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ناطق االنتقايل :املجل�س �شكل فريقه التفاو�ضي وحوار جدة �سي�ضع النقاط على احلروف
األمناء  /الشرق األوسط:

أكد املجلس االنتقايل الجنويب استمرار
عملية تسليم املرافق الخدمية واملؤسسات
الحكوميــة يف العاصمــة عــدن للجنة
الســعودية اإلماراتية ،حتــى يتم تأمينها
وتحييدها ،وذلك اســتجابة لدعوة تحالف
دعم الرشعية يف اليمن.
وأوضح نزار هيثم املتحدث باسم املجلس
االنتقايل الجنويب لـ (الرشق األوســط)
أن املجلس شكل فريقه التفاويض للحوار
املزمع عقده يف الســعودية خالل الفرتة
املقبلة ،رافض ًا اإلفصاح عن أسامء الفريق
حتى يتم تحديد موعد الدعوة .
وأضاف« :عملية تسليم املواقع للتحالف
مســتمرة ،موقفنا كان إيجابي ًا منذ البداية
ملا تفضل به التحالف حــول تحييد املرافق
الخدميــة واملؤسســات الحكومية من أي
محاولة إلعاقتها أوعرقلــة تطبيع الحياة
واستتباب األمن واالستقرار ،املواقع ُسلّمت
للتحالف العريب ويرشف عىل تأمينها؛ حتى
ال يحدث أي خلل فيها».
ونفى نــزار هيثم أي ســيطرة لقوات
املجلس االنتقايل عىل البنك املركزي اليمني
يف العاصمة عدن ،وقــال يف هذا الصدد:
«ال توجد أي ســيطرة عىل البنك املركزي؛
ألنه مرتبط بالبنك الــدويل ويجب تحييده

حتى يعمل موظفوه ...الســيطرة عىل
املرافق عىل الخدمية والبنك املركزي غري
صحيحة ،تم تأمينه يف مرحلة معينة،
ومن ثم ُســلّم لقيادة التحالف العريب
حتى ننتهي من الحوار املزمع».
ولفت هيثم إىل أن العمل يف املرافق
واملؤسسات الحكومية التي تم تسليمها
يسري بشــكل طبيعي ومستق ّر ،ومنها
مؤسســة ( 14أكتوبــر) اإلعالميــة،
ومصفاة عدن ،منتقد ًا يف الوقت نفسه
قرار إغالق بعض الوزارات يف الحكومة
الرشعية مكاتبهــا يف عدن وأن ذلك من
شــأنه تعطيل مصالح املواطنني  -بحسب
وصفه».
ويف رده عــى ســؤال حول تســليم
املعسكرات وفق ًا ملوافقة املجلس االنتقايل
عىل دعــوة التحالف إىل عــودة األوضاع
كام كانت يف الســابق ،أفاد نزار هيثم بأن
هذه األمور ستكون مطروحة للنقاش يف
الحوار املزمع عقده يف الســعودية وقال
»:محاولــة الحكومة الرشعيــة تصوير
املوضوع بأنه لن يكــون هناك حوار إال إذا
تم تســليم جميع املواقع ...إذن عىل ماذا
نتحاور؟!».
وعن االســتعداد للحوار الذي دعت إليه
السعودية ،كشــف املتحدث باسم املجلس

اغتــال مجهولون يوم أمــس جند ًيا يف
حراسة ميناء عدن.
وقال شهود عيان لعدن تايم :إن مسلحني
اغتالوا الجندي /عبداللــه القعر يف مدينة
املنصورة بالعاصمة عدن.
وبحسب إفادة شــهود العيان كان القعر
الذي يعمل يف أمن ميناء عدن ،وشخص آخر
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بن بريك :نحن على احلق طاملا
�سهام الأعداء موجهة �إىل �صدورنا!
األمناء/خاص:

االنتقايل الجنويب أن فريقهم تم تشكيله
وجاهز ،وقال »:فريقنا التفاويض جاهز،
وننتظر فقــط تحديد موعد الدعوة للحوار
والذهاب للســعودية لوضع النقاط عىل
الحروف وعمل حل مســتدام؛ لكنه رفض
إعالن أسامء الفريق ،مبين ًا أن ذلك لن ُيعلن
حتى يتم تحديد املوعد».
وطالب املتحدث باسم املجلس االنتقايل
مــن التحالــف التدخل لوقف ما ســاه
عمليات التعســف ضد املواطنني يف وادي
حرضموت قبل أن يستفحل األمر ،عىل حد
تعبريه ،معرب ًا يف الوقت نفسه عن ترحيب
املجلس االنتقايل بعــودة الرئيس عبد ربه
منصور هــادي إىل العاصمة املؤقتة عدن
يف أي وقت يشاء».

اغتيال جندي يف حرا�سة ميناء عدن
األمناء/خاص:

3

عىل مــن دراجة نارية قبل أن يطلق عليهام
النار من باص بالقرب من محطة إكســرس
جوار معســكر تابع لكتائــب املحضار ،ما
تسبب مبقتل القعر وجرح مرافقه .
وتعد هذه ثالث عملية اغتيال تشــهدها
مدينة املنصورة خــال األيام املاضية ،حيث
ســبق أن تم اغتيال الشاب :محمد رمسيس
 ,وقبله عســكر حريز الــذي اغتيل بظروف
غامضة يف ظل املواجهات التي مضت .

 sأكد نائب رئيس املجلس االنتقايل
الجنويب ،الشــيخ هاين بــن بريك ،أن
االنتقايل بقياداتــه ومن يؤيدوه عىل
الحق طاملا أن سهام ميليشيات الحويث
واإلخوان والقاعــدة وداعش موجهة
لصدورهم.
وقال «بن بريــك» يف تغريدة عرب
حسابه الشخيص (بتويرت) رصدتها
«األمناء»« :ســئل اإلمام الشافعي
رحمه الله تعاىل :كيف تعرف أهل
الحق يف زمن الفــن؟! فقال« :
اتبع ســهام العدو فهي ترشدك
إليهم «.
وأضاف« :فلام نــرى اجتامع
ســهام املبطلني -حوثيــن وإخونج
وقاعــدة وداعش وفاســدي الرشعية

واملرتزقة بائعي الضمري  -عىل املجلس
االنتقــايل الجنويب نطمــن إننا عىل
الحق وإال لشككنا بأنفسنا».

ا�ستجابة لإرادة �شعب اجلنوب ..نقابة اخلدمة
املدنية تعلق �إ�ضرابها وتعلن فتح �أبواب املعامالت
األمناء/خاص:
أقرت نقابة الخدمة املدنية يف العاصمة عدن تعليق اإلرضاب الذي كانت قد أعلنت
عنه يف وقت سابق .
وقالت النقابة يف بيان لها :إن تعليق اإلرضاب جاء «تقديرا للظروف االستثنائية
التي متر بها عدن ومحافظات الجنوب واســتجابة إلرادة شــعب الجنوب « معلنة
استعدادها الستقبال املواطنني وإنجاز معامالتهم بشكل طبيعي .
وأكدت النقابــة أن جميع موظفي مكتب الخدمة املدنيــة يزاولون أعاملهم يف
مكاتبهم ابتداء من األحد وأن األمور يف غاية االســتقرار يف مكتب الخدمة املدنية
عــدن وال صحة ملا يتم الرتويج له عن امتناع املوظفني يف مكتب الخدمة املدنية عن
مزاولة أعاملهم نتيجة األوضاع الراهنة يف عدن.
وتوجه املجلس التنســيقي لنقابات عامل الجنوب بجزيل الشكر والتقدير لنقابة
الخدمــة املدنية عدن عىل مواقفهم الوطنية مؤكدة عىل تضامن املجلس مع مطالب
نقابة الخدمة املدنية والتزامه مبتابعتها مع الجهات املعنية يف األمر.
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املجل�س االنتقايل يدين االعتداءات احلوثية
على حقل ال�شيبة النفطي ال�سعودي
األمناء/خاص :

منعــت قــوات النخبة الشــبوانية
واملقاومة الجنوبية لقوة وســاح قادمة
من مأرب متجهــة إىل عاصمة املحافظة
عتق  ،عىل محــاذاة الرشيط الصحراوي
غرب عتق .
وقــال مصــدر أمنــي :إن القــوات
الجنوبيــة؛ منعت عبور قــوة عرب طرق
رملية يستخدمها املهربون بعيدا عن الخط
الرســمي بعد أن اشتبكت معها وأجربتها
عىل الهروب والعودة إىل محافظة مأرب.
ونفى املصدر ذاته األنباء التي تحدثت
عن تعرض معســكر مرة ألي هجوم من
قبل مسلحني ،مؤكدا أن األوضاع األمنية
عىل ما يرام يف محافظة شبوة.
مؤكــدا أنه لن يســمح بعــد اليوم
مبــرور أي قوات أو تعزيزات عســكرية
الستخدامها لتفجري الوضع يف العاصمة
عتق .

األمناء/خاص:

هدوء حذر يف خمتلف جبهات ال�ضالع
الضالع  /األمناء  /خاص :

تســود حالة من الهدوء الحذر مختلف جبهات شامل وغريب
محافظة الضالع التي تدور يف رحاها معارك ضارية بني وحدات
القوات الجنوبية التي تخوض معركة «صمود الجبال» ومســلحي
جامعة الحويث االنقالبية التي تخوض منذ أشهر معركة ما يسمى
«النفس الطويل» .
وأكد مصدر عســكري :إن الهدوء الحذر هو من يتسيد املوقف

اليوم (أمس) يف مختلف جبهــات الضالع مرجح ًا أن ذلك مؤرش
عىل نشوب معركة عسكرية يف عدد من املواقع النارية يف قادم
الساعات  ..الجدير ذكره أن معركة الضالع تدخل شهرها الخامس
وتدور فيها معارك ضارية يف جبهات مريس ،باب غلق ،شــخب،
شــال وغريب مديرية قعطبة ومناطق الرشيفة ،معسكر الجب،
باجة ،لكمة الدويك ،املشاريح ،التابعة لبلدة حجر ،وحدود مديرية
األزارق الغربية التي تربطها مع مديرية ماوية يف تعز.

أصدر املجلس االنتقايل الجنويب ،بيان إدانة واستنكار بخصوص االعتداءات الحوثية
السافرة التي طالت حقل الشيبة النفطي ،جنوب رشق اململكة العربية السعودية .
وقال االنتقايل يف بيانه  « :واصلت املليشــيا الحوثيــة املدعومة من إيران أعاملها
الهادفة لألرضار بأمن واســتقرار املنطقة العربية ،بعد أن كررت يوم السبت اعتداءاتها
عىل املنشئات الحيوية يف اململكة العربية السعودية ،باستهدافها لحقل الشيبة النفطي
املسية « .
الواقع رشق اململكة ،باستخدام الطائرات
ّ
ورأى املجلس االنتقايل الجنويب « يف هذا االعتداء الســافر ،الوجه الحقيقي البشع
لهذه الجامعة التي
تلجأ للتغطية عىل
هزامئها يف ميادين
القتــال ،ودليــل
حقيقي عىل تنامي
الخطــر اإليراين
وأذرعه يف املنطقة
العربية عىل األمن
واالســتقرار يف
املنافذ البحرية واملياه اإلقليمية والحدود الربية «.
وأضــاف « :إن املجلس االنتقــايل الجنويب ،وهو يتابع باهتــام هذه االعتداءات
الهمجية واملتكررة ،فإنه يدينها وبشدة ،وينتهزها مناسبة للتعبري عن تضامنه ووقوفه
ً
حكومة وشعب ًا ،يف مواجهة هذه
إىل جانب األشــقاء يف اململكة العربية الســعودية
االعتداءات اإلرهابية «.
وختم البيان بالقول  « :املجلس االنتقايل الجنويب وهو يســتهجن هذه االعتداءات
الحوثية /اإليرانيــة ،فإنه يدعو املجتمع الدويل ،ويف املقدمــة منظمة األمم املتحدة،
لالضطالع بدورها بإدانة مثل هذه الترصفات غري املســؤولة ،ومحاسبة من قام ويقوم
بها ،باعتبارها تهدد أمن واستقرار املنطقة ومصالح العامل أجمع ،وتعرقل كافة الجهود
الدولية الداعمة إلنهاء الحرب وترسيخ السالم يف املنطقة «.

