
3 www.alomanaa.net

Thursday - 4 Aug 2022 - No: 1408

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

الخميس 4 اغسطس 2022م- املوافق 6 محرم 1444هـ - العدد 1408

محليات

األمناء/ غازي العلــــوي:
علمت صحيفة "األمناء" بأن حكومة املناصفة وافقت عىل دفع 
كافة رواتب موظفي الخدمة العامة يف مختلف املحافظات، مبا يف 

ذلك يف املناطق الخاضعة لسيطرة املليشيات الحوثية.
وأوضحت املصادر بأن موافقة الحكومة اليمنية عىل دفع املرتبات 
جاءت اســتجابة ملطالب كانت تقدمت بها مليشــيا الحويث مقابل 

موافقتها عىل القبول بالهدنة األممية.
وبحسب املصادر فإن املليشيات الحوثية طلبت من الحكومة دفع 
رواتب املوظفني يف مناطق )املليشــيات( ملدة 6 أشــهر عىل األقل، 

مقابل موافقتها عىل متديد الهدنة.
هذه املعلومات أكدها رئيس املجلس الرئايس رشاد العليمي، خالل 
مباحثات مــع وزير الخارجية األمرييك أنتــوين بلينكن، حيث أكد 
العليمي يف هذا اإلطار، أنه يجب أن تفي املليشيات الحوثية بتعهداتها 

مبوجب اتفاق ستوكهومل بتوريد عائدات موانئ الحديدة.
وقال مصدر مسؤول - طلب عدم اإلفصاح عن هويته لكونه غري 
مخول باإلدالء بأي تفاصيل بهذا الخصوص - يف ترصيح لـ"األمناء" 
إن هناك تجاوبــا حكوميا مع وضع آلية لرصف تلــك املرتبات، وأن 
الحكومة أبدت موافقتها دفع 10 مليار ريال إضافة إىل إيرادات ميناء 
الحديدة ورصفها كمرتبات للموظفني يف مناطق سيطرة الحوثيني 

عرب داعمني دوليني.
وتأيت موافقــة الحكومة واملجلس الرئايس عــىل دفع مرتبات 
املوظفــني يف املناطق الواقعة تحت ســيطرة الحوثيني يف الوقت 
الذي ما زال فيه معظــم املوظفني يف الجنوب باإلضافة إىل القوات 

العسكرية بدون مرتبات ألشهر طويلة.
واستغرب مراقبون من موافقة الحكومة واملجلس الرئايس عىل 
رشوط الحوثيني وخضوعهم البتزازات تلك املليشيات، مؤكدين بأن 
الجنوح للهدنة ينبغي أن يكون من طرف املليشــيات وليس من طلب 

الحكومة واملجتمع الدويل.

عدن / األمناء / خاص :
استقبل اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، أمس 
األربعاء، رئيس اللجنة االقتصادية الُعليا للمجلس االنتقايل الجنويب 

الدكتور محمد عيل متاش، ملناقشة املشهد االقتصادي.
وتناول اللقاء، مبشاركة املهندس أحمد صالح الوايل، رئيس لجنة 
النفط يف اللجنــة االقتصادية الُعليا للمجلــس، التغيريات الوزارية 

بالحكومة ووزارة النفط تحديًدا.
وشــدد الحارضون عىل أهمية ضخ دماء جديدة تتمتع بالخربة 
والكفاءة والنزاهة، وحســن اإلدارة لتحســني مســتوى اإلمدادات 

النفطية يف الجنوب وتلبية متطلبات قطاع الكهرباء.
ومّثن اللواء أحمد ســعيد دور اللجنة االقتصادية الُعليا للمجلس 
االنتقايل الجنويب، متطلعا إىل نجاح القيادة الجديدة بوزارة النفط 

يف تحقيق تطورات إيجابية بالقطاع تخدم املواطنني يف الجنوب.

عدن / األمناء / خاص :
وصلت بعثة طبية ســعودية إىل العاصمة عدن إلجراء العمليات 

الجراحية يف مستشفى 22 مايو باملنصورة.
وقالت املصادر إن البعثة بدأت عملهــا يوم أمس األربعاء إلجراء 
العمليات الجراحية يف مجال ثقب بالقلب والشفة األرنبية وتشوهات 

الحريق.
وأشارت املصادر إىل أن العالج سيرصف بشكل مجاين باإلضافة 

إىل املعاينات والعمليات الجراحية.

األمناء / خاص :
أعلنــت وزارة املالية، أمــس األربعاء، 
املالية  التعزيــزات  أعــال إطالق  انتهاء 

ملرتبات كــوادر وزاريت الدفاع والداخلية، 
املخصصة لشهر يوليو املايض.

واســتكملت الوزارة أعال التعزيزات 
املالية مبرتبات منتســبي قــوات الجيش 

الدفــاع والداخلية،  واألمــن يف وزاريت 
وحولتهــا إىل البنك املركزي بعدن، متهيًدا 
للمرتبات  املاليــة  املخصصات  الســتالم 

ورصفها ملستحقيها.

عدن/ األمناء/ خاص:
نفذ أكــر مــن 150 عســكرًيا من 
منتسبي القوات البحرية والدفاع الساحيل 
من خريجي األكادميية البحرية العسكرية 
يف االتحاد الســوفيتي ســابقا - روسيا 
االتحادية حاليــا - وقفة احتجاجية أمام 
بوابة معاشــيق، ناشــدوا خاللها رئيس 
املجلس الرئايس الدكتور رشــاد العليمي 
إنصافهــم يف قضيتهم التــي بدأت منذ 
تخرجهم غــداة قيام الوحــدة يف العام 
1990 أي قبل أكر من ثالثني عاما مل يتم 
ترقيتهم حينها كا هو مفرتض ومتعارف 

عليه قانونيا.
وقــال الخريجــون املحتجــون أنهم 
تحصلــوا عىل قرار لرتقيتهــم إىل مالزم 
ثاين بقرار رئايس رقم 5 يف العام 1993 
هم وزمالؤهــم املبتعثون من صنعاء قبل 
الدفعة واألكادميية  الوحدة واملنتمون إىل 
نفســها، ولكن القرار اصطدم بسياســة 
أعقبت  التي  للســنوات  الشطرية  التمييز 

الوحدة ومل تتم ترقيتهم يف حني تم ترقية 
زمالئهم الذين تخرجوا بنفس الدفعة.

القيادة  وطالــب املحتجون مجلــس 
الرئايس بإنصافهم وإصدار قرار برتقيتهم 
أســوة بزمالئهم يف قاعدة الحديدة الذين 

تخرجوا معهم من نفس األكادميية والذين 
وصلت رتبهم اآلن إىل عقيد ركن بحري بل 
وبعضهم من وصــل إىل رتبة عميد ركن 
بحــري، وإنهاء ســنوات معاناتهم التي 

تعدت 30 عاما.

األمناء/ خاص:
األشغال  وزير  معايل  زار 
املهندس  والطــرق  العامــة 
العبــودي  محمــد  ســامل 
الحريــزي، صباح يوم أمس، 
مقر صنــدوق صيانة الطرق 
والجسور، املركز الرئييس يف 

العاصمة عدن.
اســتقباله  يف  وكان 
املاس،  محمد  معني  املهندس 

رئيس مجلــس اإلدارة، وقيادات وكوادر 
الصنــدوق الذين رحبوا بزيــارة معايل 

الوزير إىل الصندوق.
الوزير  الزيارة طــاف معايل  وخالل 
ومرافقوه بإدارات الصندوق مشــيدًا مبا 

حققه الصندوق يف مجال البنية التحتية 
والبنــاء املؤســيس خالل مــدة زمنية 
الصندوق عىل  الحريــزي  وجيزة، وحث 
عدم االكتفاء مبــا تحقق، داعًيا إىل بذل 
دور  أن  مؤكدا  الجهود،  ومضاعفة  املزيد 
صندوق صيانة الطرق أســايس وحيوي 
يف الدفــع بعجلة التنميــة االقتصادية 

شــبكة  صيانة  عرب  واالجتاعية 
بشكل  ملموس  الدور  وهذا  الطرق 

بارز. 
زيارته  بأن  الحريــزي  وأضاف 
دعم  عىل  تأكيــًدا  تأيت  للصندوق 
وزارة  وقيادة  السياســية  القيادة 
األشــغال العامة والطرق ألنشطة 

صندوق صيانة الطرق والجسور.
بدوره شــكر املهنــدس معني 
محمد املاس، رئيس مجلس اإلدارة، 
بالزيارة التي قــام بها معايل الوزير إىل 
الصندوق، قائال: "إن الزيارة أعطتنا روًحا 

معنويًة عالية".
وأفاد املــاس أن "الزيارة التي قام بها 
معاليه تعد دافًعا قوًيا لنا للسري قدمًا نحو 
مواصلة العمل تحت قيادتكم الطموحة".

األمناء / خاص :
وجــه أهايل حــي الروضــة – غيل 
بدارسعد مناشــدة فيا يتعلق مبرشوع 
إنشاء شبكة رصف صحي بحي الروضة.

وتضمنت وثائق املناشــدة التي تقدم 
بها األخ مقداد هاشــم محمد عبدالقوي 
نيابة عن أهايل حي الروضة إىل صحيفة 
"األمناء" رســالة موجهــة من منظمة 
والرصف  املياه  مؤسسة  إىل  العاملية  كري 
الصحي عدن بشــأن إنشاء شبكة رصف 
صحــي يف حي الروضــة، والتي أفادت 
بأن املنظمة وجهــت بالنزول إىل املوقع 
ومعاينة الحارة وتبنّي أن منسوب الرصف 
الصحي يف املنازل أقل من منسوب املنهل 
الرئييس والذي ســوف يتم ربط الحارة 
إليه وأي انسداد سيسبب طفًحا للمجاري 

إضافــة إىل أن تكلفة املــرشوع مبقدار 
36449.9 دوالر والتــي ال تتناســب مع 

امليزانية املرصودة للمرشوع.
يف  الروضة  حــي  أهــايل  وعلــق 
إطالة  من  "مســتغربون  مناشــدتهم: 
اإلفادة،  املختصة دون  الجهات  وماطلة 
املياه  نائب مدير  حيث وأننا عندما سألنا 
والرصف الصحــي زيك حداد عن الكلفة 
الجديــدة التي طرأت عــىل املرشوع  مل 
يــرد وتم إحالة املوضوع إىل املهندســة 
منال فريد لإلفــادة باملوضوع، حيث وأن 
املرشوع طوله 405 أمتار، والكلف الثالث 
كا يف وثائقنا فــاألوىل بعد أن التزمت 
 11.153.680 وبلغت  باملواد  املؤسســة 
ريــال والثانيــة 21000 دوالر وتوجيه 
رســالة من منظمة كري العاملية ردا عىل 

رسالة الطوسيل واملشار فيها بأن الكلفة 
الثانية مببلغ 21000 دوالر والتي أشارت 
فيه إىل تغيري املرشوع مبا يتناســب مع 
امليزانية املرصدة مببلــغ 25 ألف دوالر ، 
ونستغرب عدم قدرة نائب مدير مؤسسة 
املياه والرصف الصحي واملهندســة منال 
فريد من الرد عىل الرســالة املوجهة من 

قبلنا نحن األهايل".
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