أخبار

www.alomanaa.net
اخلمي�س  ٢٠ -يونيو  - ٢٠١٩املوافق � ١٦شوال  14٤٠هـ

2

Thursday - 20 Jun 2019 - No: 1001

القائم ب�أعمال مدير �صندوق النظافة والتح�سني يف عدن لـ(الأمناء):

عملنا على �إزالة خملفات ال�سيول والأمطار بجهود كبرية رغم �شحة الإمكانيات
عدن /األمناء /رياض شرف:

أوضح املهندس نبيــل غانم نائب
مدير صندوق النظافة وتحسني مدينة
عدن القائم بأعامل املدير أنّ األمطار
الغزيرة التي هطلت عىل محافظة عدن
يف أيام العيد خلفت أكوام من األتربة
والحىص التي تساقطت جراء السيول
الكبرية من جبل شمسان خاصة يف
الطريق الرئيــي للعقبة املتجه إىل
كريرت وقد أغلق الطريق متاما نتيجة
لكثافة الحجار واألتربة وكان ذلك يف
الساعة الحادية عرش لي ًال وعىل الفور
قمنا بتشكيل فرق عمل وطوارئ حيث
بــارشت تلك الفــرق عملها يف متام
الســاعة الثانية فجر ًا وقمنا بتحريك
الشــيول املوجود يف كريرت وعدد من
السيارات الكبرية "القالب" وتم فتح
الطريق يف الصباح.
وقال غانــم يف ترصيح خص به
"األمناء" إنه " :قــد تم عقد اجتامع
ملجلس الوزراء يف صباح اليوم التايل
بحضور محافظ عدن  /أحمد ساملني

الذي قــدم رشحا عــن األرضار التي
لحقت بالعاصمة عــدن والصعوبات
التــي تواجــه عمل اإلغاثــة وخرج
االجتامع مبدنا بتعزيز مايل ملواجهة
الكارثة وقمنا بحملة شاملة بدء ًا من
املعال والتواهي واســتأجرنا شيوالت
خاصة باإلضافة إىل جميع شــيوالت
الصندوق وتم رفــع مخلفات كبرية
جد ًا وصلت إىل أظنان نتيجة السيول
الكبرية التي جرفت األتربة من الجبال.
وأضاف " :يف اليوم التايل لالجتامع
تم شــفط املياه وعمــل خطة لفتح
مجاري ترصيف املياه أمام مستشفى
عدن وخلف البنك األهيل ويف منطقة
املرســابة بكريرت التي ترضرت كثريا
وواجهنا مشــكلة كبــرة يف عملية
الشــفط نتيجــة غــزارة املياه عىل
مستوى املحافظة واضطررنا إلخراج
جميع الشفاطات إىل جولة كالتكس
وأمــام املجمع القضــايئ ومجلس
الوزراء وخلف مستشفى الجمهورية

ويف بعض أحياء خور مكرس.
وأوضح املهنــدس نبيل غانم إن ":
األمطار والسيول غريت معامل الطرق
يف كل مديريات محافظة عدن ونحن
الزلنا مســتمرين يف رفع مخلفات
السيول والقاممة ونتوقع أن تستمر
الحملة ملدة شهر".

وأشار إىل أنّ صندوق النظافة كانت
لديه يف عام 2012م  240سيارة جمع
القاممــة ورفاعات وســيارات قالب
وكانت كميــة القاممة تصل إىل 350
طنا واليوم تصل نســبة القاممة إىل
ألف طن بينام عدد السيارات واآلليات
املوجودة اآلن ال تتجاوز  72سيارة بعد

تعرض معظمها للتلــف والرسقة...
مناشــد ًا املواطنني رمي القاممة يف
الرباميل املخصصة لها ورفع مخلفات
البناء.
ولفت نائب مدير صندوق النظافة
القائم بأعــال املدير العــام إىل أن
إيرادات الصندوق شــحيحة جد ًا وما
يحصله من رسوم تحسني النظافة ال
يفي بأبسط املتطلبات التي يحتاجها
الصندوق .وأن هنــاك توجيهات من
فخامة الرئيس املشري عبدربه منصور
هادي برصف مبلــغ  14مليون دوالر
لرشاء آليات واحتياجــات الصندوق
حتى يتمكن مــن القيام بواجبه عىل
أكمل وجه واستعادة الوجه الحضاري
ملدينة عدن.
وحول التعاقد مــع إحدى رشكات
تدوير القاممــة قال غانم  :طرح هذا
املــروع "املقرتح" عــى مجلس
الوزراء ويف انتظار النظر فيه ،وهو
مرشوع جيد سيساعد عىل التخفيف
من أعباء القاممة              .

مدير مكتب ال�صناعة نيابة �أموال حلج ت�صدر �أمر قب�ض قهري على موظف لدى الغرفة التجارية
يف خنفر ي�شرف على
توزيع الغاز املنزيل
للمواطنني

خنفر/األمناء /ماجد أحمد مهدي:

قام مدير مكتب الصناعة والتجارة يف
مديرية خنفر بأبني األستاذ /سامل هادي
السعدي بنزول ميداين مع موظفي املكتب
لعدد من ووكالء وبائعي ماده الغاز املنزيل
يف مديرية خنفر لــإرشاف املبارشعىل
عملية البيع الغاز املنزيل للمواطنني...
ويأيت هــذا النزول حرصــا من قيادة
املكتب عىل حصول جميع املواطنني عىل
اسطوانة غاز وإنهاء معاناة املواطنني يف
البحث عنها يف مناطق املديرية.
وقال مدير مكتــب الصناعة والتجارة
لدى خنفر األســتاذ سامل هادي السعدي
يف ترصيح لـــ "األمناء" ":قمنا بالنزول
عىل مجموعة مــن وكالء وموزعي ماده
الغــاز املنزيل حســب جــدول التوزيع
لإلرشاف املبــارش عىل عمليــة التوزيع
وحصول جميع املواطنني عىل اسطوانة
غاز واحدة عىل األقــل ومحاربة تهريبه
إىل خارج املديرية وحرمــان أبنائها من
الحصول عليه".
وأضاف السعدي ":نشكر مدير محطة
باتيس م .عقيل أحمد عقيل ومالك محطة
الحصن األخ نــارص مهدي عىل تعاونهم
عــى توفري مــاده الغاز املنــزيل ألبناء
املديرية بأسعار معقولة".

حلج  /األمناء  /عبدالقوي العزيبي:

قالــت لـ"األمناء" مصادر خاصة  :إن رئيس
نيابة األموال العامة يف لحج وجه بالتخاطب
مع مديرعام مباحــث املحافظة بالقبض عىل
موظف متهم أمام النيابة .
وبدوره وجــه مدير املباحــث قائد كتيبة
املداهامت بالقبض عىل املوظــف ويدعى ( أ .
م  .ف ) يعمل لدى الغرفة التجارية والصناعية
بلحج .
بناء عىل مذكرة أمر قبض
وصدر أمر القبض ً
قهري صادر عن رئيــس النيابة العامة لدى م/
لحج محرر بتاريخ 10يونيو  2019موجهً ا إىل
مدير عام مباحث املحافظة  ،والذي بدوره وجه
قائد كتيبــة املداهامت يف لحج برسعة القبض

ً
قائد ا لواء اخلام�س دعم و إ�سناد يف ردفان يتفقد عددا من املراكز االمتحانية يف حبيل جرب
األمناء /فضل قابوس:

قام قائد الواء الخامس ردفان ؛ العميد الركن/
مختار النويب قائد اللواء الخامس دعم وإسناد
صباح يوم أمس األول بزيارة إىل مديرية حبيل
جرب تفقد خاللها سري عملية امتحانات الثانوية
العامة لعدد من املراكز االمتحانية ومنها مركز
ثانوية الفقيد عبداملنترص يف عاصمة املديرية
واملركز االمتحاين يف منطقة املزاحمي واملركز
االمتحان يف خريان .
حيث استمع قائد اللواء الخامس إىل هموم

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

عىل املتهم وتســليمه لنيابة األموال العامة
بلحج.
"األمنــاء" تواصلت مع رئيــس الغرفة
التجاريــة والصناعية يف لحج وليد صالح
عبدالرحمن للتأكد مــن صحة املعلومات ،
والذي أكد صدور مذكــرة أمر القبض عىل
املتهم املذكور  ،وردًا عىل سؤال األمناء ؛ فقد
تحفظ رئيس الغرفة التجارية عن كشــف
أســباب صدور األمر القهريّ بحق املوظف
 ،مخترص ًا اإلفصاح عن ذلك بعد اســتكامل
كافة اإلجراءات بحق املذكور من قبل النيابة
وفق ًا لقرار االتهام الذي ســرفع للمحكمة
املختص .
وأضاف الشيخ وليد  :إن املتهم أُفرج عنه
بضامنة ــ وفق ًا ألحكام القانون ــ .

الطالب والطالبات واملشــاكل والصعوبات التي
تواجههم أثنــاء تأدية االمتحانات ؛ ومن أهمها
شدة الحرارة امللتهبة الذي يعانوها يف القاعات
االمتحانية بسبب عدم وجود التيار الكهربايئ
وكذا عدم توفري مياه لرشب لطالب .
وحث قائــد اللواء الخامــس جميع الطالب
والطالبــات إىل مواصلة العمليــة التعليمية
واالجتهــاد املتواصــل يف التعليــم وااللتزام
بالدراسة وبصورة مستمرة .
وقام قائد اللواء بدعــم الطالب بهذه املراكز
من خالل توفري مياه الرشب للطالب للتخفيف

ولو جز ٍء بسيط من معاناتهم  ،كام قدم النويب
دعام لثانوية خريان لرشاء طاقة شمسية وكذا
أجرة عامل نظافة ملدة شــهر كام وجه باعتامد
"شــبك" لثانوية عبداملنرص بعاصمة املديرية
لغرض عمل حديقة .
وقد رافقه بهذه الزيارة األخ /بديع القطيبي
مدير عام املديرية واألستاذ حسن ناجي األمني
العام للمجلس املحيل وعبدالحميد شعيلة مدير
الرتبية والتعليم والعميد عبدالحميد السيد نائب
رئيس املجلــس االنتقايل يف املديرية وعدد من
مدراء املكتب التنفيذي .

رئيس التحرير

مدير التحرير

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

عدنان األعجم

غازي العلوي

مراد محمد سعيد
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