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محليات

األمناء/ خاص :
طالب الرئيــس عيدروس الُزبيدي، 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، خالل 
استقباله محمد بن سميط، املدير العام 
التنفيذي لرشكة برتومســيلة، بتعزيز 

االستثامرات بقطاع النفط والغاز.
الرشكات  تشــجيع  عىل  وشــدد 
الوطنيــة عــىل تشــغيل القطاعات 
النفطيــة املعطلــة وتكثيــف جهود 
االستكشاف واملســح الجيولوجي يف 

مناطق االمتياز.
املنعقد مبكتبه  اللقــاء  واطلع يف 
يف العاصمة عدن،  عىل نشاط الرشكة 
يف مجايل االستكشــاف واإلنتاج يف 
محافظتي حرضموت وشبوة، وأعامل 
استئناف عملية اإلنتاج يف قطاع "جنة 
هنت" بشبوة، عمال باالتفاق مع وزارة 

النفط.

ودعا إىل االستفادة من االستثامر 
يف الغاز الناتج عن أعامل اســتخراج 

النفط بغرض تشغيل محطات الكهرباء 
بكامل طاقتها، وجهود التنمية.

األمناء/ خاص:
محافظ  مللس،  حامــد  أحمد  بحث 
العامة  العاصمة عدن، ووزير األشغال 
والطــرق التعاون بــني الجانبني يف 

تطوير آليات العمل والجودة.
وناقشــا يف اجتامع عقداه األحد، 
بديوان الوزارة، أزمة ضعف التنســيق 
والنتائج  التكليفات  يف  واالزدواجيــة 
مستقبال،  تالفيها  وسبل  مرضية،  غري 
وآليــات تعزيز الرقابــة عىل األعامل 

العامة.
بني  العمل  تنظيــم  عــىل  واتفقا 
الــوزارة وصندوق الطرق والجســور 
عدن  العاصمة  يف  املحلية  والســلطة 
املقرصين.املمولة خارجيا والحرص عىل محاسبة ومكتب األشــغال ووحدة املشــاريع 

 حبيل جبر/ األمناء/ قايد احلجيلي:
عقــدت الهيئة التنفيذيــة للقيادة 
الجنويب  االنتقــايل  للمجلس  املحلية 
يف مديرية حبيل جرب مبحافظة لحج 
الدوري  اجتامعها  االثنني  أمس  صباح 
األول لشهر أغســطس برئاسة العقيد 
عبدالحميد عيل ســامل الســيد القائم 

بأعامل رئيس الهيئة.
واستعرض االجتامع  نشاط وعمل 
الهيئة التنفيذية خالل شهر يوليو وما 
تم إنجازه من أنشطة يف كافة املجاالت 
األنشــطة  باإلضافة إىل اســتعراض 
االضافية لشــهر أغسطس واملصادقة 

عليها.
يف  التنفيذية  الهيئــة  وقفت  كام 
التنظيمي اجتامعهــا أمام العديد مــن القضايا  بالجانب  املتعلقة  واملواضيع 

والتوصيات  القرارات  بشأنها  واتخذت 
الالزمة التي من شأنها االرتقاء بالعمل 

التنظيمي باملديرية واملراكز.

األمناء/ خاص:
حث اللواء أحمد ســعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس 
االنتقــايل الجنويب، عىل الحاجــة إىل متكني الكــوادر الجنوبية ذات 

الكفاءة والخربة من القضايا البيئية يف الجنوب.
وشدد خالل اســتقباله كوادر هيئة حامية البيئة، يرتأسها الدكتور 
عبدالله نــارص الهندي، مديــر اإلدارة العامة للتنــوع الحيوي واملوارد 
الطبيعية، عىل العناية باملواقع البيئية، والحفاظ عليها، واالستفادة من 

الدراسات األكادميية لهيئة حامية البيئة.
واستعرض اللقاء الوضع البيئي العام والُسبل تحسني الوضع البيئي 
يف العاصمة عدن بشــكل خاص والجنوب عمومــًا وحامية املحميات 

الطبيعية من التدهور والعبث.

األمناء/ خاص :
سلّم اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية 
للمجلس االنتقايل الجنويب، أمــس االثنني، الدكتورة كفاية محمد 
الجازعي، مدير عام مستشــفى الصداقة التعليمــي العام، درعًا 
تذكاريًا وذلــك نظري الجهود التي بذلت، خالل فرتة وجيزة وال زالت 
تبذل من قبلها لتطوير مهام عمل املستشفى واالرتقاء به وإظهاره 

مبستوى املستشفيات الكفؤة، رغم كل التحديات التي تواجهها.
وخالل التكريم، عرّبت الدكتورة كفاية الجازعي، عن شــكرها 
بهذا التكريم وســعادتها بهذه الثقة التي منحت لها من قبل رئيس 
الجمعية الوطنية، مؤكدة عىل االســتمرار وامليض قدمًا يف العمل 
وذلك لتحســني وضع املستشفى واالرتقاء به إىل األفضل، علاًم أن 
مستشفى الصداقة، املستشفى الوحيد الذي يستقبل املرىض من كل 

املحافظات املجاورة.

الرئي�س الُزبيدي يطالب بتعزيز اال�ستثمارات النفطية

ملل�س يدفع نحو تعزيز التعاون مع االأ�سغال العامة خلدمة عدن

تنفيذية انتقايل حبيل جرب تعقد اجتماعها الدوري االأول ل�سهر اأغ�سط�س

اجلمعية الوطنية حتث على 
حت�سني الو�سع البيئي يف عدن

اللواء بن بريك يكرم مدير عام م�ست�سفى 
ال�سداقة التعليمي بدرٍع تذكاري


