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سقطرى / األمناء :
الهالل  خطــوات  تتســارع 
األحمر اإلمــارايت إلنجاز مرشوع 
مستشــفى أم اإلمــارات لألمومة 
ســقطرى،  أرخبيل  يف  والطفولة 
املقدمة  الطبية  الرعاية  لتحســن 
للحوامل واألطفال وحديثي الوالدة.
املاضية  اآلونــة  وشــهدت 
األساســات  حفر  أعــال  انتهاء 
وصب األرضية بالخرسانة، لتسليم 
املرشوع يف موعده وفقا ملواصفات 

عاملية.
ويشــتمل املرشوع األول من 
نوعــه، عىل مبنيــن أحدها من 
طابقن مبســاحة إجالية 1050 
مــرا مربعــا، مكون مــن ثالثة 
صاالت انتظــار وغرفة عزل وعدد 
خمس عيادات استشــارية وغرفة 
التطعيم وغرفتن توليد وغرفة بعد 
للرضع  عامة  عناية  وغرفة  الوالدة 
وغرفة عنايــة مركزة للرضع وعدد 
ثالثة غرف ترقيد، وســكن األطباء 

ومكاتب إدارية ومخزن لألدوية.
ويختص املبنى الثاين بقطاع 
اإلدارة، ويتكــون مــن طابقــن 
 360 تبلغ  إجالية  مســاحة  عىل 
مرا مربعا، بهــا صالتن انتظار 
وصيدلية ومخترب بجميع أقسامه، 
اإلداريــن  للعاملــن  ومكاتــب 

باملستشفى.

المقال االخير

علم الجميع ممــن تربطهم يب عالقة بأين 
مغادر ومســافر إىل مرص، وفهموها بأين مغادر 
للعــالج، واألمر حدث فيه لبــس ألن العريب أمام 
فريضة السفر إىل مرص ألن قلوب العرب مسكونة 
يف حب مرص، بل والــوالء لها، ألن العريب أصبح 
مجمعا بأنه ال يحس بالغربة بعد وصوله إىل مرص 

واإلقامة فيها مع إخوانه املرصين.
أنا مغادر إىل مرص من أجل هؤالء:

كامل،  زغلول، مصطفى  أحمد عرايب، سعد 
محمــد فريد، مصطفى النحاس، أحمد شــوقي، 
حافظ إبراهيم، توفيق الحكيم، عباس العقاد، طه 
حســن، إبراهيم املازين، محمود تيمور، جرجي 
زيدان، إميل زيــدان، مصطفى لطفي املنفلوطي، 
سالمة موىس، فاطمة اليوسف، نجيب الريحاين، 
جورج ابيض، دولت ابيض، أمينة الســعيد، سهري 
الطناحي، بريم  الكلاوي، صويف عبدالله، طاهر 
التونيس، أنور وجدي، عبدالله غيث، حمدي غيث، 
استيفان روستي، آســيا، ماري كوين، بدر الما، 
زيك رســتم، حســن صدقي، صالح أبو سيف، 
محمد عبدالوهــاب، فريد األطــرش، عبدالحليم 
حافظ، أحمد فؤاد حسن، رياض السنباطي، بليغ 
حمدي، كال الطويل، أم كلثوم، ســهري البابيل، 
فاتن حامة، ماجــدة، عبدالعزيز محمود، كارم 
الكحالوي، محمود  قنديل، محمد  محمود، محمد 
أروش، عبداملنعــم مدبويل،  العامل، ســعد  أمن 
حفني ناصــف، محمد منــذور، نجيب محفوظ، 
نيــازي مصطفى، عادل إمام، صالح أبو ســيف، 
يحيى حقــي، عيل الراعي، عــاد حمدي، رساج 
منري، صالح سليم، يكن ، جال العيطاين، محمد 
عبدالقدوس، صالح جاهن،  إحســان  السعدين، 
أحمد عبداملعطي حجــازي، مصطفى أمن، عيل 
أمن، رجاء النقاش، كابنت رضا، كابنت شــحته، 

عبداللطيف جودة السحار.

جنيب محمد يابلي

لماذا أنا مغادر إلى 
مصر الكنانة؟

عدن / األمناء / خاص 
العاصمة  األمنيــة يف  األجهزة  توصلت 
عدن إىل متهم بجرائم جنائية جســيمة يف 
حي األحمــدي مبديرية املعــال، بعد تخفيه 

ألكرث من أربع سنوات.
ونجحــت التحريــات األمنية يف ضبط 
الهارب من جرائم بلطجة واعتداء يف  املتهم 
كرير، املدعــو ) ع. ع.( خالل مداهمة ملوقع 

اختبائه.
وتورط العنــرص اإلجرامي يف اعتداءات 
جســدية خطــرية أحدهــا أدى إىل إصابة 
الضحيــة بعاهة مســتدمية، باإلضافة إىل 

صدور أحكام قضائية لضبطه.

الفنانن  اتحــاد  ينظم 
الجنوبين فرع محافظة لحج 
يوم األحد حفال فنيا وخطابيا 
الـ"54"  الذكــرى  مبناســبة 
املجيد  الوطني  االستقالل  لعيد 

الـ"30" من نوفمرب ..
الدعوة  االتحــاد  ووجه 
لكافــة أبناء لحــج للحضور 
واملشاركة يف هذا الحفل الفني 
الذي  املرسحــي  والخطــايب 
اتحاد  قاعة  يف  يقام  ســوف 
نساء الحوطة الساعة العارشة 

صباحا .

 عدن بخير طالما لملس يقودها
رئيس الــوزراء  ومحافظ عدن يف ردهم عىل وزير الداخلية  لشــؤون اإلخــوان  يف الوادي  حيدان، 
ويرســلون  للداخل  والخارج  رسائل أن  ميناء عدن  يعمل وهم  يتجولون  يف كل بقعة  فيه، فعدن بخري 

طاملا  مللس يقودها.

تخفى 4 سنوات.. القبض 
على مجرم هارب في المعال

االحد .. اتحاد فناني 
الجنوب بلحج يحتفي 

بذكرى االستقالل

تسارع تنفيذ مشروع 
مستشفى أم اإلمارات بسقطرى

املايض  الزمــن  يف  طالبــات 
استخدام  طريقة  يتعلمن  الجميل 
يف  املعسكرات  أحد  يف  الســالح 

عدن.

من ذاكرة الجنوب


