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عدنان األعجم

األمناء/ خاص:
دعــت األمانة العامة لهيئة رئاســة 
الجنوب  أبناء  الجنويب  االنتقايل  املجلس 
يف  الفاعلة  واملشــاركة  الحضــور  إىل 
ستقام  التي  املركزية  االحتفالية  الفعالية 
مبناسبة  عدن  بالعاصمة  الخميس  اليوم 

الذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر املجيدة.
جاء ذلك خالل االجتامع الدوري التي 
عقدتــه األمانة العامة، أمــس األربعاء، 
الجعدي،  محمد  فضل  األســتاذ  برئاسة 
عضو هيئة الرئاســة، نائب األمني العام 
لألمانــة العامة، حيــث ناقش االجتامع 
عىل  ســيحتوي  والذي  الفعالية  برنامج 
فقرات خطابية وأيضا فنية واستعراضية 

للموروث الثقايف الجنويب وتم إقراره.
أداء  تقريري  االجتامع  واســتعرض 
دائريت االقتصادية والشــهداء والجرحى 
للفصــل الثالث من العــام 2022، وأهم 

نفذتهام  التــي  واملبــادرات  األنشــطة 
الدائرتان خالل الفرتة املذكورة.

أمام  اجتامعها،  يف  األمانة،  ووقفت 
املســتجدات التي تشهدها العاصمة عدن 
جانب  إىل  األخرى،  الجنوب  ومحافظات 
األمانة  دوائر  بنشــاط  املتعلقة  القضايا 

العامة، حيــث ُقدمت املقرتحات التي من 
شأنها دعم سري العمل وتطويره.

هذا وقد استعرض االجتامع محرضه 
الســابق وتم املصادقة عليــه مع األخذ 
باملالحظات الواردة، وكذا تم اســتعراض 

تقرير النشاط األسبوعي لدوائر األمانة.

األمناء / خاص :
يف الذكرى النصف سنوية لتشكيله، 
ترأس الدكتور رشــاد العليمي اجتامًعا 
بحضور  الرشعيــة  هيئــات  لكافــة 
أعضــاء مجلس القيــادة يف العاصمة 
للعودة  اســتعداًدا  الرياض،  السعودية 
أيام ضمن جدول  إىل "معاشيق" خالل 
التفاوض  أعامل مرحلــة جديدة مــن 
الهدنة  انتهاء  اإليرانية بعــد  الذراع  مع 
متعددة  ترتيبات  سياق  ويف  اإلنسانية، 
القتال  وجبهات  املحررة  املناطق  تخص 

مع الحويث.
لتشــكيله،  األول  اليــوم  ومنــذ 
ن مجلــس القيادة مــن أول وأهم  متكَّ
انتصار، وهو اســتعادة املكانة املعنوية 
وإقليمًيا  محليًا  اليمنيــة”  لـ”الرشعية 
ودولًيا، بعد سنوات من الفشل والرصاع 
وســيطرة طرف ســيايس واحد عىل 
الرشعية واحتفظ بكل مصالحه رغم كل 

الخسارات التي سببها لهذه الرشعية.
الجمعة،  القيــادة،  مجلس  وطوى 
مسرية نصف عام، كان مكسبها الثاين 
إيران  ذراع  عىل  السيايس  االنتصار  هو 
الحوثيــة يف اليمــن، حيث ســقطت 
أكاذيب الذراع اإليرانية عن اســتعدادها 
للسالم واســتعاد العامل لغته الواضحة 
عن هويــة “املعتــدي” الحقيقي عىل 
األســبوع  فخالل  اليمنيني،  مصالــح 
املــايض توحدت الترصيحــات الدولية 
الحــويث كطرف عدواين  تحديدها  يف 
يغامر مبصالــح اليمنيني وال يعرب عن 
رشوًطا  وضع  وأنه  وآرائهم،  مصالحهم 
بعدها  رفض  مقبولــة  وغري  تعجيزيًة 
متديد الهدنة مضحًيا بالفوائد اإلنسانية 

املحققة لليمنيني.
املوحد  الــدويل  للموقف  وخالفــا 
مجلس  نجح  اليمنيــة،  القضيــة  إزاء 
الفرصة  تفويت  يف  الرئــايس  القيادة 
عىل املليشــيات الحوثية أمــام الداخل 
اليمني وكســب ثقة املدنيني القاطنني 
يف املحافظــات الخاضعة بالقوة تحت 
ســيطرة أذرع إيران، مــن خالل تقديم 
تنازالت تلو أخرى يف امللف اإلنســاين، 

وتصديــر قضية املرتبــات إىل طليعة 
إجراءات بنــاء الثقة، باعتبار ذلك تعهًدا 
قطعه رئيــس املجلس الدكتور رشــاد 
العليمي، أمــام الربملان يف مدينة عدن، 

منتصف أبريل الفائت.
ونظــًرا للتعقيــدات التــي رافقت 
األشــهر املاضية والتباينــات الداخلية 
التي وقفت حائــال دون تحقيق النجاح 
املنشود، ســيكون عىل مجلس القيادة 
الرئايس خالل األيــام القادمة التعامل 
مع الكثري من امللفات املؤجلة ومعالجة 
املجــاالت  االســتحقاقات يف كافــة 

االقتصادية والعسكرية واألمنية.
منذ األيام األوىل إلعالن نقل السلطة 
يف الســابع من أبريل املــايض، وجد 
هدًفا  نفســه  الرئايس  القيادة  مجلس 
لســهام آلة إعالمية إخوانية، ســّخرت 
كل إمكانياتها مــن أجل تفكيك التوافق 
الوطنــي وزرع الشــقاق بــني رئيس 

وأعضاء مجلس القيادة.
وعىل الرغم مــن الحمالت املضادة 
التي كادت تعصــف بالتوافق والرشاكة 
التــي يرتكــز عليها مجلــس القيادة، 
األخرية،  شبوة  أحداث  عقب  وخصوصا 
إال أن الحكمــة التــي أظهرهــا رئيس 
العليمي، ومعه  الرئايس، رشاد  املجلس 
هيئة رئاسة التشــاور واملصالحة، كان 

لها الفضل يف احتواء األزمة.
منــذ أواخــر ســبتمرب املــايض، 
نجحت هيئة التشــاور التي يرتأســها 
من  الكثري  إزالــة  يف  الغيثــي،  محمد 
الراكدة داخل  امليــاه  التباينات وتحريك 
املجلس الرئايس عقب سلســلة لقاءات 
معلنة وغري معلنــة، أجرتها مع رئيس 
لقاءات مع  املجلس، فضال عن  وأعضاء 

دبلوماسيني ومراقبني دوليني.
وخلصت النقاشــات التــي أجراها 
األربعة،  ونوابه  التشــاور  هيئة  رئيس 
إىل رضورة الترسيــع يف إنجاز وإقرار 
مسودة القواعد املنظمة ألعامل مجلس 
القيادة الرئايس وهيئة التشــاور، التي 
أعدتها اللجنة القانونية املشكلة مبوجب 

إعالن نقل السلطة.

هيئة  بذلتها  التــي  للجهود  وخالفا 
التشاور واملصالحة، ساهمت الغطرسة 
التي أظهرتها املليشيات الحوثية مؤخرا 
بعد  أطلقتها  التي  اإلرهابية  والتهديدات 
إحداث صحوة  الهدنة، يف  رفض متديد 
داخــل أروقة املجلس الرئــايس، الذي 
الداخلية،  خالفاتــه  تناىس  ما  رسعان 
وخرج مبوقف موحد يشدد عىل رضورة 
تحقيق هدف واحد هــو إنهاء االنقالب 
أذرع  الدولة من  واستعادة مؤسســات 

إيران يف اليمن.
وينظــر مجلس القيــادة للمرحلة 
القادمــة بكثري من التفــاؤل، وخالفا 
للمنحــة النفطية الســعودية ملحطات 
كهرباء املناطق املحررة التي تم توقيعها 
مؤخــرا بقيمــة 200 مليــون دوالر، 
يأمل املجلس الرئــايس أن يعود برفقة 
الحكومــة إىل العاصمــة عــدن ويف 
جعبتهــام الوديعة املاليــة املقدمة من 
من  املركزي،  للبنك  واإلمارات  السعودية 
االقتصادية  أجل مواجهة االستحقاقات 
مختلف  يف  التنميــة  عجلــة  وإطالق 

املحافظات املحررة.
فأن  "نيوزميــن"،  ملوقــع  ووفقا 
األيام  القيادة، ســيرشع خالل  مجلس 
القادمــة يف ترجمة العديد من الخطط 
إعدادها  عىل  عكــف  التي  التصحيحية 
خرباء ومختصون طيلة األشهر املاضية، 

وذلك يف مختلف أجهزة الدولة.
وترتكــز الخطــط عــىل الحد من 
الدولة  مؤسســات  أداء  يف  االختالالت 
اإليرادات  وتنميــة  الفســاد  ومحاربة 
النفطية وغري النفطية، وذلك عرب تفعيل 
عمل اللجنة العليا للموارد برئاسة اللواء 

عيدروس الُزبيدي.
كام سيواصل مجلس القيادة امليض 
يف اإلصالحات التي دشنها خالل األشهر 
املاضية، من خالل إعــادة تفعيل كافة 
الجهات  وخصوصا  الدولة  مؤسســات 
الرقابيــة مثل الجهاز املركــزي للرقابة 
بعد  الفساد  مكافحة  وهيئة  واملحاسبة 
نجاحه يف إعادة الحياة إىل املحاكم بعد 

عام ونصف من التعرث.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
كرمت القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة 
لحج، صبــاح أمس األربعاء، املالزم أول طيــار/ رحمة عز الدين 
ســالم الحوشــبي، مبناســبة تخرجها من كلية علوم الطريان 
بجمهورية الســودان الشــقيق دفعة 19 وحصولها عىل املرتبة 
األوىل يف دفعتها كأول جندية مينية تنال شهادة يف هذا املجال. 
كام تم تكريم الكابنت فادي بجاش الصبيحي؛ وذلك لحصوله عىل 
التصنيف الدويل يف لعبة الشطرنج وأفضل العب غري مصنف يف 
بطولة آسيا للهواة التي أقيمت يف ســلطنة عامن مطلع أكتوبر 

الحايل.
وقــام رئيس القيــادة املحلية النتقايل لحــج املحامي رمزي 
الشعيبي، مبعية مدير إدارة الشــباب والطالب بالهيئة التنفيذية، 
األســتاذ أدهم الغــزايل، بتكريم املالزم طيار رحمة الحوشــبي 

والكابنت فادي بجاش بدرع وشهادة تقديرية.
وأشاد املحامي الشــعيبي باإلنجاز الذي حققه املكرمني، آمال 
تحقيق املزيد من النجاحات التي ستكون محل فخر واعتزاز ألبناء 

لحج خاصة والجنوب عامة.
من جانبه أكد مدير إدارة الشــباب والطالب أدهم الغزايل بأن 
هذا التكريم  يأيت يف إطار اهتامم انتقايل لحج بالشباب ودعمهم 

وتشجيعهم وتحفيزهم نحو املزيد من العطاء والنجاحات.
كام عرب املكرمون عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم من قيادة 
انتقايل لحج، مؤكدين أن هذا التكريم سيعطيهم دفعة كبرية يف 

تحقيق نجاحات أخرى.

 األمناء / عدن:
الهبــة  قائــد  جــدد 
الحرضمية الثانية الشــيخ 
الجابري،  سعيد  بن  حسن 
تحذيراتــه  األربعــاء، 
باملنطقة  الجبايات  لنقاط 
مــن  األوىل  العســكرية 
الحشــود  وإيقاف  التدخل 
ملليونية  املتوجهة  السلمية 
الخالص مبدينة ســيئون، 
خالل ترصيح له لوســائل 

اإلعالم.
وقال قائــد الهبة: "إن 
األوىل  العسكرية  املنطقة 

يجب عليها أن تكف عن قمع الحشود املتوجهة إىل ساحة املليونية 
مثل ما فعلت السنة املاضية".

وحذر الجابري يف الوقت ذاته من أن الرد ســيكون قاسًيا من 
الشــعب، وأن حرضموت اليوم ليســت كحرضموت األمس، ولن 

يسكت الشعب عن مظلوميته.
ودعــا جميع فئات ورشائح املجتمع للمشــاركة يف مليونية 
الخالص املطالبة بإخراج قوات املنطقة العسكرية األوىل وإحالل 
قوة دفاع حرضموت البالغ قوامها 25 ألف جندي لحامية وتأمني 

كافة ربوع وادي وصحراء حرضموت.

�أمانة �النتقايل تدعو للح�سور و�مل�ساركة يف �لفعالية �ملركزية مبنا�سبة ذكرى 14 �أكتوبر

)�لرئا�سي( و�لعودة �إىل معا�سيق مرة �أخرى.. ترتيب للأولويات بخطط ت�سحيحية وقر�ر�ت حا�سمة

�نتقايل حلج يكرم �مللزم �أول طيار )رحمة 
�حلو�سبي( و�لكابنت )فادي بجا�ش �ل�سبيحي(

قائد �لهبة �حل�سرمية يحذر �الأوىل: 
�لرد �سيكون قا�سًيا

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

