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محليات

اأوامر ب�إغالق مراكز اإنزال �سمكي 
خم�لفة يف عدن

اأبن�ء طورالب�حة يتعهدون مبوا�سلة 
الن�س�ل ال�سرتداد دولة اجلنوب

العثور على �سي�رة م�سروقة يف عدن

�سلح قبلي ينهي ق�سية قتل يف 
منطقة )خرية( بي�فع كلد

الرئي�س الُزبيدي يعزي العميد ب�معلم بوف�ة ثالثة من اأق�ربه

وف�ة االأمني الع�م امل�س�عد لال�سرتاكي ال�سي��سي الب�رز اأبوبكر ب�ذيب

تقرير ر�سمي يك�سف عن جت�وزات يف م�سروع ت�أهيل حمطة كهرب�ء ب�أكرث من 31 مليون دوالر

عدن / األمناء / خاص :
عيدروس  القائــد  الرئيــس  بعث 
الُزبيــدي - رئيس املجلــس االنتقايل 
الجنويب - برقية عزاء ومواســاة إىل 
العميد أحمد محمد بامعلم، عضو هيئة 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاســة 

بوفاة ثالثــة من أقاربــه، إثر حادث 
مروري مؤســف عىل طريق )املكال – 

عدن( يوم الجمعة.
الربقية  يف  القائــد  الرئيس  وعرّب 
عن خالص تعازيه وعظيم مواســاته 
بامعلم، وأخيه عمر،  أحمد  العميد  إىل 
بوفــاة الشــاب محمد عمــر محمد 
فهد  أخيهم  وابــن  وزوجته،  بامعلم، 

يف  أحزانهم  لهم  ومشاطرته  بامعلم، 
مصابهم الجلل.

ختام  يف  القائد  الرئيــس  وابتهل 
برقيته إىل املوىل العيل القدير أن يتغمد 
الفقداء الذين ارتقــوا إىل بارئهم يف 
الحادث األليم بواسع رحمته وغفرانه، 
وأن يلهم قلوب أهلهم وذويهم بالصرب 

والسلوان.

عدن / األمناء / خاص :
السبت الشخصية  تويف يوم أمس 
أبوبكر  البارزة  والحزبية  السياســية 
عبدالرزاق باذيب، األمني العام املساعد 
للحزب االشــرايك اليمنــي، ورئيس 
تحريــر صحيفة الثــوري، بعد حياة 

حافلة بالبذل والعطاء والتضحية . 
ونعى ناشــطون وصحفيون عىل 
مواقع التواصــل، رحيل "باذيب" بعد 

نضال وتضحيات يف سبيل الوطن.
وقال سفري اليمن لدى لندن وأمني 
السابق  اليمني  الحزب االشرايك  عام 
منشور  يف  نعامن  ســعيد  ياســني 
مقتضب عىل صفحته مبوقع فيسبوك 
إنــه "يف الوقت الذي أخــذ كثري من 
الرفاق املؤسســني للحزب االشرايك 
اليمني يستسلمون لإلحباط ويتوارون 
كان  الســيايس،  املشــهد  عن  بعيدًا 
أبوبكر باذيب يقــف بصالبة املناضل 
العتيــد يف قلب  الثوري واليســاري 

املشهد بشموخ ال يعرف الراجع".

 وشغل باذيب منصب األمني العام 
املســاعد للحزب االشــرايك اليمني 
وأحد  الثوري،  ورئيس تحرير صحيفة 

أعضاء مؤمتر الحوار الوطني الشامل 
، كام شغل عددا من املناصب الرسمية 

والحزبية.

عدن / األمناء / خاص :
كشــف تقرير للجهاز املركزي عن 
تجــاوزات ومخالفــات يف مرشوع 
املرحلة األوىل لتأهيل محطة الحسوة.

ويشــري التقرير املوجه من رئيس 
الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة إىل 
وزيــر الكهرباء إىل قيــام املختصني 
بوزارة الكهرباء والجهات ذات العالقة 
باعتامد مرشوع التأهيل الثنني توربني 
وغاليتني غري مجدية اقتصادية مببلغ 
وقدره 31،162،730 دوالر عىل حساب 
تنفيذ مشــاريع اسراتيجية: مرشوع 
منظومــة الغاز ، مــرشوع ترصيف 

الطاقــة ، مرشوع تأهيــل منظومة 
التوزيع املجدية اقتصاديا عىل مستوى 
املؤسسة واالقتصاد الوطني باإلضافة 
إىل خفــض معدالت الفاقــد الفعيل 
وإمكانية تشــغيل املحطــات املنفذة 

القطرية واملحطات الجاري تنفيذها.
كام أشار التقرير أن كلفة التأهيل 
ملحطة الحسوة ميكن االستفادة منها 
بإنشــاء محطة جديدة وبتكنولوجيا 
حديثــة ومتطــورة بنفــس الكلفة 

والقدرة.
ولفت التقريــر أن اعتامد مرشوع 
واإلجراءات  الحســوة  ملحطة  التأهيل 

املتبعة غلب عليها تقديم التســهيالت 
والتنازالت لصالح الرشكة.

باألمر  املــرشوع  تنفيذ  تــم  كام 
املبــارش دون عمل مناقصة مام ترتب 
عن ذلــك اىل حرمان املؤسســة من 
عند  تحقيقها  ميكــن  التي  الوفورات 
تنفيذه عرب مناقصة عامة إضافة إىل 
إعفــاء الرشكة من كافــة الضامنات 

كاألداء والجودة.
ويؤكــد التقرير أنه رغــم تقديم 
أنها  إال  للرشكة  والتسهيالت  التنازالت 
مل تتمكن من الوفــاء بالتزاماتها يف 

مرشوع إعادة تأهيل محطة الحسوة.

عدن / األمناء / خاص :
قــرر أحمد حامد مللس، محافظ العاصمة عــدن، إغالق مواقع اإلنزال 

السميك غري املرخصة يف منطقة رأس عمران.
وكلف املســؤولني التنفيذيني واألجهزة األمنية بإغالق مواقع ساحات 

املزاد املخالفة، وإزالتها، وإخراج البائعني منها.
ونص القــرار عىل إلزام الباعة واملشــرين بالتعامل مع مركز اإلنزال 

السميك املرخص يف عمران التابع لهيئة املصائد السمكية.

حلج / األمناء / خاص :
تعهد أبناء مديرية طورالباحة يف محافظة لحج، خالل مسرية شعبية، 

صباح الخميس، مبواصلة النضال السرداد دولة الجنوب.
ورددوا - خالل مســرية جامهريية حاشــدة، احتفااًل بذكرى ثورة 14 

أكتوبر، جابت شوارع املديرية - شعارات وأغاين ثورية.

عدن / األمناء / خاص :
عرثت األجهزة األمنيــة يف العاصمة عدن، فجر أمس الســبت، عىل 

سيارة مرسوقة يف منطقة بني مديريتي املنصورة وخورمكرس.
فحصت الفرق األمنية السيارة عماًل بإجراءات السالمة الالزمة وتفتيش 

ـظ عليها واستدعاء مالكها الستالمها وفًقا للقانون. السيارة، قبل التحفَّ

سرار / األمناء / راشد النسري - صالح البخيتي:
نجح صلح قبيل صباح الســبت مبنطقة خرية بيافع كلد إنهاء قضية 
قتل حدثت يف يناير 2017م بجبهة الساحل الغريب يف اللواء الثالث دعم 
وإســناد الذي يقوده القائد نبيل املشويش بني كل من املجني سعيد سامل 
ســعيد الجردمي من منطقة رخمة بيافع كلــد واملجني عليه عيل محمد 

الصويت املنرصي من منطقة خرية كلد.
حيث حرض املوصل والوصول بني قبيلتــي الجردمي واملنرصي جمع 
غفري من املشائخ والشخصيات االجتامعية والقبلية والعسكرية واملدنية 
ومدراء اإلدارات املحلية من محافظة أبني ولحج وردفان يتقدمهم مرجعية 
يافع الشــيخ عبدالرب النقيب وعدد من املشــايخ واألعيــان والقيادات 

العسكرية واألمنية .
وبدأ املوصل والوصول وســط تراحيب لحــل القضية حيث تقدم عن 
أولياء الجاين الشيخ مسعود الجردمي معلنًا ومعرفًا مبا افتعل من خطأ 
من قبل ولدهم بحق املجني عليه مقدمًا ثالث قطع ســالح تحكياًم ألولياء 
الدم إىل يد الشيخ أحمد صالح بن غازي املنرصي الذي بدوره رحب بجميع 
الحارضين شيوخ ومشــائخ وشــخصيات اجتامعية من مختلف قبائل 
يافع وكذلك املراقشــة والعوالق الذين كانوا لهم رشف عظيم يف املشاركة 

بالصلح.
وألقى مرجعية يافع الشــيخ عبدالرب النقيب كلمــة حيا من خاللها 
جميع الحارضين وتطرق إىل توضيح حدث القضية التي ترشف حضورها 
بني قبيلتي الجردمي واملنرصي ومشيدًا يف الوقت ذاته بدور أبناء وقبائل 

يافع كلد السباقة للسلم والسالم والتصالح والتسامح .
ومن جانبه تحدث وايل أمر املجني عليه محمد سعيد الصويت املنرصي 
أعلن العفو والتسامح وإعتاق رقبة الجاين لوجه الله وترشيفًا للحارضين


