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ما لغز تواجد النازحني الإثيوبيني يف عدن؟

من امللفت للنظر هذه األيام تواجد
أعداد كبرية من النازحــن األفارقة
(اإلثيوبيني) يف شوارع مدينة عدن
وأمام املخابــز واملقاهي واملنتزهات
وغريها مــن األماكــن البعيدة عن
املســاكن ،األمر الذي يثــر التعجب
والتساؤل ّ
عم وراء حقيقة تواجدهم
وكيفية دخولهــم إىل محافظة عدن
واملناطــق املجاورة لهــا يف ظل ما
تعانيه املحافظــات الجنوبية املحررة
من فقر ومجاعات وأزمات وخالفات
رمبا تنذر بحــرب أهلية محتملة هذا
إذا فقــدت دول التحالف ســيطرتها
األمنيــة والتحكم يف زمــام األمور
بشــكل عقــاين وحكيــم وبروح
املســئولية والتي تقع عىل عاتقهم
يف هذه املرحلــة من تطور العمليات
العســكرية ..ولعل تواجد النازحني
الشــباب اإلثيويب يف هذه الظروف
واملشكالت املرتاكمة رمبا يزيد الطني
بلة ,وســيعكس أزمة إنسانية ليس
عىل الجنوبيني وحسب؛ بل سيشمل
النازحني أنفسهم.
تلك الظاهرة تدعو إىل التســاؤل
واالســتغراب؛ ألنه من غري الطبيعي
واملنطقي أن تنزح مجاميع من الناس
من دول مستقرة سياسي ًا واقتصادي ًا
مثل إثيوبيــا إىل مناطق توتر وحرب
ومجاعة مثل اليمن؛ إال إذا كان هناك
مآرب وأهداف سياســية تقف وراء
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عبد العزيز الدويلة
هذه النزوحــات الجامعية والكبرية؛
حيث ما يلفت االنتباه أنه جرى عمل
مخيامت يف منطقة إب لتســتقبل
هوالء النازحني وبرعاية أممية؛ ولكن
هذه املخيــات أصبحــت مفتوحة
يتحرك فيها هــوالء النازحني بحرية
باإلضافــة إىل أن هــوالء النازحني
يفضلون البقــاء والتواجد يف مدينة
عــدن حتى ولو اســتدعى بهم األمر
بقاءهــم يف العــراء تاركــن جو
محافظة إب الجميــل متحملني جو
عدن الساخن مام يدل عىل أن هوالء
النازحني ال يسعون إىل لقمة العيش
والبحث عن مــأوى وعيش كريم ،بل
إن وراء األكمة ما وراءها .فهم يأتون
قاطعــن البحر ويتكبدون مشــقة
الطريــق حيث يقطعون مســافات
طويلة مشــي ًا عىل األقدام وبشــكل

طوابري للوصول إىل محافظة عدن.
وبد ًال من أن تتخذ الرشعية إجراءات
ترحيلهم أو حرصهم واحتجازهم يف
أماكن معينة ظلــت مبوقع املتفرج
واملرتقب ليشء مــا قد يحدث أو أنها
عىل علم بأهداف تلك املجاميع.
ومــن ينظر إىل هــوالء النازحني
اإلثيوبيني يجد أنهم من فئة الشباب
وذوي البنيــة القويــة واملالمــح
العســكرية وهــذا مــا يدعونا إىل
التخــوف وأخــذ الحيطــة والحذر
الحتامل أن يقومــوا بأعامل عدائية
ونوبــات عنــف كالقتــل والرسقة
واالغتصــاب بهدف إثــارة الفوىض
األمنية وعدم االســتقرار يف مدينة
عدن وترويع مواطنيها اآلمنني وهم
يف غنى عن أي مشاكل من هذا النوع
ورمبا هذا ما تسعى إليه بعض القوى
التي ال تريــد لعدن الخــر والنعيم
باالستقرار واألمن.
إن عــى الســلطات املحلية يف
محافظــة عدن واملتمثلــة يف وزارة
الداخلية واألمن بعمــل إجراء فوري
يحرص هــوالء النازحني وتخصيص
أماكن محددة لهؤالء والتنســيق مع
األمــم املتحدة لشــئون النازحني أو
توفري الحد األدىن مــن الرضوريات
من املأكل واملرشب والسكن وإشعار
حكوماتهــم بكيفيــة العمــل عىل
ترحيلهم وعودتهم إىل أوطانهم.

مديــر عــام الخدمــات الطبيــة بــوزارة الداخليــة ومديــر
مستشفى الرشطة العام العميد الدحيمي لـ"األمناء":

نطالب بفتح حتقيق لك�شف هوية من قاموا بنهب
امل�ست�شفى ومنتلك الأدلة الكافية باملتورطني

األمناء /ساملني دليو:

قال العميد الدكتور عبدالله محمد الدحيمي مدير عام الخدمات الطبية واالجتامعية
بوزارة الداخلية ومدير مستشفى الرشطة العام لـ "األمناء" بأن  ":املستشفى تعرض
لتدمري ممنهج ومتعمد وتم نهب كل ما كان يحتويه من ادوية واشــعة ومختربات
وغــرض ويعترب هذا العمل امتداد لتدمري ما تبقى من عــدن واملحافظات الجنوبية
والتي عانت االمرين يف السنوات األخرية املاضية والهدف والغرض معروف وواضح
للعيان وهو دخول كل املستفيدين من خدماتنا الطبية واالجتامعية اليأس واالحباط
لعدم وجود اشياء جميلة تبعث عن امل ومستقبل افضل " .
وأضاف  " :قمنا بعــد تحرير محافظة عدن واملحافظات الجنوبية بزيارة تفقدية
للمستشــفى فوجدنا كل يشء قــد نهب ومن هنا وعىل منــر صحيفة "األمناء"
نطالب الجهات املختصة بوزارة الداخلية بالتحقيق يف مالبسات حادث االعتداء عىل
املستشفى ونحن بدورنا سوف نقدم ما لدينا من أدلة تثبت من هم املتورطني يف هذا
االعتداء السافر عىل املستشفى " .
واتسطرد الدحيمي بالقول  ":ومع كل ما عانيناه يف السنوات املاضية عدنا نلملم
اوراقنا ليك نتمكن من الوقــوف عىل ارجلنا مرة ثانية وبدأنا من الصفر مطلع عام
2017م ،حيث جاءت فكرة بناء مستشفى جديد خلفا عن القديم والذي تعرض للنهب
والســلب والتدمري واقر بناء مستشفى جديد بتقنيات حديثة ومتطورة لقيادة وزارة
الداخلية حيث شاركنا يف اعادة الروح للخدمات الطبية بالوزارة نائب وزير الداخلية
اللواء الركن عيل نارص لخشــع ووكيل قطاع املوارد البرشيــة واملالية اللواء الركن
عبدالله يحيى جابر كام نتقدم بجزيل الشــكر والتقديــر ملعايل نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية املهنــدس احمد امليرسي والذي منذ توليه الــوزارة اعطى توجيهاته
بالبدء بأنجاز مستشــفى الرشطة العام الجديد من كل النواحي  ،وايضا لدينا توجه
بفتح اقسام جديدة زيادة عىل ما كان عليه يف السنوات املاضية ".
وعن مامرســة عمل ادارة الخدمات الطبية واملستشــفى قال الدحيمي  ":الزلنا
منارس عملنا يف جزء من املستشــفى القديم حتى يعيننا الله من استالم املستشفى
الجديد كــا ان لدينا كادر طبي متخصص يف كل التخصصات  ،وبحســب النظام
والقانون سوف يســتفيد من خدمات املستشفى يف املقام االول كل منتسبي وزارة
الداخلية ومن كان من املواطنني ســكنه قريب من املستشفى  ،ويبلغ عدد منتسبي
املستشــفى يف جميع التخصصــات  186مســتفيد يف كل التخصصات هذا غري
مســتوصف حرضموت ومستشــفى الرشطة العام بصنعاء وعدد الضباط واالفراد
 233اضافة اىل كوادر طبية يف املناطق املحررة " .

إعالن مناقصـــــة

تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (ميناء عدن) عن رغبتها يف إنزال املناقصة
العامة رقم ( )6لسنة 2019م اخلاصة برشاء مواد قرطاسية للمؤسسة (بتمويل ذايت).
فعىل الراغبني املشاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل
أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل- :
مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية (ميناء عــدن) – املركز الرئييس –
بجانب فنــدق الهالل – م/التواهي – محافظة عدن /اإلدارة العامة للمخازن
واملشرتيات واملناقصات – إدارة املناقصات – سكرتري لجنة املناقصات –
تلفاكس +967-02-201541 :تلفون+967-02-200168 :
•لرشاء واســتالم وثائق املناقصة نظري مبلــغ وقدره( 10.000ريال)
ميني ال يرد.
•آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم الخميس تاريخ 5 :ســبتمرب  2019م
مع األخذ بعني االعتبار إجازة عيد األضحى املبارك.
•يقدم العطاء من أصل ونسختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع
األحمر إىل عنوان املؤسسة املحدد ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع
ورقم املناقصة ،واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
 1 .1ضامن بنيك غري مرشوط وغري قابل لإللغاء ،بنفس منوذج الصيغة
دوالرا
املحــددة يف وثائق املناقصــة مببلغ مقطوع وقــدره ( 300
ً
أمريك ًيا) صالح ملدة(  ) 120يوم ًا اعتبار ًا من تاريخ فتح املظاريف ،أو
شيك مقبول الدفع صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
 2 .2صورة من شهادة رضيبة املبيعات سارية املفعول  +البطاقة الرضيبية
سارية املفعول.
 3 .3صورة من البطاقة التأمينية ســارية املفعــول  +البطاقة الزكوية
سارية املفعول.

 4 .4صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.
 5 .5صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
 6 .6توفر عينات ذات جودة عالية.
 7 .7االلتزام بتوفري البطائق غري املنتهية.
تســتثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها
آنفـ ًـــا ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي
تنتمي إاليها تلك الرشكات.
ً
ً
• فرتة رسيان العطاء(  ) 90يوما اعتبارا من يوم فتح املظاريف.
• يجب تقديم العطاءات إىل سكرتري لجنة املناقصات.
• آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (11:00
صباح ًا) من يوم ( الثالثاء ) املوافق 10 :ســبتمرب 2019م  ،ولن تقبل
العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل
أصحابها .
•سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة (يف القاعة الكربى للتسويق
واإلعالم) بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي
موقع ومختوم .
• ميكن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق
املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها
لبيع وثائق املناقصة ملدة (  ) 40يوم ًا من تاريخ نرش أول إعالن أو عن
طريق زيارة موقعنا االلكرتوين للمؤسسة ()www.portofaden.net

