
3 www.alomanaa.net

Thursday - 21 oct 2021 - No: 1306 اخلــــــمي�س  21 اأكتوبر 2021م - املوافق 1٥ ربيع الأول 1443هـ - العدد 130٦

الفنانة الت�شكيلية )رميا�س اجلنوب( تقدم �شورة جم�شمة لل�شهيد القائد عبداملجيد بن �شجاع

عدن "األمناء" خاص : 

أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل الربي األستاذ عيل محروق 
بشــأن توقف 64 حافلة مهــداة من اإلمــارات العربية املتحدة 
منذ ســنوات، وقال: “خالل اليومني املاضيني تلقيت الكثري من 
االتصاالت واإلشــارات يف الفيس بوك حول موضوع الباصات 
التي أتت كدعم من اإلمارات، فأحب أن أوضح للجميع أنها جاءت 
باسم املؤسســة املحلية للنقل الربي وليس لنا يف الهيئة العامة 

لتنظيم شؤون النقل الربي أي عالقة بها وبتشغيلها«.
وأضاف: »وحد علمي أن وزير النقل ومحافظ عدن شــكلوا 
لجنة مشــركة لتقييم مؤسســة النقل الربي ومنها وضع هذه 
الباصات وإمكانية تشــغيلها، وقد بذلت اللجنة جهدا كبريا إىل 

جانب األخ مدير املؤسسة األستاذ حسني العبادي«.
وختم محــروق توضيحه بالقول: »يــويل الوزير واملحافظ 
اهتاممــا كبريا بهذه املؤسســة وكيفية إعــادة دورها الريادي 

السابق كونها مؤسسة عريقة ورائدة«.

عدن/ األمناء/زين الكلدي:
التحضريية  الســنة  طالب  يواصل   
االحتجاجات  عدن  جامعة  الطب  بكلية 
الثاين أمام بوابة  واملظاهرات لألسبوع 
القرارات  الطب بخور مكرس عىل  كلية 
التعسفية بحقهم من قبل إدارة الجامعة 
التي منعت قبولهم يف الســنة األوىل 
بعد أن أكملوا السنة التحضريية بدرجة 

جيد جدًا .
محافظ  املحتجون  الطالب  وناشــد 
العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس  
ورئيــس جامعة عــدن الدكتور خرض 
الطــب ورئيس  لصور   وعميــد كلية 

الجامعة  رئيس  ونائب  التحضريية  السنة 
التحضريية  الذين خضعوا للسنة  الطالب  بإنصافهم كبقية 

يف السنوات املاضية.

وحمل الطالب شعارات والالفتات منها: )أنصفونا(، )ال 
للقرارات التعســفية بحقنا (، )من حقي أن أتعلم( وغريها 

من الشعارات .

حلج / األمناء / خاص :

شــهدت كلية نارص للعلــوم الزراعية 
مبحافــظ لحج، أمــس األربعــاء، حفال 
خطابيا ومعرضا ملنتجــات غذائية وأدوات 
أقامته منظمــة األغذية والزراعة  زراعية، 
العاملي  باليوم  احتفاًء  الفاو،  املتحدة  لألمم 

لألغذية.
الحفل الذي أقيــم برعاية وزير الزراعة 
والري والرثوة الســمكية سامل السقطري، 
ومحافظ لحج أحمد الريك، واملمثل املقيم 
ملنظمة الفاو يف اليمن د.حســني جادين، 
حمل شعار )أفعالنا هي مستقبلنا(، ألقيت 

فيه عدد مــن الكلامت للســلطة املحلية، 
مكتب  مدير  ألقاها  للفــاو،  املقيم  واملمثل 
عدن د.وليــد صالح، وكلمــة وكيل وزارة 
الزراعة والري الذي حرض ممثال عن الوزير 
م. عبد امللك ناجي، والدكتورة فاطمة الفقيه 

عميد كلية نارص للعلوم الزراعية.
ويف كلمته تحــدث وكيل وزارة الزراعة 
املايل واالســتثامري  الوضع  والري عــن 
االستقرار  عدم  نتيجة  الوزارة،  يف  الصعب 
يجعل  الــذي  األمر  الحــرب،  واســتمرار 
النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب إمكانيات 
كبرية، ودعم مشــاريع تنموية مستدامة، 
داعيًا املنظمــة إىل البحث عن دعم لتمويل 

هذه املشارع املستدامة.

من جانبــه ألقى د. وليــد صالح كلمة 
والزراعة  األغذيــة  ملنظمة  املقيــم  املمثل 
“الفاو” أكد فيها أن املنظمة ســوف تبذل 
قصارى جهدها للبحــث عن متويالت من 
تنموية  مشــاريع  لتنفيذ  املانحــة  الدول 
مستدامة تساعد القطاع الزراعي عىل إنتاج 
أفضل املحاصيل الزراعية وبالتايل الحصول 
اإلنسان  احتياجات  تلبي  أفضل  أغذية  عىل 

الرضورية .
مــن جانب آخر وعقــب اختتام الحفل 
املنتجات  معــرض  افتتاح  تــم  الخطايب، 
الغذائيــة واألدوات الزراعيــة، والتي تأيت 
ضمن املشاريع املدعومة من منظمة الفاو .

محليات

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

تو�شيح ر�شمي ب�شاأن توقف 64 حافلة مهداة من الإمارات

طالب ال�شنة التح�شريية يوا�شلون احتجاجاتهم اأمام كلية الطب

حلج.. »الفاو« تقيم حفال خطابيا ومعر�شا ملنتجات غذائية احتفاًء باليوم العاملي لالأغذية

اللجنة التح�شريية للتعاون ال�شكني تطالب حمافظ 
عدن باإلغاء تكليف �شالمة واإحالته اإىل التحقيق

األمناء/خاص:

قامت اللجنة التحضريية للتعاون الســكني برئاسة األخ محمد السقاف، رئيس 
اللجنــة التحضريية، صباح أمــس برفقة املهندس عيل حمود نائــب املدير العام 
للشئون الفنية بالهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين باملحافظة 
واألخ عيل عبيد مدير إدارة التفتيش بالهيئة واألخ  الدكتور حسني املفلحي بالنزول 
لرصد االعتداءات املتكررة عىل مواقع الخدمات واملتنفسات مبخططات الجمعيات 

السكنية التابعة للموظفني مبحافظة عدن.
وقالت اللجنة إنها رصدت أثناء نزولها إىل مواقع مخططات الجمعيات السكنية 
مبنطقة العريش اســتمرار العبث واالعتداءات غري القانونية عىل املتنفسات من 
حدائق ومدارس ومالعــب ومقابر ومواقع الخدمات واالســتحداثات ملخططات 

جديدة .
واعتــربت اللجنة تلك األعامل من قبل األخ أحمد ســالمة غري قانونية وتجاوزا 
لصالحية مكتب أرايض عدن واعتداء عىل حق الدولة واملجتمع وكافة أجهزة الدولة 

واملوظفني بالعاصمة عدن .
وطالبــت اللجنة التحضريية قيــادة املحافظة ممثلة بــاألخ أحمد حامد مللس 
رسعة تنفيذ قراره بإلغاء التكليف لألخ أحمد ســالمة وإحالته للتحقيق ملا قام به 
من اعتداءات وعبث وتشويه مبخططات الجمعيات السكنية وانتحال صفة جهات 

رسمية. 

عدن / األمناء / خاص :

افتتح د.أحمد ســامل الجربا يوم أمس قســم العناية املركزة يف مركز الحوادث 
والطوارئ مبستشفى الجمهورية بعدن.

وأثنــى د . الجربا عىل الجهود الجبارة التي بذلتها إدارة املركز الجديدة يف ظرف 
أسبوع واحد ، مشيدا بالجهود التي بذلت يف سبيل افتتاح القسم.

عدن / األمناء / خاص:

اســتأنف مكتب هيئة األرايض بالعاصمة عدن يوم اإلثنني تســليم األرايض 
للمواطنني يف بلوك 4B و 4A وبقية البلوكات بعد توقف دام أشهر, وذلك بتوجيهات 

املحافظ أحمد مللس ورئيس الهيئة العام لألرايض بالجمهورية أنيس باحارثة.
وعقد مســؤولو ومهندسو مكتب األرايض يف برئ فضل اجتامعا مع املواطنني 
ناقشــوا عملية اســتئناف رصف األرايض يف البلوكات التي مل تســلم, وطمئنوا 
املواطنني بأن عملية التســليم ســتجري عىل قدم وساق وستحل جميع املعوقات 

التي تواجه املواطنني.
إىل ذلك أكد ســامح جامل مدير مكتب رئيس الهيئة العامة لألرايض أن القضاء 
كان عىل قدر املســؤولية وحكم لصالح الهيئة واملواطنــني وأبطل دعاوي امللكية 
للجهات واألشــخاص الذين تقدموا بها سابقا, وتم البدء باستئناف العمل لتسليم 

املواطنني أراضيهم.
بدورهم عرب املواطنون عن ســعادتهم بإنصافهم من قبــل القضاء, مثمنني 
وقوف السلطة املحلية وهيئة أرايض وإدارة أمن العاصمة عدن وقوات الطوارئ إىل 

جانبهم يف استعادة حقوقهم, بعد معاناة منذ عام 90م.

ردفان / األمناء / خاص :
الفنانة التشــكيلية )رمياس الجنوب( صورة مجسمة  قدت 
للشــهيد القائد عبداملجيد زين بن شــجاع ألرستــه يف مدينة 

الحبيلني بردفان محافظة لحج .
وسلمت الفنانة رمياس الجنوب الصورة املجسمة التي قامت 
برسمها صباح أمس األربعاء ألرسة الشهيد عبداملجيد بن شجاع 
ويف مقدمتهم شــاعر الثورة الجنوبية  الشاعر محمد بن شجاع 
واالخ عاتق هيثم بن شجاع عضوا االنتقايل يف محافظة لحج  .

وعربت ارسة الشــهيد القائد عبداملجيد بن شجاع عن شكرها 
وتقديرها للجهود التي بذلتها الفنانة التشكيلية رمياس الجنوب 
وتحملها عناء الســفر من العاصمة عدن إىل ردفان لتسليمهم 
صورة الشــهيد القائد عبداملجيد مؤكدين عىل رضورة االهتامم 

مبثل هذه املهارات وتنميتها .
ووجهت ارسة الشــهيد بن شــجاع الدعوة لقيادات املجلس 
االنتقايل ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي بإيالء االهتامم 
مبثل هــؤالء املبدعني ويف مقدمتهم الرســامة )رمياس( التي 
سخرت جهودها لرسم صور شــهداء الجنوب عرب كافة مراحل 

الثورة الجنوبية .

افتتاح ق�شم العناية املركزة مب�شت�شفى اجلمهورية بعدن

هيئة الأرا�شي ت�شتاأنف ت�شليم الأرا�شي للمواطنني يف بئر ف�شل


