
2 www.alomanaa.net

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

Thusday - 4 Oct 2022 - No: 1434 الثالثاء 4 أكتوبر 2022م- املوافق 8 ربيع األول 1444هـ - العدد 1434

محليات

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )772331158( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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عدنان األعجم

األمناء/ خاص:
مع قرب انتهــاء موعــد الهدنة األممية ووســط جهود 
لتمديدها، قدمت املليشــيات الحوثية سلسلة مطالب تعرب عن 
حملة ابتــزاز واضحة، ال يقبل بها الجنوب العريب بأي حال من 

األحوال.
أحد املطالــب الحوثية، أو بتعبري آخــر، أحد الرشوط التي 
وضعتها املليشــيات يتمثل يف رصف مرتبــات املوظفني يف 

املناطق الخاضعة لسيطرتها، دون تسوية شاملة.
الطرف الذي سيتعرض للظلم يف سيناريو كهذا هو الشعب 
الجنويب، فــكل األرايض اليمنية إال القليل تــكاد تكون تحت 
سيطرة املليشيات الحوثية، بينام مناطق الجنوب محررة بفضل 
الجهود التي بذلتها القوات املســلحة الجنوبية بدعم التحالف 

العريب.
يعني ذلك أن عدم التوصل إىل تســوية شــاملة يف جزئية 
رصف املرتبات أو توريد اإليرادات إىل البنك املركزي يف العاصمة 
عدن، ســيكون مبثابة رضبة لن يتقبلها الجنوب بأي حال من 

األحوال.
فاملوافقة عىل رصف الرواتب للسكان يف املناطق الخاضعة 
لســيطرة الحوثيني، ميكن أن تصدر يف حال إلزام املليشــيات 
الحوثيــة وكذا اإلخوانيــة بتوريد عائــدات املوانئ والرضائب 
واالتصاالت والنفط والغاز وغريها من مختلف القطاعات التي 

تدر أرباحا، إىل البنك املركزي يف عدن.
ومن املؤكد أن التغايض عن إمتــام هذا التوافق أو محاولة 
مترير الطلب الحويث من جانب واحد دون االلتفات عىل عدالة 
الجانب اآلخر، سيكون له مردود عىل األرض، وسيكون الجنوب 
يف تلك الحالة له الحق الكامــل يف اتخاذ ما يلزم من إجراءات 

تحميه من هذا االستهداف.
سياســة الحزم التي يتبعها الجنوب العريب يف هذا الصدد 
تحمل أهمية كبرية كونها تصب يف نهاية املطاف، بعدم القبول 

مطلقا بأي سيناريو قد يظلم الشعب الجنويب.
ض وبشكل كبري أي  يف الوقت نفســه، فإن هذا الطرح يقوِّ
مساٍع حوثية ملامرســة حالة من االبتزاز بغية تحقيق مكاسب 

سياسية بذريعة إظهار موقف شكيل يزعم تأييد الهدنة.

عدن /األمناء / عبدالسالم هائل:
افتتــح  وزير الصحة العامة والســكان 
أمس،  صباح  بحيبح،  محمد  قاســم  الدكتور 
ومعــه نائــب محافظ عــدن بــدر معاون، 
الطبي  األكسجني  أســطوانات  تعبئة  مصنع 
مبستشــفى الصداقة بعدن واملمول من البنك 
العاملية  الصحة  ومنظمة  للتنمية  اإلســالمي 
عرب رشكة بوابة الخليــج الذهبية للمقاوالت 

واالسترياد واالستثامر.  
اســطوانات  تعبئة  افتتاح مصنع  ويأيت 
غاز األوكسجني مبستشفى الصداقة التعليمي  
بقــدرة إنتاجيــة  200 اســطوانة , ، ضمن 
االوكسجني  غاز  اسطوانات  لتعبة  ١٤مصنعا 
الطبي نفذتها رشكة بوابة خليج عدن الذهبية 
البنك االســالمي وبإرشاف من  وبتمويل من 
وزارة الصحــة العامة   وبكلفة إجاملية بلغت 
أربعة  ماليــني  دوالر، وموزعة عىل مختلف 

املحافظات اليمنية  . 
وخالل افتتاح املصنــع الذي تم بحضور 
ممثل منظمــة الصحة العاملية ادهم رشــاد 
اإلســالمي  للبنك  املقيم  واملمثلة  اســامعيل 
املهندس  العــزي املنصوب ومدير عام مديرية 
الشــيخ عثامن اســامه معاوية ومدير عام 
مستشفى الصداقة  الدكتورة كفاية الجازعي 

وعدد من األطباء واملختصني . 
العامة والســكان  الصحــة  أكد وزيــر 
الدكتور/ قاســم بحيبح  يف ترصيح لوسائل 
إنجــاز مــرشوع مصنع  االعــالم أهميــة 
14مصنع  ممول  الذي يأيت ضمن  األكسجني 
من البنك اإلسالمي وإرشاف منظمة الصحة و 
تعاون مشرتك بني وزاريت  الصحة والتخطيط 
ومنظمة الصحة العاملية  ملواجهة كوفيد 19 . 
من  املصنع  أن  بحيبــح  الدكتور  وأوضح 
املشاريع  املســتدامة التي تسهم يف  تغطية 
االحتياج اليومي  ألســطوانات  .  األكسجني ، 
آمال االســتفادة منه وأن يكون منوذج وقدوة 
للمصانع األخرى يف عملية التشغيل والصيانة 

الســتمرار  الخدمــة .. مثمنــا جهود رشكة 
بوابة الخليج الذهبيــة عىل إنجازها للمصنع 
وفقا للرشوط املطلوبــة . وحث كافة املرافق 
الصحية بالحفاظ عىل هذه املصانع بحيث تتم 
االستفادة منها واالستمرارية لخدمة املرىض.

من جانبه عرب نائب محافظة عدن/ بدر 
معاون عن ســعادته بافتتاح املرشوع مثمنا 
جهود قيــادة  وزارة الصحة والجهات املمولة 
واملنفذة للمرشوع مشــريا ان افتتاح املصنع 
ميثل إضافة للقطاع الصحي ويعتب  مرشوع 
حيــاة  للمواطنني  .. الفتــا إىل  األزمة التي 
واجهتها عــدن واملحافظــات األخرى خالل 
الفرتة املاضية مبا يتعلق بتوفري  اســطوانات 

االكسجني أثناء جائحة كورونا .. 
 مؤكدا أن السلطة املحلية ممثلة  مبعايل 
الدولــة محافظ املحافظة االســتاذ /  وزير 
أحمد حامد مللس، ستويل مثل هكذا مشاريع 
التسهيالت إلنجاحها  األهمية، وستقدم كافة 
،ومبا يســاهم  يف تعزيز خدمــات القطاع 

الصحي  . 
من جانبه اكد املمثل املقيم للبنك االسالمي 
البنك  اهتــامم  املنصوب  العــزي   / املهندس 
الدعم للمشاريع الحيوية  االســالمي بتقديم 
ذات االســتدامة والتي تالمس قضايا وصحة 

املواطنني يف مختلف املحافظات اليمنية.
من جانبه اوضح املدير العام لرشكة بوابة 
الخليج الذهبية / محمد املفلحي    ان تدشني  

مصنع تعبئة اســطوانات االوكسجني الطبي 
اليوم يأيت ضمــن ١٤ مصنعا نفذتها الرشكة 
بتمويل من البنك االســالمي  والبالغ قدرتها 
االنتاجيــة "٢٢٠٠" اســطوانة يوميا بحجم 
االســطوانة "٤٠" لرت  االت ومعدات املصانع  
عبارة عن صناعات أوروبية جيدة وتصل نسبة 

النقاء مابني ٩٣ إىل ٩٥% ،
وهذه املصانــع موزعة عىل كل من عدن 
،لحج ،تعز ،الرتبــة ،الخوخة ،لوعرة ،زنجبار، 
الضالع ، شــبوة ، الشحر،ســيئون، الغيضة، 

سقطرة.. إلخ.
  وعىل هامش افتتاح املصنع ، قام وزير 
الصحة العامة والسكان الدكتور/قاسم بحيبح 
ومرافقوه بزيارة تفقدية لعدد من االقســام 
مبستشفى الصداقة العام ومنها مركز األورام 
اطلع خالل الزيارة من الدكتور/ محمد مجاهد 
مدير املركز الوطني ملعالجة االورام عىل  سري 
لتقديم  املبذولة  املركز والجهود  بأقسام  العمل 

الخدمات ملرىض الرسطانات.
كــام اطلع مــن مدير عام مستشــفى 
عىل  الجازعي  /كفايــة  الدكتــورة  الصداقة 
العمل بأقسام  املستشــفى وما تقدمه  سري 
مبا  مشــيدا  للمواطنني،  صحية  خدمات  من 
تبذله قيادة املستشفى والطاقم  الطبي  تجاه 
املرىض، مؤكدا حرص قيادة الوزارة عىل تعزيز 
الذين يواجهون  الخدمات الصحية للمواطنني 

ظروف صعبة.

رواتب من طرف واحد.. خطة ابتزاز حوثية يرف�ضها اجلنوب

وزير ال�ضحة ونائب حمافظ عدن يفتتحان م�ضنع تعبئة الأك�ضجني الطبي مب�ضت�ضفى ال�ضداقة بعدن

وكيل وزارة اخلارجية يودع 
ال�ضفري الإماراتي لدى اليمن

فتاة عراقية تخطف �ضاًبا مينًيا 
لإجباره على الزواج منها

األمناء / متابعات :
التقى وكيل وزارة الخارجية للشــؤون السياسية الدكتور منصور عيل 
بجاش، أمس، سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة لدى بالدنا سامل 

خليفة الغفيل وذلك مبناسبة انتهاء فرتة عمله.
وأشــاد وكيل وزارة الخارجية بالعالقات الثنائية املتينة والوطيدة بني 
البلدين الشــقيقني.. مثمًنا الجهود الدبلوماسية التي بذلها السفري الغفييل 
لدعم العالقــات االخوية بــني البلدين نحو آفاق أوســع لتحقيق املصالح 

املشرتكة.. متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح يف مهام عمله املقبلة.
واســتعرض الوكيل بجاش، مســتوى العالقات الثنائيــة بني البلدين 
الشــقيقني والدور اإلمارايت ضمن قوات التحالــف العريب لدعم الرشعية 
الدستورية وإنهاء االنقالب الحويث عىل مؤسسات الدولة، ووقوفها بجانب 

الشعب اليمني ودعمها يف كافة املجاالت اإلنسانية واإلغاثية والتنموية.
من جهته، عرّب السفري الغفيل عن شكره وتقديره للحكومة اليمنية يف 
تســهيل مهام عمله، مؤكدًا عمق العالقات الثنائية بني البلدين الشــقيقني 
ودعــم دولة االمارات العربيــة املتحدة للمجلس القيــادة الرئايس ووحدة 
واســتقرار وســالمة االرايض اليمنية، ودعم الجهود األممية يف تحقيق 

السالم املنشود وإنهاء الحرب ومعاناه املواطنني.

 األمناء / وكاالت:
 أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء األحد، بأن قوة من مكافحة اإلجرام 
حّررت شابا ميني الجنســية، كان مختطفا لدى فتاة تقطن مبنطقة جانب 

الكرخ يف بغداد.
ويف التفاصيل أفاد مصدر أمني لوســائل إعــالم عربية بأن ”مديرية 
مكافحة اإلجرام، كانت تبحث منذ أيام عن شــاب ميني، دخل إىل العاصمة 
بغــداد، واختفى عقب ذلك، بعد أن تلقت الســلطات املعنية، بالغًا من ذويه 

بشأن اختفائه“.
 وأضاف أن ”معلومات التحري، قادت إىل اقتحام أحد املنازل، إذ تبني أن 
فتاة استدرجت الشاب منذ أيام، إىل منزلها، بعد أن تعرفت عليه عرب مواقع 

التواصل االجتامعي، وكانت تريد إرغامه عىل الزواج بها“.
 وأكد أن ”التحقيقات ما زالت مســتمرة، عن كيفية وصول الشاب إىل 
بغداد، وتفاصيل خداعه، وطريقة االحتجاز، وفيام إذا كان هناك أشــخاص 

ساعدوا الفتاة يف تنفيذ جرميتها“.

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

