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الأمناء  /خا�ص :

عدن /الأمناء /جالل بي�ضاين

أُقيمت صباح أمــس اإلثنني انتخابات
دميقراطية النتخاب لجنة نقابية ملحطة
الحســوة البخارية والتي تضم أكرث من
 691عام ًال وموظف ًا .
االنتخابات اف ُتتحــت من قبل النقابة
العامة للكهرباء والطاقة عدن وحضور
ممثل االتحاد العام للنقابات عدن  ،وتم
اختيار لجنة إلدارة من عامل وموظفي

املحطة مكونة من التالية أسامءهم :
 1مســعد قاســم 2- ،رائد قحافة، 3خالــد ميك 4- ،عبدالله ســويد5- ،مصطفى إسامعيل 6- ،فارس عبده قائد
 7محمد عيدروس.هــذا وقــد متــت عمليــة االقرتاع
بكل شــفافية وأجواء تســودها روح
الدميقراطية والتي استمرت حتى الساعة
الثالثة عرص ًا و بعدها متت عملية الفرز
الختيار 11عضو ًا للجنة النقابية.

نفذت السلطة املحلية مبديرية الربيقة
محافظــة عــدن ومبســاندة األجهزة
األمنية والعسكرية حملة إلزالة األكشاك
العشوائية املســتحدثة يف الشارع العام
باملديرية بحضــور مدير عام املديرية /
هاين محمد اليزيدي .
وقال اليزيدي  :أن تنفيذ الحملة تأيت
بعد أن رشع عدد من املواطنني يف إقامة
أكشــاك لغرض البيع والرشاء فيها يف

رصيف املشاة يف الشارع العام باملديرية
بطرق غري قانونية مســتغلني األوضاع
االستثنائية التي تعيشها البالد .
وأكــد مدير عــام املديريــة "هاين
اليزيــدي" بان الحملة ستســتمر حتى
االنتهاء من مهمتها بعيد ًا عن االنتقائية
و املحســوبية وســترسي عىل جميع
املخالفــن بال اســتثناء  ،مشــر ًا إىل
أن الحملــة تأيت للحفاظ عــى الوجه
الحضاري والجــايل التــي تتميز به
املديرية.

أكد قيادي عسكري يف الجيش الوطني
تقدم قــوات الجيش واملقاومة نحو جبال
(كتاف) التي تبعد عن وسط صعدة بنحو
 30كيلوم ً
رتا تقري ًبا.
وقــال العقيد  /مهــران القباطي قائد
قوات الجيش بجبهة صعــدة وقائد لواء
الصحراء ،لـصحيفة «الرشق األوسط» ،إن
قوات الجيش استطاعت السيطرة الكاملة
عىل مقر اللــواء  101وغنمت الكثري من
األســلحة والذخائر منها ثــاث دبابات

صالحة لالستخدام ،مبي ًنا أن مفرق الجوف
(طريق رئيــي يســتخدمه الحوثيون
لإلمداد) أصبح تحت مرمى نريان الجيش
الوطني واملقاومة ،وبالتايل توقف الدعم
بشــكل كامل ألفرادهم .وأضاف« :بعد أن
أصبح مفــرق الجوف تحت نرياننا انقطع
اإلمداد كل ًيا للبقع».
وأشار قباطي إىل أن صفوف الحوثيني
وصالح تشــهد انهيارات وانســحابات
منذ اليومــن املاضيني يف محاولة منهم
للتمركز يف مواقع جديدة حتى ال تطالهم
نريان الجيش الوطني واملقاومة التي أكد

مدير الربيقة يقود حملة لإزالة الأك�شاك
الع�شوائية امل�ستحدثة يف املديرية

أُقيم يوم أمس األول حفل التخرج لقســم الصيدلة الدفعة
الـ  31وقسم األشعة املســاة " دفعة الشهيد اللواء /جعفر
محمد ســعد " مبعهد د /أمني نارش للعلــوم الصحية بقاعة
املاس بحضور د .نجيب نارص الحميقاين عميد معهد د /أمني
نــارش  ،ومديرة دائرة التقنيات د /نجــاة الحكيمي  ،ورئيس
قســم الصيدلة د .بشار محمد إبراهيم  ،ونائب شؤون الطالب
د .عيدروس  ،وعدد من الكوادر الرتبوية والتعليمية .
ويف الحفل ألقي عدد مــن الكلامت التي باركت للخريجني
نجاحهم وتخرجهــم وتكريم الطــاب الخريجني وعدد من
الكادر التعليمي .
وساد الحفل مشاعر من الفرحة والحزن يف آن واحد التي
اكتســت بها مالمح طالب هذه الدفعة والحارضين حني متت
قراءة نبذة قصرية عن الشهيد اللواء جعفر والتي سميت دفعة

الخريجني باسمه .

قوات �أمنية تقوم بحملة �إزالة لبع�ض البنايات الع�شوائية يف ال�شيخ عثمان
عدن  /الأمناء � /سامح جوا�س :

قامت قوة أمنيــة ظهر األحد بتنفيذ حملــة إزالة املحالت
واملباين العشــوائية واملخالفة يف فرزة الهاشــمي مديرية
الشيخ عثامن.
وتأيت هذه الحملة بعد صدور توجيهات محافظ املحافظة
عيدروس الزبيدي باستئناف حملة إزالة العشوائيات.
وقد لقيت هذه الحملة ارتياح ًا شــعبي ًا كبري ًا لدى املواطنني
الذيــن طالبوا باســتمرار مثل هذه الحمــات والقضاء عىل
العشوائيات التي شوهت املنظر الجاميل والعام للشيخ عثامن،
كام طالبوا بحمالت أخرى بضبط بائعي السالح وكل مظاهر
الفوىض يف املديرية.

حمافظ حلج ونائبه يتفقدان البنك املركزي واملجمع الق�ضائي ومبنى املالية
حلج  /الأمناء  /خا�ص :

عدن/الأمناء/حممد القادري :

تفقد محافــظ محافظــة لحج
الدكتــور  /نارص الخبجــي  ،ونائبه
األمني العام للمجلس املحيل  /عوض
بن عــوض الصالحي ،يــوم األحد 8
ينايــر  ،2017األرضار التــي لحقت
مببــاين البنك املركــزي اليمني فرع
لحــج ،واملجمع الحكومــي ومكتب
املالية.
وخــال الزيــارة التفقدية ،اطلع
املحافظ الخبجــي ونائبه الصالحي
عىل حجــم األرضار التي تعرضت لها
املباين الثالثة أثناء الحرب التي شنتها
مليشــيات الحوثيني واملخلوع صالح
وشملت محافظة لحج ،وقضت عىل
البنية التحتية يف املحافظة.
وتجول املحافظ ونائبه يف أقسام
وغرف املبــاين الثالثة ،التي تعرضت
للخراب الكبري ،متعهدين بالســعي
إلعادة تأهيــل تلك املباين وإصالح ما
خربته األيادي اآلمثة.
وأكد املحافظ ونائبه أن عجلــة التنمية انطلقت يف لحج،
ولن تتوقــف إال بإعادة كل مرافق الدولــة للعمل يف مبانيها
بأحســن مام كانت ،وإنعــاش قطاعات لحــج يف مختلف
املجاالت ،مشــرين أن مباين البنك واملالية واملجمع القضايئ
مبــاين مهمة ،ويجــب أن تعود للعمل ،ولن نألــوا جهد ًا يف
إعادتها وإنعاشها.

ويف ختام الزيــارة ،أكد محافظ لحج ونائبه ،أنه ســيتم
تشكيل لجنة هندســية لتقدير تكاليف الرتميم ،خاصة بالبنك
املركزي الذي يحتاج إىل ترميم وتشــطيبات اعتيادية ،إضافة
إىل إعادة ترتيب وتجهيز مكتب املالية وإعادة تشــغيله ،فيام
املجمع القضايئ الذي تعرض ألرضار بالغة ،سيتم توفري مبن ًا
خاص ًا بالنيابات واملحاكــم للعمل حتى يتم إعادة إعامر مبنى
املجمع القضايئ.

ً
القائد مهران قباطي  :قواتنا تتقدم نحو كتاف ب�صعدة وقطعنا الإمدادات كليا عن امللي�شيا بالبقع

�صعدة  /الأمناء :

أنها تطاردهم كظلهم .وتابع« :منذ يومني
نرى انسحابات غري طبيعية يف صفوفهم،
وهم يحاولون تعزيز مضيق صعدة ،ألنهم
موجــودون يف جبــال ذات تضاريس ال
تناســب متركزهم ،ومن خالل االستطالع
نرى أنهم بدأوا بتعزيز مداخل صعدة».
وبحســب العقيد قباطــي ،فإن قوات
الجيش الوطنــي واملقاومــة تعترب يف
مرحلة ما يطلق عليه عسكر ًيا بـ«استقرار
را إىل أنه بعد الســيطرة
النجاح» ،مشــ ً
عىل أجهزة االتصاالت الخاصة بالحوثيني
وصالح «نسمع خالفات فيام بينهم وعتاب ًا

وسباب ًا وشت ً
ام ويلوم ٌ
كل منهم اآلخر ،كام
أن لدينا عددًا من األرسى اعرتفوا مبواقع
األلغام وأماكنها».
ويســتخدم الحوثيون وقــوات صالح
شبكة ألغام قد تصل أعدادها إىل  30لغ ً
ام
أو أكرث ،بحسب العقيد قباطي الذي كشف
ألغاما بالســتيكية ال
أنهم يزرعون أيض َا
ً
ميكن ألجهزة الكشــف العادية رصدها.
واســتطرد « :وجدنــا ألغامــا غريبــة
بالســتيكية مضادة للدروع ال تكشــفها
األجهزة العادية ،لكن الســعودية دعمتنا
بأجهزة حديثة تظهر اللغم البالســتييك

ريا يف التقدم».
األمر الذي ساعدنا كث ً
ً
ووفقا للعقيــد قباطي ،تم العثور عىل
مجموعة من األطفال يقاتلون يف صفوف
الحوثيــن والحرس الجمهــوري التابع
القص
ريا إىل أن هؤالء
لقوات صالح ،مش ً
ّ
ُمجربون عىل القتال رغ ً
ام عنهم .وشــدد
قباطــي عىل مطالبة املنظــات الدولية
واملعنية بحقوق اإلنسان والطفل بتسليط
الضوء عىل هذه املامرســات التي ال متت
للدين أو األخالق بأي صلة.

