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محليات

األمناء/خاص:
االنتقايل  املجلس  رئاسة  هيئة  عقدت 
الدوري  اجتامعهــا  األحــد،  الجنــويب، 
األسبوعي، برئاســة األستاذ فضل محمد 
العامة  العام لألمانة  الجعدي نائب األمني 

لهيئة الرئاسة.
ويف مســتهل االجتامع، هنأت الهيئة 
عضو  الكثريي،  ســامل  عبدالله  عيل  األخ 
رئيس وحدة  نائب  املجلس  رئاســة  هيئه 
ثقة  بنيله  باملجلس،  املفاوضات  شــؤون 
الُزبيدي  قاســم  عيدروس  القائد  الرئيس 
رســميا  متحدثا  بتعيينه  املجلس،  رئيس 
للمجلس، كــام هنأت الهيئة املهندس نزار 
نارص عيل هيثــم  نيله ثقة الرئيس القائد 
عيدروس قاســم الُزبيدي رئيس املجلس، 
املجلس،  رئاســة  بهيئة  بتعيينه عضــوا 
ورئيســًا للهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
للمجلس يف العاصمة عدن، مؤكدة دعمها 

لهام لتنفيذ مهامهام.
االجتامع  نتائج  أمام  االجتامع  ووقف 
األول للمهنــدس نزار هيثــم مع أعضاء 
الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية بالعاصمة 
عــدن، مؤكــدة أهمية مواصلــة عملية 
تطوير التنســيق والتكامل يف األداء بني 
دوائر األمانة العامــة واإلدارات التنفيذية 
يف القيــادة املحليــة يف العاصمة عدن 
والقيادات املحلية يف املحافظات لتحسني 
العــام للمجلس مبختلــف هيئاته  األداء 

املركزية واملحلية.
ووقف االجتــامع أيضًا أمام الرتتيبات 
العامــة إلقامة  األمانــة  تجريها  التــي 
فعالية التصالح والتســامح الجنويب 13 

يناير 2021، حيــث وجهت الهيئة الدعوة 
العامة لحضور وقائع افتتاحها ومناقشة 

املداخالت املدرجة يف برنامجها.
ويف مناقشتها لألوضاع العامة، أكدت 
الهيئة أهميــة إرساع الحكومــة باتخاذ 
ما يلزم الســتعادة قيمــة العملة املحلية 
ومطالبة التحالف العريب بالتدخل الفاعل 

لنجاح إجراءاتها واستمراريتها.
تنفيذ  رضورة  عىل  الهيئة  وشــددت 
الحكومــة أولويات مهامهــا املحددة يف 
اتفــاق الريــاض ويف مقدمتهــا رصف 
مرتبات العســكريني واألمنيني والرشوع 
يف املعالجة الجــادة واملبكرة الحتياجات 
املواطنني للصيف القادم من كهرباء ومياه 
لتجنب تكرار أزمات انقطاعاتها املتواصلة، 
الحكومة عن معالجتها  نتيجة غياب دور 
خالل األعــوام املاضية، مجــددة التأكيد 
بأهمية تعاون الجميع ملســاعدة حكومة 

ومساندة  ودعم  مهامها،  لتنفيذ  املناصفة 
قيــادة املجلس االنتقــايل بكافة هيئاته 
هذه  لتنفيذ  باملحافظات  واملحلية  املركزية 
املهام وغريها من املهام األخرى املســندة 

لها وفقا التفاق الرياض.
وجددت الهيئة مطالبتها التي وجهتها 
لرئيس الحكومة يف اجتامعها الســابق، 
لوقف املامرســات املخالفة للقانون، من 
التي  قمع وأعــامل اختطاف ومطــاردة 
تواصل امليلشــيات العســكرية واألمنية 
اإلخوانية يف محافظة شــبوة، وتنفيذها 
بحق  وكــذا  االنتقــايل،  قيــادات  بحق 
الشــخصيات االجتامعيــة والقبائل التي 
لتوجهاتها  إلخضاعهــا  الــرأي  تخالفها 

ورغباتها، محذرة من مخاطر استمرارها.
كــام وقفت الهيئــة أمام عــدد من 
واتخذ  األخرى  املواضيع  الدورية  التقارير 

ما يلزم بشأنها من إجراءات.

عدن / األمناء/خاص:
قام األســتاذ لطفي جعفر شــطارة، 
االنتقايل  املجلــس  رئاســة  هيئة  عضو 
الجنويب، نائــب رئيس الجمعية الوطنية، 
أمن  إدارة  إىل  بزيــارة  االثنــني،  أمــس 

العاصمة عدن.
والتقى شــطارة، خالل الزيارة، اللواء 
مطهــر عيل ناجي، مدير أمــن العاصمة 
عدن، ونائبه العميد ركن أبوبكر جرب، حيث 
قدم شطارة للواء مطهر التهنئة مبناسبة 
تعيينــه مديرًا إلدارة أمــن العاصمة عدن 

خلفا للواء شالل عيل شائع.
مطهر  اللــواء  مع  شــطارة  وناقش 
إدارة  تعتزم  التــي  اإلجراءات  ناجي   عيل 
أمن العاصمــة اتخاذها لتفعيل أقســام 
شــابة،  أمنية  بكوادر  ورفدهــا  الرُشط، 

املؤهلني  عــدن  بأبناء  االهتــامم  مؤكدا 
عسكريا للقيام مبهام الحفاظ عىل األمن 

واالستقرار.
واّطلع شــطارة من اللواء مطهر عىل 

خطط إدارة األمــن لتعزيز الجانب األمني 
بتعاون  ترحيبــه  العاصمــة، مؤكدًا  يف 
العاصمة عدن  فيــه خدمــة  ملا  الجميع 

وحفظ أمنها واستقرارها.

عدن / األمناء/خاص:
دشن معايل وزير الشؤون االجتامعية 
والعمــل يف حكومة املناصفــة الدكتور 
محمد ســعيد حســن الزعــوري، مبقر 
صنــدوق الرعايــة االجتامعيــة والعمل 
بالعاصمة عدن  مبعية األســتاذ/ محمد 
نرص شــاذيل وكيل محافظة عدن، رصف 
)الفصل  الطارئــة  النقديــة  الحــواالت 
والذي  الدويل  البنك  من  التاســع( املمول 

تنفذه منظمة اليونيسف.
الوزير  أكد  معايل  التدشــني  وخالل 
الــوزارة عــىل اســتمرار رصف  حرص 
مســتحقات املســتفيدين يف صنــدوق 
املحافظات  االجتامعية يف عموم  الرعاية 

 1,500,000 حــوايل  يســتهدف  والذي 
حالة، مؤكدا أنه تــم زيادة املبلغ إىل %55 
واعتبارهــا خطوة إيجابيــة، وأن الوزارة 
سوف تسعى مع الرشكاء إىل زيادة املبلغ 

مستقباًل.
وأكد معايل الوزير أن جميع الشكاوي 
التي تصل من املســتفيدين يتم معالجتها 
مبارشة مــع املدير التنفيــذي للصندوق 
الرعاية، باإلضافة إىل التواصل مع منظمة 
املشتغلني  كافة  داعيًا معاليه  اليونيسيف، 
والجهات العاملة يف امليدان أن تعمل عىل 
بكل  املالية  املســتفيدين حقوقهم  تسليم 

أريحية ويرس .
كام وجه معاليه أيضًا برضورة االلتزام 
باالحــرتازات الوقائية وتجنــب التزاحم، 

مقدمًا شكره لكل من ساهم يف نجاح هذا 
املرشوع.

مــن جانبــه أفــاد األخ محمد  نرص 
شــاذيل، وكيل املحافظة، أن هذا املرشوع 
قبل معايل  باهتامم مبارش مــن  يحظى 
رئيس الوزراء ووزير الشؤون االجتامعية 
والعمل ومحافــظ عدن، كون هناك عددًا 
كبريًا من هم بحاجة ماســة لهذه املبالغ، 
باملحافظة تأمل  املحليــة  الســلطة  وأن 
يف منحهــا مزيدًا من االعتــامد لحاالت 
معايل  مشاركة  شاكرَا  للرعاية،  مستحقة 
الرصف  عملية  وتدشينه  وحضوره  الوزير 
ولــكل العاملــني يف صنــدوق الرعاية 

االجتامعية بالعاصمة عدن.

عدن / األمناء / خاص :
ترأس معايل وزير الزراعة والرثوة السمكية نائب األمني العام لهيئة رئاسة 
املجلس االنتقايل الجنويب اللواء/ سامل عبدالله السقطري، يف العاصمة عدن، 
اجتامعًا ضم وكالء الوزارة يف القطاعني الزراعي والسميك، ملناقشة آلية العمل 
وفقًا ملوجهات الربنامــج العام للحكومة، عىل ضــوء األولويات امللّحة خالل 

الفرتة الراهنة.
وخالل االجتامع استمع الوزير الســقطري من وكيل التخطيط يف قطاع 
الزراعة إىل رشح عن املشــاريع املؤكــدة التمويل من قبــل منظامت دولية، 

واملشاريع التي يجري البحث عن ممولني لها.
ووجه الســقطري برسعة نقل مكاتب القطاع الزراعي من املبنى الســابق 
إىل ديوان عام الوزارة لترسيع عملية الدمج، كام حث املختصني برسعة تأهيل 

املباين الستيعاب كافة القطاعات.
ويف سياق منفصل التقى الوزير السقطري برئيس الهيئة العامة للمصائد 
السمكية يف البحر العريب، يسلم ســعيد بابلغوم،  واستعرض اللقاء املشاريع 
التي تقوم بها الهيئة يف نطاقها الجغرايف، كام تسلّم الوزير من رئيس الهيئة 

تقرير الصادرات السمكية حسب املنافذ الرّبّية والبحرّية خالل 2020.
وتطرق اللقاء إىل إشكاليات الهيئة والصعوبات التي تواجه عملها وكيفية 

التغلب عليها.

عدن / األمناء/خاص:
ألول مرة عىل مســتوى اليمــن ودول املنطقة، أجرى جراحــون وأطباء 
جنوبيون، عمليات جراحية ميكروسكوبية تكميلية وتجميلية يف عدن، بنسبة 

نجاح كاملة خالل العام املايض 2020.
ووفقًا ملصدر طبي من أعضاء فريق الجراحني فقد شــملت هذه العمليات 
جراحات اليد والعظام والتشــوهات واألعصاب الطرفيــة وجراحات الضفرية 
العصبيــة، تم إدخالها إىل عــدن العام املايض، عىل يد الربوفيســور مجاهد 
الحصيني وفريقــه الطبي، كأول جراحات عىل مســتوى اليمن ودول الجوار 

الجغرايف.
وبحســب املصدر "تم عمل جراحات الضفرية العصبية إلصابات الرصاص 

ألكرث من خمسة عرش حالة أظهرت نتائجها األولية نجاحًا كبريًا".
كام أُجريت جراحات األعصاب الطرفية وما بعدها من نقل "أوتار تعويضية" 

لحاالت تزيد عن خمسني حالة.

هيئة رئا�صة االنتقايل تدعو حكومة املنا�صفة لاللتفاف اإىل اأولوياتها مبوجب اتفاق الريا�ض

�صطارة يناق�ض مع مدير اأمن عدن اإجراءات تفعيل اأق�صام ال�ُصرط ورفدها بالكوادر ال�صابة

وزير ال�صوؤون االجتماعية والعمل يد�صن �صرف احلواالت النقدية الطارئة

ال�صقطري يرتاأ�ض اجتماًعا لوكالء الوزارة يف 
القطاعني الزراعي وال�صمكي ملناق�صة اآلية العمل

جراحون جنوبيون يف عدن يحققون 
اإجنازات طبية نادرة عربًيا


