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محليات

بتكلفة مليون و300 ألف دوالر..

عدن / األمناء/خاص:
كشــف املهندس عدنان الكاف، وكيل العاصمة عدن لشــؤون 
التنمية، املرشف العام عىل مؤسســة املياه، عن خطة طارئة لبناء 
خزان لتأمني احتياجات سكان منطقة العيدروس من املياه العذبة.
وأشــار خالل لقائه عدًدا من املواطنني باملنطقة، إىل إشكالية 
نتيجة انتشار العشوائيات، مشددا عىل إيجاد موقع للخزان كحل 

مستدام ملشكلة انقطاع املياه.
وأوضــح أن هناك طرًحا لبناء الخزان يف منطقة مستشــفى 
الشــعب وضخ املياه إىل منطقة العيدروس، إلحداث انفراجة يف 

أزمة املياه.
وكلف الكاف مؤسسة املياه بإنجاز دراسة مرشوع بناء الخزان 
ومتديدات خطوط نقل املياه من الربزخ إىل موقعه لبدء املرشوع.

كام شــدد عىل إقرار خطة تصفية دورية لشبكة املجري يف 
مديريتي صرية وخورمكرس لتاليف أي انسدادات.

يف سياق آخر، بحث املهندس عدنان الكاف، مع فريق منظمة 
أوكســفام، خطة تأهيــل خطوط ضخ امليــاه والرصف الصحي 
يف عموم أنحاء العاصمة عدن، داعًيا إىل التنســيق مع األجهزة 

التنفيذية وإجازتها للمرشوع.

  األمناء / خاص :
أعلنــت القوات املشــركة، الســيطرة عىل مناطق واســعة 

ومرتفعات اسراتيجية يف محافظتي تعز والحديدة.
وقال املركز اإلعالمي أللوية العاملقة، إن »القوات املشــركة 
متكنت من تحرير جبل املغارب يف مديرية جبل رأس وجبل محور 

العبد املطل عىل مديرية جبل راس مبحافظة الحديدة«.
وأضاف: "إن القوات متكنت أيضــا من تحرير جبال »الروينة 
والسوهرية والطور« والعديد من الجبال يف مديرية مقبنة غريب 
تعز، باإلضافة إىل جبال »الغازية وحبيطان وقحرب وعمر والدباس 

باب الفج« مبديرية حيس جنوب الحديدة".
 كام سيطرت القوات املشركة عىل العديد من املناطق والوديان 

أهمها وادي نخلة رشق مديرية حيس، وفق املصدر.
وأوضح أن القوات املشركة خاضت معارك عنيفة ضد مليشيات 
الحويث مبختلف أنواع األســلحة الثقيلة واملتوسطة، تكبدت فيها 
املليشيات املوالية إليران خســائر برشية ومادية كبرية، واغتنام 

آليات ومعدات ثقيلة.
وأفاد املركز اإلعالمي، عن العميد عيل الجهوري، مستشار قائد 
ألوية العاملقة، قوله: " إن القوات املشــركة نفذت عملية هجوم 
عىل املســتوى التكتييك املنظم لتأمني مدينة حيس، تم التخطيط 

لها بشكل جيد".
نت مدينة حيس  ولفــت الجهوري إىل أن القوات املشــركة أمَّ
وضواحيها، وفتحت الطرقات الواصلة بني املناطق، وتطهريها من 
األلغام والعبوات الناســفة التي زرعتها مليشيات الحويث بصورة 

كثيفة.

عدن / األمناء / خاص :
طالب مكتب التجارة يف العاصمة عدن، مســتوردي الســلع 
األساسية أمس األربعاء، مبوافاته بآلية تسعري املنتجات مبراحلها 

املختلفة وصوًل للمستهلك.
ونبه يف خطاب وجهه للمنتجني واملستوردين إىل تدعيم الرد 
بالوثائق الثبوتية خالل مدة أقصاها 24 ســاعة، ملوحا بإجراءات 

قانونية عقابية.
وشكل أحمد حامد مللس محافظ العاصمة عدن، لجنة ملراجعة 
وتقييم أســعار السلع األساســية ملكافحة جشع التجار وضبط 

األسعار، والتخفيف عن املواطنني.

عدن / األمناء / خاص :
العام باملجلس  دعا نائب المــني 
الجعدي إىل رسعة  النتقايل فضــل 
إجــراء إصالحات اقتصاديــة ملا من 
شأنها رفع الرضر عن املواطن بسبب 

انهيار العملية .
"إن  توير:  عــىل  الجعدي  وكتب 
ما يجب أن يتخذ وبصورة عاجلة هو 
إجراء إصالحات ومعالجات اقتصادية 
ترفع عن كاهل الناس شــبح الجوع 
وتخفف عنهم وطــأة التدهور املريع 

ارتفاع  ذلك مــن  رافق  للعملة ومــا 
جنوين ألسعار السلع والوقود والغاز 

املنزيل".
تلك  تفاقم  اســتمرار  "إن  وتابع: 
األوضاع سيؤدي إىل مآلت وخيمة ل 

يحمد عقباها". 

األمناء/خاص:
عدن  العاصمــة  محافــظ  وجه 
احمد حامد مللس مســاء يوم اإلثنني، 
مكتب الشؤون الجتامعية باملحافظة 
السكني  التعاون  لجنة  مكتب  بإغالق 
أحمد ســالمة مربوك  للمدعو  التابع 

وإلغاء أي تراخيص منحت له.
بناء  التوجيهــات  وجاءت هــذه 

املرفوعة من رئيس هيئة  املذكرة  عىل 
األرايض م. أنيس بن عوض باحارثة.

وعطفا عــىل توجيهات املحافظ 
القائم  السقاف،  أرسالن  أصدر  مللس، 
بأعــامل مدير عام مكتب الشــؤون 
الجتامعية بعــدن أمرا بإغالق مكتب 
التعاون السكني وإيقاف نشاط لجنة 

التعاون السكني.
كام وجــه مذكرة إىل املدعو أحمد 

ســالمة مربوك يطالبه بتسليم كافة 
السكني  التعاون  لجنة  وأختام  وثائق 
والجمعيات السكنية إىل مكتب وزارة 

الشؤون الجتامعية خالل يومني.
وتتهم النيابة أحمد سالمة مربوك 
بارتــكاب عدد كبري مــن املخالفات 
والتجاوزات عىل أرايض الدولة ، منها 
رصف متنفســات ومواقــع خدمات 

وأخذ أموال بحجة رسوم رصف.

عدن / األمناء / خاص :
التواصل  برامج  أشاد نشطاء عرب 
الجتامعي، بالخطوة التي أقدم عليها 
عبدالوهاب  الدكتــور  القلب،  طبيب 
املاتري، وذلك عقب إعالنه اســتقبال 
املرىض يف عيادته بعدن مجاًنا ملن مل 

يستطع الدفع.
وهو  املاتــري،  الدكتــور  وكتب 
اختصايص قلب عاد من الســعودية، 
“عياديت  فيسبوك:  عىل  حسابه  عرب 
يف املنصــورة حــي عبدالعزيز برج 
القلب،  لكل مرىض  األطباء، مفتوحه 
كل يوم العرص عدا الخميس والجمعة، 
وأي مريض ل يســتطيع الدفع يدخل 

مجانًا”.

أن  يعتقد  مريــض  “أي  وأضاف: 
قيمة املعاينة كثــرية يدفع اليل يقدر 
عليه، أي مريض يعتقد أن املعاينة ما 

تستاهل القيمة املدفوعة يحدد السعر 
بنفسه ويدخل”.

الستقبال  يف  “الشباب  وأوضح: 
عندهــم التعليــامت هذه بالنســبة 
عملها  باإلمكان  كان  ولــو  لعياديت، 
مجاًنا لكل الناس ملــا ترددت لحظة، 
وســيكون لنا عيادة أســبوعية يف 
الله  بإذن  قريبًا  الحكومي  املستشفى 
تعاىل.. نســأل الله الشفاء التام لكل 

املرىض”.
وقوبلــت هذه الخطوة بإشــادة 
التواصــل  واســعة عــىل برامــج 
الجتامعي، واعتربوها غري مسبوقة، 
وتعرب عن مدى اإلنسانية التي يتحىل 
بها املاتري وقــّل ما نجدها يف أطباء 

آخرين.

عدن / األمناء / خاص :
منعت هيئة املواصفات واملقاييس، 
أمــس األربعــاء، دخــول منظامت 
ميناء  أسطوانات غاز مغشوشة عرب 

املنطقة الحرة يف العاصمة عدن.
ورفضــت كميات مــن منظامت 
الغــاز املخالفــة للمواصفات مدون 
عليهــا بلد املنشــأ إيطاليا بينام هي 

شحنة واردة من الصني.
وقررت رفــض 7000 كرتون من 
منتــج متر هندي لكتشــاف وجود 
أعفان فطريــة يف املنتج، باإلضافة 
لرفض كميات من منتج متباك )تبغ( 

مخالف للسبب نفسه.
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