
6 www.alomanaa.net

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

Thusday - 15 Sep 2020 - No: 1156 الثالثاء -  ١٥ سبتمرب ٢٠٢٠ م- املوافق ٢٦ محرم ١٤٤٢ هـ

األمناء/خاص:
عقد سفراء الدول الخمس الكربى لقاءات متسارعة 
خــال األيام املاضيــة مع قيــادات الرشعية واملجلس 

االنتقايل الجنويب .
وبحســب مصادر وثيقة يف الرياض فقد أكدت أن 
لقاءات ســفراء الدول الخمس كانت حاســمة، حيث 
وجه السفراء وأبرزهم الســفري األمرييك والربيطاين 
والفرنيس  تهديدات لبعــض أطراف الرشعية املعرقلني 

لتنفيذ اتفاق الرياض .
وقال املصدر  الرفيع لصحيفة "األمناء" إن  السفراء 
أوضحوا بأن اتفاق الرياض يحب أن ينفذ كام تم مؤخرا 
وعىل الرشعية  اإلرساع يف التنفيذ وتشــكيل حكومة 

مناصفة، موضحــا أن هناك اســتحقاقات يجب عىل 
االنتقايل الحصول عليها.

وأضاف املصدر أن السفراء وأبرزهم السفري األمرييك 
حذروا من خطورة عودة العنارص والتنظيامت اإلرهابية 
يف املناطق الجنوبية التي تقع تحت ســيطرة الحكومة 

الرشعية  .
وأكد املصدر لـ "األمناء" أن الســفراء أبلغوا  قيادات 
يف الرشعية بــأن أي عرقلة لترسيع اآلليــة التنفيذية 

لاتفاق سيضعهم يف خانة املسؤولية واملحاسبة .
ويف الختام أشاد ســفراء الدول الخمس  باملجلس 
االنتقــايل، معتربين أنه طرف يســاعد عىل الحل يف 

اليمن.

أخبار

األمناء/خاص:
علمت صحيفه "األمناء" من مصادر 
وثيقة الصلة بأن مطار  سيئون  استقبل 
خال األسبوعني املاضيني خمس طائرات 
يعتقد بأنها تجارية أو عســكرية تحمل 

عىل متنها مبالغ مالية تقدر بـ"78"مليار  
ريال ميني .

تلك املصادر أوضحت بأن البنك املركزي 
بعدن عىل علم بوصول هذه األموال، فيام 
مل تعلن الرشعية أو  التحالف عن وصول 

هذه  األموال إىل سيئون .
مصادر  لـ "األمناء" قالت بأن جزءا 
كبريا من هذه  األموال تم نقلها يف وقت 
الحق إىل مأرب التي تتكدس فيها األموال 

منذ أكرث من خمسة أعوام.

موسكو / األمناء / خاص :
اســتقبل  نائب وزير الخارجية 
للرئيس  الخاص  الروسية واملبعوث 
الرشق األوسط ودول  الرويس إىل 
أمس  بغدانوف،  ميخائيل  إفريقيا، 
االثنني، يف مكتبه بوزارة الخارجية 
موسكو،  العاصمة  يف  الروســية 
الدكتور عيل الزاميك، رئيس مكتب 
اإلدارة العامة للشــؤون الخارجية 
يف  الجنويب  االنتقــايل  للمجلس 
روسيا والدول املستقلة.                       

وخال  اللقاء، نقل الدكتور عيل 
بوغدانوف،  الســيد  إىل  الزاميك، 
الرئيس  من  خاصة  شفهية  رسالة 
رئيس  الُزبيدي،  عيــدروس  القائد 
املجلس االنتقــايل الجنويب، تتعلق 
بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية ترسيعه، 
وتقديره للجهود التي تبذلها روسيا 
والسام   األمن  إحال  يف  االتحادية 
عىل الســاحة السياسية الجنوبية، 
العربية بصفة  واليمنية واملنطقــة 

عامة.
كام بحــث الدكتور الزاميك مع 
املأساوي  امللف  الســيد بوغدانوف، 
الذي تعيشــه مناطــق الجنوب ال 
سيام تردي الخدمات وانهيار العملة 
املحلية،  باإلضافة إىل إجراءات آلية 
ترسيع تنفيــذ االتفاق للوصول إىل 
لرفع  املناصفة  الحكومة  تشــكيل 

املعاناة عن كاهل املواطنني.
وأكــد الزامــيك لنائــب وزير 
املجلس  التزام  الــرويس  الخارجية 
االنتقــايل، بقيــادة الرئيس القائد 
عيــدروس الُزبيــدي، بتنفيذ كافة 
الرياض من دون  اتفــاق  مضامني 
الزمني  التسلســل  ووفق  انتقائية، 

املنصوص عليه يف بنود االتفاق.
ونقل الزاميك للمسؤول الرويس 
بالغ امتنان قيادة  املجلس االنتقايل 
الجنويب للدور الذي تلعبه روســيا 
االتحاديــة يف مكافحــة اإلرهاب 

وإحال السام يف اليمن واملنطقة.

اللقاء شــكر السيد  ويف نهاية 
ميخائيــل بغدانــوف الزاميك عىل 
زيارته وكلفــه بنقل خالص تحياته  
قاســم  عيدروس  القائد  للرئيــس 

الزبيدي. 
اللقــاء  مــن الجانب  حــر 
الرشق  قســم  مدير  نائب  الرويس 
أفريقيا يف وزارة  األوسط و شامل 
تيمور  زبريوف  الروسية  الخارجية 
الجنويب  فاتيحوفيتش، ومن جانب 
الدكتــور محمــد بارضيس عضو 
اإلدارة العامة للشؤون الخارجية يف 

روسيا والدول املستقلة .

األمناء / خاص :
يتســلم جنود القيادي اإلخواين ســعيد بن معيــيل مرتبات بالعملة 
الســعودية منذ بدء املعارك يف محافظة أبني يف حني مل تســتلم القوات 

الجنوبية وبعض قوات الرشعية مرتبات منذ ٥ أشهر.
وكشفت مصادر عســكرية رفيعة لـ "األمناء" عن استام جنود بن 

معييل ملرتبات بالعملة السعودية منذ بدء الحرب يف أبني.
وقالت املصادر أن جنود بن معييل يتسلمون مبلغ ١٥٠٠ريال سعودي 

شهريا منذ بدء حرب أبني.
يذكر أن القوات الجنوبية التي تقاتل بن معييل يف شقرة مل تستلم أي 

مرتب سعودي.

شقرة / األمناء / خاص :
اندلعت ظهر أمس االثنني اشتباكات مسلحة بني جنود شامليني ينتمون ملحافظات مأرب وتعز .

وبحسب الناشط اإلعامي أرشف وجدي فإن جنودًا شــامليني اشتبكوا وأطلقوا الرصاص الحي الكثيف بالسوق 
العام بعد أن انقسموا إىل جامعتني، واحدة ملسلحني من مأرب وأخرى من تعز .

واندلعت االشتباكات بعد مشــادات كامية بينهم وأدى إطاق النار بالسوق إىل بث الرعب بني املواطنني، بحسب 
املصدر. .

ال�سرعية تتعر�ض حل�سار دويل ب�سبب اتفاق الريا�ض

تفا�سيل و�سول )78 مليار( ريال اإىل �سيئون

رئي�ض مكتب االنتقايل مبو�سكو ينقل اإىل نائب 
وزير اخلارجية الرو�سي ر�سالة من الرئي�ض الُزبيدي

مرتبات بالعملة ال�سعودية جلنود 
)بن معيلي( يف �سقرة

عدن / األمناء / خاص :
أفاد مصدر عســكري مســؤول أن البنك املركزي سيرصف راتب شهر 
مايو املايض ملنتسبي القوات املسلحة من أصل استحقاقات خمسة أشهر. 
وقام البنك املركــزي قبل ظهر أمس بتحويل راتب شــهر واحد فقط 
للحاالت املعروفة عرب رشكة الكرميي للرصافة، وهي الشــهداء والضباط 
امللحقــني والقوى الجوية والدفاع الجوي، وســتبدأ عملية الرصف خال 

الساعات القادمة، فيام سيتم رصف رواتب الوحدات العسكرية الحقا.
وفيام أشــاد رئيس تحرير صحيفة الجيــش اإلعامي عيل منصور 
مقراط بجهود قيادة الدائــرة املالية بوزارة الدفاع التي باتت ترابط صباح 
كل يوم يف البنك املركزي ملتابعة املوافقة برصف مرتبات العسكريني. يف 
الوقت نفسه دعا الصحايف مقراط املرابطني يف مخيامت االعتصام قبالة 
مقر التحالف وعىل رأســهم قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش واألمن 
بقيادة املناضل اللواء صالح عيل زنقل، رئيس الهيئة، إىل التفكري يف آلية 
أخرى للتصعيد السلمي النتزاع حقوقهم املرشوعة بكل الوسائل والطرق 
املتاحة ما مل سيبقون يف نفس الحال طوال أيام وأسابيع وأشهر عجاف 

وقد يصل الحال إىل رصف نصف راتب كل خمسة أشهر أو نصف عام

�سرف راتب �سهر واحد فقط ملنت�سبي القوات امل�سلحة

األمناء/خاص:
عرب محافظ عدن أحمد حامد مللس عن عظيم شكره وتقديره للمملكة 

العربية السعودية ملكا وحكومة وشعب عىل دعمها ملحافظة عدن.
واضاف مللس: "باســمنا يف الســلطة املحلية كجهة معنية بالربامج 
واملشــاريع التنموية والتدخات الخارجية نتقدم بالشكر والعرفان للدور 
األخوي األصيل لألشقاء يف اململكة العربية السعودية". مؤكدا عىل عمق 

العاقات اليمنية السعودية والرشاكة يف الحرب والسام والتنمية.
وأعرب مللس أن تكون تلك املشــاريع معززة ملشاريع كربى قادمة يف 

املستقبل القريب.
جاء ذلك خال حضوره األحد حفل تدشــني حزمة من املشاريع التي 
ميولها وينفذها الربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن الذي حره قائد 
فريق اتفاق الرياض محمد ســعد الربيعي وقائد قوات الواجب وعدد من 

قيادة السلطة املحلية بالعاصمة عدن.
من جانبه أكد مدير الربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن بعدن م. 
أحمد املدخيل أن مشاريع الربنامج تهدف إىل تحسني البنى التحتية بعدن، 
مشريا إىل أن الربنامج نفذ خال العامني املنرصمني ١88مرشوعا شملت 

سبعة قطاعات مختلفة.
وأضاف أن ذلك يأيت تعزيزا للعاقــات األخوية التاريخية بني اململكة 

العربية السعودية والجمهورية اليمنية.
ونوه املدخيل إىل أن اختيار املشــاريع يتم عقب دراســة االحتياجات 
وتنفيذ تلك املشاريع بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي يستفيد منها 

املواطن.
ويف ختام حفل التدشــني تبادل األخ املحافظ ومســؤولو الربنامج 
السعودي الدروع التذكارية تعبرًيا عن الشكر واالمتنان ملا يبذله الطرفان 
يف سبيل تحسني أداء املشاريع الخدمية ووضع الخطط لتطوير أدائها ملا 

يسهم يف خدمة املواطن.

عدن ت�سهد اإطالق حزمة من امل�ساريع 
للربنامج ال�سعودي لالإعمار

ا�ستباكات بني جنود �سماليني من ماأرب وتعز ب�سقرة


