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محليات

األمناء/ خاص:
رئيس  فريد،  بن  عمر  أحمد  كشف 
بالخارج،  الجنــويب  الحــوار  فريق 
عــن تلقيه دعوة رســمية من املعهد 
األورويب للسالم، لبحث سبل التعاون 

مع املجلس االنتقايل الجنويب.
تويرت:  تغريدة عــى  وقــال يف 
"ناقشــنا عى مدى يومني مع قيادة 
السيدة  ونائبته  مايكل،  السيد  املعهد، 
ســتينا، والفريــق املتخصص مبلف 
اليمــن، تطوير ســبل التعــاون مع 
املجلس االنتقــايل، خاصة يف مجال 

الحوار الجنويب".
وأضاف بن فريد: "وإين تســلمت 

الرئيس  لــأخ  قبلهم رســالة  مــن 
عيــدروس الزبيدي، رئيــس املجلس 

االنتقــايل الجنــويب، نائــب رئيس 
مجلس القيادة الرئايس".

عدن / األمناء / خاص :
اطلع املهندس معني محمد املاس، 
رئيس مجلــس إدارة صندوق صيانة 
الطرق والجسور بالعاصمة عدن عى 
األعامل الجارية بشارع السواعي يف 

مديرية املعال .
ويف جولته التفقدية اطلع املاس 
الجارية  اإلنشــائية  األعــامل  عى 

ومدى مستوى إنجاز املرشوع.
ووجه املاس الفرق الفنية التابعة 
للجهــة املنفذة للمــرشوع مبراعاة 
املدة  االنتهاء من أعامل املرشوع يف 

الزمنية املحددة.
ويجري العمل يف إنجاز مرشوع 
تحت  باملعال  السواعي  شارع  صيانة 
صيانة  صنــدوق  وإرشاف  متويــل 
الطــرق املركز الرئيــي عدن الذي 

التنموية  العديد من مشــاريع  ينفذ 
والخدميــة والصيانــة الروتينيــة 

العاصمة  داخل  والخطوط  للشوارع 
عدن.

األمناء/خاص:
يف  صــرة  مديريــة  شــهدت 
العاصمة عدن، أمس األربعاء، حملة 
إلزالة العوائق ورفع الكتل األسمنتية 
)الصبّيات( من مختلف أنحاء املديرية 

بالتعاون بني عدة مكاتب حكومية.
شــارك يف الحملة، تحت إرشاف 

الدكتور محمود بــن جرادي مأمور 
صــرة، مكتــب األشــغال العامة، 

والرصف الصحي، وقوات العاصفة.
إزالة  عى  الحملة  جهود  وتركزت 
العوائــق ورفع املخلفــات يف ممر 
مستشــفى  خلف  الواقع  الســيول 
العاصمــة عــدن، ورفــع الكتــل 

األسمنتية.

ووجــه مأمور مديريــة صرة، 
إزالة  رضورة  عــى  الحملــة  خالل 
العوائق واملخلفات من مختلف أحياء 
وشوارع املديرية، خصوصا يف ممر 
السيول خلف مستشفى عدن، بعدما 
تسببت يف إعاقة وصول السيول إىل 

البحر.

األمناء/خاص:
يف  املحلية  الســلطة  رفعــت 
مديرية قلنسية، بأرخبيل سقطرى، 
أمس األربعــاء، علم الجنوب عى 

مختلف املرافق الحكومية.
بالتزامن  الوطنية  املبادرة  تأيت 
 14 59 لثورة  مع حلول الذكرى الـ 
أكتوبر، يف ظل اســتمرار الحراك 
الدولة  الستعادة  الجنويب  الشعبي 

املسلوبة.

األمناء/خاص:
قرر العميد جالل نارص الربيعي، قائد قوات الحزام األمني يف 
العاصمة عدن، أركان قوات الحزام األمني، إجراء تعيينات بقيادات 

قطاعات قوات الحزام األمني بالعاصمة.
كام قرر، أمــس األربعاء، إنشــاء وحدة ملكافحــة االتجار 
باملخدرات، تنفيًذا لقرارات لجنة الهيكلة للقوات املسلحة الجنوبية.

ونص القرار عى تكليف األســامء التالية بتويل قيادات عدة 
قطاعات كالتايل:

 - النقيب الخرض حيدرة محمد حيدرة - قائدًا لقطاع كريرت.
 - النقيــب مصطفى صــالح عطري نارص - قائــًدا لقطاع 

املنصورة.
 - النقيب نارص سامل حســني عبدالرب - قائدا لقطاع الشيخ 

عثامن.
 - النقيب معاذ عبده مدهش سعيد - قائدًا لقطاع دار سعد.
 - النقيب أحمد محسن أحمد سعيد - قائدا للقطاع الرشقي.
 - النقيب مالك فضل محسن حسني - قائدا لقطاع الربيقة.

 - النقيــب عالء عبدالكريم قاســم املرشقــي - قائدًا لوحدة 
مكافحة املخدرات.

ويهدف القرار إىل اإلسهام يف رفع وترة األداء األمني وتعزيز 
وتطوير قدرات منتســبي قوات الحزام األمني يف العاصمة عدن، 
وإنفــاًذا لخطة القيــادة العامة لقوات الحــزام األمني بالتدوير 

القيادي.

األمناء/خاص:
خــرج مواطنو مديريات وادي وصحــراء حرضموت للمطالبة 
بخروج عنارص قوات املنطقة العسكرية األوىل واستبدالها بقوات 

النخبة الحرضمية.
وتتعاىل األصوات مطالبًة املجلس الرئايس باتخاذ القرار رسيًعا 
وتنفيذ الشــق العســكري من اتفاق الرياض برحيلهم واستبدالهم 
بقوات من أبناء املحافظة قوامها 24 ألًفا لبسط األمن واألمان، كام 

حدث من قبل.
وترفض املظاهرات السلمية، املستمرة منذ أسابيع، الوصاية من 
القوات العسكرية األوىل املحسوبة عى جامعة اإلخوان اإلرهابية 
وتتهمها بالتخاذل عن حرب املليشــيات الحوثية يف نقاط التامس 
وإثارة التوتر يف املناطق النفطية وإجراء مامرسات أخلت بالوضع 
األمني وجعلت مــن املحافظة ومديرياتها ســاحًة للنهب والقتل 

والجرمية املنظمة وسوًقا ملروجي املخدرات وتجار السالح.

حلج/ األمناء/ اإلدارة اإلعالمية:
عربت القيادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب، مبحافظة 
لحج، عن إدانتها واســتنكارها الشــديدين لجرمية استهداف أفراد 
النقطة األمنية املرابطة بالقرب من مقره يف مدينة الحوطة مساء 
الثالثــاء بقنبلة يدوية، مــا أدى إىل إصابة أحــد الجنود بإصابات 

خطرة.
واعتربت قيادة انتقايل لحج، يف بالغ صحفي صادر عنها، بأن 
استهداف أفراد النقطة األمنية املتمركزة بالقرب من مقره ويف هذا 
التوقيت الذي تســتعد فيه قيادة املجلس وأبناء لحج كافة لالحتفاء 
بالذكرى الـــ"59" لثورة "14" أكتوبر املجيدة والتي ســوف تقام 
يوم الخميس القادم يف مدينة الحبيلني - هو اســتهداف لالنتقايل 

ولقوات األمن وألبناء لحج كافة.
وأكدت قيادة انتقايل لحج بأن األجهزة األمنية تواصل عمليات 
البحــث والتعقب عمن قام بهذا العمل اإلرهــايب الجبان وتقدميه 

للعدلة ليأخذ جزاءه العادل والرادع.

املعهد الأوروبي لل�سالم يوجه ر�سالة للرئي�س الُزبيدي

عدن.. املا�س يتفقد �سري الأعمال اجلارية ب�سارع ال�سواعي

اإزالة العوائق من ممر ال�سيول يف �سرية

علم اجلنوب يت�سدر مرافق قلن�سية احتفاًل بذكرى 14 اأكتوبر

تعيني 6 قيادات لقطاعات حزام عدن 
ووحدة ملكافحة املخدرات

الغ�سب ال�سعبي يوا�سل ثورانه للمطالبة بخروج 
املنطقة الع�سكرية الأوىل من وادي ح�سرموت

انتقايل حلج يدين ا�ستهداف اأفراد النقطة 
الأمنية املرابطة بالقرب من مقره


