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أخبار

األمناء/ خاص:
للمجلس  العامة  األمانة  أشادت 
االنتقــايل الجنويب يف اجتامعها 
عدن،  بالعاصمة  األربعــاء،  أمس 
برئاســة فضــل الجعــدي، نائب 
احتفالية عيد  العام، بنجاح  األمني 
االســتقالل الوطني يف محافظة 

أبني وبقية املحافظات الجنوبية.
تكريم  االجتامع،  خالل  ومثنت، 
املناضالت  التحضرييــة  اللجنــة 
أكتوبــر  لثــوريت  الجنوبيــات 
ونوفمرب عرب دائريت املرأة والطفل 

واإلعالمية.
الدائرة  تقريــر  واســتعرضت 
السياســية حــول التطورات عىل 
الساحة الجنوبية خالل األسبوعني 
الدائــرة  وتقريــر  واملهام املاضيــني،  أنشطتها  عن  الجامهريية 

العام  الثالث من  التنظيمية للفصل 
االنضباط  لتقرير  إضافة  الجاري، 

الوظيفي لشهر نوفمرب املايض.

األمناء/ خاص:
عقــدت هيئة رئاســة املجلس 
اجتامعها  الجنــويب  االنتقــايل 
الثالثاء، برئاســة األمني  الدوري، 

العام لألمانة العامة لهيئة الرئاسة، 
محافظ العاصمة عدن أحمد حامد 

مللس.
وُكــرّس االجتامع، الذي حرضه 
رئيس ونائب فريق الحوار الوطني 
ملناقشــة عمل  الداخيل،  الجنويب 
فريــق الحوار الوطنــي الجنويب 

وتقييمه  املاضيــة،  املرحلــة  يف 
لســري اللقــاءات واملواضيع التي 
ُطرحــت فيها من قبــل املكونات 
الوطنية  االجتامعية  والشخصيات 
الجنوبيــة املتعلقة بســري عملية 

الحوار واملشكالت األخرى لإلسهام 
يف تحقيق النتائج الهادفة لتعزيز 
وتشــارك  الجنويب،  الصف  وحدة 
الجميع يف تحمل مسؤولية مهام 
املرحلــة القادمــة يف مواجهــة 
املؤامرات التي تستهدف شق الصف 
شــعب  قضية  من  للنيل  الجنويب 
إفشــالها  عىل  والعمل  الجنــوب 

املكونات  وتوحيد جهــود مختلف 
والرشائح وفئات املجتمع الجنويب 
النتزاع حقهم يف استعادة دولتهم 

كاملة السيادة.
ويف الســياق نفسه، استمعت 
التي  املشكالت  من  عدد  إىل  الهيئة 
واجهت عمل الفريق إلطالع القيادة 
العليــا للمجلس عليها، والســبل 

املمكنة لحلها.
وأشــادت الهيئــة بالجهــود 
املتميزة التي يبذلها رئيس وأعضاء 
فريق الحوار مبجمل الحوارات التي 
الجنوب  شــملت كافة محافظات 
وبعــض مديرياتهــا التي حرص 
فيهــا الفريق، وفقــا لتوجيهات 
لقاءاته  ملواصلــة  املجلس،  رئيس 
باملكونات واملنظامت والشخصيات 

االجتامعية عىل مستوى الجنوب.
وأكــدت الهيئة جديــة توحيد 
توجه املجلــس للعمل مع مختلف 
لرتجمة  الجنوبية  الوطنية  القوى 
الواقع،  أرض  عــىل  الحوار  نتائج 
داعيــة مختلف القــوى الوطنية 
الفريق لتعزيز  للعمل بجدية مــع 
وتقويــة  الجنوبيــة،  اللحمــة 
واالستعداد  االجتامعي،  النســيج 

لالستحقاقات القادمة.

األمناء/ خاص:
للمجلس  املحلية  القيادة  كرمت 
مدينة  يف  الجنــويب  االنتقــايل 
الثالثاء،  أبــني  مبحافظة  املحفد، 
الجنوب  أرس شــهداء  مــن  عددًا 

باملديرية.
قيادة  مــن  املبــادرة  وجاءت 
الشهداء  املجلس عرفاًنا بتضحيات 
بأرواحهم  ضحــوا  الذين  األبطال 
الطاهرة دفاعًا عــن  تراب الوطن 

الجنويب.
رئيس  مقبــل،  مهدي  وســلم 
يف  للمجلس  التنفيذيــة  الهيئــة 
املديرية، شهادات تقديرية وحوافز 
ماليــة مقدمة إىل أرس الشــهداء 

باملديرية.

األمناء/ خاص:
كرّم األســتاذ فضل محمد الجعدي، نائب األمني العام لهيئة 
رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، عضو هيئة الرئاسة، يف مقر 
األمانة العامــة يف العاصمة عدن، طاقــم املتطوعني يف دائرة 
الشباب والطالب، بالتزامن مع اليوم العاملي للتطوع الذي يحتفل 

به العامل يف الخامس من ديسمرب من كل عام.
وخالل التكريم الذي حرضه األســتاذ الكريحي كنعان، نائب 
رئيس دائرة الشــباب والطالب، عرّب نائب األمني العام عن اعتزازه 
بــاألدوار االيجابية ملتطوعي الدائرة، يف إنجــاز املهام واألعامل 
املكلفني بها يف إطار عمل الدائرة والتي يقومون بها انطالقا من 

دافع وطني تطوعي نبيل.
واســتذكر الجعدي القيم النبيلة للشــباب، وجهود متطوعي 
الكتل الشــبابية من الطالئع وأشيد يف الدولة الجنوبية، ودورهم 
البارز يف بناء الجنوب، الفتًا ألهمية تأصيل وإثراء العمل التطوعي 

كسلوك مجتمعي للشباب يف وقتنا الحارض.
وسلّم الجعدي للمتطوعني من دائرة الشباب والطالب شهادات 
تقديرية تعبــريًا عن تقدير جهودهم املبذولة مع دائرة الشــباب 
والطــالب، بدورهم عرّب أعضاء فريــق املتطوعني يف الدائرة عن 
امتنانهم لهذه اللفتة الكرمية، مؤكدين امليض قدمًا يف جهودهم 

املنوطة إلنجاح مهام وأعامل الدائرة وخدمة الوطن.

األمناء/ خاص:
زار وفد من هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، يتقدمه 
محافظ العاصمة عــدن أحمد حامد مللس، يــوم الثالثاء، موقع 
استشــهاد البطل اللواء جعفر محمد ســعد، قائد عملية تحرير 

العاصمة بالتزامن مع ذكرى استشهاده السابعة.
شــارك يف الزيارة اللواء كامل همــرشي مدير مكتب رئيس 
املجلس االنتقايل الجنــويب، والقيــادي يف املقاومة الجنوبية 

عبدالنارص البعوة )أبو هامم(.
وقام مللس وأعضاء هيئة الرئاسة، بقراءة سورة الفاتحة عىل 
روح الشهيد جعفر، ومرافقيه، ســائلني املوىل العيل القدير بأن 
يتغمدهم بواسع الرحمة واملغفرة، وأن يسكنهم فسيح جناته مع 

اأمانة االنتقايل ت�ستعر�ض عدًدا من تقارير دوائرها

رئا�سة االنتقايل ت�سيد بنتائج عمل فريق احلوار الوطني اجلنوبي ولقاءاته مع جميع القوى واملكونات الوطنية

انتقايل املحفد يكرم اأ�سر �سهداء اجلنوب باملديرية

اجلعدي يكرم متطوعي دائرة ال�سباب والطالب يف 
االأمانة العامة مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع

بذكرى رحيله.. وفد االنتقايل يزور موقع 
ا�ست�سهاد قائد معركة حترير عدن


