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محليات

األمناء / متابعات - غازي العلوي :
الفريق  اليمني  الدفــاع  وزير  أكد 
الركن محسن الداعري بأن الدعم الذي 
قدمته دول التحالــف العريب، ممثلة 
ودولة  والســعودية  العربية  باململكة 
للحكومة  املتحدة،  العربيــة  اإلمارات 
الرشعية وللشــعب اليمني منذ بداية 
القيادة  الحرب كان ســخًيا ومل تكن 

تحلم به وما زال حتى يومنا هذا.
الداعري يف حوار  الفريــق  وقال 
مع قناة الحــدث أجراه معه اإلعالمي 
الحوثية  املليشيات  بأن  الدبيس  ردفان 
ال تؤمن بلغة السالم ومل تلتزم بالهدنة 
بل استغلتها الستهداف املناطق املدنية 
والحيوية، وهو األمــر الذي قال بأنه 
ينبغــي الوقوف أمامــه بحزم وعدم 
إتاحة الفرصة لهذه املليشــيات بشن 
هجامتها لقصف واســتهداف املوانئ 

واألعيان املدنية.
وأضاف: "القوات املســلحة يجب 
أن تتجه صــوب العدو الحقيقي وهو 
عملية  إجراءات  وهناك  الحويث  العدو 
غرفة  وتشــكيل  عليها  التوافــق  تم 
عمليــات موحدة وهنــاك مؤرشات 

إيجابية لذلك".
وحول تعرث تنفيذ الشق العسكري 
من اتفــاق الرياض قال الفريق الركن 
محســن الداعري بأنه قــد تم تنفيذ 
عدد من البنود ولكــن جاء قرار نقل 

السلطة وهو األمر الذي أدى إىل بعض 
سيتم  الله  شــاء  إن  ولكن  اإلرباكات 
استئناف تنفيذ هذا الشق خالل األيام 

القادمة.
وأكد الفريــق الداعري يف حديثه 
حول عملية دمج القوات العســكرية 
العســكرية  اللجنة  واألمنيــة بــأن 
واألمنية التي شــكلها مجلس القيادة 
اللواء هيثم قاسم  برئاســة  الرئايس 
طاهر قطعت شــوًطا كبرًيا وأنجزت 
الكثري من األمور وهي تعمل عىل قدم 
بأن  مؤكدا  تبقى،  ما  إلنجاز  وســاق 
العسكرية سوف  التشــكيالت  جميع 
تبقى يف أماكن تواجدها حتى تنتهي 

اللجنة العسكرية من تنفيذ مهامها.
الحكومة  بــأن  الداعري  وأشــار 
املجتمع  اســتجابت ملطالب  الرشعية 
الدويل لوقف الحرب يف اليمن، مؤكدا 
لصالح  تكن  مل  الجديــدة  الهدنة  بأن 
استجابت ملطالب  ذلك  الرشعية ورغم 
املجتمع الــدويل ووافقت عليها غري 
تجديد  عــىل  املوافقة  رفضــت  أنها 

الهدنة.
 واعترب الفريق الداعري استهداف 
بأنه  للموانئ  الحوثيــة  املليشــيات 
اســتفزاز من نوع آخر، مشريا إىل أن 
قــوات الرشعيــة والتحالف حرصت 
املدنية  عىل عدم اســتهداف األهداف 

واملنشآت االقتصادية. 
الحويث تحاول  بأن مليشيا  مؤكدا 

للمنشــآت  اســتهدافها  من خــالل 
االقتصاية حرمان الشعب يف املناطق 
تحرم  مثلــام  املرتبات  مــن  املحررة 
الشــعب يف مناطق ســيطرتها من 

مرتباتهم. 
الســلطة  بأن  الداعري  وكشــف 
الرشعية عــززت الدفاعــات الجوية 
يف املناطق الحيويــة التي هي هدف 
الستهداف املليشيات الحوثية ومتكنت 
من إسقاط طائرة مسرية فوق ميناء 

قنا.
بأن  اليمني  الدفــاع  وزيــر  وأكد 
قواته لديها خطط بديلة بالتنسيق مع 
التحالف العريب والتشكيالت املوجودة 
يف حــال انهارت الهدنة وســتكون 
التقليدية  الحــروب  غــري  املعركــة 

السابقة. 
الحكومة  بــأن  الداعري  وأوضح 
وبحكم وقوع اليمن تحت البند السابع 
ال تستطيع استرياد األسلحة وتطوير 

قدراتها العسكرية.
وطالب وزيــر الدفاع من التحالف 
وســائل  بتوفري  الصديقة  والــدول 
قدرة  وتطوير  العســكرية  الدفاعات 
ســلطة الرشعية وامتــالك الطريان 
املســري وغريها، مؤكدا بأن مليشيات 
الحويث متتلك قــدرة غري عادية عرب 
من  الكثري  ومتتلك  التهريب  وســائل 
األســلحة الحديثة واملتطورة من قبل 

دولة إيران.

األمناء/خاص:
عقــدت االدارة العامة للشــؤون 
الخارجية باملجلس االنتقايل الجنويب، 
اليــوم الثالثــاء، يف العاصمة عدن، 
اجتامعها الــدوري للنصف األول من 
الرشيف  أنيس  برئاسة  نوفمرب،  شهر 
للشــؤون  العامة  اإلدارة  رئيس  نائب 

الخارجية.
ويف مســتهل االجتــامع، نقــل 
القائد  الرئيــس  تحيــات  الــرشيف 
عيدروس قاسم الُزبيدي رئيس املجلس 
االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس 
أبرز  مســتعرضًا  الرئايس،  القيــادة 
تطورات األحداث عىل الساحة الوطنية 
والدوليــة،  واإلقليميــة  الجنوبيــة، 
الجنويب  االنتقايل  املجلــس  وموقف 
منها، وكذا األوضاع العســكرية عىل 
الجبهات الحدودية والتصدي لهجامت 
مليشــيا الحويث اإلرهابية، والجهود 
الجنوبية  املسلحة  القوات  تبذلها  التي 
مع الــرشكاء الدوليــن يف مكافحة 

اإلرهاب.
املجلس  حــرص  الــرشيف  وأكد 

االنتقايل الجنويب عىل مســار الحل 
السيايس، وإن هذا الحرص ال يتعارض 
مع إتباع مســار الحســم العسكري 
الجنوب،  يف  املدنيــن  عــن  للدفاع 
الحوثية  املليشيات  تصعيد  ومواجهة 
اإلرهابيــة املتواصــل وعدوانها ضد 
االقتصادية،  واملنشآت  املدنية  األعيان 
الدولية يف  البحريــة  املالحة  وتهديد 
خليــج عدن وبــاب املنــدب والبحر 

األحمر.
وجدد الرشيف التأكيد عىل موقف 
الجنويب بشأن دور  االنتقايل  املجلس 
الوطنية  وقضيتــه  الجنوب  ومكانة 
ومصالح شعب الجنوب، مشدًدا بأن ال 
سالم وال اســتقرار دون تبوء الجنوب 
الوطنيــة مكانتهم كقضية  وقضيته 
جوهريــة وركيزة أساســية لتحقيق 
واملنطقة،  واليمن  الجنوب  يف  السالم 

منوهــًا إىل رضورة وضــع إطــار 
الجنوب خالل  لقضية شــعب  خاص 

مفاوضات وقف الحرب.
وأشار الرشيف خالل االجتامع إىل 
أن تضطلع  الذي يجــب  الدور  أهمية 
بدول  الخارجية  وممثليات  مكاتب  به 
نقل وتجســيد صوت  االنتــداب يف 
الجنوب،  شــعب  وتطلعات  ومطالب 
وتفعيل وتطويــر عملهم يف الخارج 
ليكونوا يف حالة دعم وإســناد كامل 

لشعب الجنوب وقضيته الوطنية
للشؤون  العامة  اإلدارة  واستمعت 
الخارجيــة يف اجتامعها إىل إحاطة 
قدمهــا نائــب رئيس فريــق الحوار 
عبدالسالم  الداخيل  الجنويب  الوطني 
قاســم مسعد حول نشــاط الفريق، 
التــي عقدها مع  اللقــاءات  ونتائج 
املكونــات والقــوى والشــخصيات 
السياســية واالجتامعيــة الجنوبية، 
من  واملهنية  النقابيــة،  واملكونــات 
مختلــف رشائح املجتمــع الجنويب، 
لتضطلع الشؤون الخارجية وممثلوها 
بنقــل نتائج الحــوارات إىل املجتمع 

الدويل، منوهًا بان اتباع أبناء الجنوب 
بكافة مكوناتهم لنهج وثقافة الحوار 
يثبــت بأن الجنــوب اليــوم يرفض 
لغــة الكراهية وعامــل محفز للقيم 
الدميقراطية واالســتقرار والســالم 

االجتامعي واإلقليمي والدويل.
الخطة  االجتــامع  واســتعرض 
التدريبيــة للشــؤون الخارجية، كام 
اســتمع أيًضــا إىل تقاريــر ممثيل 
واألنشــطة  الجهود  حول  الخارجية، 
والدبلوماســية، ونتائج  السياســية 

اتصاالتهم ولقاءاتهم الخارجية.
وأكد االجتامع عىل رضورة تكثيف 
وتدريب  وإعداد  الدبلوماسية،  الجهود 
القيادات والكادر الســيايس واإلداري 
بهدف  وقدراتهم،  مهاراتهــم  وتنمية 
رفــع األداء الوظيفــي، وتعزيز دور 

ومكانة الدبلوماسية الجنوبية.
كــام ناقش االجتــامع جملة من 
املواضيع املدرجــة يف جدول أعامله، 
عن نشاط أقسام الخارجية ومكاتبها 
وممثليها، واتخذ بشــأنها اإلجراءات 

والقرارات الالزمة.

األمناء/ خاص:
شهد ميناء العاصمة عدن أمس األربعاء، تدشن العمل بنظام خدمات مرور 

السفن، مبشاركة أويك لوتسام ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
وكان عدد من املوظفن املختصن تلقوا دورات تدريبية عىل النظام الحديث 
يف ميناء عدن مببنى الكنرتول يف اإلدارة البحرية التابعة ملؤسسة موانئ خليج 

عدن.
شــملت الدورات طريقة تشــغيل املنظومة والتعامل معها وصيانة أجهزة 
املنظومــة باإلضافة إىل التدريب العميل ملرشيف املنظومة لتشــغيلها وتدريب 

املشغلن للمنظومة يف املستقبل.
وُيعد نظام خدمات إدارة مرور الســفن وسيلة إلكرتونية مساعدة للمالحة 
قادر عىل الرصد اآلين لحركة املرور يف البحر، وتعزيز السالمة املالحية وحامية 

البيئة من خالل تحديد ومراقبة وتخطيط وإدارة حركة السفن.
يتشــمل النظام عىل وحديت رادارات، ووحدة نظام التعرف التلقايئ، وجهاز 

معرفة الطقس، و5 وحدات من أجهزة االتصال البحرية، ووحدة تحكم واحدة.

الضالع/ األمناء / ياسني الرضوان :
لليوم الثاين عىل التوايل تتواصل مراســم اســتقبال واجب العزاء يف فقيد 
الوطن ورجل الرب واإلحســان الحاج "عبدالله حسن عبدالله"، الذي وافته املنية 

مساء االثنن 14نوفمرب2022م يف محافظة الضالع جنويب اليمن.
ويستقبل أوالد الحاج وأهايل منطقة الضبيات املعزين الذين يقدمون من كل 
مــكان؛ لتأدية واجب العزاء، عقب مواراة جثامنه الطاهر يف مقربة "الضبيات" 

مسقط رأسه.
واســتقبل واجب العزاء أوالد وأهل الحاج عبدالله حســن وأهايل منطقة 
الضبيات، الذيــن عربوا جميعًا عن عميق حزنهم عــىل رحيل رجل الخري والرب 
وصاحب األيادي البيضاء، الذي شاركهم جل همومهم وتحّمل عىل عاتقه كثريًا 

من مسؤولياتهم هو وأوالده.
وافتتح األهايل يف منطقة الضبيات عــددا من األماكن واملجالس الخاصة؛ 

الستقبال الضيوف القادمن من مناطق مختلفة.

الإدارة العامة لل�سوؤون اخلارجية ت�ستعر�ض يف اجتماعها الدوري تطورات الأحداث ال�سيا�سية واآليات تطوير الأداء الإداري

ت�سغيل نظام خدمات مرور ال�سفن مبيناء عدن

ال�سالع.. توا�سل مرا�سم العزاء لرجل الِبّ 
والإح�سان احلاج )عبدالله ح�سني(

الداعري: ¿ وزي��ر الدف��اع اليمن��ي الفريق الركن مح�س��ن 

هذا م�سري القوات الع�سكرية والأمنية بعد الدمج
التحالف قدم وما زال يقدم املال وال�سالح والأرواح 

له��ذه الأ�س��باب تعث��ر تنفي��ذ اتف��اق الريا�ض


