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محليات

في حفل اختتام دورة اأ�شا�شيات الر�شم الت�شكيلي..

األمناء/ خاص :
بحث أحمد حامــد مللس، محافظ 
معني  املهندس  مــع  عدن،  العاصمة 
املاس، رئيس صنــدوق صيانة الطرق 
أمس  الرئيــس يف عــدن،  باملركــز 
األربعاء، أعــال صيانة وتأهيل عدد 

من الطرق مبديريات العاصمة.
ووجه املحافــظ برسعة البدء يف 
توســعة طريق )العلــم – الرحاب(، 
الرصف  شــبكة  أعال  واســتكال 
مايو   22 )املمدارة  طريق  يف  الصحي 
التعاون  رضورة  إىل  الفتا  السيلة(،   –
املشرتك بني السلطة املحلية وصندوق 
صيانة الطرق ومكتــب األمم املتحدة 

لخدمات املشاريع.
املُنفذة  املشــاريع  واســتعرض 
بدعــم الصندوق املمولــة من مكتب 
املشــاريع،  لخدمات  املتحــدة  األمم 
والصعوبــات التــي تواجــه عملية 

عىل  وتداعياتها  والتأهيــل،  رسعة تسليم املشاريع.الصيانة 

األمناء/خاص:
يف حفل اختتام دورة أساســيات 
لوحتان  ُعرِضت  التشــكييل،  الرسم 
مرســومتان للرئيس القائد عيدروس 
بن قاســم الزبيــدي، والعميد الركن 
ســعيد بن أحمــد املحمــدي، رئيس 
طالب  رســمها  حرضموت،  انتقايل 
يف  التدريبية  الــدورة  يف  شــاركوا 

أساسيات الفن التشكييل.
الثقافية  اإلدارة  نظمتهــا  الدورة 
بانتقــايل املحافظــة التــي بدورها 
اكتشاف مواهب يتالعبون  استطاعت 
بالفرشــاة وترتاقص فيه األلوان يف 
نشاط فني جميل يعد وسيلة تعبريية 
اغتالها نظام صنعاء منذ عام 1990م 
النصيب  عامة  للفنــون  كان  والتي   ،
األكرب مــن تبعات الوحــدة الكارثية 
املوهوبني.وتهميش الكوادر الفنية واملبدعني من من خــالل إغــالق معاهــد الفنون 

األمناء/ خاص:
نائب  باهرمز،  املهندس سامي  اطلع 
رئيس مجلس صيانة الطرق والجســور 
املركز الرئييس عدن، عىل أعال مرشوع 
تأهيل وصيانة الخــط الدويل ) العلم - 
دوفس( الرابط بني العاصمة عدن وباقي 
لســلطنة  إضافة  املجاورة،  املحافظات 

عان والسعودية.
جاء ذلك خــالل زيارته ملوقع العمل 
حيث  اإلنجاز،  مســتوى  عىل  والتعرف 
استمع من املدير التنفيذي ملرشوع العلم 
دوفس املهنــدس محمد الوحييش عىل 
أهم املراحل التي تم إنجازها ومســتوى 

سري العمل.
ووجــه باهرمــز الفــرق الفنيــة 
املنفذة  للجهــة  التابعــة  والهندســية 
مبضاعفة الجهــود وإنجاز األعال يف 

الوقت املحدد وفق املواصفات املطلوبة.
ويجــري تواصل األعــال يف خط 
)العلم - دوفــس( يف أبني ضمن جملة 
شبكات  وصيانة   تأهيل  مشــاريع  من 

الحكومة  قيــادة  برعايــة  من  الطرق 
ممثلة باملهندس ســامل محمد الحريزي 
وزير األشــغال العامة والطرق ومتويل 

وإرشاف صنــدوق صيانة الطرق ممثلة 
املهندس معني  الصندوق  برئيس مجلس 

محمد املاس.

األمناء / خاص :
امرأتني  إثيــويب  مهاجــر  طعن 
وأصاب آخرين، فجــر أمس األربعاء، 
مرخة  مبديرية  مروعــة  جرمية  يف 

السفىل، يف محافظة شبوة.
وكشفت مصادر محلية عن إقدام 
راعي أغنام إثيويب يف منطقة القويبل 
عىل االعتداء عــىل أرسة يعمل لديها 

طعًنا بالسكني، قبل أن يلوذ بالفرار.

األمناء / خاص :
توصلت األجهزة األمنيــة يف دلتا أبني، الثالثاء، إىل عصابة مكونة من 
أربعة متهمني بحوزتهم كمية من املخدرات، حيث ألقت القبض عليهم خالل 

مرورهم بنقطة أمنية يف عاصمة املحافظة زنجبار.
وكشفت مصادر أمنية أن املتهمني هم: )أ.ص.ي( و )و.م.أ( و )ع.ف.ع( 
و)م.س.س(، مؤكدة القبض عليهم متلبســني وبحوزتهم كيلو جرام من 

مادة الحشيش املخدر.
وأكدت املصادر أن التحقيقات األولية كشــفت عن تحرك املتهمني من 
منطقة العرب إىل العاصمة عدن عــىل منت حافلة نقل كبرية، موضحة أنه 
جرى تحريز املضبوطات يف محرض رســمي استعداًدا لتسليمهم للجهات 

املختصة الستكال اإلجراءات القانونية.

األمناء / خاص :
األجهزة  ضبطت 
عصابــة  األمنيــة 
برسقة  متخصصــة 
مركبات  من  البضائع 
منطقة  بــني  النقل 
وجولة  الكراع  جولة 
مديرية  يف  السفينة 
دار ســعد بالعاصمة 

عدن.
شكاوى  ووصلت 
املواطنــني  مــن 
للرسقة،  بتعرضهــم 
فرق  بــدأت  حيــث 
مهامها  التحريــات 

ومراقبة أفــراد العصابة ورصد تحركاتهم وأماكن ســكنهم حتى القبض 
عليهم، وإحالتهم للتحقيق.

واعــرتف املتهمــون بارتكاب عدد مــن جرائم الرسقــة، وأماكن بيع 
املرسوقات، حيث جرى فتح تحقيق شامل يف الجرمية الستكال اإلجراءات 

قبل إحالتهم إىل النيابة.

حمافظ عدن يوجه ب�شرعة ا�شتكمال م�شاريع الطرق

ر�شم �شورة للرئي�س القائد )عيدرو�س الزبيدي(

نائب رئي�س �شندوق �شيانة الطرق يطلع على اأعمال م�شروع خط )العلم - دوف�س(

مهاجر اإثيوبي يقتل امراأتني 
طعًنا يف مرخة ال�شفلى

�شقوط ع�شابة من 4 مهربني 
للمخدرات بدلتا اأبني

ع�شابة �شرقة تعرتف بجرائمها يف دار �شعد


