
3 www.alomanaa.net

Thusday - 30 Nov 2021 - No: 1323

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

الثالثاء 30 نوفمرب 2021م- املوافق 25 ربيع الثاني 1443هـ - العدد 1323

محليات

أقر توجيه مذكرات مبارشة للقادة 
العسكريني المشتبه تورطهم بنهب 

أقر توجيه مذكرات مبارشة للقادة العسكريني المشتبه تورطهم بنهب األرايض..

األمناء/خاص:
أعفى سامل السقطري، وزير الزراعة والري والرثوة السمكية، القائم 
بأعامل رئيس مجلس إدارة مصنع املكال )الغويزي(، لتعليب األسامك يف 

محافظة حرضموت، ونائبه، من منصبيهام.
ونص القرار عىل تكليف نبيل أحمــد خميس باعيىس قامًئا بأعامل 

ومهام رئيس مجلس إدارة املصنع، ورسيان القرار من تاريخ صدوره.

عدن / األمناء / خاص :
أسفرت حملة أمنية شــنتها قوة من الحزام األمني شامل العاصمة 
عدن عىل مســلحني اعتدوا عىل هناجر ومســتودعات، يوم األحد، عن 

استشهاد جندي و ضبط اثنني من املسلحني )البالطجة(.
ويف التفاصيل، ذكر بالغ صادر عن العمليات املركزية لقوات الحزام 
األمني أن قوة أمنية من القطاع الثامن، شنت حملة ضد مسلحني اعتدوا 
عىل هناجر ومســتودعات تجارية يف منطقة زهرة خليل مبديرية دار 

سعد.
وأضاف البالغ العمليايت أن عدد ثالثة مســلحني )بالطجة( اعرتضوا 
الحملة األمنية، وتبادلوا إطالق النار مع القوة األمنية، ليســفر ذلك عن 
استشــهاد الجندي البطل »إبراهيم عيل البــدوي«، فيام متكنت قوات 
الحزام األمني من ضبط اثنني من املسلحني، أحدهم أصيب بتبادل إطالق 

النار، فيام الذ الثالث بالفرار.
وأشــار البالغ أنه تم نقل الجندي الشهيد واملصاب من املسلحني إىل 
إحدى املستشــفيات، يف حني نقل املقبوض عليه إىل الجهات املختصة 

الستكامل اإلجراءات القانونية بحقه.

الرياض / األمناء / خاص :
التقى الدكتور نارص محمد الخبجي، رئيس وحدة شؤون املفاوضات 
عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، ظهر أمس، السيد ويليام 
بيــل اليرش نائب رئيس بعثة أســرتاليا يف اململكة العربية الســعودية 

والبحرين وسلطنة عامن واليمن.
الجانبان مســتجدات األوضاع السياســية  اللقــاء ناقــش  ويف 
واالقتصادية والعسكرية يف الجنوب واليمن بشكل عام يف ظل استمرار 
الحرب العدوانية التي تشنها مليشــيات الحويث املدعومة من إيران يف 

عدد من املناطق.
واستمع نائب الســفري األســرتايل من الدكتور الخبجي اىل رشح 
مفصل عــن الوضع االقتصادي املرتدي يف محافظــات الجنوب، داعيا 
املجتمعــني اإلقليمي والدويل اىل املســارعة يف إيجــاد حلول لالزمة 
االقتصادية املتفاقمة ويف مقدمة ذلك اإلرساع بتنفيذ الشــق االقتصادي 
من اتفــاق الرياض لوقف االنهيار الحاصــل يف العملة املحلية وتوفري 

الخدمات للمواطنني ودفع املرتبات.
كام ناقش الجانبان املساعي التي يبذلها األشقاء يف اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف ســبيل استكامل تنفيذ 
اتفاق الرياض وموقف املجلس االنتقايل الداعم ملساعي األشقاء ولجهود 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة واملبعوث األمرييك الخاص إىل اليمن .
كام اطلع نائب الســفري األسرتايل عىل مســتجدات األوضاع يف 
محافظتي شــبوة وحرضموت يف ظل الزخم املجتمعي القبيل الرافض 
لتواجد مليشيات الحويث ومليشيات جامعة اإلخوان املسلمني واملطالب 
بقيادة بتغيريات جذرية يف الســلطات املحلية وفقــا ملقتضيات اتفاق 
الرياض لتمثيل تلك املناطق متثيل حقيقي يعرب عن أبنائها كجزء ال يتجزأ 

من شعب الجنوب املتطلع الستعادة دولته املستقلة كاملة السيادة. 
من جانبه عرب نائب السفري األســرتايل عن تقديره وامتنانه ملوقف 
قيادة املجلس االنتقايل الجنويب الداعم لألمن والسلم الدوليني وتعاطيها 
اإليجايب مع مســاعي األمم املتحدة واملجتمع الــدويل إليقاف الحرب 
وإحالل السالم يف املنطقة مؤكدا أن بالده تدعم تلك الجهود وتتطلع إىل 

تعزيز العالقات مع قيادة املجلس يف املستقبل. 

عدن / األمناء / خاص :
املجلس  رئاســة  حــذرت هيئة 
اجتامعها  يف  الجنــويب  االنتقايل 
الدوري، أمس اإلثنني، برئاسة اللواء 
أحمد بن بريك، القائم بأعامل رئيس 
املجلس، رئيــس الجمعية الوطنية، 
أي جهة مــن التــورط يف قضايا 
االعتداء عىل األرايض يف العاصمة 

عدن وعموم الجنوب.
املســؤولية  عىل  الهيئة  وأكدت 
التي تتحملها القيادات العســكرية 
واألمنية لحامية أرايض الدولة، ويف 
مقدمتها حوض عدن املايئ، وأقرت 
للقادة  مبــارشة  مذكرات  توجيــه 
الذين تكررت أسامؤهم  العسكريني 
أو أســامء مجموعات من وحداتهم 
يف قضايا االعتــداء عىل األرايض، 
الكاملة  املســؤولية  إياهم  محملة 
عن أي ترصفــات تيسء لألمن يف 
الجنوب  العاصمة عدن ومحافظات 

األخرى.
السياق  هذا  يف  الهيئة  وشددت 
تشــكيل  يف  اإلرساع  رضورة  عىل 
مبلف  املختصة  األمنيــة  الوحــدة 
حاميــة أرايض الدولة، وتجهيزها، 
وقت  بأرسع  ملهامهــا  ومبارشتها 
ممكن، الستعادة األرايض املنهوبة، 

وضبط كل املتورطني، مؤكدة دعمها 
املطلق لتشكيل هذه القوة وتبعيتها 

لقيادة السلطة املحلية. 
ودعت محافــظ العاصمة عدن، 
إىل ضم قيــادات الهيئات واملكاتب 
التنفيذيــة املعنيــة مبلف األرايض 
السلطات  مع  املرتقب  اجتامعه  إىل 
القضائية ملســاعدة الوحدة األمنية 

يف أداء مهامها.
ومثنت الهيئة طرح فريق املجلس 
التفاويض  الجنــويب  االنتقــايل 
رئيس  الُزبيدي  عيدروس  برئاســة 
يف  مباحثاتــه  خــالل  املجلــس، 
العاصمة السعودية الرياض، ملفات 
االقتصادية،  األوضــاع  معالجــة 

والقضاء  املحلية،  العملــة  وانهيار 
الفســاد واإلرهاب يف  بــؤر  عىل 
األجهزة املالية ومحاسبة الفاسدين.
الرشعية  باســتمرار  ونــددت 
اإلخوانية يف إصدار قرارات انفرادية 
لعرقلة التفاوض عــىل تنفيذ بنود 
اململكة  برعايــة  الريــاض  اتفاق 
العربية الســعودية، مشــددة عىل 

رضورة إلغائها بشكل عاجل.
كام هنأت شعب الجنوب وأبطال 
قواته املسلحة واألمن بحلول الذكرى 
الـــ 54 لعيد االســتقالل الوطني 
النضال  مواصلتها  مؤكدة  للجنوب، 
دولته  وشــعبه  الجنوب  الستعادة 

املستقلة كاملة السيادة.

عدن / األمناء / خاص :
لإلعالم  الوطنيــة  الهيئــة  عقــدت 
الجنويب، صباح أمس، اجتامعها الدوري 
برئاســة األســتاذ مختار اليافعي نائب 

رئيس الهيئة.
وناقشــت الهيئــة الفعاليــات التي 
عقدت يف العاصمة عدن بهذه املناســبة 
اختالالت مرفوضة  رافق بعضها من  وما 
الوطنية  الهيئة  تجيريها الســتهداف  تم 
لإلعــالم وجهودهــا يف تنظيم وتطوير 

اإلعالم الجنويب.
اســمها  إقحام  الهيئة  واســتغربت 
التي  االختالالت  تلك  مسؤولية  وتحميلها 

رافقت بعضا من هذه الفعاليات. 
وأكــدت الهيئــة الوطنيــة لإلعالم 
الجنويب بأنه مل يتم التشــاور معها يف 
تنظيم الجانــب اإلعالمي املصاحب لهذه 
الفعاليات، مشرية إىل أنه تم الجلوس مع 
الجهات التي أدارت ونظمت الفعالية التي 
تلك  وتعهدت  املنصــورة  مديرية  أقامتها 
الجهات بالتشــاور والتنسيق مع الهيئة 

يف أي أعــامل إعالمية مســتقبال وعدم 
تكرار ما حصل.

وأهابــت الهيئــة الوطنيــة لإلعالم 
الجنويب بكافة املؤسسات اإلعالمية بأخذ 
التصاريح الرسمية مســبقا ألي فعالية 
تعقد يف العاصمة عدن من مكتب اإلعالم 

مرفقة بربنامج الفعالية التي ستقام.

ويف ختــام اجتامعهــا حّيت الهيئة 
الضمري الحي لناشــطي اإلعالم الجنويب 
االختالالت  تلــك  أمــام   وقفــوا  الذين 
من  جملة  ستتخذ  أنها  مؤكدة  املرفوضة، 
اإلجراءات التي من شــأنها عدم السامح 
بتكرار مثل هذه االختالالت التي تستهدف 

الهوية الوطنية للشعب الجنويب.

األمناء / خاص :
يف  املشــرتكة  القــوات  أســقطت 
املاضية، أمس اإلثنني، طائرة  الســاعات 
مســرّية مفخخة تابعة ملليشيات الحويث 

املوالية إليران، رشق حيس بالحديدة. 
القوات  أن  وأفاد مصــدر عســكري 
مسرية  طائرة  تحليق  رصدت  املشــرتكة 
حوثية تحمل قذائف يف ســامء مديرية 

املناسبة  حيس، واســتهدفتها باألسلحة 
ومتكنت من إسقاطها فورًا. ويظهر فيديو 
ر الطائرة الحوثية بعد إسقاطها من  مصوَّ

قبل جنود اللواء األول عاملقة.

اإعفاء رئي�س م�صنع الغويزي ونائبه من من�صبيهما

ا�صت�صهاد جندي بقوات احلزام الأمني 
يف حملة اأمنية �صمال عدن

رئي�س وحدة �صوؤون املفاو�صات يلتقي 
نائب ال�صفري الأ�صرتايل يف الريا�س

النتقايل يحذر من التورط يف التعديات على الأرا�صي ويوؤكد دعمه لقرار املحافظ ملل�س

الوطنية لالإعالم اجلنوبي تقف اأمام الختاللت التي رافقت فعالية املن�صورة

القوات امل�صرتكة ت�صقط طائرة م�صرّية مفخخة حوثية �صرق حي�س


