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رئي�س املجل�س االنتقايل يزور مركز غ�سيل
الكلى مب�ست�شفى اجلمهورية يف عدن
عدن  /األمناء  /خاص :

زار رئيــس هيئــة رئاســة املجلس
االنتقــايل الجنــويب اللــواء عيدروس
قاســم الزُبيدي ،مركز غسيل الكىل يف
مستشــفى الجمهورية بالعاصمة عدن،
واطلع عىل محتويــات املركز الطبي من
أجهزة ومعدات طبية.
واستمع الرئيس الزُبيدي ،من القامئني
عىل مركز غســيل الكىل مبستشــفى
الجمهوريــة إىل رشح مفصــل حــول
مستوى ســر العمل يف املركز وطبيعة

الخدمات الطبية التــي يقدمها األطباء
للمرىض.
وأشــاد بجهــود وأدوار القامئــن
عىل املركــز واألطبــاء والعاملني فيه،
نظري الخدمات الطبيــة التي يقدمونها
للمواطنني من مرىض الفشل الكلوي.
رافق الرئيس الزُبيــدي ،رئيس الدائرة
املالية املهندس عدنــان الكاف ،ورئيس
دائرة الشــهداء والجرحــى العميد طيار
نارص الســعدي  ،ورئيسة دائرة الحقوق
والحريات املحامية نريان سوقي.

منا�شدة �إىل حمافظ حلج
فضل محسن الطيري

أخي وعزيزي الدكتور نارص محمد ثابت
الخبجي  -محافظ محافظــة لحج  -نقدر
تقدير ًا عالي ًا الجهود التي تبذلونها باملحافظة
عىل كافة املستويات خدمة ألبناء املحافظة
بشكل خاص والجنوب العريب بشكل عام..
يف مناشــدتنا هذه أخي املحافظ ما يتعرض
له املواطنــن من حوادث مرورية بســبب
تهالك الطريــق من لحج وردفــان  ،وهذه
الطريق بحاجة إىل بعض الرتميامت  ،ووفقا
إلمكانياتكم املتواضعة إن أمكن ذلك  ،وندعو
رشكات هائل سعيد أنعم أن يكون لها بصامت
خريية وإنسانية يف إصالح هذه الطريق كام
عهدناكم ببصامتكم الخريية واإلنسانية مبا
يف ذلك ترميم طريــق لحج  -ردفان  ،والتي
كرثت فيها الحــوادث املرورية التي أدت إىل
وفيات عديدة مــن املواطنني ناتج عن ما تم
إليه اإلشارة سلفا.
نأمل شاكرين االســتجابة لهذه املناشدة
ملا لها من أعامل خريية وإنسانية عند ترميم

طريــق ردفان
التــي كــرت
فيها الحوادث
 ،ويف نفــس
املناشــدة فإننا
ننبه السائقني
بأن الســياقة فنّ وذوق وأخالق  ،تجنبا ألي
حوادث مرورية مســتقبال ،ونأمل استجابة
رشكات هائل ســعيد أنعم لهذه املناشدة ملا
فيها مصلحــة الجميع عنــد ترميم طريق
ردفان إن شــاء الله لن تكون هناك حوادث
مرورية عند ترميم الطريق وســيكون بهذا
العمل تخفيف معانــاة املواطنني وبتقديري
الشــخيص لن تكــون حــوادث مرورية
كسابقاتها إن شاء الله.
كام ندعو تجار ردفان أيضا للمســاهمة
يف تقديــم املســاهمة وفقــا إلمكاناتهم
كأقل تقدير توفري بعض وســائل النقل التي
تتطلب أثناء ترميم الطريق منها نقل الكري
ومستلزمات العمل أثناء الرتميم.

قائد لواء ع�سكري يرف�ض ت�سليم ميناء ومطار مدينة
الغي�ضة باملهرة لقوات املنطقة الثانية
األمناء  /خاص:

رفض قائد اللــواء  137مدرع محمد
بن محمد القــايض واملقرب من املخلوع
صالح وهو من أبناء ســنحان ،تســليم
مطار الغيضة ومينائها لقوات قادمة من
املنطقة الثانية يف املكال .
وأكدت مصــادر محليــة أن مدينة
الغيضة يف املهرة تعيش حالة من التوتر
الغري مسبوق بســبب نرش اللواء 137
جنوده يف املرافق الحيوية السيادية يف
املحافظة .

املصدر أكــد أن ذلك جــاء بعد رفض
قائد اللواء  137مــدرع ألوامر التحالف
العريب بتســليم قوات املنطقــة الثانية
ميناء ومطار الغيضة ،حيث رفضت قوات
اللواء السامح للقوات الجنوبية بالدخول
إىل املحافظة وتــم حصارها يف املحور
العسكري .
يذكر أن التحالف العريب رصد تهريب
أسلحة ملليشــيا لحويث عرب منافذ مدينة
املهرة ،ويأيت هــذا التحرك من قبل قوات
التحالف العريب لوقف التهريب ملليشــيا
الحويث .

علمت "األمنــاء" أن كافة اإلجراءات
املتعلقة برصف رواتب منتســبي الجيش
الوطنــي يف املناطــق الجنوبية املحررة
لشهري مارس وأبريل أسوة مبأرب وتعز
مبا فيها شيكات الرصف باتت جاهزة غري
إجراء واحد ًا عرقل عملية الرصف .
أن
ً
وذكرت مصادر مطلعــة لـ"األمناء"
بــأن الســبب يف عرقلــة عملية رصف
املرتبات هو عدم وجود توقيع مدير عام

الدائرة املالية بوزارة الدفاع العميد عبدالله
عبدربه املتواجد حالي ًا يف الخارج لتلقي
العالج وهو األمر الذي أدى إىل توقف كل
اإلجراءات حتى عودته أو إرسال توقيعه
أو توكيل من ينوب عنه وهذا ما مل يحصل
حتى اللحظة.
وينتظر منتســبو الجيش الوطني يف
املناطق الجنوبية مرتباتهم بفارق الصرب
بعد توقف رصفها ألكرث من ســتة أشهر
يف ظل وعــود حكومية متكررة برصفها
ذهبت جميعها أدراج الرياح .

توقيع يعرقل �صرف رواتب اجلي�ش يف املناطق اجلنوبية
األمناء  /خاص:

6

ثمانية �أحزاب ومكونات �سيا�سية تعلن عن
(حتالف وطني) لدعم احلكومة ال�شرعية

الرياض  /األمناء  /خاص :

أُعلِن  -أمس االثنني -عن تحالف ســيايس جديد لعدد من
املكونات السياســية اليمنية خالل اجتــاع ممثلني وقيادات
من األحزاب واملكونات السياســية مع الرئيس هادي يف مقر
إقامته املؤقت يف العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية " فقد أطلعت األحزاب
واملكونات السياسية الرئيس عىل جهودها وسعيها لتأسيس
تحالف وطني عريض واالنتهاء من مســودته املتوافق عليها
والذي سيتم إعالنه قريب ًا من العاصمة املؤقتة عدن".
ويتكون التحالــف الوطنــي الجديد من مثانيــة أحزاب
ومكونات سياسية األبرز يف اليمن ومن ضمنها حزب املؤمتر
املوايل للرشعية ،وحزب اإلصالح ،واالشــرايك  ،والنارصي ،
والحراك الجنويب  ،باإلضافة إىل أحزاب سلفية أخرى.
وأكد التحالف الجديد خالل بيان صادر دعمه الكامل للرئيس
هادي والحكومة وبذل املزيد من الجهود الهادفة لتحقيق األمن
واالســتقرار يف املحافظات املحررة واســتكامل تحرير باقي
املحافظات مشيدا "بتضحيات الجيش الوطني واملقاومة".

وأعلن البيان دعمه وتأييده الكامل للتحالف ودعمها لجهود
املبعــوث الخاص لألمــن العام لألمم املتحدة وملســار األمم
املتحدة املســتند للمرجعيات الثالث كمســار ومظلة وحيدة
مقبولة الستئناف العملية السياسية.
ورفض التحالف الجديد أي دعوات طائفية أو مناطقية من
أي جهة كانت ،وكذلك رفضها ألي تشكيالت عسكرية أو أمنية
خارج إطار املؤسســات الرشعية وأي أعامل تقوض أو تعيق
جهود الحكومة .
ودعا البيان اليمنيني لاللتفاف حول الرشعية واالســتعداد
ملرحلة البناء واإلعامر يف املحافظات املحررة وألبناء شــعبنا
يف املحافظات الواقعة تحت سيطرة املليشيات لالنتفاض ضد
تلك املليشيات ،للميض قدما يف إنجاز ما تم التوافق عليه يف
مخرجات الحوار الوطني.
وتســعى األحزاب واملكونات السياســية مــن خالل هذا
التحالــف لتمتني الجبهة الداخلية وبنــاء توافق وطني داعم
الســتعادة الرشعية وإنهاء االنقالب بكافة أشــكاله وصوره
والعودة للعملية السياسية املستندة للمبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار األممي .

(املعطري) يك�شف نتائج لقاء قيادة جمل�س التن�سيق
الأعلى للمتقاعدين بلجنة املبعدين عن وظائفهم

عدن  /األمناء  /خاص :

كشــف القيادي البــارز يف مجلس
التنسيق األعىل للمتقاعدين العسكريني
واألمنيــن واملدنيــن (املرسحــن
واملقصني واملبعدين قــر ًا) د  .عبده
املعطري عن نتائج لقاء قيادات املجلس
بالقايض "ســهل حمزة " رئيس لجنة
املبعدين عــن وظائفهــم  ،وعدد من
أعضاء اللجنة .
وقال "املعطري" بأنــه قد عقد يوم
لقــاء خاص ًا بقضايا املبعدين
الخميس
ً
عن وظائفهم من الجنوبيني يف املجال
املــدين واألمني والعســكري ومجلس
التنسيق األعىل  ،وذلك إدراكا من قيادة
املجلس بأهمية تحقيق مثل هكذا خطوة
ومردودها النفيس واملعنوي ملن ُح ِرموا
من تســوية رواتبهــم خصوصا الذين
مازالوا يســتلمون 50ألــف ريال بينام
رفاقهــم  190 180-ألــف ،واملجندين
املســتجديني من أبنائهم وأحفادهم 60
ألف .
وأوضح املعطري بأنه قد جرى خالل
اللقاء اطالعهم عىل من تم استعادتهم

أو اكتملت تهيئة ملفاتهم وكيف سيتم
حل من مل يتم إعداد ملفاتهم .
وأضاف " :رئيــس اللجنة القايض
ســهل حمزة كان حريص ًا عىل إطالعنا
عىل كل ما بذلوه من جهد وما توصلوا
إليه من نتائــج  ،حيث أوضحت اللجنة
أن إجــايل من تم إعادتهم وتســوية
مرتباتهــم منذ 2013م وحتــى اليوم
وصدر بهم قرار أو ســوف يصدر بهم
قرار بحكم اكتــال ملفاتهم  ،هم عىل
النحو التايل  :الدفعة األوىل ضمت 795
 -ضابط ًا  ،الدفعة الثانية ضمت 4752

ضابط ًا  ،الدفعــة الثالثة  9008أفراد ،
دفعة خاصــة باملدنيني وعددهم 4135
صدر قرار بهم مــن اللجنة ومنتظرين
قــرارا رئاســيا  ،دفعة خاصــة بأفراد
الجيــش وعددهم  6460صدر بهم قرار
اللجنة ومنتظرين قرارا رئاســيا  ،قرار
خاص باألمن السيايس وعددهم 3001
والقرار جاهز من قبل اللجنة " .
واســتطرد املعطري حديثه بالقول
 " :ومبا أن عمل اللجنة ســوف يتوقف
بانتهاء النفقات التشغيلية نهاية العام
الحايل 2017م بحســب توضيح رئيس
اللجنة القايض ســهل حمــزة وعدد
كبري مــن أعضاء اللجنة التــي اتفقنا
معهم عىل اســتالم ملفــات اآلخرين
املتبقني خــال الفــرة املتبقية للجنة
مبــارشة أو عربنا وســوف يتم تحديد
أماكن استالمها والتواصل عىل األرقام
التاليــة 733832641أو773726463
مع إحضــار (ملف+2صور +صوره من
البطاقة الشــخصية وصورة من دفرت
املعــاش وأي وثائق أخــرى أو تعيينات
تثبت ذلك)" .

يف ردهــا التوضيحــي حــول مــا نشــرته "األمنــاء"  ..الهيئــة العامــة لألراضــي بعــدن :

الهيئة ملتزمة بتوجيهات رئي�س اجلمهورية
بوقف كافة �إجراءات الت�صرف بالأرا�ضي

عدن  /األمناء  /خاص :

تلقت "األمناء" رد ًا توضيحيــ ًا من الهيئة العامة لألرايض
واملســاحة والتخطيط العمراين بعدن عىل الخرب الذي نرشته
الصحيفــة يف عددها الصادر يوم األحــد  5نوفمرب الجاري
تحت عنوان (فضيحة جديدة ..رصف أرايض لقادة ووزراء يف
الحكومة بعدن) وعم ًال بحق الرد ننرش نصه :
( طالعتنا صحيفتكــم الغراء يف عددها الصادر يوم األحد
املوافق /5نوفمــر2017/م ،مبانشــيت عريض عىل صدر
صفحتهــا األوىل بعنوان (فضيحة جديــدة ..رصف أرايض
لقــادة ووزراء يف الحكومة بعدن) ونــر تفاصيل ذلك يف
أحد الصفحــات الداخلية ..وعليه فإن حق الرد مكفول قانونا
عىل ذلك مع تأكيدنا لكم برضورة نرش مانشــيت من ردنا يف
الصفحة األوىل وتفاصيل الرد داخليا.
وتود الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين
توضيح ذلك ..أو ًال  :الهيئة ملتزمة بتوجيهات فخامة الرئيس

عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوقف كافة إجراءات
الترصف باألرايض .
ثاني ًا  :الهيئة ممثلة برئيســها األســتاذ أنيس بن عوض
باحارثة مل تقــم برصف أي قطعــة أرض يف أي من أرايض
الدولة منذ أن تم تعيينه رئيسا للهيئة.
ثالث ًا  :الهيئة تقوم حاليا بحرص كافة التجاوزات والترصفات
بأرايض الدولــة التي متت بطريقة غــر قانونية ومخالفة
للقــرار الرئايس الصــادر يف عام 2013م ،بشــأن الترصف
باألرايض إىل حني انتهاء اللجنة القضائية املكلفة من رئيس
الجمهوريــة مبعالجة قضايا األرايض العامة والخاصة خالل
األعوام 2014-2015م ،والنصف األول من عام 2016م.
رابع ًا  :كنا نتمنى مــن هيئة تحرير الصحيفة التواصل مع
قيــادة الهيئة قبل النرش للتحري من الجهات ذات العالقة قبل
النرش حتى تكون هناك مصداقية وحيادية يف عملية النرش.
خامســ ًا  :نجدد تأكيدنــا برضورة نــر تعقيبنا بنفس
املساحة واملانشيت يف الصفحة األوىل.

