
3 www.alomanaa.net

Thusday - 23 Feb 2021 - No: 1225 الثالثاء 23 فرباير 2021م - املوافق 11 رجب 1442هـ - العدد 1225

أخبار

عدن / األمناء / خاص :
 - الخبجي  نارص  الدكتور  اســتقبل 
عضو هيئة رئاســة املجلــس االنتقايل 
املجلس،  رئيس  بأعامل  القائم  الجنويب، 
املفاوضات، أمس  رئيس وحدة شــؤون 
 - عدن  بالعاصمة  املجلس  مبقر  االثنني، 
وفدا من مركز الحوار اإلنساين يف جنيف 
بســويرسا، برئاســة تيبو غالية رئيس 
البخاري مسؤولة  اليمن، وسارة  برنامج 
الربنامج، وآدم بــارون ومحمد القايض 

مستشاري املركز يف اليمن. 
واســتعرض الدكتور الُخبجي، خالل 
اللقاء، الذي حرضه األستاذ لطفي شطارة 
االنتقايل،  املجلس  رئاســة  هيئة  عضو 
االنتقايل  للمجلس  الســيايس  الربنامج 
القائد  الرئيس  برئاســة  شعبيًا  املفّوض 
عيدروس الُزبيدي، واملراحل التي خاضها 

يف حمل قضية الجنوب، وصواًل لتوقيعه 
اتفاق الرياض برعاية من األشــقاء يف 

اململكة العربية السعودية.
أمام  الُخبجي  الدكتور  استعرض  كام 
الوفد السويرسي سري العملية التفاوضية 
الرياض، والبنود  اتفاق  قبل وبعد توقيع 
الدولة خالل  التي تضمنها االتفاق إلدارة 
املناصفة،  الحالية وفقا ملبــدأ  املرحلــة 
مبينًا اإلجراءات التي تم تنفيذها سياسيًا 
وعسكريا، واإلجراءات التي مل تنفذ بعد، 
مؤكــدًا ِحرص املجلــس االنتقايل، عىل 
تنفيذ جميع بنود االتفاق ملا له من أهمية 
املواطنني يف  املعاناة عن كاهل  يف رفع 
الجنــوب، ومبا يضمــن توحيد الجهود 
وتوجيهها نحو العدو املشرتك املتمثل يف 

مليشيات الحويث اإلرهابية.
وقدم الدكتــور الُخبجي خالل اللقاء 
أيضــًا رشحًا وافيًا حــول رؤية املجلس 

ملفاوضات الحل النهايئ الذي ســرتعاه 
األمــم املتحدة، واملرتكزات التي يســتند 
عليها املجلس لتمثيــل الجنوب يف هذه 
املفاوضات والتي من شــأنها أن تضمن 
إحالل ســالم دائم يف الجنــوب واليمن 
واملنطقة بشــكل عام، مشددًا يف سياق 
حديثه عــىل أن أي حلول ال تنظر لقضية 
هذا  يف  الجوهــر  باعتبارها  الجنــوب 
ملرحلة  التأسيس  يعني  ذلك  فإن  الرصاع، 

جديدة من الرصاعات يف املنطقة.
ومن جانبه قدم، الســيد تيبو غالية، 
رشحًا مخترصًا لنشاط املركز املختص يف 
العمل عىل حل النزاعات املســلحة، وكذا 
واليمن،  الجنــوب  يف  املركز  اهتاممات 
مؤكدًا حــرص املركز عــىل الحوار بني 
القوى السياســية، ودعم جهود املبعوث 
األممي إىل اليمن إلرســاء سالم شامل 

دائم.

عدن / األمناء / خاص :
إدارة  يف  مســؤول  مصدر  كشــف 
أمن عــدن، أن وزير الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان، أصدر توجيهات بإيقاف 
ســليامن الزاميك، أركان حــرب قوات 
األمن الخاصة، يف العاصمة عدن، املتهم 
باالعتداء عىل مقــر إقامة محافظ تعز 
نبيل شمســان يف مديرية خور مكرس 

صباح األحد.
أمن  اإلعالمــي إلدارة  املركــز  وقال 
عدن، نقاًل عن املصدر املسؤول، أن وزير 
أمن  ومدير  عــدن  ومحافظ  الداخليــة 
املحافظة أقروا تشكيل لجنة للتحقيق يف 

الحادثة وضبط كل املتورطني فيها.
له  املصدر كل من تسول  وفيام حذر 
نفســه العبث بأمن واستقرار العاصمة 
عدن، أشــار إىل أن مدير أمن محافظة 
عــدن اللواء مطهــر الشــعيبي أصدر 
توجيهات صارمــة للرضب بيد من حديد 
لكل من تســول له نفسه املساس باألمن 
واالســتقرار تحت أي مربر ومهام كان 

موقعه األمني يف الدولة.
وكان الزاميك برفقة قوة أمنية تابعة 
لقوات األمــن الخاصة أقدم عىل اقتحام 
منزل محافظ تعز نبيل شمســان الكائن 
يف مديرية خور مكــرس، صباح  األحد، 

الخاصة يف  األمن  قائد قوات  واختطاف 
محافظة تعز العميد جميل عقالن وقائد 
حراســة محافظ تعز وسائقه الخاص، 
اإلفراج عن األخريين بعد ســاعات  قبل 
العميد جميل  واإلبقاء عىل  الحادثة،  من 

عقالن رهن االختطاف.
أمني: "إنه تم تســليم  وقال مصدر 
األحد،  عرص  بعــد  عقالن  جميل  العميد 
العســكرية يف عدن،  إىل قائد الرشطة 
بعد إجباره عىل اإلفراج عن مطلوب أمني 
مقرب مــن الزاميك تــم اعتقاله خالل 
األيــام املاضية يف مدينــة الرتبة، وفقًا 

لتنسيق مع إدارة أمن عدن".

عدن /األمناء/ خاص :
عقد صباح أمس االثنني لقاء لبعض 
قيادات حزب رابطة الجنوب العريب الحر، 
بعد تفويض عيل عبدالله الكثريي رئيسا 

للحزب يف 15 فرباير 2021م .
وقال عيل الكثريي إن املهمة جسيمة 
يف حــزب عريق كحــزب الرابطة، الذي 
القادم مرور 70 عاما  أبريل  يصادف 29 
عىل تأسيســه من النخب الجنوبية التي 
تولت صياغة أول ميثاق للحركة الوطنية 

يف الجنوب.
وأكــد الكثريي، الذي يشــغل عضو 
واملتحدث  االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة 
الرســمي له، أن "ال حديــث عن عمل أو 

نشاط حزيب ما مل يكن مقروًنا بتحقيق 
يف  وشــهدائه  الجنوب  شــعب  أهداف 

التحرير واالستقالل واستعادة الدولة".
وقال: "لســنا عىل خصومة مع أي 
جنــويب، ونختلف يف الــرأي، ولكن ال 
نختلف يف قضية شعب ضّحى من أجله 
آالف الشــهداء والجرحى وأبناء الجنوب 

يف كل محافظاته وخارج الوطن".
الكثريي عاليا هبة ودعم  ومثن عيل 
األشــقاء يف التحالــف العــريب، ويف 
مقدمتهــم اململكة العربية الســعودية 
ودولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، منذ 
عاصفة الحزم وحتى اللحظة يف التصدي 
مــع املقاومة الجنوبيــة لدحر مرشوع 

إيران والحويث من الجنوب.

ودعــا الكثــريي يف ختــام كلمته 
الجميع إىل االلتفــاف والتآزر والتالحم 
يف ترجمة طموحات الشــعب الجنويب 

أرضا وهوية.
وكان اللقــاء الذي عقــد يف قاعة 
قد  بخورمكرس  السياحي  كروان  منتجع 
الرابطية،  للقيادات  كلامت  إلقاء  شــهد 
منهم حازم عيل شكري ومحمد عبدالله 
الجفــري "املــوس"، كام حيــت نريان 
االنتقايل، يف  ســوقي، عضو رئاســة 
كلمتها انعقاد اللقــاء التعاريف، مؤكدة 
الجنوب  رابطــة  أصالة وعراقــة حزب 
العريب الحر يف نضاالته وتضحياته من 

أجل جنوب عريب حر مستقل.

عدن / األمناء / خاص :
أعلن العميد محســن الــوايل، قائد 
األمنية،  واألحزمة  واإلسناد  الدعم  قوات 
رصف مكرمة ألرس الشــهداء من قوات 
وألوية  األمنية  واألحزمة  واإلسناد  الدعم 
رئيس  من  بتوجيهات  وذلــك  الصاعقة، 
اللــواء عيدروس  االنتقــايل  املجلــس 

الزبيدي.
وأكد الوايل يف ترصيح صحفي: "أن 
مبلغ املكرمة 100 ألــف ريال لكل أرُسة 

وسيبدأ رصفها من اليوم الثالثاء املوافق 
23 فربايــر 2020م عــرب رصايف مالية 

الدعم واإلسناد".
إحضار  والوكالء  الشهداء  أرس  داعيًا 
عملية  إلمتام  الثبوتية  والبطائق  األوراق 

التسليم.
وخالل ترصيحه عرب القائد “الوايل” 
عن شــكره للرئيــس اللــواء عيدروس 
اللفتة اإلنسانية ألرس  الزبيدي عىل هذه 
املعيشــية  األوضاع  ظل  يف  الشــهداء 
الصعبة التي يعيشونها جراء تأخر رصف 

املرتبات، مثمنا جهود عضو هيئة رئاسة 
املجلس االنتقايل “عبدالرحمن شيخ” يف 
متابعة أوضاع أرس الشــهداء واهتاممه 
البالغ أيضا يف متابعة املكرمة مع رئيس 

املجلس االنتقايل.
الجنود  الــوايل  طــأن  ذلــك  إىل 
املرابطــني يف كل املواقــع بقرب رصف 
الرواتب، مثنيا عــىل صربهم وتحملهم 
األوضــاع االقتصادية الصعبة، مؤكدا أن 
القيادة تبذل جهوًدا لرصف رواتبهم خالل 

األيام القادمة إن شاء الله.

األمناء/خاص:
تــرأس محافظ العاصمة عدن أحمــد حامد مللس، أمس، اجتامعًا موســعًا 
ملجلس إدارة »املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي«، بحضور نواب مدير عام 

املؤسسة ومدراء اإلدارات ومدراء املناطق بالعاصمة.
وشــدد املحافظ مللس يف كلمة له بافتتاح االجتــامع، عىل رضورة »تكاتف 
جميع قيادات وكوادر املؤسســة وتشــكيل كتلة عمل واحــدة ملواجهة الوضع 
االســتثنايئ الصعب الذي متّر به املؤسسة يف ظل انعدام الدعم الحكومي وتدين 

اإليرادات املالية«.
وأضاف املحافظ مللس قائاًل: »ما متر به مؤسســة امليــاه، هو وضع متر به 
الكثري من املؤسسات الحكومية األخرى، لذا يجب معالجة مشكالتها باإلمكانيات 
املتاحــة، خصوصا أن املؤسســة متتلك قيادات وكوادر كفــؤة، رمبا قد خذلتها 

الظروف، لكن ثقتنا فيهم كبرية«.
واختتم محافظ العاصمة عدن حديثة بالقول: »يجب أن نتعاطى مع مشكالتنا 
بروح املســؤولية والعمل الجاد والصادق النابع من حبنا لعدن وأهلها وخدمتهم، 

وأمتنى أن نشاهد يف القريب العاجل نتائج إيجابية ملموسة«.
وتم يف االجتامع مناقشــة تقرير نشــاط املؤسســة خالل الفرتة »أكتوبر 
- ديســمرب« من العام املــايض 2020، الذي تم تنفيذه بإمكانيــات ذاتية، وكذا 

استعراض مصفوفة احتياجات املؤسسة من املشاريع العاجلة واالسرتاتيجية.
كام ناقش االجتامع ُســبل توفري الدعم املايل للمؤسسة لتمكينها من توفري 
احتياجاتهــا، واإليفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها يف ظل انعدام الدعم وشــحة 

املوارد.

األمناء/ خاص:
دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية مبحافظة لحج حســني عبدالحافظ 
الوردي رجال املال واألعامل واملستثمرين للمســاهمة الفعالة والجادة للنهوض 
بالتنميــة االقتصادية إلخراج البلد من األزمات والحــروب. مضيفا: "يتوجب أن 

يكون هدفنا اآلن التوجه إىل االستثامرات املنظمة بدال من العشوائية".
وأضاف الوردي: "إذا نظرنا إىل محافظة لحج عام 2001م كان الكل ينظر لها 
وكأنها حي الحوطة فقط، فكان ال يوجد فيها حتى مكتبا لالستثامر، ومع حلول 
عام 2010 تم إنشــاء 10 مصانع و50 منشــأة اقتصادية، ولهذا ركزنا وبتصميم 
إرادي عىل تغيري هذه النظرة السائدة لدى البعض وبدأنا يف اتجاه جمع املعلومات 
لتولد لدينا فكرة االستثامر يف لحج )الواقع والطموح( وأصدرنا كتيبا عام 2003م 

يتناول مخزون املحافظة من الرثوات وطموح املستثمرين فيها".
وأشــار رئيس الغرفة التجارية والصناعية يف لحــج يف حديثه لـ "األمناء" 
قائال: " قمنا بعقد أول ملتقى اقتصادي حرصنا عىل تنفيذه بنســبة 90% من أي 
عمل آخر بهدف الوصول إىل مجسامت اقتصادية يف إطار املحافظة، وكان مبثابة 
ترويــج اقتصادي، ومن خالله عملنا عىل إيجاد رؤية اســتثامرية يف املحافظة 
فكانت فكرة التكامل االقتصادي لدينا مكونة من أربع ركائز، هي: الجانب العلمي 
الذي شمل الدراسات واألبحاث، والجانب الحكومي الذي يستوعب ويسهل األمور، 
وجانــب رجال املال واألعامل الرشيك األســايس، والجانــب الثقايف واإلعالمي 
الســتيعاب ونرش الواقع.. كل هذه الجوانب تكميلية وعملنا عىل شعار )ال تنمية 
بدون ثقافة وال ثقافة بدون إبداع وال إبداع بدون عمل وال عمل بدون مال وال مال 
بدون جدوى اقتصادية وال جدوى اقتصادية بدون اسرتاتيجية اقتصادية( لتنفيذ 
امللتقيات االقتصادية، حيث شارك يف هذه امللتقيات رجال املال واألعامل واملنظامت 
والهيئات الحكوميــة واملجالس املحلية واألكادمييــون واملثقفون واإلعالميون 

واستمرت هذه امللتقيات عىل فرتات متقطعة من 2001م إىل 2010م".
وأضــاف: "إن نتائج هــذه امللتقيات أوجدت يف لحج أكــرث من 70 مصنعا 
وأكــرث من 50 محطة غاز و20 منشــأة اقتصاديــة، واآلن طموحنا كيف ننتقل 
من االستثامرات العشوائية إىل االســتثامرات املنظمة يف مجسامت اقتصادية 

للمحافظة والوطن بشكل عام".

ملل�س يرتاأ�س اجتماًعا مو�سًعا ملجل�س اإدارة 
موؤ�س�سة املياه وال�سرف ال�سحي

الوردي يدعو رجال املال والأعمال وامل�ستثمرين 
للم�ساهمة الفعالة والنهو�س بالتنمية القت�سادية

الدكتور اخُلبجي ي�ستقبل وفًدا من مركز احلوار الإن�ساين يف جنيف

وزير الداخلية يوجه باإيقاف )الزامكي( وت�سكيل جلنة للتحقيق بالعتداء على مقر اإقامة حمافظ تعز

ل حديث عن عمل حزبي ما مل يكن مقروًنا بتحقيق اأهداف �سعب اجلنوب

الوايل يعلن عن مكرمة لأ�سر �سهداء الأحزمة الأمنية واألوية ال�ساعقة

الكثريي يف أول لقاء للرابطة:

بتوجيهات من رئيس المجلس االنتقايل اللواء عيدروس الزبيدي..


