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محليات

عدن "األمناء" خاص :
األستاذ  العاصمة عدن  حرض محافظ 
أحمد حامــد مللس ووزير امليــاه والبيئة 
توفيق الرشجبي، أمــس األربعاء، عملية 
تســليم مكتــب األمم املتحــدة لخدمات 
املشــاريع UNOPS، للمؤسســة املحلية 
شــاحنات  أربع  الصحي  والرصف  للمياه 
جديدة ســعة 12 ألف لــر خاصة بإدارة 
الصحي وجميع ملحقاتها وقطع  الرصف 
غيارهــا، بتمويل من البنــك الدويل عرب 
املرشوع الطــارئ للخدمات املتكاملة يف 

اليمن.
ومتت عملية تسليم الشاحنات من قبل 
الدكتور خلدون ســامل صالح مدير مكتب  
محمد  املهنــدس  إىل  باليمــن،   UNOPS
باخبرية مدير عام املؤسسة املحلية للمياه 

والرصف الصحي بعدن.
وبدورهام، مّثن مللس والرشجبي، دعم 

مكتــب األمم املتحدة لخدمات املشــاريع 
UNOPS لقطــاع امليــاه، مؤكديــن أنه 
سيسهم دون شك يف حل مشكل الرصف 

الصحي.

العاصمة عدن ووزير   وشدد محافظ 
املياه عىل رضورة االهتامم مبعدات وآليات 
املؤسســة وصيانتهــا وإدخالها للخدمة 

بأرسع وقت ممكن.

األمناء/خاص:
التقى األســتاذ فضل محمد الجعدي، 
العام لهيئة رئاســة املجلس  نائب األمني 
الثالثــاء، يف مقر  الجنويب،  االنتقــايل 
األمانة العامة يف العاصمة عدن، املحامي 
التنفيذية  الهيئة  رئيس  الشــعيبي  رمزي 
للقيــادة املحلية للمجلــس يف محافظة 
لحج، ورؤساء عدد من الهيئات التنفيذية 

مبديريات املحافظة.
ويف اللقــاء الــذي حرضه األســتاذ 
منصور زيد رئيــس الدائرة التنظيمية يف 
العام  األمني  نائب  استمع  العامة،  األمانة 
السياسية  األوضاع  عن  مفصٍل  رشٍح  إىل 
واألمنية يف املحافظة، وآخر املســتجدات 
املناصفة للعمل  خاصة مع عودة حكومة 

عىل األرض. 
مديريات  يحدث يف  ما  اللقاء  وناقش 
الحوطة  مديريــات  وخاصة  املحافظــة 
واملالح وتداعيات القرارات األخرية ملحافظ 
املذكورة  املديريــات  بتغيري مــدراء  لحج 
املديريات  وضــع  عــىل  وانعكاســاتها 

وسكانها. 
أهمية معالجة  الجعدي عىل  وشــدد 
تدهــور األوضــاع يف محافظــة لحج 
ومديرياتهــا، ورضورة التواصــل مــع 
الجهات املختصة لحل كل ما من شأنه أن 

يقوض أمن واستقرار املحافظة. 

من جانبهم عرب رئيس الهيئة التنفيذية 
القيــادات املحليــة ملديريات  ورؤســاء 
محافظة لحج عن ســعادتهم بلقاء نائب 
العام وتقديرهــم لتفهمه ألهمية  األمني 
محافظة لحج وما يجري فيها، متمنني له 

وملحافظة لحج التوفيق واالستقرار.

األمناء/خاص:
الحوتري،  عبداللــه  العميــد  قام 
رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية 
للمجلــس االنتقــايل الجنــويب يف 
للبيوت  تفقدية  بزيارة  أبني،  محافظة 
املحمية يف مركز أبحاث الكود مبديرية 

خنفر.
واطلع الحوتري من الدكتور محمد 
الكود،  أبحاث  مركز  مدير  الخاشــعة 
عىل اإلنجــازات الزراعية التي حققها 
املحمية،  البيــوت  مجــال  يف  املركز 
يف  حققها  التي  اإليجابيــة  والنتائج 
زراعة محاصيل دون تدخالت كيميائية 
كزراعة محصول الطامطم والباذنجان 
والخيــار، إىل جانب رفــده املزارعني 
بالشتالت الزراعية كاملانجو بأصنافها 
املختلفة، باإلضافة إىل فاكهة الباباي.

وأشاد العميد الحوتري بالنجاحات 
الكود يف  أبحاث  التي حققها مركــز 
زراعة املحاصيــل الزراعية يف البيوت 
املحمية ورفد السوق املحلية بالشتالت 

املجلس  قيادة  وقوف  مؤكدا  الزراعية، 
االنتقايل باملحافظــة إىل جانب إدارة 

وموظفي املركز حتى يستعيد نشاطه 
الذي كان عليه سابقًا.

عدن / األمناء / خاص :
أقامت مؤسســة خليج عدن للتنمية البرشية والخدمات االجتامعية، أمس 
األربعاء، يف قاعة قرص العرب بالعاصمة عدن، ورشــة عمل نقاشية بعنوان 

"من أجل إعالء قيم التسامح والتصالح وتحقيق الرشاكة الوطنية الجنوبية".
وشارك يف الورشة، فضل محمد الجعدي نائب األمني العام لألمانة العامة 
لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، وأعضاء هيئة رئاسة املجلس االنتقايل، 
والدكتــور عبدالنارص الوايل وزير الخدمة املدنيــة والتأمينات، واملهندس نزار 

هيثم رئيس الهيئة التنفيذية النتقايل العاصمة عدن.
واســتعرض بالورشــة، عدد من املحاور التي ركزت عىل أهمية التسامح 
والتصالح يف تحقيق الرشاكة والتوافق الجنويب، وإعالء قيم ومبادئ التسامح 
والتصالح، وترســيخ ثقافة التعايش ونبذ الكراهيــة واإلقصاء، وكذلك الواقع 
الجنــويب يف ضوء تشــكيل حكومة املناصفة بني الجنوب والشــامل، ودور 

املجلس االنتقايل يف تعزيز وحدة النسيج املجتمعي الجنويب.
وتناولت الورشــة، ورقة نقاشية مقدمة من ســامل العبد الشبيبي بعنوان 
"أهمية اعتامد ثقافة الحوار للتعايش وإرســاء مبدأ التسامح والتصالح ألبناء 
الجنــوب العريب"، وورقة ثانية ُمقدمة من نــرص العييش، بعنوان "من تراث 

التسامح والتصالح".
وخرجت بعدد من التوصيات الهامة املرتبطة بأوراق العمل النقاشــية، التي 

تم تقدميها خالل فعاليات الورشة

األمناء/خاص:
قدمت رئاســة الجمعية الوطنية ممثلة باللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، 
كمية من األدوية واملســتلزمات الطبية ملستشــفى حجر امليداين يف محافظة 

الضالع.
وأكدت الدكتورة نجالء السعدي، مســؤولة اإلغاثة اإلنسانية يف الجمعية 
الوطنيــة للمجلس االنتقايل الجنويب، أن "هذا الدعم جاء للتخفيف مام تعانيه 
املستشــفيات واملرافق الصحية من نقص حاد يف املستلزمات الطبية واألدوية، 
ونظرًا لشــحة الدعم املقدم لتلك املرافق الصحية، وذلك وفقا لتوجيهات رئاسة 

الجمعية الوطنية ممثلة باللواء الركن أحمد سعيد بن بريك".
وأضافت د. السعدي: "إن هذا الدعم ليس األول ولن يكون األخري، ويعد تكملة 
لسلسلة من أعامل الدعم امليدانية التي قامت بها الجمعية الوطنية مسبقًا، حيث 
قدمت الكثري من الدعم مبجال األدوية واملستلزمات الطبية يف الفرة السابقة 

لأللوية العسكرية، وكذا عدد من املديريات منها مديرية املضاربة".
من جانبه شــكر الدكتور مطيع العمري، مدير مستشفى حجر امليداين يف 
محافظة الضالع، "رئيس الجمعية الوطنية عىل هذه اللفتة الكرمية وهذا الدعم 
الذي عهدناه مــن قيادة الجمعية، وكذا عىل املجهود الذي تقوم به مســؤولة 
اإلغاثة اإلنســانية يف الجمعية الوطنية د. نجالء الســعدي يف التواصل معنا 

لرفدنا بكل ما ينقصنا من أدوية ومستلزمات طبية".

حمافظ العا�سمة عدن ووزير املياه يح�سران عملية ت�سليم اأربع �سيارات جديدة مل�ؤ�س�سة املياه

نائب الأمني العام يلتقي رئي�س الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية مبحافظة حلج

العميد احل�تري يّطلع على عمل البي�ت املحمية مبركز اأبحاث الك�د

مب�ساركة النتقايل.. ور�سة تبحث ال�سراكة ال�طنية اجلن�بية

بت�جيهات من الل�اء بن بريك.. اجلمعية ال�طنية ترفد 
م�ست�سفى حجر امليداين بال�سالع بالأدوية وامل�ستلزمات الطبية


