محليات

www.alomanaa.net
اخلمي�س  ٢ -مايو  - ٢٠١٩املوافق � ٢٦شعبان  14٤٠هـ

3

Thursday - 2 May 2019 - No: 998

بحضور الرئيس الزبيدي وعدد من قيادات المجلس االنتقايل..

اليوم ...يافع حتتفي بذكرى حترير جبل العر وت�أ�سي�س املجل�س االنتقايل
يافع  /األمناء  /خاص :
تشــهد مديرية لبعوس يافع
صباح اليوم فعالية كربى توافد
للمشــاركة فيها اآلالف من أبناء
الجنوب تتقدمهم قيادات املجلس
االنتقايل الجنويب .
وســوف تحتضــن لبعوس
صباح اليــوم الخميس مهرجان
جامهريي كبري احتفاء بالذكرى
الثامنــة لتحرير جبــل العر يف
يافــع كأول انتصار جنويب ضد
جحافل قوات االحتــال اليمني
من حرس عفاش الجمهوري التي
تم طردها عام ٢٠١١م  ،والذكرى
الثانية لتأسيس املجلس االنتقايل

الجنويب ...
حيث وصل عــر أمس إىل
منطقة لبعــوس رئيس املجلس
االنتقــايل اللــواء  /عيدروس
الزبيدي برفقــة عدد من قيادات
املجلس...
ونظم أبنــاء يافع مراســيم
استقبال كبرية للرئيس الزبيدي
والوفد املرافق له .
ومن املقرر أن يشهد املهرجان
االحتفــايئ حضور عــدد كبري
من مراســي القنوات الفضائية
وإعالميــن وناشــطني بدأوا
بالتوافد منذ يوم أمس للمشاركة
يف نقل وقائع هذا االحتفال.

بن بريك يوجه نداء ً
مهما لويل العهد ال�سعودي
األمناء /خاص:

طالب رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية ،اللواء أحمد سعيد بن بريك ،ويل
العهد الســعودي ،األمري محمد بن ســلامن ،متديد املنحة السعودية لوقود
محطات الكهرباء.
وناشــد اللواء أحمد ســعيد بن بريك ،يف تغريدة له عرب موقع التواصل
االجتامعــي ،تويرت " ،األمري محمد بن ســلامن متديد املنحة الســعودية
لوقود محطات الكهربــاء والتعجيل بها للتخفيف من وطأة وحرارة الصيف
عىل شــعبنا ،خاصة ونحن عىل أعتاب شهر رمضان املبارك والتي ستحقق
استقرارا خدمات ًيا وبالتايل مجتمع ًيا".
ً

�أرا�ضي بلوك  13يف املمدارة على
و�شك الت�سبب بانفجار الأو�ضاع

األمناء /خاص:

سبق أن نرشت صحيفة "األمناء" عددا من الشكاوى واملناشدات قبل مدة
طويلة وقامت بالنزول امليداين لتلك املنطقة وصورت هول املشكلة والبسط
العشوايئ عىل أرايض األطباء العسكريني التي رصفت لهم بعد معاناة وشق
األنفس ومتابعة طويلة منذ  93وتم رصفها فيام بعد ذلك بفرتة طويلة ليأيت
مجموعة من الباســطني ألخذ هذه األرايض والبناء العشــوايئ عليها دون
ً
معرضا ،لالنفجار
أن تلقى تلك املناشــدات أي اهتامم وهو ما جعل الوضع
بني الحني واآلخر بني املالك الحقيقيني وناهبي األرايض الباسطني دون أية
وجهة حق.
صحيفة "األمناء" بدورها تحمل أهل االختصاص سلطة محلية وأمنـ ًـــا
وحكومة وكل من له عالقة رسعــة التدخل وإرجاع الحقوق ألصحابها قبل
وقوع الكارثة ويحدث الصدام وإراقة الدماء.

الداخلية تبد�أ ب�صرف مرتبات
منت�سبيها ل�شهر �إبريل 2019م

عدن  /األمناء  /خاص :

قال مستشــار قطاع املوارد البرشية واملالية بوزارة الداخلية العقيد جالل
عثامن إن رصف مرتبات منتسبي الرشطة واألمن يف ديوان الوزارة وعموم
املحافظات املحررة لشهر إبريل  2019قد بدأ صباح أمس األربعاء .
وأضاف العقيــد جالل عثامن يف ترصيح صحفــي  :إن كافة اإلجراءات
والرتتيبات الالزمة لهذه العملية قد استكملت يف وقت مبكر لهذا الشهر.
مشــرا إىل أن توجيهات قيادة وزارة الداخلية ممثلة مبعايل نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية املهندس أحمد بن أحمد امليرسي ومتابعة تنفيذها من
قبل قيــادة قطاع املوارد كان لها بالغ األثر يف رسعة إنجاز مرتبات شــهر
إبريل ورصفها استعدادا الستقبال شهر رمضان املبارك.
مشيدا يف هذا الصدد بجهود كل املسئولني والعاملني يف الجهات املعنية
لقطاع املوارد البرشية واملالية لدى وزارة الداخلية.

الرئي�س الزبيدي يعتذر عن لقاءات خارجية للتفرغ لإدارة املعركة مع العدو

األمناء/خاص:
كشف عضو اإلدارة العامة للعالقات
الخارجية باملجلس االنتقايل الجنويب
عادل الشبحي ان رئيس املجلس اللواء
القائــد عيدروس الزبيــدي اعتذر عن

لقاءات خارجية.
وقال الشــبحي يف تغريده له عىل
تويرت  :إن الرئيــس الزبيدي اعتذر عن
لقاءات خارجيــة للبقاء يف عدن ؛ ألن
األوضاع تتطلب أن نبقى هنا باستمرار-

حسب وصف الرئيس الزبيدي.-
وأضاف الشبحي متحدثا عن الرئيس
الزبيدي  :إنه بقي ليحشد القوات ويدير
املعركة ويوجه القــادة ملواجهة العدو
يف كل جبهة.

القوات اجلنوبية تتوعد اخلونة وتعلن بدء عملية وا�سعة

الضالع  /األمناء  /خاص

حذرت قيادة قوات الحزام األمني لدى محافظة الضالع كل من
يتعاون أو يتواصل أو يوصل املعلومات للعدو الحويث أو يتســر
أو يأوي متعاون ًا معه بأنها ســترضب بيد من حديد ،مشددة أن ال
مجال ألي وساطات للخونة.
وقالــت مصادر ميدانية :إن الحزام األمنــي بدأ التعامل بحزم
مع متعاونني ومشتبهني بالتواصل مع املليشيات الحوثية ،ذراع
إيران يف اليمن.
ودعت قيادة الحزام ،يف بيان ـ تلقت "األمناء" نسخة منه ،كل
من له صلة أو تواصل مع العدو أن يتدارك نفسه.
وقال البيان" :نحن يف حالة حــرب ،وكل الخيارات مفتوحة
وتروينا كثري ًا ،ولكن للصــر حدود ،وقد بدأت حملة التعامل مع
َّ
الخونة وستستمر وال تراجع".

داعي ًا "كل الغيورين عىل أرضهم لإلبالغ عن الخونة الذين باعوا
ضامئرهم وارتزقوا ملليشيات إيران ليك نقطع دابر رشهم".

ووجه البيان دعوة أخرية لكل أبناء الشــال " أن مليشــيات
الحويث تســوق أبناءكم إىل املوت ،وكل يوم يســقط العرشات،
وقد وصل قتالهم يف يوم واحد إىل أكــر من  43قتي ًال ،فإن مل
تحافظــوا عىل أبنائكم فإن مصريهم املوت يف ســبيل الضالل،
ومن وقع أســرا بني أيدينا فنحن نعاملهم كمغرر بهم ولهم منا
األمان.
وحيت قيــادة قوات الحزام األمني كل املقاومني املخلصني من
أبناء مريــس وقعطبة والعود ،مؤكدة بأنهــا إىل جانبهم دفاعا
عن أرضهم ،ولن ترتاجع شــرا واحدا ،بل وستتقدم إىل ما وراء
مناطقهم لضامن تأمني مناطقهم.

جمعيات املعاقني تنتف�ض بوقفة احتجاجية للمطالبة باحلقوق

عدن  /األمناء  /أشرف محمد :

احتشــد املئــات مــن املعاقــن من
منتسبي جمعيات ومراكز املعاقني حركيا
واملكفوفني والصــم والبكم من مختلف
املحافظات يوم االثنني أمام مبنى صندوق
الرعاية االجتامعيــة يف العاصمة عدن.
وجاءت الوقفة االحتجاجيــة للمطالبة
بحقوقهــم من صنــدوق رعاية املعاقني
يف وزارة الشــئون االجتامعيــة .وعرب
املحتجــون عن اســتيائهم برفع لوحات
تعرب عن املعانــاة التي يتعرضون لها من
تهميش وحرمان متارســه عليهم وزارة
الشــؤون االجتامعية .وطالب املحتجون
بحقوقهم التعليميــة والصحية واملهنية
واملاليــة واإلنســانية التــي كفلها لهم
القانون وتم حرمانهم منها دون وجه حق
برغم مطالبتهم بهــا .و تعاين جمعيات
املعاقني من عدم توفري امليزانية التشغيلية
املرصودة لهم وكذا شــح املســتلزمات
الرضورية لتســيري العمليــة التعليمية

والتأهيلية يف هذه الجمعيات بالشــكل
املطلوب باإلضافة لعــدم تثبيت الطاقم
التعليمي وكادر الجمعيات الذين يعملون
متطوعني ومل يتم التعاقد معهم.
وقال محمـد الدحيلة أمني عام جمعية
الرعاية والتأهيل الحركية يف شــبوة إن
هذه الوقفة جــاءت للمطالبة بالحقوق
التي كفلها لهم القانون وعليه تم تأسيس

صندوق رعايــة املعاقني
ليكــون ألجلهــم وليس
ألغراض شخصية .وطالب
الدحيلة بتطبيــق قانون
املعاقني والالئحة التنفيذية
لعــام 2002م واملعدلة يف
2013م ،مشريا أن هذا أول
إجراء للمطالبة بحقوقهم
وإنــه ســيكون هنــاك
إجراءات أخــرى وبرنامج
تصعيــدي يف حالة عدم
تنفيذ مطالبهم الحقوقية.
وسلم املحتجون وزيرة
الشــؤون االجتامعيــة
رســالة مبطالبهم متضمنــة عددا من
املحاور األساسية هي الرعاية ،والتدريب
والتأهيل ،واإليرادات واالستخدامات ،وتم
االتفاق عىل إعطاء الــوزارة مهلة مدتها
أســبوع لتنفيذ جميع املطالب الحقوقية
للمعاقني بحسب القانون مامل سيستمر
برنامجهم التصعيدي للمطالبة بحقوقهم.

