
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thursday - 27 Feb 2020 - No: 1104 اخلمي�س -  ٢٧ فرباير ٢٠٢٠ م- املوافق ٣ رجب ١٤٤١ هـ

أخبار

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )73882292١( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

مسقط / األمناء / خاص :
مصادر  من  "األمناء"  صحيفة  علمت 
خاصة بأن الوســاطة التي قادها أحمد 
مساعد حسني بني جبهة اإلنقاذ وحراك 
مســقط  العامنية  العاصمة  يف  باعوم 
لغرض تشكيل جبهة جنوبية موحدة قد 

فشلت.
وقالت املصادر بــأن اللقاء انعقد يف 
منزل أحمد مســاعد حســني يف عامن 
بحضور فادي باعوم وبــن حريز وأزال 
الجاوي وعدد آخر من تيار باعوم  وجبهة 

اإلنقاذ.
وطبقا للمصــادر فإنه مل يتم االتفاق 

حتى اللحظة بني الجانبني عىل أي حلول 
أو مخارج وذلك بسبب إرصار بن مساعد 
وجبهة اإلنقاذ عــىل إدخال مصطلحات 
مينيــة األمر الــذي دفع تيــار باعوم 

للتحفظ عليه.
وقالت مصادر "األمناء" بأن محاوالت 
الخروج بحلول ومعالجات لتشكيل جبهة 
جنوبية موحدة ما زالت مستمرة يف ظل 
إرصار بن مساعد وبعض أتباعه التمسك 
ببعــض املصطلحات التــي رفضها تيار 
باعوم ومن املحتمل أن ينضم فؤاد راشد 
إىل تلك الحوارات يف عامن بعد أن وصل 

إىل العاصمة العامنية مسقط.

أبني / األمناء / خاص :
قام العميد الركن/ عيل أحمد البييش "أبو طاهر" قائد ألوية الصاعقة الجنوبية 

يوم أمس بزيارة مواقع اللواء الثاين عرش صاعقة يف محافظة أبني .
حيث كان يف استقباله قائد اللواء العميد/ أبو عامر الزبيدي وركن حرب اللواء 
العقيد الركن/ عيل محســن الحميدي وقادة الكتائــب والضباط وصف ضباط 

وجميع أفراد اللواء الذين اصطفوا يف امليدان برتتيب عسكري عاٍل.
وأشاد القائد أبو طاهر  مبســتوى الحضور واالنضباط الذي يتحىل به ضباط 

وأفراد اللواء واملستوى العايل من الجاهزية واملعنويات املرتفعة للجنود.
واطلع القائد عن قرب عىل مســتوى الجاهزيــة العالية للكتائب املتمركزة يف 
الخطوط األماميــة. حيث ألقى كلمة قصرية نقل يف مســتهلها تحيات القيادة 
السياسية ممثلة بالقائد األعىل للقوات الجنوبية القائد عيدروس الزبيدي. معربا 
عن سعادته باملســتوى العايل الذي وصل إليه اللواء ١2 صاعقة ومتنى للجميع 

التوفيق والنجاح يف املهام املوكلة إليهم.  
وقال إن القيادة السياسية تويل ألوية الصاعقة اهتامما كبريا ملا لها من أهمية 
قتالية وما تحققه من انتصارات يف مختلف الجبهات وأنها تبذل جهدا لتوفري ما 

تحتاجه هذه األلوية ولن تقرص يف دعمها ورفدها بالعدة والعتاد.
بدوره حيا القائد أبو عامــر الزبيدي هذه الزيارة الكرمية لقائد ألوية الصاعقة 
التي تعرب عن اهتامم القيادة بالجانب العسكري و ملا لها من أهمية عسكرية يف 

رفع معنويات املقاتلني.
وقال القائد أبو عامر: "إننا سوف نظل جنودا أوفياء لهذا الوطن مهام واجهتنا 

من صعوبات ولن نسمح ألي عدو أن يدنس تراب هذا الوطن كائنا من كان"

ردفان/ األمناء / حسني البكري :
اســتنكر مواطنون بردفان مبحافظة لحج ما وصفــوه بالعمل الجبان الذي 
استهدف القايض سامل أحمد ســامل الشعيبي رئيس محكمة الحبيلني بالعاصمة 
عدن إثر قيــام مجهولني برمي قنبلة صوتية عىل ســيارته أثناء توقفها بجانب 

منزله .
وقال املواطنون مــن أبناء ردفان إن هذا العمل الجبان يهدف إىل إرباك القضاء 
يف مديرية ردفان من قبل عنارص تدرك أواًل وأخريًا بأنها ال تريد الرشع والقانون 
أن يكون الفاعل والفيصل يف حل النزعات والخالفات التي رشع القايض ســامل 

الشعيبي رئيس محكمة الحبيلني بردفان بحلحلة ملفاتها وتحريكها .
واعترب املواطنون إقدام تلك العنارص الفاعلة للجرمية التي استهدفت القايض 
سامل الشعيبي هي محاولة ابتزاز للقضاء بغية تنفيذ ما تراه هذه العنارص يخدم 

مصلحتها مدنيًا أو جنائيًا.
وأشــاد املواطنون بدور محكمــة الحبيلني منذ بداية عملها خالل الســنتني 
املاضيتني والذي قالــوا بأنه كان إيجابيًا وفاعاًل يف حــل كثري من الخصومات 

واملنازعات رغم نقص القضاة واإلداريني والكتاب يف املحكمة.
وناشد املواطنون الســلطة املحلية وقيادة الحزام األمني مبديرية ردفان بإيالء 
القضاء أهمية كربى وإســناده وتذليل الصعوبات أمامه مطالبني الجهات األمنية 
بالتحري وكشــف العنارص التي أقدمت عىل توجيه ذلــك العمل للجبان لفضيلة 

القايض سامل أحمد سامل الشعيبي.

عدن / األمناء/خاص:
استقبل األستاذ أحمد حامد مللس، األمني 
العــام، لهيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
الجنــويب، يوم أمس األربعــاء، يف مكتبه 
بالعاصمة عدن، الســيد مروان عزت العيل، 
إىل  األممي  املبعوث  ومستشار  مكتب  مدير 

اليمن السيد مارتن غريفيث.
وخالل اللقــاء ناقش األمــني العام مع 
مستشار املبعوث األممي ُجملة من القضايا 
السياســية املتعلقة بعملية الســالم، وكذا 
جهود األمــم املتحدة ومســاعي مبعوثها 
السيد مارتن غريفيث لحلحلة األزمة وإنهاء 

الحرب وإحالل السالم يف اليمن.
وعّرج اللقاء عىل اتفاقية الرياض املربمة 
بني املجلس االنتقــايل الجنويب والحكومة 
الســعودية  العربية  اململكة  برعاية  اليمنية 
وما يحيــط بها من صعوبــات ومعوقات 
مفتعله لغــرض إطالة أمد الرصاع واملتاجرة 

بالحروب.
التأكيد عىل حرص  العــام  األمني  وجدد 

املجلــس االنتقايل ورغبتــه يف إيجاد حل 
يلبي  اليمن ومبا  سيايس سلمي لألزمة يف 
طموحات وأهداف شــعب الجنوب يف حقه 

باستعادة دولته كاملة السيادة.
ومــن جانبه عرّب الســيد مــروان عزت 
من  اإليجايب  للتعاطــي  تقديره  عن  العيل، 
قبــل املجلس االنتقايل تجــاه الجهود التي 

املتحدة  األمم  تبذلها 
مارتن  السيد  ويبذلها 
لتقريب  غريفيــث 
النظر بني  وجهــات 
ســبيل  يف  األطراف 
لتســوية  التوصــل 
شــاملة  سياســية 
وُتوقف  الحرب  ُتنهي 
وتؤسس  الرصاعات 
الستقرار وسالم دائم 

ومستدام يف البالد.
اللقــاء  حــر 
عبدالعزيز  الدكتــور 
الــدايل، مستشــار 
رئيس املجلس االنتقايل للشؤون الخارجية، 
واألستاذ لطفي شطارة، عضو هيئة رئاسة 
الوطنية،  الجمعيــة  رئيس  نائــب  املجلس 
الدائرة  رئيــس  بامدهف،  خالــد  والدكتور 
السياســية باألمانة العامة لهيئة رئاســة 

املجلس االنتقايل الجنويب.

حلج/األمناء/خاص:
أشاد رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة 
لحج املحامي/ رمزي الشــعيبي بالدور الفعال للمرأة الجنوبية عامة 
ويف لحج عىل وجه الخصوص عرب كافة املراحل النضالية، مشــريًا 
إىل ما متثله املــرأة من دور يف العمل التنظيمــي ضمن إدارة املرأة 

والطفل يف مختلف مديريات محافظة لحج.
وقال الشعيبي - يف كلمته التي ألقاها صباح الثالثاء خالل افتتاح 
اللقاء التشــاوري األول الذي نظمته إدارة املــرأة والطفل بانتقايل 
املحافظة ملدراء اإلدارة يف املديريات والذي انعقد برعاية من الرئيس 
القائد عيدروس قاســم الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب 
وإرشاف القيادة املحلية النتقايل املحافظة - بأن قيادة املجلس أولت 
اهتامما كبريا بنشــاط إدارة املرأة والطفــل وحرصت عىل إرشاكها 
لتكون عنرصا فعاال يف املجتمع وفقا لعمل مؤســي منظم يرتكز 
عىل مبدأ الرشاكة الفاعلة للمــرأة يف اإلدارة والقيادة وفقا ألهداف 

ومبادئ املجلس االنتقايل.
وشدد املحامي رمزي الشعيبي عىل رضورة شحذ الهمم يف تفعيل 
األنشــطة والربامج والخطط املعدة سلفا لتحقيق املزيد من تطلعات 
رشيحتي املــرأة والطفل خالل الفرتة القادمــة باعتبارهام من أهم 
ركائز املجتمع الجنويب، مؤكدا أنه وبتكاتف جهود الجميع ســوف 
يتم التغلب عىل األوضاع الســيئة التي تعاين منها املرأة جراء الرتكة 

الثقيلة التي خلّفها النظام البائد.
مــن جانبها حيت مديــرة إدارة املــرأة والطفــل بانتقايل لحج 
األستاذة أروى مقطري املشاركات يف اللقاء التشاوري عىل التفاعل 

والحضور، مؤكدة بأن ذلك الحرص دليل عىل روح املسؤولية الوطنية 
لديهن وحرصهن عىل امليض قدما صوب العمل املؤسي املنظم الذي 

تطلع إليه إدارة املرأة والطفل يف املجلس .
وجرى خالل اللقاء التشــاوري، الذي انعقد مبقر القيادة املحلية 
النتقايل لحج، الوقوف أمام نشاط اإلدارات وبحث سبل تفعيل برامج 
خططها، باإلضافــة إىل العديد من الجوانــب املتعلقة بدور اإلدارة 
واملرتبطة مبارشة بخدمة املرأة والطفل يف املحافظة، والوقوف أمام 
عملية حرص النســاء واألطفال من ضحايا حرب مليشيات الحويث 
مبديريات املحافظة، مشــددا عىل رضورة وضع آلية لتنفيذ عملية 
الحــرص بطريقة مدروســة ومنظمة ميكنهــا أن تصل إىل جميع 

املستهدفات.

األمناء/خاص:
افتتحت هيئة الهالل األحمر اإلمارايت، االثنني، 46 وحدة ســكنية 
التابعة ملدينــة زايد2، مبحافظة أرخبيل  مبنطقتي زاحق ودفعرهو 

سقطرى. 
وتتوفر يف الوحدات السكنية التي ينفذها الهالل األحمر اإلمارايت 
للمتررين مــن األعاصري يف مناطق زاحــق ودفعرهو، الخدمات 

األساسية التي يحتاجها املواطن يف حياته اليومية. 
حيث تم تصميم الوحدات الســكنية بطريقة حضارية من خالل 

تجهيز أماكن للمرشوعات الخدمية والحيوية والرتفيهية. 
من جانبهم قدم األهايل شــكرهم لقيــادة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة عىل ما قدمته ألهايل منطقتي زاحق ودفعرهو من مســاكن 
وتعويضهم عــن األرضار التــي لحقت مبنازلهم جــراء األعاصري 

وشهد حفل االفتتاح عروضًا فنية تراثية وأهازيج عربت عن فرحة السابقة. 
املستفيدين من هذا املرشوع السكني الحيوي والهام.

�أحمد م�ساعد يف�سل يف و�ساطة قادها يف عمان
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رئي�س �نتقايل حلج يفتتح �للقاء �لت�ساوري �لأول لإد�رة �ملر�أة و�لطفل وي�سيد بدور �ملر�أة وعملها �لتنظيمي

بدعم �إمار�تي.. �فتتاح 46 وحدة �سكنية ب�سقطرى


