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محليات

األمناء / خاص :
حــرص الرئيس القائد 
رئيس  الُزبيدي،  عيدروس 
املجلس االنتقايل الجنويب، 
عىل تقديــم واجب العزاء 
ضحايا  يف  مــر  لدولة 
حادث حريق كنيســة أبو 
إمبابة  سيفني يف منطقة 

شاميل مر.
الرئيــس الُزبيدي بعث 
ومواســاة  تعزية  بربقية 

إىل الرئيس املري عبدالفتاح السييس، يف ضحايا الحريق الذي اندلع يف 
كنيسة "أبو سيفني".

وعرّب الرئيس الُزبيدي يف الربقية عن خالص تعازيه ومواساته، وتعازي 
الشعب الجنويب كافة إىل الرئيس السييس وأهايل وذوي الضحايا والشعب 
املري الشقيق، يف هذا املُصاب األليم، ومتنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعرب الرئيس عن تضامن شــعب الجنوب الكامــل مع مر لتجاوز 
آثار هذا الحادث املؤســف، وأن يلهم أهايل وذوي الضحايا وشعبكم وذوي 
الضحايا جميل الصرب والسلوان، وأن يجنب مر وشعبها كل رش ومكروه.
واشتعل حريق داخل كنيســة أبو سيفني مبنطقة املنرية يف إمبابة، ما 
أسفر عن وفاة وإصابة عدد من األشخاص صباح يوم األحد، ومتكن رجال 
الحامية املدنية من الســيطرة عىل الحريق وإخامده، وتم نقل املصابني إىل 

املستشفيات لتلقى الرعاية الصحية.
وأظهرت إحصاءات رســمية أن ضحايا الحادث، وصل إىل 41 شخصا، 
فيام أكدت النيابة العامة أن معاينة جثث الضحايا مل ُتظهر تعرضهم ليشء 

غري االختناق.
حرْص الرئيس الُزبيدي عــىل تقديم التعازي للرئيس املري، تعبري عن 
حجم تقارب العالقات بني الجانبني، ال ســيام أن هناك تقاطعا يف املصالح 
كام أن هناك مواقف مشرتكة تنســجم يف إطارها العمل عىل تعزيز األمن 

واالستقرار يف املنطقة برمتها.
ومن املهم جًدا أن يقوي الجنوب من عالقاته مع القوى الفاعلة واملؤثرة 
يف نطاق محيطــه اإلقليمي، نظــًرا ألهمية تلك الــراكات عىل مختلف 

األصعدة.

األمناء / خاص :
قال الشــيخ أحمد عيل القايض، رئيس 
القائد عيل  الشــهيد  لجنة مروع طريق 
مبحافظة  الشعيب  مبديرية  رشيبة،  قاسم 
الضالع، إن العمل يف املروع يســري عىل 
قدم وساق وبخطوات مدروسة، مشريًا إىل 
أنهم يعملون يف الوقت الراهن عىل توسعة 

الطريق السابق الضيق.
وأردف الشــيخ القــايض يف تريح 
خص به "األمناء" قائاًل: "قطعنا منذ افتتاح 

العمل يف املروع  وخالل ٢٣ يومًا فقط  كيلو ونصف توسعة للطريق رغم  
بعــض املعوقات ومنها عدم توفر مادة الديناميــت لتفجري الصخور والتي 
نبحث عنها يف كل مكان ونسعى لتحقيق املزيد من النجاحات من أجل إنجاز 

هذا املروع الحيوي الهام".
وأكد الشــيخ أحمد القايض أن هذا املروع تم دعمه من املغرتبني وأهل 
الخري  من أبناء الشعيب وحرير وحاملني ويافع  داعيًا كافة املتربعني الذين مل 
يوردون تربعاتهم إىل حساب املروع أن يوردوا تربعاتهم إلنجاز املروع، 
مؤكدا أنه يف حال توفرت اإلمكانيات سيتم مواصلة املرحلة الثانية املتمثلة 

بربط الشعيب بحاملني ويافع ومنتجع الحامم.
وتقدم الشــيخ أحمد عيل القــايض بالتقدير والعرفــان لكل من تربع 
وساهم يف دعم هذا املروع من املهاجرين وأهل الخري والتجار واإلعالميني 
والشــعراء وكل من تربع وســاهم حتى بتوجيه الناس بكلمة طيبه لدعم 

املروع.
كام أشــاد بدور أهايل منطقة جبل القضــاة اللتفافهم حول املروع 
وعىل رأســهم أهايل الجبل والسنني والصلب ورشاص الذين كان لهم رشف 
املساهمة يف توفري الغذاء بشــكل يومي لعامل الطريق، كام شكر كل من 

قدم التسهيالت إلنجاز املروع وكل من قام بالعمل واملتابعة.
وناشد الشــيخ أحمد عيل القايض الذين مل يوردوا ما جادت به أنفسهم 
لتوريد ما أعلنوا بالتربع فيه أثناء حملة التربع  ملتمسًا العذر لهم معرًبا عن 

ثقته بتجاوبهم واإليفاء بتلك التربعات.

يافع/ األمناء/ خاص:
بوكلني،  ســائق  اإلثنني  أمس  تويف 
وهو يعمل يف أحد الطرقات يف يافع، إثر 

انهيار صخري.
وقالت مصادر محلية أن السائق يعمل 
برئ  البوكلني، يف مــروع طريق  عىل 

العروس - املفلحي، يف يافع.
وتداول نشــطاء عرب برامج التواصل 
االجتامعي صورًا توثق االنهيار الصخري 
الذي حــدث أثناء عمــل البوكلني، وأدى 
لدفن )طمر( البوكلني وبداخله الســائق 

الذي تويف عىل الفور.
وأظهــرت الصــور حجــم الصخور 
الكبــرية التــي انهارت، حيــث اضطر 
املتواجــدون إىل اســتخدام بوكلني آخر 

إلخراج السائق والبوكلني.

األمناء / خاص :
جرى مبكتب معايل وزير األشــغال 
العامــة والطرق املهندس ســامل محمد 
الحريزي توقيع عقود تنفيذ ٨ مشــاريع 
يف  الطرق  تأهيــل  وإعــادة  لصيانــة 
، وشبوة  املهرة، وحرضموت  محافظات: 
وأبني، حيث قام معايل املهندس ســامل 
العبــودي بتعميد العقود التي وقعها عن 
صندوق صيانة الطــرق )الجهة املمولة( 
املهندس معني املاس رئيس مجلس إدارة 
للطرق  العامة  املؤسسة  وعن  الصندوق، 
)الجهة املنفذة( املهندس عيل أحمد املدير 

العام التنفيذي للمؤسسة.
مدراء  حرضه  الــذي  التوقيع  وخالل 
والجسور  للطرق  العامة  املؤسسة  فروع 
املحافظات  املشاريع يف  بتنفيذ  املعنيون 
باألخوة  الوزير  معــايل  رحب  املذكورة، 

الحارضين.
الكبرية  الوزير سعادته  وأبدى معايل 
بالتوقيع عىل تنفيذ سلسلة من املشاريع 
مبحافظــات أبني وشــبوة وحرضموت 

واملهرة.

وطالب معايل الوزير من مدراء فروع 
املؤسسة العامة للطرق والجسور بالعمل 
عىل مضاعفــة الجهــود واإلرساع يف 
إنجاز تنفيذ املشاريع خالل الفرتة الزمنية 

املحددة لها.
بدوره قــال املهنــدس معني محمد 
املاس، رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة 
الطرق والجســور يف العاصمة عدن أن 
هذه املشاريع تأيت ضمن خطة الصندوق 

للعام ٢0٢٢م.
وشــدد املاس عىل الجهــات املنفذة 
الفرتة  إنجاز املشــاريع خــالل  برسعة 

الزمنية املحددة للمشاريع.
ونوه املاس إىل أن اإلرساع يف العمل 
هدف رئييس لنا ليك يتــم إنهاء معاناة 
من  املستفيدين  واملواطنني  املســافرين 
والريانية  الرئيســية  الخطــوط  هذه 

والداخلية باملحافظات املحررة.

عدن/األمناء/ عبداهلل بارويس:
ظل موظفو مكتب األشــغال العامة 
والطــرق وبقية مرافــق الجهاز اإلداري 
عن  اإلفراج  طويــال  ينتظــرون  للدولة 
الســنوية  للعالوة  املاليــة  التعزيــزات 

والتســويات الوظيفيــة واملبالغ املالية 
املرصودة لهم، والتي تقدر بـ )خمســة 
وســبعني مليار ريال ميني(، التي ظلت 
حبيســة األدراج يف وزارة املاليــة حتى 
تم اإلعالن عن إطالقهــا مؤخرا فرحني 
باســتالم حقوقهم الضائعة منذ سنوات 

طويلــة، ولكن تفاجــؤوا بإيقافها مرة 
أخرى من قبلكم دون معرفة األسباب يف 

ذلك، وأصبح حلمهم كالرساب .
يا ترى هــل مصادرة املبالــغ املالية 
للعالوة الســنوية والتسويات الوظيفية 

حقيقة أم خياال؟!

األمناء / خاص :
لـ"األمناء"  خاصــة  مصادر  أكدت 
بأن رئيس مجلــس القيادة الرئايس د. 
رشــاد العليمي غادر أمــس العاصمة 
عدن يف زيارة خارجية تشــمل اململكة 
العربية  واإلمارات  الســعودية  العربية 

املتحدة.
الرئيس  بــأن  املصادر  وأوضحــت 
زيارته  خــالل  يقوم  ســوف  العليمي 
للســعودية واإلمــارات بالتوقيع عىل 
الوديعة الســعودية اإلماراتية الجديدة 
بالعاصمة  املركزي  البنك  إىل  وإيصالها 

عدن.

البنك  إىل  الوديعة  ومن شأن تسليم 
يف  يسهم  بأن  عدن  بالعاصمة  املركزي 
دون  والحيلولة  اليمنــي  االقتصاد  رفد 
املزيد من االنهيــار يف العملة الوطنية 
التي شهدت انهياًرا كارثًيا أمام العمالت 

األجنبية.

برقية الرئي�س الُزبيدي.. اجلنوب 
يت�سامن مع م�سر بعد فاجعة الكني�سة

العمل ي�سري بخطوات مدرو�سة ون�سعى 
لإجناز امل�سروع باأقرب وقت ممكن

وفاة �سائق )بوكلني( ب�سبب انهيار �سخري باأحد الطرقات يف يافع

وزير الأ�سغال العامة يوقع على تنفيذ ع�سرات امل�ساريع باملحافظات املحررة

ما اأ�سباب م�سادرة العالوة ال�سنوية يا مدير البنك املركزي بعدن؟

م�سادر لـ)الأمناء(: العليمي يغادر اإىل ال�سعودية والإمارات للتوقيع على الوديعة

رئي�س لجنة م�ضروع طريق ال�ضهيد �ضريبة ال�ضيخ اأحمد علي القا�ضي:


