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األمناء/خاص:
قام عضــوا هيئة رئاســة املجلس 
عدنان  املهندســان  الجنويب  االنتقايل 
تنفيذية  رئيــس  هيثم  ونــزار  الكاف، 
انتقايل العاصمة عــدن، بزيارة ألرسة 
الشــهيد املواطن محمــد أحمد نارص 
القنــاح، الذي استشــهد يف األحداث 

األخرية التي شهدتها مدينة كريرت.
الزيارة  الكاف وهيثــم خالل  وقدم 
تعازي ومواســاة القيادة السياســية 
بالرئيس  االنتقايل ممثلــة  للمجلــس 
القائد عيدروس الُزبيدي يف هذا املصاب 

الجلل، الذي أودى بحياة نجلهم الشهيد 
جراء املواجهة املسلحة بني قوات األمن 
والعنارص اإلرهابية الخارجة عن النظام 

والقانون يف املديرية.
من جانبها، قدمت أرسة الشــهيد، 
شكرها واعتزازها بهذه الزيارة، واللفتة 
االنتقايل  املجلس  قيــادة  من  الكرمية 

الجنويب. 
شارك يف هذه الزيارة العقيد محمد 
انتقايل  تنفيذية  رئيس  جارالله  حسني 
صــرية، والدكتور محمــود بن جرادي 

مدير عام املديرية .

عدن / األمناء / خاص :
باسم  املتحدث  الكثريي،  طرح عيل 
ومحمد  الجنــويب،  االنتقايل  املجلس 
الغيثي، رئيس اإلدارة العامة للشــؤون 
إعالم  وسائل  عىل  باملجلس،  الخارجية 
والجارديان،  التليجراف،  بينها   - دولية 
وول ســرتيت جورنــال، وواشــنطن 
بوســت، وذا ناشــيونال - مستجدات 

السيايس واالقتصادي واألمني  الوضع 
يف العاصمة عدن والجنوب.

الصحفي  الحوار  خالل  واستعرضا 
عرب االتصال املريئ، التحركات السياسية 
واإلنسانية للمجلس االنتقايل الجنويب، 
ودفعه للعملية السياسية برعاية األمم 
اتفاق  لتطبيــق  ومســاعيه  املتحدة، 
الريــاض، وعــودة الحكومة إىل عدن 

الضالع/ األمناء / جنيب العلي :
الضالع،  محافظــة  محافظ  وجه 
قائد محــور الضالع، قائــد اللواء 33 
الركن عــيل مقبل صالح  اللواء  مدرع 
باملحافظة  والتجــارة  الصناعة  مكتب 
بالنزول امليداين لألســواق ملراقبة بيع 
اسعار املؤاد الغذائية للمواطنني من قبل 

تجار الجملة والتجزئة .
جاء ذلــك خالل اللقــاء الذي عقد 
املحافظة  بديوان  األربعاء  أمس  صباح 
مع مديــر مكتب الصناعــة والتجارة 
ومديري  أحمــد،  ياســني  باملحافظة 
مكاتب الصناعــة والتجارة باملديريات 
الضالع  محافظة  أول  وكيــل  بحضور 

العفيف، ووكيل شؤون  األســتاذ نبيل 
الرتبية والتعليم االستاذ عبدالله الجربي 
إىل  الربهمي  الشاذيل  الشباب  ،ووكيل 
جانب حضور امني عام املجلس املحيل 

العميد عيل العود .
اللقاءاكــد محافظ املحافظة  ويف 
عىل  الرقابة  عملية  اســتمرار  رضورة 
املعنية  األجهزة  كافة  وتعاون  األسواق 
ملنع التالعب باألســعار وتوفري السلع 
الغذائية مبا يلبي احتياجات املواطنني، 
مؤكدًا مســاندة قيادة السلطة املحلية 
املديريات  يف  وفروعه  الصناعة  ملكتب 
يف تنفيذ املهام املوكلة اليهم يف حامية 

املستهلك وضبط األسعار .

محليات

الكاف وهيثم يزوران اأ�شرة ال�شهيد 
حممد القناح مبدينة كريرت

الكثريي والغيثي ي�شتعر�شان جهود 
االنتقايل لالإعالم الدويل

حمافظ ال�شالع يوجه مكتب ال�شناعة 
والتجارة بالنزول لالأ�شواق ملراقبة االأ�شعار 

ملل�س وجروندبرج ي�شتعر�شان تداعيات احلرب على عدن

حمافظ عدن يطلع على خطط حت�شني خدمة الكهرباء

خالل عر�س ع�شكري.. املقاومة اجلنوبية يف طورالباحة تعلن 
جاهزيتها القتالية واال�شتعداد لتنفيذ اأي مهام

عدن / األمناء / خاص :
رحب أحمد حامد مللس، محافظ 
العاصمة عــدن، الثالثاء، باملبعوث 
جروندبرج،  هانــز  لليمن،  األممي 

خالل زيارته العاصمة عدن.
واســتعرض الطرفــان الوضع 
الظروف  وتدهور  املدينة،  يف  العام 
املعيشــية جراء اســتمرار الحرب، 
وانعكاســها عىل واقــع الخدمات 
ومعيشــة  والكهربــاء  كامليــاه 

املواطنني.
املبعوث  عــىل  مللــس،  وطرح 
يف  املحلية  السلطة  جهود  األممي، 
الظروف  لتحســني  عدن  العاصمة 
املعيشية ملعالجة املشكالت الخدمية.
واصطحــب املبعوث األممي يف 
جولة مبعرض الصور )فاجعة عدن 

الكربى(، املخصص لجرمية مليشيا 
مطار  بقصف  اإلرهابيــة  الحويث 
العاصمة عــدن أثناء وصول وزراء 

الحكومة.
بــدوره أبدى املبعــوث األممي، 

هانز جروندبرج، ســعادته بزيارته 
جهوده  ضمــن  عــدن،  العاصمة 
للبحث عن حٍل سلمٍي لألزمة، مؤكدا 
الســلطة  مع  التعاون  اســتعداده 
املحلية لتحسني األوضاع يف املدينة.

عدن / األمناء / خاص :
أحمد حامــد مللــس، محافظ  اطلــع 
أمس  اســتقباله  ، خالل  العاصمة عــدن، 
أعامل  الكهربــاء، عىل  قيادات مؤسســة 

تحسني الخدمة.
وشدد مللس عىل اتخاذ إجراءات رسيعة 
واملزدوج،  العشوايئ  الربط  ظاهرة  ملواجهة 
وتكثيف جهود تحصيــل اإليرادات لضامن 
قــدرة مؤسســة الكهرباء عــىل مواجهة 

النفقات التشغيلية.
وعرب محافظ العاصمة عدن عن دعمه 
تذليل  الكهرباء، واستعداده  املطلق ملؤسسة 
أي صعوبات تواجــه عمليات تطوير قطاع 

الكهرباء الحيوي.
حملة  عن  املؤسســة  مسؤول  وكشف 
مرتقبة لدعوة املواطنني إىل ترشيد استهالك 
السداد، وإزالة الربط العشوايئ.إىل حملة لقطع التيار عــن املتخلفني عن الكهرباء، وسداد قيمة االستهالك، باإلضافة 

طورالباحة/ األمناء/خاص:
أقامت املقاومة الجنوبية مبديرية 
صباح  لحج،  مبحافظــة  طورالباحة 
الثالثاء، عرضا عسكريا رمزيا بحضور 
قائد املقاومــة العميد علوان العطري 
وقيادات القطاعات واملراكز باملديرية .

استعراضا  املقاومة  منتسبو  ونفذ 
إطار  يف  وذلك  الخفيفة  باألســلحة 
عن  للذود  القتايل  االستعداد  خطوات 
القائد  الرئيس  لدعــوة  تلبية  الجنوب 
اللواء عيدروس الزبيدي رئيس املجلس 
األعىل  القائــد  الجنويب  االنتقــايل 
بالتأهب  الجنوبية  املســلحة  للقوات 
ورفع درجة االستعداد القتايل ملواجهة 

أي مخاطر قد يتعرض لها الجنوب .
مبلعب  أقيم  الذي  العرض،  وخالل 
نادي الســالم الريــايض، ألقى قائد 
طور  مبديرية  الجنوبيــة  املقاومــة 
الباحة العميد علوان العطري كلمة أكد 

لتنفيذ  املقاومة  أفراد  خاللها استعداد 
w. أي مهام للدفاع عن أرض الجنوب

ودعــا العميد العطري منتســبي 
الدامئــة  اليقظــة  إىل  املقاومــة 
واالســتعداد لــكل الســيناريوهات 
املحتملة، مؤكدا بأن املقاومة الجنوبية 
يف املديرية خاصــة والجنوب عامة  

أوامر تســند  أي  لتنفيذ  باتت جاهزة 
إليها من قبل قيادتنا السياسية العليا .

التطرف  قــوى  العطري  وحــذر 
عىل  اإلقــدام  مغبة   مــن  واإلرهاب 
محســوبة  غري  عدائية  خطــوة  أي 
العواقب ضد وطننا وشعبنا وثورتها  

ومرشوعنا الوطني الجنويب.


