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عدن / األمناء/ خاص :

الكهربــاء، محمد  الرســمي لــوزارة  املتحدث  قال 
املســبحي، إن أعامل االعتداءات تتواصل عىل ســيارات 

طوارئ الكهرباء بالعاصمة عدن.
وأبلغ املسبحي عن قيام مجموعة خارجة عن القانون 
صباح أمس باالعتداء عىل عامل طوارئ املنطقة األوىل 
وتهشيم زجاج سيارة خاصة بطوارئ الكهرباء يف جولة 
زكو- كريرت، ما يؤدي إىل تأخر تنفيد البالغات وانقطاع 

التيار الكهربايئ لساعات طويلة بسبب هذه األعامل.
ونقل املســبحي مناشــدة باسم املؤسســة العامة 
للكهرباء إىل كافة الجهات األمنية بتحمل مســؤوليتها 

يف ضبط الخارجني عــن القانون وكل من يقوم باالعتداء 
عىل عامل الكهرباء وعىل مكونات الشبكة الكهربائية.

كام طالبت املؤسســة املواطنني بأن يكون لهم دور إيجايب 

من خالل التعاون مع عامل املؤسسة وحاميتهم من االعتداءات 
للحفاظ عىل استقرار الشــبكة الكهربائية وتجنب االنطفاءات 

الطويلة.

حلج / األمناء / محمد السالمي :

قدم مدير عام مكتب اآلثار بلحج، عارف الصبيحي، استقالته 
يف ختام اجتامع املكتب التنفيذي املنعقد صباح أمس برئاســة 

لحج  محافــظ  نائب 
عوض  بــن  عــوض 

الصالحي.
االستقالة  وجاءت 
قدمها  التي  الشفوية 
مديــر آثار لحــج إثر 
خــالف مــع مديــر 
اللواء  املحافظــة  أمن 
صالــح الســيد حول 
اآلثار  بحامية  املطالبة 

باملحافظة.
مــن جانبــه قال 
الســيد،  صالح  اللواء 
»نحن  أمن لحج:  مدير 
أداء  يف  نقــر  مل 

تنفيذ  تم  حيث  واجبنا 
حملة منذ أشهر لحامية حقل آبار املياه مبغرس ناجي ومنطقة 
اآلثار بتنب ومتت إزالة عدد من املباين املخالفة، وتوقفت الحملة 

بعد مقتل أحد األشخاص«.
وكان رد نائب محافظ لحج عىل االســتقالة التي تقدم بها 

مدير اآلثار الذي غادر القاعة بأنها مقبولة.
هذا وكان املكتب التنفيذي قد وقف يف اجتامعه أمام جملة 
من القضايــا واملواضيع املتعلقة بنشــاطه والتقارير املقدمة 

والقرارات والتوصيات الصادرة عن دورته السابقة.
تقرير  تأجيل مناقشة  وجرى 
مؤسسة الكهرباء إىل االجتامع 
القــادم لتقديم تقرير جديد من 

قبلهم .
وقــال نائــب محافظ لحج 
عــوض بن عــوض الصالحي: 
 5 »إن االجتامع يأيت بعد تأجيل 
نتيجة  التنفيذي  للمكتب  دورات 
التي  والظروف  كورونا  لجائحة 

متر بها البالد«.
علينــا  »تقــع  وأضــاف: 
مســؤولية األمن واالســتقرار 
الرضورية  الخدمــات  وتقديم 
تم  ما  وإصــالح  للمواطنــني 
حلول  عــن  والبحث  تخريبــه 
مشرتكة وتقديم ما أمكن تقدميه 

لهذه املحافظة واملواطنني«.
ويف ختــام االجتامع تــم تكريم مدراء املكاتــب التنفيذية 
ومدراء املديريات الذين حققوا نســباً أعــىل يف اإليرادات عن 

الربط املخطط للفرتة من يناير حتى يونيو 2020م.

عدن / األمناء / خاص :
 

افتتح محافــظ عدن األســتاذ أحمد حامد 
مللس مبعية م. أحمد املدخــي، املدير التنفيذي 
للربنامج السعودي لتنمية وإعامر اليمن، وعدد 
من قيادة السلطة املحلية، مرشوع حفر وإعادة 
تأهيل عرش آبار مجهزة بالطاقة الشمســية يف 
حقل املنارصة، ووضع حجر األســاس لحفر 5 
آبار أخرى وتجهيزها بالطاقة الشمســية وبناء 
سور يف حقل املنارصة نفسه املغذي مدينة عدن 

باملياه.
ومرشوع إعادة تأهيل وحفر وتجهيز  15 برًئا 
يف حقل املنارصة ميولــه ويرشف عىل تنفيذه 

الربنامج السعودي لتنمية إعامر اليمن.
محافظ  قال  مقتضب  صحفي  تريح  ويف 
عدن:  “من حقل املنارصة نعلن بدء عجلة التنمية 
وانطالقهــا بالتعاون مع الربنامج الســعودي 
لتنميــة وإعامر اليمن بإرشاف ســفري اململكة 

العربية السعودية يف اليمن محمد آل جابر«.
وأضاف: »شكرا جزيال لألشقاء يف السعودية 

الذي يعترب ما قدموه ليــس بجديد عليهم فمًعا 
منيض نحو إعادة البسمة لعدن«.

بعد ذلك قام املحافظ بتشــغيل البرئ رقــم 5 التي تم إعادة 
تأهيلها وتجهيزها ضمن املرشوع.

أخبار
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عدنان األعجم

تن�شيب الأ�شتاذ ف�شل اأحمد �شيًخا لقبيلة القطيبي ردفان

انفجار عنيف بالقرب من من�شاآت ”خلف” النفطية يف ح�شرموت

مواطنو دلتا حلج يلجوؤون اإىل األواح 
»الثلج« للتخفيف من موجة احلر

مدير مكتب اآثار حلج يقدم ا�شتقالته عقب اجتماع للمكتب التنفيذي

حمافظ العا�شمة عدن يفتتح وي�شع حجر الأ�شا�س لـ 15 بئًرا يف حقل املنا�شرة
ردفان / األمناء / خاص :

فضل  الجامعي،  األســتاذ  ُنصب   
أحمد محمد القطيبي، شــيخا لقبيلة 
للشــيخ  خلفا  ردفــان،  القطيبــي 
الذي  محمد،  أحمــد  عارف  املرحوم/ 
تويف إثر حــادث مروري مروع وقع 
بتاريخ 7 سبتمرب 2020م يف منطقة 

العند مبحافظة لحج . 
أحمد  الشيخ فضل  وجرى تنصيب 
يف  القطيبي  قبيلة  شــيوخ  قبل  من 
محرض تنصيب وفقًا لألعراف القبلية 

السائدة .
وأكد الشــيخ فضل أحمد القطيبي 

بأنه ســيميض عــىل نهج الشــيوخ 
الســابقني الذين بذلوا جهودًا يف خدمة املصلحة العامة، وقضايا قبيلة القطيبي 
العريقة عىل وجه الخصوص، معــربا عن خالص تقديره لهذه الثقة التي منحها 
له مشائخ قبيلة القطيبي، وقال: »أنا سعيد بتنصيبي شيخا لهذه القبيلة العريقة 
املغلفة بالتاريخ النضــايل واالجتامعي والكرم والشــهامة واملواقف الوطنية، 

وسأقف دومًا مع املظلوم منارصًا لكلمة الحق، وهذا دين يف رقبتي«.
وعربت شخصيات عســكرية واجتامعية ونخب مثقفة وكوادر ونشطاء عن 
مباركتها تنصيب األســتاذ فضل أحمد شــيخًا لقبيلة القطيبي، باعتباره  كادرًا 
مثقفا ومؤهال وله عالقات ممتازة يف الوســط املجتمعي، وقادر عىل الســري 

بخطوات ثابتة نحو تحقيق املصالح العامة 

األمناء/صدام اللحجي:
 يعاين ســكان مدن دلتا لحج من درجات حرارة فاقــت األربعني درجة يف 

ظروف قاسية فاقمتها انقطاعات الكهرباء التي تصل إىل حد ال يطاق.
وترضب موجة حّر شديدة املنطقة، حيث وصلت درجات الحرارة إىل 45 درجة 

مئوية يف وقت يعيش السكان يف ظروفا بالغة السوء.
ويواجه قاطنو املنطقة صعوبة يف تأمني “مكعبات الثلج” لتربيد مياه الرشب 
مع ارتفاع ســعر »لوح الثلج« الواحد وســط صعوبة كبرية يعانيها األهايل يف 
الحصول ولو عىل قطعة صغرية بسبب االزدحام الكبري الحاصل عىل مراكز البيع 

ما يضطرهم للوقوف يف طوابري طويلة.
ونّبهت مصــادر عاملة يف لحج أهايل املنطقة من خطورة التعرّض ألشــعة 
الشــمس يف أوقات الذروة وخاصة األطفال عند فــرتات الظهرية واإلكثار من 
السوائل وتعريض الجســد للمياه مع ارتفاع درجات الحرارة، ووصولها لدرجات 

ترتاوح ما بني 46/43 درجة.

حضرموت / األمناء / خاص :

هز انفجــار عنيف، أمس االثنني، مصنع املكال لتعليب األســامك “الغويزي” 
الواقع مبنطقة خلف يف مدينة املكال مركز محافظة حرضموت )رشق اليمن(.

ونقل تلفزيون حرضموت الرسمي عن مدير مصنع الغويزي لألسامك، حسني 
الهندي، أن سبب االنفجار املتوقع هو انسدادات بالغاّلية البخارية سّببت ضغطًا 

نتج عنه انفجار شديد.
وأشار إىل أن العملية اإلنتاجية توقفت يف مصنع املكال لتعليب األسامك باملكال 

»الغويزي« موضحا أن جميع العامل بخري وال إصابات تذكر بسبب االنفجار.
يذكر أن االنفجار يف مصنع تعليب األسامك بالقرب من منشئات خلف النفطية 
التي سبق أن وجه محافظ حرضموت بنقلها خارج األحياء السكنية عقب انفجار 

مرفأ بريوت بلبنان.
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