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جلنة جمابهة جائحة كورونا تقف على 
احتياجات حمجر »الكميتي هول« ال�صحي

حالة خطرة لطفل تعر�س حلادث ده�س بلحج 

اخُلبجي ي�صتقبل الأ�صرى املحررين من �صجون ملي�صيا الإخوان مبحافظتي �صبوة واأبني

حمافظ العا�صمة عدن: نواجه اأزمة خدمات مفتعلة وقادرون على جتاوزها

اإرتفاع جنوين باأ�صعار الغاز يف عدن دون وجود رقابة

األمناء/خاص:

 قامت لجنة مجابهة جائحة كورونا 
الجنويب،  االنتقايل  للمجلــس  التابعة 
الجمعة، بزيارة محجر »الكميتي هول« 
للعــزل الصحي يف مديريــة الربيقة 

بالعاصمة عدن.
بتكليف  جاءت  التي  الزيارة،  وخالل 
من املهندس عدنان محمد الكاف، عضو 
األمني  بأعامل  القائم  الرئاســة،  هيئة 
العــام، رئيس لجنــة اإلغاثة واألعامل 
مناشــدة  عقب  باملجلس،  اإلنســانية 
اللجنة  استمعت  املحجر،  إدارة  أطلقتها 
من القامئني عىل املحجر إىل رشٍح واٍف 
الرضورية  واالحتياجات  املتطلبات  عن 

التي يحتاجها املحجر لتأدية مهامه.
وأبدى القامئون عىل املحجر أسفهم 
لإلهــامل الذي تعرض لــه املحجر من 
الجهات املختصة، مشريين إىل امكانية 
توقف عمل املحجــر وعدم قدرته عىل 
اصابتها  املشــتبه  الحاالت  اســتقبال 
بفــريوس كورونا، بســبب عدم توفر 
األجهزة  وخــروج  الالزمة  التجهيزات 
توفر  الخدمة، وعــدم  املوجودة عــن 
املحروقات لتشــغيل املولدات وسيارات 
اإلسعاف، فضاًل عن عدم وجود ميزانية 

تشغيلية وحوافز للعاملني فيه.

عقب ذلــك قامت اللجنــة ، بزيارة 
مصايف عدن والتقت هناك بنائب املدير 
إمكانية  وبحثت  محمد،  ســعيد  العام 
قيام املصايف بدعــم محجر »الكميتي 
الوقود  مــن  إســعافية  بكمية  هول« 
لتشــغيل املولدات وضامن عدم توقف 

العمل فيه.
وأبدى نائب مديــر رشكة املصايف، 
اســتعداده للتعاون وتوفــري عدد من 
الوجبــات الغذائيــة اليومية للمحجر، 
وتحّمل تعبئة اســطوانات األكسجني، 
املحجر  املحروقات ملولــدات  وتوفــري 

وسيارات االسعاف التابعة به.
ويف ذات اإلطــار نجحــت لجنــة 
التابعة  كورونــا  جائحــة  مجابهــة 
للمجلــس االنتقايل، أيضــًا يف تأمني 
يافع  وســيلة مواصالت من مؤسسة 
للتنمية، التي التزمت أيضًا بدفع حوافز 
للعاملــني يف املحجر، يف حني وعدت 
جمعية الرصافني بعمل تحديثات داخل 

املحجر لرفع قدرته االستيعابية.
ويف ســياق آخر، قدمــت جمعية 
الرصافني وبالتنسيق مع لجنة مجابهة 
جائحــة كورونا، كمية إســعافية من 
املحروقات للمولــد الكهربايئ الخاص 
مبديرية  العــام  خليفة  مبستشــفى 

املنصورة.

م  ا صــد / ء منا ال ا
احلجي

مسلســل  يتواصــل 
التي  املرورية  الحــوادث 
تحصــد العرشات نســاء 
ربوع  يف  وعجزة  وأطفال 

محافظة لحج.
بعضها  متفحمة  جثث 
مقطعة بســبب الحوادث 
كابوس  تشكل  باتت  التي 
للمســافرين إما بســبب 
اإلهــامل  أو  الرسعــة 
املرور  رجــال  غيــاب  أو 

الحارضين الغائبني.
ضحيــة مــن ضحايا 
املروريــة يف  الحــوادث 
مل  طفل  تــن  مديريــة 
أربعة أعوام  يتجاوز عمره 
دهس  لحــادث  تعــرض 

مبنطقة الفيوش بالقرب من مركز الســنة نقل إىل مستشــفى إبن خلدون وحالته 
خطرة.

يارس عبــاس عبدالله الصبيحي ضابط البحث الجنايئ مبستشــفى إبن خلدون 
يقول إن طفل مجهول الهوية وصل إىل املشــفى إثر تعرضه لحادث دهس مبنطقة 

الفيوش مبديرية تن لحج من سيارة مجهولة يعتقد أن صاحبها الذ بالفرار.
وأضاف :« متكن أشــخاص من نقل الطفل الذي مل يعرف هويته وحالته خطرية 

ُقدمت له اإلسعافات األولية وتم نقله إىل العاصمة عدن لسوء حالته«.

عدن / األمناء / خاص :
مللس  حامد  أحمد  كشــف 
محافــظ العاصمة عدن، عن 
عدة  املحلية  السلطة  مواجهة 
أزمة  رأسها  عىل  مشــكالت، 

الخدمات املفتعلة.
قيــادة  أن  إىل  ونبــه   
القدرة عىل  لديهــا  املحافظة 
الثبات ملواجهــة تلك األزمات 

وتجاوزها. 
يوم  اجتامعه  خالل  وشدد 
الخميس، مع املكتب التنفيذي 
أهمية  عىل  املنصورة،  ملديرية 
الســلطة  مبنى  تأهيل  إعادة 

املحلية. 
العمل  مواصلة  إىل  ودعــا 

وتطبيق  واالســتقرار،  األمن  لفرض 
القانون عىل الجميع دون اســتثناء، 

وتكثيف أعامل النظافة.

ووجه بانتظــام اجتامعات فريق 
املكتــب التنفيــذي يف املنصــورة، 
وتعزيز  التنموية،  املشاريع  ومتابعة 

موارد املديرية. 
زيارته  خــالل  مللــس،  وافتتــح 

للمديرية، املكتب التنفيذي للمنصورة، 
من  تطهــريه  أثنــاء  تدمــريه  بعد 
التنظيــامت اإلرهابية والخارجة عن 
مدرجات  توسعة  ومرشوع  القانون، 

نادي املنصورة.

 األمناء/خاص:

شــكا مواطنون يف عدن من إرتفاع جنوين بأســعار 
الغاز يف محطات تعبئة وبيع الغاز يف املدينة دون وجود 

الجهات  مــن  رقابة 
املعنية واملختصة.

مواطنون  وقــال 
يكن  مل  ان  معظم  أن 
جميع محطات تعبئة 
االهلية  الغــاز  وبيع 
يف عدن رفعت سعره 
حيث  جنوين،  بشكل 
بلغ سعر اللرت الواحد 
من الغــاز نحو 475 
بواقع  مينــي،  ريال 
9500 ريال للدبة )20 

لرت(.
ان  وأضافــوا 

سعر اللرت كان قبل اســابيع ال يزيد عن 325 ريال ميني، 
ليتفاجئوا ان معظم املحطات رفعت سعره اىل 475 ريال، 
وســط صمت مطبق من الجهات املعنية من وزارة النفط 

ووزارة الصناعة ومكاتبهام يف عدن.
وأشــاروا ان محطــات تعبئة الغــاز االهلية يف عدن 
تقوم ببيع الغاز بهذه التسعرية للكل، سواءا للسيارات او 

تعبئة اسطوانات الغاز املنزيل )غاز الطبخ( دون رقيب او 
حسيب.

ويلجئ مواطنون منذ سنوات اىل تعبئة اسطوانات غاز 
املنزل، من محطات بيع الغاز الخاصة التي ازدهرت مؤخرا 
بشــكل  وانتــرشت 
بسبب  وذلك  واســع، 
ازمة حــادة يف توفري 
غاز  اسطوانات  وبيع 

الطبخ لدى الوكالء.
ايضا  شــكوا  كام 
باســعار  التالعب  من 
الغــاز  اســطوانات 
املنزيل الذي يتم تعبئته 
يف منشــأة الربيقة ، 
الوكالء  ان  ويشــريوا 
يبيعون اسطوانة الغاز 
بني  يتفاوت  بســعر 
4500 اىل 5000 ريال، 
مخالفني تسعرية وزارة الصناعة التي حددتها بسعر 3300 
ريال من املنشأة للوكيل عىل أن يقوم الوكيل ببيعه بسعر 
3650 ريال فقط بزيادة ربحية تقدر ب 300 ريال فقط ال 
غري، ومع ذلك يشرتيها املواطن املستهلك اليوم ان توفرت 
بسعر 4500 واحيانا من 5000 ريال، وكالعادة بسبب عدم 

وجود رقابة وتشديد ومحاسبة من جهات االختصاص.

األمناء/خاص:
 

الُخبجي،  الدكتور نارص  اســتقبل 
القائم بأعامل رئيس املجلس االنتقايل 
رئيــس وحدة شــؤون  الجنــويب، 
املجلس  الجمعة يف مقر  املفاوضات، 
بالعاصمــة عدن، عــددًا من األرسى 
املحرريــن من ســجون مليشــيات 

اإلخوان يف محافظتي شبوة وأبني.
الرئيس،  بأعــامل  القائــم  وهنأ 
األرسى املحرريــن بالخــروج مــن 
من  أشــهر  بعد  املليشــيات  زنازين 
بصمودهم  مشيدًا  والتعذيب،  املعاناة 
وبطوالتهم التي اجرتحوها دفاعًا عن 
وطنهم وتطلعات شعبهم، ومبا أبدوه 

من شجاعة وإقدام.
وأكد الُخبجي اهتامم املجلس االنتقايل الجنويب مبلف 
األرسى، ودعم قيادة املجلس لكافة األرسى حتى عودتهم 

جميًعا إىل أهاليهم ساملني.
من جانبهم، عــرّب األرسى عن شــكرهم وامتنانهم 
للرئيس القائد عيدروس الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
الجنــويب، عىل حرصه واهتاممه بعودتهم ســاملني إىل 

أهاليهم.
حرض االســتقبال عضو هيئة الرئاســة عبدالرحمن 

شــيخ، ومدير مكتب الرئيس القائم بأعــامل قائد الوية 
الصاعقة، وقائد الوية الدعم واإلســناد محســن الوايل، 
وقائــد محور أبني العميــد محمد جــواس وقائد اللواء 
الخامس دعم وإسناد العميد مختار النويب، وقائد اللواء 
14 صاعقة عثامن معوضة، وقائد اللواء 15 صاعقة نبيل 
الحنيش، وقائد اللواء التاســع صاعقة فاروق الكعلويل 
وعدد من قيادة القوات املســلحة الجنوبية، الذين عرّبوا 
عن ســعادتهم البالغة بعودة أبنائهم إىل أرض العاصمة 

عدن.


