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األمناء/ خاص:
علمــت صحيفة "االمنــاء" بأن أركان 
املنطقة العسكرية األوىل يحيى ابو عوجاء 
قام يوم أمــس األول  بإلقاء محارضة يف 

قيادة املنطقة لعدد من الضباط  .
عوجاء  ابــو  بأن  املصــادر  وأوضحت 
وأثنــاء املحارضة لفت إىل ما قاله عرب قناة 

بلقيــس من تهديد ووعيد مجــددا تهديده 
بالقول:" اكرر اليوم ما قلته بأننا لن نخرج 
من حرضموت ولن يســتطيع اكرب كبري أن 

يخرجنا من هنا". 
واســتطرد قائال :"نحن مستعدين لكل 
املقومات  كل  منتلــك  ونحــن  االحتامالت 
العسكرية ولدينا ســالح مبا يكفي لتأديب 

املرتزقة وســنكون قريبا يف املكال أيضا " 
حد قوله.

ابو العوجاء الذي تربطه صلة قرابة مع 
أوالد األحمر بحسب مصادر "االمناء" بأنه 
خالل االيام املاضية استقدم مجاميع كبرية 
من عمران إىل املنطقة العسكرية استعدادا  

للمواجهة.

األمناء/ خاص:
قالت مصــادر لـ"األمنــاء" ان عراكا 
باأليدي نشــب بني أوالد ســفري اليمن يف 
االردن عــي العمــراين من جهــة وابناء 
واحفاد  امللحق العسكري عي الكليبي  من 
جهة أخرى قبيل زيارة وفد مجلس القيادة 

الرئايس.  
املصــادر الحــارضة اكــدت ان بعض 
اعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة وصلوا 

اىل املطــار الســتقبال الرئيــس العليمي 
ونوابه غــري انهم وجدو الســفري وابنائه 
مينعونهم من الدخول بحجة عدم التنسيق 
وهو  االمر  الذي اثار حفيظة الكليبي الذي 
ارص عىل الدخول واستدعى أبناءه واحفاده 
ابناء  ومرافقيه مــام ادى لالشــتباك مع 
الشتائم  والرمي  وتبادل  باأليدي  الســفري 

باألحذية . 
إفادتها  ســياق  يف  أشــارت  املصادر 

الفضيحة  أن  إىل  لـ"األمنــاء"  الخاصــة 
و  املســئولني  حدثت  امام  الدبلوماســية 
وزير  رأسهم  وعىل  االردنيني  املســتقبلني 

الخارجية االردين .
وأوضحت املصادر بان السلطات األمنية 
وقامت  االشتباكات  لفض  تدخلت  االردنية 
بإدخال املتعاركــني إىل احدى غرف املطار 
واغلقت عليهم االبواب حتى انتهاء مراسيم 

االستقبال .

األمناء/ خاص:
بأن  االقتصادية  املؤسسة  قيادة  أكدت 
عملية متليك مبنى ظمران ســوبر ماركت 
بعدن قد متت وبطريقة مخالفة للقانون .

وطالبت قيادة املؤسســة االقتصادية 
اليمنية محافظ عــدن والجهات املختصة 
معاونتها يف مســاعيها الستعادة ملكية 
ظمران ســوبر ماركت بعدن والذي تقول 
املؤسســة انه يعود ألمالك  الدولة التي تم 

التنازل عنها دون وجه حق.
املدير  وجهها  رسمية  رسالة  وبحسب 
العام للمؤسسة االقتصادية اليمنية سامي 
الســعيدي إىل محافــظ  العاصمة عدن 
أحمد مللس أكد الســعيدي ان عملية متليك 
مبنى سوبر ماركت ظمران متت وبصورة 

مخالفة للقانون .
وأشارت رســالة املؤسسة اىل رضورة 
اســتعادة أرضية الســوبر لصالح الدولة 
ووقــف عملية التمليك التــي توقفت منذ 

العام 2016.
التي  الســعيدة يف مذكرتــه  وقــال 
تحصلت "األمناء" عىل نسخة منها " بأن 
املجمع االســتهاليك باملنصورة "ظمران" 
تم بيعه والتنازل عنه مــن قبل مدير عام 
الكحالين  محمد  عي  الســابق  املؤسسة 

لألخ / عبد الجليل جــازم القباطي خالفًا 
للقانــون وتــم اقالته من منصبــه نظرًا 
الرتكابــه هذه املخالفة مــن قبل الرئيس 
االســبق / عي عبدالله صالــح وقد تم 
واملساحة  أرايض  هيئة   / لإلخوة  التوجيه 
والتخطيط العمراين بعدم نقــــل ملكية 
املجمع االستهاليك والعمل عىل الغاء عقد 
البيــع ملخالفته للقانون مع العلم أننــــا 
نخاطب  ونحن  ٢٠١٦م  العــــــام  منـذ 

بهذا  الدولة عدن  أرايض وعقــارات  هيئة 
الشــأن ولكن ال حياة ملن تنــادي ومل يتم 
التجاوب معنا اال أن هيئة أرايض وعقارات 
الدولة قامت بنقل امللكية وهو ما يستدعي 

التحقيق يف هذا املخالفة " .
وطالب مدير عام املؤسسة االقتصادية 
للجهات  توجيهاته  إصــدار  عدن  محافظ 
املوضوع  بالتحقيق حول  االختصاص  ذات 

حفاظًا عىل املال العام .

األمناء/ خاص:
م/ االشــرايك  الحزب  منظمة  أقامت 

عدن صباح أمس حفاًل خطابًيا وفنًيا حاشًدا 
مبناسبة الذكرى الـ )59( لثورة الرابع عرش 
لعيد  الـ )55(  الخالدة، والذكرى  أكتوبر  من 
االستقالل الوطني املجيد، والذكرى الـ )44( 

لتأسيس الحزب االشرايك .
ألعضاء  كبــرًيا  حضوًرا  الحفل  شــهد 
االشــرايك،  الحزب  وقيــادات  وأنصــار 
واألكادمييني واملثقفــني من مختلف ألوان 
الطيف الســيايس واملســتقلني، ونشطاء 
وقيادات منظــامت املجتمع املدين وممثي 

وسائل اإلعالم. 
منظمة  كلمة  االحتفــال  خالل  وألقيت 
الحزب االشرايك م/عـــدن ألقاها املناضل 
املركزية  اللجنة  باحشوان عضو  عي هادي 

القائم بأعامل ســكرتري أول منظمة الحزب 
لألدوار  فيهــا  تطرق  م/عدن  االشــرايك 

النضالية والكفاحية لشعب الجنوب األيب .
وسلط باحشــوان الضوء عىل بصامت 

الحافلة  الحــزب االشــرايك ومســريته 
بالكفــاح واألدوار الوطنية والطليعية التي 
لعبهــا الحزب االشــرايك الذي خاض مع 
النضال  الوطني معرك  العمل  باقي فصائل 

والثورة ضد املستعمر .
بتأكيد  كلمتــه  باحشــوان  واختتــم 
االشــرايك  للحزب  القيادية  الهيئة  موقف 
الجنوبية  القضية  الثابت مــن  الجنوب  يف 
وإميانها بحق شــعبنا الجنويب يف تقرير 

مصريه واستعادة دولته كاملة السيادة.
ألقــت املناضلة/محصنة محمد  كــام 
اللجنة املركزية، ورئيسة قطاع  سعيد عضو 
م/عدن  االشــرايك  الحزب  مبنظمة  املرأة 
كلمــة أبرزت فيهــا األدوار النضالية للمرأة 
الثورة  وماقدمته من تضحيات يف ســبيل 
والدولة بشكل عام، وأدوار املرأة االشراكية 
عىل وجه الخصوص التي كافحت إىل جانب 
أبنــاء الوطن فكانت مدرســة يف الصمود 

والصرب. 
من جانٍب آخر ألقى األســتاذ املناضل/
الشهداء  دائرة  رئيس  أحمد قاســم عبدالله 

ومناضي حــرب التحرير كلمة ضافية أبرز 
فيها الدور الريادي الذي لعبه اآلباء واألجداد 
من مناضي ثــورة الرابع عرش من أكتوبر، 
وما اجرحــوه من مآثــر بطولية ومالحم 

عظيمة .
بالكلامت  الخاصــة  الفقــرة  اختتمت 
بكلمــة للشــباب ألقاهــا الشــاب/واعد 
عبدامللك عضــو اللجنة املركزية رئيس اتحاد 
الحزب  "أشيد" مبنظمة  االشرايك  الشباب 
االشــرايك م/عدن أكد فيهــا أهمية دور 
الشباب يف النضال والتضحية، ودورهم يف 

التنمية املستدامة .
اختتمــت الفعاليــة بحفل فنــي أدته 
فرقة فنية بقيادة الفنــان وهيب الجرادي، 
تضمنت وصالت غنائيــة وطنية وعاطفية 
ألهبــت حامس الحارضيــن ونالت  معربة 

استحسانهم.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "االمناء" من مصادر خاصة بان فؤاد راشــد 
رئيس مجلس الحراك الثوري الســابق قد تم تعيينه منذ أكرث من 
ثالثة اعوام  وكيال مساعدا ملحافظة حرضموت بقرار جمهوري مل 
يتم اإلعالن عنه بوسائل اإلعالم اال ان محافظ حرضموت السائق 

فرح البحسني قد استلم نسخة من قرار التعيني. 
ومنذ أن تم تعيني فؤاد راشــد وكيال مســاعدا مل يبارش عمله  
حتى يومنا غري انه يتســلم مخصصاته وبالعملة الصعبة خالفا 

لباقي الوكالء يف املحافظة .
مراقبون  استغربوا عدم قيام فؤاد راشد مبزاولة مهامه  وقالوا 

ان بقاءه يف الخارج دون أي أسباب أمر يثري االستغراب.

األمناء/ خاص:
يف حادثة تكشــف عن حالة الفوىض واالنفالت األمني الذي 
تعيشــه املحافظة تعرض محافظ محافظة تعز نبيل شمســان 

لرسقة صباح اإلثنني لرسقة هاتفه الجوال .
وقالت مصادر محلية أن محافظ محافظة تعز نبيل شمســان 
تعرض لرسقة هاتفه يف وادي محجر مبنطقة النشــمة مديرية 

املعافر أثناء زيارته لإلطالع عىل سري عمل طريق تعز ـ الربة.
وأضافت املصادر أن املحافظ كان برفقة مهندسني ومرشفني 
عىل تنفيذ مرشوع سفلتة خط تعز ـ الربة قبل أن يتعرض للنشل 

ورسقة هاتفه من جيبه.
والقت حادثة رسقــة هاتف محافظ محافظة تعز ســخرية 
واســعة عىل مواقع التواصل اإلجتامعي حيث قال الناشطني بأن 
ما حدث للمحافظ يكشــف حالة الفوىض التي تعيشها تعز وأن 

عمليات النشل وصلت إىل الرجل األول يف املحافظة.

األمناء/ خاص:
قال عي الكثريي املتحدث باســم املجلس االنتقايل الجنويب، 
إن حرضموت متر مبنعطف خطري حيــث تكثف القوى املأزومة 
ملحاولة متزيق النســيج االجتامعي للمحافظــة، مؤكدا أن أبناء 

املحافظة حسموا خيارهم منذ العام 1994.
ووجه خالل احتفالية القيادة املحلية للمجلس يف حرضموت 
بذكرى أمس الـ 55 لعيد االستقالل الوطني يف الـ 30 من نوفمرب، 
التهنئة لألشــقاء يف دولة اإلمارات مبناسبة الذكرى الـ51 لليوم 

الوطني لدولة اإلمارات ويوم الشهيد اإلمارايت
وشدد يف كلمته أثناء االحتفالية عىل أن حرضموت وعدن هام 
جناحا الجنوب وســيتصدى شعب الجنوب لكل من يحاول العبث 

بهام.

أخبار

مرة اأخرى .. اأبو عوجاء مهددًا : مل يخلق من �ضيخرجنا من ح�ضرموت 

م�ضادات تنتهي بال�ضتباك بني اأبناء �ضفري اليمن بالأردن واأبناء امللحق الع�ضكري

املوؤ�ض�ضة القت�ضادية : عملية متليك ظمران متت وبطريقة خمالفة للقانون

منظمة احلزب ال�ضرتاكي تنظم حفال خطابيا وفنيا بعدن

قرار بتعيني فوؤاد را�ضد وكيال 
ملحافظة ح�ضرموت

تفا�ضيل �ضرقة هاتف حمافظ حمافظة تعز

الكثريي: موؤامرات القوى املاأزومة 
لتمزيق الن�ضيج الجتماعي بح�ضرموت

السعيدي يطالب بفتح تحقيق بعملية بيع 


