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محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

األمناء/خاص:
حصل الطالب الباحث/ صالح حسني نارص حسني عىل درجة االمتياز 
يف رسالته للمناقشــة العلنية ألطروحة الدكتوراه املوسومة بـ )السادات 
واليمن 1962م- 1978م( دراســة تاريخية لقسم التاريخ يف كلية اآلداب 

يوم امس.
وحظيت املناقشة بحضور عددا من األساتذة .

حلج / األمناء / خاص :
استشــهد أربعة جنود، وأصيب 6 آخرين، الثالثــاء، يف انفجار عبوة 

ناسفة، استهدف آلية عسكرية، يف محافظة لحج.
وقال مصدر عسكري ، إن عبوة ناســفة زرعها مجهولون، انفجرت، 
بسيارة عسكرية )طقم(، تابعة للواء الثاين حزم، محور العند، يف منطقة 
“الحوميي”، الواقعة بني منطقتي “كرش” والرشيجة”، ما أدى إىل مقتل 
4 جنود، وإصابة 6 آخرين، وإلحاق أرضار بالغة يف “الطقم العســكري” 

الذي كانوا عىل متنه.
وأوضح املصدر، أن العبــوة تم تفجريها عن ُبعد، أثناء ما كان “الطقم 
العســكري” يف طريقه لنقل وجبة الغداء، ملواقع عسكرية تابعة للقوات 

الجنوبية املشرتكة، ومتمركزة يف “جبهة كرش”.
وأفاد املصدر، أنه تم نقل الجنود املصابني إىل مستشــفى ابن خلدون 
لتلقي العالج، وأن 2 منهم حالتهام الصحية حرجة، وتم إيداع جثث الجنود 
القتىل يف ثالجة هذا املستشــفى، الواقع يف مدينــة الحوطة، عاصمة 

محافظة لحج.

االمناء/خاص:
عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب اجتامعها 

الدوري صباح الثالثاء يف املقر الرئييس للبنك املركزي يف العاصمة عدن.
ويف االجتامع تم مناقشة العديد من أوراق العمل، من أهمها تفعيل الضوابط 
الرقابية ملكافحة غســل األموال ومتويل اإلرهاب يف مختلف الجهات الرقابية 
واالرشافية املمثلة يف اللجنة، واإلعداد لخطــة التقييم الوطني للمخاطر، اىل 
جانب التعاون والتنسيق عىل املســتوى الوطني بني مختلف الجهات الرقابية 

واالرشافية.
حــر االجتامع أعضاء اللجنــة الوطنية ملكافحة غســل األموال ومتويل 

اإلرهاب، وأعضاء وحدة جمع املعلومات املالية بالبنك املركزي اليمني.

حلج / األمناء / خاص :
ســعد  حيدرة  عيل  الدكتــور  قام 
الحوشــبي مدير إدارة حقوق االنسان 
بانتقايل محافظــة لحج صباح أمس 
بزيــارة ملكتــب إدارة الرتبية مبديرية 
تنب والتقى مبديرها االستاذ  محفوظ 
الكيلة لالطالع عىل مالبســات حادثة 
طعــن الطفل ع أ ع )6 ســنوات( يف 
الصف األول باملدرسة االبتدائية بقرية 
الهجــل من قبل املدعوة )ب ف ع (  25 

عاما . 

للحادثة  رشحا  الرتبية  مدير  وقدم 
اتخذتها  التي  واإلجراءات  ومالبساتها 
اإلدارة مؤكــدا ان محاولة طعن الطفل 
تنتمي  ال  املذكــورة  وأن  حصلــت  قد 
التعليمية والتدريسية وامنا تم  لألرسة 
هذا  بداية  للتدريس  كمتطوعة  قبولها 
خمسة  بعد  عنها  االستغناء  وتم  العام 
ايام من عملهــا ، مطمئنا الجميع بأن 
املوضوع جنايئ وتــم إحالته لألجهزة 

االمنية. 
من جانبه عرب الدكتور عيل حيدرة 

عن أســفه لحصول هكــذا جناية يف 
العاجل  الشفاء  حرم مدرســة متمنيا 
للطفل )ع إ ع ( ومشددا يف الوقت ذاته 
واملدارس  الرتبية  إدارات  تطلع  أن  عىل 
مبســئوليتها يف اختيــار املتطوعني 
واملتعاقديــن واالرشاف الدقيــق عىل 
الفصول الدراســية بالــذات الخاصة 
بالطالب الصغار ملنع أي ثغرات قد تربك 
العملية التعليميــة، وأثنى عىل رسعة 
تحرك إدارة الرتبية باملديرية يف متابعة 

القضية.

عدن/ األمناء / خاص: 
دار ســعد  مأمور مديرية  دشــن 
الدكتور أحمد عقيل بــاراس  والقائم 
بأعــامل مدير هيئــة االرايض بعدن  
املهندس" عامر عبدالله عثامن" صباح 
امس األربعاء 28أكتوبر 2020م عملية 
تسليم األرايض يف بلوك 4A و 4B يف 
بري فضل كمرحلة أوىل برعاية محافظ 
محافظــة عدن االســتاذ أحمد حامد 
مللس, واالســتاذ أنيس باحارثة رئيس 

الهيئة العامة لألرايض.
وقال بــاراس : اليوم وبعد ثالثون 
أصحاب  معاناة  صفحة  سنطوي  عام 
االرايض املــروف لهم مــن الدولة 
بتوجيهــات األخ مللس وهــي قضية 
إنسانية بإمتياز, وستكون فاتحة خري 
التي تؤرق  العالقة  القضايا  لطي كافة 

عدن, كام ســتكون بداية لرد الحقوق 
الصحابها.

وتابع يف تريح صحفي: تسليم 
للســلطة  انتصار  تعد  اليوم  االرايض 
االنتقايل  املجلــس  ورئيــس  املحلية 
الجنويب اللواء عيدروس الزبيدي الذي 
يضع يف الحســبان إعــادة الحقوق 
ألصحابها, وهناك عــددا من القضايا 
االقدم  القضيــة  العالقــة ولكن هذه 
واليوم نحن ســعداء بإنهــاء معاناة 
ثالثني سنة, شــاكرا يف الوقت نفسه 
اللواء شالل شايع  رشطة عدن بقيادة 
وقوات الطــوارئ املنطقة الثامنة وكل 
من له دور يف تأمني أرايض بري فضل 

من الباسطني والنافذين.
بدوره أشاد محمد مسعود السعدي 
 , ببــري فضل  االرايض  رئيس لجنــة 
مبوقف املحافــظ واملأمور وكل من له 

مؤكدا  األرايض  مــن  بتمكينهم  صلة 
ان هذه الخطوة ســتليها خطوة أخرى 
لتسليم باقي ارايض بلوكات بري فضل 

ألصحابها. 
بدورهم عــرب املواطنني واصحاب 
بخطوة  الغامرة  سعادتهم  عن  العقود 
تسليمهم اراضيهم بعد ثالثني سنة من 
العذاب والحرمان, شــاكرين املحافظ 
وباحارثــة وكل من له يــد يف إعادة 
حقوقهم التي كادت ان تذهب يف مهب 
الرياح لوال حامية الله , وتعاون القوات 
األمنيــة يف املنطقــة ووقوف بعض 

الرجال املخلصني يف اللجنة.
األمني  املســؤول  التدشني  حر 
فهد عبدالكريم يف قوات الطوارئ أمن 
عدن وقائد رشطة بري فضل )األرويب( 
وجمع غفري من املواطنني واملهندسني 

ووسائل اإلعالم.

األمناء/خاص:
لشــئون  العام  املدير  نائــب  قدم 
مؤسســة املياه والقائم بأعامل املدير 
عثامن  محمد  فيــدل  لحج  مبحافظة 
تم  العمل  من  واعفائه  إستقالة  مذكرة 
محافظ  محافظ  مكتب  ملدير  تسليمها 

لحج .
وأوضــح فيدل محمد ان أســباب 
اســتقالته تعــود لظــروف مرضية 
وصحية  مام يصعب عليه تحمل ضغط 

العمل واالستمرار فيه نتيجة املرض.
الجدير بالذكر بأن نائب املدير العام 
املياه والقائم بأعامل  لشئون مؤسسة 

املديــر مبحافظة لحج فيــدل محمد 
عثامن بالرغم مــام يعانيه اال أنه ضل 
متامســكا  املســابقة  الفرتات  طوال 
ومتغلبا عىل اوجاعه وظروفه املرضية 
لتسيري عمل املؤسسة، متحمال كل ما 
مير به خدمــة للمواطنني وتقديم ما 

كان ممكن تقدمية.

األمناء/خاص:
خور  كهربــاء  محطة  اســتلمت 
ممثلة  عــدن،  يف  التوليدية  مكــر 
مبديرها العام م/ غســان فضل قطع 
غيار إلعــادة تأهيل املحطــة وإعادة 

توليدها إىل مستواها الطبيعي. 

و تعرضــت محطة خــور مكر 
لتدمــري ممنهــج منذ حــرب صيف 
1994م، كغريها من املحطات التوليدية 
العامة األخرى مام تسبب بوقفها عن 

العمل. 
وأكد فنيــون يف املحطة ان قطع 
الغيار تــأيت كثمرة للجهــود الكبرية 

التي بذلت ها قيادة املؤسســة العامة 
للكهربــاء فرع عــدن ممثلة مبديرها 
صيانة  إلعادة  الشــعبي  مجيب  العام 
فور  الخدمة  إىل  وادخلهــا  املحطــة 
تخفيف  يف  املساهمة  تركيبها،  انتهاء 

انقطاعات التيار يف املدينة. 

الباحث �سالح ح�سني ينال على 
درجة االمتياز 

ا�ست�سهاد )4(جنود واإ�سابة 6 يف انفجار عبوة 
نا�سفة ا�ستهدفت طقمًا ع�سكريًا يف حلج

اإجتماع يف عدن يناق�ش تفعيل ال�سوابط 
الرقابية ملكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب

انتقايل حلج يتابع ق�سية حماولة طعن طالب يف اإحدى مدار�ش تنب

برعاية ملل�ش وباحارثة.. تد�سني �سرف اأرا�سي املواطنني يف بلوكات بري ف�سل

ا�ستقالة م�سوؤول رفيع يف موؤ�س�سة مياه حلج

و�سول قطع غيار الإعادة كهرباء خور مك�سر للعمل


