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عدن / األمناء / خاص :
شدد أحمد حامد مللس، محافظ العاصمة عدن، أثناء لقائه قيادات 
مؤسسة الكهرباء يف عدن، يوم األحد، عىل مكافحة الربط املزدوج 

والعشوايئ للتيار.
ووجه بإطالق حملة لســداد فواتري استهالك الكهرباء، وقطعها 
عن املتخلفني من املؤسســات العامة وكبار املســتهلكني، وتوقيع 
جزاءات عىل توصيــل التيار بعد قطعه من املؤسســة بطرق غري 

قانونية.
وأمر مللس مديري املناطق واملحطات بإعداد تصورات فنية لصيانة 
املقرتحات واملعالجات  الكهرباء، وتســليم  وتطوير محطات توليد 

املمكنة.
ودعا مديري املناطق واملحطات، خالل االجتامع بحضور املهندس 
عدنان الكاف وكيل املحافظ لشــؤون التنمية، إىل توعية املواطنني 
بسبل ترشيد االســتهالك، موجها بتكليف فريق أمني ملرافقة حملة 

مكافحة الربط املزدوج.
وبحث االجتامع اقرتاب آجال عقود الطاقة املشرتاة، ومالحظات 
مؤسسة الكهرباء قبل تجديدها، معرًبا عن دعم السلطة املحلية يف 

العاصمة عدن، جهود تحسني قطاع الكهرباء.

محليات

م�ؤ�ض�ضات واأفراد.. قطع الكهرباء عن راف�ضي 
�ضداد قيمة اال�ضتهالك

اأمانة االنتقايل ت�ضتعر�ض التط�رات 
ال�ضيا�ضية واأبعاد التظاهرات

عدن / األمناء / خاص:
املجلس  رئاســة  هيئــة  عقــدت 
االثنني،  أمــس  الجنويب،  االنتقــايل 
اجتامعهــا الدوري، برئاســة الرئيس 
القائــد عيــدروس قاســم الُزبيدي، 
االجتامع  ُمستهل  املجلس. ويف  رئيس 
ناقشت الهيئة باستفاضة أبرز القضايا 
بالجنوب وشــعبه وقضيته،  الخاصة 
عىل املســتويات السياسية، واألمنية، 

والعسكرية، والخدماتية.
وحــذرت هيئــة رئاســة املجلس 
من املؤامرة التي تســتهدف محافظة 
شبوة وأبنائها، مشرية إىل أن التخادم 
الواضح بني ميليشــيا حزب اإلصالح 
وميليشــيا الحــويث املدعومــة من 
إيران يربهن الصلــة الوثيقة بني تلك 
امليليشــيات، مؤكدة يف الســياق أن 
شبوة مل ولن ُتهزم وستظل عصية كام 

كانت عىل مر العصور. 
املجلس  رئاســة  هيئة  جددت  كام 
تأكيدهــا عىل رضورة رفع مســتوى 
ورفع  الطاقات  العامة، وحشد  التعبئة 
درجــة الجاهزية القتاليــة القصوى 

عــدوان  أي  ملواجهــة  واالســتنفار 
وإنساًنا  أرًضا  الجنوب  أرض  يستهدف 
من قبل ميليشــيا الحــويث اإليرانية، 
تحاول  التي  والتطرف،  اإلرهاب  وقوى 

غزو الجنوب من جديد. 
ويف الشأن الخارجي، وقفت هيئة 
رئاسة املجلس االنتقايل أمام اإلحاطة 
األخرية للمبعوث الخاص لألمني العام 

غروندبرغ  هانس  السيد  املتحدة  لألمم 
بشأن اليمن، وما جاء فيها، مؤكدًة أن 
يقني  إىل  الدويل  املجتمع  وصول  عدم 
بأن حل األزمة اليمنية يكمن يف إعطاء 
شعب الجنوب حقه يف استعادة دولته 
املستقلة كاملة الســيادة، يضع البالد 
عىل شــفري الهاوية، ويزيد من تعقيد 

األزمة .

عدن / األمناء / خاص:
استعرضت الهيئة اإلدارية للجمعية 
الوطنيــة، يف اجتامعهــا يوم األحد، 
الســاحة  عىل  األوضاع  مســتجدات 
الجنوبية واعتداءات مليشــيا الحويث 
إيران بشكل متكرر عىل  املدعومة من 

حدود الجنوب.
بريك،  بن  سعيد  أحمد  اللواء  وحذر 
رئيــس الجمعية الوطنيــة، من حرب 
شعواء عىل الجنوب لكرس إرادة شعبه 
اســتعادة  يف  تطلعاته  من  وحرمانه 

دولته.
وشدد عىل انحياز املجلس االنتقايل 
الجنويب للتظاهرات الســلمية املنددة 
بالوضع املعيــي املتدهور، واملطالبة 
األبرياء  أصوات  وإيصال  بتحســينه، 
محاوالت  دون  الخارجــي،  العامل  إىل 

واالستقرار.لحرف مسار التظاهرات لزعزعة األمن 

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
التنفيذية  الهيئــة  رئيــس  التقى 
للقيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل 
املحامي  لحــج  مبحافظة  الجنــويب 
رمزي الشــعيبي، يوم أمس ، مبكتبه 
مبقر القيادة املحليــة، رئيس تنفيذية 

انتقايل مديرية كرش هارون الصمة.
وناقش اللقــاء العديد من القضايا 
واملواضيــع املتعلقــة مبديرية كرش 
العملية  اإلجــراءات  مقدمتهــا  ويف 
القائد  الرئيس  لتنفيذ مضامني خطاب 
عيــدروس الزبيــدي - رئيس املجلس 
االنتقايل الجنــويب - والذي أعلن فيه 
ملواجهة  واالســتنفار  الطوارئ  حالة 
كافة التحديــات واملخاطر التي تواجه 

الجنوب .
خالل  الشــعيبي،  املحامي  وأكــد 
اللقــاء، أهمية تنفيــذ كل ما جاء يف 
كل  وحشــد  الُزبيدي،  الرئيس  خطاب 
املعادية  القــوى  ملواجهة  الطاقــات 

املحلية  الســلطات  والتنســيق مــع 
للحفاظ  والعسكرية  األمنية  واألجهزة 
عىل استقرار األوضاع ومتابعة انتظام 
الخدمات وكل ما له صلة بحياة املواطن 

اليومية.

الشعيبي  واستمع 
تنفيذي  رئيــس  من 
إىل  كــرش  انتقايل 
عدد  حول  واٍف  رشٍح 
وامللفات،  القضايا  من 
ويف مقدمتهــا امللف 
والخطــة  الخدمــي 
األمنيــة، ملواجهة أي 
اعتبار  مخاطر عــىل 
كرش منطقة حدودية 
مــع محافظــة تعز 

اليمنية .
الصمــة  وأشــار 
بأن  اللقــاء  خــالل 
قيــادة انتقايل كرش 
اتخذت اإلجراءات لتنفيذ كل ما ورد يف 
خطاب الرئيس الزبيدي من توجيهات، 
املديرية  يف  القصوى  الجاهزية  ورفع 
الجنوب  عــن  للدفــاع  واالســتعداد 

وحاميته من أطامع األعداء.

عدن / األمناء / خاص :
اطلعت األمانــة العامة للمجلــس االنتقــايل الجنويب، خالل 
اجتامعها، أمس االثنني، عىل التقرير السيايس حول التطورات يف 
األسبوعني املاضيني، عىل رأسها خطاب الرئيس عيدروس الُزبيدي، 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، وقراراته بفرض الطوارئ وإعالن 

التعبئة العامة.
وتطرق التقريــر إىل نتائــج الخطاب، باإلضافــة إىل األبعاد 
االجتامعية واإلنسانية لالحتجاجات والتظاهرات يف العاصمة عدن، 
ومحافظتي حرضموت وشــبوة، جراء حصــار الرشعية اإلخوانية 

للجنوب اقتصادًيا وخدمًيا.
كام بحثت األمانة العامة يف اجتامعها الدوري برئاســة فضل 
الجعدي، نائب أمني عام املجلس، تقرير أداء عمل دائرة الدراســات 
والبحــوث خالل النصف األول مــن العام الجاري، وأبرز أنشــطة 

وفعاليات الدائرة وإنجازاتها.

رئا�ضة االنتقايل: �ضب�ة لن ُتهزم و�ضنت�ضدى الأي عدوان ي�ضتهدف اأر�ض اجلن�ب

اجلمعية ال�طنية حتذر من حرب لك�ضر اإرادة اجلن�بيني

رئي�ض تنفيذية انتقايل حلج يناق�ض اأو�ضاع القيادة املحلية مبديرية كر�ض


