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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

لودر / األمناء / خاص :
أحرق متظاهرون غاضبون عىل انهيار الخدمات، صباح أمس االثنني، 
إطارات السيارات وسط الشارع الرئييس يف مدينة لودر، مبحافظة أبني .

واستنكر املحتجون – الذين قطعوا عددا من الطرقات - تردي الخدمات 
واملرافق وعىل رأسها انقطاع التيار الكهربايئ.

عدن / األمناء / خاص :
ُعِقــد يوم أمس اجتامع للهيئة اإلدارية ألعضــاء جمعية الرصافني تم 
من خالله مناقشة مســتجدات القضايا املتعلقة مبهام األعضاء وتفعيل 

النشاط املرصيف .
وأقر االجتامع اســتئناف العمل يف القطاع املــرصيف بكافة رشكاته 

ومنشئاته ابتداء من يوم االثنني  ١3/2020/7 .
وأكد االجتامع رضورة تفعيل دور الرشاكة بني جمعية الرصافني والبنك 
املركزي والبنوك التجارية ألداء دور فاعل يسهم يف الحفاظ عىل استقرار 

العملة ومنع تدهور سعر الرصف .
وجددت رئاســة جمعية الرصافني شــكرها وتقديرها لكافة الجهود 
املبذولة إلنجاح هذا العمل والســعي بخطى ثابتة من قبل أعضائها ومن 
كافة األطراف الساعية الحتواء األزمات وحلها مبا يحقق املصلحة العامة 

ويحفظ االستقرار يف القطاع املرصيف .
وجاء ذلك عقب قرابة أسبوع من اإلرضاب الشامل عن العمل.

الضالع /األمناء/ مصطفى أبو اليزيد :
سجلت منطقة الخربة شكع مبديرية الحصني محافظة الضالع أعىل 
نسبة وفيات خالل الفرتة من مايو إىل يوليو يف 2020 وبلغ عدد الوفيات 

١6 حالة وفاة .
وحسب إحصائيات رصدها سكان محليون أن عدد الوفيات يعد األعىل 
يف منطقة الخربة شــكع كونها منطقة ال يتجاوز عدد ســكانها 2000 

نسمة .
ووفقــا ملصادر أهلية فإن املنطقة ألول مرة يف تاريخها تشــهد ثالث 

وفيات يف يوم واحد .
الجديــر ذكره أن املنطقة تعاين من غياب وانعدام ألي دور من الجهات 
املســؤولة واملنظامت ذات العالقة رغم كل املناشــدات التي وجهت خالل 

الفرتة السابقة.

عدن / األمناء / رعد الرميي :
كشــف رئيس اللجنة اإلرشافية من قبل 
االنتقايل  للمجلس  التابعــة  الذاتية  اإلدارة 
الكهرباء عدن د.  الجنويب عىل مؤسســة 
طفيفة  تحســينات  عن  الصلح  عبدالقوي 
ســوف تطرأ عىل خدمة الكهرباء ســببها 
دخول خمســني ميجا ووصول مواد قطع 

غيار للشبكة.
وقــال، يف ترصيح إلذاعــة هنا عدن، 

إنه وبحســب اتفــاق أخري أبــرم مع أحد 
املستثمرين فإنه سوف يتم إدخال خمسني 
ميجا وات لكهرباء عدن خالل األيام القريبة 

القادمة.
أثر الخمســني ميجا عىل  وأوضــح أن 
تحســني خدمة الكهربــاء - يف حال عدم 
حــدوث أعطال جديــدة – فإن ســاعات 
سوف  وباملقابل  تتضاعف  ســوف  التوليد 
تقل ســاعات االنطفاء واضعا تقديرا لذلك 
التحســن ملســتوى أن تنطفــئ الكهرباء 

ثالث ساعات فيام ســتعمل الكهرباء ثالث 
ساعات.

امليجا  الخمسني  وصول  الصلح  د.  ولفت 
برفقة مواد وقطع غيار للشبكة األمر الذي 
سوف يعمل عىل تحســني طفيف لخدمة 

الكهرباء.
وأشــار أنه ونظرا لتهالك الشــبكة فإن 
توقعاتنا بالتحســينات ليست كبرية ولكن 
إن صمدت الشــبكة فإن التحسينات سوف 

يلمسه الناس.

املالح / األمناء / خاص :
 دشــن رئيس القيــادة املحلية للمجلس 
االنتقــايل مبديرية املالح ردفــان العميد/ 
مبارك هنــدي، يوم األحد، عملية مســح 
بيانــات اإلدارات  التنفيذية واملؤسســات 

الخاصة. 
حيث التقى الهندي وأعضاء  لجنة  املسح  
مديــر  إدارة  الصحة  باملــالح األخ محمود  
صالح خــر والذي رحب  يف كلمة ألقاها 
برئيــس املجلس  وأعضاء  لجنة  املســح، 
شاكرا  لهم  اختيار  إدارته  يف بداية   برنامج  
النزول كدليل  لرغبة  املجلس  لالطالع عىل 

كل الصعوبات  وإمكانيات  إدارة  الصحة .
بعدها  بارشت  اللجنة  جمع  بيانات  إدارة  
الصحة  والتي تتضمن  البيانات  الوظيفية  
واإلداريــة واألصــول  الثابتــة  واملتحركة 
والصعوبات  التي  تواجــه  املرفق  وتعبئة  

االستامرات  املخصصة  بذلك.
عقب ذلك قامت اللجنــة  بالجلوس مع  
مدير  املركز الصحي املالح  األخ عادل محمد 
عيل  الذي بدوره عرب  عن  ترحيبه بالجميع، 
مقدمــا  رشحا  موجزا  ألهــم  اإلمكانيات  
والصعوبات التي تواجهها  إدارته، مشــريا 
إىل بعض اإلجراءات  التي  يخطط لتنفيذها 
يف املرحلة  القادمة  ويأمل  أن تحل  بعض  

املشاكل  املتعلقة باملركز .
ويف  نهايــة  اللقاء عــرب  أعضاء  لجنة  
املســح  عن  شــكرهم  للتعــاون  الكبري  
ملديــر  إدارة  الصحة  ومدير  املركز الصحي  
باملالح  وتعاونهم  يف تسهيل  عمل  اللجنة،  
آملني  أن  توحد الســلطة  املحلية  واملجلس  
االنتقايل  الجهود  الســتنهاض  العمل  يف 
الجانــب  الصحــي  وتقييمه  مبــا  يخدم  

مصلحة  املواطنني.
حــر  اللقاء  األخ / مرسور  شــائف، 
نائب  رئيس املجلــس  االنتقايل، وعدد من 

العاملني  يف القطاع  الصحي.

عـــــادل  عــــالء  "األمنــاء"  عــدن 
حــنش:

أعلن ثالثة من صيادلة العاصمة الجنوبية 
عدن عن إنشــاء بنك الدم الصيدالين يحوي 

كل فصائل الدم املختلفة.
وقــال اإلعالن املمهور باســم ثالثة من 
صيادلــة العاصمة عدن وهــم )د. طارق 
الكوشاب، و د. وسيم الكلدي، و د. محمود 
ياســني(: أن "بنك الدم الصيدالين هو أول 

بنك دم يخدم كل منتســبي املهنة الواحدة، 
بحيث مل يسبق وإن قامت أي مهنة بذلك".

وأضاف: "الفكرة تعترب بادرة هي األوىل 
من نوعها داخل إحدى املهن وعىل مستوى 
الوطن العريب، وكنا نحن السباقون إليها".

بــدوره، قــال الدكتور وســيم الكلدي، 
بالفكرة:  قاموا  الذيــن  األطباء  الثالثة  أحد 
"تتلخــص فكرة العمل مــن خالل تجميع 
املتربعني  الصيادلة  عــن  كاملة  معلومات 
بالدم، وتشــمل تلــك املعلومات )االســم 
ورقم  الســكن  وعنــوان  الــدم  وفصيلة 

الهاتف(".
وأضــاف: "ويف حالــة حــدث طارئ 
يســتدعي نقل دم ألي زميل من منتســبي 
املهنة سواء هو أو أحد أفراد عائلته املقربني 
يتــم التواصل مع مرشيف بنــك الدم ومن 
املعلومات املخزنة مسبًقا يتم تحديد  كشف 
فصيلة الــدم املطلوبة وتحديد الشــخص 

األقرب للموقع ويتم إبالغه بذلك".
واختتم حديثه بالقــول: "العمل أردنا به 
التسهيل، ويف ذات الوقت هو تآزر وتعاضد 

بني كافة الزمالء".

األمناء/استماع/ رعد الرميي:
قــال مديــر عــام مديريــة التواهي 
االصطياد  ميناء  إن  الشــعيبي  عبدالحميد 
الكائــن يف مدينة حجيف مديرية التواهي 
يتعرض لتدمري ممنهج خاصة بعد اجتياح 

الجنوب يف عام 94م.
ولفــت مبداخلة لقناة الغــد املرشق أن 

املينــاء تعرض لخصخصــة بطريقة غري 
القريبني  املتنفذين  بعض  واستوىل  معلنة 
من رئاســة الجمهورية عــىل كل ما كان 
بحوزة االصطياد الســاحيل ووزارة الرثوة 
السمكية من ســفن وقوارب وبنى تحتية 

وورش متكاملة.
وقالت القناة ضمن تقرير خاص إنه مل 
للمؤسسات  اإلخوانية  التدمري  آلية  تتوقف 

الجنوبية عند حد معــني بل واصل الحزب 
االنتهازي استهدافه للجنوب برا وبحرا.

وأشــارت إىل أن اإلخــوان يف جنــاح 
السميك  بالقطاع  باإللحاق  نجح  الرشعية 
خســائر فادحة بعد أن ظل شــيوخه –أي 
عىل  مســيطرين  ومرجعياته   – الحــزب 
الشخصية  لحســاباتهم  السميك  اإلنتاج 
لعوام طويلة عىل حساب تدمري االستثامر 

الحكومي يف ذات القطاع الذي كان يتصدر 
االقتصاد القومي يف الجنوب.

الشعيبي،  القناة فقد قال وليد  وبحسب 
للرصد والتقييم  العامــة  اإلدارة  مدير عام 
البيئي، إن أكرث من 22 سفينة وقاربا كان 
ميتلكها أكــرب املتنفذين يف حكم االحتالل 
اليمنــي الســابق، حيث غرقــت عدد من 
القوارب، األمر الذي استدعانا لرفع بتقرير 

الحكومية،  للجهــات  الرر  لذلك  مفصل 
حيث غــرق حتى اليــوم قاربني وترسبت 

منهم زيوت الحركات.
ولفت التقرير إىل أنه وبرغم الخطر الذي 
يهدد امليناء ورغم من التحذيرات التي رفعت 
لوزير الرثوة السمكية املحسوب عىل حزب 
اإلصالح يف الحكومــة الرشعية إال أنه مل 

يلقي باال لهذه التحذيرات.

األمناء / خاص :
تويف يــوم أمس االثنــني وزير اإلعالم 

األسبق حسن اللوزي.
إنه  اللوزي  وقال مصدر مقرب من أرسة 

تويف يف العاصمة املرصية "القاهرة" بعد 
رصاع طويل مع مرض عضال.

وحسن أحمد اللوزي هو سيايس وشاعر 
وكاتب مرسحي مينــي، ولد عام ١952 يف 

مدينة صنعاء.

اإحراق اإطارات وقطع �سوارع رئي�سية احتجاجا على 
تردي اخلدمات يف لودر

�سركات ال�سرافة تعلن رفع الإ�سراب بعدن

اخلربة )�سكع( ت�سجل اأعلى ن�سبة وفيات 
يف حمافظة ال�سالع

م�سوؤول يف النتقايل يك�سف عن حت�سينات طفيفة قادمة يف الكهرباء

انتقايل املالح يد�سن م�سح بيانات الإدارات التنفيذية واملوؤ�س�سات اخلا�سة

اإن�ساء بنك الدم ال�سيدلين بعدن

وزير الإعالم الأ�سبق )ح�سن اللوزي( يف ذمة الله

توا�سل التدمري املمنهج مليناء ال�سطياد بالتواهي


