
3 www.alomanaa.net

Thursday - 19 Nov 2020 - No: 1184

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

الخميس 19 نوفمرب 2020م - املوافق 3 ربيع ثاني 1442هـ

محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

حلج / األمناء / خاص :
أقرت إدارة الشــباب والطالب بالقيــادة املحلية النتقايل لحج ، 
انطالق بطولة الذكرى 53 لعيد االســتقالل الوطني 30 نوفمرب لكرة 
القدم يوم الســبت القادم، وذلك خالل اجتامع ترأســه نائب رئيس 

القيادة املحلية محمد أحمد العامد.
وأوضح العامد أن البطولة تنظم برعاية الرئيس القائد عيدروس 
قاســم الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنــويب ومتابعة رئيس 

انتقايل لحج املحامي رمزي الشعيبي .
وأوضح العامد أن البطولة تأيت بالتزامن مع ذكرى مناســبتني 
عزيزتني عىل قلــوب الجنوبيني هي ذكرى نوفمرب ويوم الشــهيد 
اإلمارايت ، مشددا عىل رضورة خروج البطولة بصورة مرشفة ومبا 
يتناســب مع مكانة املناســبتني يف قلوب أبناء لحج بشكل خاص 

والجنوب بشكل عام .
وبدوره أوضح مدير إدارة الشــباب والطالب بانتقايل لحج أدهم 
الغزايل أن إقرار انطالق البطولة جاء يف اجتامع حرضه رئيس اتحاد 
كرة القدم باملحافظة خالد عوض اليامين وممثلو الفرق املشــاركة، 
وهي الرشارة، الحسيني االنطالق، الطليعة، املسيمري ،السالم، النرص 
، عىل أن يســتضيف ملعب الفقيد حمدين صالح يف مدينة الحوطة 

مباريات البطولة التي ستقام بنظام خروج املغلوب .

"األمناء" خاص:
ألتهم حريق كبري محل قــرص التحف والهدايا مبديرية املنصورة 

بعدن ظهر يوم أمس.
وشب حريق كبري يف املحل الذي يقع بشارع املنصورة الرئييس.

هذا وقد اندلعت النريان داخل املحل دون معرفة األسباب التي أدت 
إىل نشوب الحريق .

ومتكنت فرق اإلطفــاء التي هرعت إىل املكان من إخامد الحريق 
الذي التهم معظم محتويات املحل .

عدن / األمناء / خاص :
قاســم  القائد عيدروس  الرئيس  بعث 
الُزبيدي، رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
محمد  اإلخوة  إىل  ومواســاة  عزاٍء  برقية 
وعبدالله وعبدالرحمن ويحيى ويوســف، 
أبنــاء الفقيد الدكتور عمر محمد ســيف 
مقبل األستاذ بكلية الهندسة جامعة عدن، 
الذي انتقل إىل جــوار ربه يوم الثالثاء إثر 

مرض عضال أمل به .
الربقية عن  القائــد يف  الرئيس  وعرّب 
خالــص تعازيه وعظيم مواســاته ألبناء 
الفقيد وشقيقه األخ محمد سيف مقبل وآل 

مقبل كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذا 
املصاب الجلل، سائاًل املوىل العيل القدير أال 

ُيريهم مكروهًا بعده.
وعدد الرئيس القائد يف برقيته املناقب 
واملآثر الجليلة التي تفرّد بها الفقيد، مؤكدًا 
أن جامعة عدن وكلية الهندســة بشــكل 
خــاص والقطاع األكادميي بشــكل عام، 
خرس برحيله اســتاذا ومربيًا فاضاًل، كان 
إمنوذجًا يف األخالق والتواضع محبوبًا بني 

زمالئه وطالبه.
وابتهل الرئيس القائد يف ختام برقيته 
إىل الله عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة واملغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، 

ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

األمناء / خاص :
تأكيــداً الرتبــاط حــزب االصــالح 
اإلخواين بالجامعات اإلرهابية واملتطرفة، 
القاعدة  لتنظيمي  منتميــة  عنارص  لقيت 
وداعــش اإلرهابيــني مرصعهم بصفوف 
املليشيات االخوانية يف معارك مع القوات 
منطقة  بتخــوم  ومقاومتها  الجنوبيــة 
شــقره مبحافظة ابني والتــي تدور يف 
رحاها معارك طاحنه خرقتها املليشــيات 
االخوانية لنســف اتفاق الرياض وافشاله 
وتصعيد املوقف العسكري وفقًا لإلمالءات 

الخارجية .
وذكرت مصــادر خاصة من محافظة 
أبني أن عنارص ارهابية بينها قيادي يدعى 
عبدالرحمــن عبدالله لقــي مرصعه اثناء 
املعارك بشــقره يف تصور واضح ومبا ال 
يدعو مجااًل للشــك ان العالقة بني جامعة 
االخوان وعنارص االرهاب والتطرف عالقة 
متأصله وتشــرك يف خنــدق واحد ضد 
اراضيه  احتالل  الجنوب وشــعبه ملحاولة 
التي  وتكرار سيناريو حرب صيف 1994م 
تم فيها اســتقدام عنارص ارهابية قادمة 
تحلل  وبفتاوي  والشيشان  افغانستان  من 

وتبيح الدم الجنويب وتكفريه.
الجدير ذكره أن سقوط عنارص إرهابية 
ومرصعها بجبهات القتــال مل يكن للمرة 
األوىل بل ســبقه مرصع قيــادات أخرى 
وعنــارص مطلوبة قبل عــدة أيام وخالل 
األشهر املاضية بجبهات ابني وشبوة وهي 
تقاتل بصفوف االخوان ومن بينها القيادي 
يف تنظيــم القاعدة عيل أحمد القســمة 
والقيادي املســمى الــرصع وهم عنارص 
خطره ومطلوبة بعــد عودتهم من العراق 

أبان الحرب اأخرية.

عدن / األمناء / خاص :
اســتقبل محافــظ محافظة عدن  
احمد حامد مللس ومديــر عام كهرباء 
عــدن مجيب الشــعبي، برصيف ميناء 
املعــال األبراج الخاصة مبــرشوع بناء 
تنفذه رشكة  التــي  الكهربائية  املحطة 
حيث  حكومي  بتمويــل  برومســيله 
وصلت األبراج الخاصة باملرشوع والتي 
)شــاندونج(  دييش  رشكــة  صنعتها 
املحدودة  الصناعة  لتكنولوجيا  الصينية 
(وتحتوي الشــحنة عىل أبراج ومعدات 

يبلغ وزنها اإلجاميل )995( طن.
ووجه محافــظ عدن كافة األجهزة 
األمنية والحكومية بالعاصمة إىل تقديم 
كافــة التجهيزات واالمكانــات لتنفيذ 
رسعة نقل الشحنة من ميناء املعال إىل 
محطة الحســوة حتى يتسنى للرشكة 
املنفذة رسعة تركيبها خالل املدة الزمنية 
املحددة لضامن رسعــة دخول املحطة 

الخدمــة حيث ســيعمل املرشوع  إىل 
التي ستولدها محطة  الطاقة  نقل  عىل 
 264( والبالغة  الجديــدة  عدن  كهرباء 
لالســتفادة  أوىل  كمرحلة  ميجاوات( 
مــن الطاقة املولــدة وتوصيل خدمات 
الكهرباء إىل كافــة املناطق يف مدينة 

عدن واملحافظات املجاورة لها.
التحتية  البنية  كام سيوفر املرشوع 
األساسية لتنفيذ أي توسعات مستقبلية 
يف أنظمة توليد ونقــل الطاقة، لتلبية 
للكهرباء  املتزايــد  اليومــي  الطلــب 

لالستخدامات املنزلية والتجارية

عدن / األمناء / خاص :
األمني عن  الحــزام  أفادت قــوات 
اعتقالهــا لعنرصيــن خارجــني عن 
عىل  الفجر،  ساعات  يف  أقدما  القانون 
التخريب والعبث مبمتلكات  مامرســة 
الدولة والخاصة يف الشــارع الرئييس 

مبديرية املعال العاصمة عدن.

العملياتية، فإن  للمصــادر  و وفقًا 
القوة األمنية متكنت فــور نزولها من 
ضبط املدعويــني )أ.م.ع.م(، )ع.ك.ع( 
اثناء اشــراكهام يف التخريب والعبث 

مع بقية أفراد العصابة التخريبية.
و أضافــت املصــادر العملياتيــة، 
بأن عنرصا التخريب ضبطا متلبســان 
وهــام يرتديان اللثام ويشــاركان مع 
ومخلفات  األحجار  رمي  العصابة  بقية 

القاممة يف الشارع الرئييس، ومحاولة 
رصيف  عىل  الحديدية  الحواجز  تكسري 

املشاة.
ومشــطت دوريات قــوات الحزام 
األمني أحياء وحواري املديرية، فيام نقال 
املتهامن إىل مقر قيــادة قوات الحزام 
األمني- القطاع الثاين للتحقيق معهام، 
ومعرفة بقية افراد العصابة التخريبية، 

ودوافعهم، ومن يقف خلفهم.

�شبابية انتقايل حلج تقّر انطالق 
بطولة ذكرى نوفمرب ال�شبت القادم

حريق يلتهم حمل ق�شر التحف باملن�شورة

الرئي�س القائد عيدرو�س الُزبيدي ُيعّزي بوفاة الدكتور عمر �شيف مقبل

الك�شف عن اأدلة لرتباط ميل�شيات الإخوان بعنا�شر اإرهابية يف اأبني

تفا�شيل عن اأبراج الطاقة اخلا�شة باملحطة الكهربائية اجلديدة يف عدن

�شقوط اأفراد ع�شابة تخريبية يف عدن


