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أخبار

يتقدمهم رئيس تنفيذية انتقايل المحافظة.. 

األمناء/ خاص:
شــّيع اآلالف من أبناء الجنوب يف محافظــة الضالع، الثالثاء، جثامن 
الشهيد القائد العميد سيف شائف الحميدي نائب رئيس العمليات املشرتكة 

محور الضالع القتايل، مبوكب جنائزي مهيب.
وانطلق موكب التشــييع الــذي تقدمة العميد عبدالله مهدي ســعيد 
رئيس انتقايل الضالع، رئيس العمليات املشــرتكة محور الضالع القتايل، 
ووكيل أول محافظة الضالع األســتاذ نبيل العفيف، وعدد من الشخصيات 
والقيادات العســكرية واملدنية، من مستشفى النرص باملحافظة إىل مقربة 
الدرجة مبدينة الضالع، حيث ووري جثامنه الرثى عقب الصالة عليه وإلقاء 

النظرات األخرية من قبل أرسة الشهيد وأقاربه وكافة محبيه.
ويعد الشهيد القائد العميد سيف شائف الحميدي من الكفاءات العسكرية 
الجنوبية التي افنت حياتها يف خدمة الســلك العسكري، حيث تخرج برتبة 
ضابط من الكلية العسكرية بالعاصمة عدن يف عام 1980م الدورة الثامنة، 
وبعد تخرجه تقلد العديد من املناصب العسكرية، وكان اخرها نائبًا لرئيس 
العمليات املشرتكة ملحور الضالع القتايل، وكان الشهيد العميد سيف شايف 
حسني منوذجًا منفردًا يف أداء مهامه العملياتية واإلرشافية املشهود له يف 

جبهات عمليات محور الضالع القتايل.

األمناء /خاص:
كشــف مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان عن توصل وزير 
الصحة الدكتور قاســم بحيبح التفاق مع الرشكة املوردة ملحاليل الغســيل 
الكلوي ملركز الغسيل بهيئة مستشفى الجمهورية التعليمي، عىل أن تستمر 
الرشكة بتوريد املحاليل لثالثة أشــهر قادمة؛ عىل أن تتوىل الوزارة متابعة 

مديونية الرشكة لدى وزارة املالية.
وأضاف املصــدر يف بالغ صحفــي، أن هذا اإلجراء ليــس حال نهائيا 
لالحتياج املتزايد من محاليل الغســيل الكلوي وإمنــا طارئ حتى التوصل 

لحلول اسرتاتيجية بالتنسيق مع الحكومة واملنظامت الداعمة.
كام ونوه املصدر إىل أن اعتامد النظام الصحي عىل مساعدات املنظامت 
واملانحني فقط سيؤدي لعواقب وخيمة حال تأخر أو توقف هذه املساعدات؛ 
وهو ما يستلزم توفر متويل حكومي كاف يضمن استمرار عمل املؤسسات 
الصحية خصوصا وأن املوازنات الســابقة مل تعد كافية بعد الرتاجع الكبري 

الحاصل يف العملة الوطنية.

األمناء /خاص:
قتل جندي ومســلح آخر ظهر أمس إثر اشتباكات مسلحة وسط مدينة 

عتق مبحافظة شبوة.
واندلع االشتباك املسلح بني قوة من قوات دفاع شبوة ومسلح آخر.

وتسبب االشــتباك بحسب مصدر أمني إىل مقتل املسلح وجندي من هذه 
القوات.

وقال مصدر أمني إن االشتباكات وقعت مبحيط فندق الخليج وسط عتق.
وأوضح أن قوة من دفاع شــبوة أوقفت باصا وأنزلت أحد ركابه بدعوى 
التحقيق معه. وصعد املسلح عىل منت الطقم وعند تحركه قفز منه وأطلق 
النار عــىل الجنود وقتل أحدهــم حيث كان يحمل مسدســا. ورد الجنود 
وأطلقوا النار عليه وأروده قتيال يف الحال. وأشار املصدر إىل وجود جندي 

آخر مصاب أيضا.

األمناء/خاص:
كرم األستاذ فضل محمد الجعدي، نائب 
األمني العام لألمانة العامة لهيئة رئاســة 
الثالثاء، يف  الجنــويب،  املجلس االنتقايل 
مقــر األمانة العامــة يف العاصمة عدن، 
الطفلني عبدالله صالح الجرو )9 سنوات( 
وعبداللــه معروف الجرو )10 ســنوات( 
لقيامهــم مببادرة تقديــم العيدية لرجال 
املــرور واألمــن يف النقــاط األمنية يف 

العاصمة عدن خالل عيد الفطر املبارك.
 ويف التكريم الــذي حرضه الكريحي 
كنعان، نائب رئيس دائرة الشباب والطالب 
يف األمانة العامة، واألســتاذة ياســمني 
مســاعد، نائب رئيس دائرة املرأة والطفل، 
القائم عىل  الجــرو،  واألســتاذ صالــح 
مببادرتهم  الجعدي  أشاد  الطفلني،  مبادرة 
الشــخصية لتقديم العيديــة والتي رفعت 
واالمن  املرور  لرجــال  املعنوية  الروح  من 
وعملت عىل تحفيزهم لتأدية عملهم خالل 
فرتة العيد، متطلعًا ألن يتم االقتداء بهذين 
الطفلني ومبادرتهــم والحذو حذوهم يف 

تقدير من يعملــون لخدمة الناس، متمنيًا 
لهام التوفيق والنجاح ومستقبل مرشق.

مــن جانبهــم، عرب األســتاذ صالح 
وعبدالله  صالح  عبدالله  والطفالن  الجرو 
التكريم  بهــذا  ســعادتهم  عن  معروف، 

وتقديرهم لهذه اللفتة الكرمية من املجلس 
االنتقــايل الجنويب، مقدمني شــكرهم 
لنائب األمني، ومؤكديــن ان هذا التكريم 
يدفعهم لبذل املزيد من الجهود لتنفيذ مثل 

هذه األعامل.

املالح ـ ردفان ـ األمناء/  خاص :
إدارة  األربعاء  أمــس  صباح  عقدت 
الشــؤون االجتامعيــة بانتقايل املالح 
ردفان ممثلة باألخ صالح النمريي مدير 
اإلدارة لقاًء تشاوريا مع رئيس وأعضاء 
الهيئة اإلدارية لجمعية املعاقني مبديرية 
املالح بهدف إعادة نشاط الجمعية وذلك 
بحضــور العميد مبارك ســعيد رئيس 
املجلــس باملديريــة واألخ أنيس محمد 
نارص مدير عام املديرية والشيخ مرسور 

شائف نائب رئيس املجلس. 
للعميد  بكلمة  اللقاء  اســتهل  حيث 
مبــارك رحب من خاللهــا بالحارضين 
الجمعية  تنشيط  اعادة  برضورة  مؤكدا 
مهمة  برشيحة  باالهتــامم  تعنى  التي 
تطلــب االهتــامم بها واهميــة اعادة 
تنشــيطها لتالمس احتياجات املعاقني 

يف املديرية.
أنيــس محمد نارص  األخ  ألقى  كام 
مديــر عام املديريــة والرئيس الفخري 

أهمية  للجمعية كلمة اســتعرض فيها 
الجمعية وانتشــالها من حالة  تنشيط 
الدعم لها  الركــود، مبديــا مواصلــة 
ومخاطبــة الجهات املختصــة وتذليل 

كافة الصعاب لها.
كام تم االستامع لكلمة األخت صباح 
الطويل رئيس الجمعية التي استعرضت 
يف  تأسيســها  منذ  الجمعية  نشــاط 
أكتوبر 2017م وأهــم الصعوبات التي 

واجهتها .

عدن / األمناء / خاص:
املجلس  العامة لهيئة رئاسة  عقدت األمانة 
االنتقــايل الجنويب، أمــس األربعاء، يف 
العاصمة عدن، اجتامعها الدوري برئاســة 
األســتاذ فضل الجعدي نائب األمني العام 

لألمانة العامة عضو هيئة رئاسة املجلس.
واســتهل االجتامع، بالوقوف دقيقة حداد 
لقراءة ســورة الفاتحة عىل أرواح الشهداء 
الذين ســقطوا يف العمليــة اإلرهابية يف 

محافظة الضالع.
الالزمة  التحضــريات  االجتــامع  وناقش 
إلقامة فعالية الذكرى الخامســة ملناسبتي 
تأســيس  وذكرى  التاريخي  عــدن  إعالن 
اليوم  إقامتها  واملقــرر  االنتقايل،  املجلس 
الخميس يف العاصمة عــدن، واطلع عىل 
برنامج الفعالية ومــا يتضمنه من فقرات 

واالجراءات املناسبة إلنجاح الفعالية.
كام جرى مناقشــة ترتيبات إعــداد زيارة 
تفقدية ألرس شهداء قوات مكافحة اإلرهاب 
والحــزام األمنــي الذين تصــدوا للعملية 
اإلرهابية الجبانة التي وقعت يف محافظة 

الضالع االســبوع املايض وأدت اىل وقوع 
عدد من الضحايا بني شهداء وجرحى.

واســتعرض االجتــامع تقريــر املشــهد 
الســيايس عىل الســاحة الجنوبية خالل 
املاضيني، ومــا تضمنه من  األســبوعني 
بالجنوب  العالقة  ذات  والتطورات  األحداث 

وشعبه وقضيته وتأثرياتها عليهم.
هذا وقد اطلع االجتامع عىل تقرير النشاط 
ضم  الذي  العامة  األمانة  لدوائر  األسبوعي 
أبرز األنشطة واألعامل التي قامت بها خالل 
األســبوع املنرصم، كام استعرض محرض 

االجتامع السابق وأقره وصادق عليه.
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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

اأمانة االنتقايل تناق�س حت�سريات فعالية الذكرى اخلام�سة الإعالن عدن التاريخي وتاأ�سي�س املجل�س االنتقايل ت�سييع جثمان ال�سهيد العميد �سيف �سائف 
احلميدي اإىل مثواه االأخري بال�سالع

وزارة ال�سحة تتو�سل التفاق ي�سمن توفري 
حماليل الغ�سيل الكلوي مل�ست�سفى اجلمهورية

مقتل �سخ�سني يف ا�ستباكات م�سلحة بعتق بينهم جندي

اجلعدي يكرم اأطفال مبادرة تقدمي العيدية لرجال املرور واالأمن بالعا�سمة عدن

اإدارة ال�سوؤون االجتماعية بانتقايل املالح تعقد لقاًء باأع�ساء الهيئة االإدارية جلمعية املعاقني

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

