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افتتاح ثالثة ف�صول درا�سية يف مدر�سة املجد باملالح
املالح  /األمناء  /خاص :

افتتح األستاذ انيس محمد نارص مدير عام مديرية املالح -ردفان رئيس املجلس
املحيل واألســتاذ فيصل يوســف دعبش األمني العام للمجلس املحيل واألستاذ
عبدالحكيم أحمد فضل مديــر إدارة الرتبية والتعليم مبديرية املالح -ردفان ثالثة
فصول دراسية مبدرسة املجد للتعليم األسايس مبنطقة الخربة .
وجاءت عملية االفتتاح بعد اســتالم املبنى رسميا من املقاول املنفذ للمرشوع
قاسم صالح طيلس .
ويعد مرشوع بناء ثالثة فصول دراســية مبدرســة املجد كان ضمن املشاريع
املتعرثة منذ  2010م واملمول من السلطة املحلية باملديرية .
حرض االفتتاح كل من األخ ســعيد حمندون مدير مكتب املدير العام واملهندس
محمد يوســف العرايب املهندس املرشف عىل املرشوع واألخ ياسني الخرض مدير
صندوق النظافة مبديرية املالح /ردفان وإدارة ومعلمو مدرســة املجد وعدد من
املشائخ واملواطنني يف املنطقة .

بعد توقف دام قرابة �شهر � ..أطباء بال
حدود تعاود العمل يف العا�صمة عدن

األمناء /خاص:

أعلن مستشفى أطباء بال حدود يف العاصمة عدن استئناف نشاطه بعد أكرث من
عرشين يو ٍم عىل تعليق عمله.
وذكرت وكالة ســبأ الرسمية  :إن منظمة بال حدود ،تســتعد حاليا الستئناف
نشاط املستشفى ،األسبوع املقبل ،وذلك تلبية لطلب الحكومة الرشعية.
وأكد رئيس بعثــة املنظمة يف اليمن غزايل عثامن ،اســتعداد حرص أطباء بال
حدود عىل مواصلة جهودها وأنشــطتها اإلنســانية من خالل تقديم الخدمات
الطبية للمرىض واملصابني.
وكانت املنظمة قد أعلنت تعليق استقبال املرىض يف مستشفى أطباء بال حدود
يف عدن؛ احتجاجا عىل اختطاف أحد املرىض مطلع الشهر الجاري.

مواطن يطالب وزير الداخلية بوقف
اعتداء م�س�ؤول ع�سكري على ممتلكاته

�إىل �أهل الرب والإح�سان ...من ينقذ حياة الطفل (عماد)
األمناء  /خاص :

أرسة من الشيخ عثامن تنشد مســاعدة أهل الخري يف عالج
طفلها عامد ســامح محمد ســعيد نوري البالغ من العمر سنة
وتسعة أشــهر مصاب مبرض باطني أثر عىل جهازه البو ّ
يل ــ
الكىل ــ .
وبحســب التقرير الطبي الصــادر من مستشــفى الوحدة

عدن /األمناء /محمد ياسني:

طالب أحد املواطنــن يف العاصمة عدن نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية
املهندس أحمد امليرسي ومدير أمن عدن اللواء شــال عيل شــايع بالتدخل لوقف
اعتداء مسؤول عسكري عىل ممتلكاته واالستيالء عليها بقوة السالح .
وقال املواطن إبراهيم املفلحي ":إن قائد ما يســمى بالحامية العســكرية قام
صباح الثالثاء باقتحام أرض مملوكة له يف بلوك  10مبنطقة برئ فضل يف مديرية
دارســعد بعدن مسنودا بقوة من أطقم عسكرية تتبع الجهة التي يعمل بها وأقدم
عىل طرد الحراســة املوجودة يف األرض والعامل تحت تهديد السالح؛ بل وقامت
األطقم املرافقة له بإطالق النار وأصابت أحد املهندسني".
وأضــاف  ":إن املعتدي بــارش بإزالة األعامل املقامة عــى األرض من أعمدة
خرســانية وصبيات وغريها ونرش قوته يف أرجائها ضاربا بالقوانني واألنظمة
عرض الحائط ؛ وغري آبه بالوثائق الصادرة عن جهات رسمية والتي تؤكد جميعها
ملكيتي لألرض".
وأوضح املواطــن املفلحي  :إن قطعة األرض التي تبلغ مســاحتها 15يف 15
مرت مربع مملوكة له مبوجب القانون وبحوزته كل الوثائق الرســمية التي تؤكد
ذلك؛ معتربا أن ما قام به املدعو (ع.ع) يرشعن للسلب والنهب تحت مظلة املنصب
الرسمي .
وطالب املفلحــي وزير الداخلية ومدير األمن بالتدخــل إلحقاق الحق واتخاذ
اإلجراءات القانونية .

المشرف العام

د .صدام عبدالله

التعليمي يف مديرية الشيخ عثامن فإن الطفل بحاجة إىل تدخل
كياموي وجراحــي يف الخارج وظــروف األرسة ال يعلم بها إال
الله ســبحانه وتعاىل وهي تناشد وزارة الصحة والهالل األحمر
اإلمارايت واملنظامت الخريية وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدة
األرسة لنقل الطفل عامد إىل الخارج.
ملســاعدة الطفل يرجى التواصل مع أرستــه عىل جوال رقم:
735401768

وفد �أممي بحري يزور رئا�سة م�صلحة خفر ال�سواحل يف عدن
عدن /األمناء /رياض شرف:

قــام وفد فنــي تابع لألمــم املتحدة،
من املكتــب املعني مبكافحــة املخدرات
والجرمية البحريــة ( ،)UNODCصباح
أمــس  ،بزيــارة لرئاســة مصلحة خفر
الســواحل ،يف العاصمة عدن؛ لالطالع
عىل اإلمكانيــات املتوفــرة حالي ًا لخفر
السواحل وتقييم االحتياجات الالزمة.
رحــب العقيد /عبدالرب
ويف اللقاءّ ،
الديواين مدير عام مكتب رئيس مصلحة
خفر السواحل ،بالخرباء الفنيني األجانب،
ناق ًال لهم تحيات رئيــس املصلحة اللواء
الركن /خالد عيل القمــي ،الذي يتواجد
خارج الوطن يف مهمة رسمية.
واستعرض العقيد الديواين ،املهام التي
تقوم بها مصلحة خفر السواحل لتعزيز
عمليات األمن البحــري وحامية املمرات
البحرية الهامة وأبرزها باب املندب وخليج
عدن بحكم إطاللتهام عىل واجهة القرن
األفريقي الذي شــهد ويشــهد عمليات
قرصنة وتهريب بكافة أنواعها وأخطرها
تهريب األســلحة واملخــدرات واإلتجار
بالبــر ،وقيام الحوثيــون بتلغيم املياه
اإلقليمية.
كام قــدم الديواين ،رشحــ ًا مفص ًال
للمهام التــي كانت تقــوم بها مصلحة

خفر الســواحل قبل االنقــاب الحويث
عىل الســلطة الرشعيــة يف عام 2015
واإلمكانيات التي كانت متوفرة آنذاك ،وما
تعرضت له البنية التحتية لخفر السواحل
من تدمري جراء هذه الحرب وأعامل السلب
والنهب واألعامل اإلرهابية املصاحبة.

من جانبه ،تحدث رئيس الفريق الزائر
عن استعداد األمم املتحدة وخاصة مكتب
ال  UNODCلتقديم الدعم الالزم من أجل
إعادة بنــاء قدرات املصلحة ســواء يف
جانــب التدريب والتأهيــل أو يف جانب
توفري املعدات والــزوارق لتعزيز حضور
املصلحة يف املنطقة.
وأكد الوفد بأنه سيتم استئناف تنظيم
دورات داخلية وخارجية يف مجال فنون
البحر واملالحــة والصعــود والتفتيش
للسفن املشتبه بها.

معدات السوق املركزي لتسويق املنتجات
الزراعية نتيجة حــريب -2015 2011م
والفراغ األمني الذي نتج عن تلك الحرب...
وقــال الهاممــي  :إن هناك دراســة
هندســية تم إعدادها ملرشوع تســويق
املنتجات الزراعيــة والخدماتية يف أبني
يستفيد منها املزارعني من خالل ثالجات
مركزية لحفظ املنتوجات الزراعية وإعادة
تسويقها مرة .
وأكد األخوان محمــد نارش مدير عام
مكتب الشــؤون االجتامعية والعمل يف
محافظــة أبني ومحســن صالح رئيس
االتحــاد التعاوين يف أبــن عىل أهمية
العمل كفريق واحد للتواصل مع السلطة
املحليــة يف أبني ممثلــة مبحافظ أبني
ملعالجة كافة قضايــا الجمعية والوقوف

أمام العابثني مبمتلكات الجمعية وإعادة
تفعيل نشــاطها املميز الذي انطلق عام
ملزارعي دلتا أبني ...
2000م خدمة
ّ

وأكد العقيــد الديواين بــأن مصلحة
خفر السواحل وبإرصار قيادتها وعزمية
رجالها وبدعم محدود ورغم هذا التدمري
إال أنها قد توسع نطاق عملها بعد الحرب .

(الهمامي) ير�أ�س اجتماعا للجمعية التعاونية لت�سويق املنتجات الزراعية يف �أبني
عدن /األمناء /رياض شرف:

alomana2013@gmail.com

2

أبني  /األمناء  /مصطفى السقاف :
ناقش االجتامع االستثنايئ الذي عقد
صباح أمس يف قاعة اإلرشــاد الزراعي
بجعار برئاسة األســتاذ سعيد الهاممي
مســاعد األمني العام للجمعية التعاونية
لتســويق املنتجات الزراعية والخدماتية
يف محافظــة أبني وبحضــور اإلخوان
محمد نارش مدير عام مكتب الشــؤون
االجتامعيــة والعمــل يف محافظة أبني
ومحســن صالح رئيس االتحاد التعاوين
الزراعــي يف أبني ومبشــاركة عد ٍد من
أعضــاء الجمعية  ،العديد مــن القضايا
والهموم وأبرزها إعادة ممتلكات الجمعية
نتيجة السطو عىل أرضية الجمعية ونهب

وأكــد املجتمعون  :إن عىل الســلطة
املحلية يف أبني التعاون مع الهيئة اإلدارية
للجمعيــة كجهــة منتخبة ملســاعدتها
يف إعــادة أصولهــا ملوحــن اللجوء
لالحتجاجات والقضاء إلنصافهم .
وخــرج االجتــاع بأهميــة تطعيم
الجمعية بواســطة عنارص فاعلة تسهم
يف
تحســن نشــاط الجمعية واملتابعة
املســتمرة مع الجهات ذات العالقة بأينب
خاصة والوطن عامة إلعادة األمل ملزارعي
دلتا أبني .

مواطن بحاجة لإجراء عملية جراحية يف �شبكية العني

األمناء  /خاص :

ناشــد األخ عبده أحمد ســعيد عرب صحيفة
"األمناء" كل جهات االختصــاص ورجال الخري
واإلحسان مســاعدته يف إجراء عملية جراحية
إلصالح ثقب يف الشــبكية للعــن اليمنى والتي
قدرت بســتامئة وثالثة ومثانني ألف ريال حسب
التقرير الطبي ملستشفى مكة التخصيص.
املواطن عبده أحمد ســعيد من سكان دارسعد

ومن الطبقة الكادحــة وليس له من يعوله وغري
مسجل يف أي منظمة إغاثية أو شؤون اجتامعية
وبدون راتب حكومي وقــد تعرض لحادث نصب
ونهب وتعرض لرضر يف عينه .
"األمناء" بدورها تناشد رجال الخري واإلحسان
مساعدته إلجراء العملية الجراحية يك يتمكن من
العمل لسد رمق أرسته التي يعيلها .
ومن يريد األجر والخــر التواصل عىل الرقم
التايل 733975280 :

رئيس التحرير

مدير التحرير

مدير اإلخ ـ ــراج الفني

عدنان األعجم

غازي العلوي

مراد محمد سعيد
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