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محليات

اجلعدي: نتطلع من املبعوث الأممي تفهًما 
كبرًيا للق�سية اجلنوبية و�سبل حلها نهائيًا

رئا�سة جمل�س التن�سيق الأعلى للمتقاعدين تدين 
ما تعر�س له العميد ح�سني احلاملي

تنديًدا بعبث الإخوان.. اإ�سراب جزئي 
للمحال التجارية يف طورالباحة

منع دخول منتجات غذائية 
ومالب�س مبيناء عدن

اجلريري يو�سح اأ�سباب ارتفاع اأ�سعار الوقود واحللول للخروج من الأزمة

جناة 13 م�سافًرا من انقالب �سيارة بخط حبيل الريدة

دعوات لتعبئة النخبة احل�سرمية وت�سليحها حت�سًبا للخطر احلوثي

القيادة املحلية لنتقايل امل�ساربة تعقد اجتماعها الدوري الأول بح�سور  الأع�ساء اجلدد

األمناء / خاص :
أجرت قنــاة "الغد املرشق" الفضائية لقاًء 
مع الدكتور صالــح عمرو الجريري مدير عام 
النفط بعدن ضمن برنامج "ســتوديو  رشكة 

عدن" والذي أجراه اإلعالمي صالح العاقل.
وتركــز اللقاء حول أزمــة املحروقات يف 
عدن باإلضافــة إىل عدد من املواضيع املتصلة 

بعمل ونشاط رشكة النفط بعدن.
ويف مســتهل اللقاء أكــد الدكتور صالح 
الجريري أن أزمة املشتقات النفطي ظهرت بعد 
الحرب التي شــنتها مليشيا الحويث االنقالبية 
عىل عدن يف العام 2015م ولها أسباب كثرية 
أولها الحرب الشعواء املمتدة منذ سبع سنوات 

والتي أثرت عىل االقتصاد الوطني.
وحول الحلول املناسبة لوقف األزمات يف 
املحروقات أشــار الدكتور صالح الجريري إىل 
أن الحد من االنهيــار االقتصادي الحاصل يف 
الوطنية ســيعمل عىل  العملة  البالد وتدهور 

استقرار سوق املشتقات النفطية.
وأضاف بــأن من الحلول أيضا تحســن 
مســتوى اإليراد الحكومــي وتوريدها للبنك 
املركزي واتباع سياسة نقدية واستخدام أدوات 

مناسبة تسهم يف انتعاش االقتصاد الوطني.
بعدن  النفط  رشكة  بأن  الجريري  وأوضح 
تحولت إىل وســيط بن املوردين واملواطنن 
عقب صدور قرار بتحرير ســوق املشــتقات 
النفطية وهذا يجعلها مرتهنة لتقلبات السوق 
خصوصــا مع ارتفاع أســعار النفــط عامليا 
الدوالر  مقابل  اليمني  الريال  قيمة  وانخفاض 
األمريــي حيــث وإن ذلك الســبب الرئيس 

الرتفاع أسعار الوقود.
وشدد مدير عام رشكة النفط عىل رضورة 

تدخل حكومي لدعــم القطاع النفطي وإعادة 
الدعم للوقــود لتجنب االنهيار يف هذا القطاع 
الهام والذي يتحكم بباقي القطاعات، موضحا 
أن التدخالت الحكومية قد تكون عىل شــكل 
إعفــاء أو تخفيض الرضائــب والجامرك عىل 

الشحنات النفطية.
وبن الجريــري أن العالقة ما بن رشكتي 
النفط واملصايف عالقة تكاملية ولذلك فرشكة 
النفط تأثرت بتوقف مصايف عدن عن العمل، 
مشــريا إىل أن إعادة تشغيل املصفاة سيكون 
له تأثري إيجايب كبري عــىل مختلف املجاالت 
والقطاعات واملؤسسات ويف مقدمتها رشكة 

النفط.
 ونوه بأن رشكــة النفط بعدن تعمل عىل 
تقديــم الخدمات للمواطنن بأقــل التكاليف 
وتتحمل يف أحيان كثرية خســائر كبرية رغم 
أن ليس لها يد يف ارتفاع األســعار، مشــددا 

عىل رضورة التدخل الحكومي إلسناد الرشكة 
وتسهيل عملها.

ولفــت الدكتور صالح الجريــري إىل أن 
النفط بعدن لديها خطــة عمل ملراقبة  رشكة 
باإلضافة  املخالفات  وضبط  املحلية  الســوق 
إىل خطة اسرتاتيجية الستعادة الدور الريادي 
للرشكــة، حيث تبدأ من خــالل تطوير العمل 
جديدة  تقنيات  إدخــال  عرب  بالرشكة  اإلداري 
برامج  وإقامة  واملوظفــن  العاملن  وتأهيل 
تدريبيــة يف مركز التدريــب والتأهيل التابع 

للرشكة.
كام كشــف عن جهود كبــرية يقوم بها 
محافظ عدن األستاذ أحمد حامد مللس لتوفري 
عقد  حيث  األســعار  بأقل  للمواطنن  الوقود 
عــدة لقاءات مع قيادة رشكــة النفط أوال ثم 
مع املوردين للبحث عــن حلول تضمن توفري 

الخدمات للمواطنن بأسعار مناسبة.

ردفان / األمناء / خاص :
نجا ركاب حافلة مــن حادث انقالب عىل 
الخط الرابط بــن مديريتي الحبيلن وحاملن 
يف ردفان، يوم الثالثاء، بعد اصطدامها بسيارة 

عىل الطريق.
وأصيب 13 راكًبا، وفًقا لروايات شــهود 
عيان، يف الحادث وتم نقلهم إىل مستشــفى 
ردفان، مؤكدين أنهم نجوا بأعجوبة من موت 

محقق.
وأشــاروا إىل أن األشجار الكثيفة خففت 
الصدمة عىل السيارة  رغم انقالبها ثالث مرات 

وصواًل إىل الهاوية.

األمناء / خاص :
أوىص لقاء احتضنتــه القيادة املحلية 
للمجلس االنتقــايل الجنويب بحرضموت، 
يف  والعسكرية  السياســية  القيادات  مع 
املحافظة، األربعاء، السلطة املحلية بإعالن 
االســتعداد  درجة  ورفع  العامــة  التعبئة 

القتالية لقوات النخبة.
والعتاد  بالســالح  تجهيزها  إىل  ودعا 
الــالزم، وحث أمئــة وخطباء املســاجد 

املواطنن عىل أداء الواجب الديني والوطني 
بالدفــاع عــن الجنوب من أطــامع قوى 

صنعاء.
وبحث اللقاء، مبشاركة عيل الجبواين، 
رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس يف شبوة، 
العســكري يف مديريات  الوضع  تطورات 
بيحــان، والتداعيات العســكرية واألمنية 
لتسليمها من مليشيات الرشعية اإلخوانية 

ملليشيا الحويث املدعومة من إيران.
ودعا الحارضون إىل تنســيق الجهود 

عىل مختلــف املســتويات يف محافظتي 
شــبوة وحرضموت ملواجهة خطر مليشيا 
الجهود  واســتنفار  اإلرهابيــة،  الحويث 
الشعبية والرسمية يف حرضموت ملواجهة 

هذا الخطر الداهم.
وحــذر اللقــاء مــن التقاعــس يف 
مواجهــة تهديــدات مليشــيا الحــويث 
اإلرهابية، وانعكاساته الكارثية عىل شبوة 

وحرضموت وأنحاء الجنوب.

املضاربة / األمناء / خاص :
للمجلس  املحليــة  القيــادة  عقــدت 
االنتقايل الجنويب مبديرية املضاربة ورأس 
العارة مبحافظة لحج صباح أمس األربعاء 
اجتامعها الدوري لعام 2021 برئاسة األخ 

جليل أحمد عيل رئيس الهيئة التنفيذية .
الهيئة  رئيــس  ألقى  االجتــامع  ويف 
يف  رحب  كلمــة  أحمد  جليــل  التنفيذية 

واألعضاء  جميعا  بالحارضين  مســتهلها 
الجــدد الذين تــم إضافتهــم ضمن قوام 
التوســعة للمجلس، مطالبا الجميع ببذل 
املزيد من الجهود لالرتقاء بالعمل التنظيمي 

واملؤسيس للقيادة املحلية باملديرية .
وتطرق جليــل يف كلمته إىل األوضاع 
الراهنة التي تشــهدها الساحة الجنوبية، 
مشــريا إىل دالالت زيارة املبعوث األممي 
إىل العاصمة عــدن ولقائه الرئيس القائد 

عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب .

وناقش االجتــامع العديد من القضايا 
واملواضيــع املدرجة يف جــدول اجتامعه 
والخاصة بالشــأن التنظيمــي واألوضاع 
األمنيــة والخدمية عىل ضوء قرار الرئيس 
الطــوارئ والتعبئة  الزبيدي بإعالن حالة 

العامة.

عدن / األمناء / خاص :
قال نائب االمن العام باملجلس االنتقايل الجنويب فضل الجعدي: "نتطلع من املبعوث 
األممي تفهام كبريا للقضية الجنوبية وســبل حلها حال نهائيا وفق ما يرتضيه شــعب 

الجنوب وحقه العادل يف استعادة دولته وتقرير مصريه".
وتابع يف تغريدة عىل موقع التدوين املصغر تويرت: "ونعول كثريا برضورة استيعابه 

الوقائع عىل األرض وهي املحددات التي عىل ضوئها يكمن إنتاج الحل والسالم". 

عدن / األمناء / خاص :
استنكرت هيئة رئاسة مجلس التنسيق ملجلس التنسيق األعىل للمتقاعدين املرسحن 
قرسا العســكرين واألمنين واملدنين ما تعرض له عضو هيئة رئاسة املجلس والناطق 
الرسمي العميد حسن الحاملي من اعتداء آثم من قبل عصابة مسلحة يف وقت متأخر من 
مساء األحد اســتهدفته ونجله رياض يف حي عبدالعزيز يف الشيخ عثامن يف العاصمة 

عدن .
وأطلقت العصابة املســلحة وابـــاًل من النريان صوب العميد حسن الحاملي ونجله 
رياض بجانب منزلهم مام أدى إىل إصابة الشــاب )رياض( إصابة بالغة يف الصدر ويرقد 

حاليا يف العناية املركزة بأطباء بال حدود.
 وأوضحت الهيئة يف بيانها أن شهود عيان متكنوا من معرفة العصابة املسلحة التي 
اســتهدفت العميد الحاملي ونجله وعىل إثرها بارشت األجهــزة األمنية عملها يف البحث 
والتحــري عن العصابة ومتكنت مــن القبض عىل واحد من أفــراد العصابة فيام زعيم 

العصابة ما زال هاربا ومعه اثنان آخران حتى اللحظة .
وأضاف البيان : " إننا نعلن التضامن مع العميد حســن عيل الحاملي ونؤكد وقوفنا 
إىل جانبه شكاًل ومضمونًا كام أننا ندعو كافة أبناء القوات املسلحة واألمن التضامن مع 
الحاملي والوقوف والتواصل معه لتدارس األمور يف القضية كونها تســتهدف أحد الرموز 

الوطنية".

حلج / األمناء / خاص:
شهدت املحال التجارية مبديرية طورالباحة يف محافظة لحج، أمس األربعاء، إرضاًبا 

جزئًيا، تنديًدا بعبث السلطة اإلخوانية يف املديرية.
واستجاب أصحاب املحال لدعوة اللجنة املجتمعية يف املديرية، بحسب مصادر خاصة، 

مشرية إىل تدرجها لإلرضاب الكيل إىل حن تلبية مطالب املواطنن.
واستنكرت إهدار الجهات التنفيذية يف املديرية، الخاضعة للرشعية اإلخوانية، موارد 

طور الباحة لخدمة أجندة تنظيم اإلخوان اإلرهايب.

عدن / األمناء / خاص :
رفضت هيئــة املواصفات واملقاييس، مبيناء املنطقة الحــرة بالعاصمة عدن، منتجا 
غذائيا مستوردا بكمية تقدر بألفن و689 كرتونا، و561 عبوة من منتج شوكوالتة مغلفة 

بالسكر باإلضافة إىل منتجات متنوعة )مالبس، وبالونات، وخيام(.
وأكدت الهيئة يف بيان، أن املنتجات املرفوض دخولها مخالفة للمواصفات القياسية، 

ألسباب مختلفة منها: تغري طعم املنتج، وحظر بعضها، ووجود عفن.


