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محليات

األمناء/خاص:
ناجي حسني،  األســتاذ عبود  ترأس 
مدير عام مديرية دارسعد، رئيس املجلس 
املحيل، أمس الســبت، بديوان الســلطة 
املحلية، اجتامع املكتب التنفيذي لشــهر 
سبتمرب 2022  الخاص مبديرية دارسعد 

بالعاصمة عدن. 
وافتتح مديــر عام املديرية  االجتامع 
بالحديــث حــول املشــاكل والتحديات 
مبديرية  الجوانب  مختلــف  يف  القامئة 
دارســعد، مبا يف ذلك مشكالت الصحة 
واالمن  العامة  واألشغال  واملياه  والرتبية 

والنظافة.
مخاطبًا  ناجي  عبود  االســتاذ  وأكد 
الحارضيــن: "إدارة الســلطة املحليــة 
توليناها،  مســؤولية  سعد  دار  مبديرية 
وعلينــا القيام بواجبنا واملقرص ســيتم 
محاسبته، ويجب أن نعمل وفق هذا املبدأ، 
وإذا مل نقدم لها شيئًا فال داعي أن نجلس 

عىل هذا الكريس".
وتطرق االجتامع إىل مناقشــة ملف 
قراءة  بعد  بدارســعد  والتعليم  الرتبيــة 
ومراجعــة املحرض الســابق واملصادقة 
عليه، حيث استعرض األستاذ محمد قائد 

املحلوي تقرير مكتــب الرتبية  موضحا 
اإلنجازات التي متت خالل الفرتة املاضية 
التي  واملعوقات  املشــاكل  إىل  باإلضافة 
تواجــه املكتب مع تحديــد االحتياجات 
الرضورية التي من شــأنها أن تسهم يف 

تحسني جودة التعليم باملدارس. 
نائب  حرضه  الذي  االجتامع،  وناقش 
مدير عام املياه والرصف الصحي املهندس 
زيك حداد، اإلشكاليات التي تواجه قطاع 
الرصف الصحــي ورضورة عمل إجراءات 
لتصحيح مسار العمل ومعالجة مشكالت 

نقص عــامل الرصف الصحــي وصيانة 
املضخات وشحت املعدات وغياب سيارات 
األوقات  الشفط عن مديرية دارسعد يف 

الرضورية والطوارئ.
وخرج بعدد من التوصيات والقرارات 
الهادفة إىل تفعيل عمل الســلطة املحلية 
يف مختلف املرافق يف مديرية دارســعد 

بالعاصمة عدن.
كــام أقر االجتــامع تشــكيل لجنة 
تحضرييــة لالحتفال بعيد ثــورة الرابع 

عرش من أكتوبر املجيدة.

األمناء/خاص:
برعاية دولة رئيــس مجلس الوزراء 
الدكتــور معني عبدامللــك، افتتح معايل 
وزيــر النقل الدكتور عبدالســالم صالح 
ُحميد، مبنى ديــوان وزارة النقل الجديد 
الكائن مبديرية التواهي بالعاصمة عدن، 
بحضور وزير الزراعة والرثوة الســمكية 
والشــؤون  الســقطري  ســامل  اللواء 
الدكتور محمد سعيد  والعمل  االجتامعية 
تأهيله وترميمه  إعــادة  الزعوري، عقب 

وتحديثه بتمويل ذايت.
 37 املبنى من طابقني يضم  ويتكون 
مكتًبا وقاعــة اجتامعات ومرافق أخرى، 
بتكلفة قدرت بأكرث من 450 مليون ريال 
خليج  موانئ  مؤسسة  من  بتمويل  ميني 

عدن.
أوضح  االفتتاح،  رشيط  قص  وعقب 
وزيــر النقل الدكتور عبدالســالم ُحميد، 
أن تدشــني هذا املبنى يــأيت متزامنًا مع 
توجهــات نائب رئيس مجلــس القيادة 
الزبيدي،  اللــواء عيــدروس  الرئــايس 
وحكومة املناصفة بتفعيل عمل الوزارات 
من العاصمة عــدن، حيث جرى ترميمه 
وتأهيلــه وتحديثــه باألجهــزة التقنية 
والفنية واإلدراية عىل ضوء ذلك، مشــريًا 
إىل مكانــة املبنى الجديــد الذي يعد من 

أصول وزارة النقــل وذات طابع تاريخي 
ومعامري لديوان الوزارة قبل عام 90م.

وأعرب وزير النقــل عن اعتزازه بهذا 
املبنى ومســتوى اإلنجاز الــذي تم فيه 
وشــمل عىل أعامل ترميم وإعادة تأهيل 
وتوســعة ملكاتب إضافية بهدف مواكبة 
واســتيعاب جميع  العمــل  متطلبــات 
القطاعــات البحرية والجويــة والربية، 
مشــددًا عىل رضورة العمــل وفق األطر 
املؤسســية وااللتزام باللوائح والقوانني 

املنظمة لسري العمل يف هذا القطاع الذي 
يعد من أهم القطاعــات الحيوية الرافدة 

لالقتصاد الوطني.
ومثن الدكتور ُحميد، جهود القامئني 
الذي  املرشوع  هذا  تنفيذ  عىل  واملرشفني 
استمر قرابة اكرث من عرشة اشهر، مباركًا 
هذا االنجاز الذي ســيعكس إيجابًا عىل 
النقل، متمنيًا  اداء جميع موظفني وزارة 
لهم النجاح والتوفيــق يف املهام املوكلة 

لهم.

األمناء/خاص:
ناقش املهنــدس معني محمد املاس، 
رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق 
عدن  الرئييس-العاصمة  املركز  والجسور 
مع مدير مديريــة حبيل  جرب مبحافظة 
لحج بديع القطيبي رزمة من مشــاريع 
لتنفيذها يف  الطرقــات  صيانة عدد من 

املديرية.

واطلــع املــاس مــن القطيبي عىل 
يف  جرب  حبيــل  مديريــة  احتياجــات 
للخطوط  مشــاريع  لتنفيذ  املحافظــة 
وغريها   املديرية  بني  والرابطة  الرشيانية 

من املناطق املجاورة.
حيث تم النقاش حول تنفيذ  مشاريع  
الذنبة يف  وتأهيل طريق  خاصة بصيانة 
املديرية وكذا مرشوع  صيانة جرس وادي 

بنا حبيل جرب.

وبشــان االهتــامم باملحافظة عرب  
املاس عــن  الحرص  البالــغ الذي توليه 
القيادة الرئاسية والحكومة ممثلة بوزير 
األشــغال العامة والطرق املهندس سامل 
دعمها   يف  لحــج   ملحافظة  الحريــزي 
مشددا  والتنموية.  التطويرية  باملشاريع 
عــىل اهتامم صنــدوق صيانــة الطرق 
يف تنفيــذ املشــاريع وانجازها  لخدمة 

املواطنني والتخفيف من معاناتهم.

األمناء/خاص:
اســتهدفت عنارص إرهابية فريقا هندسيا من قوات ألوية العاملقة 

الجنوبية، أمس السبت، بعبوة ناسفة يف مدينة عتق مبحافظة شبوة.
وأســفرت الجرمية اإلرهابية عن استشهاد جندي وجرح 3 آخرين 

بانفجار العبوة التي استهدفت عربة عسكرية يستقلها الفريق.

األمناء/خاص:
نجا مدير أمن رشطة تنب النقيب عبد الكريم ســعيد )جهظر( من 
حادث مروري جراء تصادم طقمه العسكري مع باص خاص يف الخط 

العام منطقة برئ نارص مبديرية تنب.
وذكرت عمليــات أمن محافظة لحج يف بيان لها ُنرش الجمعة :”أن 
الحادث املروري الــذي وقع يف منطقة برئ نارص الخط العام ملدير أمن 
رشطة تنب نتيجة تصادم بني باص خاص سائقه يدعى/ مبارك محمد 

عبد امللك 30 عامًا والطقم العسكري".
وأشــار البيان :“ نتج عن الحادث إصابة النقيب )جهظر( بإصابات 
خفيفــة فيام أُصيب مرافقــوه، مروان محمد عــوض 36 عامًا، منري 
محمد نارص 28 عامًا، يوسف أحمد عيل 34 عامًا، نرص اللَّه سفيان 16 
عامًا، مأمون أنور جابر 20 عامًا، جميعهم يســكنون مديرية املسيمري 

مبحافظة لحج".
وجاء أيضًا  "أن ســائق الباص والركاب قــد أصيبوا جراء التصادم 

حيث تفاوتت اإلصابات بينهم".

األمناء/خاص:
شــهدت وزارة املالية إصدار قرار، أمس السبت، بتخفيض التعرفة الجمركية 

بنسبة 80 % للمركبات القدمية من موديل 2009 ملدة شهر واحد.
كام نص القرار عىل تخفيض الجامرك عىل السيارات املستوردة من موديل 

2010 إىل 2022 بنسبة تراوحت بني )30 – 70( خالل الفرتة املحددة.
ودعت مصلحة الجامرك جميع املواطنني إىل االستفادة من القرار واإلرساع 

بجمركة وترقيم سياراتهم خالل الفرتة املعلنة.
ويهــدف القرار إلتاحة الفرصــة أمام جميع املواطنــني لرتقيم مركباتهم 
واالســتفادة من التخفيضات، مؤكدا عدم السامح بعد انتهاء الفرتة ألي مركبة 

من الحركة يف املدن واملحافظات دون استكامل اإلجراءات الجمركة والرتقيم.

األمناء/خاص:
ضبطت قوات حزام الطوق باًصا مرسوًقــا عند محاولة إخراجه إىل خارج 

العاصمة عدن.
وأكد مصدر يف العمليات املركزية لقوات الحزام األمني أن أفراد نقطة العلم 
رشق العاصمة عدن متكنوا من ضبط باص مرسوق نوع “دباب“ بعد تعميم بالغ 

حول رسقته من مديرية املنصورة خلف مستوصف السالم.
وأوضح املصــدر أن الباص املضبوط كان عىل متنه أربعة أشــخاص تبنّي 
من خالل التحقيقــات األولية أن املتهم بالرسقة قد باعه ألحد أبناء مديرية لودر 
محافظة أبني، مببلغ 7 آالف سعودي، وكان يريد إخراجه إىل مكان املشرتي، غري 

أن نقطة العلم أفشلته.
وأضاف: "من خالل التحقيقات األولية اتضح بأن املشرتي مل يكن يعلم بأن 
الباص مــرسوق، حيث تم فتح ملف للقضية وجمع االســتدالالت واالعرتافات 

للمتهم ثم إحالتهم إىل الجهات املختصة".

مدير عام د�ر�صعد: على �جلميع �لقيام ب��جبهم و�صنحا�صب �أي م�ص�ؤول مق�صر يف عمله

بعد �إعادة �لتاأهيل.. عدن ت�صهد �فتتاح مبنى وز�ري يع�د �إىل عهد دولة �جلن�ب

�صندوق �صيانة �لطرق يطلع على �حتياجات مديرية حبيل جرب من م�صاريع تاأهيل �لطرق

�صهيد و3 جرحى من �لعمالقة با�صتهد�ف �إرهابي بعتق

حلج.. جناة م�ص�ؤول �أمني من حادث مروري

تخفي�صات جمركية على �ل�صيار�ت ملدة �صهر

ا م�صروًقا �صرق عدن ق��ت �حلز�م �لأمني ت�صتعيد با�صً


