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محليات

أبرزها جهود لتخفيض رسوم التأمني.. 
حترك وزاري حملي لتح�شني وتن�شيط خدمات موانئ عدن

هيئة املوا�شفات تهدد �شركة 
)عدن نت( بفر�ض عقوبات

م�شت�شفى ردفان العام يد�شن 
اجلرعة الثانية من لقاح كورونا

مدير عام كريرت يوجه بوقف اال�شتحداث يف �شاحة ملعب ثانوية ال�شهيد لطفي جعفر اأمان

)ع�شابة ن�شائية( حتتال على خريجي الثانوية يف عدن

)الزهري( يطلع على �شكاوى املواطنني من تردي اخلدمات يف �شنرتال خورمك�شر

انتقايل املالح يبحث �شبل تخفيف املعاناة االإن�شانية جراء احل�شار االقت�شادي

اأزمة الغاز ت�شع �شلطة طور الباحة مو�شع االتهام

األمناء/خاص
وجه مدير عــام مديرية كريرت د. 
االستحداث  بوقف  جرادي  بن  محمود 
يف ساحة ملعب ثانوية الشهيد لطفي 
جعفر أمان وإحالــة مقاول املرشوع 
ومحاسبة  األسباب  ومعرفة  للتحقيق 

من قام بذلك.

وتأيت توجيهات د. محمود جرادي 
خــال زيارته التفقديــة التي قام به 
لثانويــة لطفي جعفر أمــان، والتي 
العمل  زيارته عىل ســر  اطلع خال 
القائــم من قبل الربنامج الســعودي 
لإلعامر، حيث ُلوحظ وجود ســور تم 
بناءه يف وسط ســاحة املدرسة مام 
لها إىل مســاحات ضيقة ويلغي  ُيحوِّ

رياضيًا  رمزًا  يعترب  الذي  امللعب  وجود 
لعدة أجيال سابقة ويعترب ذلك مخالفا 
للمواصفات وأمر بتوقيف االستحداث 

باملوقع.
واكد د. جــرادي قائا: "إن ثانوية 
لطفي جعفــر أمان تعــد إحدى أهم 
تخرج  والتي  التعليمية  األثرية  املباين 

منها أجيال منذ تأسيسها".

عدن / األمناء / خاص :
األستاذ/  املعا  قام مأمور مديرية 
عبدالرحيــم الجاوي بنــزول مفاجئ 
إلحــدى املعاهد باملديريــة بعد تتبع 
ورصد ومتابعة للكشف عن مجموعة 
فتيــات يقمن باالحتيــال عىل طاب 
العامة التــي معدالتهم ٪70  الثانوية 
وما فــوق وال يســتطيعون التقديم 
املنخفض  املعدل  بســبب  بالجامعات 
حيث يؤخــذ منهم مبلــغ 500دوالر 

خاصة  بجامعــات  تدريس  رســوم 
بتخفيض يصل إىل ٪98.

واوضــح الجاوي للطــاب الذين 
بالتواصل معهم عرب  الشــبكة  قامت 
مواقع التواصــل االجتامعي للحضور 
وعمل لقــاء جامعي لهــم أن هؤالء 
باســتغال  يقومــون  األشــخاص 
حاجتهم املاســة للتعليم، مشــرا أن 
أي تراخيص من  املنظمة ال متلك  هذه 
املديريــة بالعمل وال يوجد لها اســم 

وال صفة وال موقــع وال يوجد لها أي 
تراخيص من وزارة التخطيط، ومتكنت 
الفتيات من الفــرار أثناء الحديث مع 

الطاب.
رفع  ســيتم  بأنه  الجــاوي  ونوه 
املوضــوع للجهــات املختصــة ليتم 
محذرا  عليهــم  والقبض  متابعتهــم 
أبناءنــا بتوخي الحــرص من دخول 
االحتيال  مــن  واالنتبــاه  الروابــط 

اإللكرتوين من هذه املواقع.

األمناء / عماد ياسر فخرالدين :
نفذ مديــر عام مديريــة خورمكرس 
عواس الزهري نزوال ميدانيًا إىل ســنرتال 
مديرية خورمكرس، للوقف أمام شــكاوى 
املواطنني من تردي الخدمات يف السنرتال. 
وخــال الزيارة اســتمع الزهري من 
لشــكاويهم  الســنرتال  يف  املواطنــني 
اســتيائهم  عن  معربين  وماحظاتهــم، 
من مســتوى تقديم الخدمات للمواطنني 
يف الســنرتال، وتغيب أغلب موظفيه مام 
ينعكس سلبًا يف تعطيل مصالح املواطنني.

وشــدد الزهري إىل أهميــة اضطاع 
بدورهم  خورمكــرس  ســنرتال  موظفي 
كافة  متابعة  يف  ومســؤولياتهم  الفاعل 
قضايا ومشاكل املواطنني الخاصة بتقديم 
خدمة االتصاالت واإلنرتنت، ووضع الحلول 
لها والعمل بروح املســئولية للقيام بكافة 

املهام وبصورة مستمرة.

املالح / األمناء / خاص :
الجنويب يف  االنتقــايل  للمجلس  املحلية  القيــادة  اجتمعت 
مديرية املاح، مبحافظة لحج، الثاثاء، ملناقشــة ســبل تخفيف 
املعاناة اإلنســانية جراء الحصار االقتصادي للرشعية اإلخوانية 

عىل املواطنني.

وحذر العميد مبارك ســعيد، رئيس القيادة املحلية للمجلس، 
من اســتمرار حصار الرشعية اإلخوانية عىل الجنوب، مؤكدا أنها 

تستهدف املواطنني البسطاء.
الوقود  أسعار مشتقات  ارتفاع  تداعيات  االجتامع  واستعرض 
وتعطيل الكهرباء وقطع رواتب املوظفني، مؤكدا أن هذا لن يثني 

الجنوبيني عن املطالبة باستعادة دولتهم.

طورالباحة / األمناء / خاص :
سيطرت مشاهد الطوابر عىل شوارع مديرية طورالباحة يف 

محافظة لحج، يوم الثاثاء ، بحًثا عن أسطوانات الغاز املنزيل.
وأرجع مواطنو يف ترصيحات خاصة تفاقم األزمة إىل تاعب 

التجار بأســطوانات الغاز وتهريبها إىل مناطق مليشيات الحويث 
اإلرهابية.

واتهموا السلطة املحلية يف املديرية بتشجيع عمليات التاعب 
بأسطوانات الغاز من حصة طور الباحة.

عدن / األمناء / خاص :
ناقش اجتامع موسع برئاســة وزير النقل الدكتور عبدالسام صالح 
ُحميــد، ومحافظ عدن أحمد حامد مللس، أمس، ســبل تنشــيط وتطوير 
خدمات مؤسســة موانئ خليج وعدن ورفع قدراتها وتحســني خدماتها 
لتمكينها من أداء خدماتها يف خدمة النشــاط التجاري واالنساين لخدمة 

املجتمع اليمني .
وتطرق االجتامع إىل االشــكاليات والصعوبات التــي تواجه املوانئ 
واألوضاع التــي متر بها وخاصة فيام يتعلق بارتفاع الرســوم التأمينية 
ومشــاكل التفتيش للبواخر يف مينــاء جدة ووضع الحلول املناســبة 

ملعالجتها.
ويف االجتامع أكد وزير النقل أن االرتقاء بالخدمات والقدرات التشغيلية 
للموانئ املحررة وأهمها ميناء عدن تقع يف صلب أولويات الحكومة نظرًا 
للدور املعول عىل هذا امليناء يف خدمة االقتصاد الوطني. مشرًا إىل توجه 
الوزارة عىل تشجيع القطاع الخاص وإرشاك الرشكات والغرف املاحية يف 
املساهمة يف تفعيل نشاط املوانئ للقيام بدورها الريادي يف تحريك عجلة 

التنمية.
من جانبه مثــن محافظ عدن بالجهود التــي بذلتها قيادة وموظفي 
مؤسســة موانئ خليج عدن للحفاظ عىل استمرار نشــاط املوانئ رغم 
الظروف االستثنائية خال الفرتة املاضية مؤكدًا أن املرحلة القادمة تتطلب 
تكاتف جهود الجميع لارتقاء بنشاط امليناء وإعادته اىل مكانته الطبيعية 

كأحد أفضل املوانئ إقليميًا ودوليًا.
بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة مؤسســة موانئ خليج عدن، الدكتور 
محمد امزربة بدعم ومساندة الجهود الحكومية للنهوض مبشاريع ميناء 

عدن مبختلف املجاالت. 

األمناء/خاص :
كشــف مصدر عامل برشكة عدن نت لاتصاالت عن أن الرشكة وقعت 
يف فخ الفساد، األمر الذي جعل هيئة املواصفات تؤكد فرض عقوبات عىل 

الرشكة.
وأكد املصدر أن ســبب تهديد هيئة املواصفات تجاوز الرشكة للقوانني 

واللوائح املنظمة للعمل واملتجاوز من قبل رشكة عدن نت .
وقال املصدر إن الســبب الرئيس يعود لتاعب الرشكة عىل املشرتكني 

وكذا نهب املال العام .
وأفاد املصدر العامل أن الرشكة تورطت بتأجر )500 – ٦00( شــعرة 
مبئات املايني ،مشــرا بأن الرشكة تجاوزت القانون وذلك لتأجرها خطا 
رسميا لرشكة واي تيلكوم التابعة للهامور “أحمد العييس” ومجموعة من 

التجار التابعني لاحتال اليمني .
الجديــر بالذكر بأن الرشكة قامت بتأجر الخط الرســمي لرشكة واي 

تيلكوم يف عهد الوزير لطفي بارشيف ومدير الرشكة وصهر ابن دغر .

ردفان / األمناء / خاص :
تلقى املستفيدون من الجولة األوىل للتحصني ضد كورونا يف مديرية 

ردفان، مبحافظة لحج، الثاثاء، الجرعة الثانية من لقاح اسرتازينكا.
انطلقــت الحملة لتوزيع الجرعة الثانية يف مستشــفى ردفان العام، 

وسط دعوات لتشجيع املواطنني عىل تلقي اللقاح.
وتستهدف الجرعة الثانية املتبقني من العاملني الصحيني دون تحصني، 

وكبار السن املستهدفني يف املرحلة األوىل، واألعامر فوق 55 عاًما.


