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محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

األمناء/خاص:
افتتح رئيــس الهيئة العامة للطريان املــدين واألرصاد الكابنت صالح 
ســليم بن نهيد، مبعية وفــد رفيع من منظمة األغذيــة والزراعة التابعة 
لألمم املتحدة »الفاو« ميثلهــم رئيس وحدة معلومات األمن الغذايئ كامو 
ونجوهي، ووفد عن االتحــاد األورويب،  وفضل الحجييل نائب مدير عام 
رشكة عدن لتطوير املوانئ،  يوم األحد، محطة األرصاد البحرية األوىل عىل 

مستوى اليمن،  يف ميناء الحاويات التابع لرشكة موانئ خليج عدن. 
ويأيت افتتاح وتدشــن العمل يف محطــة األرصاد البحرية يف عدن، 
ضمن حزمة من املشاريع املقدمة واملدعومة من منظمة األغذية والزراعة 
»الفاو«، يف سبيل إنشــاء نظام متكامل لألرصاد يف البلد ويشمل تركيب 
8 محطــات مناخية أوتوماتيكية ومحطة بحرية يف ميناء عدن، والتي تم 

االنتهاء من تركيبها جميعا.

عدن/األمناء/ محمد القادري:
أكد مدير عام مديرية الشــيخ عثامن مبحافظة عدن، الدكتور وسام 
معاوية سعيد، حرص قيادة السلطة املحلية يف إزالة املخالفات واألسواق 

العشوائية، وتنظيم الشوارع العامة يف كافة مناطق املديرية.
جاء ذلك خالل إرشافه املبارش، ومبســاندة األجهــزة األمنية، ممثلة 
بقوات الحزام األمني من بعض القطاعات بعــدن، يف تنفيذ حملة إلزالة 
البسطات والســيارات املتهالكة، ورفع باعة القات، مع قطع التوصيالت 
الكهربائية الخاصة بهم يف منطقة الهاشــمي، مبعية قائد الحزام األمني 
- قطــاع املنصورة النقيب كامل الحاملي، وبحضور مدير مكتب األشــغال 

العامة والطرق باملديرية املهندس حافظ إبراهيم. 

عدن / األمناء / خاص :
مؤامرة  عناء  عــدن  العاصمة  تكافح 
واسعة النطاق فرضتها الرشعية اإلخوانية، 
التي عملت عىل تغذيــة األعباء واألزمات 
ضمن ما ُتعــرف بحرب عقــاب جامعي 

يتعرض له الجنوبيون.
الحرب عىل عــدن تضّخمت منذ تويل 
أحمد حامد مللس منصب محافظ العاصمة، 
أجل تحسن  يســتميت من  الذي  فالرجل 
الوضع املعيــي للمواطنن، ُتزرع أمامه 
العراقيــل حتى ال تتاح لــه فرصة النجاح 

الذي يتطلع له املواطنون.
فبن اعتــداءات إرهابية وإثارة نعرات 
معيشــية، عملت الرشعية اإلخوانية عىل 
تأزيــم الوضع املعيــي للمواطنن يف 
الهدف  كان  العاصمة عــدن، يف حــراك 
الرئييس لــه هو الحيلولة دون متكن مللس 
من إحداث نقلة نوعية يف الوضع املعيي.
تحسن  خارطة  رســم  عدن  محافظ 
الوضــع املعيي يف العاصمــة من أجل 
"إّن  قائاًل:  تحمل كل طرف مســؤولياته، 
تنمية وبناء عدن واستعادة دورها الريادي 
واجب ومسؤولية مشرتكة، يقع تحقيقها 
عىل كل األطراف، إضافة إىل تعاون ودعم 
التحالف العريب والهيئات والصناديق  دول 
ذات  والدوليــة  اإلقليميــة  واملنظــامت 

العالقة".
مللس أّكد خالل زيــارة تفقدية ملحطة 

كهرباء  ومحطــة  عدن  مينــاء  حاويات 
الرئيســية، أنَّ العاصمة عــدن تحتاج إىل 
إىل  التنظري، مشرًيا  وليس  والتنفيذ  العمل 
وتثبيت  االقتصادي،  النشاط  تفعيل  أهمية 
أساسات العمل اإلداري واملؤسيس السليم 

والفاعل.
رضورة  إىل  كذلــك  املحافظ  وأشــار 
مواجهة ومعالجة القضايا واإلشــكاليات 
الخدميــة والتنموية  باملجاالت  املتعلقــة 
لوضــع الحلــول ملــا تعانيــه العاصمة 
عــدن وأبناؤها، إىل جانــب تعزيز األمن 
واالســتقرار، يأيت ضمن ســلم أولويات 

السلطة املحلية.
ترصيحات مللس عّبت عن بنود رئيسية 
ميكن االرتكان إليها عند رسم اسرتاتيجية 
عمل لتحسن الوضع املعيي املتدهور يف 

العاصمة عدن، وذلــك بعدما تأزمت كثرًيا 
عىل مدار الفرتات املاضية.

وفيــام تعــّب ترصيحــات مللس عن 
رضورة التكاتف من أجل تحســن الوضع 
املعيي، فإّنها قــد تتضمن تحذيًرا من أّن 
التامدي يف اتباع سياسة غض الطرف عن 
مامرســة هذه املؤامرات أمٌر من شأنه أن 
ُيشعل غلياًنا رمبا ال ميكن تحمله بأي حال 

من األحوال.
اســرتاتيجية  عىل  الجنوبيون  ل  ويعوِّ
الحزم والحسم التي يتبعها مللس يف الفرتة 
املقبلة باعتباره ميّثل الشوكة والعظمة يف 
لطاملا سعت  التي  اإلخوانية  الرشعية  حلق 
الفوىض  براثن  بــن  العاصمة  إغراق  إىل 
الشــاملة يف محاولــة لتوجيــه رضبة 

للجنوب وقضيته العادلة.

حلج / األمناء / خاص :
مديرية  يف  األمنيــة  األجهزة  قبضت 
الحوطــة مبحافظة لحج أمــس اإلثنن، 
عىل قاتل شــقيقه يف منطقة عب لسلوم 

مبديرية تنب.

طعن الجاين )م. ش. ص(، شــقيقه 
)ط. ش. ص( حتى املوت، قبل هروبه إىل 

الحوطة للتخفي عن أعن رجال األمن.
الوكالــة، مدير  املالزم عيل  وكشــف 
البحث الجنــايئ يف مديرية أمن الحوطة، 

الحوطة ونقل جثة  املتهم سجن  إيداع  عن 
الضحية إىل مستشفى ابن خلدون.

وأشــار إىل توجيه أمن الحوطة بالغا 
عملياتيا لتســليم الجاين إىل أمن مديرية 

تنب محل ارتكاب الجرمية.

األمناء/خاص:
التقى املحامي رمزي الشــعيبي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة 
املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب يف محافظة لحج، األحد، الفنان 

فارض فيصل علوي، قائد فرقة اتحاد الفنانن الجنوبين بلحج.
واطلع الشــعيبي من الفنان فارض عىل سري التحضريات الفنية 
واســتعدادات الفرقة الغنائية الخاصة لالحتفاء بالذكرى الـ 54 لعيد 

االستقالل الوطني املجيد الـ"30" من نوفمب.
وأكد الشــعيبي، خالل اللقاء، عىل أهمية التحضري الجيد للفرقة 

املرشفة عىل الحفل الفني وإظهارها مبستوى يليق بهذه املناسبة.

األمناء/راجح العمري :
أعلن يف مقر مؤسسة يافع للتنمية 
التوقيع عىل اتفاقية شــق مقطع الركب 

يف مــرشوع باتيس رصــد لبعوس مع 
رشكة أوالد صالح الداؤودي للمقاوالت.

وجرى التوقيــع مع الرشكة املقاولة 
عىل شــق أصعب مقطــع يف مرشوع 

طريــق )باتيــس - رصــد – معربان - 
الركب حطاط  لبعوس( وهــو مقطــع 
بطول 3.5 كيلو مرت بدون أسفلت مببلغ 

وقدره 7,774,840 رياال سعوديا.
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