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محليات

األمناء/ خاص :
املجلس  رئاسة  هيئة  اســتعرضت 
اجتامعها،  الجنــويب يف  االنتقــايل 
رئيس  الُزبيــدي  عيدروس  برئاســة 
املجلس، أمس الســبت، أبعــاد التمرد 
اإلخواين املســلح للوحدات العسكرية 
التابعة ملليشــيا اإلخوان يف  واألمنية 
شبوة، ومظاهر تعزيزها مبجاميع من 

مأرب والجوف وذمار اليمنية.
وعّبت عن إشادتها بثبات محافظ 
شــبوة عوض بــن الوزيــر العولقي 
قوات  عب  الجنوبية  املسلحة  والقوات 
دفــاع شــبوة، يف مواجهــة التمرد 
املســلح، مثمنة االصطفاف  اإلخواين 
الواســع رفضا  املجتمعي والشــعبي 
جّر  اإلرهايب  اإلخوان  تنظيم  ملحاوالت 

املحافظة إىل مربع العنف والفوىض.
املجلس، خالل  وأدانت هيئة رئاسة 
اجتامعها، اعتداءات مليشــيا اإلخوان 
اإلرهابية خالل متردها عىل املؤسسات 
الصحية،  واملرافق  الســكنية  واألحياء 
ما أدى الستشــهاد وإصابة العرشات 
مــن املدنيــن األبرياء، مؤكــدة أنها 
القيم  لكل  انتهاًكا صارًخا  جرائم متثل 

واألعراف والقوانن اإلنسانية الدولية.
وأعربــت عــن تقديرهــا املوقف 
الرئايس  القيــادة  ملجلس  املســؤول 
وخطواته الهادفة إلنهاء التمرد وإعادة 
االســتقرار إىل املحافظــة الجنوبية، 
مؤكدة دعمها متكن أبناء شــبوة من 
إدارة شــؤون محافظتهم عىل مختلف 

املستويات.
يف األثناء، طالبت هيئة الرئاســة 

يف  خاص  تفــاويض  إطــار  بوضع 
عملية السالم الشاملة وفق نص البيان 
التعاون  مجلس  ملشــاورات  الختامي 
وفد  وتشــكيل  العربية،  الخليج  لدول 
مبخرجات  التزاًما  مشــرك  تفاويض 
الرياض، مشــددة عىل حضور  اتفاق 
قضية شعب الجنوب يف جميع مراحل 
العمليــة السياســية دون تأجيــل أو 

تسويف.

األمناء/ خاص:
دشــنت الهيئة التنفيذية للمجلس 
االنتقــايل الجنــويب يف محافظــة 
الضالــع، دورة تدريبيــة يف مجــال 
اإلســعافات األولية، لـ 22 متدرًبا من 
الوحدات العسكرية يف محور الضالع، 

وبدعم من الصليب األحمر الدويل.
مهدي  عبداللــه  العميــد  وأكــد 
يف  الضالع،  انتقــايل  تنفيذية  رئيس 
مستهل التدشــن، عىل أهمية الدورة 
يف متكن املتدربن عــىل القدرة يف 
مجال اإلسعافات األولية، داعيا جميع 
املتدربن إىل االســتفادة من التدريب 
من أجل تطبيــق املهارات العملية عىل 

أرض الواقع.
العميد مهــدي دور منظمة  ومثن 
املحافظة يف  األحمر يف دعم  الصليب 
كافة املجــاالت ويف مقدمتها الجانب 

الصحي واإلنساين، الفتا إىل أن املجلس 
االنتقايل يقف إىل جانب املنظامت يف 
تســهيل عملها وتذليــل أمامها كافة 
الصعوبــات التي تواجههــا يف إطار 

عملها.
من جانبه عّب السيد ايرل هرلندس، 
مدير إدارة رعاية الطوارئ واإلسعافات 

األولية يف اليمن، عن شــكره وتقديره 
للجهود  املحافظــة  انتقــايل  لقيادة 
الكبرية التي يبذلها يف عملية تســهيل 
أمام  الصعاب  وتذليل  املشــاريع  عمل 
أهمية استمرار  الفريق، مشــددا عىل 
الصحية  باملشــاريع  املحافظة  دعــم 

والخدمية.

شبوة/ األمناء/ خاص:
بن  عــوض  شــبوة  محافظ  قدم 
الوزير العولقي، أمس، خالص التعازي 
بن  مفرج  العميد  باستشهاد  واملواساة 
الخامس  اللواء  قائد  الحاريث،  شــليل 
ِبالعطاء  حافلة  حياة  بعد  شبوة،  دفاع 

يف خدمة بلده وشعبه.
"األخ  لقــاء  خــالل  َذلك  وجــاء 
املحافظ" مشــائخ وأعيــان ووجهاء 
قبيلة بلحــارث، ُمعرًبا لهم عن خالص 
تعازيــه القلبيــة وعظيم مواســاته 
الصادقة باســمه ونيابًة عــن قيادة 
شبوة،  يف  واألمنية  املحلية  الســلطة 
وإخوانه، وألرسته الكرمية وكافة أبناء 
قبيلة بلحارث وأبناء مديرية عســيالن 

خاصة، وشبوة عامة.

وأشــاد محافظ شبوة - عوض بن 
الوزير- ِباملناقب الجسورة لِلقائد األمني 
النبيلة  املعروف مِبواقفــه  الوطنــي، 
وإخالصه يف خدمة وطنه، خالل فرة 
عمله، ُمشيًدا أيًضا بإسهاماته الفاعلة 
من  الثالث  بيحان  مديريات  تحرير  يف 

مليشيا الحويث الكهنوتية.

ِبهذا  أحزانهم  ُمشاطرته  عن  معًبا 
العيل  اْلَجلل، ســائاًل املوىل  املُصــاب 
القدير أّن يتغمد الفقيد البطل ِبواســع 
فســيح  ويســكنه  ومغفرته  رحمته 
جناتــه، وأن ُيلهم أهله وذويه وُمحّبيه 
ورفقاء َدربه الصب والسلوان، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.

األمناء/ خاص:
تنفيًذا لتوجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد 
حامــد مللس، وبإرشاف مبارش من مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر 
عيل ناجي، قامت قوات طــوارئ أمن عدن ورشطة خور مكرس وفريق 
من الرشطة النسائية، بإخراج عدد من املقتحمن لفصول مدرسة الجالء 

مبديرية خور مكرس بالعاصمة عدن.
وتم إخراج املقتحمن الذين ظلوا سنوات داخل املدرسة بعد أن فقدوا 
منازلهم بســبب الحرب، ومتت عملية اإلخالء دون وقوع مشاكل وفقا 
لإلجراءات القانونية، وســيتم إعادة تأهيل الفصول الدراسية واستقبال 

الطالب مع بداية العام الدرايس الجديد.
ولقيت هذه الخطوة إشــادة واســعة بن صفوف الطالب واألهايل 
وإدارة املدرســة، وخصوصا وأن املدرسة تعاين من كثافة طالبية كبرية 
وبحاجة ماســة إىل كافة الفصول الدراســية، وتقدمت إدارة املدرسة 
بجزيل الشكر والتقدير إىل محافظ عدن ومدير األمن عىل هذه الخطوة 
الطيبة التي انتظروها كثريا، متمنن منهم يف الوقت نفســه املساهمة 
يف إعادة تأهيل الفصول الدراســية لتتمكن من استقبال الطالب خالل 

العام الجديد.

حاملني/ األمناء/ عباس اجلعشاني:
التنفيذيــة للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل  عقدت الهيئة 
الجنــويب يف مديرية حاملن محافظة لحج صباح أمس الســبت 
اجتامعها الدوري األول لشــهر أغسطس 2022م وذلك يف مقرها 
الرئييس بعاصمة املديرية حبيل الريدة برئاسة العميد ناجي الكريب 

رئيس الهيئة. 
ويف مســتهل االجتامع رحــب العميد الكــريب بالحارضين 
مســتعرضا آخر املستجدات السياســية والعسكرية عىل مستوى 
الســاحة الجنوبية، مشــيدًا باالنتصارات التــي حققتها القوات 
الجنوبية يف محافظة شبوة وذلك يف إخامد قوى التمرد اإلخواين 
وتطهري املحافظة من قوى اإلرهاب، مؤكدًا رضورة مواصلة تطهري 

بقية املناطق واملدن الجنوبية من قوى التمرد اإلخوانية.
وحث الكريب الهيئة التنفيذية عىل بذل مزيد من الجهد لتنشيط 
عملها وتطويرها، مشددًا عىل رضورة التعاون والتكامل يف توحيد 

الجهود ملواجهة كافة التحديات والصعوبات. 
 وناقشت الهيئة التنفيذية يف اجتامعها  تقريًرا عن أداء نشاط 
القيادة املحلية وهيئتها التنفيذية مــن يناير حتى يونيو من العام 

الجاري 2022م.
كام وقفت الهيئة التنفيذية أمام العديد من القضايا واملواضيع 

املتعلقة بعمل الهيئة. 
هذا وخرج االجتامع بجملة من القرارات والتوصيات التي تعزز 

النشاط العميل باملديرية بشكل أوسع.

النتقايل يثّمن موقف الرئا�صي مبواجهة التمرد الإخواين و�صمود العولقي

انتقايل ال�صالع يد�صن دورة تدريبية يف الإ�صعافات 

املحافظ ابن الوزير يلتقي م�صائخ قبيلة بلحارث ويعزي بوفاة قائد اللواء اخلام�س دفاع �صبوة

اأمن عدن يخرج مقتحمني اتخذوا من ف�صول 
اإحدى املدار�س م�صكًنا لهم منذ �صنوات

تنفيذية انتقايل حاملني تعقد 
اجتماعها الدوري الأول ل�صهر اأغ�صط�س


