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تردي كهرباء �أبني يف
ندوة حوارية بجعار

أبني  /األمناء  /مصطفى السقاف :

برعايــة محافظ أبني اللواء الركن  /أبو بكر حســن عقدت يوم
أمس األول فعاليات الندوة الحوارية بعنــوان "تردي خدمة كهرباء
أبني والصعوبات واملعوقات وآفاق تطويرها وحل إشكالياتها " التي
نظمتها مؤسســة انهض للتنمية والتمكني يف محافظة أبني بقاعة
املوسســة بجعار بحضور الشيخ نارص املنرصي مدير مديرية خنفر
والشيخ حيدرة دحة مستشار محافظ أبني لقطاع الزراعة واألساتذة
محمود سبعة مدير مكتب الرتبية وعادل شيخ الهيثمي مدير مكتب
املالية وذياب الباهزي مدير مكتب الشــؤون االجتامعية يف مديرية
خنفر وعدد من الشخصيات باملديرية .
ويف الحفل ألقت األخت األستاذة هدى اليافعي رئيس مجلس إدارة
مؤسسة انهض للتنمية والتمكني مبحافظة أبني كلمة مرحبة
بالجميع وحثت املشاركني إىل املساهمة مبداخالت نوعية تسهم يف
وضع حلول ومقرتحات تعمل عىل تحسني خدمة التيار الكهربايئ .
كام تحدث الخبري االقتصادي األســتاذ محمــود مكيش مديرعام
املؤسســة العامة للكهرباء يف محافظة أبني شاكرا الجهة املنظمة
للفعالة مستعرضا أبرز هموم املؤسسة واملتمثلة بالنقص يف الطاقة
والتي قــال  :إن أبني  ،زنجبار وخنفر واملناطــق املجاورة لها تحتاج
إىل ( )50ميجاوات ملعالجة العجــز فيام املوجود يف املحطة بجعار
()20ميجاوات ال يلبي احتياجات االستهالك املنزيل للتيار الكهربايئ
ناتجا عن الربط العشوايئ وكذلك
للمستهلكني مشريا بأن هناك فاقدًا ً
عدم تسديد قيمة االستهالك " .
وأشــاد مكيش باهتامم وتعاون ودعم الســلطة املحلية يف أبني
ممثلة مبحافظة أبني الذي حرص ويحرص دامئا ملساعدتنا من خالل
املتابعة املســتمرة مع رئاســة الجمهورية ومجلس الوزراء وإخراج
التوجيهــات لبناء محطة جديدة بســعة ( )30ميجاوات يف زنجبار
ملعالجة العجز يف الطاقة رغم بدأ العمل باملرشوع إال أنه تعرث بسبب
وزارة املالية التــي مل ِ
تعط املقاول املســتحقات الخاصة بتجهيزات
األرضية .
ثم قدمت املداخالت من قبل عد ٍد من املشاركني أكدت جميعها عىل
أهمية التوعية املجتمعية والتسديد لقيمة االستهالك املنزيل من التيار
الكهربايئ والتعاون مع املؤسسة من خالل
مشــاركة عقال الحــارات يف محاربة ظاهرة الربط العشــوايئ
وتغريم املخالفني ...

البخيتي يك�شف عن تن�سيق م�شرتك
بني احلوثيني وحزب الإ�صالح
األمناء/خاص:

كشــف القيادي يف جامعة الحويث االنقالبية محمد البخيتي عن
تنسيق مشرتك بني جامعته وقيادات حزب اإلصالح (إخوان اليمن) .
وقال البخيتي يف منشــور له عىل صفحتــه يف موقع التواصل
االجتامعي "فيس بوك" رصده محرر "األمناء" إنه التقى يوم الجمعة
املاضية يف مدينة إب بعدد من املشــايخ والشخصيات بينهم رئيس
جمعية الحكمة التابعة لحزب اإلصالح الشيخ محمد املهدي .
وأشــاد البخيتي بالدور الذي يضطلع به املهدي مبساعدة قيادات
جامعته بتثبيت األمن واالســتقرار يف إب وأبعــاد إب عام وصفه
بـ"الرصاع" وإحباط مساعي تحويلها إىل ساحة معركة عسكرية " .
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�أمني عام خور مك�سر ي�شرف على حملة النظافة يف املديرية
عدن  /األمناء  /خاص :

أرشف األمني العام ملديرية خور مكرس األســتاذ ماجد الشاجري ،
عىل سري الحملة الواســعة للنظافة يف املديرية  ،صباح أمس والتي
شملت معظم احياء املديرية .
واشتملت الحملة الواســعة أحياء و شوارع املديرية حيث شاركت
مؤسسة بانافع لألعامل اإلنســانية مبشاركة فاعلة وذلك من خالل
توفري عدد كبري من ســيارات النقل الكبرية وشيوالت لنقل القاممة
املرتاكمة يف ٍّ
كل من منطقة العريش والصولبان وغازي علوان.
وقدم أمني عام خور مكرس األستاذ ماجد الشاجري شكره وتقديره
ملؤسســة بانافع ممثلة برئيسها عمر بانافع وإىل كل العاملني وإىل
رجال النظافة الذين يعملون تحت حر الشمس و يبذلون كل جهودهم
و طاقاتهم من اجل نظافة العاصمة عدن .
رافقه خــال الزيارة املهنــدس نبيل غانم القائــم بأعامل املدير
التنفيذي لصندوق النظافة والتحســن ،وعــدد من مدراء العموم و
وكالء املديرية وصندوق النظافة .

حقيقة زيارة الوفد �شبوة برئا�سة (اجلبواين)
األمناء/خاص:

قالت مصــادر وثيقة لـ"األمناء" إن
زيارة وفد الرشعية إىل شــبوة والذي
يرأسه وزير النقل "الجبواين" ومدير
االستخبارات "جغامن" وقائد الرشطة
العســكرية "النوبة" مل تكن من أجل
مناقشــة توفري الخدمات لشبوة وال
ألوضاع كهرباء شــبوة وال حتى مطار
عتق رغــم زيارتهم للمطار وتدشــن
انتهــاء الرتميم يف مببلــغ  25مليون
ريال ميني .
وأكــدت املصادر بــأن الزيارة كانت
عسكرية بحته وتحمل استياء كبري من
جهات عليا أرســلتهم للمحافظة تريد
إبقاء الســيطرة عىل الرثوات النفطية
لشبوة عقب ما حدث مؤخ ًرا من انتشار
للمقاومــة الجنوبية يف بعض املواقع
الصحراوية القريبة من حقول النفط .
ووطبقــا للمصادر فــإن االجتامع
الذي عقد تحت مســمى لقاء تشاوري
ألبناء شبوة كان الهدف منه التحريض
عــى ماقامت به املقاومــة الجنوبية
والنخبة الشبوانية من انتشار وسيطرة

يف مواقع كثــرة مل يرق للجهات التي
أرسلت الوفد .
مشــرة إىل أنــه وبفضــل بعض
الشــخصيات والضباط األحرار الذين
حرضوا اللقاء تم حرف مســار اللقاء
من التحريض عىل املقاومة الجنوبية
والنخبــة الشــبوانية إىل مناقشــة
الفساد املسترشي يف القيادات األمنية
والعسكرية واملكاتب الحكومية األمر
الــذي اضطــر إىل انســحاب "قائد
عســكري" وآخــر "قائــد أمني" من

ا ال جتام ع
بذ ر يعــة
الخــروج
عن أجندة
ا للقــا ء
ا ملتفــق
عليــه
مسبق ًـــا
و ا لتطر ق
ملوضــوع
ا لخصــم
من رواتب
ا لجنــو د
والذي وصــل يف آخر أيام رمضان إىل
 40ألف ريال عىل كل جندي يف محور
عتق البالغ عددهم  5200فرد .
وأوضحت املصادر بأنه وبعد فشــل
االجتامع التحريــي تجرى محاولة
لعقد لقاء تشــاوري يف عــدن ألبناء
شــبوة املوالني ألحد أطراف الرشعية
لالعــراض عــى انتشــار املقاومة
الجنوبية والنخبة الشبوانية...

القائد خمتار النوبي يتفقد �سري امتحانات الثانوية العامة يف حاملني

حاملني/األمناء /صبري عسكر:

تفقد قائد اللواء الخامس دعم وإسناد
العقيــد مختار النــويب حاملني صباح
أمس االثنني ســر عمليــة امتحانات
الثانوية العامــة يف املجمع الرتبوي
مبديريــة حاملني برفقــه مدير مكتبه
محمود ســيف ونخبة من الشخصيات
العسكرية يف اللواء الخامس ،حيث كان
يف استقباله مدير املديرية عبدالفتاح
حيدرة ورئيس املجلس االنتقايل العميد
ناجي الكريب ومدير أمن حاملني العقيد
عيل مثنى سعيد ومدير الرتبية األستاذ
عبدالحكيــم صالح نــارص وعدد من
الرتبويني والعمل الوطني يف املديرية.
وخالل الزيارة طاف القائد " النويب
" قاعــات االمتحانــات يف مدرســة
ســعيد صالح قاســم وحاملني للبنات
واطأمن عىل انتظام ســر االمتحانات
باملدرستني  ،مشــيدا مبدى االنضباط

وااللتزام وتهيئة األجواء للطالب .
ويف ختام الزيــارة تقدم قائد اللواء
الخامس دعم وإســناد مختار النويب
بالشكر والتقدير ملدير الرتبية واملعلمني

ورؤســاء
ا ملر ا كــز
االمتحانية
عــى
ا لجهــو د
ا لتــي
بذلوها يف
ا لتنظيــم
و ا لرت تيب
وتذليل كل
الصعوبات
للطــا ب
والطالبات
 ,متمنيــا
لهــم
ا لتو فيــق
والنجاح الدائم داع ًيا إياهم إىل مواصلة
تعليمهــم مؤكــدا عــى إن األوطان
والشــعوب ال تتقــدم وتنهض وتنمو
وتزدهر إال بالعلم .

