
3 www.alomanaa.net

Thursday - 8 Dec 2022 - No: 1462

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

الخميس 8 ديسمرب2022م- املوافق 14 جمادى األوىل 1444هـ - العدد 1462

محليات

م�شادر لـ )الأمناء( م�شاورات الريا�ض )2( على الأبواب

مدير عام مكتب بريد المن�شورة لـ)الأمناء(:

األمناء / خاص:
كشــفت مصادر خاصــة لصحيفة 
"األمناء" عن تحضريات تجرى عىل قدم 
وساق لعقد مشاورات )الرياض 2( والتي 
ستخصص ملعالجة اإلشكاليات واألخطاء 

التي ارتكبها مجلس القيادة الرئايس.
املصادر أكدت بأن مشاورات الرياض 
الثانية رمبا تعيد هيكلة املجلس الرئايس 

وإيجاد خارطة طريق خارج إطار سطوة 
املحاصصــة وســطوة األحــزاب، التي 
اعتربتها املصادر السبب يف عدم التوافق 
الجبهات  انتصــارات يف  أي  إحــراز  أو 

الشاملية ويف امللف االقتصادي. 
مراقبــون قالــوا لـ "األمنــاء" إن 
مشــاورات الرياض 2 ســتكون إليجاد 
منها  تعاين  التي  للمشــاكل  جذري  حل 
الرشعية أو إيجاد حلول تســبق املرحلة 

النهائية.
لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  وبحسب 
سيكونان  واإلرهاب  الفســاد  ملف  فإن 
أكرث امللفات الحارضة أيضا يف مشاورات 
املجلس  التوافق يف  2 وغيــاب  الرياض 
الرئايس واســتمرار األوضــاع عىل ما 
هي عليه دون إحــداث أي تغيريات تعيد 
الثقة بني الرشعيــة واملواطن ومواجهه 

تهديدات املليشيات الحوثية.

عدن/األمناء/ هاشم بحر:
تطوًرا  املنصورة  بريد  مكتب  شــهد 
التحتية وتحسًنا يف  البنية  ملحوًظا يف 
الخدمــات التي يقدمهــا للمواطنني، ال 
ســيام وأنه قد تم إعادة تأهيله وترميمه 

وإدخال خدمات يستفيد منها املواطن.
األخ يارس حميد عثامن، مدير  وقال 
مكتب بريد املنصورة يف حديث قصري مع 
"األمناء": "مكتــب بريد املنصورة يقدم 
النظافة  خدمات عديدة، ومنها لصندوق 
الكهرباء،  والنازحني، وخدمــة تحصيل 
الحرب،  منــذ  متوقفة  كانــت  والتــي 
وتحصيل الهاتف األريض، واألمور تسري 
فيام  وخصوصا  وجيد  مســتمر  بشكل 
يتعلق بالســيولة التي تتوفر طيلة فرتة 

الشهر".
تأهيل  إعادة  "تــم  الحميد:  وأضاف 
وترميم مكتب بريــد املنصورة وتزويده 
باملكيفات املركزية، إضافة إىل استحداث 

للتخفيف  شباك حامية وأسقف مستعارة 
من شــدة الحر أثناء فصل الصيف، وعمل 

وهناك  للمتقاعدين،  وجلســات  مساند 
بعض املرافق التي ســتنضم تحت خدمة 
الربيد كتحصيل فواتري املياه خالل األيام 
القادمة، وهنــاك خدمات أخرى يقدمها 
مكتبنا كرصف معاشــات كبار الســن 
وتســليمها للمنازل من قبلنا شــخصًيا 
ويوجد رصاف خاص لكبار السن ومكتبنا 
قد تحصل عىل شهادات تقديرية من عدة 

جهات".
بالشــكر  حديثه  الحميد  واختتــم 
لســيادة محافظ محافظة عدن األستاذ 
أحمد حامد مللس يف جهوده املشــكورة 
بريد  تأهيــل مكتب  إعادة  واملبذولة يف 
املنصورة والتي هي عىل نفقة الســلطة 
املحلية بقيــادة مأمور مديرية املنصورة 
الشــكر  وكذا  الــداؤودي  عــي  أحمد 
الهيئة  لألستاذ/ ســامي الربطي رئيس 
العامة للربيد والتوفري الربيدي مبحافظة 
عدن واألستاذ/ عمرو العولقي مدير عام 

الربيد والتوفري الربيدي مبحافظة عدن.

املكال/ خاص:
قــال  مصــدر عســكري باملنطقة 
العسكرية الثانية مبحافظة حرضموت إن 
قيادة املنطقة تعمل بدون أي مخصصات 
تشــغيلية، ومل تســتلم ريااًل واحدًا إىل 
الركن/ فايز  اللــواء  خزينتها منذ تعيني 
التميمي قائًدا للمنطقة العسكرية الثانية 

بداًل عن اللواء ساملني البحسني.
وأكد املصدر العسكري أن املخصصات 
املالية الخاصة باملنطقة العسكرية الثانية 
ال زالت موقفة، كام أن رشكة النفط مبجرد 
تعيني اللواء الركن/ فايز التميمي بداًل عن 
"البحسني" قامت بإيقاف مخصص يقدر 

بنحو "٢٠٠ مليون" شهريًا.
 وأشار املصدر العسكري إىل أن قيادة 
كانت  السابقة  الثانية  العسكرية  املنطقة 

التشغيلية  وامليزانيات  املخصصات  تستلم 
شهريًا وال زالت تذهب لها ومل يتم تسليم 
الجديدة أي ميزانيات تذكر  قيادة املنطقة 

حتى اآلن.  
وذكــر املصدر العســكري امليزانيات 
واملخصصــات الخاصة بقيــادة املنطقة 
تستلمها  كانت  التي  الثانية  العســكرية 
بقيادة  للمنطقــة  الســابقة  القيــادة 
البحسني شهريًا، وهي عىل النحو التايل: 

- )٢٠٠ ( مليــون ريال شــهريًا من 
رشكة النفط.

رواتب  خصميــات  من  الفائــض   -
الجنود والضباط.

 - امليزانية التشغيلية من وزارة الدفاع.
 - نســبة  املخصص للمنطقة الثانية 

من ميناء املكال.
 - دخل حوش الحاويات.

 - الدخل املخصــص للمنطقة الثانية 
من الجامرك والرضائب.

 - الدخل املخصص من رشكات النفط 
األجنبية. 

 - الدخل من املضبوطات واملهربات.
 - الدعم املقدم من التحالف العريب.

والتســليح  التغذية  أن  إىل  مشــريًا 
بالكامل  كانت  الجنــود  ولوازم  والصحة 
ذلك  ومع  العــريب،  التحالف  من  مقدمة 
الثانية ومل  املنطقــة  قيادة  اســتالم  تم 
نجد يف خزينتها حتــى ريااًل واحدًا، وما 
باملنطقة  الخاصة  املخصصات  هذه  زالت 
العسكرية الثانية موقفة وتذهب عائداتها 
للقيادة السابقة ومل يتم تسليمها لقيادة 
املنطقة الجديدة بقيادة اللواء الركن/ فائز 

التميمي.

األمناء/خاص:
"هتيلة"  الـ  السعودي  السيايس  أكد 
أن تنظيــم اإلخوان هو من ســلم جبهة 
نهم للحوثيــني, مشــريًا إىل أن اململكة 
أنقذت مأرب من السقوط يف يد الجامعة 

املدعومة من إيران.

جاء ذلك يف تغريــدة عىل تويرت رًدا 
عىل الربملاين اإلخواين شــوقي القايض 
اتهم اململكة بالتآمر إلسقاط جبهة  الذي 

نهم بيد الحوثيني.
التي  الـ"هتيلــة" يف تغريدته  وقال 
وجههــا لشــوقي القــايض: "الجميع 
يعلمون أنك تكذب بعد أن تعلمتم أساليب 

محاولة  يف  املؤامــرات  وتنفيذ  التضليل 
للدفاع عن فشلكم يف 2011".

وأضاف: "من سلّم جبهة نهم هو من 
سلّم صنعاء - أي أنتم- واململكة هي من 
دافعت عن مأرب وأنت يف تركيا تشــرتي 
الدويالت  بائسًا مع بعض  الشقق وتتآمر 

وتركيا ضد اململكة".

األمناء / خاص :
كرم األســتاذ فضل محمد الجعدي، عضو هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
نائب األمني العام لألمانة العامة لهيئة رئاســة املجلس، أمس األربعاء، السيد بيرت رايس، 

مبناسبة انتهاء فرتة عمله مديًرا ملكتب املبعوث األممي يف العاصمة عدن.
وأكد الجعدي أن هذا التكريــم يأيت تقديرًا للجهود التي بذلهــا مدير مكتب املبعوث 
األممي يف عدن يف إيصال رســالة املجلس االنتقايل إىل األمم املتحدة املتمثلة بحق شعب 

الجنوب يف استعادة دولته.
وأشار الجعدي إىل أن األمم املتحدة تسعى دامئا إىل تبني مطالب الشعوب يف الحصول 
عىل حقوقها، كون قانون حقوق اإلنسان املتضمن يف مواثيق األمم املتحدة يعطيها الحق 

يف تقرير مصريها.
من جانبه عرب الســيد بيرت رايس عن شــكره وامتنانه لقيادة املجلس االنتقايل يف 
مقدمتهم نائب األمني العام عىل هذا التكريم، مشــيدًا بدور املجلس االنتقايل يف تسهيل 

عمل مدير مكتب املبعوث يف العاصمة عدن خالل مسرية عمله السابقة.

عدن/ األمناء/ خاص:
ناقش أحمــد حامد مللس، محافظ العاصمة عدن، خالل اســتقباله ســفري االتحاد 
األورويب جابرييل مونويرا، وسفراء دول فرنسا جان ماري صفا، وأملانيا هريبرت جايجر، 

وسويرسا توماس أورتل، يوم الثالثاء، سبل تعزيز العالقات وتطويرها.
وشــدد يف اللقاء بديــوان العاصمة يف مديرية املعال، بحضور وكيل عدن لشــؤون 
التنمية املهندس عدنان الكاف - عىل أهمية الدعم األورويب مبختلف الجوانب االقتصادية 

واإلنسانية.
وقال مللس إن مهمة السلطة املحلية تأمني وبناء وتنمية عدن واستقبال السفارات من 
مختلف الدول، كاشــفا عن استمرار العمل عىل تعزيز الجوانب األمنية وتطويرها بالعديد 
من الدورات التدريبية والتأهيلية لقطاع الرشطة واألمن، إضافة لتثبيت األمن واالستقرار.
ولفت إىل ارتباط املشاريع االسرتاتيجية فيام يخص الكهرباء واملياه والرصف الصحي 
بالحكومة، موضحا أن سلطة عدن تواصل تطوير وتنمية اإليرادات ورفع املستوى اإلداري 

واإلصالحات.
وتطلع إىل مزيد من الدعم األورويب وتوظيفه للمشــاريع املســتدامة وتحســني 
الخدمات الحيوية، الفتا إىل االســتعدادات الفتتاح مستشــفى عدن العام بدعم اململكة 
العربية الســعودية ليســتقبل املرىض مجاًنا، إضافة إىل الدعم اإلمارايت ملشاريع البنية 

التحتية يف قطاع املياه.
ودعا إىل إطالق مؤمتــر إقليمي ملعالجة قضايا الهجرة غري الرشعية يشــمل الدول 

املعنية، ومشاركة إثيوبيا والصومال وجيبويت واململكة العربية السعودية.
وعرب الوفد الدبلومايس األورويب عن دعمه جهود مجلس القيادة الرئايس والسلطات  
املحلية لتجاوز الصعوبات والتحديات، مؤكدا اســتعداده دعم جهود تطوير اإلدارة وتفعيل 

الجوانب التنموية وتشجيع االستثامر.

عمان/ خاص :
كشــفت وكالة األنباء األردنية الرسمية ”برتا“  عن فضيحة جديدة للحكومة 
الرشعية عرب ســفارتها يف األردن وتورط وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، 
ووزير التعليم العايل الوصايب، يف تســهيل زيارة لوفد من مليشــيات الحويث 
برئاسة رئيس جامعة البيضاء املتحوث أحمد العرامي، وقام الوفد بزيارة جامعة آل 

البيت األردنية وتوقيع مذكرات تفاهم بني الجانبني. 
ونرشت وكالة األنباء األردنية الرســمية "برتا" خــربًا عىل موقعها عن قيام 
منتحل صفة رئيــس جامعة البيضاء أحمد العرامي بزيــارة إىل جامعة آل البيت 
األردنيــة لتوطيد العالقات األكادميية والتعاون الثقــايف بني الجانبني من خالل 

مذكرات تفاهم.
ووجه عــدٌد من األكادمييني واملثقفني انتقادًا حــادًا لوزير الخارجية ووزير 
التعليم العايل والسفارة اليمنية يف األردن حول فضيحة ترتيب وتسهيل الزيارات 
للوفــد الحويث إىل األردن، التي تعترب دولة ضمــن التحالف العريب، مؤكدين يف 
انتقاداتهم للحكومة الرشعية أن الوكالة الرســمية األردنية مل تنرش خرًبا رسمًيا 
كهذا وتوقيع مذكرات تفاهم إال بوجود دعم وتنســيق خفي من السفارة اليمنية 

باألردن التي أصبحت فضائحها مشهورة.
وطرح األكادمييون عدًدا من التساؤالت واألسئلة للحكومة وسفارتها باألردن، 
فكيف ملنتحل صفة رئيس جامعة تابعة ملليشــيات الحويث اإلرهابية أن يقوم بكل 
هذه اللقاءات "الرســمية" يف الوقت الذي يعجز عنه رؤســاء الجامعات التابعة 
للحكومة الرشعية؟ وهل تلقى الحويث العرامي تسهيالت من السفارة اليمنية يف 
األردن للقيام بهذه الزيارات، خصوصًا أن األردن دولة ضمن التحالف العريب؟ وما 
هو دور وزير التعليم العايل الوصايب املشغول بتربير الفساد العريض يف وزارته؟ 
كل هذه األسئلة يجب أن تطرح عىل طاولة مجلس القيادة الرئايس واإلجابة 
عليها بشــفافية ووضوح واتخاذ إجراءات رادعة وتغيري ومحاسبة املتورطني يف 
تسهيل الزيارات الرســمية الخارجية للحويث الذي يكشف حجم التخادم الحويث 

اإلخواين داخل مفاصل الرشعية ومكاتب وزاراتها وسفارتها بالخارج. 

م مدير مكتب املبعوث  اجلعدي ُيكرِّ
الأممي يف العا�صمة عدن

ملل�س ل�صفراء الحتاد الأوروبي: ل�صنا �صيوًفا 
ومهمتنا نحن واحلكومة تاأمني وبناء وتنمية عدن

)الأمناء( تن�صر تفا�صيل ف�صيحة جديدة 
لل�صفارة اليمنية بالأردن

نهاية للأزمة؟ اأم بداية اأزمة اأخرى ومرحلة جديدة؟

عملنا على اإعادة تاأهيل وترميم املكتب وحت�صني اخلدمات للمواطنني

م�صدر ع�صكري يك�صف عن حقيقة �صادمة: الع�صكرية الثانية تعمل بدون اأي خم�ص�صات!

�صيا�صي �صعودي: الإخوان �صلموا )نهم( للحوثيني واململكة اأنقذت ماأرب من ال�صقوط


