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رئي�س انتقايل �أبني يزور م�ؤ�س�سه الكهرباء ويطلع
على �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة واالنقطاعات املتكررة للتيار

َ
مت �إجناز  %88من امل�شروع ومل يبق �إال القليل
المقاول المنفذ لمرشوع رصف بعض حواري مدينة جعار لـ "األمناء":

جعار/األمناء /ماجد أحمد مهدي:

أبني  /األمناء  /عبدالرقيب السنيدي -أنور احلضرمي :

زار صباح أمس االثنني الشــيخ عبدالله أحمد الحوتري رئيس القيادة املحلية
لدى املجلس االنتقايل الجنويب يف محافظة أبني املؤسسة العامة للكهرباء يف
مدينة جعار والتقى املهندس محمود مكيش مدير عام املؤسسة ومدراء األقسام
يف املؤسسة لالطالع عىل الصعوبات التي تواجه املؤسسة واالنقطاع املتواصلة
للتيار الكهربايئ واإلشكاليات التي تواجهها .
ويف بدايــة اللقاء رحب املهندس محمود مكيش بالشــيخ الحوتري وأعضاء
الهيئة التنفيذية عىل تفقدهم وزيارتهم ملؤسسة الكهرباء لالطالع عن قرب عىل
األوضاع التي متر بها املؤسسة .
وأوضح املهندس مكيش أن جهودا كبــرة يبذلها محافظ املحافظة للخروج
من األزمة والحد من انقطاعها ،مســتعرضا أهــم الصعوبات التي تعانيها إدارة
الكهربــاء وأهمها اعتامد التيار الكهربايئ عىل الطاقة املشــراة وكذا األحامل
بســبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراين باإلضافة إىل عدم تزويد املؤسسة
باملولدات الحديثة التي تواكب النمو السكاين واستهالك املواطن .
ومن جانبه أكد الشيخ عبدالله الحوتري رئيس املجلس االنتقايل لدى أبني عىل
أهميــه إيجاد الحلول الجادة للخروج من األزمة الحقيقية التي يعيشــها الناس
مشــرا إىل أن الحاله التي يعيشها املواطنون
بسبب انقطاع التيار الكهربايئ ،
ً
سوءا ؛ أثر االنقطاعات املتكررة والتي تصل أحياها إىل االنقطاع الكيل .
تزداد
ً
وقــال الحوتري :إن املجلس االنتقايل يويل جــل اهتاممه بقضايا املواطنني
والخدمات يف كافة املجاالت التي من شأنها تساعد املواطن عىل العيش الكريم .
مضيفــا أن قيادة املجلس االنتقايل يف املحافظة ســتقدم كل مابوســعها
للتعاون مع إدارة املؤسسة من أجل تحســن وضع التيار الكهربايئ والحد من
اتقطاعه ونقــل كل الصعوبات إىل الجهات العليــا يف قيادة املجلس االنتقايل
الجنويب .
رافق الشــيخ الحوتري يف الزيارة عددًا من رؤســاء اإلداراة وأعضاء الهيئة
التنفيذية للمجلس االنتقايل يف أبني .

اجلمعية ال�سكنية مل�ست�شفى اجلمهورية تعرب عن
�أ�سفها ملا تعر�ض له رئي�س جلنة التعاون ال�سكني

عدن /األمناء /خاص :

عربت الجمعية الســكنية إلدارة هيئة مستشــفى الجمهورية العام
ومجلس إدارتها الجديد عن أســفها ملا تعرض له األستاذ /أحمد سالمة
مربوك رئيس لجنة التعاون السكني يف محافظة عدن من هجوم وإساءة
وتشــويه لعمله الجبار يف إنعاش عمل الجمعيات الســكنية مبحافظة
عدن وذلك من قبل مجلس إدارة الجمعية الســكنية السابقة التي سعت
إىل تعطيل وإجهاض نشــاط وعمل الجمعية السكنية الجديدة ومجلس
إدارتها املنتخب.

وفاة النا�شطة عائدة العب�سي بخط�إٍ ٍّ
طبي

األمناء /خاص:

توفيت الناشطة عائدة العبيس إحدى أبرز وجوه ساحة الثورة الشعبية
يف تعز جراء خطإ طبي عند استئصال املرارة.
وخضعت العبيس لعملية املرارة يف مستشــفى الثورة بتعز منتصف
يونيو املايض  ،ما تســبب مبضاعفات ورقودها يف املستشفى  3أسابيع
قبل أن يتم إعــادة فتح العملية مجددا لرتكيــب دعامة لها؛ إال أن صحة
العبيس استمرت بالتدهور حتى وفاتها اليوم .
وعمت حالة من الصدمة والسخط وسائل التواصل إلهامل العبيس من
الجهات املعنية ورداءة الخدمات الصحية كون العملية التي أجرتها ليست
بالخطرية .
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تتواصل أعامل رصــف بعض حواري
مدينة جعار بهمة ونشاط من قبل فريق
العمل إلنجــاز املرشوع يف موعده املحدد
وذلك ضمــن اهتامم وجهود الســلطة
املحلية يف مديريــة خنفر إلظهار املدينة
ٍّ
جاميل .
مبظهر
وقال مقاول املرشوع األخ عدنان محمد
ســيف يف ترصيح لـ"األمناء" إن أعامل
املــروع الذي ميول من قبــل الصندوق
االجتامعي للتنمية عن طريق البنك الدويل
بتكلفة إجاملية 80ألف دوالر تســر عىل
قدم وساق وخالل أســبوعني من العمل
ّ
يتبق
تــم إنجاز  88%من املــروع ومل

إال القليل ســوف يتم إنجازه خالل األيام
القليلة القادمة.
وأضــاف املقاول ":نعــاين من بعض
الصعوبــات أثناء العمل منها عشــوائية
املجاري أمام منــازل املواطنني وترصيف

ميــاه األمطار األمر الــذي يعرقل العمل
ويدخلنا يف مواقــف محرجة مع بعض
املواطنني والذين يصعــب علينا إقناعهم
ومعظم القوة العاملــة يف املرشوع من
أبناء املدينة وذلك للحد من البطالة".
وشــكر األخ املقاول مدير عام خنفر
الشــيخ نارص املنــري عــى زيارته
املســتمرة ملوقــع املــروع وتذليل كل
الصعوبات والعقبات التي تواجه نشــاط
املرشوع.
من جانبه قال مهندس املرشوع مازن
عبده العمل  :إن العمل يسري برسعة أكرب
رغم الصعوبــات التي تواجه فريق العمل
يف املوقع.

د � .أحمد ي�سلم لـ(الأمناء)  :تزايد حاالت الإ�صابة بوباء الكولريا يف ردفان
ردفان  /األمناء  /خاص :

أكــد الدكتور أحمد صالح يســلم أحد
الطاقــم التمرييض املعالج لدى قســم
الكولريا يف مستشــفى ردفان العام أن
هنــاك العديد من الحــاالت التي أصيبت
باإلسهال وصلت يف شهر يوليو الحايل؛
اســتقبلها مستشــفى ردفان العام يف
الحبيلني.
وأشــار الدكتور أحمد يسلم يف حديثه
لـ "األمناء "  ":أن تلــك الحاالت املصابة
بالكولريا بعــد الفحص عليها تراوحت ما
بني حاالت مرضية متوسطة وخطرية من
حيث فقدان السوائل والعالمات الرسيرية
األخــرى بينهم نســبة غــر عادية من
األطفال" ،مشــر ًا بأن الطاقم التمرييض
باملستشفى بذل جهودًا كبرية يف التعامل
مع تلك الحــاالت بتقديم العــاج الالزم
لهــا بإعطائها الســوائل بكميات كبرية
واملضادات الحيوية.
وأفاد إىل أن القســم الخــاص بعالج
الكولريا يف املستشــفى يستقبل الحاالت
املصابة باإلسهال يومي ًا كونه الوحيد الذي
يقدم العالج الالزم لهذا الوباء بالنســبة

لردفان واملديريــات الواقعة يف نطاقها،
ويتــم رصدها يف قســم اإلحصاء ،رغم
شحة اإلمكانيات املوجودة لدى املستشفى
الذي أصبح بحاجة إىل دعم متواصل من
األدوية ومنها األدوية الخاصة مبواجهة
هذا الوباء نظر ًا للضغــوط التي يعانيها
جراء توافد الحاالت من عدة مديريات يف
محافظة لحج .
وأوضح بأن الكولــرا مرض بكتريي
يصيب اإلنســان باإلســهال املايئ الحاد
والجفــاف وحــال تأخر نقــل املصاب

بهــذه األعــراض إىل املستشــفى؛ فإن
ذلك سيتســبب بوفاته ،كــا أنه رسيع
االنتشــار بني األفراد عرب العدوى وينتقل
عــر املياه امللوثة واألطعمة املكشــوفة،
ويؤدي لحــدوث غثيان وتتقلص عضالت
الشــخص املصاب؛ ألنه يحدث نقص يف
أمالح الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد،
منوهـ ًـا بأن هذا الوضع املريض ال يقترص
يف بذل الجهــود من قبل املمرضني بل إن
عىل املجتمع أن يكون له دو ٌرمساه ٌم عرب
نرش التوعية للوقاية من هذا الوباء وعرب
االهتامم بالنظافة الشــخصية وغســل
اليديــن قبــل وبعــد األكل والخرضوات
والفواكه؛ ألنها متثل طرق سهلة النتقال
املــرض ،وتعقيــم مياه الــرب بالغيل
وتنقيتها بالكلــور ،ومكافحة الحرشات
وبشــكل خاص الذباب الناقــل للجراثيم
املسببة لألمراض.
مؤكد ًا أن وســائل اإلعالم وشــبكات
التواصل لها دور بارز يف النرش التوعوي
بأهمية الوقاية من هذا املرض والتنسيق
عرب الجهــات املختصة ،فاملجتمع ــ كام
قال ــ يحتــاج كثري ًا إىل التوعية للوقاية
من مسببات األمراض .

الدكتوراه بامتياز من جامعة بابا �صاحب الهندية لباحث اجلنوبي عبده اجلع�شاين
الهند /األمناء  /خاص :

نــال الباحــث الجنويب عبده ســعيد
الجعشاين الحاملي درجة الدكتوراه بامتياز
يف اللغــة اإلنجليزية مــن جامعة بابا
صاحب مبدينة أرنج أبــاد يف جمهورية
الهند برسالته املوسومة بعنوان
A study of tragic heroes in Greek
Tragedy Oedipus Rex, Shakespearean tragedy Othello and American
tragedy The Hairy ape
التــي جرت مناقشــتها العلنية صباح
أمس االثنني املوافق  22يوليو 2019م وقد
تكونت لجنة املناقشة من :
رميش شوجلية رئيسا
وارجوان زادوا محكم خارجي ًا
وفاروق صديقي مرشف علميا
هذا واســتعرض الباحث أهم محاور
أطروحته أثناء املناقشــة وأشاد أعضاء
اللجنة بالبحث والجهود العلمية الكبرية

التــي بذلــت يف إعداد هــذه اإلطروحة
وماتضمنته من نتائــج لها أهميتها يف
املجال العلمي واملعريف ومؤكدين إنه يعد
من األبحاث العلمية املتميزة .
الباحث بدوره شكر جامعة بابا صاحب
وأساتذته واملرشفني وكل كوادر الجامعة

رئيس التحرير

مدير التحرير

عدنان األعجم

غازي العلوي

كام قدم الشــكر لكل من حرض املناقشة
وكل من تواصل معه ودعا له بالتوفيق .
حرض املناقشــة عــدد مــن الطالب
وقيادات وأعضاء اتحاد طالب الجنوب يف
مدينة أرنج أبــاد ولفيف من األكادمييني
واملهتمني بالعلم واملعرفة

الم ــدير الفن ــي

مراد محمد سعيد

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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