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محليات

المستشار صالح محمود "أبو سهيل" لـ"األمناء" :

يف عهد قيادة المحافظ أحمد حامد لملس ..

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )73882292١( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com

مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ بحث ـ شايف محمد احلدي:
قّصة مقتلــه: أطلق قناص متمرد )أحد الثــوار( النار عىل أحد 
مشــاة البحرية ديفيد ماكدونالد ويلسون، وهو عامل راديو يعمل 
يف رشكة "X" ، بينام كان يندفع باّتجاه وادي دبســان، أحد أكرث 
مناطق ردفان التي يتعذر الوصــول إليها، عىل بعد حوايل 60 مياًل 

شامل عدن. 
الجندي  معلومات 
من املوقع الربيطاين:

ديفيــد  االســم: 
ويلســون  ماكدونالد 
 David McDonald

.Wilson
يــوم  مولــود: 
مايــو   30 األربعــاء 

١945م.
الوحدة / القاعدة: 
"45 كومانــدوز آر إم 
.RM Commando 45

الفــوج / الفيلق: 
مشاة البحرية امللكية.

الخدمات: البحرية امللكية الربيطانية محمية عدن. 
 .AM 2١8١4 :أرقام الخدمة

مكان مقتله: الثالثاء 26 مايو ١964م، يف وادي دبسان ـ ردفان 
Wadi Dhubsan، أثناء القتال مع املتمردين )الثّوار(، وتويف متأثرًا 

بجراحه عن عمر ناهز ١8 عامًا.
مكان الدفن: مقربة املعالَّ عدن. 

.)ROH( قامئة الرشف املحلية: عدن وردفان
- مصدر املعلومــات: AFM ROH الخســائر الربيطانية عدن، 

.١967-١955

حلج / األمناء / خاص :
أكد مستشار محافظ لحج صالح محود "أبو سهيل" بأن عصابات 
صنعاء لجــأت إىل عنارصها املأجورة لرضب النســيج االجتامعي 
الجنويب يف بؤرة الحراك الثوري التحرري ومصدر انطالقته ردفان 
عدن  يف  فشلها  بعد   ،
الصبيحة  وجبهــات 
التي  جرامئهــا  وكل 
الطرق  وبشتى  نفذت 
الســكان  إرهاب  من 
وانعدام  وتجويعهــم 

الخدمات. 
املستشــار  وقال 
"ابو سهيل" أن "شعب 
الجنوب أصبح محصن 
من تلك األعامل القذرة 
عنارصها  تحاول  التي 
يف  افتعالها  املأجورة 
 " والصبيحة  ردفــان 
األقنعة  بــأن  مؤكدا 
خالل  تقــف  التــي 
ســوف  األعامل  تلك 

تنكشف قريبا .

عدن / األمناء / خاص :
حرض األستاذ فضل محمد الجعدي، 
العام لهيئة رئاســة  مســاعد األمني 
أمس  الجنــويب،  االنتقايل  املجلــس 
ألطروحة  العلنية  املناقشات  األربعاء، 
الدكتــوراه املوســعة للباحثة انتصار 
علوي حســن السقاف، وذلك يف كلية 

اآلداب بجامعة عدن.
واستمع الجعدي مبعية الحارضين 
التي  لألطروحة  العلنية  لرســالة  إىل 
قدمتهــا الباحثــة انتصار الســقاف 
املدريس  التعليم  بـ"جودة  واملوسومة 

وآثاره يف بناء الشخصية السوية ".
واشــتملت الرســالة عىل دراسة 
وجهة  ومن  ميدانية  سوســيولوجية 
نظر مدراء املدارس يف مديرية الحوطة 
يف محافظــة لحــج، وتكونت لجنة 
املناقشــة من أ.د حمود العودي و أ.د 

أ.مشــارك.د محمود  و  الربيعي  فضل 
عوض الطيار .

تهانيه  العام  االمني  و قدم مساعد 
الحارة للباحثة انتصار السقاف ملنحها 

لها كل  ، متمنيــًا  الدكتــوراره  درجة 
التوفيق والنجاح يف مسريتها العلمية 

والعملية.

عــدن/ األمناء/ منيــر مصطفى/ 
رياض شرف :

نشاطا  تشهد  عدن  محافظة  بدأت 
ترميم  وإعــادة  إصالح  يف  وتحــركا 
وتوســيع بعض الطرقات الرئيســية 
لســري املركبــات كطريــق الجــر 
الشــيخ عثامن وشــارع  إىل  املؤدي 
الحمراء باملعــال دكة وطريق إمناء تلك 
الشــوارع التي ظلت لســنوات تعاين 
خطرا  وشكلت  والحفر  التشققات  من 
يهــدد أصحاب املركبــات.. هذا العمل 
حظى مبتابعــة جادة من قبل محافظ 
عدن احمد حامــد مللس وتنفيذ مكتب 
بعدن حيث  والطرقات  العامة  األشغال 
يويل املهندس وليد الرصاري مدير عام 
هذه  والطرقات  العامة  األشغال  مكتب 
االعامل اهتامما غري عادي الستكامل 
الشــوارع  تلك  تنفيذ وإصالح وترميم 
لدى سائقي  استحســانا  التي وجدت 

السيارات مبختلف انواعها.
وتتم هــذه األعامل يف ظل ظروف 
مادية صعبة كــام يرويها لـ"األمناء" 
املدير املــايل ملكتب األشــغال العامة 
والطــرق بعدن فهمــي النعاش حيث 
أوضح إنه منذ عام 20١5م ال توجد أي 
النفقات  وان  االشغال  ملكتب  مشاريع 
التشغيلية للمكتب ضئيلة جدا وال تفي 
بالغرض لتســيري العمــل باملكتب وال 
للمكتب، ومعظم  توجد موارد ماليــة 
املــوارد تدخل يف حســاب اإليرادات 
وفقا  العمل  ويســري  املحلية  للسلطة 
حيث  لدينا  املوجودة  الضئيلة  للنفقات 
ان املكتب قد خر عدد كبري من اآلليات 
عىل  األخرية  الحــرب  يف  واملعــدات 
عدن من قبل القــوى الحوثية ولهذا ال 
نستطيع القيام بتنفيذ األعامل بالشكل 
املطلوب وقد طرحنا هذه املعضلة عىل 
أن  مللــس ونتمنى  احمد  املحافظ  األخ 

نجد الحلول لها والعمل حاليا يرتكز يف 
مجال االعامر وإعادة األعامر.

وملعرفة املزيــد عن االعامر وإعادة 
ســعيد  جامل  املهندس  يؤكد  االعامر 
شعراين رئيس قسم الكميات والتكلفة 
حرب  انتهاء  بعــد  بأنه  لـ"األمنــاء" 
20١5م تــم تســجيل املواطنني الذين 
تــرضرت منازلهم حيــث وصل العدد 
اىل ١8 الــف طلــب وبعــد الفحص 
لالستامرات لحرص االرضار والتأكد من 
عدم تكرار االسامء بلغ عدد املسجلني 
١2 الف طلــب وتم اعداد جداول باملواد 
املطلوبــة إلعادة االعــامر لكل منزل 
عىل حده وتحديــد التكلفة التقديرية 
املزيد  نتلقى  يومنا هذا الزلنــا  وحتى 
من الطلبات للنــزول اىل بعض املنازل 
املترضرة خاصة بعد االمطار والسيول 
االخــرية وهــذا أدى اىل تأخري إعادة 
االعامر وتفاقم االرضار يف تلك املنازل. 
هناء  املهندســة  قالت  جانبها  من 
احمــد ســعيد باســعد يف ترصيح 

لـ"األمنــاء": بعــد الحــرب مبارشة 
وتحديدا يف شهر اغسطس تم تشكيل 
لجــان لحــرص األرضار يف جميــع 
املديريات دون اســتثناء وبعد ذلك تم 
حرص االرضار يف كل مديرية عىل حده 
ويف العام نفسه تم انزال املناقصات بـ 
١7 موقعا يف مديرية التواهي كدفعة 
أوىل ومن ثــم ١3 موقعا آخر كدفعة 
ثانية يف املديرية نفســها وهي ضمن 

املرحلة األوىل لربنامج إعادة االعامر.
الكثري من  : " واجهتنــا  واضافت 
الصعوبــات منها فارق االســعار يف 
ارتفاع  للبناء نتيجة  املواد األساســية 
سعر الدوالر خاصة يف املرحلة الثانية 
التي تم اعتامدها بالريال اليمني. عدد 
األوىل  املرحلة  يف  نزلت  التي  املساكن 
342 مســكنا منهــا 3١2 ترميم و30 
منزال هدم وإعادة بناء بنســبة انجاز 
وصلــت اىل ١١3% مــن قيمة العقود 

املربمة واملتبقي %4 .

ة مقتل اجلندي ديفيد  موقع بريطاين يروي ق�صّ
ويل�صون يف وادي دب�صان بردفان عام 1964م

موؤامرات �صرب الن�صيج االجتماعي �صوف 
تتحطم يف جبال ردفان و�صهول ال�صبيحة

م�صاعد االأمني العام لالنتقايل يح�صر املناق�صة العلنية لر�صالة الدكتوراه للباحثة انت�صار ال�صقاف

مكتب االأ�صغال العامة والطرقات بعدن ينف�ض غبار الركود ويتجه نحو البناء والتنمية


