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قائد قوات التحالف يف عدن يتعهد
بتطهري �أبني من عنا�صر القاعدة ال�سفري الفرن�سي  :هناك مرحلة �سيا�سية جديدة يجب �أن ت�ستوعب املتغريات احلالية
الرئيس الزبيدي  :ىلع الحكومة الفرنسية اتخاذ موقف إيجابي تجاه عدالة القض ّية الجنوب ّية

األمناء  /خاص :

تعهد قائد قــوات التحالف
العريب يف العاصمــة املؤقتة
عــدن العميــد راشــد الغفيل
بتطهــر كامل أبني من عنارص
القاعدة.
جاء ذلــك يف زيارة وفد من
ألويــة الدعم واإلســناد ،يوم
األحد ،ألرس جنود الحزام األمني
الذين استشــهدوا يف هجوم شنه
مســلحو القاعدة ،عــى نقطة
للحزام األمني يف أبني .
وقدم الوفد واجب العزاء لذوي
الضحايــا يف مديريــة موديــة
مبحافظة أبــن ،بتوجيهات من
قائد قــوات التحالف العريب ،يف
عدن ،العميد راشد الغفيل.
ونقل الوفد العســكري ،عىل
لسان قائد قوات التحالف العريب

بعدن ،أن دمــاء الجنود لن تذهب
هدر ًا ،وأن معركة تطهري أبني من
فلول اإلرهاب القاعدي متواصلة
ولن تتوقف حتى تعــود املنطقة
مستقرة وآمنة.
وانتقــل وفــد ألويــة الدعم
واإلسناد برفقة قائد الحزام األمني
يف مديريــة مودية وليد املقيبيل،
إىل مكان وقوع الهجوم اإلرهايب،
وقدم التعازي واملواســاة لزمالء
الجنود الخمسة.

برعاية كريمة من الشخصية االجتماعية املناضل أبو أصيل الكربي ..

ملتقى رواد حاملني ي�سري قافلة غذائية للمرابطني يف جبهة ال�ضالع

حاملني /األمناء  /عبادي سالم الضحاك :
توجهــت ــ صباح أمس االثنني
ــ القافلــة الغذائية للمرابطني يف
جبهة الضالع مقدمــة من ملتقى
رواد حاملــن للفكر والبناء التنموي
وبرعايــة كرمية من الشــخصية
الوطنيــة واالجتامعيــة املناضل
محمــود أحمــد ناجي أبــو أصيل
الكريب.
وقــد رافــق القافلة عــد ٌد من
الشخصيات االجتامعية والعسكرية
يتقدمهــم العميــد أنــور العمري
قائد املقاومــة يف حاملني و رئيس
ملتقــى رواد حاملني عــادل يحيى
العمري والشــخصية االجتامعية
الخريية املناضل أبو عميد النرسي ،
والعميد حزام النرسي مندوب الهيئة
العسكرية يف حاملني والعميد محمد

عثامن الزنادي
واملقدم عباس النرسي  ،واألمني
العام للملتقى األستاذ صالح ناجي
أحمد واملستشــار باســل النرسي
رئيس دائرة الشــباب يف امللتقى ،
وأعضاء الهيئة اإلدارية للملتقى .
وكان يف استقبال موكب القافلة
يف منطقة سناح بالضالع عدد كبري
من القيادات العســكرية واملقاومة
الجنوبية يتقدمهم قائد اللواء الثاين
صاعقة العميد محمد محسن مهدي
والعقيــد عبدالله أحمــد مثنى قائد
كتيبة يف اللــواء وعد ٌد من الضباط
والجنود .
وبعد مراسم االســتقبال تحرك
املوكب مبارشة إىل مدينة حجر حيث
يرابط األبطال يف خطوط املواجهة
مع العــدو عىل الحدود الشــالية
ملدينة الضالع .

وجهــًا لوجه

أبوظبي/األمناء/خاص :

التقــى الرئيس القائــد عيدروس
قاسم الزُبيدي ،رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب ،األحد ،يف العاصمة اإلماراتية
أبوظبي ،بسعادة السفري الفرنيس لدى
اليمن ،كريستيان تيستو.
وتناول اللقاء العديــد من امللفات
الشائكة املتعلقة باألوضاع السياسية
والعسكرية واالقتصادية يف الجنوب،
ويف محافظتــي شــبوة والضالــع
عىل وجه الخصــوص ،باإلضافة إىل
مناقشــة تطورات العملية السياسية
وجهود األمم املتحدة ،لحلحلة األوضاع

ووقف الحرب ،واالنطالق يف تســوية
سياسية شاملة.
وأكــد رئيــس املجلــس االنتقايل
الجنويب ،عىل املوقف الثابت للمجلس
تجــاه دعــم دول التحالــف العريب،
والوقوف بجانبها ،ومكافحة اإلرهاب
واملشــاركة الفاعلة يف عملية السالم،
وضامن حقــوق الجنوبيــن كاملة
من خالل مشــاركتهم يف املفاوضات
القادمة.
وأشــاد الرئيس الزُبيــدي بجهود
جمهورية فرنسا وحرصها عىل إحالل
السالم يف املنطقة ،مؤكد ًا عىل أولوية
املصالح الفرنســية يف بالدنا ،وداعي ًا
الحكومة الفرنســية إىل اتخاذ موقف

إيجايب متقــدم تجــاه عدالة قضية
الشــعب الجنويب وحقــه يف تحديد
مستقبله الســيايس ،والعيش بسالم
وأمان.
عب الســفري الفرنيس عن
بدوره ّ
رسوره باللقاء وتقديره ملواقف املجلس
االنتقــايل الجنــويب ،وقدرتــه عىل
التعامل مــع مختلف املواقف وامللفات
بكل عقالنيــة ،مشــرا إىل أن هناك
مرحلة سياســية جديــدة ،ويجب أن
تستوعب املتغريات الحالية.
حرض اللقاء ،نائــب رئيس اإلدارة
العامة للشؤون الخارجية يف املجلس
االنتقــايل الجنويب ،األســتاذ محمد
الغيثي.

بحضور نائب مدير أمن املنطقة الحرة عدن:

كتيبة الطوارئ ت�ستعر�ض جهوزيتها امليدانية
للمرحلة الثانية للعام التدريبي 2019م
األمناء  /خاص :

استعرضت كتيبة قوات الطوارئ والدعم األمني يف مقرها
مببنــى إدارة أمن املنطقــة الحرة عدن جهوزيتهــا امليدانية
واســتعدادها الدامئني يف إطار مهامتها األمنية لتدشــن
املرحلة الثانية للعام التدريبي 2019م .
وأظهر العرض مدى الجهوزية واالســتعداد الدامئني لكتيبة
قوات الطوارئ والنشــاط املســتمر لتنفيذ املهام األمنية املوكلة
للكتيبة من حيث تأمني ميناء الحاويات «كالتكس» للمستثمرين
واملواطنــن و ضبط املخالفات والتجــاوزات غري القانونية يف
امليناء حسب النظم واللوائح املتبعة بهذا الخصوص .
كام تم اســتعراض مدى التزام قادة وأفراد الكتيبة يف تنفيد
األوامر من قبل قيــادة إدارة أمن املنطقة الحرة املتمثلة يف مدير
أمن املنطقة الحرة العميد  /عبدالسالم العمري .

ويف الكلمة التوجيهية أشــاد املقدم زيك الزعيل نائب مدير
أمن املنطقة الحرة بالتجاوب اإليجايب للتوجيهات من قبل كتيبة
قوات الطوارئ وااللتــزام بالنظم واللوائح املســرة إلدارة أمن
املنطقة الحرة .
كام نوه املقدم الزعيل لحجم املســؤولية الكبرية امللقاة عىل
عاتق قيادات وأفــراد كتيبة قوات الطوارئ واالســتعداد الدائم
لتدشــن املرحلة الثانية للعام التدريبي 2019م وشدد عىل بذل
املزيد من الجهــد والحفاظ عىل األمانة الوطنية التي ســلمت
لكتيبة الطوارئ كام عهدهم الوطن واملواطن .

اإلعالمية السعودية سكينة املشيخص:

الوحدة اليمنية �أ�سو�أ وحدة عرفها التاريخ!
األمناء/استماع:

قالــت اإلعالميــة الســعودية
والكاتبــة يف عدد مــن املطبوعات
الســعودية والدولية ومذيعة قناة (
الحرة ) سكينة عبدالله املشيخص»:
إن الحرب مل تكــن خيار الجنوبيني؛
لكنها عكست العقيدة الجنوبية.

وأضافت املشــيخص يف مداخلة
هاتفية مــع برنامج (هنا العاصمة)
الــذي تبثــه إذاعة (هنا عــدن) ،إن
اإلعالم الرسمي السعودي والخليجي
إعالم تقليدي غري متعاطٍ مع القضية
الجنوبية  ..مضيفة إنها تعرفت عىل
القضية الجنوبيــة من خالل اإلعالم
الحديث والسوشــل ميديا ووسائل

التواصل االجتامعي ،وكذا من خالل
تنــاول عدد مــن الكويتيني للقضية
الجنوبيــة عــى مواقــع التواصل
االجتامعي.
ووصفــت اإلعالميــة ســكينة
املشــيخص الوحدة اليمنية بأســوأ
وحدة شــهدها العــامل  ،قائلة إنها
وحدة ال يتعدى عمرها  29سنة وإن

زوالهــا ال يرتتب عليه أي تبعات عىل
املنطقة عالوة عىل مــا يتعلق بهذه
الوحدة من مظامل تجرعها الشــعب
الجنويب.
ولفتــت إىل أن الجنــوب متأخر
عرشات السنني بسبب هذه الوحدة ...
داعية الجنوبني إىل االجتهاد لتقديم
قضيتهم إىل العامل بشكل سليم.

