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أخبار

لدى لقاءه بالمدير القطري لـ)برنامج األغذية العالمي( .. لملس :

عدنان الكاف وكيل محافظة عدن لشؤون االستثمار لـ "األمناء":

عدن /األمناء/ خاص :
بحث الدكتــور نارص الُخبجي عضو هيئة 
خالل  الجنــويب،  االنتقايل  املجلس  رئاســة 
اســتقباله أمس االثنني، مدير مكتب املبعوث 
األممــي يف العاصمــة عدن، مــروان العيل 
محــاوالت عرقلــة تطبيق بقية بنــود اتفاق 

الرياض.
وطالب بتشكيل الوفد التفاويض املشرتك، 
واألجهزة  األعىل،  االقتصادي  املجلس  وتفعيل 
للرقابة  املركزي  الجهاز  رأسها  وعىل  الرقابية، 
الفساد،  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  واملحاسبة، 

وهيكلة وزاريت الداخلية والدفاع.
وشــدد الخبجي عىل حرص املجلس عىل 
تحقيــق األمن والســالم يف البــالد، ووضع 
أجندات مشــرتكة ملواجهة مليشــيا الحويث 

املدعومة من إيران.
إرصار  إىل  ولفــت 
الجنويب  االنتقايل  املجلس 
االســرتاتيجي  هدفه  عىل 
الجنوب  دولة  استعادة  يف 
معرًبا  حدودها،  كامل  عىل 
عىل  املجلس  انفتــاح  عن 
مختلف قوى الجنوب إعالًء 

ملصالح الجنوب.
بــدوره، شــدد مدير 
مكتــب املبعــوث األممي 
يف العاصمــة عدن مروان 
الحاجــة  عــىل  العــيل، 
اتفاق  تطبيق  الســتئناف 

الرياض، وإطالق عملية سياسية شاملة.
وأشــاد باالنطباع الــدويل اإليجايب عن 

املجلس االنتقايل االنتقايل الجنويب وتجاوبه 
الال محدود إلنجاح مهام حكومة املناصفة.

األمناء / خاص :
نرشت قوات املنطقة العســكرية األوىل، 
قوات عســكرية ضخمة عــىل نقاط التامس 
مع قــوات النخبة الحرضمية التابعة للمنطقة 

العسكرية الثانية.
ووفقًا للمصادر  فإن ما يقارب 6 مدرعات 
وأكرث من 9 أطقم عســكرية تابعة للمنطقة 
األوىل، انترشت ، يف نقاط التامس مع النخبة 
الحرضمية، تحديدًا مبنطقة ساه الحدودية مع 

ساحل حرضموت.
فيام أكد شــهود عيــان أن القوة منعت 
القادمة من  املدنية،  املركبات  لســاعات مرور 

ساحل حرضموت واملغادرة من الوادي أيضًا.
وأســتغرب األهايل من تواجد تلك القوات 
الذي تشتعل  الوقت  الكبرية مبديرية ساه، يف 

جبهة مأرب باملعارك ضد مليشيا الحويث.
وأشــارت املعلومات بأن تواجد القوات مل 
يتم بتنسيق بني جيش املنطقة األوىل واألمن 

مبديرية ساه.

محللون أكدوا بأن تواجد تلك القوات عىل 
نقاط التامس مع النخبــة الحرضمية مؤرش 
خطري السيام مل يتم التنسيق بينها وبني أمن 
مديرية ساه، يف الوقت ذاته مل يكن لدى مدير 

املديرية أيضًا أي علم عن ذاك االنتشار.
الجدير بالذكر أن هناك مخاوف من القيام 
بأي خطوة من شــأنها إفشال اتفاق الرياض 
الذي ترعــاه اململكة العربية الســعودية، يف 
ظل التقدم الســيايس الذي حققه السيام بعد 

تشكيل حكومة املناصفة .

األمناء / خاص :
أشــاد نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب الشيخ هاين بن بريك 
باملواقف اإلنسانية لدولة اإلمارات مؤكدا أن مواقفها اإلنسانية تلك نابعة 

من الضمري اإلنساين الحي واألخالق الحميدة للحكام والشعب.
وأشار بن بريك إىل أن اإلمارات قدمت مساعداتها اإلغاثية لكل العامل 

الصديق واملجايف، البعيد والقريب، وكانت جائحة كورونا مؤخرا مثااًل.

األمناء/خاص:
بحث األســتاذ أحمد حامــد مللس محافظ العاصمة عــدن، يف لقائه 
بالسيد لوران بوكريا املدير القطري لـ»برنامج األغذية العاملي« التابع لألمم 

أمس  املتحــدة، 
اإلثنني، ُجملة من 
املتعلقة  القضايا 
وتدخالت  بنشاط 
يف  الربنامــج 
عدن  العاصمــة 
الجاري  للعــام 

.2021
وعرب املحافظ 
مللس عن سعادته 
اللقاء  بـ»هــذا 
يف  يــأيت  الذي 
التواصل  إطــار 
بني  والتنســيق 

الســلطة املحلية واملنظامت الدولية، كون السلطة املحلية لن تسمح بعمل 
أي منظمة دون التنسيق املسبق معها«.

ونوه املحافظ مللس خالل اللقاء بـ»رضورة تشــديد الرقابة عىل املواد 
الغذائية املقدمــة للمواطنني من حيث النوعية والجودة وعدم الســامح 

بتكرار األخطاء السابقة«.
بدوره أعرب السيد بوكريا عن »أسفه الشديد لألخطاء التي حدثت فيام 
يتعلق بجودة بعــض املواد  التي تم توزيعها مؤخرا ،مشــريا إىل أنه »تم 

إيقاف عملية توزيعها فورا، وفتح تحقيق بشأنها.
وأكد السيد بوكريا أن »الربنامج لديه مشاريع وتدخالت أخرى، سيستمر 
يف تنفيذهــا ومل ولن يؤثر أي يشء عىل نشــاط الربنامج، فعالقتنا مع 
السلطة املحلية بعدن ومجتمع عدن جيدة وسنعمل عىل تطويرها دوما«.

وناقش مللــس وبوكريا آلية توزيع املســاعدات النقديــة »الكاش«.، 
وإمكانية توزيعها عــرب مكاتب الربيد ملا متتلكه مــن امكانيات برشية 
وفنية ووجودها يف كافة مديريات العاصمة، وكذلك دعم الربنامج لالفران 
الخريية مبادة الدقيق كونها تقــدم مادة الرغيف والرويت للفقراء مجانا، 

حيث وعد املدير القطري بدراسة هذين املقرتحني .
حرض اللقاء الســيدة موتينتا شــيموكا مدير مكتب الربنامج بعدن، 
وانتصار مرشد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدويل، وفهد الخليفي 

منسق شؤون املنظامت مبكتب محافظ العاصمة عدن.

عدن/ األمناء/ منير مصطفى :
أكد وكيل محافظة عدن لشؤون االســتثامر الدكتور عدنان الكاف أن 

البيئة ومشاكلها لها تأثري كبري يف سلوك الناس 
البيئة هي مســؤولية مشرتكة  والحفاظ عىل 
بني الدولة واملجتمع.. فالبيئة النظيفة والنقية 

تدل عىل مدى حضارة الناس.
لشــؤون  عدن  محافظة  وكيــل  وأشــار 
االستثامر يف حديثه لـ "األمناء" اىل انه سعيد 
مبشــاركته يف االحتفال باليوم الوطني للبيئة 
الذي احتفلت به بالدنــا نيابة عن االخ محافظ 
عدن احمــد حامد مللس النشــغاله بالتزامات 

أخرى.
وأضــاف: أن عدن هــذه املدينــة الرائعة 
بثقافتهــا وجاملها وحضارتهــا ظلمت طوال 
ملعاملها  املمنهج  التدمري  وطالها  املاضية  الفرتة 
وشــواطئها وجبالها ومنابع املياه ومصانعها، 

وهذا ترك أثرا كبريا يف جســد مدينة عدن، ولكن 
نقول عدن دامئا تخرج من تحــت الركام منترصة بأبنائها وبكل الغيورين 
من ابناء الجنوب االبطال ألنها صامدة وعصية عىل أصحاب معاول الهدم 

والتدمري.
وفيــام يتعلق بزيارته للمعرض الفنــي والعلمي ملجموعة من مدارس 
املحافظــة عرب قائال: لقد نال اعجايب ما شــاهدته من إبداعات ومهارات 
للطالب والطالبــات واخرتاعاتهم املتواضعة العلمية والفنية وهذا اثبت أن 
عدن دامئا ســتظل والدة بجيلها الجديد وانها تسري يف الطريق الصحيح 
وأن هذا الجيل بدأ ينتج ويعمل بشــكل طوعي وسيكون له دورا مهام يف 

بناء عدن والجنوب.
ومبناسبة مرور )200( يوم عىل تعيني األمني العام للمجلس االنتقايل 
الجنــويب احمد حامد مللس محافظا لعدن.. قال: األخ املحافظ احمد حامد 
مللس يعمل بجهد كبري وواضح للعيان منذ تعيينه محافظا لعدن.. ونتمنى 
له التوفيق والنجاح يف كثري من األمور ولكنه يحتاج اىل الدعم الكبري من 
الحكومة والتفاف الجميع حوله لنجاح عمله الذي ســينعكس إيجابا عىل 

تحسن الوضع املعييش للمواطنني بعدن .

لن ن�سمح بعمل اأي منظمة دون التن�سيق امل�سبق معها

املحافظ ملل�س يبذل جهودا جبارة النت�سال 
االأو�ساع ويحتاج لدعم كبري من قبل احلكومة

اخُلبجي والعلي يتفقان على �سرورة تطبيق اتفاق الريا�س

الع�سكرية االأوىل تن�سر قوات �سخمة على نقاط التما�س مع النخبة احل�سرمية مبنطقة �ساه

نائب الرئي�س ي�سيد باملواقف االإن�سانية لدولة االإمارات


