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عدن / األمناء / خاص :
األمني  نائب  الجعــدي،  فضل  مثن 
الجنويب،  االنتقــايل  للمجلس  العــام 
حرضموت،  وادي  أبنــاء  بتضحيــات 
ودورهم النضــايل يف مواجهة جرائم 

مليشيات الرشعية اإلخوانية.
الهيئة  اســتقباله،  خالل  وشــدد 
التنفيذية املســاعدة للمجلس يف وادي 

وصحــراء حرضمــوت، عــى حرص 
القيادة السياســية عى متابعة شؤون 
وادي وصحــراء حرضموت وأنشــطة 
الهيئات التنفيذية للمجلس بهدف تعزيز 

الهوية الجنوبية.
واطلــع عى مــن ممثــي الهيئة 
التنفيذيــة املســاعدة لشــؤون وادي 
وصحراء حرضموت، عى سري أعاملها 

واألنشطة والربامج املُقررة مستقبال.

عدن / األمناء / خاص :
الدورة  االثنني فعاليات  أمس  انتهت 
التدريبية لكــوادر التوجيه املعنوي يف 
القوات املسلحة الجنوبية، بالتعاون بني 
مركز اإلعالم العسكري وقطاع التدريب 
لإلعالم  الوطنية  الهيئــة  يف  والتأهيل 

الجنويب.
الدورة  املحارضات ضمــن  ركــزت 
التي حملت عنوان "اإلعالم العســكري 

مزايــاه  خصوصياتــه،   .. واألمنــي 
وأهميته" عى تطوير خربات املتدربني، 
التغطيــات  يف  مهاراتهــم  وتعزيــز 

اإلعالمية.
وشهدت الدورة، عى مدار ثالثة أيام 
األمن  أساسيات  عى  تدريبات  متتالية، 
الواجبة،  األمنية  واإلجــراءات  الرقمي، 
وكيفيــة ضامن التواصل عرب شــبكة 
اإللكرتوين،  الربيــد  وأمن  اإلنرتنــت، 

والهندسة االجتامعية.

عدن / األمناء / خاص :
ونزار  الكاف  عدنان  املهندس  ترأس 
املجلس  رئاســة  هيئة  عضــوا  هيثم، 
االنتقــايل الجنويب، يــوم األحد، وفًدا 
مدينة  يف  املواطنني  ألوضــاع  تفقدًيا 
كريرت، بتوجيه مــن الرئيس عيدروس 

الُزبيدي، رئيس املجلس.
واطلــع الوفد عى أثــار اعتداءات 
النظام  الخارجة عن  اإلرهابية  العنارص 
والقانون عى املدينة، خالل حملة أمنية 

يف  العاصمة عدن.

واطأمن عى أحوال مواطني املدينة، 
كام استمعوا من املواطنني إىل تطورات 

األوضاع املعيشية.
ووقــف الوفد – مبشــاركة مختار 
اليافعــي نائب رئيــس الهيئة الوطنية 
لإلعــالم الجنــويب، والدكتور باســم 
منصور رئيس الدائرة اإلعالمية باألمانة 
العامة للمجلس، والعميد أحمد حســن 
رئيس الدائرة األمنية - عى سري عملية 
رفع األرضار، وجهود إصالح شــبكتي 

املياه والكهرباء.

محليات

بتوجيهات من الرئي�س الُزبيدي.. 

اأمانة االنتقايل تثمن الدور 
الن�ضايل الأبناء وادي ح�ضرموت

اختتام دورة لتاأهيل كوادر 
التوجيه املعنوي اجلنوبي

وفد االنتقايل يطمئن على مواطني كريرت

رئا�ضة االنتقايل تك�ضف عن خمطط �ضيا�ضي لتفجري الو�ضع يف العا�ضمة عدن

جنوبيون ب�ضيكاغو ينظمون وقفة ت�ضامنية مع �ضعب اجلنوب

األمناء/خاص:
املجلس  رئاسة  استعرضت هيئة 
االنتقايل الجنــويب، يف اجتامعها 
االثنني،  أمس  عقدته،  الذي  الدوري 
، برئاســة الرئيس القائد عيدروس 
الُزبيــدي رئيــس املجلــس آخــر 
العاصمة  شهدتها  التي  املستجدات، 
ويف  عامة،  والجنوب  خاصة،  عدن 
مقدمتها محاولة زعزعة الســكينة 

العامة يف مدينة كريرت .
واعتربت الهيئــة األحداث بأنها 
تــأيت ضمــن ُمخطط ســيايس 
حقيقة  عن  مغلوطة  صورة  لعكس 
العاصمة  يف  األمنيــة  األوضــاع 
عدن، لتربير رفــض عدد كبري من 
الوزراء العــودة إىل العاصمة عدن 
ملامرسة أعاملهم يف إطار حكومة 
املناصفة ، وكذا عرقلة زيارة املبعوث 
األممــي الجديد إىل العاصمة عدن، 
واســتغالل األوضــاع االقتصادية 
يعيشها  التي  الصعبة  واملعيشــية 
يف  للمشــاركة  لدفعهم  املواطنني 
تفجري الوضــع يف عدن، والجنوب 
عموًما، واستغالل ذلك للقضاء عى 
منجزات الجنوب املحققة بتضحيات 

شهدائه.
وأشــادت هيئة رئاسة املجلس ، 
اللجنة  التي بذلتها  بالجهود الكبرية 
األمنية برئاســة أحمد مللس األمني 
العام لألمانة العامة لهيئة رئاســة 
عدن،  العاصمة  محافظة  املجلس،  
باملحافظة،  األمنيــة  اللجنة  رئيس 
مواطني  وتعاون  األمنية،  والقوات 
كريرت ومديريــات العاصمة كافة، 

التــي مل تكن  املؤمــرة  إلفشــال 
بل  فحسب،  كريرت  مدينة  تستهدف 
جميع مديريــات وأحياء العاصمة 

عدن، والجنوب عموًما.
وكشــفت عن استجابة رسيعة 
واألعامل  لإلغاثــة  الُعليا  للجنــة 
اإلنســانية باملجلــس االنتقــايل 
الجنويب، والسلطة املحلية، والهيئة 
العاصمة  يف  للمجلــس  التنفيذية 
عدن، لتقديم العون واملساعدة ألرس 

الضحايا.
وأشــادت بجهود املؤسســات 
الخدميــة يف العاصمة عدن، لرفع 
األرضار التــي لحقــت بقطاعــي 
املخلفات  الكهرباء وامليــاه، وإزالة 
من  ســاعات  خالل  واالنقــاض، 

القضاء عى املؤامرة اإلرهابية.
رضورة  عى  الهيئة  وشــددت 
جهود  األمنيــة  اللجنة  مواصلــة 
املتابعة والبحــث والتعّقب للُمجرم 
إمــام أحمد عبده  املدعو  الهــارب 

الصلوي، وكل من شــارك معه يف 
التحريــض، والتخطيــط والتنفيذ 
الرتويع  أعــامل  وكذا  للجرميــة، 
الســابقة للمؤامرة، مناشــدة يف 
الســياق مواطني كريــرت خاصة، 
والعاصمة عــدن عامة، عدم الرتدد 
يف تقديــم أي معلومــات ُتفيض 
للقبض عليهــم وتقدميهم للعدالة، 
لينالوا الجزاء الرادع جزاء ما اقرتفوه 
وأبنائها، محّذرة  مدينة كريرت  بحق 
يف الوقت نفســه من مغبة التسرت 
عليهــم، والتي تعــرض مرتكبيها 

للمسائلة.
 ، املجلس  رئاســة  هيئة  وحثت 
املواطنني عــى عدم االنجرار خلف 
املجلس  لتشويه  الهادفة  الشائعات 
واللجنــة األمنية وقيادات الوحدات 
لدورهــم  العســكرية واألمنيــة، 
يف مواجهــة األعــامل اإلجرامية 
عــى  والحفــاظ  والتخريبيــة، 

مكتسبات الجنوب.

شيكاغو- األمناء / عالء بدر :
ـــم أبناء الجنــوب يف الواليات   نظَّ
املتحدة األمريكيــة فعالية بوالية إلينوي 

وذلك دعاًم للشعب الجنويب يف الداخل.
وأقيمت الفعالية الجنوبية يف مدينة 
أكرب  ثالث  تعد  والتي  األمريكية  شيكاغو 
مدينة يف الواليات املتحدة من حيث عدد 
الجنويب  للحفل  أعطى  ما  وهو  السكان 
زخاًم كبريًا لتوصيل رسالة الجنوب إىل 

املواطنني األمريكيني بالوالية.
وأكد املشاركون يف الفعالية رفضهم 
لكل انواع التعذيــب املمنهج يف حرمان 
شــعبنا الجنويب من ابسط حقوقه يف 
الحصول عى متطلبات الحياة الرئيسية 
والخدمات وكذا رفض كل اشكال االعتداء 

ومحاوالت إعادة احتالل الجنوب .
عن  الصــادر  البيان  يف  وطالبــوا 
الفعالية مجلس االمــن بتفعيل قراراته 
٩٢٤—٩٣١ الداعمــة لحقنــا الجنويب 
بالقيام  العريب  التحالــف  ، كام طالبوا 
مبســئولياته القانونيــة واالخالقيــة 

واالنسانية تجاه شعبنا الجنويب ..
الجنويب  بحقهم  متســكهم  وأكدوا 
الغري قابل للمســاومة وان أمن الجزيرة 
دولة  امن  املائيــة من  واملمرات  العربية 

الجنوب العريب املستقلة..
وختموا بيانهم بإعالنهم: " التضامن 
الكامل مع املجلــس االنتقايل الجنويب 
ودعمنا له نحــو تحقيق هدفنا الرشعي 
الدولة  واستعادة  االستقالل  والثابت يف 

ج ي د ش )الجنوب العريب(.


