
4 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thusday - 11 Oct 2022 - No: 1437 الثالثاء 11 أكتوبر 2022م - املوافق 15 ربيع األول 1444هـ - العدد 1437

األمناء/ خاص:
مثن الرئيــس عيدروس الُزبيدي، 
رئيس املجلــس االنتقايل الجنويب، 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس، 
خالل اســتقباله أمس، رام براساد، 
القائم بأعامل سفري جمهورية الهند 
لدى بالدنا - موقــف حكومة الهند 
بتعليق قرار حظر تصدير القمح يف 

ظل أزمة الغذاء العاملية.
اللقــاء، بحضور  وشــدد خالل 
امللحق العســكري يف سفارة الهند 
العقيد/ جــي إس جريوال، ومحمد 
شابري ســكرتري ثان يف السفارة - 
عىل أن موقف الهند اإلنساين سيظل 
محل تقدير وامتنان الشعب والقيادة 

السياسية.
تطلع  عن  الُزبيدي  الرئيس  وعرب 
مجلــس القيــادة الرئــايس لدعم 
جمهورية الهند يف مجاالت التأهيل 
والتدريب األمني والعســكري وبناء 

قدرات كوادر املؤسسات الحكومية.
وبحث دور الهند يف دعم مجلس 
القيــادة الرئــايس، وتعزيز جهود 
الحياة  لتطبيع  املناصفــة  حكومة 
لتداعيات  إضافة  االقتصاد،  وإنعاش 
التصعيد العسكري ملليشيات الحويث 
متديد  ورفضها  إيران،  من  املدعومة 

الهدنة األممية.
إن  الُزبيــدي  الرئيــس  وقــال 
جر  تحــاول  اإلرهابية  املليشــيات 

البالد إىل منحدر ســحيق بســبب 
مواصلة  عــىل  وإرصارها  تعنتهــا 
الحرب العدوانية ضد األبرياء، خدمة 

ألجندات إيرانية بحتة.
بأعامل  القائم  شدد  ناحيته،  من 
الســفري الهندي، عىل موقف بالده 
الرئايس  القيــادة  ملجلــس  الداعم 
أوجه  كافــة  تقديم  واســتعدادها 
وحكومة  للمجلس  واملساندة  الدعم 

املناصفة إلنجاز مهامهام الوطنية.

األمناء / خاص :
لغة حاســمة يتعامل بها الجنوب يف 
املليشيات  الذي تشــنه  مواجهة اإلرهاب 
عمدت  بعدما  وذلــك  اإلرهابية،  الحوثية 
األخــرية إىل العمل عــىل تكثيف وترية 

إرهابها الغاشم.
املليشيات  فيه  الذي ترص  الوقت  ففي 
إرهابها، وجه  دائرة  الحوثية عىل توسيع 
- رئيس  الُزبيدي  القائد عيدروس  الرئيس 
املجلس االنتقــايل الجنويب، نائب رئيس 
املجلس الرئايس - بالــرد الحازم عىل أي 

اعتداءات حوثية.
خالل  الُزبيدي،  الرئيــس  توجيه  جاء 
العاصمة  يف  إقامتــه  مبقــر  اجتامعه 
الســعودية الرياض، مع وزير الدفاع يف 
حكومة املناصفة الفريق محسن الداعري.

خالل االجتامع، اّطلع الرئيس الُزبيدي، 
الداعري، عىل مســتجدات  الفريــق  من 
املواجهة  جبهات  يف  العسكرية  األوضاع 
االستعداد  ومستوى  الحويث،  مليشيا  مع 
التي  املليشــيا  اعتداءات  القتايل ملواجهة 

أعقبت انتهاء الهدنة األممية.
أهمية رفع  القائد عىل  الرئيس  وشدد 
اليقظة العســكرية، والرد بكل قوة وحزم 
عــىل أي محاولــة اعتداء عــىل القوات 
العســكرية املرابطة يف جميع الجبهات، 
والتنبــه ألي محاولة تســلل أو توغل قد 
إىل مواقع  املليشيات  عليها عنارص  تقدم 

التامس.
وأكد الرئيس الُزبيــدي أهمية تكثيف 
برامج التدريــب والتأهيل للقادة واألفراد، 

التطورات  مبــا ميّكنهم مــن مواكبــة 
مبديا  العســكرية،  العلوم  يف  املتالحقة 
اســتعداد مجلس القيادة الرئايس لتقديم 
كل ما من شــأنه أن يعزز أداء منتســبي 
املهارات  وإكســابهم  املســلحة،  القوات 
الالزمة للتعامل مع جميع املواقف بكفاءة 

واقتدار.
الدعم  الداعري  اللواء  مّثن  جانبه،  من 
املتواصل للرئيس الُزبيدي لقيادة املؤسسة 
العســكرية وحرصه الدائــم عىل حل أي 
إشــكالية تعرتض ســري عملها، مؤكدا 
جاهزيــة القوات املســلحة للرد عىل أي 
اعتداءات أو هجامت قد تشنها املليشيات 
الحوثيــة وكبــح جامحهــا ورغبتهــا 

املتعطشة للدماء.
الُزبيدي  القائــد  الرئيس  توجيهــات 
اإلرهاب  تأيت يف وقت تستعر فيه وترية 
الحويث، ومن ثم فإن لغة الحسم التي عرّب 
التعويل عليها بشــكل  يتم  الرئيس  عنها 

كبري لحسم تلك املعركة يف أقرب وقت.

كاملة  قناعة  التوجيهات  وتحمل هذه 
لــدى القيادة الجنوبية، بــأن غايتها يف 
الوقــت الحايل تتمثل يف حســم املعركة 
ضد املليشيات الحوثية، وذلك بعدما عملت 
األخرية عىل إطالــة أمد الحرب عىل مدار 

الفرتات املاضية.
لغة الحســم التي تتحدث بها القيادة 
الجنوبية تأيت يف وقت ميارس فيه حزب 
املشــاركة  عن  متعمدا  عزوفــا  اإلصالح 
الجدية يف الحرب عىل املليشيات الحوثية 
اإلرهابية، ومن ثم فمن الرضوري تحشيد 

كل الجهود للرتكيز عىل تلك املواجهات.
وأحــد أهم العوامل يف هــذا اإلطار، 
هــو رضورة العمل عىل إخــراج عنارص 
باعتبار  الجنوب،  اإلخوانية من  املليشيات 
أن وجودهــا غري رشعي بــأي حال من 
األحــوال، بل إنهــا تعمل عىل تســهيل 
ضد  الحويث  اإلرهــاب  دائرة  وتوســيع 

الجنوب.

األمناء / خاص :
نظمــت القيادة املحليــة للمجلس 
االنتقايل الجنــويب يف مديرية صرية 
وبالتعاون  األحــد،  عــدن،  بالعاصمة 
والتنسيق مع السلطة املحلية باملديرية، 
حفاًل فنيًا وعرضًا مرسحيا، مبناســبة 
الذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة، 
برعاية الرئيس القائد عيدروس قاســم 
االنتقايل  املجلــس  رئيس  الُزبيــدي، 

الجنويب.

ويف االحتفاليــة التــي أقيمت يف 
حديقــة نيو عدن، بحضــور املحامية 
نريان ســوقي، عضو هيئة الرئاســة، 
والعقيد  الوطنية،  الجمعية  نائب رئيس 
تنفيذية  الله، رئيس  محمد حسني جار 
انتقــايل صــرية، بدأ الحفــل بعرض 
مدينة  معامل  من  عدد  لصور  تلفزيوين 

عدن التاريخية واألثرية البارزة.
كــام شــهدت االحتفاليــة عرًضا 
وثائقًيا ومرسحًيا بعنوان »عهد الرجال 
للرجــال« والــذي تحدث عــن أصالة 

وعراقة شعب الجنوب، ومراحل نضاله 
وتضحياته وصــوال إىل ما تحقق من 
منجزات وانتصــارات تحت راية الدولة 
للرئيس  حكيمــة  وبقيادة  الجنوبيــة 

القائد عيدروس الُزبيدي.
حــرض الفعالية عدٌد مــن أعضاء 
الهيئــة التنفيذية بانتقــايل العاصمة 
عــدن ومديرية صرية وقيــادات أمنية 
وعســكرية وشــخصيات سياســية 
من  وحشــد  وتربويــة  واجتامعيــة 

املواطنني.

أخبار

األمناء/ خاص:
إىل جانب ســري الحرب عىل املليشــيات الحوثية اإلرهابية، فإن 
معركة أخرى يوليها الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي- رئيس املجلس 
االنتقــايل الجنويب، نائــب رئيس املجلس الرئــايس - وهي املعركة 

االقتصادية.
عنايــة الرئيس الُزبيــدي بامللف االقتصادي، هــي ترجمة فعلية 
وحقيقية لحجم االهتامم بالعمل عىل تحقيق االستقرار الشامل، ليس 

فقط عىل الصعيد األمني، لكن أيضا عىل صعيد الوضع املعييش.
الرئيس القائد الُزبيــدي، أّكد أن مجلس القيادة الرئايس وحكومة 
املناصفة وبدعم من األشــقاء يف دول التحالــف العريب يخوضون 

معركة مصريية إلنعاش اقتصاد البالد.
جاء ذلك يف لقاء مهم جمعه يف مقر إقامته بالعاصمة السعودية 
الرياض، مع الفريق االقتصادي برئاسة حسام الرشجبي، حيث شدد 
الرئيــس الُزبيدي عــىل رضورة مضاعفة الجهود ملســاعدة مجلس 
القيادة يف جهــوده إلنعاش االقتصاد املنهار وإيقاف تدهور ســعر 

رصف العملة املحلية.
وقال إن معركــة مجلس القيادة الرئايس للتعــايف االقتصادي، 
معركــة مصريية، وال تختلف عن املعركة التي يخوضها الشــعب مع 

املليشيات الحوثية اإلرهابية املدعومة من إيران.
ووّجه الرئيــس القائد، خالل اللقاء، الفريــق االقتصادي بالعمل 
عىل مسارين رئيسني:  مسار رسيع لوقف انهيار سعر رصف العملة 
املحلية، من خالل تعزيز اإليرادات، وترشيد اإلنفاق، وتطوير األنظمة 

املالية واإلدارية يف املؤسسات اإليرادية وتأهيل كوادرها.
كام أمر بالعمل عىل تفعيل األجهزة الرقابية وتعزيز الشــفافية، 
ومكافحة الفســاد، وتطوير السياســات املاليــة والنقدية، وضبط 
وتنظيم عمل رشكات الرصافة وتكثيف الرقابة عليها، ومسار الحلول 
املســتدامة من خالل العمل عىل إطالق مشاريع استثامرية كربى يف 
القطاعات االقتصادية الحيوية، وإعداد دراسات اقتصادية اسرتاتيجية 

عميقة تسهم يف إيجاد تعاٍف اقتصادي حقيقي يلمسه املواطن.
واّطلع الرئيس القائد من الفريق االقتصادي عىل آلية ســري عمل 
الفريق، والجهود املبذولة الستيعاب تعهدات األشقاء لدعم االقتصاد 
الوطني، وجهود الفريق لحشد دعم املانحني لبالدنا، وإعداد الدراسات 

واالستشارات الالزمة للتعايف االقتصادي.
بدوره، عرّب رئيس الفريق وأعضاؤه عن شكرهم وامتنانهم للدعم 
الكبري الذي يقدمه ملجلس القيادة الرئــايس للفريق، والحرص الذي 
يوليه لتذليل الصعاب التي تعرتض ســري عملــه، مؤكدين أن الفريق 
يعّول كثرًيا عىل دعم الرئيس الُزبيــدي للفريق بصفته رئيس اللجنة 

العليا للموارد.
يضاف هذا االجتامع إىل سلســلة من االجتامعــات التي عقدها 
الرئيــس القائد الُزبيــدي، عىل مدار الفرتة املاضية، ســعيا لتحقيق 

انتعاشة يف الوضع املعييش.
وهذه االنتعاشة يتم العمل عىل تحقيقها من خالل محاولة جذب 
االستثامرات للمناطق الخالية من اإلرهاب الحويث، لبدء مرحلة جديدة 

من الوضع االقتصادي اآلمن واملستقر.
وحجم العنايــة بالوضع املعييش يعود بشــكل كبري إىل أن هذا 
االستقرار سيحســن من أحوال املواطنني من جانب، فضال عن كونه 
ســيجعل الجهود مركزة بشــكل أكرب عىل ردع اإلرهاب الحويث الذي 

يتوغل استغالال لألزمة اإلنسانية.

األمناء/ خاص:
زار املتحدث الرســمي للمجلس االنتقــايل الجنويب، عضو هيئة 
الرئاسة، األستاذ عيل عبدالله الكثريي، مساء يوم أمس األول، معايل 
األســتاذ طارق العكربي وزير الرتبية والتعليم بحكومة املناصفة يف 

منزله مبدينة املكال.
وقــال الكثريي إن الزيارة كانت ودية تم خاللها مناقشــة  كل ما 

يخص الشأن العام.
وأضــاف: "جددت دعمنا له باتجاه االرتقــاء بعمل وزارة الرتبية 

والتعليم ورفض أي تعطيل يستهدف الوزارة وخططها".

الرئي�س الُزبيدي يطالب الهند بدعم اجلهود الأمنية وبناء القدرات

عزم الرجال.. الرئي�س الُزبيدي يوجه بالرد احلازم على الإرهاب احلوثي

ا م�سرحًيا احتفاًل بالذكرى الـ59 لثورة 14 اأكتوبر انتقايل �سرية يقيم حفًل فنًيا وعر�سً

الرئي�س الُزبيدي يقود مرحلة اإنقاذ القت�ساد.. 
معركة ل تقل اأهمية عن املواجهة الع�سكرية

الكثري يوؤكد دعم املجل�س النتقايل 
جلهود وزير الرتبية والتعليم


