
3 www.alomanaa.net

Thusday - 27 Oct 2020 - No: 1174

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

الثالثاء 27 أكتوبر 2020م - املوافق 10 ربيع األول 1442هـ

محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

حلج/ األمناء / خاص :
التقى رئيس القيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب مبحافظة لحج 
املحامي / رمزي الشعيبي  يوم األحد ٢٥ أكتوبر بقيادات ومشائخ ووجهاء 

املدينة الخرضاء مبديرية تنب محافظة لحج .
واستمع املحامي رمزي الشعيبي من املواطنني واملشائخ واألعيان إىل 
ابرز الهموم واملشاكل التي يعانيها املواطنني وتالمس حياتهم املعيشية يف 

املدينة الخرضاء .
وخالل اللقاء تحدث الشيخ محسن القعيطي بكلمة رحب فيها برئيس 
انتقايل لحج مســتعرضا عدد مــن القضايا والهمــوم  ملواطنني املدينة 

الخرضاء وبحث سبل معالجتها .
كام طرحــت يف اللقاء العديد مــن الهموم واملشــاكل منها تدهور 
األوضاع الخدمية  والســكنية وعدم تجاوب الــركات امللتزمة مبوجب 
قانون االستثامر بالعمل عىل إصالحها يف املدينة وغريها من املشاكل التي 

تستوجب حلوال عاجلة وجذرية .
مــن جانبه أكد رئيس القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
مبحافظة لحج وقوف املجلس االنتقايل الجنويب مع املواطنني يف املدينة 
الخرضاء ومع قضاياهم وهمومهم باعتبارها مصلحة عامة تهم املواطن .
وقد خرج اللقاء بتشكيل لجنة أهلية من قبل األهايل يف املدينة ملتابعة 

القضايا والهموم املطروحة أمام الجهات ذات االختصاص .

االمناء/خاص:
كشــفت وثيقة رسية صادرة من مركــز القيادة والســيطرة مبحور تعز 
العســكري عن حجم القلق الحقيقي يف محور تعز تجاه التوتر الحاصل بني 

قبيل  مشــاه  الرابع  اللواء  قيادة 
واملرجعيــة القبليــة يف منطقة 

الصبيحة .
واوضحت الوثيقة الصادرة يف 
٢٥ أكتوبر وبنــاء عىل تعليامت 
لعام  رقــم 891  تعز  قائد محور 
حــرب  أركان  بتكليــف  ٢0٢0م 
املجيدي  عبدالعزيز  العميد  املحور 
الرابع مشــاه  اللواء  بالنزول إىل 

جبيل وحل األشكال مع الجوار .
عرب  الصبيحة  قبائــل  وكانت 
بنجل  ممثلة  القبليــة  مرجعيتها 
الشيخ  الصبيحة  مشــائخ  شيخ 
عبدالرحمن جالل شاهر قد طالب 
اللواء الرابع مشــاه جبيل  قيادة 

برسعة إنهاء اســتحداث ما يســمى مبحور طورالباحة لحج العســكري من 
مناطق الصبيحة وحل جميع النقاط واأللوية التابعة له .

وتوعــدت املرجعيــة القبلية بالخطــوات القادمة والتي وصفها الشــيخ 
عبدالرحمن بالكرت األحمر وهو ما يعني طرد جميع االســتحداثات العسكرية 

بالقوة القبلية املسلحة .
وتطابقت معلومــات مصدرية مــن إن إتفاق بني املرجعيــة القبلية يف 
الصبيحة وقائد اللواء الرابع مشــاه جبيل أفىض إىل حل جميع االستحداثات 
العســكرية من مناطق الصبيحة ومن املرجح أن يتم اإلعالن عن اإلنفاق خالل 

األيام القادمة.

االمناء/خاص:
قال الناشط الســيايس واإلعالمي أحمد الربيزي ، إن قوى النفوذ اإلخواين 
القطري بحكومة الرعية تّص عىل إفشــال اتفاق الرياض، مطالًبا التحالف 
العريب باتخاذ موقف حازم ضد مليشيا اإلخوان اإلرهابية التابعة للرعية يف 

شقرة.
وكتب الربيزي يف تغريدات عرب "تويرت" : "يبدو واضحًا أن مليشــيا حزب 
اإلصالح اإلخونجية، وأتباعها من مرتزقة الصفة التابعة للرعية، يف شــقرة 

والكاليس، تسعى بإرصار عجيب إلفشال اتفاق الرياض وأليات تنفيذه.
وأضــاف: "فكلام بدأت رسائــر انفراج يف األفق ســارعت لقصف القوات 

الجنوبية يف الشيخ سامل والطرية، مخرتقة بكل صالفة وقف إطالق النار".
وأوضــح: "وخرقها للهدنــة جاء بعد نر ترسيبات عــن حصص وقوائم 
الحكومة املرتقب إعالن تشكيلها، األمر الذي يوحي بأن قوى النفوذ اإلخونجي 

القطري يف الرعية اليمنية هي من تسعى إىل إفشال اتفاق الرياض".
واختتم: "وسيفشل االتفاق فعاًل إن مل نرى موقف حازم للتحالف العريب من 

مليشيات اإلخوان يف شقرة".

عدن / األمناء / خاص :
العامة لهيئة رئاسة  األمانة  عقدت 
أمس  الجنــويب،  االنتقايل  املجلــس 
اإلثنــني، اجتامعها الدوري برئاســة 
األســتاذ فضل محمد الجعدي مساعد 

األمني العام.
يقوم  الذي  بالدور  االجتامع  وأشاد 
به األســتاذ أحمد حامد مللس، األمني 
لهيئــة رئاســة املجلــس االنتقايل، 
محافظ العاصمة عــدن رئيس اللجنة 
االقتصادية  األوضاع  النتشال  األمنية، 
العاصمة،  يف  واألمنيــة  والخدميــة 
مشددًا عىل رضورة الوقوف إىل جانبه 
الوجه  عىل  مهامه  إلنجاز  ومساعدته 

األكمل.
ونّوه االجتامع بأهمية دور الجهات 
األمنية يف العاصمة عدن يف معالجة 
القضايا األمنية، وإعادة تأهيل وتطوير 
و ترتيــب األجهزة األمنيــة كافة، مبا 
األمنية  الحالة  عــىل  الحفاظ  يضمن 

املستقرة التي تشهدها العاصمة.
التحضريات  االجتــامع  وناقــش 
لفعاليــة الذكرى الـ ٥3 لالســتقالل 
الوطني املجيــد "30 نوفمرب"، ووّجه 
للفعالية  التحضريية  اللجنة  االجتامع 

بوضع التصورات و املقرتحات ورفعها 
لألمانة العامة.

واســتعرض االجتامع تقريرًا حول 
املشــهد الســيايس املقدم من الدائرة 
أهمية  عــىل  أكد  والذي  السياســية، 
اإلرساع يف تنفيذ اتفاق الرياض لكونه 
الســالم  ميثل فرصة حقيقية إلحالل 
واالســتقرار، ورفع املعاناة عن كاهل 

شعبنا الجنويب .
عىل  الســيايس  التقرير  وشــدد 
للجنوب  حقيقي  متثيل  وجود  رضورة 

يف كل مراحل العملية السياســية من 
املجلس  استعداد  مؤكدا  استثناء،  دون 
يف  للمشــاركة  الجنويب  االنتقــايل 
العملية السياســية وفق ملا نص عليه 

اتفاق الرياض .
هذا وقد استعرض االجتامع تقارير 
األمانة  لدوائر  األســبوعي  النشــاط 
املستجدات  لعدد من  باإلضافة  العامة، 
عىل الســاحة املحلية، كام استعرض 

محرضه السابق وصادق عليه.

عدن/األمناء/ خاص:
جدد محافظ العاصمة األستاذ أحمد 
حامد مللس، دعم السلطة املحلية بعدن 
واملســتثمرين  األعامل  لرجال  الكامل 

وتذليل أي صعوبات تعرتضهم.
صحفي  تصيــح  يف  ذلــك  جاء 
لوســائل اإلعالم، عقب افتتاحه امس 
اإلثنني، مــروع محطة بــر أحمد 
لتعبئة الغاز املنزيل اململوكة للمستثمر 
بن مهدي مبنطقة بــر احمد مديرية 

الربيقة.
يف  ونحن  قائــاًل:"  مللس  وأضاف 
خضم احتفاالتنا بالذكرى ٥7 لثورة 14 
أكتوبر املجيدة، نفتتــح اليوم املحطة 
الغازية لرجل األعامل بن مهدي، لنؤكد 
التي  الحقيقية  الراكــة  أن هذه هي 

تظهر اليوم يف امليدان".
وأكمل املحافظ مللس حديثه قائاًل :" 
ننتقل اليوم  إىل عهد البناء واالستثامر 
الحقيقي، وقد أعلنا مسبقا عن انطالق 
عجلة التنمية يف العاصمة عدن، ومن 
هنا أوجه دعــوة للصادقني والرفاء 

مــن رجال األعــامل واملســتثمرين، 
ونقول لهم أن عــدن مهيئة الحتضان 
اســتثامراتهم ومناخهــا طيب وبيئة 
خصبة لالســتثامر"، مجددًاً يف ختام 
تصيحه اســتعداد الســلطة املحلية 
العاصمة عدن لتقديم كافة ُسبل الدعم 

للمستثمرين.
وكان يف اســتقبال املحافظ مللس 
عند وصوله ملوقع املروع، األســتاذ 

للمجلس  العــام  األمني  بدر معــاون 
املحيل بعدن، ويونس محمد ســليامن 
نارص املديــر العام ملديريــة الربيقة، 
ورجــل األعامل بن مهــدي وعدد من 

املسؤولني.
أحمد  إنتــاج محطة بــر  ويصل 
الغازية إىل 18 ألف أســطوانة يوميا، 
وتبلــغ تكلفتهــا اإلجامليــة مليون 

وثالمثائة ألف دوالر أمرييك.

عدن/األمناء/ خاص:
واصلــت قــوات اللــواء أول دعم 
وإســناد حملتها األمنية لليوم الثاين 
عىل التوايل مستهدفة املناطق الغربية 

للعاصمة عدن.
ويف تفاصيل الخــرب نفذت قوات 
اللواء أول بقيــادة العميد نص عاطف 
الدراجات  لضبــط  األمنيــة  حملتها 
أمنيا يف مدينتي  النارية ومطلوبــني 
فضل  بريي  ومنطقة  والتقنيــة  إمناء 

وأحمد، والحسوة ومدينة الشعب وذلك 
قائد  الوايل  محسن  العميد  بتوجيهات 
لقرارات  وتنفيذا  واإلسناد  الدعم  قوات 
اللجنة األمنية بقيــادة املحافظ أحمد 

حامد مللس محافظ العاصمة عدن.
ضبط  مــن  الحملــة  ومتكنــت 
الدراجات النارية واملطلوبني واملتهمني 

برتويج الحشيش واملخدرات.
وكان "عاطف" قد أكد يف تصيح 
بقوات  اإلعالمــي  "املركز  لـ  ســابق 
الدعم واإلســناد": ان األجهزة األمنية 

عازمــة عىل انهاء الدراجــات النارية 
يف  إستخدامها  ملنع  عدن،  شوارع  من 
أعامل إجرامية وحفاظا توازن الحركة 
املروريــة ملا كانت الدراجــات النارية 
تسببه من اختناقات مرورية، وتشوية 

املنظر الحضاري والتاريخي لعدن.
يف  واســع  ارتياح  الحملة  والقت 
اوساط املواطنني الذين التمسوا الفرق 
واشادوا  واألســواق،  الشــوارع  يف 
بالحمــالت التي تعيد لعــدن مجدها 

ومكانتها الحضارية.

رئي�س انتقايل حلج يلتقي بقيادات 
ووجهاء وم�ضائخ املدينة اخل�ضراء  

الربيزي: قوى النفوذ الإخواين القطري 
ر على اإف�ضال اتفاق الريا�س بال�ضرعية ت�ضّ

املرجعية القبلية يف ال�ضبيحة حتبط خمطط الإخوان

الأمانة العامة لالنتقايل: اتفاق الريا�س ميثل فر�ضة حقيقية لإحالل ال�ضالم وال�ضتقرار

حمافظ العا�ضمة عدن يفتتح حمطة بئر اأحمد لتعبئة الغاز املنزيل

الأجهزة الأمنية توا�ضل حملة منع الدراجات النارية يف العا�ضمة عدن


