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أخبار

نقيب ال�صحفيين والإعالميين الجنوبيين : 

قال بأن املدينة تمتلك من االمكانيات واملقومات لجذب االستثمارات العاملية ..

األمناء/خاص:
يف الجوِّ ريُح رمضان، ويف القلب 
روح لياليــه املباركة، يا كل األتعاب 
املرتاكمة، يا كل مفرتقات الطرق، يا 
كل الِحَيــل املنعدمة؛ رمضان أمىس 

قاب أسبوع..
الزينة  وأنــواع  العبــارات  بهذه 
املختلفــة بدأت شــوارع العاصمة 
عدن تكتيس وتتزين كعادة سنوية 
تعبريًا عن فرحــة املواطنني بقدوم 
شهر رمضان الفضيل، املقبل مع كل 
أنواع الخري واملراســيم الدينية الذي 
ينتظرها الناس عىل مدار عام كامل.
إحــدى املناطــق التــي بــدأت 
بالرتحيب بالشهر الفضيل "كريرت" 
بالتحديد أحد أهم أسواقها املعروف 
بسوق "الحدادين"، الذي شهد حالة 
من البهجة حيث تجملت شــوارعه 
والفوانيس  والكهــارب،  بالزينات 

امللونة، وأغاين رمضان الرتحيبية.
ومحالت  أســواق  وفــرت  فيام 
الزينة  أنــواع  كل  عــدن  محافظة 
املنزليــة  واألواين  واإلضــاءات 
بتصاميــم ورســومات رمضانية، 
من  وغريها  والسالل  املفارش  منها 

الناس  التي يقبل عليها  االحتياجات 
بكرثة. 

قالــت  أصالــة  املواطنــة 
بتزيني  قامت  إنهــا  لـ"نيوزمين"، 
منزلهــا إلضفاء جو مــن البهجة 
وحتى يستشعر أبناؤها بجو رمضان 
فقامــت بتعليــق فوانيس رمضان 
أيضًا  وأحــرت  الرشفــة،  داخل 

ُسفرات طعام باشكال رمضانية..
الواحد  الحي  شــبان  يقوم  فيام 
من كل منطقة مبســاعدة األطفال 

برتكيب اإلضاءات عىل جدران املنازل 
والعامئر الخارجية وربطها بني كل 
منزل وآخر بشــكل جــاميل مبهر 
مرتب وجميل يعزز من حالة الناس 
النفســية والروحانية بقرب أفضل 

الشهور.
أماًل" الشــبابية  أما مبادرة "كن 
وزعت عددا من الفوانيس الرمضانية 
املواطنني  بشــكل عشــوايئ عىل 
واألطفال بخطوة بســيطة رسمت 

البهجة عىل شفاههم.

األمناء / خاص :
السيد  االمرييك  الدبلومايس  قال 
هاردن املدير السابق للوكالة االمريكية 
ملجموعة  التنفيذي  واملديــر  للتنمية 
جورج تاون االســرتاتيجية والحائز 
االمريكية يف  الرئاســة  عىل جائزة 
ادارة السياسة الخارجية ان العاصمة 
عدن متتلك من االمكانيات واملقومات 
مــا تجعلها امام فــرص كبرية نحو 
العاملية  االستثامرات  وجذب  التنمية 
نحوها فيام لــو توقفت الحرب وعم 

السالم يف اليمن.. 
االمرييك  الدبلومايس  حديث  جاء 
العاصمة  نائــب محافظ  لقائه  لدى 
املحيل  للمجلس  العــام  االمني  عدن 
االســتاذ بــدر معــاون يف ديوان 
املحافظــة ، حيث رحــب االخ نائب 
له  ناقال"  ديفيــد  بزيــارة  املحافظ 
تحيات  وزير الدولة محافظ العاصمة 

عدن االستاذ احمد حامد مللس .
واطلع نائب محافــظ عدن  مدير 
مجموعة جورج تــاون  عىل مجمل 
العاصمة  تعيشــها  التي  االوضــاع 
عدن مبا يف ذلك االســتقرار االمني 
يف الوقــت الراهن ،مشــريا اىل ما 
دمار وخراب عىل  الحرب من  خلفته 
مســتوى البنى التحتيــة للخدمات 
االساسية كالكهرباء واملياه والصحة 
والنظافــة والطرقــات واالتصاالت 
ومساكن  الحكومة  ومرافق  ومباين 
 7500 من  اكرث  بلغت  التي  املواطنني 
مســكنا متررا بشكل كيل وجزيئ 
وما تىل الحرب من اوضاع اقتصادية 
ومعيشية صعبة بفعل االعداد الكبرية 

اكرث  عددهم  وصــل  الذي  للنازحني 
من 2 ونص مليــون نازح ناهيك عن 
الرشعيني   غري  واملهاجرين  الالجئني 

من القرن االفريقي.
مــن جانبه عرب  ديفيد هاردن  عن 
حفاوة  عىل  املحافظ  لنائب  شــكره 
االســتقبال والرتحيب مؤكدا رغبته 
يف فتــح مكتــب للمجموعــة يف 
محافظة عدن التي عرب عن  اعجابه 
الشديد، مبا ملســه من مناظر خالبة 
وموقع اسرتاتيجي فريد ملدينة عدن.

مشريا  اىل االمكانيات التي تتمتع 

بها عــدن واذا ما وجــدت الفرصة 
الحرب فأمــام عدن فرص  وتوقفت 
بتجربة  مستشــهدا"  للتنمية  كبرية 
دولة رواندا التي حققت منوا وتطورا 
رسيعــا بعــد ان كانــت غارقة يف 

الحروب والرصاعات الداخلية ."
واضاف  بان عدن لديها فرص اكرب 
من رواندا بحكــم موقعها وما لديها 
من امكانيات وافضليات تجعلها قبله 
لكل الرشكات االستثامرية يف العامل 
وقال بانه يأمل ان يرى عدن وقد تغري 
وجهها لالفضل واالحسن بعد الحرب.

األمناء / خاص :
دشــنت مؤسســة عدن للفنون والعلوم، أول عمل فني جامهريي لفرقة 
موسيقية نسوية، يف العاصمة عدن، يف حفل فني لخلق تواصل بني املايض 

والحارض، حتى تستطيع املدينة استكامل دورها الفني والتنويري.
تخلل األمســية الفنية عزف مقطوعات موسيقية محلية وعربية وعاملية 
من قبل فرقة نسوية، وقد خطفت األنظار العازفة الكفيفة رنا الريميي التي 
تحدت اإلعاقة واحبت املوسيقى ونشأت معها منذ الصغر وتدربت عىل العزف 
عىل األورغ والبيانو لتكون منوذجا فريدا يف النجاح والتمســك بحق الحياة 

بسالم.
وقالت عازفة العود ملياء صالح، يف لقاء صحفي، إنها ســعيدة بانتامئها 
لهذه الفرقة، مؤكدة أن الهدف من املرشوع "إيصال رسالة السالم عن طريق 

املوسيقى".
وكانت الفرقة النسائية من مخرجات مرشوع ”الفن مهنتي”، الذي تنفذه 
مؤسسة عدن للعلوم والفنون، املدعوم من االتحاد األورويب، وبالتعاون مع 
معهد "جوته" األملاين. وعكفت 10 فتيات عىل عزف املوســيقى باستخدام 
العــود وآالت أخرى، ضمن دورة تدريبية ملدة 3 أشــهر، لتكون الفرقة األوىل 

من نوعها.
وتلقت الفتيات خالل التدريب أساســيات املوســيقى ومبــادئ الثقافة 
املوســيقية، واســتخدام آالت العزف املختلفة، الوترية منها وغري الوترية، 
إضافة إىل معرفة الطبقات الصوتية والســلم املوسيقي، بإرشاف نخبة من 
فناين ومدريب املوســيقى والغناء والعزف يف معهد جميــل غانم للفنون 
الجميلة بعدن، والذين استعانت بهم مؤسسة عدن للعلوم والفنون يف تدريب 

هؤالء الفتيات.
مؤسســة عدن قالت إن طلبات االلتحاق للدورة عند اإلعالن عنها تجاوزت 
90 طلًبا من 90 فتاة، إال أن املقاعد واملرشوع كان يكفي لعرشة مقاعد فقط.
وعن عدن قال الناشــط الحرمي محمد بن دحامن، مرسحية هاملت.. 
فيلم املرهقون.. الفرقة املوســيقية النسائية. عدن وما ادراك ما عدن، تنبعث 

كالعنقاء من تحت الرماد.
وأضاف، ملاذا يعادي املتشــددون واملتطرفون الفن؟ ألنه يخاطب الوجدان، 
يرقق القلب، يفتح املدارك، يســتوعب االختالف، يؤســس للتنوع، للرحمة، 
للقبول باآلخر، ألن الفن يشغل العقل والقلب، ألن الفن يسمو مبشاعر الحب 

والعاطفة، ألن الفن ينترص للجامل، ألن املرأة يف الفن حارضة.

األمناء / خاص :
بدأت الفرق الفنية التابعة للجهة املنفذة أعامل إســتكامل إنشاء الشارع 
الخلفي ملدينة إمناء يف عدن وذلك بتمويــل وإرشاف صندوق صيانة الطرق 

والجسور املركز الرئييس-العاصمة عدن.
وقال املهندس عبدالله عبدالسالم مدير املرشوع أن دائرة األشغال العسكرية 
كجهة منفذة للمرشوع بدأت العمل بوترية عالية وذلك من أجل إنجاز املرشوع 

خالل الفرتة الزمنية املحددة بالعقد.
ونوه بالقول إن املرشوع يحظــى مبتابعة واهتامم من قبل قيادة املجلس 
الرئايس ودولة رئيس الوزراء ووزير االشــغال العامة والطرق املهندس سامل 
محمد الحريزي واالســتاذ احمد حامد مللس وزير الدولة ومحافظ العاصمة 

عدن واملهندس معني محمد املاس رئيس مجلس اإلدارة.

�سوارع العا�سمة ت�ستعد ال�ستقبال روحانية رم�سان وتكت�سي بالزينة والفواني�س

دبلوما�سي اأمريكي رفيع يتحدث عن العا�سمة عدن

عدن تخطف االأنظار باإ�سهار 
اأول فرقة فنية ن�سوية

بتمويل �سندوق �سيانة الطرق.. بدء �سيانة 
اخلط اخللفي ملدينة اإمناء يف عدن


