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محليات

األمناء/ خاص:
املجلس  رئاســة  هيئــة  بحثــت 
االنتقــايل الجنــويب يف اجتامعهــا 
الدوري، أمس الســبت، املستجدات عىل 
الســاحتني املحلية واإلقليمية، برئاسة 
اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعامل 
رئيس املجلس، رئيس الجمعية الوطنية.

وناقشــت جهود املجتمــع الدويل 
انتهائها  املرتقب  األممية  الهدنة  لتمديد 
متسكها  عىل  مشــددة  ساعات،  خالل 
بوجود ضامنات ُملزمة ملليشيات الحويث 
املدعومة من إيران بتنفيذ رشوط الهدنة 

ووقف خروقاتها املتكررة.
وأشــار االجتامع إىل سقوط ثالثة 
شــهداء وعدد من الجرحى من القوات 
يافع  محــور  يف  الجنوبية  املســلحة 
بعــدوان حويث إرهايب، مشــددة عىل 
وضع ضامنــات حقيقية ألي اتفاقيات 

الحقة.
ودعــت هيئة رئاســة املجلس إىل 
من  حرضموت  محافظــة  أبناء  متكني 
إدارة شؤون املحافظة مبختلف املجاالت، 
مشــددة عىل حقهم يف االستفادة من 
ثرواتهم، وإدارتهــم امللف األمني، بعيدا 

عن تدخالت أي قوى سياسية.
وعــرت عــن تأييدهــا للمطالب 
املرشوعــة للحشــود الجامهريية يف 
للمطالبة باســتكامل  وادي حرضموت 
املنطقة  الرياض وإخــراج قوات  اتفاق 
الوادي  مناطق  من  األوىل  العســكرية 
ونقلها إىل جبهات املواجهة مع مليشيا 

الحويث اإلرهابية.
ورفضــت الهيئــة قــرارات وزارة 
بحكومة املناصفة مــن خالل تعيينات 

أحادية الجانــب، مؤكدة أن أي تعيينات 
خارج التوافق تعتــر غري قانونية، وال 

ميكن التعاطي معها.
كام طالبت األجهزة األمنية برضورة 
اليقظة األمنية، واالستعداد التام ملواجهة 
املؤامرات التي تستهدف السكينة العامة 
واألمــن واالســتقرار بالعاصمة عدن، 
العسكرية  القوات  قيادات  عىل  مشددة 
واألمنية، ترســيخ األمن واالســتقرار 

وإحباط كل املخططات اإلرهابية.

األمناء/ خاص:
استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
الرئايس، يف  القيادة  رئيس مجلس  نائب 
مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، 
اململكة  سفري  أوبنهايم،  ريتشارد  سعادة 
املتحدة )بريطانيا( لدى اليمن، ومساعده.

واستعرض اللقاء مستجدات األوضاع 
السياســية، واالقتصادية يف املحافظات 
الرئايس  القيادة  مجلس  وجهود  املُحررة، 
األمن  وتعزيــز  األوضــاع  الســتتباب 
واالســتقرار فيهــا، وجهــود الحكومة 
إلنعــاش الوضع االقتصادي وتحســني 

الخدمات.
وجرى خالل اللقاء، مناقشة مساعي 
املتحــدة واملجتمعــني اإلقليمي  األمــم 
والــدويل لتمديد الهدنــة األممية، وبهذا 
الخصوص أكد الرئيس الُزبيدي أن الحديث 
عن متديد الهدنة يف ظل غطرسة وتعنت 
املليشــيات الحوثية وتنصلها عن االلتزام 
بتعهداتها ســيظل مجرد حٍر عىل ورق، 
داعًيا املجتمع الدويل إىل تبني موقٍف جاٍد 
ُيجر املليشيات عىل تنفيذ كامل التزاماتها 

املتعلقة بالهدنة دون تلكؤ أو مواربة.
وأكد الرئيس الزبيدي، خالل اللقاء، أن 

مجلس القيــادة الرئايس نفذ ما عليه من 
بإيجابية  وتعاطى  الهدنة،  تجاه  التزامات 
مع جهــود املجتمع الــدويل لتمديدها، 
مشــددا عىل أن الحديث عن إعادة تجديد 
الهدنة يف ظل تعنت املليشيات غري مجد، 
وال ينبغي أن يستمر مسلسل منح الفرص 
عىل  السالم  لدعوات  الرافضة  للمليشيات 

حساب الشعب.
اللقاء أيضــا، األوضاع  كام ناقــش 
يف محافظة شــبوة، حيث جدد الرئيس 
الرئايس  القيادة  التزام مجلــس  الُزبيدي 
بدعم الســلطات املحلية بقيادة املحافظ 
الحياة  لتطبيع  العولقي،  عوض  الشــيخ 

وترسيخ األمن واالستقرار يف املحافظة.

وتطــرق اللقاء كذلــك، إىل تطورات 
األوضــاع يف محافظــة أبــني عقــب 
االنتصــارات الكبــرية التــي حققتهــا 
عملية "ســهام الرشق" يف دحر عنارص 
مناطق  أغلب  مــن  اإلرهابية  التنظيامت 

املحافظة.
حرض اللقــاء محمــد الغيثي رئيس 
اإلدارة العامــة للشــؤون الخارجية يف 
الجنــويب رئيس هيئة  االنتقايل  املجلس 
التشــاور واملصالحة، ومنصور زيد وكيل 
وزارة التخطيط، ومختــار اليافعي نائب 
رئيس الهيئة الوطنيــة لإلعالم الجنويب، 
وعــامد محمد مدير مكتــب نائب رئيس 

مجلس القيادة.

األمناء/ خاص:
اســتقبل اللواء الركن أحمد ســعيد بن 
بريك، القائم بأعامل رئيس املجلس االنتقايل 
املناضل  الوطنية،  الجمعية  الجنويب، رئيس 
عيل هيثــم الغريب، رئيــس مكون الحراك 

السلمي، وزير العدل السابق. 
الذي ضــم األخ فادي  اللقــاء -  ويف 
الســيايس ملجلس  املكتب  باعوم، رئيــس 
اللــواء بن بريك،  الحراك الثــوري - رحب 
باملناضل الغريب، مشيًدا مبواقفه النضالية 

والوطنية املرشفة.
األوضاع  اللقاء مســتجدات  وناقــش 
السياســية واالقتصادية والعســكرية يف 

الساحة  عىل  األحداث  ومستجدات  الجنوب 
اإلقليمية عمومًا.

وأكــد القائم بأعامل رئيــس املجلس، 
خــالل اللقاء، عىل أهميــة تضافر الجهود 
وتعزيز اللحمة الوطنيــة لتحقيق تطلعات 
شعب الجنوب من خالل تجاوز كل األخطاء 
والقصــور، منوهــًا إىل أن املجلس منفتح 
عىل جميع األطياف واملكونات السياســية، 
النظر  تقارب وجهات  أهمية  مشــددًا عىل 
بني الجميع لكل ما من شــأنه خدمة شعب 

الجنوب.
وأشــار اللواء بن بريــك، إىل رضورة 
االهتــامم بالكــوادر املؤهلــة والكفــؤة 

وإرشاكهــا يف العملية السياســية والبناء 
والتنمية؛ ألن الجنوب لن ُيبنى إال بســواعد 
أبنائه وكوادره املختصة يف كافة املجاالت.  

هيثم  عــيل  املناضل  عــّر  جانبه  من 
الغريب عن سعادته بهذا اللقاء، مشددًا عىل 
الحالية  أهمية تكاتف الجهود خالل املرحلة 
التــي تتطلب تضافــر كل الجهود من أجل 

خدمة الجنوب شعبًا وأرضًا.
بالنجاحات  الغريــب  املناضل  وأشــاد 
التي  والعســكرية  السياسية  واملكاســب 
تحققت عىل امليدان بقيادة املجلس االنتقايل 
الجنويب وتكاتف وتعاضد كل أبناء الجنوب 

الرشفاء.

األمناء/ خاص:
مثن الرئيس عيدروس الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئايس، خالل اســتقباله وزيــر الكهرباء والطاقة 
املهندس مانع بن ميني، جهود األشقاء يف اململكة العربية السعودية ودولة 

االمارات العربية املتحدة لدعم قطاع الكهرباء.
ووقع الوزير بن ميني، أمس األول، اتفاقية منحة املشــتقات النفطية 
الخاصة بوقود الكهرباء مع الرنامج السعودي للتنمية واإلعامر وحكومة 

املناصفة، بقيمة إجاملية تبلغ 200 مليون دوالر أمرييك.
وقال الُزبيدي إن منحة املشــتقات النفطية السعودية تعكس الروابط 
األخوية املتينة بــني البلدين، معربا عن تقديره املواقف األخوية األصيلة إىل 

جانب شعبنا.
وأشار إىل الدعم الكبري الذي يقدمونه إلنعاش االقتصاد، وتطبيع الحياة، 
الفتا إىل أن هذه املنحة ستسهم يف اســتقرار خدمة الكهرباء وستنعكس 

إيجابا عىل تحسني الخدمات املقدمة للمواطنني.

حلج/ األمناء/ عبداحلكيم باعوين:
عقدت القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبديرية تنب محافظة 
لحج، صبــاح الخميس، اجتامعها الفصيل الثالث للعام 2022م، برئاســة 

األستاذ محمد سامل الوعل رئيس القيادة املحلية.
واسُتِهل االجتامع، الذي عقد بقاعة اتحاد النساء م/لحج، بكلمة لرئيس 
القيادة املحلية للمجلــس رّحب من خاللها بكاّفة اإلخــوة أعضاء القيادة 
املحلية، ناقال لهم تحيات املحامي رمزي الشــعيبي رئيــس القيادة املحلية 

للمجلس االنتقايل الجنويب محافظة لحج.
وأوضح الوعل أن االجتامعات الفصلية للقيادة املحلية مهّمة ورضورية 
من حيث تقييم أداء العمل التنظيمي للهيئة التنفيذية وعموم املراكز املحلية 
باملديرية مبا ميكنها من تعزيز نجاح عملها مســتقباًل وذلك من خالل إبداء 
اآلراء واملقرتحات وكذا طرح ومناقشة هموم ومشاكل املواطن وبحث ُسُبل 

الحلول يف نطاق املتاح واإلمكانيات.
واستعرض مدير اإلدارة التنظيمية بالهيئة التنفيذية، قادري بن قادري،  
تقرير عمل الهيئة التنفيذية واألنشطة املنفذة خالل الفصل الثالث من العام 

الجاري.
وناقش أعضاء القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل العديد من الجوانب 
املتعلقة بالعمل التنظيمي للمجلس وخــرج بعدد من القرارات والتوصيات 

التي تصب بصالح العمل التنظيمي واالرتقاء به.

االنتقايل يطالب بتوفري �ضمانات اللتزام احلوثيني بالهدنة

الرئي�ش الُزبيدي يناق�ش مع ال�ضفري الربيطاين امل�ضاعي الدولية لتمديد الهدنة االأممية

اللواء بن بريك ي�ضتقبل القيادي يف احلراك اجلنوبي املنا�ضل علي هيثم الغريب

الرئي�ش الُزبيدي: املنحة ال�ضعودية للم�ضتقات 
النفطية �ضت�ضهم يف ا�ضتقرار خدمة الكهرباء

القيادة املحلية للمجل�ش االنتقايل مبديرية تنب 
تعقد اجتماعها الف�ضلي الثالث للعام ٢٠٢٢م


