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(الفردو�س) تلتقي اللجان املجتمعية املخت�صة بتوعية النازحني �ضمن م�شروع  DRCالغرفة التجارية يف عدن تنا�شد احلكومة بالتجاوب مع مطالبها
وتوفري مناخ جاذب للحركة التجارية واال�ستثمارية
الأمناء /خا�ص

عقدت "جمعية الفردوس التنموية" -
لقاء مع اللجان املجتمعية
يوم أمس األولً -
املشــاركة يف توعيــة النازحني واألرس
الفقرية يف عدن  ،حيث متت مناقشــة ما
تم إنجازه خالل الشهر املنرصم من توعية
صحية و بيئية و نظافة وترميامت حسب
احتياجات وأولويات املناطق املستهدفة ،
حيث طرحت املالحظــات واملنجزات حول
العمل والنشاط املجتمعي وإرشاك املجلس
املحيل باملديرية للحصول عىل مقرتحات
وتوفري احتياجات للنشاط املجتمعي املنفذ
ضمن مرشوع التوعية الصحية للنازحني
يف مديريتي الربيقة والشيخ عثامن الذي
تنفذه الفردوس بدعم من منظمة (DRC
) املجلس الدامنــريك لالجئني ،وبلغ عدد
األرس املســتفيدة يف الربيقة 103أرسة
ويف الشــيخ عثــان  104أرسة نازحة
ومعوزة.

وقالت لـ"األمنــاء" مرشفة املرشوع
املهندســة  /سمرية عبدالله نرص بأنه يف
هذا الشهر تم اســتهداف  1000مستفيد
يف كل مديرية  500مستفيد وكانت نسبة

 70%من فئــة النازحني
و 30%من األرس األشــد
فقر ًا يف مديريتي الربيقة
والشيخ عثامن حيث تم بعد
التدريب والنشاط املجتمعي
تسليم املســتفيدين مبلغ
وقــدره  100دوالر قيمة
ســلة غذائية لكل مستفيد
من املديريتني املستهدفني.
وأكدت بأنه سيســتمر
املرشوع خالل هده األشهر
القادمة وسوف يستهدف
مناطق أخرى يف املديريتني
بالتوعية الصحية واملهارات
الحياتية  ،وبعد ذلك سيتم
عمــل أنشــطة مجتمعية
من خــال طــرح احتياجــات املنطقة
ومســاعدتهم بأعــال مجتمعية تكون
تنموية ومستدامة.

منت�سبو م�ست�شفى خليفة يف �سقطرى ي�صعدون �إ�ضرابهم ويوجهون نداء ا�ستغاثة �إىل الرئي�س هادي
حديبو  /الأمناء  /ف�ضل حبي�شي :

صعّد منتســبو مستشــفى الشــيخ
خليفة بــن زايد آل نهيان يف ســقطرى
مــن احتجاجاتهــم وإرضاباتهم الجزئية
التي بدأوا تنظيمها منذ األســبوع املايض
باإلرضاب الــكيل يوم أمس نظــر ًا لعدم
االســتجابة ملطالبهــم املرشوعــة ويف
مقدمتها املطالبة برصف مرتباتهم املتأخرة
لألشــهر األربعة املاضية وتلبية حاجات
املستشفى من مستلزمات طبية وتصحيح
األوضاع اإلدارية يف املستشفى .
ورفع املحتجون رســالة عرب وســائل
اإلعالم ـ حصلت "األمناء" عىل نســخة
منها ـ إىل الرئيس املشري عبدربه منصور
هادي ومؤسســة الشيخ خليفة لألعامل
نداء بــرورة إنقاذ
اإلنســانية تضمنت ً
مستشــفى الشــيخ خليفة يف محافظة
ســقطرى من حــاالت عجــزه التام عن
تقديم خدماته اإلنســانية الجليلة لسكان
األرخبيل .
وطالبــو يف مذكرتهــم بـــ" :توفري
االحتياجات الالزمة للمستشفى وااللتزام
بعمل عقود عمل للعاملني باملستشــفى

الذين لهم أكرث من شــهر وعرشين يوم ًا
ودفع املستحقات املالية لعامل املستشفى
لألشهر املاضية ( سبتمربـ ديسمرب 2016
م)".
وأشــاروا يف رســالتهم إىل أن
":املستشفى اليوم بحاجة إىل لفتة كرمية
وعاجلــة حيث مير بوضــع يسء للغاية

ال ميكن تحمله بســبب نقــص األدوية
واألكســجني وتوقف املختــر عن العمل
وكذا األشعة ونقص األطباء األخصائيني
واألجهزة الحديثــة  ، ". .وكرروا نداءهم
اإلنســاين للمرة الثانية إلنقــاذ الوضع
الصحي والحاالت الحرجة يف املستشفى
الوحيد يف املحافظة .

تركيب  30مظلة يف كورني�ش رميي باملن�صورة بعدن
عدن  /الأمناء  /خا�ص :

دشــنت "مؤسســة بانافــع للعود"
لصاحبها الشيخ /عمر بانافع( أبو حاتم)
أعــال تركيب مظــات ومقاعد جلوس
بكورنيــش رميي يف مديريــة املنصورة

بعدن.
وبارشت املؤسســة تركيــب  30مظلة
ومقعد جلــوس عىل طــول الكورنيش،
والتي ستوفر مقاعد الئقة لجلوس عرشات
األرس التي ترتاد الكورنيش البحري يومي ًا.

وتنفذ مؤسسة بانافع للعود لصاحبها
الشــيخ /عمر عبدالله بانافع ( أبو حاتم)
 100مظلة يف الشواطئ واألماكن العامة
مبدينتي عدن ولحج.

عدن  /الأمناء /قي�صر يا�سني :

طالبت الغرفة التجارية الحكومة والسلطة املحلية يف املحافظة إىل التجاوب مع
هموم التجار وتوفري مناخ جاذب للحركة التجارية واالســتثامرية يف املحافظة بعد
أن تطبعــت الحياة يف
العاصمة عدن.
وعرب رجل األعامل
 /أبوبكر سامل باعبيد
 عضــو مجلس إدارةالغرفــة التجاريــة
والصناعية بعدن  -يف
ترصيــح لـ"األمناء"
عن امتعــاض التجار
ورجــال األعــال
مــن عــدم االهتامم
مبطالبهم ومقرتحات
لتفعيــل الحياة التجارية  ،والتي أخطروا بها قيادة الســلطة املحلية والتي تأيت يف
مقدمتها تعزيز األمن والقانون الذي من خالله سيشجع املستثمرين ورجال األعامل
عىل تفعيل الرشاكة الحقيقية مع الحكومة يف تحسني الحياة االقتصادية والتجارية
والتنموية.
ولفت "باعبيد" إىل رضورة إعادة النظر يف قانون االستثامر الحايل بعد أن ظهرت
مستجدات وتحديات جديدة عىل املستوى الوطني واملحيل واإلقليمي والعاملي  ،ويف
مقدمتها تحديات العوملة التجارية ورشوط منظمة التجارة العاملية  ،وهو األمر الذي
يتطلب إتاحة املناخ الجاذب وتوفري فرص االستثامر واملعامالت املريحة وإعادة النظر
باملعامالت الرضيبيــة والجمركية وتفعيل قرارات وتوصيــات مؤمترات رجال املال
واألعامل الخمســة التي انعقدت يف العاصمة خالل الســنوات القليلة املاضية ويف
مقدمتها توفري املناخ االســتثامري ومعالجة رضائب املبيعات الرضيبية الجمركية ،
فض ًال عن حامية أرايض املســتثمرين وتذليل الصعوبات أمام االستثامر يف املنطقة
الحرة بعدن.

وكيل حمافظة املهرة يزور كلية املهرة ويناق�ش �سبل
تطوير الكلية وا�ستحداث تخ�ص�صات جديدة
املهرة  /الأمناء  /ر�شدي معيلي :

تفقد وكيل محافظة املهرة األســتاذ  /سعيد محمد سعدان سري العملية التعليمية
يف كليــة الرتبية باملهرة والتقى بعامدة الكلية والطاقــم التدرييس أول أمس األحد
ملناقشــة أوضاع الكلية وترتيبها والتهيئة لفتح تخصصات جديدة يف طريق إنشاء
جامعة املهرة حسب توجيهات رئيس الجمهورية .
وأعطى الوكيل ملحة لعامدة الكلية والطاقم التدرييس عن توجه املحافظة إلنشاء
الجامعة وحرصها عىل تذليل الصعاب التي تواجه الكلية ومواجهة الظروف الصعبة
يف سبيل التحصيل العلمي للطالب  ,مؤكد ًا عىل رضورة تحرك عامدة الكلية وتواصلها
مع الســلطة وتقدميها للمقرتحات والتصورات التي من شــأنها وعن طريقها يتم
معالجة ظروف الكلية ووضع الخطوات العملية لإلصالح .
واســتمع الوكيل إىل مالحظات الطاقــم التدرييس يف الكليــة وإىل مطالبهم
ومستلزمات الكلية وإىل مقرتحاتهم العلمية والعملية يف سبيل استحداث تخصصات
جديدة إىل جانب التخصصات املوجودة مام يحقق إنشاء جامعة املهرة  ،وقد وضع
"سعدان" مالحظاتهم وطلباتهم بعني االعتبار عىل أن يقوم مبتابعة الجهات املعنية
حكومية ..كام وعد بالتنســيق مع الهيئة العامنية ليتــم التواصل العلمي بني كلية
املهرة وجامعات سلطنة عُ امن واالســتفادة منها من خالل تأهيل الطالب واملعيدين
يف الكلية وتبادل الخربات العلمية .

حتى القمامة مل ت�سلم من �أيادي ن�صابي لودر!

لودر  /الأمناء  /عبدالرب ال�شقي

تربع األخ الشــيخ  /أحمد صالــح العييس مببلغ
وقدره اثنني مليون وســتامئة ألف ريال ميني وذلك
مقابل إزالة رفع مخلفات أكوام القاممة من شــوارع
مدينة لودر  ،وثبت أن اللجنــة املكلفة بذلك مل تعمل
عــى إزالة القاممة مــن تلك الشــوارع والتي تعيق
طريق املصلني يف مســجد الرحمــة ،حيث نالحظ

أكوام القاممة مازالت مرتاكمة  ..فيام رصفت اللجنة
املرشفة عىل الحملة أقل من املبلغ املرصود بكثري إلزالة
القاممــة ،كون مبلغ مثل هذا كفيــل بإزالة القاممة
كام ًال من املدينة  ,ولكن مع األســف الشــديد ونظر ًا
لترصف اللجنة غري السليم باملبالغ املرصودة فلم ِ
توف
مبهمتها كام يجب  ،علــا بأنها قد أخفقت يف كثري
من املهام املناطة بها .

المشرف العام

د .صدام عبدالله
alomana2013@gmail.com

أبناء مدينة لودر يتســاءلون عن مثل هكذا مبالغ
كبرية تذهب أدراج الرياح خاصة وأن اللجنة املذكورة
لها ســوابق كثرية يف إحرام الكثريين من املترضرين
جــراء الحرب األخرية التي دمــرت منازلهم واقتصار
األمر عىل االهتامم بذويهم واملقربني إليهم كام أرشنا
حــول التعويضات وإقصاء بشــكل متعمد الكثريين
من املســتحقني من أبناء مدينة لودر ليس يف جانب

التعويضات فقط بل يف مجاالت عــدة تأيت اللجان
إليهم ويقومــون بدورهم يف االحتيــال والنصب ،
اللجان تحول أعضاءها إىل مافيا ال تراعي احتياجات
األهايل وال تؤدي األمانة التي أبت أن تتحملها الجبال
 ،واألمر مرتوك ملن يشــاهد أكوام القاممة املرتاكمة
أمام املساجد ويف الطرقات العامة ليكون خري شاهد
عىل ما نكتبه.

هيئة التحرير

رئيس التحرير

مدير التحرير

سكرتير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

ياسين الرضوان سالم لعور -هاشم بحر مراد محمد سعيد

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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