامح 
الحسني، وبسالته يف التصدي لجحافل الجهل واإلرهاب اإلخوانية، 
معرًبا عن تقديره للرئيس عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 

الجنويب لرعايته فعالية تأبني الشهيد.

حلج/ األمناء/ اإلدارة اإلعالمية:
قام مدير إدارة الشباب والطالب يف الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل 
الجنويب مبحافظة لحج األخ أدهم الغزايل، صباح أمس األربعاء، بزيارة إىل مقر القيادة 

املحلية النتقايل الحبيلني ردفـان.
وخالل الزيارة التقى »الغزايل« رئيس القيادة املحلية محمود عبدالكريم ونائبه يارس 
محمود عبداللّه وعددًا من أعضاء املجلس، ناقاًل لهم تحيات رئيس القيادة املحلية النتقايل 
لحج املحامي رمزي الشــعيبي، ثم ناقش معهم سري عمل القيادة املحلية واألنشطة التي 
تنفذها إدارة الشباب والطالب يف املديرية، مشــيدًا بسري عمل القيادة املحلية النتقايل 

ردفــان والجهود املبذولة يف خدمة املجتمع والعمل الثوري والنضايل.
وخالل الزيارة التقى الغزايل مدراء إدارات الشباب والطالب يف مديريات ردفان األربع 
)الحبيلني واملالح وحبيل الجرب وحاملني( وذلك لرتتيب العمل اإلداري يف ســبيل تنسيق 
الجهود لتفعيل النشــاط الشبايب ورفع تصورات ومقرتحات بشأن إقامة دوري كروري 

يف ردفـان خالل األيام القادمة سيتم اإلعالن عنه رسميًا خالل اليومني املقبلني.
وعقب ذلك قام مدير شــبابية لحج برفقة القيادة املحلية النتقايل ردفــــان بزيارة 
تفقدية لسري امتحانات الفصل الثاين يف كلية الرتبية ردفــان، واستمع من املرشفني، 
خالل جولته يف القاعات الدراســية، إىل رشح مفصل عن مســتوى سري االمتحانات 
ومســتوى الطالب والطالبات، متمنًيا للطالب التوفيــق واالزدهار والنجاح والرقي لهذا 

الرصح التعليمي املميز.

الرئي�س الُزبيدي يوجه اللجنة القانونية العليا باإعداد خطة عملها

الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي تدعو اإىل احلفاظ على �سلمية الفعاليات ال�سعبية


