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االمناء/خاص:

أحمد  األســتاذ  بحث   
محافــظ  مللــس  حامــد 
مع  الثالثاء  عدن،  العاصمة 
إدارة مجلــس التخصصات 
الطبيــة بعــدن الجهــود 
املبذولة لتطوير وتحســن 
التعليميــة  الجوانــب 
القطاعات  يف  والدراســية 

الصحية والطبية.
مع  محافظ  وناقــش 
الدكتور رجاء عبده ســامل 

التخصصات  مجلس  رئيســة 
الطبية بعدن والدكتور عبدالحكيــم التميمي، األثر اإليجايب 
والنتائــج التي من املمكن أن توفرها املســاقات الدراســية 
الجديــدة التي مل تكن متوفرة بعدن وجاري العمل حاليا عىل 
فتحها لرفد القطاعات الصحية بالكوادر املؤهلة القادرة عىل 

تلبية االحتياجات الكبرية يف الجانب الصحي بعدن.
كام اســتعرض االجتامع، الذي حــره الدكتور أحمد 
ســامل الجرباء رئيس هيئة مستشفى الجمهورية التعليمي، 
والدكتــور عيل عبداللــه صالح مدير مكتــب الصحة عدن، 
والدكتور ســامل الشــبحي وعدد من الكوادر يف القطاعات 
الصحيــة، التخصصات الدراســية التي يجــري العمل عىل 

تخصصات  أربعة  والبالغة  فتحها 
كمرحلة أوىل وتشمل بورد طوارئ 
عامة، وبورد أعصاب، وبورد أشعة 
أمراض جلدية،  وبورد  تشخيصية، 
الحقا  العمــل  يتواصل  أن  عــىل 
يف املرحلة الثانيــة الفتتاح باقي 

املساقات غري املتوفرة. 
كام بحث اللقاء املساعي التي 
ُتبذل يف ســبيل متكن العاصمة 
االمتحان  اســتضافة  مــن  عدن 
الــذي ينظمــه املجلــس العريب 
لذلك  ملــا  الطبية،  للتخصصــات 
من أهمية ُكــرى للعاصمة عدن 
مواكبة  عىل  قدرتها  مدى  وإظهار 

التطور يف عواصم البلدان العربية.
وبدوره مّثن األســتاذ أحمد حامد مللس، الجهود الكبرية 
والطيبــة التــي ُتبذل من قبــل إدارة مجلــس التخصصات 
الطبية والدكاترة الحارضين، مؤكدًا وقوف الســلطة املحلية 
واســتعدادها املطلق لدعم مجلس التخصصات الطبية بعدن 
للقيام مبهامه يف تعزيز وفتح املساقات الدراسية الجديدة، 
وكذلك اســتعداده أيضا لتامن كافــة االحتياجات الكفيلة 
بتمكن العاصمة عدن من إجراء  واستضافة االمتحان الذي 
ينظمه املجلس العــريب للتخصصات الطبيــة والعمل عىل 
تذليل وتســهيل وتغطية االحتياجات التي توفر ُسبل الراحة 

للمشاركن من البلدان العربية .

االمناء/خاص:

  دشن الدكتور عبدالنارص الوايل عضو 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، 
رئيس القيادة املحليــة يف العاصمة عدن، 
الثالثاء، حملة نظافة واســعة يف مسبح 

العائالت بكورنيش كود النمر بالريقة .
وخالل حملة التدشن التي رافقه فيها 
أّطلّع  املديرية،  انتقايل  رئيس  جعفر،  عادل 
الوايل عــىل حجم الدمار والخــراب الذي 
طال املتنفس ومدى األرضار التي لحقت به 
بســبب اإلهامل وتوقف أعامل الصيانة يف 
جميع مرافق املتنفس الخدمية والرتفيهية.

وشدد الوايل خالل الحملة عىل رضورة 
إعــادة تأهيل هذا املتنفــس الحيوي الهام 
الحديدي وترميم كافة  بالسياج  وتسويريه 

مرافقه مــن حاممات ومضــالت وألعاب 
أطفال ومبا ميكنه من اســتقبال العائالت 
املرتادة للشــاطئ ويضمن خصوصية تلك 
األمن واألمان  لهام  األرس واألطفال ويوفر 

الكامل .
هــذا وتأيت حملة النظافــة هذه التي 
دشــنها املجلس االنتقــايل بالرشاكة مع 
الســلطة املحليــة ورشكة مصــايف عدن 
الشــبابية  واملبادرات  النظافة  وصنــدوق 
واملجتمعيــة باملديرية، ضمــن الفعاليات 
االحتفالية مبناســبة الذكــرى الـ53 لعيد 
االستقالل الوطني األول الـ 30 من نوفمر 

املجيد.
شــارك يف الحملة فــؤاد أحمد رئيس 
جامهريية انتقايل العاصمة عدن وعدد من 
الطوعية  واملبادرات  املحلية  القيادة  أعضاء 

الشبابية يف مديرية الريقة .

ملل�س يبحث مع جمل�س التخ�ص�صات الطبية 
فتح امل�صاقات الدرا�صية غري املتوفرة 

الوايل يد�صن حملة نظافة وا�صعة 
يف كورني�س كود النمر بالربيقة


