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محليات

نائب المدير العام التنفيذي ـ المدير المالي والإداري ب�صندوق نظافة عدن لـ )الأمناء(:

عدن/األمناء/ خاص :
جدد محافظ العاصمة عدن األستاذ أحمد حامد مللس دعوته إىل 
تنظيم عملية النزوح إىل العاصمة عدن وإنشــاء مخيامت خاصة 

بالنازحني.
وأضاف مللس خــال لقائه األخ نجيب الســعدي مدير الوحدة 
التنفيذية للنازحني قائًا :"نحن نقــدر الظروف التي دفعت هؤالء 
الناس إىل مغادرة مناطقهم، ولكننا نؤكد أن إنشــاء مخيامت إيواء 
خاصة لهم، سيسهل عملية حرصهم، ويضمن رعايتهم، وانسيابية 

وصول الخدمات واملساعدات إليهم".
وناقش اللقاء ُســبل التنســيق بني الســلطة املحلية والوحدة 
التنفيذية للنازحــني، وأهمية إمداد الســلطات املحلية باملديريات 
باالحصائيات والبيانات الخاصة بالنازحني إلطاعها عىل أحوالهم 

والعمل عىل حل مشكاتهم أوال بأول.
وشدد اللقاء عىل رضورة رسعة العمل يف تحديد أماكن مامئة 
وبعيدة عن األحياء والتجمعات املكتظة بالســكان إلقامة مخيامت 

للنازحني.
هذا ويبلغ عــدد األرس النازحة إىل العاصمة عدن، وفقًا للوحدة 
التنفيذيــة للنازحــني، 7099 أرسة بإجــاميل 37961 فردًا، ميثل 
نازحو محافظة الحديدة نسبة 80٪ منهم، ويتوزعون عىل مختلف 

مديريات.
حرض اللقاء انتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون 

الدويل، والفريق االستشاري لشؤون املنظامت مبكتب املحافظ.

حلج / األمناء / خاص :
وزعت اللجنة الطبية بالقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
يف محافظة لحج، أمس األربعاء، كاممات طبية مبدارس الحوطة.

واســتهدفت عملية التوزيع، مدارس الزهراء وخديجة وأسامء 
والفاروق، وكذلك الثورة واملحسنية وعامر والنعج.

ويهدف توزيــع الكاممــات للطاب، حاميتهــم من فريوس 
"كورونا" املُستجد، يف ظل زحام الفصول الدراسية.

األمناء/خاص:
دشــنت الدائرة التنظيمية باألمانة 
االنتقايل  املجلس  رئاسة  لهيئة  العامة 
الجنــويب، الثاثــاء، دورة تدريبيــة 
الحوكمة  يف مجال " تطبيــق مدخل 
القائد  الرئيــس  برعاية  الرشــيدة"، 
عيــدروس قاســم الُزبيــدي، رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب، ومبشاركة 

كوادر املجلس االنتقايل.  
ويف افتتاح الدورة، ألقى األســتاذ 
لطفي شــطارة عضو هيئة رئاســة 
املجلس االنتقايل، نائب رئيس الجمعية 
مســتهلها  يف  نقل  كلمة  الوطنيــة، 
تحّيات الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي 
الجنويب  االنتقــايل  املجلــس  رئيس 

لجميع املشاركني يف هذه الدورة .
وأشار شــطارة إىل أن هذه الدورة 
املجلس  لهيئــات  بالنســبة  مهمــة 
االنتقايل لاســتفادة مــن علم جديد 
يف اإلدارة و الحوكمــة، مؤكــدا عىل 
أهمية التنســيق وتعزيز العاقات بني 
هيئات املجلس وعدم التكرار يف تنفيذ 

األنشطة .
من جهتــه قال األســتاذ منصور 

زيد، رئيس الدائرة التنظيمية إن الدورة 
تأيت ضمن أنشــطة الدائرة يف تنفيذ 
الرئيســية  املجلس  وأهداف  اتجاهات 
يف جانب التدريب، خصوصا أن عنوان 
املجلس  اتجاهات  الدورة تضمنته  هذه 

للعام 2020م .
وأشار منصور زيد إىل أن الهدف من 
هذه الدورة هو اكساب الكادر القيادي 
املعارف  و  املهارات  املجلس  هيئات  يف 

الحوكمة  إداري حديث وهو  يف مجال 
والذي تنتهجه الــدول املتقدمة مؤخرا 
وله تأثــري يف القضاء عىل الفســاد 
والصاحيات  املهــام  يف  والتداخــل 

واملسؤوليات .
وتستمر هذه الدورة ملدة أربعة أيام، 
والتأهيل  التدريــب  مركز  ويحتضنها 
بالعاصمة  التنظيمية  للدائــرة  التابع 

عدن.

األمناء/ رياض شرف- منير مصطفى :
ـ  التنفيذي  العــام  املدير  أكد نائب 
املدير املايل واإلداري لصندوق النظافة 
التي  الجهود  أن  أحمد  نبيل غانم  بعدن 
يبذلهــا صندوق النظافــة غري عادية 
ويف ظروف استثنائية لتحسني أوضاع 
النظافة يف جميــع مديريات عدن إال 
أنها مل ترتق إىل مستوى الطموح الذي 
نتمنــاه ونحن غري راضــني عن ذلك، 
ونتمنى أن تكون النظافة مثل ما كانت 
يف عام 2010م وما قبلها عندما كان 
يجري ســري نقل القاممة من بيت إىل 
بيت وكنا مســتغنني عن الرباميل يف 
الشــوارع ألن مخلفات الرباميل تكون 
تراكمية، مع العلم أن اإلدارة نفســها 
التي كانت يف الســابق هــي اإلدارة 
نفســها املوجودة حاليــا الذي نقص 
فقــط اإلمكانيات واآلليــات واملوارد 
حيث كان لدينــا يف عام 2010م 270 
آلية واآلن يوجــد لدينا 80 آلية وكانت 
 350 2010م  يف  القاممــة  مخرجات 
األن مخرجاتها  بينــام  اليوم  ظنا يف 
أي ثاثة أضعاف  اليوم  1250 ظنا يف 

عام كانت عليه يف السابق .
وأضــاف يف حديثــه لصحيفــة 
"األمناء" : )قدمنا يف عام2016م طلب 
باحتياجات الصنــدوق من آليات تقدر 
مببلغ )14 مليــون دوالر( ملرة واحدة 
مع العلــم أن الـــ )14 مليون دوالر( 
كانت تعادل )4 مليار( ريال ميني واآلن 
بعد تقلبات األســعار وارتفاع ســعر 
العملة أصبحت تعادل )10 مليار( ريال 
نتيجة التأخري يف البت بالرشاء وكانت 
ســتصبح عدن جوهــرة يف النظافة 
الوقت  كام كانت عليه وأفضــل ، يف 
الذي يــرصف مخصص ديزل الكهرباء 
ملحافظة عدن 60 مليون دوالر شهريا 
وامتنى من الجهات املعنية أن تســاعد 

يف هذا الجانب ( .

بأن محافظ  نبيل غانم  األخ  وأشار 
العاصمة عدن احمد مللس قد بدى يف 
مســاعدة الصندوق يف هــذا الجانب 
وأيضا الحكومة بــدأت تفكر يف هذا 
املوضــوع وتنفيذ توجيهــات فخامة 
األخ رئيس الجمهورية الذي كان داعام 
للصندوق منذ أن طلبنا هذه االحتياجات 
واعطــى توجيهات رصيحــة للرشاء 
يف 2016م، ولألســف مل تســتكمل 
اإلجراءات يف حينها، واآلن توجد بوادر 
خري واألخ املحافــظ قد رشع يف حل 

الكثري من القضايا ( .
التنفيذي-  العام  املدير  وأشار نائب 
املدير املــايل واإلداري لصندوق نظافة 
عدن إىل أن الهــال األحمر االمارايت 
الســعودي قدموا عدد من  والربنامج 
اآلليات وآليات التشجري ورفع مخلفات 
البناء )قابات كبرية( وشيول ومؤخرا 
قدم الربنامج السعودي )4( آليات رش 
مبيدات ونتمنى أن يســتمر هذا الدعم 
الن العمر االفــرايض آلليات النظافة 
حساسية  بحكم  افرايض  عمر  أقرص 
واملسافات  تنقلها  التي  العضوية  املواد 
الطويلة التي تقطعهــا لنقل القاممة 
اىل بــري النعامة وهذا يشــكل ضغط 

وأعباء إضافية عىل اآلليات (.
وعــن الصعوبــات التــي تواجه 
عدن  محافظة  يف  النظافــة  صندوق 
أوضح األخ نبيل غانم قائا: الصندوق 
لديــه ثاثة محــاور رئيســية لعمل 
والعاملة  )اآلليــات  وهــي  الصندوق 
أي  اخفاق  حالــة  ويف  واإليــرادات( 
املحاور  لجميع  اخفــاق  يعترب  محور 
وبالتايل اخفاق النظافة بشــكل عام 
، وكــام ذكرت يف الســابق انه يوجد 
ايضــا هناك نقص  اآلليات  نقص يف 
يف اإليرادات يتمثل يف رســوم أوعية 
النظافة التي مل تتغري منذ عام 1999م 
فامزالت رسوم أوعية النظافة كام هي 

رياالت عن كل كرتون وعرشة  خمسة 
ريال عن كل كيس يف الوقت الذي كان 
سعر الكيس أقل من خمسة آالف ريال 
وأصبح األن سعره عرشين ألف ريال.. 
ونحن بصــدد إعادة النظــر يف هذه 
األوعية ، كام توجد لدينا ايضا مشكلة 
أخرى مع اإلخوة يف رشكة النفط حيث 
قاموا بوقف تسديد مستحقات رسوم 
صندوق النظافة من مبيعات املشتقات 
االهتامم  ظل  يف  ونتمنــى-  النفطية 
الجاد الذي يبذله محافظ عدن ودعمه 
لصندوق النظافة- معالجة هذا األمر (.  
ولفت نبيل غانــم إىل ان صندوق 
النظافة يف عدن كان له دور كبري أثناء 
جائحة كورونــا واألوبئة األخرى التي 
انترشت مثل حمــى الضنك واملكرفس 
والتــي تزامنت مع هطــول االمطار 
الغزيرة عىل عدن باإلضافة اىل انفجار 

املجاري يف كل املديريات.

ملل�س يجدد دعوته لتنظيم عملية 
النزوح اإىل العا�صمة عدن

انتقايل حلج ُيح�صن طالب 
احلوطة بالكمامات

الدائرة التنظيمية تد�صن دورة تدريبية يف جمال ) احلوكمة الر�صيدة(

رغم اجلهود التي نبذلها اإال اأننا غري 
را�صيني عن واقع النظافة اليوم


