أخبار

www.alomanaa.net
الأحد  ٢٨ -ابريل  - ٢٠١٩املوافق � ٢٢شعبان  14٤٠هـ

2

Sunday - 28 Apr 2019 - No: 996

رئي�س املجل�س االعلى للحراك الثوري اجلنوبي ف�ؤاد را�شد يف لقاء خا�ص مع (الأمناء):

•
• دولة الجنوب المنشودة ستحفظ كرامة المواطنين القادمين إلى الجنوب بعد عام 1990
• التحالف العربي روى ارض الجنوب بالدم دفاعا عن ارض الجنوب
ندعو كافة القوى والمكونات الوطنية الجنوبية إلى فتح حوارات جادة فيما بينها

التحالف قدم ت�ضحيات ج�سام دفاعا عن ار�ض
اجلنوب ومواجهة املد الفار�سي

األمناء /رياض شرف:

قال رئيس املجلــس األعىل للحراك
الثوري الجنويب األخ فؤاد راشد ":أن
املجلس يرتبط بتاريخ الحراك الجنويب
منذ نشأته برموزه وقياداته وهو جزء
رئيس من الحــراك منذ 2007م حيث
تشكل املجلس من ثالثة مكونات يف
مايو 2009م وهــي املجلس الوطني
وهيئــة النضــال الســلمي والهيئة
الوطنية لالستقالل".
وافاد راشــد يف لقــاء قصري مع
صحيفــة "األمنــاء" ":ومنــذ ذلك
التاريخ حمــل املجلس االعىل للحراك
لواء اســتعادة الدولة وبرغم انقسام
املجلس إىل فصيلــن اال أنه عاد إىل

مجلــس واحد بعد حــوارات عميقة
وجادة بلورت آليــة النضال ورؤيته
املستقبلية وانتخب حسن احمد باعوم
رئيســا للمجلس والدكتــور صالح
يحيى ســعيد نائبا له وخالل اجتياح
مليشــيات الحويث الفارســية لعدن
أعتزل باعــوم النضال واتخذ املجلس
وقيادته قرارا بتصعيد الشهيد الدكتور
صالح يحيى ســعيد رئيسا للمجلس
إىل أن استشهد وبعد ذلك تم تكليفي
بقيادة املجلس من قبل قيادة املجلس
وقواعده بصفتي نائبــا اول لرئيس
املجلس الراحل".
ونــوه األخ فؤاد ســياق ترصيحه
لـ"األمناء" إىل أن املجلس اطلق خطة

حملل �سيا�سي :هذا ما يريده ع�سكر �صنـعاء
للع�سكريني اجلنوبيني يف ال�شرعية
األمناء/خاص:

علق املحل الســيايس د .حســن بن لقور عىل إقرار وزير الدفاع املقديش نقل
الدائرة املالية للجيش إىل مأرب  ،واصفا القرارات بأنه مل يكن مفاجئا  ،مشري ًا إىل
أن عسكر صنعاء يريدوا أن يكون الجنوبيني تابعني.
وقــال د .لقور يف تغريدة عرب حســابه تويرت" :مل يكــن مفاجئا قرار اليمني
املقديش بالســيطرة عىل مالية الدفاع ،فهو و أمثالــه ال يجيدون إال لعبة املال و
الفساد".
ووجه د .لقور رســالة إىل الجنوبيون  " :إخوتنا الجنوبيون العســكريون يف
الرشعية هذا موقعكــم الحقيقي الذي يريده لكم عســكر صنعاء مجرد تابعني
وأدوات يف دولة الهضبة برئيس جنويب أو دونه".
وتساءل " :ماذا بقي لكم يف دولة املقادشة؟".

تنظيميــة عىل مســتوى كل الوطن
ومبختلف املســتويات بــكل القرى
واملديريــات واملدن ويعمــل املجلس
حاليا عــى اإلعداد للمؤمتــر العام
التكمييل للمؤمترات املنعقدة سابقا
خالل الفرتة القريبة القادمة.
ودعــا كافــة القــوى واملكونات
الوطنية الجنوبيــة اىل فتح حوارات
جــادة فيــا بينها بــدون أي خجل
من أنصارها وعىل رأســهم املجلس
االنتقايل من أجل بلورة الرؤى والهدف
املنشود يف استعادة الدولة.
وطالب رئيــس املجلــس االعىل
للحراك الثوري الجنويب الســلطات
القامئة التحيل باملســئولية الكاملة

القيادة املحلية النتقايل ح�ضرموت تعقد دورتها الأوىل لعام 2019

حضرموت  /األمناء  /خاص :

التئمت القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب
مبحافظــة حرضموت صبــاح اليوم أمــس يف دورتها
االعتيادية األوىل للعام 2019م .
وناقشت الدورة التي عقدت مبقر اتحاد األدباء والكتاب
الحضارم باملكال و رأســها رئيس القيادة  ،الدكتور محمد
جعفر بن الشــيخ أبوبكــر  ،تقريرا لــإدارة التنظيمية
عــن أداء الهيئة التنفيذيــة للقيادة املحليــة باملحافظة ،
والقيادات املحلية باملديريات  ،وعددا من القضايا الوطنية
واملستجدات.
ووقف االجتــاع مطوال  ،أمام واقعــة رفع العلم عىل

امل�ست�شار القانوين لهيئة الأرا�ضي  :تواجد القوات
الأمنية يف بلوكات بئر ف�ضل جاء مبذكرة ر�سمية
األمناء/خاص:

وزع املستشــار القانوين لرئيس الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط
العمراين نبيل العمودي بالغا اىل الرأي العام بشــأن القوات االمنية املتواجدة يف
عدد من بلوكات برئ فضل .
وقال املستشــار العمودي يف بالغه ":نؤكد للجميع وبصورة جلية وواضحة ان
القوات االمنية املوجودة يف بلوكات برئ فضل املدنية  1/2/3/4مديرية دار سعد
تعمل مبوجب مذكرة رســمية من رئيس هيئة األرايض اىل وزارة الداخلية بتاريخ
20مارس."2019
مشــرا بأن املذكرة طالبت مبنع اي عمل او بناء او اعتــداء يف هذه البلوكات
من اي كان مبا فيهم نارص الشــوحطي او غريه وان القوات االمنية املتواجدة يف
املوقع مارست عملها بشكل ســليم وصحيح مبنع الشوحطي من اي عمل وفقآ
ملذكرة رئاسة الهيئة وبالتايل اي كان يواجه القوة االمنية او يعيقها عن أداء عملها
يتحمل مسؤولية وعواقب فعله هذا وفقا للرشع والقانون .

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

إليقاف عمليات النهب والبســط عىل
األرايض واملرافــق العامة والخاصة
وإعــادة العاصمة عــدن إىل دورها
الريــادي يف الجزيرة العربية والعامل
كمدينة للسالم وميناء عاملي.
وطمــن األخ فؤاد راشــد كافة
املســتثمرين العرب أن الدولة املنشود
اســتعادتها ســتكفل حامية كافة
املستثمرين وعدم املساس مبمتلكاتهم
وتنظيم قوانني تكفل ذلك.
كام اكد ان الدولة املنشود استعادتها
ســتحفظ كرامة املواطنني القادمني
اىل الجنــوب بعد عــام 1990م ولن
تنتقص من كرامتهم االنســانية مع
الحفاظ عيل سيادة الدولة والقانون.

واشــاد بالتحالف العــريب والدم
العريب الــذي روى يف ارض الجنوب
دفاعــا عــن ارض الجنــوب واالمة
العربيــة ومواجهــة املــد الفاريس
الساليل البغيض.
واكد أن التحالف العســكري مازال
قامئا بني الرئيــس عبدربه منصور
هادي واملكونــات الوطنية الجنوبية
واململكة العربية السعودية واالمارات
العربية املتحــدة القائم عىل التصدي
للمرشوع الفاريس القادم من شامل
اليمن. .
واوضح أن هــذا التحالف يحافظ
عــي البعد االســراتيجي لشــعب
الجنوب واالمة العربية.

النصب التذكاري لشهداء حرضموت  ..وأكد أعضاء القيادة
يف مداخالتهم بهذا الشــأن  ،أن هذا الترصف ميثل خيانة
لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل تطهري حرضموت من
فلول االحتالل اليمني من اإلرهابيني ،ومل يســقط شهيدا
واحدا للدفاع عن الوحدة املشؤومة أو تحت رايتها .
واتفق املجتمعون عىل تشكيل لجنة وتفويضها مبقابلة
السلطة املحلية  ،لتوصيل رأي أعضاء القيادة وغالبية أبناء
حرضموت  ،الرافض رفضا قاطعا لعودة أي رمز من رموز
االحتالل .
و خرج االجتامع ،الذي تخلله قصيدة شــعرية للشاعر
ســعيد العوبثاين  ،بعدد من القرارات والتوصيات  ،تتعلق
بتوســعة قوائم القيادة
املحليــة يف املحافظة
والقيادات يف املديريات،
ومتثيل حرضموت يف
الجمعيــة الوطنيــة ،
ومراعاة التــوازن بني
مختلــف املديريــات ،
وعدم تجاوز املحافظة
عند ترشــيح األعضاء
ورفــع رســالة بهذا
الشأن.
كام أوىص االجتامع
بالعمــل الجاد من أجل
تحرير وادي حرضموت
من اإلرهابيني وجيش
االحتــال اليمنــي ،
وبتمتــن عالقــات
التواصل مع الســلطة
املحليــة باملحافظة ،
والتفاهــم معها حول
مختلــف القضايــا
الوطنية .

رئيس التحرير

مدير التحرير

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

عدنان األعجم

غازي العلوي

مراد محمد سعيد
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