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محليات

املالح / األمناء/خاص:
عقــدت الهيئة التنفيذيــة للقيادة مجلــس االنتقايل الجنويب 
مبديرية املالح ردفــان، مبحافظة لحج صبــاح الثالثاء اجتامعها 
الدوري برئاسة العميد مبارك سعيد رئيس القيادة املحلية وبحضور 

رؤساء املراكز باملديرية .
ويف االجتامع ألقى رئيس القيادة املحلية النتقايل املالح العميد 
مبارك ســعيد كلمة رفع يف مســتهلها التهاين للقيادة السياسية 
ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي والشــعب الجنــويب، بالذكرى 

الـ"57" لثورة )14( اكتوبر الخالدة .
ووقفت الهيئة التنفيذية خالل اجتامعها أمام الوضع العام يف 
املديريــة والجنوب عامة، باإلضافة إىل بعــض القضايا التنظيمية 
وُسبل تفعيل األنشــطة والعمل اإلداري بغية االرتقاء به مبا يواكب 

املتغريات التي تشهدها الساحة .
كام وقف االجتامع وباســتفاضة أمام الوضــع األمني وعمل 
املنظامت والوضع الصحي والرتبــوي باملديرية من خالل التقارير 
التــي قدمها نائبي رئيــس القيادة املحلية النتقايل املالح الشــيخ 

مرسور شائف وشائف هامش .
وحّيا االجتامع صمود ابطال القوات املسلحة الجنوبية يف جميع 
الجبهات يف ظل توقف الرواتب والحالة املعيشية الصعبة التي مير، 
بها شــعبنا الجنويب، جراء سياسة العقاب الجامعي التي تنتهجها 

الحكومة اليمنية  التي تسيطر عليها جامعة اإلخوان املسلمني . 
وخرج االجتامع بعدد من القرارات والتوصيات التي من شــأنها 
تحســني وتطوير عمل وأداء املجلس وتنشط دور املراكز يف املدرية 

وتذليل الصعوبات التي تعرتض عملها .

األمناء/خاص:
احتفت الوحدات العســكرية واألمنيــة الجنوبية يف محافظة 
أرخبيل ســقطرى، الثالثاء، بالذكرى 57 لثورة 14 أكتوبر املجيدة، 
بإقامة عرض عســكري مهيب يف مقر اللواء األول مشــاة بحري، 
بحضور رئيس القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل يف املحافظة 
املهنــدس رأفت عيل الثقيل، وقيــادات املجلــس االنتقايل وقادة 

الوحدات العسكرية واألمنية.
ويف كلمة ألقاها يف افتتاح العرض، رفع املهندس رأفت الثقيل 
التهــاين والتربيكات إىل الرئيس القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، 
رئيس املجلــس االنتقايل، القائد األعىل للجيــش واألمن الجنويب، 

بهذه املناسبة الغالية.
ولفت الثقيل إىل أن هذا االحتفال يأيت ترجمة لنضاالت شــعبنا 
الجنــويب البطل الذي يخوض اليوم نضااًل عاداًل الســتعادة دولته 

وهويته والقيم التي ناضل من أجلها يف كل امليادين.
وأضــاف الثقيل :"ما تزال قواتنــا الجنوبية صامدة يف مواقع 
الرشف والبطولــة مدافعة عن قيم الثــورة الجنوبية وأهدافها يف 
الحرية واالســتقالل وقيام الدولة الجنوبية الفدرالية املستقلة عىل 

كامل الرتاب الوطني بحدود ما قبل 22 مايو 1990".
ومن جانبه ألقى قائد اللواء أول مشاة بحري العميد عبدالله أحمد 
السقطري، كلمة رحب فيها بالحارضين جميعًا، رافعًا التهاين إىل 
الرئيس القائد عيدروس قاسم الُزبيدي، ، ومنه إىل القوات املسلحة 

الجنوبية التي ترابط يف ثغور الجبهات.
وأكد الســقطري أن اللواء أول مشاة بحري عىل أهبة االستعداد 
دومًا وأبدا لصد أي محاوالت يفكر بها من تسّول له نفسه النيل من 

إرادة شعبنا الجنويب.
عقب ذلك بدأت الكتائب من القوات العســكرية واألمنية باملرور 
من أمام املنصة عىل انغام املوســيقى العسكرية الجنوبية، بصورة 
تعكس اســتعدادها القتــايل العايل للذود عن حيــاض املحافظة 

والوطن الجنويب.

األمناء/خاص:
حامد  احمد  عــدن  محافظ  افتتح 
اللواء  الداخلية  وزير  نائب  ومعه  مللس 
عيل نارص لخشع ومدير عام السياحة 
جعفر محمد  منتجــع ونادي كروان 

عدن الصحي  السياحي . 
وخالل االفتتــاح اكد محافظ عدن  
ان افتتاح املنتجع  ميثل رافدا  اقتصادي 
ملدينة عدن الجاذبة لالستثامر مبختلف 

املجاالت . 
مؤكــد حــرص الســلطة املحلية 
تشــجيع القطاع الخــاص الذي ميثل 
رشيــك اســايس يف عمليــة البناء 
العاملة   االيــادي  وتشــغيل  والتنمية 
.. مشــيدا مبســتوى انجاز   وتجهيز 
تليق  املنتجــع مبواصفات ســياحية 

مبكانة عدن . 
محســن   " املنتجع  مدير  واوضح 

املعــروف " ان تجهيــز املنتجع هدفه 
االســايس خدمة مدينة عدن وتشغيل 
وتشــغيل االيادي العاملــة .. الفتا ان 
التكلفة االجاملية لعملية التجهيز بلغت  

2 مليار ريال ميني .. مثمنا التسهيالت 
والجهات  املحلية  السلطة  التي قدمتها 
ذات العالقة الفتتاح املنتجع بالعاصمة 

عدن .

األمناء/خاص:
للقيادة  التنفيذيــة  الهيئة  عقدت 
الجنويب  االنتقايل  للمجلــس  املحلية 
مبحافظــة أبني، الثالثــاء، اجتامعها 
العميــد عبدالله  الــدوري  برئاســة 

الحوتري. 
ويف االجتــامع جرى اســتعراض 
تقريــر حــول آخر املســتجدات عىل 
الســاحة الجنوبية عامــة ومحافظة 
أبني خاصة واملقدم مــن مدير اإلدارة 

السياسية سامل صالح املخريي.
املجتمعون  اســتمع  ذلــك،  عقب 
إىل تقريريــن حــول نشــاط إداريت 
املــرأة و الطفــل يف مديريتي خنفر 
وزنجبار، واللذان تضمنا أبرز التحديات 
والصعوبــات التي تواجه ســري عمل 

اإلدارتني.
 واقر االجتامع تكليف لجنة للنزول 
امليداين إىل مديريتــي خنفر وزنجبار 
الطالع أوضــاع إدارة املرأة والطفل يف 
الجانب التنظيمــي، إىل جانب تفعيل 

نشاطها.
كــام ناقــش االجتــامع  أوضاع 
املقاومــة الجنوبيــة يف املحافظــة 
أبرز  ملعالجــة  املقرتحــة  والحلــول 
الصعوبات واملعوقات التي تعاين منها.
ويف الختام، تم التطرق إىل أعامل 

مشددًا  األثرية،  األماكن  يف  البســط 
البناء  أو  العمــل  عىل رضورة توقيف 
يف هذه األماكــن، باإلضافة إىل ذلك 
من  النازحني  أوضاع  مناقشــة  جرى 
أبناء الشامل، وإجراءات حرص وتحديد 

أماكن خاصة بهم.

اخلوخة/األمناء/خاص:
 25 اإلمارايت  األحمــر  الهالل  قدم 
إلی مخيم  الغذائية  املساعدات  طنًا من 

العلييل للنازحني مبديرية الخوخة.
وقــال عبدالرحمــن اليوســفي، 
مسؤول اإلدارة اإلنسانية يف الهالل، إن 

املساعدات الغذائية املقدمة وزعت عىل 
1200 أرسة.

وأضاف إن تقديم الهالل املساعدات 
اإلنسانية لنازحي املخيم يأيت يف سياق 
الظروف  جراء  معاناتهم  من  التخفيف 

املعيشية الصعبة التي يعيشونها.
وأوضح، أن الهالل مســتمر بشكل 

املســاعدات  هذه  تقديــم  يف  دائــم 
للنازحني واألرس الفقرية واملستحقة.

اإلمارايت منذ  األحمر  الهالل  ووزع 
بداية العام الحايل ما يربو علی 37 ألف 
سلة غذاٸية، أي ما ُيساوي 2700 طّنًا 
من املواد الغذاٸية وكذا 109 أطنان من 

التمور استفاد منها 231 ألف نسمة.

تنفيذية انتقايل املالح بردفان تقف اأمام الو�ضع 
الأمني وال�ضحي وعمل املنظمات باملديرية

بح�ضور قيادات النتقايل..  القوات اجلنوبية يف �ضقطرى 
تقيم عر�ضًا ع�ضكريًا مهيبًا مبنا�ضبة ذكرى ثورة 14 اأكتوبر

حمافظ عدن احمد ملل�س يفتتح منتجع ونادي كروان عدن  ال�ضياحي 

تنفيذية انتقايل اأبني تعقد اجتماعها الدوري وتناق�س تقريري اإدارتي املراأة والطفل 

هالل الإمارات يقدم 25 طنًا من املواد الغذائية للنازحني مبخيم العليلي يف اخلوخة


