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محليات

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
التنفيذية  الهيئــة  رئيــس  التقى 
للقيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل 
الجنــويب مبحافظة لحــج، املحامي 
رمزي الشعيبي، أمس، مبكتبه - مدراء 

اإلدارات التنفيذية باملحافظة.
رضورة  عىل  الشــعيبي  وشــدد 
مضاعفــة الجهــود واالرتقاء بعمل 
2023م  الجديد  العــام  اإلدارات خالل 
مبا يتواكب مع مســتجدات األوضاع 
الســاحة  تشــهدها  التي  الراهنــة 

الجنوبية.
الراهنة  املرحلة  بأن  الشعيبي  وأكد 
تتطلب بذل املزيد من الجهود وتسخري 

للقيام  الطاقات  كل 
بالنفع  يعــود  مبا 
عــىل  والفائــدة 
ويســهم  املواطن 
مــن  بالتخفيــف 
خصوصا  معاناته، 
تنصــل  ظــل  يف 
املحلية  الســلطات 
واجباتهــا  عــن 
ســية  سا أل ا
تجاه  والرضوريــة 
يف  املواطنــن 

املحافظة.
الشعيبي  رمزي  املحامي  واستمع 
واملقرتحات  للمالحظات  اللقاء  خالل 

التي قدمها مــدراء اإلدارات والهادفة 
التنظيمي وتنظيمه  العمل  إىل تطوير 

يف املحافظة واملديريات.

األمناء/خاص:
الفنية  الفــرق  تواصــل حاليــا 
والهندسية  يف مرشوع إعادة تأهيل 
الطريق من جولة الغزل والنسيج حتى 
جولة كالتكس تكثيف  أعامل الصيانة 
لجسم الطريق الذي يتم إعادة تأهيله 
صيانة  صندوق  من  وإرشاف  بتمويل 
الرئييس  املركــز  والجســور  الطرق 

بالعاصمة عدن.
وتســتمر تنفيذ األعامل من قبل 
فرق العمــل الفنية لـ)رشكة الفيصل 
للمقــاوالت( الجهة املنفذة للمرشوع 
بتسوية الطبقة أسفل  رسير الطريق 
بعد االنتهاء من أعامل القطع من جهة 
اليمن مع  بدء أعامل القطع  والخرش 

لجزء من الجهة اليرسى للطريق.
وقــال املهنــدس جــالل الحدي 
مديــر املرشوع أن أعــامل تجهيزات 
لالنتهاء،  الطريق يف طريقها  أساس 
لطبقة  الردم  أعــامل  يف  البدء  ويتم 
البيسكورس حتى يتم التجهيز ألعامل 

الرش والسفلتة.
وأشــار الحــدي أن تنفيذ أعامل 
تأهيــل الطريــق يحظــى مبتابعة 

إدارة  مجلس  رئيس  قبل  من  مستمرة 
صندوق صيانة الطرق املهندس معن 
املاس ومدير عــام مديرية املنصورة 
األســتاذ أحمد الداؤودي لسري أعامل 
تنفيــذ املرشوع وفقــا للمواصفات 
الفنية والفرتة الزمنية املحددة من اجل 

انجاز وفتح الطريق أمام املواطنن.
تأهيل شارع جولة  ويعد مرشوع 
الغزل والنسيج إىل جولة كالتكس من 
أهم املشاريع التي تنفذ يف العاصمة 

عدن ملــا ميثله الطريــق من رشيان 
حيــاة متدفق ملرور آالف الســيارات 
عليه يوميــا، والذي يوليــه كٌل من 
قيادات وزارة األشغال العامة والطرق 
ممثلة مبعايل الوزير املهندس ســامل 
ممثلة  املحلية  والســلطة  الحريزي، 
مبعايل وزير الدولة محافظ محافظة 
عدن األستاذ أحمد حامد مللس اهتامًما 

بالًغا لتسهيل حركة املواطنن عليه.

املهرة/ األمناء/ خاص:
شــهدت ســواحل مديرية حوف 
مبحافظة املهــرة، يف األيام املاضيةأ 
نفــوق أعــداد هائلة من األســامك 
معرفة  دون   , "الجمــري"  الصغرية 

األسباب من وراء الحادثة النادرة.
وقال شهود عيان إن كميات كبرية 
من ســمك الجمري، نفقت وتدفقت 
إىل الساحل خالل الفرتة األخرية، يف 

ظاهرة غري مألوف من قبل.
أثارت  الظاهرة  تلــك  أن  وأضافوا 
قلقًا يف أوســاط املواطنــن، الذين 
مل يخفــوا قلقهم مــن أن يكون ذلك 
املنطقة  يف  كيميايئ  تلوث  عن  ناتجًا 
الساحلية، ما قد يؤثر سلبًا عىل الحياة 

البيئية وبالتايل حياة املواطنن.
وأرجع مصــدر يف هيئة املصائد 
ذلك  وراء  السبب  أن  باملهرة،  السمكية 
والتغريات  الطبيعيــة  "الظواهر  إىل 
مثل  البحر،  ملياه  والفيزيائية  املناخية 
الحــرارة وامللوحة  انخفــاض درجة 

واختالف نسبة األكسجن وغريها".
وأشــار املصدر إىل أن "فريقًا من 
هيئة املصائد نزل إىل ســواحل حوف 
وأخذ عينات، وتم فحصها يف املختر، 
وتبــن أنــه ال وجــود ألي ملوثات 

كيامئية وبيولوجية يف مياه البحر".
وطأمن املصدر "الجهات الرسمية 
ال  أنه  العــام  والرأي  العالقــة  وذات 
املهرة  خوف عىل ســواحل محافظة 
من أي ملوثات قــد تؤثر عىل توازن 
البيئة البحرية، كــام أنه ال رضر من 
النافقة من  الكميات  االســتفادة من 
كأعالف  الســتخدامها  القرشيــات 
الفحوصات  أكــدت  ان  بعد  للموايش 
والطفيليات  امليكروبــات  من  خلوها 

املرضية".
وكان قد شهد ساحل مدينة املكال 
يف عــام 2019 ظاهرة وجود كميات 

كبــرية مــن الجمــري نافقة عىل 
الساحل.

وبحســب فريق علمــي من فرع 
واألحياء  البحــار  علوم  أبحاث  هيئة 
التقرير  أن  أوضح  بحرضموت،  املائية 
العلمــي ّبن أن الظاهــرة عبارة عن 
نفوق مجاميــع من الجمري األحمر 
نتيجة  بكميات كبرية بسبب االختناق 
اصطدام  من  الناتج  األوكسجن  لقلة 
القطيع بتيار مايئ بارد، مشــريًا إىل 
أنها حالة عارضة بسبب االضطرابات 
وخليج  الهندي  املحيــط  يف  املتكررة 

عدن والبحر العريب.

األمناء/ خاص:
أصدرت املحكمة الجزائية املتخصصة بالعاصمة عدن أحكامًا تقيض 
بســجن 3 متهمن بن 5 سنوات و25 عامًا بعد ثبوت إدانتهم يف قضايا 

االتجار وحيازة املخدرات.
وأوضــح إعالم وزارة العدل أن املحكمــة الجزائية املتخصصة عقدت 
جلستها برئاســة القايض يحيى السعيدي وحضور عضو النيابة, هديل 

السيد وأمن رس الجلسة نادية عبدالرحمن.
وقضت املحكمة يف قضيتن عىل النحو اآليت:

السجن خمسة وعرشون عاًما بحق املتهم )ز.ع.ق(، لثبوت ما   -
نسب إليه يف قرار االتهام بحيازة املخدرات.

إدانة املتهمة )س.س.ع(، مبا نســب إليهــا يف قرار االتهام   -
بحيازة املخدرات مــن غري قصد, وكذلك إدانتها مبا نســب لها يف قرار 

االتهام الفقرتن الثانية والثالثة ومعاقبتها بالسجن خمس سنوات.
قىض الحكم مصادرة جميع املضبوطــات ومصادرة األموال   -

املتحصلة من الضبط وإتالف املخدرات.
إدانة املتهم )م.ع.أ( مبا نسب إليه من حيازة مخدرات من غري   -
قصد ومعاقبته بالســجن ملدة خمس سنوات, كام قىض الحكم مصادرة 

املضبوطات وإتالف املخدرات.
براءة املتهم )م.ع.م( مبا نسب إليه يف قرار االتهام.  -

األمناء/ خاص:
أكد عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب سامل ثابت العولقي 
أن أي أمنيات أو رغبات بعض األطراف يف الســيطرة عىل الجنوب ليست 

سوى أضغاث أحالم.
وقال العولقي يف تغريدة له عىل تويرت: "لقد كانت رؤيتنا الجنوبية 

واضحة منذ البداية، ومل يُشْبها التباس".
وأضاف: "نتطلع إىل الغد بواقعية سياسية، وجنوبنا يدرك تحالفاته 
ومواقفه ومســتقبله جيدًا، مثلام ال يدرك الكهنوت الحويث، أن رغباته 
وأمنياته يف السيطرة عىل الجنوب ومقدراته سلاًم أو حربًا مجرد أضغاث 

أحالم".

األمناء / خاص :
نفت قيادة عمليات محور أبن، شائعات متداولة عىل مواقع وسائل التواصل 
االجتامعي، حول اشــتباكات بن القوات املســلحة الجنوبية والقبائل، مستنكرة 

مزاعم بحصار إحدى املناطق السكنية يف مديرية مودية.
وأوضحت أن القــوات الجنوبية تواصل مطاردة العنارص اإلرهابية يف مديرية 
مودية، عقب وقوع كمن مســلح لعنارص إرهابية اســتهدف القوات الجنوبية، 

بوادي عومران ما أسفر عن سقوط جرحى من أبطال القوات الجنوبية.
واستهدفت العنارص اإلرهابية وحدات عســكرية للقوات املسلحة الجنوبية، 
إال أن القوات شــنت حملة مالحقة لضبط املتورطن يف الجرمية اإلرهابية بنطاق 

املديرية.

األمناء / خاص :
شــهدت مديرية صرية يف العاصمة عدن أمس االثنــن، حملة رش ضبايب 
ملكافحة الحرشات الناقلة لألمــراض واألوبئة يف األحياء واملنشــآت الخدمية و 

التعليمية باملديرية.
انطلقت الحملة بتوجيهات الدكتور محمود بن جرادي، بهدف استهداف مواقع 

انتشار الحرشات املتسببة يف نقل األمراض، خالل هذا التوقيت سنويا.
واستهدفت الحملة أحياء الســكنية يف امليدان، والطويلة، واملطافئ، والهنود، 
وحســن، واملتحف، والسبيل، وامللك ســليامن، والزعفران، وحسن عيل، والسوق 

املركزي وآخرين.
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