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محليات

لقاء الخبجي ومدير مكتب المبعوث الأممي..

برعاية الرئي�س الُزبيدي.. 

األمناء / خاص :
متواصل  حويث  تصعيد  ظل  يف 
العاصمة  استضافت  الجبهات،  يف 
عدن مباحثات جنوبية أممية تبحث 

يف التطورات األخرية.
الحديــث عن اجتــاع الدكتور 
رئاسة  هيئة  عضو  الُخبجي،  نارص 
املجلس االنتقــايل الجنويب، رئيس 
وحدة شؤون املفاوضات، يوم األحد، 
يف مقر الشؤون الخارجية للمجلس 
بالعاصمة عدن،  الجنويب  االنتقايل 
مع بيرت رايس مدير مكتب املبعوث 

األممي يف عدن.
أنيس  الــذي حــره  اللقــاء 
العامة  اإلدارة  رئيس  نائب  الرشيف، 
باملجلــس  الخارجيــة  للشــؤون 
االنتقايل الجنويب، وهديل ســمري 
مســؤول الشــؤون السياسية يف 
مكتــب املبعــوث األممــي، بحث 
األخري  الحويث  التصعيــد  تداعيات 
عــى مفاوضــات متديــد الهدنة 

وجهود السالم.
وأكد الُخبجي، يف هذا اإلطار، أن 
مليشيا الحويث أهدرت فرص السالم 
األخرية،  اإلرهابية  الهجــات  بعد 
الذي اســتهدف  الهجوم  وآخرهــا 
مينــاء الضبة النفطــي مبحافظة 
حرموت، وما سبقه من اعتداءات 
مبحافظة  النشــيمة  مينــاء  عى 
شبوة والجبهات الحدودية بالطريان 

املسري.
مغبة  مــن  الُخبجــي  وحــذر 
املليشيات  مداهنة  يف  االســتمرار 
الحوثية وتقديم التنازالت إليها عى 
األمن والســلم اإلقليمــي واملالحة 
الدولية، مشريًا إىل أن الحويث أهدر 
كافــة اإليرادات التــي يف قبضته 
لدعم ومتويل االعتداءات والعمليات 

اإلرهابية.

وأضــاف الُخبجي أن مليشــيا 
الحــويث ال تعري القانــون الدويل 
الدويل  األمــن  مجلس  وقــرارات 
الحوار  أي اهتام، وال تفهــم لغة 
كلا  بتاديها  تزيد  وإنها  والسالم، 
التنازالت، مشيًدا بقرار  إليها  قدمت 
الوطني يوم أمس  الدفــاع  مجلس 
الحوثيني  ميليشيات  بشأن تصنيف 
جاعــة إرهابية، داعًيــا املجتمع 
الــدويل إىل اتخــاذ تدابري حازمة 
القيادة  مجلس  ملســاندة  وصارمة 
اإلرهاب  مواجهــة  يف  الرئــايس 

الحويث وكبح جاحه.
املجلــس  أن  الُخبجــي  وأكــد 
االنتقايل الجنــويب قّدم العديد من 
االتفاقات  خالل  سبق  فيا  الفرص 
واملشاورات األخرية من أجل التفرغ 
ومعالجة  الحويث  التهديد  ملواجهة 
األوضــاع االقتصاديــة والخدمية 
املحررة،  املحافظــات  يف  واألمنية 
مشــددا عــى رضورة تنفيذ كافة 
كاتفاق  الســابقة  االتفاقات  بنود 
ومشــاورات الريــاض، لتفــادي 
تصاعد وترية الحراك الشــعبي يف 

حرموت وخروجه عن السيطرة.
من جانبــه، أكد مديــر مكتب 
مبعوث األمــني العام يف العاصمة 
عدن بيرت رايس، أن املبعوث األممي 

التطورات  يتابع  جروندبرج  هانس 
إىل  داعًيا  بالــغ،  باهتام  األخرية 
إعطاء املزيد من الوقت للمســاعي 
الدولية إلنجاح املفاوضات الجارية، 
وتــدارك ما قــد يرتتب عــى ذلك 
واقتصادية  إنســانية  تداعيات  من 

مخيفة.
عى  الجنوبية  القيــادة  ِحرُْص 
إطالع املجتمــع الدويل عى جرائم 
"املشهد  بحسب  الحوثية،  التصعيد 
العريب"هــو مبثابــة وضع األمم 
املتحــدة أمام مســؤوليتها التخاذ 
اإلجراءات الالزمة يف إطار مجابهة 

هذا اإلرهاب.
الجنوب  فإن  نفسه،  الوقت  يف 
مســؤوليته  يخيل  اآللية  هذه  عرب 
عن تطورات األوضاع العســكرية، 
مبعنى أن أي إجراء ســيتم اتخاذه 
ســيكون ردا عى جرائــم إرهابية 

تعرض لها الجنوب.
يف املقابل، فإن الخطاب األممي 
السيايس  بالحل  يبدي متسكا  وهو 
أن  يجب  التهدئة  عــى  الحرص  أو 
يتبع لهجة أكرث حزما وحســا يف 
مجابهة اإلرهــاب الحويث، باعتبار 
أن عــدم الضغط عى املليشــيات 
سيشجعها عى التفاقم يف إرهابها 

وإجرامها.

األمناء / خاص :
شــهدت العاصمة عدن، يوم األحد، 
فعالية تأبــني نظمها  املجلس االنتقايل 
واملؤرخ  والصحفي  للكاتــب  الجنويب، 
الجنــويب، نجيب محمــد يابيل، رئيس 
الوطنية،  الجمعية  يف  اإلعالمية  اللجنة 

عضو الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب.
أقيمت الفعاليــة بعنوان "اليابيل – 
الرئيس  من  برعاية  عدن"،  مدينة  عشق 
الُزبيدي رئيس  القائد عيدروس قاســم 
رئيس  نائب  الجنويب،  االنتقايل  املجلس 
مجلــس القيادة الرئايس، ومبشــاركة 
اللــواء أحمد ســعيد بن بريــك، رئيس 

الجمعية الوطنية.
استهل الحارضون الفعالية بالوقوف 
حدادا لقراءة ســورة الفاتحة عى روح 
الفقيد اليابيل وأرواح شــهداء الجنوب، 
والسياسية  الدبلوماسية  النخب  وإلقاء 

واالجتاعية واألكادميية، وذوي الفقيد، 
كلات عن املحطات الرئيسية يف حياته.

 وتضمنت الفعالية فيلا وثائقيا عن 
الفقيد، إضافة لتوزيع كتاب عن السرية 

الذاتية للفقيد نجيب يابيل.
واعترب اللواء أحمد ســعيد بن بريك، 
يف كلمته خالل فعالية التأبني، أن وفاة 
الفقيد نجيب يابيل فاجعة كبرية لدوره 
اإلعالمــي التنويري والثقــايف، مؤكدا 

أن الكاتــب الراحل كان يرصد واقع عدن 
ويكتب عن املقاهي واملسارح والشوارع 
واألزقة، وشخصياتها، حتى تأثر الجميع 

بكتاباته.
املبدعني والكتاب  إقبــال  ولفت إىل 
والشعراء واملثقفني والنخب عى منتدى 
اليابــيل لتداول هموم عــدن والجنوب 
عامة، مشــددا عى أن الراحل مل يبخل 

يوما بآرائه ومشورته وكتاباته.

اجلنوب يخلي م�صوؤوليته من تداعيات الت�صعيد احلوثي

النتقايل يقيم فعالية تاأبني الكاتب واملوؤرخ اجلنوبي الأ�صتاذ جنيب يابلي

 األمناء/ خاص:
زار وفد سيايس وشعبي، صباح أمس االثنني، وحدات لواء 

بارشيد غرب مدينة املكال يف ساحل حرموت.
ومن أبــرز أعضاء الوفد: املتحدث باســم املجلس االنتقال 
الجنويب عيل الكثريي، ورئيســا القيادتني املحليتني للمجلس 
يف حرموت ولحج سعيد املحمدي، ورمزي الشعيبي، وقائد 

الهبة الحرمية الثانية الشيخ حسن الجابري.

األمناء/ خاص:
كرمت إدارة املــرأة والطفل يف الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل 
الجنويب، مبحافظة الضالع، األحد، مثان مدارس ثانوية متثل مديريات 

األزارق وجحاف والحصني والشعيب.
وأشاد األستاذ قاســم صالح ناجي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية، 
بدور املدارس يف خدمــة التعليم عى الرغم من الظروف القاهرة التي 

يعاين منها هذا القطاع الرتبوي الهام، يف ظل واقع اقتصادي مرتٍد.
وأكدت األستاذة جليلة عيل قاسم، مدير إدارة املرأة والطفل بانتقايل 
الضالع، أن هذا التكريم يأيت من باب اإلنصاف للجهود املبذولة ومتيز 
إدارات هذه املدارس يف عملها من خالل االنضباط التعليمي املســتمر، 

ويعرب عن اهتام املجلس االنتقايل بهذه النخب النموذجية.
وأعرب املكرمون مــن إدارات املدراس عن تقديرهــم إلدارة املرأة 
والطفل وللمجلس االنتقايل الجنويب عى دورهم املشهود يف تنشيط 
العملية التعليمية وتشــجيع اإلدارات املثالية، مؤكدين أن هذا التكريم 

سيسهم يف تحفيزهم لبذل مزيٍد من العطاء يف قادم املراحل.
وكرمت إدارة املرأة والطفل األستاذ محسن الحنق مدير عام مكتب 
الرتبيــة والتعليم باملحافظــة عى جهود إدارتــه املبذولة يف الحقل 
التعليمي، والذي بدوره اعترب أن تكريم املدارس سيســهم بشحذ الهمم 

وزرع بذور التفاعل اإليجايب بني أوساط الكادر الرتبوي باملحافظة.
ويف ختام الحفل، وزعت الشهادات التقديرية ومبالغ نقدية رمزية 

وتحفيزية عى إدارات املدارس النموذجية الثان.

قيادات �صيا�صية و�صعبية تزور 
لواء بار�صيد غرب املكال

انتقايل ال�صالع ُيكرم عدًدا من اإدارات 
املدار�س النموذجية باملحافظة


