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محليات

متحدث �النتقايل: 14 �أكتوبر جتدد 
�لعزم على حترير �جلنوب

�نتقايل حبيل جرب يحّمل �ل�شرعية 
م�شوؤولية تردي �الأو�شاع

�للو�ء بن بريك يلتقي عدد� من م�شائخ 
و�شخ�شيات و�أعيان حدق يافع مبديرية �شباح

يف ذكرى 14 �أكتوبر.. �لرئي�س �لُزبيدي يتعهد بتحقيق تطلعات �جلنوبيني

�أبناء مودية يخرجون مب�شرية جماهريية حا�شدة مبنا�شبة ذكرى 14 �أكتوبر

�نتقايل �ل�شالع يناق�س تطور�ت �ملوقف �الأمني ومعارك �جلبهات

عدن / األمناء / خاص :
الُزبيدي،  عيــدروس  الرئيس  قال 
الجنويب:  االنتقــايل  املجلس  رئيس 
"تحل عىل شــعبنا الجنويب ثورة 14 
أكتوبر التي تجسد امللحمة األسطورية 

ملآثر شعب الجنوب البطولية".
وأشار يف خطاب مبناسبة الذكرى 
الـ 58 للثورة، إىل مشاركة جميع قوى 
شعب الجنوب، من جبال ردفان لتمتد 
إىل أرايض الجنوب يف املدن واألرياف 
كافة، توجت بإعالن االستقالل يف الـ 

30 من نوفمرب 1967م.
الجنوب بسطت  أن دولة  ونبه إىل 
أراضيها  كامل  عىل  الوطنية  سيادتها 
بحدودها املتعارف عليها، كدولة تتمتع 
بعضوية كاملة يف مختلف مؤسسات 

الرشعية اإلقليمية والدولية.
الرشائــع  اعــراف  إىل  ولفــت 
والقوانــن الدوليــة كلها بســيادة 
الشعوب عىل السلطة والرثوة، مؤكدا 
به بن  الجنوب معــرف  أن شــعب 
شــعوب العامل وُبنية النظام الدويل، 
مشــددا عىل عدم امتالك جهة سلطة 

إلغاء حقوقه أو قدرة الترصف فيها.
وأوضح أنه ال يجوز ألي جهة تقرير 
مصري شــعب الجنــوب أو أن تفرض 
عليه مســتقبال سياسيا يتعارض مع 
منذ  عنها  يعرب  التي  وتطلعاته،  إرادته 
احتالل الجنــوب بالعام 1994م بقوة 
الســالح ووضعه تحت حكم عسكري 

احتاليل تدمريي.

اليمني ســعى  االحتالل  بأن  ونوه 
ونهب  الجنوب  دولة  سيادة  الغتصاب 
أن  إىل  ثروتها، وطمس هويتها، الفتا 
شعب الجنوب يخوض ثورته التحررية 
الستعادة وبناء دولة الجنوب املستقلة، 

مستمًدا عزمية ثوار 14 أكتوبر.
اعتامد  إىل  الُزبيدي  الرئيس  ولفت 
املجلــس االنتقايل الجنــويب الحوار 
كطريقة مثىل لتوحيــد الصف، بأياد 
ممدودة إىل أبناء الجنوب كافة لتنظيم 
كافة الجهود واإلمكانات الوطنية إعالًء 
للمصلحــة الوطنية لشــعب الجنوب 
واعتبار،  مصلحــة  كل  عىل  وقضيته 
باستعادة  األسمى  الهدف  إىل  وصواًل 
وبناء دولة الجنوب املســتقلة، كدولة 

لكل وبكل أبناء الجنوب.
وتعهــد يف كلمتــه بالعمل عىل 
الجنوب،  شعب  وإرادة  أهداف  تحقيق 
عىل  امللقاة  املســؤولية  حجم  بإدراك 
عاتق املجلس تجاه الشــعب وقضيته 
الوطنية ومستقبله السيايس، مضيفا 
أننا سنميض عىل درب شهداءنا حتى 

استعادة وبناء دولة الجنوب.
وأضــاف الرئيــس الُزبيــدي يف 
خطابــه، أن أبطال القوات املســلحة 
الجنوبية، يواصلــون تضحياتهم يف 
أنهم  العزة والكرامــة، مؤكدا  ميادين 
الســياج الذي تتحطم عىل أســواره 
اإلرهابية  الحويث  مليشــيات  أطامع 
مشاريع  عتباته  عىل  وتتبدد  املعتدية، 
بكافة  واإلرهــاب  واإللحــاق،  الضم 

أشكاله ومصادره.
املســلحة  القوات  أفــراد  وطالب 
الجنوبية برفع درجة االستعداد دفاًعا 
عن العقيدة السمحة، والهوية الوطنية 
والعرض،  واألرض  والوطن  الجنوبية، 
وتحرير مــا تبقى من أرايض الجنوب 
الطاهرة من قــوى اإلرهاب والتطرف 

وكل أشكال االحتالل اليمني.
وجــدد رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب، حرص املجلس عىل التعاون 
مع حكومة املناصفة للحد من معاناة 
البسطاء وإصالح األوضاع االقتصادية 
والخدمية، مشــريا إىل عــدم ادخار 
أي جهود يف خدمة الشــعب وتلمس 

همومه وتلبية احتياجاته.

مودية/األمناء/خاص:
خرج أبناء مديرية مودية مبحافظة 
أبن مبسرية جامهريية حاشدة طافت 
شوارع الســوق العام باملديرية وسط 
جنوبية  وأغاين  وشــعارات  هتافات 
فرحا بالذكرى الـ 58 لثورة 14 أكتوبر 

املجيدة.
وألقى األخ عــيل محمد عيل عمر 
املحلية  القيــادة  رئيــس  الصالحي، 
مبديرية  الجنويب  االنتقايل  للمجلس 
فيها  حيا  ترحيبيــة  بكلمــة  مودية، 
الجموع الغفــرية الحارضة من داخل 
املديرية وخارجها، ومشــاركتهم هذه 
املجيدة، وخالل كلمته حث  االحتفالية 
وشــدد عىل تكاتف اللحمة الجنوبية 
أرض الجنوب الحبيب.للميليشــيات الحوثية الغازية باتجاه الوطنية والوقوف صفا واحدا للتصدي 

الضالع / األمناء / خاص :
للمجلس  التنفيذية  الهيئة  ناقشت 
محافظة  يف  الجنــويب  االنتقــايل 
واألمني  السيايس  الوضعن  الضالع، 
يف املحافظــة، وانتصــارات القوات 
املسلحة الجنوبية الباسلة يف الجبهات 
ضد مليشــيات الحويث املدعومة من 

إيران.
عبدالله  العميد  برئاســة  وبحثت، 
الهيئة، أمس -  مهدي ســعيد، رئيس 
مستويات تنفيذ أعاملها للفصل الثالث 
بالتقيد  ووجهت  الجــاري،  العام  من 

مبعايري العمل املؤسيس.
وتطــرق االجتــامع إىل جهــود 
التحضــري لفعالية تأبن املناضل عيل 

اليوم األحد يف سينام  النرص الضالع.حيمد، املرتقبة 

األمناء / خاص :
أكد عيل عبدالله الكثريي، املتحدث باســم املجلس االنتقايل الجنويب، 
أن ذكرى ثــورة 14 أكتوبر، تجدد العزم عىل امليض خلف نهج الشــهداء 
واملناضلن، الســتكامل أهداف شــعب الجنوب يف التحرر واالستقالل 

وإقامة دولته.
ومثن خالل كلمته - يف احتفالية نظمتها الهيئة التنفيذية للمجلس يف 
حرضموت، بذكرى ثورة 14 أكتوبر - تضحيات شــهداء الجنوب الخالدة، 

مؤكًدا أن األجيال تستلهم منها قيم الفداء والوالء للوطن.
وشدد عىل حتمية انتصار شعب الجنوب عىل الرغم من تعدد الحروب 

عىل مختلف األصعدة، العسكرية والسياسية واإلعالمية واالقتصادية.
وأشــار إىل انخراط املجلس االنتقايل الجنويب يف العملية السياسية 
واتفاق الرياض وتشــكيل الحكومة، ورحب بعودتها إىل العاصمة عدن، 

رغم عراقيل الرشعية اإلخوانية لتعطيل االتفاق.

حبيل جبر / األمناء / خاص :
حملت القيــادة املحلية للمجلس االنتقــايل يف حبيل جرب، الرشعية 
اإلخوانية املســؤولية عن تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية وتوقف 

رصف املرتبات.
واطلعت، خالل اجتامعها أمس الســبت، برئاســة فيصل جربان، عىل 

مهامها للفرة املقبلة من العام الجاري.
وتلقت أثناء االجتامع تقريًرا عن أعامل أنشطة الثالثة فصول املنتهية، 

وشددت عىل مراعاة معايري العمل التنظيمي للمجلس.

األمناء/خاص:
التقى اللواء الركن أحمد ســعيد بن بريك - رئيــس الجمعية الوطنية 
للمجلــس االنتقايل الجنــويب يف مكتبه - عددا من املشــائخ واألعيان 

وشخصيات منطقة حدق يافع مديرية سباح.
وناقش اللقاء مستجدات األوضاع عىل الساحة الجنوبية، ودور قبائل 
وشخصيات حدق ويافع يف الحفاظ عىل وحدة الصف الجنويب وتحقيق 

السلم االجتامعي والدفاع عن حياض الوطن.
كام جرى خالل اللقاء مناقشة جملة من القضايا املتعلقة باالحتياجات 
الخدمية وتنســيق الجهود للتصدي لكل املحاوالت الفاشــلة للمليشيات 

الحوثية للتقدم باتجاه املنطقة.
وأشاد اللواء بن بريك خالل اللقاء بدور قبائل وأبناء الحدق ومديريات 
يافع والتضحيات الجســام التي يســطرونها إىل جانب القوات املسلحة 
الجنوبية وقوات املقاومة يف مواجهة املليشيات الحوثية، مؤكدًا أن قيادة 

املجلس االنتقايل تويل أبناء الحدق ويافع جل اهتاممها.
ومن جانبهم، مثن الحارضون جهود الرئيس القائد عيدروس قاســم 
الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل، القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، 
واللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، لخدمة القضية 
الجنوبية واستعادة الدولة والهوية  مؤكدين وقوفهم إىل جانبهم ودعمهم 
لكل تحركاتهم السياسية والدبلوماســية، وكل االجراءات التي من شأنها 
التصدي للمؤامرات التي تســتهدف العاصمة عدن ومحافظات الجنوبية 
بغيــة زعزعة األمن واالســتقرار فيها من قبل كل القــوى الحاقدة عىل 

الجنوب.


