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محليات

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  باســم  املتحــدث  قــال 
إن  الكثريي،  عــي  الجنويب  االنتقايل 
النزق والبغي  لهذا  اإلدانة مل تعد كافية 
اإلرهــايب الحويث الــذي مل يعد معه 

الحديث عن متديد الهدنة مقبوال.
أن املجلس االنتقايل  الكثريي  وأكد 
الجنويب يحتفظ بحقــه يف الرد عىل 
هذا الصلــف وما يوازيــه من تصعيد 
املواجهة  جبهــات  يف  حويث  عدواين 

بالضالع ويافع وكرش.
مليشــيات  أن  إىل  الكثريي  ولفت 
عدوانها  يف  تتامدى  اإلرهابية  الحويث 

بالطائرات املســرية للمنشآت النفطية 
يف محافظتي شبوة وحرضموت.

وقال الكثريي إن مليشيات الحويث 
استهدفت ليلتي 18 و19 أكتوبر 2022م 
النشــيمة مبحافظة شبوة وها  ميناء 
هي اليوم الجمعــة 21 أكتوبر 2022م 
تســتهدف ميناء الضبة لتصدير النفط 
بطائرتــن  حرضمــوت  مبحافظــة 
مسريتن مهددة بذلك املنشآت النفطية 

واملالحة البحرية يف البحر العريب.
وطالب الكثــريي املجتمع الدويل 
بإدراج هذه املليشيات الحوثية املدعومة 
إيرانيــا يف قوائم التنظيامت اإلرهابية 

واتخاذ ما يلزم للجمها وردعها.

األمناء/ خاص:
تــرأس اللــواء الركن أحمد 
بأعامل  القائم  بريك،  بن  سعيد 
االنتقــايل  املجلــس  رئيــس 
الجمعية  رئيــس  الجنــويب، 
اجتامعًا  الخميــس،  الوطنية، 
للجنة التحضريية ملئوية الفقيد 
اليابي،  نجيــب محمد  الكاتب 
حيث تم مناقشة برنامج فعالية 
يف  تنظيمه  املزمــع  التأبــن 
صباح يوم األحد القادم املوافق 

23 أكتوبر الجاري.
اللواء  وجه  االجتامع،  ويف 
بــن بريــك، بــرضورة تنفيذ 

بتاريخ  يليق  بشــكل  الفعالية 
الكبري  واملؤرخ  الكاتب  ومكانة 
اليابي، مؤكــدًا توجيه الدعوة 

لزمالء  والحضور  للمشــاركة 
وأصدقــاء ومحبي الفقيد وكل 

أبناء عدن.

كرش/ األمناء/ خاص:
للقيادة  التنفيذية  الهيئــة  عقدت 
املحليــة للمجلس االنتقــايل الجنويب 
مبديرية كــرش محافظة لحج صباح 
أمس الســبت اجتامعها الدوري الثاين 
لشــهر اكتوبر برئاسة األستاذ هارون 

ّمه الحميدي رئيس الهيئة. مقبل الصُّ
ويف مستهل االجتامع حّيت الهيئة 
الجيش  أبطال  وثبات  صمود  التنفيذية 
والحــزام األمني واملقاومــة الجنوبية 
وتصديها  والبطولة  الرشف  مواقع  يف 
الحوثية  املليشيات  شنته  الذي  للهجوم 
الجبانة عىل امتــداد املواقع الحدودية 

للجبهة خالل اليومن املاضين.
التنفيذية التقارير  وناقشت الهيئة 
املقدمــة من إدارايت حقوق اإلنســان 
لشهر  التنفيذية  بالهيئة  والجامهريية 

أكتوبر الحــايل باإلضافة إىل التقرير 
الهيئة  بعمــل  الخــاص  التنظيمــي 
من  املنرصمة  الفــرة  خالل  التنفيذية 

الشهر الجاري.
تداعيات  أمام  الهيئــة  كام وقفت 
الذي شــنته مليشيات  الهجوم األخري 
الجيش  مواقع  عــىل  الجبانة  الحويث 

واملقاومــة الجنوبية بجبهة كرش يف 
آبهة  غري  املُزّمنة  األمميــة  الهدنة  ظل 
اإلقليم  دول  أمــام  بالتزاماتها  بالوفاء 

والعامل.
وخرجت الهيئة التنفيذية بعدد من 
القرارات والتوصيات التي من شــأنها 

تعزيز أداء عملها مستقباًل.

النتقايل: اإدانة الإرهاب احلوثي مل يعد كافًيا ومتديد الهدنة غري مقبول

اللواء بن بريك يرتاأ�س اجتماًعا للجنة التح�ضريية 
ملئوية الفقيد الكاتب جنيب اليابلي

تنفيذية انتقايل كر�س تعقد اجتماعها الدوري الثاين ل�ضهر اأكتوبر

 األمناء/ خاص:
بحضور رئيس الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحلية للمجلس 
االنتقايل مبحافظة شبوة العميد عي أحمد الجبواين، شيعت 
جموع حاشدة، الجمعة، مبقربة منطقة جباه مبديرية نصاب 
مبحافظة شــبوة، جثامن الشهيد مبارك عوض ذيبان املرزقي 
والذي استشهد يوم أمس بعملية إرهابية وسط العاصمة عتق.

وشارك يف التشــييع قيادات انتقايل املحافظة وعدد من 
مسؤويل السلطة املحلية بشــبوة وقيادات أمنية وعسكرية 

وأعيان القبائل والشخصيات االعتبارية واملواطنن.
بالتعازي  التنفيذية النتقايل شــبوة  الهيئة  وتقدم رئيس 
واملواســاة القلبية الصادقة نيابة عن قيادة انتقايل املحافظة 
إىل العميد عوض ذيبان يف استشهاد ولده مبارك، سائاًل املوىل 
عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس 

األعىل من الجنة، وأن يلهم أهله الصرب والسلوان.
إىل ذلك تقدمت الحشود التي شاركت يف التشييع بتعازيها 
ومواساتها للعميد عوض ذيبان وأقاربه وقبيلة املرازيق عامة، 
وســط تنديد وإدانة بالعملية اإلرهابية التي استهدفت نفًسا 

بريئة.
ودعت الجموع املشيعة قيادة الســلطة املحلية واألجهزة 
األمنية إىل رسعة الكشف عن مرتكبي هذه الجرمية اإلرهابية، 

وتقدميهم للعدالة.

األمناء/ خاص:
اطلع العميد عبدالله مهدي، رئيس العمليات املشركة ملحور 
الضالع القتــايل، رئيس القيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف الضالع عىل ســري العمليات العسكرية بجبهات 

شامل الضالع.
وأشــاد العميد مهدي خالل زيارته الجبهات، يوم السبت، 
بدور الفريق العمليايت يف املحور يف مواصلة تطوير الخطط 

العسكرية وتعزيز املواقع القتالية.
وتواصــل القوات املســلحة الجنوبية التصــدي لتصعيد 
املليشــيات الحوثية املدعومة من إيران عىل مختلف الجبهات، 

حيث كبدت الحوثين خسائر فادحة.

رئي�س تنفيذية انتقايل �ضبوة يتقدم جموع 
م�ضيعي جثمان ال�ضهيد مبارك ذيبان

رئي�س انتقايل ال�ضالع يتفقد 
اأو�ضاع اجلبهات


