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الوايل يرت�أ�س اجتماعا مع �إدارة �شركة
النفط ومالك حمطات الوقود بالعا�صمة عدن

الثالثاء  ٢٧ -اغ�سط�س  - ٢٠١٩املوافق  ٢٣ذو احلجة  14٤٠هـ

عدن  /األمناء  /خاص :

ترأس الدكتور عبدالنارص الوايل ،عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل
الجنويب ،رئيس القيــادة املحلية للمجلس يف العاصم عدن ،اجتامع ًا مع
إدارة رشكة النفط والتجار أصحاب محطات الوقود يف العاصمة.
ويف مســتهل اللقاء ،رحب الدكتور عبدالنارص الوايل بالحارضين يف
االجتامع ،شــاكرا إياهم عىل تلبيتهم دعوة قيــادة املجلس لحضور هذا
االجتامع ،كام نقل لهم تح ّيات الرئيس القائد عيدروس قاســم الزُبيدي،
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب.
ّ
وحــث الوايل قيادة رشكة النفط ومــاك املحطات عىل بذل املزيد من
الجهود لتوفري املشــتقات النفطية للمواطنني وبنفس السعر الذي كان
قبل األزمة ،بل والعمل عىل تخفيضه خالل األيام القادمة.
باتفاق يقيض ببيع سعر
وبعد مناقشات مســتفيضة ،خرج االجتامع
ٍ
اللرت البــرول يف املحطات التجارية بـ ( )365ريــال للرت الواحد ،ويف
املحطات التابعة لرشكة النفط بسعر ( )350ريال للرت الواحد وملدة ثالثة
أيــام ،أي حتى يوم األربعاء ،عىل أن يتم بعدها إعادة النظر يف الســعر
والعمل عىل تخفيضه.
كام تم االتفاق عىل بيع ســعر الديزل بسعر ( )7600ريال للدبة سعة
 20لرت يف املحطات التجارية وبنفس السعر يف محطات رشكة النفط.
وأخريا اتفق الحارضون بأن يتم إنزال منشــور يف موقع رشكة النفط
يحدد فيه ســعر اللرت البرتول والديــزل يف املحطات الخاصة ومحطات
رشكة النفط بشكل يومي.
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الأمانة العامة للمجل�س االنتقايل تناق�ش خطط دوائرها للمرحلة القادمة
عدن  /األمناء  /خاص :

عقدت األمانة العامة لهيئة رئاسة
املجلــس االنتقايل الجنــويب ،أمس
االثنني ،اجتامعها الدوري برئاســة
األستاذ فضل محمد الجعدي ،مساعد
األمني العام.
وأطلــع الجعــدي ،يف االجتامع
رؤســاء دوائر األمانــة العامة عىل
املستجدات عىل الســاحة الجنوبية،
باإلضافة إىل مناقشة خطط الدوائر
للفرتة القادمة .وحث الجعدي رؤساء
الدوائــر عىل بذل املزيــد من الجهود
لخدمة للصالح العام ومبا يتواكب مع
املرحلة التي مير بها الجنوب.
مــن جهتهم قدم رؤســاء الدوائر
تقاريــر اإلنجاز الخاصــة بالخطط
التي تــم إقرارها األســبوع الفائت
وكذا الخطط املســتقبلية كل بحسب
اختصاصه.

كام تطرق االجتــاع إىل عدد من
املوضوعات باإلضافة إىل مناقشــة
مقرتحات خاصة بتوســيع نشــاط

دوائــر األمانــة العامة بحســب ما
تقتضيه املرحلة الراهنة.

رئي�س انتقايل دار�سعد يبحث مع مدير �شرطة املديرية
بامعلم  :حتالف �شرعية (االخوان والقاعدة وداع�ش)
�أوجه التعاون والتن�سيق امل�شرتك
هدفه �ضرب اجلنوب و�إف�شال جتربة االنتقايل

األمناء/خاص:

قال عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب أحمد محمد بامعلم
ان تحالف اإلخوان وداعش يريدان افشال االنتقايل.
و أ ضــا ف
بامعلــم يف
تغريــدة عــى
تويرت  " :يسعى
تحالــف الرش
املكــون مــن
(رشعية االخوان
و ا لقا عــد ة
و د ا عــش )
إىل إفشــال
تجربــة املجلس
ا ال نتقــا يل
ا لجنــو يب
و قيا د تــه
وقواته".
وتابع  ":هذه
املحــاوالت تأيت
الن االنتقايل انشأ عىل عقيدة وطنية تحارب التطرف والغلو".
واكد ان ما يحدث يف محافظة شبوة كشف تحالفات الرشعية واالخوان
والقاعدة وداعش ،وهو تحالف يعترب األخطر عىل البالد واملنطقة بشكل
عام.
وأشــار اىل ان تحالف الــر املتمثل بـ (رشعية االخــوان والقاعدة
وداعش) هدفه يف الوقت الراهن رضب الجنوب وشعبه ،والسيطرة عىل
مكتسباته وثرواته .

دار سعد  /األمناء  /خاص :
التقى رئيس القيادة املحلية للمجلس
االنتقــايل الجنويب مبديرية دارســعد
بالعاصمة عدن يف مكتبه األحد ،بالعقيد
منيــار عبدالعزيز الرسوري قائد رشطة
املديرية .
وبحث اللقاء أوجه التعاون يف العمل
والتنسيق املشرتك لتحقيق األمن واألمان
للمواطنني ومحاربة الظواهر الســلبية
املخلة باألمن والســكينة العامة كحمل
الســاح بدون ترخيص ،وكــذا إطالق
األعرية النارية العشوائية يف املديرية .
كام جرى خالل اللقــاء ً
أيضا التأكيد
عىل حامية املمتلكات العامة والخاصة
وإيجــاد نوع من التكامل املشــرك مع
مختلــف األجهــزة اإلداريــة واألمنية
والقضائية ،والتأكيــد عىل رسعة فتح
مكاتب النيابات والقضاء التي تشــكل

الحجر األســايس يف تحقيــق العدل
والسالم املجتمعي.
حرض اللقــاء االســتاذ عبدالعزيز
النامس نائب رئيس انتقايل دارســعد ،

مكتب ال�صناعة والتجارة بردفان يعلن عن توفري الوقود يف جميع املحطات ب�سعر �شركة النفط
ردفان  /األمناء  /وضاح احلاملي :

وضع مكتــب الصناعة والتجارة
بردفان تســعرية مــاديت البنزين
والديــزل عىل جميــع املحطات يف
املديرية بســعر ثابت وحث ماليك
املحطات بااللتزام بهذه السعر للبيع
لسائقي املركبات .
وقــال مستشــار مديــر مكتب
الصناعة عبدربــه العيزبة أن هناك

جهود كبرية يبذلهــا مكتب التجارة
ممثلــة باملدير فضل عبــده  ،وهذا
يأيت نتيجة للمتابعــة الحثيثة من
قبل مدير عام املديرية صالح حسني
 ،وتم توقري ماديت الديزل والبنزين
بسعر يتفاوت بني  7600إىل 7800
(  20لرت ) يف مديرية ردفان كأكرث
مديرية عــى مســتوى املحافظة
يتوفر فيهــا البنزيــن والديزل يف

رئي�س انتقايل حلج يتفقد امل�صابني من جنود ا لواء العا�شر �صاعقة يف م�ست�شفيات عدن
األمناء/خاص:

تفقد رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب محافظة لحج
املحامي رمزي الشعيبي يوم األحد يف مستشفيات الجمهورية والربيهي
والوايل يف العاصمــة عدن الجنود املصابني من اللواء العارش صاعقة

واألســتاذ اياد مصفري عضو انتقايل
العاصمة ،واالستاذ احمد خريصان نائب
رئيــس االدارة التنظيميــة يف انتقايل
املديرية.

والذين تعرضوا لحادث انقالب طقم عسكري يف الخط العام الرابط بني
مديرية املسيمري ولحج بالقرب من منطقة جول مدرم مديرية املسيمري.
ويف الزيارة تطمنئ الشــعيبي عىل الحالة الصحية لألفراد داعيا الله
لهم الشفاء العاجل ..

الوقت الحايل .
وأشار العيزبة إىل أن هناك فريق
من مكتــب الصناعــة يف املديرية
قد نزل إىل محطــات الوقود ملتابعة
عملية البيع من قبل ماليك املحطات
ووجــدوا أن األســعار ثابتة كام تم
تحديدهــا  ،مبــرا املواطنني بأن
الوقود ســوف يكون متوفرا بنسبة
كبرية وبسعر رشكة النفط .

