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محليات

األمناء / خاص :
أحمد ســعيد  الركن  اللواء  التقى 
الوطنية،  الجمعية  رئيــس  بريك  بن 
مساء الجمعة، يف العاصمة املرصية 
القاهرة باملناضل حسن باعوم رئيس 

مجلس الحراك الثوري.
اللــواء بن  اللقــاء اطأمن  ويف 
حســن  املناضل  صحة  عــى  بريك 
باعوم ناقاًل له تحيات الرئيس القائد 
رئيس  الُزبيــدي  قاســم  عيدروس 
القائد  الجنــويب  االنتقايل  املجلس 
الجنوبية،  املســلحة  للقوات  األعى 
ومتنياته له مبوفور الصحة والعافية 

والعودة قريبا إىل أرض الوطن.
وناقــش اللقاء، الــذي ضم األخ 
فادي حســن باعــوم رئيس املكتب 
الســيايس ملجلس الحــراك الثوري، 
السياســية  األوضاع  مســتجدات 
والخدمية  واالقتصادية  والعسكرية 
ومستجدات  الجنوبية،  الساحة  عى 
بشكل  اإلقليم  مستوى  عى  األحداث 

عام.
النجاحات  اللقاء  استعراض  كام 
السياسية التي حققتها قيادة املجلس 

االنتقايل والعسكرية التي 
حققتها القوات الجنوبية 
يف دحر القوى االنقالبية 
الحوثية  مليشــيات  من 
اإلرهــاب  ومكافحــة 
يف  شــأفته  واستئصال 

محافظات الجنوب.
اللقــاء  وناقــش 
املناضل  لعودة  الرتتيبات 
حســن باعوم قريًبا إىل 
بلــده وعاصمتــه عدن، 
ولقاء  وناسه  أهله  لزيارة 
العمل  ومواصلة  محبيه،  

والوقوف صفًا واحدًا من أجل تعزيز 
اللحمــة الجنوبية والتقارب من أجل 
االســتحقاقات املهمة للجنوب أرضا 
وإنســانا، والتي تــأيت ضمن دعوة 
وجهود األخ الرئيس القائد عيدروس 
قاســم الُزبيــدي، رئيــس املجلس 
االنتقــايل الجنــويب الصادقة التي 
وجهها لــكل الجنوبيني من قيادات 
ومكونات للعودة إىل العاصمة عدن.

حســن  املناضل  عرب  جانبه  من 
باعوم عن سعادته بهذا اللقاء شاكًرا 
لكل الجهود املبذولة من قبل الرئيس 

رئيس  الُزبيــدي  عيــدروس  القائد 
واللواء  الجنويب  االنتقــايل  املجلس 
الركن أحمد بن بريك رئيس الجمعية 
الوطنيــة عى مل الشــمل الجنويب 

وتعزيز وحدة الصف الجنويب.
مؤكدًا أن عودته إىل أرض الوطن 
الجنوبية  للقضية  معززة  ســتكون 
الجنــويب  واإلجــامع  واملــروع 
والحفاظ  النضايل،  الدور  ومواصلة 
عى كل املكتسبات التي تحققت من 
كاملة  الجنوب  دولة  اســتعادة  أجل 

السيادة.

األمناء/ خاص:
القرار  صناعــة  دعم  مركز  عقد 
يف  الجنويب  االنتقــايل  باملجلــس 
العاصمــة عدن، اجتامعــه الدوري 
نوفمرب  شــهر  من  األول  للنصــف 
برئاسة الدكتور خالد بامدهف، رئيس 
املركز، للوقوف عى املشهد الجنويب 
سياسيًا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا.

ووقــف االجتــامع إزاء حالــة 
السيايس وتداعياتها، حيث  االنسداد 
إمكانية استمرار  رأى االجتامع بعدم 
ونجاح العملية السياســية مبختلف 
أبعادهــا ما مل يتم اإلقــرار والقبول 
بكافة اســتحقاقات شعب الجنوب، 
وتعبريه الســيايس املتمثل باملجلس 

االنتقايل الجنويب.
وناقش االجتــامع اآلثار املرتتبة 

عى مسار العملية السياسية نتيجة 
تعنت مليشيا الحويث واإلخوان تجاه 
مجددًا  السياســية،  العملية  تفعيل 
التأكيد عى رضورة اســتكامل بنود 

اتفاق الرياض.

وقدم أعضــاء املركز عــدًدا من 
املداخــالت والقــراءات التحليليــة 
لألوضــاع الراهنة، متهيــًدا لرفعها 
االنتقايل  املجلس  لقيادة  كتوصيات 

الجنويب.

األمناء/ مهيب اجلحايف:
مهدي  عبداللــه  العميد  دشــن 
ســعيد، رئيــس الهيئــة التنفيذية 
الجنويب يف  االنتقــايل  للمجلــس 
عيل  اللواء  مبعية  الضالع،  محافظة 
املواد  توزيع  الخميس،  صالح،  مقبل 
اإليوائية لعدد من النازحني والحاالت 

املحتاجة باملحافظة.
العميد مهــدي دعم مركز  ومثن 
امللك ســلامن واملفوضية الســامية 
الضالع، داعًيــا إىل بذل  ملحافظــة 
املزيد من الدعم للمحافظة باعتبارها 
قبل  من  حدودها  يف  حرًبــا  تواجه 
إيرانًيا  املدعومة  الحويث  مليشــيات 

ومتر بظروف صعبة بالغة التعقيد.

وأوضــح محمد املدور، منســق 
الريك  اإلنســاين  التكافل  جمعية 
اإليوائية  املــواد  توزيع  أن  املنفــذ، 
اســتهدف 398 أرسة باملحافظة من 

األرس النازحة واملحتاجة، الفًتا إىل أن 
هناك دفعة أخرى خالل شهر نوفمرب 
ستستهدف فئة النازحني يف مناطق 

الرصاع شامل املحافظة.

اللواء بن بريك يلتقي املنا�صل ح�صن باعوم لالطمئنان على �صحته وترتيب عودته للعا�صمة عدن

مركز �صناعة القرار بالنتقايل: جناح العملية ال�صيا�صية مرهون بالإقرار والقبول بكافة ا�صتحقاقات �صعب اجلنوب

رئي�س تنفيذية انتقايل ال�صالع يد�صن توزيع املواد الإيوائية لعدد من النازحني باملحافظة

األمناء/ خاص:
قال عــيل عبدالله الكثريي، املتحدث باســم املجلــس االنتقايل 
الجنويب، إن مليشيا الحويث اإلرهابية عادت من جديد الرتكاب مجزرة 

مروعة بحق أبناء منطقة قداش شامل محافظة لحج.
وأشــار يف بيان إىل ســقوط عدد من املدنيني املساملني، بينهم 
أطفال، شهداء وجرحى، 
الحويث  االعتــداء  يف 
اإلرهــايب، مؤكــدا أن 
هذه املليشــيا املدعومة 
يف  متادت  إيــران  من 
نحو  عــى  دمويتهــا 

يوجب الردع.
أصبح  أنــه  وأكــد 
ملموســا اســتهدافها 
املدنيــة  للتجمعــات 
الصاروخي  بالقصــف 
حرب  لجرائم  واقرتافها 
ال تسقط  اإلنسانية  ضد 
بالتقادم تتجاوز قوانني الحرب العسكرية ومتعن يف استهداف األعيان 
املدنية واملنشــآت االقتصادية وأحدثها استهداف ميناء قنا مبحافظة 

شبوة بطائرة مسرية يوم الخميس.
ودعا الدول الصديقة والشــقيقة إىل تصنيــف الحوثيني منظمة 
إرهابية، مؤكدا أن قواتنا املسلحة الجنوبية ستظل باملرصاد لبغي تلك 

الجامعة وإرهابها.

األمناء/ خاص:
اختتم مركــز التدريب والتأهيل يف املجلــس االنتقايل الجنويب، 
الخميس، يف العاصمة عدن، الــدورة التدريبية التي نظمها بعنوان " 
الدبلوماســية واملفاوض املحرتف" للعدد من كــوادر هيئات املجلس، 
بحضور أعضاء هيئة رئاســة املجلس الدكتور نارص الُخبجي، رئيس 
وحدة شؤون املفاوضات، واملهندس عدنان الكاف، رئيس اللجنة العليا 

لإلغاثة واالعامل اإلنسانية باملجلس، والدكتورة ُسهري عيل أحمد.
وألقى الدكتور الُخبجي كلمة يف ختام الدورة، شــكر من خاللها 
جميع القامئني عى هذه الدورة التدريبية التي تعزز من مهارات كوادر 
املجلس يف مجال الدبلوماســية واملفاوضات، مؤكًدا أهمية توســيع 
النشاط والعمل عى استقطاب وتدريب جميع الكوادر، متمنيًا التوفيق 

والنجاح لجميع املشاركني يف كافة مهامهم العملية والوطنية.
وكانت الدكتورة ُســهري عيل أحمد، قــد تحدثت بكلمة رحبت من 
خاللها بجميع الحضور، مثمنًة الجهود الكبرية التي تم بذلها يف هذه 
الدورة من قبل املشاركني واملدرب الدكتور محمد بن جمعان، داعيًة إىل 
االســتفادة من كل ما جاء يف محتوى الدورة التدريبية وعكس ما تم 

تلقيه فيها بالنشاط العميل عى األرض.
وتلقى املشــاركون يف اليوم الختامي للــدورة التي أرشف عليها 
ا من املدرب،  الدكتور ماهر الدلعوس، نائب رئيس املركز، رشحًا واســعً
الدكتور بن جمعــان، حول مفهوم الدبلوماســية وأنواعها، وماهية 
القواعد املنظمة للعرف الدبلومــايس، ورشوط التمثيل الدبلومايس، 
والســامت الخاصة بالدبلومــايس الناجح، عقب ذلــك جرى توزيع 

الشهادات عى املشاركني يف الدورة.

الكثريي يطالب الدول ال�صقيقة 
بت�صنيف احلوثي منظمة اإرهابية

مركز التدريب والتاأهيل يختتم دورته التدريبية 
التي نظمها بعنوان )الدبلوما�صية واملفاو�س املحرتف(


