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محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

األمناء / خاص:
التقى األســتاذ فضل محمد الجعدي مساعد األمني العام لهيئة رئاسة 
املجلــس االنتقايل الجنويب، أمس األربعاء، يف مقــر األمانة العامة، يف 

العاصمة عدن بالشاعر الجنويب كور سعيد عوض .
ويف اللقاء مثن األســتاذ فضل الجعدي القصائد الشعرية التي واكبت 
مســرة الثورة الجنوبية يف ســتينيات القرن املايض، ومــا بعدها من 
املحطات واألحداث، مشــيدًا بدوره الثقايف واألديب وما قدمه من قصائد 

شعبية ووطنية خالل مسرته اإلبداعية التي تجاوزت نصف قرن.
وخالل اللقاء قدم الشــاعر كور ســعيد، ملســاعد األمني العام عددا 
من القصائد الشــعرية املختارة التي تحايك الوضع الســيايس الراهن، 

واملنعطفات التي مر بها الجنوب.
حرض اللقاء الدكتور ســعودي عــي عبيد رئيس لجنــة التخطيط 
واالســتثامر والتنمية يف الجمعية الوطنية، والدكتور عبدالله الحو رئيس 
الدائرة اإلعالمية يف األمانة العامة، واألســتاذ عمرو محمد عقيل رئيس 

الدائرة الثقافية يف األمانة العامة .

عدن / األمناء / خاص :
دشنت الدائرة املالية بوزارة الدفاع أمس األربعاء عملية رصف مرتبات 

العسكريني من منتسبي الوحدات العسكرية لشهر يوليو املايض. 
 وقال مصدر مســئول يف الدائرة املالية أن عمليــة الرصف بدأت من 
رشكات الرصافة للكتاب املاليني واملندوبني املعتمدين للوحدات العسكرية.  
هذا وجاء رصف رواتب العســكريني لشهر يوليو بتدخل محافظ عدن 
األستاذ أحمد حامد مللس وجهوده لدى الرصافني بعد تفاهامت مع الهيئة 
العســكرية استجابة ملعاناة العسكريني يف مخيامت االعتصام قبالة مقر 
التحالف والذين يدخلون شهرهم السادس عىل اعتصامهم مطالبني برصف 

مرتباتهم لقمة عيش أطفالهم.

األمناء / خاص :
اتهــم نائب رئيس الدائــرة اإلعالمية يف املجلــس االنتقايل الجنويب 
منصور صالح مليشــيا اإلخوان بإفشــال عاصفة الحزم شاماًل والسعي 

إلفشالها جنوبا.
وأكد منصور صالــح يف تغريدة له عىل تويــر أن الكثر من العبث 
الحويث ، واعتداءاته عىل دول الجوار ومنها اململكة كان ميكن تفاديه فيام 
لو أن التحالف وضع اإلخوان يف حجمهم الطبيعي وتعامل معهم بحذر ومل 
ميكنهم من أدوات التحكم بالعمليات العســكرية وتوجيهها يف مسارات 

خدمت الحويث.

الرياض / األمناء / خاص : 
اســتقبل الرئيــس عيدروس قاســم 
املجلس  رئيــس  الُزبيــدي،  عبدالعزيــز 
االنتقايل الجنــويب، القائد األعىل للقوات 
املســلحة الجنوبية، أمــس األربعاء، يف 
مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، 
ســفر الواليات املتحــدة األمريكية لدى 
اليمن، سعادة كريستوفر هنزل، واملسؤول 

السيايس بالسفارة السيد كريس ديوتش.
الجهود  الرئيس  رشح  اللقــاء  وخالل 
الجنويب  االنتقــايل  التي بذلهــا املجلس 
لتنفيذ آلية ترسيــع اتفاق الرياض، مؤكدًا 
أن املجلس قد اســتوىف كل ما يلزم إلعالن 
مشــيدًا  األخرى،  البنود  وتنفيذ  الحكومة 
بالجهــود التــي تبذلها اململكــة العربية 
املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية 

لتنفيذ االتفاق ودعم السالم واالستقرار.
كام اســتعرض الرئيس الُزبيدي تطور 
األوضاع العسكرية يف جبهات القتال أمام 
التصعيد  إىل  الحويث، مشــرًا  ميليشيات 
العســكري الخطــر الذي تنفــذه قوى 
سياســية تحت مظلة الحكومــة اليمنية 
يف أبني بهدف إفشــال اتفــاق الرياض، 
القوات الجنوبية لضبط  التزام  مؤكدًا عىل 
النفس وموقف الدفاع حتى اليوم، مضيفًا 
أن التزام املجلس دعــم التهدئة ينطلق من 
الوضع  املجلس عىل عــدم تدهور  حرص 

اإلنساين واملعييش.
وأكد الرئيس القائد عىل موقف املجلس 
الداعم لعملية السالم الشاملة التي ترعاها 
األمم املتحدة، مســتهجنًا العمل اإلرهايب 

الذي أقدمت عليه ميليشيات الحويث والذي 
االقتصادية  املنشــآت  استهداف  يف  متثل 
إىل  مشــرًا  اململكة،  يف  املدنية  واألعيان 
الرشاكة االسراتيجية مع الواليات املتحدة 
ودول التحالــف يف مكافحــة اإلرهــاب 

والتطرف.
وعرب الرئيس الُزبيدي عن بالغ تقديره 
للجهــود التــي تبذلها الواليــات املتحدة 
األمريكية من خــالل دعم جهود التحالف 
العريب بقيادة اململكة العربية الســعودية 

لتنفيذ اتفاق الرياض وإحالل السالم.
األمرييك  الســفر  عرب  جانبــه  من 
عــن تقديره ملوقــف املجلــس وتعاطيه 
ما  خاصة  امللفــات  مختلف  يف  اإليجايب 
يتعلق بتنفيذ اتفــاق الرياض، مؤكدًا دعم 
ومشددا  الرياض،  جهود  إلنجاح  حكومته 
عىل رضورة االرساع يف تشكيل الحكومة 

الجديدة.
حرض اللقــاء الوفد املرافــق للرئيس 
عضو هيئة الرئاســة رئيس وحدة شؤون 
الخبجــي، وعضو  املفاوضــات د. نارص 
الرئاســة نائب رئيس وحدة شؤون  هيئة 
املفاوضــات األســتاذ عــي الكثــري، 
وأعضــاء هيئة الرئاســة أعضــاء وحدة 
الكاف،  شؤون املفاوضات املهندس عدنان 
واالســتاذ عبدالرحمن شيخ، واللواء سامل 
الســقطري، ونائب رئيــس اإلدارة العامة 
للشؤون الخارجية باملجلس األستاذ محمد 
الغيثي، وعضو وحدة شــؤون املفاوضات 
األســتاذ انيس الرشيف، واألســتاذ عادل 
مطلــق عضــو اإلدارة العامة للشــؤون 

الخارجية.
اللواء شــالل  أيضًا،  اللقاء  كام حرض 

عي شايع هادي.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية:
مــن املقرر أن تشــهد مدينة الحوطة 
عاصمة محافظة لحــج يف الـ"30" من 
ريايض  كرنفايل  إقامــة  الجاري  نوفمرب 
إقامته  املحافظــة  انتقايل  قيــادة  أقرت 
تتويجــا ملباريات بطولة صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، لكرة القدم 
التي تقام برعاية كرميــة برعاية الرئيس 
القائــد عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس 
املجلس االنتقايل احتفــاًء بالذكرى الـ53 
الـ30 مــن نوفمرب  لالســتقالل الوطني 

املجيد . 
اهتامما  لحج  انتقــايل  قيادة  وتويل 
كبرًا بإنجــاح الكرنفال الريايض بفعالية 
مديريات  جميــع  فيها  تشــارك  مركزية 
وبذكرى  الريايض  بالحدث  تليق  املحافظة 

االســتقالل الوطني املجيــد الـ"30" من 
نوفمرب .

الرامية للتحضر  ويف إطار الجهــود 
واالســتعداد للفعاليــة املركزيــة التــي 
رئيس  لحــج عقد  ستشــهدها محافظة 
القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
مبحافظة لحج املحامي رمزي الشــعيبي 
سلســلة من اللقاءات مــع الجهات ذات 
الســبل  العالقــة باملجلس ناقش خاللها 
تليق  الفعالية بصــورة  الكفيلة إلنجــاح 

بالحدث .
وبحث الشعيبي يوم أمس األول الثالثاء 
مع إدارة الشباب بالقيادة املحلية النتقايل 
املحافظة  واتحاد كرة القدم بلحج ترتيبات 
إقامة الكرنفال الريايض يف موعده املحدد 

يف الـ"30" من نوفمرب الجاري  .
املحلية النتقايل  القيــادة  وأكد رئيس 

لحج بــأن الفعاليات الرياضيــة الكروية 
التــي تنظمهــا إدارة الشــباب والطالب 
الشيخ  الســمو  صاحب  بدوري  واملتمثلة 
محمد بــن زايد آل نهيان ، لكرة القدم الذي 
القائد  الرئيس  برعاية  برعاية كرمية  يقام 
الُزبيدي، رئيس املجلس  عيدروس قاســم 
االنتقايل احتفاًء بالذكرى الـ53 لالستقالل 
الوطني الـــ30 من نوفمرب املجيد يجب أن 
تكريس  خالل  مــن  بالغ  باهتامم  تحظى 
كل اإلمكانيــات والقدرات إلظهار حجمها 

العظيم ومكانتها الرفيعة . 
النتقايل  املحليــة  القيــادة  ووجهت 
لحــج الدعوة لكافة أبنــاء محافظة لحج 
للحضور واملشاركة يف الكرنفال الريايض 
والخطايب الذي ســوف تشــهده حوطة 
لحج عرص يوم االثنني املوافق 30 نوفمرب 

الجاري .

األمناء/خاص:
والتدخل  األمني  الحزام  قوات  أمهلت 
الرسيع املحال التجارية بركيب كامرات 
مراقبة حتى آخر الشــهر الجاري، وذلك 
مبوجب تعميم يشتمل أيضًا عىل تواصل 

الحملة األمنية لحظر الدراجات النارية.
ونفذت قوات الحــزام األمني بقيادة 
الحزام  نائب قائد  الشــنيني  عبدالرحمن 

والتدخــل الرسيــع محور أبــني حملة 
أمنية واســعة لتطبيق قرار حظر تجوال 
مساًء   6 الســاعة  من  النارية  الدراجات 
وحتــى 6 صباحًا ومنــع اطالق االعرة 

النارية يف املناســبات او غرها، والزام 
املحــالت التجاريــة الرئيســية بركيب 
كامرات مراقبة يف مدة أقصاها 30 من 

نوفمرب الجاري. 

وشــدد بيــان للحــزام األمني عىل 
الحفــاظ عــىل األمن واالســتقرار يف 
مناطق ابني، مؤكدا عىل رضورة حســن 
التعامل مع املواطنني وسائقي الدراجات 

النارية كونهم جزءًا من املجتمع.
وتوعد الشنيني كل من يحاول العبث 
بيد  بالرضب  أبني  مناطق  بأمن  واملساس 
من حديد وتقديــم الخارجني عن النظام 
والقانون للجهات ذات العالقة، مشــددا 
عىل رفع مستوى اليقظة األمنية يف هذا 
الظرف االســتثنايئ الذي متر به مناطق 

محافظة أبني.
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