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محليات

األمناء/ خاص :
دعمت الســلطة املحلية يف مديرية خورمكرس، بالعاصمة عدن 
أمــس األربعاء، املركز الصحي يف العريــش بأجهزة تكييف ومعدات 

طبية.
توىل مأمور املديرية، عواس الزهري، اإلرشاف عىل عملية تسليم 
أجهزة التربيد واملعدات الطبية للمركز، حيث أشــاد بجهود إدارته يف 

رعاية املرىض باملنطقة.
ودعا إدارة املركز الصحــي إىل رفع كل احتياجاتها من أجل العمل 

عىل توفريها وضامن استمرار خدماته الطبية.
وشدد عىل حرصه تهيئة الدعم الالزم للمراكز الحيوية والخدمية، 

يف مقدمتها املراكز الصحية.

األمناء/ خاص :
ســلمت وحدة تنفيذ املرشوع الطارئ  الثاين للخدمات الحرضية بصندوق 
صيانة الطرق والجســور املركز الرئييس-العاصمة عدن الجهة املنفذة ملرشوع 
صيانة وإعــادة تأهيل الخط العام ملدينة الحوطــة مبحافظة لحج من جولة 
ريجــن ايل مثلث البنك   املمــول من البنك الدويل عرب مكتــب األمم املتحدة 

.UNOPS لخدمات املشاريع
وجرى تسليم املرشوع ملؤسسة ارم استار للتجارة واملقاوالت كجهة منفذة 
بحضور  محافظ محافظة لحج اللواء احمد تريك واالستاذ سامي الجبيل مدير 
مديرية الحوطة واملهندس عبد الكريم عبد الله مدير عام مكتب االشغال العامة 
والطرق بلحج و املهندس  محبوب حميد مديــر وحدة تنفيذ املرشوع الطارئ  
الثاين للخدمات الحرضية  بالصندوق واملهندس رمســيس يونس  ممثل مكتب 
األمم املتحدة لخدمات املشــاريع UNOPS ) مسؤول مشاريع محافظات عدن، 
لحج، ابن، الضالع ٬ تعز (  وجمع غفري من ممثيل السلطة املخلية باملحافظة  .

ويأيت أعامل التســليم للمــرشوع مبتابعة معايل وزير االشــغال العامة 
والطرق املهندس ســامل محمد الحريزي واملهنــدس معن محمد املاس رئيس 

مجلس اإلدارة.
ويبلغ طول املرشوع 3.1 كيلو كامتداد للطريق الرێييس عدن لحج الضالع 
وبنفــس الوقت ميثل  الخط العام ملدينة الحوطة مبحافظة لحج حيث ييدا من 

جولة ريجن ايل مثلث البنك

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية :
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 
مبديرية املضاربــة محافظة لحج صباح أمــس األربعاء اجتامعها 
الدوري الثاين لشــهر سبتمرب برئاســة األخ جليل أحمد عيل رئيس 

الهيئة .
وناقش االجتامع العديــد من القضايا واملواضيع املتعلقة بالجانب 

التنظيمي باإلضافة إىل إقرار خطة نشاط الهيئة للفصل الرابع .
ووقف االجتامع أمام الوضع األمني باملديرية وبحث السبل الكفيلة 
لتعزيزه بالتنســيق مع الجهات ذات العالقة باملديرية معربا عن إدانته 
واســتنكاره لعملية اختطاف قايض املحكمة مطالبا الجميع الوقوف 

مبسؤولياتهم تجاه قضايا املديرية وأمنها واستقرارها .

األمناء / منير مصطفي وقيصر ياسني  :
أكــد القايض محســن يحيى طالب 
السلطة  ان  القضاء األعىل  رئيس مجلس 
القضائية قــد بذلت جهودا لفتح املحاكم 
املعتادة يف  والنيابات ملبــارشة أعاملهم 

النظر والفصل يف قضايا املواطنن.. 
وقــال يف ترصيــح لـ"األمناء": " 
القضايئ  العمل  تفعيــل  إعادة  يف  بدأنا 
الفرتة  قرص  ورغــم  هيئاته  مختلف  يف 
منذ تشكيل مجلس القضاء األعىل اال أننا 
القرارات وسد  العديد من  استطعنا اتخاذ 

الشواغر التي كانت فارغة. 
يحيى  محســن  القايض  وأوضــح 
طالب رئيس مجلــس القضاء االعىل ان 
مجلس القضاء االعــىل عمل عىل إعادة 
العمل عىل ما كان عليه قبل اإلرضاب يف 
املحاكم والتي بــارشت باألعامل املوكلة 
العامة  القضاء والنيابة  إليها بتفاعل من 
الدؤوب نحو  الجهود والعمل  ومبزيد من 

اإلرساع للنظر والفصل القضايئ للقضايا 
التي ظلــت مرتاكمة يف كافــة املحاكم 
املحافظات  بكافة  والتخصيصية  العادية 

املحررة. 
قد  السياســية  القيــادات  ان  ونوه 

القضائية  السلطة  دعم  يف  جاهدة  بذلت 
للحصول عىل حقوق القضاء واملوظفن 
الرضوريــة .. كــام وعــدت بتذليل كل 

الصعاب. 
وأشار القاىض محسن طالب إىل ان 
التحديات التي تواجه املحاكم هي ضعف 
وقله النفقات التشغيلية وخدمة الكهرباء 
للمحاكم  الحكومية  املباين  إىل  باإلضافة 
والتي ال تليق بهيبــة القضاء مؤكدا بأن 
مجلس القضــاء االعىل يســعى لتذليل 
كافة الصعوبات التي تعاين منها املحاكم 

والنيابات يف كافة املحافظات املحررة. 
و اختتم رئيس مجلس القضاء األعىل 
القايض محســن يحيى طالب ترصيحه 
بالشــكر للقيادات السياســية باملجلس 
الرئــايس  ملــا تبدله من جهــود طيبة 
كافة  القضاء وحل  دور  لتفعيل  واهتامم 
املشــاكل التي تواجه القضاء واملوظفن 

يف املحاكم .

األمناء/خاص:
القائد عيدروس قاسم  الرئيس  التقى 
الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس، يف 
مكتبه مبقــر املجلس يف العاصمة عدن، 
الثالثاء، وزير األوقاف واإلرشاد بحكومة 

املناصفة الشيخ محمد عيضة شبيبة.
اللقاء  خالل  الُزبيدي،  الرئيس  واّطلع 
الذي حرضه وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد 
لقطاع الحــج والعمــرة الدكتور مختار 
الرباش، عىل ســري العمــل يف الوزارة، 
والجهود التي تبذلها قيادة الوزارة إليجاد 
مقر دائم لهــا يف العاصمة عدن، وأبرز 
الصعوبات التي تواجهها يف هذا الجانب.

الُزبيدي من  الرئيــس  كام اســتمع 
الوزير شبيبة والوكيل الرباش، إىل رشٍح 
موجٍز عن نشــاط قطاع الحج والعمرة، 
والجهــود التي بذلتها الــوزارة والقطاع 
خالل موســم الحج، ومستوى الخدمات 
والتسهيالت التي ُقدمت لحجاج بيت الله 
الحرام، والرتتيبــات التي تجريها الوزارة 

استعدادا ملوسم الحج القادم.
وتطرق اللقاء، إىل ُجملة من القضايا 
األخرى ذات الصلة بعمل ونشاط الوزارة، 
طالت  التي  التعدّيــات  مقدمتهــا  ويف 
عقــارات وأرايض األوقــاف، والُســبل 

الكفيلة باستعادتها وحاميتها.

وأشــاد الرئيس القائد بحرص قيادة 
الوزارة عــىل مزاولة عملها من العاصمة 
عــدن، مؤكــدا دعم ومســاندة مجلس 
القيــادة لقيادة للنهــوض بواقع العمل 
األرايض  لجميع  الــوزارة واســتعادتها 
ذلك  مقدمة  ويف  املوقوفــة،  والعقارات 
االيجارات  بدفع  الحكومية  املصالح  إلزام 

املُستحقة عليها لصالح األوقاف.
وأكــد الرئيس الُزبيــدي عىل أهمية 
الخاصة مبنح الرتاخيص  تحديث اآلليات 
واالعتامدات لوكاالت الحج والعمرة، وفقا 
ألطر قانونية ســليمة، ونسب عادلة بن 

جميع املحافظات.

الُزبيدي كذلك، عىل  الرئيس  وشــدد 
رضورة أن تضطلــع الــوزارة بدورهــا 
ومســؤوليتها يف ضبط الخطاب الديني 
يف املســاجد، ومنع أي خطب تحريضية 
تخالف تعاليم ديننا اإلســالمي الحنيف، 

ومنهجه الوسطي القويم.
ومن جانبهام، عربا الوزير شــبيبة، 
والوكيل الرباش عن شكرهام وتقديرهام 
الُزبيدي  للدعــم الذي قدمــه الرئيــس 
لقيادة الوزارة، وحرصــه عىل تذليل كل 
الصعوبات التي تواجه سري عملها، وإزالة 
أمامها ملزاولة  التي تقف  املعوقات  جميع 

نشاطها يف العاصمة عدن.

األمناء/خاص:
املتحدة  األمــم  زار وفــد ملنظمــة 
األربعاء،  أمــس  يونيســف،  للطفولة، 
مستشــفى الصداقة التعليمي العام يف 
العمل  العاصمة عدن، لالطالع عىل سري 
واملشــاريع الطبية والفنية من املانحن 

الربيطانين.
الصحية  الخدمات  الوفد جودة  تفقد 

املقدمة للمرىض يف األقســام املدعومة 
مبنح املنظمــة األمميــة، لتقييم مدى 
املقدم يف مجال  الدعم  االســتفادة من 
الخدمــات الصحية إلنقاذ حياة األمهات 

واملواليد،.
واطلع الوفد عىل طبيعة املشــاريع 
والتجهيزات لتحســن الخدمات الطبية 
املقدمة إىل املرىض، وانعكاس املساعدات 

عىل تطوير الرعاية الصحية.

الوالدة  وتجول يف قســمي حديثي 
والخدج وســوء التغذية، إضافة ألقسام 
الجراحية  والعمليات  التوليدية  الطوارئ 

وإنعاش النساء واملخازن الدوائية.
إعجابه  وعرب وفد يونيســف عــن 
بجهود مستشــفى الصداقــة وإدارتها 
وكوادرها الطبية يف مســاعدة املرىض 
العاصمة  يف  املحــدود  الدخل  ذوي  من 

عدن.

دعم املركز ال�صحي يف العري�ش مبعدات طبية

بح�صور املحافظ... اجلهة املنفذة تت�صّلم م�صروع �صيانة 
واإعادة تاأهيل اخلط العام ملدينة احلوطة يف حلج

تنفيذية انتقايل امل�صاربة تعقد اجتماعها 
الدوري الثاين ل�صهر �صبتمرب 

ن�صعى لتذليل كافة ال�صعوبات التي تعاين منها املحاكم والنيابات 

الرئي�ش الُزبيدي ي�صدد على حتديث اآلية منح تراخي�ش وكاالت احلج والعمرة و�صبط اخلطاب الديني يف امل�صاجد

وفد يوني�صف يتفقد م�صتوى خدمات م�صت�صفى ال�صداقة يف عدن

رئي�س مجل�س الق�ساء االأعلى القا�سي مح�سن يحيى طالب لـ)االمناء(:


