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ارتفاع  بعد  باتيس  سد  يتفقد  أبــني  محافظ 

منسوب المياه فيه
أكد محافظ محافظة أبني جمال نارص العاقل برضورة استكمال األعمال يف 

مرشوع قناة الجول باشحارة إليصال مياه السيول إىل جنوب الدلتا .
جاء ذلك خالل تفقده لسد باتيس الذي ارتفع فيه منسوب املياه لثالثة أمتار 
جراء سيول األمطار الغزيرة التى من بها الله تعاىل عىل وادي بنا يوم أمس، مشدداً 
التي تسهم يف  الزراعية وزراعة مختلف املحاصيل  عىل أهمية توسيع األرايض 
تحسني حياة املزارعني واالهتمام باملحاصيل النقدية ويف مقدمتها القطن طويل 

التيله والحبوب .
واطلع مدير مكتب الزراعة باملحافظة الدكتور حسني فضل الهيثمي محافظ 
أبني عىل الجهود الجارية لتوزيع السيول إىل مختلف مناطق دلتا أبني وكذا العمل 

الجاري لتصفية القنوات الرئيسية والفرعية.
رافق املحافظ مدير أمن املحافظة العميد الركن محمد دنبع صالح واألمني 

العام للمجلس املحيل بخنفر نارص املنرصي ومدير اإلعالم يارس باعزب.

مناقشة استكمال إجراءات البصمة لموظفي محافظة ريمة
ريمة /سبأ

حافظ  املحافظة  وكيل  برئاسة  ريمة  بمحافظة  أمس  موسع  لقاء  ناقش 
الواحدي استكمال إجراءات البصمة ملوظفي املحافظة.

ويف االجتماع الذي ضم ممثلني عن مكتب الخدمة املدنية جرى استعراض آلية 
استكمال البصمة لعدد ألف و355 موظفاً ورصف الرقم الوطني لعدد 573 موظفاً.

كما ناقش االجتماع الرتتيبات الفنية والتجهيزات الستقبال املوظفني والكوادر 
الفنية لتنفيذ املرحلة الثانية.

وأشار وكيل املحافظة إىل رضورة اإلرساع يف إجراءات البصمة والعمل عىل 
إسقاط الحاالت املزدوجة بما يمنع الفساد يف مجال الوظائف، مؤكدا رضورة تعاون 

كافة الجهات يف إنجاح عملية البصمة نظرا ألهميتها يف تصحيح أوضاع البلد.

السلطة المحلية بعدن تناقش وضع آلية لدعم 
طلبة الجامعة

قال وكيل محافظة عدن لشؤون املديريات نائف البكري إن السلطة املحلية 
تناقش مع جامعة عدن وضع آلية لدعم طلبة الجامعة من املنحة املقدمة من قيادة 
املحافظة، والبالغة عرشة ماليني ريال شهرياً كمساهمة منها يف التخفيف من آثار 

ارتفاع أسعار املشتقات النفطية عىل الطالب الجامعي باملحافظة.
رصف  سيتم  أنه  (سبأ)  اليمنية  األنباء  لوكالة  ترصيح  يف  البكري  وأوضح 
بطائق خاصة بنقل طلبة جامعة عدن بالتنسيق مع النقابات واللجان الطالبية يف 
مختلف املديريات، عرب وسائل النقل الجماعي الداخيل من وإىل الجامعة.. مؤكدا 
حرص قيادة املحافظة عىل تهيئة املناخات املناسبة وخلق أجواء تعليمية مناسبة 

للطالب الجامعي.

عدن..اختتام ورشة الفكر القانوين يف النظام الفيدرايل 
عدن /سبأ 

املدني يف  املجتمع  أنهى 40 مشاركا من رؤساء وأعضاء جمعيات ومنظمات 
محافظة "عدن، لحج، وأبني" ورشة عمل حول الفكر القانوني يف النظام الفيدرايل 
املرحلة الثانية ضمن مرشوع آلية ترشيع وتنفيذ القوانني يف ظل الدورة الفيدرالية 

التي نفذته منظمة بيت العدالة اإلنسانية بعدن.
وتناولت الورشة التي استمرت يومني أوراق عمل حول أهم املخرجات واملداخالت 
الصربي  قاسم  القايض  العامة  األموال  محكمة  رئيس  قبل  من  للمرشوع  املقدمة 
وترشيع  سن  آليات  ومعرفة  عمر  احمد  نرجس  والقاضية  ذيبان  صالح  واملحامي 

القوانني يف ظل الدول البسيطة مقارنة بالدول الفيدرالية.
الدول  إدارتها من تجارب  القوانني وكيفية  واستعرض املشاركون نماذج لسن 
الفيدرالية ومعرفة أهمية مبدأ التدرج الترشيعي لبناء هرم قانوني قوي باإلضافة 
إىل عرض أهم الصعوبات واملشاكل التي تواجه عمل تنفيذ الترشيعات وتقديم أهم 

الحلول من خالل معرفة الحقوق والحريات .
وأشاد وكيل محافظة عدن لشؤون املديريات نائف البكري بدور منظمة بيت 
العدالة اإلنسانية يف تنفيذ برامج وأنشطة تساهم يف بناء الدولة االتحادية وتعريف 
الدولة  ظل  يف  األقاليم  تخدم  التي  القوانني  صياغة  يف  املشاركة  بأهمية  املجتمع 

الفيدرالية .
وأشار إىل أهمية مثل هذه الفعاليات التي تمكن من مناقشة أهم القوانني عىل 
مستوى الدولة االتحادية وكيفية صياغة الدستور بمشاركة مجتمعية وتحديد شكل 
الدولة الجديدة لتلبية تطلعات وطموحات أبناء الوطن من خالل تسهيل معامالتهم 

واحتياجاتهم يف العمل والحريات السياسية والحقوقية
حرض االختتام وكيل محافظة أبني حسني الجنيدي.

محلي حضرموت يقر تشكيل مجلس صحي 
واستحداث آخر طبي

املكال /سبأ
أقرت الهيئة اإلدارية للمجلس املحيل بمحافظة حرضموت أمس برئاسة املحافظ 
باملحافظة إليجاد حلول ومعالجات  الديني تشكيل مجلس صحي  خالد سعيد 

للمعوقات التي تواجه مرافق الخدمة الصحية ورسم السياسات والخطط العامة.
وسيقع عىل عاتق املجلس الصحي ، إيجاد آليات وبرامج ترتقي بمستوى األداء 
الصحي وتحسني الخدمات الصحية املقدمة للمواطنني عىل أن يضم يف قوامه ممثلني 
عن جهات االختصاص واألكاديميني ومنظمات املجتمع الداعمة للقطاع الصحي ..

وشدد االجتماع الذي ضم أمني عام محيل املحافظة صالح العمقي وقيادات 
العلوم  ومعهد  حرضموت  بجامعة  الطب  وكلية  والسكان  العامة  الصحة  مكتب 
الصحية باملكال ومؤسسة العون للتنمية ومنظمة حرضموت الصحية وفرع الصندوق 
االجتماعي للتنمية ، عىل أهمية توحيد الجهود والطاقات للنهوض بالقطاع الصحي 

وتطوير خدماته بصورة يلمسها املواطنون وتلبي احتياجاتهم الرضورية .
وجرى التأكيد عىل رضورة استحداث فرع للمجلس الطبي باملحافظة للرقابة 

وتقييم الخدمات الصحية .
واستعرضت الهيئة اإلدارية تصوراً أولياً بشأن إنشاء جامعة طبية يف حرضموت 
لإلسهام يف تحقيق االندماج بني التعليم وبناء وتأهيل القدرات البرشية مع الخدمة 
الصحية يف املرافق واملستشفيات وفق رؤية اسرتاتيجية واضحة تستهدف تطوير 

القطاع الصحي .. وأقرت بهذا الشأن تقديم دراسة فنية متكاملة لهذا املرشوع.
ويف االجتماع نوه محافظ حرضموت عىل رضورة تفاعل  الجميع مع التصورات 
تحقق  بصورة  خدماته  وتطوير  الصحي  بالقطاع  بالنهوض  الهادفة  واملقرتحات 
األهداف املرجوة..مؤكداً عىل إيالء املزيد من االهتمام باألوضاع الصحية باملحافظة 
بمستوى  االرتقاء  لصالح  وتوظيفها  املتوفرة  اإلمكانيات  من  املثىل  واالستفادة 

الخدمات الصحية والطبية .
للتنمية  االجتماعي  الصندوق  ومساندة  دعم  عالياً  الديني  املحافظ  وقدر 
املؤسسات  من  وغريها  الصحية  حرضموت  ومنظمة  للتنمية  العون  ومؤسسة 
املجتمعية للجهود الرامية إىل تحسني مستوى الخدمة الصحية وتوفري العديد من 

املتطلبات والتجهيزات واملعدات الالزمة للمرافق الصحية .
واطلعت الهيئة اإلدارية عىل تقرير نشاط فرع مصلحة األحوال املدنية والسجل 
املدني باملحافظة بشأن استبدال البطائق القديمة بالبطاقة اإللكرتونية الجديدة 
الفرع  يف  األداء  مستوى  تحسني  رضورة  عىل  ,مشددة  الوطني  الرقم  تحمل  التي 

وتسهيل معامالت املواطنني .
وأقرت الهيئة اإلدارية دعم فرع املصلحة بتجهيزات فنية عبارة عن محطات 
إلكرتونية متنقلة تشمل أجهزة حاسوب وماسح ضوئي وكامريا تصوير ، لتمكينه 
من الترسيع يف إنجاز مهامه ، والتنسيق املشرتك مع مختلف املرافق واملؤسسات 
الحكومية الستخراج البطاقة اآللية اإللكرتونية للموظفني من خالل وضع برنامج 

زمني محدد وذلك للتخفيف من االزدحام عىل مركز الفرع الرئييس يف املكال .
القادم  للعام  للمحافظة  واملوازنة  الخطة  بنود  مرشوع  االجتماع  ناقشت  كما 
املحيل  املجلس  دورة  إىل  لتقديمها  إنجازها  استكمال  عىل  التأكيد  وجرى  2015م 

إلقرارها .
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وضع التنمية باملحافظة يبعث على اإلحباط.. 
ونسبة تعرث املشاريع تصل إىل 80 %

التخطيط  وزارة  مكتب  إن 
والتعاون الدويل بمحافظة لحج يمثل 
املجلس  ملساعدة  الفني  الجهاز 
يتعلق  مــا  يف  باملحافظة  املحيل 
باملحافظة  التنموية  بالسياسات 
عىل  ــا  ــاره وآث املتغريات  ـــة  ودراس
جمع  وأيضا  املحافظة  احتياجات 
ومراجعة  التنمية  خطط  ــداد  وإع
االستثماري  الــربنــامــج  ـــرشوع  م
إىل  وتقديمه  للمحافظة  السنوي 
واملشاركة  واملوازنة  التخطيط  لجنة 
يف مناقشة وإعداد مسودتها النهائية 
املوازنة  ــار  إط يف  ـــراره  وإق لعرضه 
املجلس  مــن  للمحافظة  العامة 
تقديم  وكذلك   ، باملحافظة  املحيل 
والتقارير  واملعلومات  السياسات 
والتدخالت  املشاريع  عن  املنظمة 
املانحة  والصناديق  املنظمات  من 
ومنها  املحلية  السلطة  قيادة  إىل 
والتعاون  التخطيط  وزارة  قيادة  إىل 
من  العديد  هنالك  أن  إال  ــدويل  ال
تعيق  التي  والعراقيل  الصعوبات 
املناطة  باملهام  القيام  عن  املكتب 
دة  ومتعمَّ مفتعلة  عراقيل  منها  به, 
ضد املكتب من أشخاص أكل عليهم 
اللحظة  حتى  وهــم  ورشب  الدهر 
به  يقومون  ما  بعواقب  مكرتثني  غري 
وهناك  املكتب  لعمل  تعطيل  من 
تجابه  أخــرى  وعراقيل  صعوبات 

املتعمد  التعطيل  منها   ، املكتب 
للتنمية املحلية من قبل وزارة اإلدارة 
املحلية التي ترص حتى وقتنا الراهن 
عىل عدم رصف حصة املحافظة من 
والحصة  الرأسمايل  املركزي  الدعم 
العامة من املوارد املشرتكة للفصلني 
املايض  العام  من  والــرابــع  الثالث 
والثالث  والثاني  األول  والفصول 
مصوغ  أي  بدون   ، الحايل  العام  من 
نفسه  عكس  الذي  األمر   ، قانوني 
عىل توقف املشاريع أو تعرثها بنسبة 
80 % ، كما أن غياب قواعد البيانات 
املركزية  املشاريع  عن  واملعلومات 
ملحافظة  املعتمدة  املشاريع  وقلة 
واملعلومات  البيانات  وحجب  لحج 
عن مكتب وزارة التخطيط والتعاون 
من  ســـواء   ، باملحافظة  ـــدويل  ال
املكاتب  أو  املانحة  املنظمات  بعض 
تتعامل  التي  باملحافظة  التنفيذية 
دون  مبارشة  املنظمات  تلك  معها 
هاجساً  يشكل  مكتبنا  إىل  الرجوع 
عدم  إىل  باإلضافة   ، لنا  دائماً  وقلقاً 
كثافة عمل املنظمات الدولية املانحة 
املشاريع  بعض  لتنفيذ  باملحافظة 
املحافظة  ُنَعّد  أننا  رغم  الخدمية 
الثانية التي ترضرت من الحرب التي 
العامني  يف  أبــني  بمحافظة  وقعت 
2011 م و 2012 م وتحملت محافظة 
ويتطلب  ذلك  يف  األكرب  الوزر  لحج 

املنظمات  وحشد  األمر  هذا  مراعاة 
داخل  للعمل  املانحة  والصناديق 

املحافظة .
إنجاز  بمدى  يتعلق  مــا  ويف 
املقاولني للمشاريع وحجم التزامهم 
املشاريع  لتنفيذ  الزمنية  باملُدد 
أوضح مدير عام التخطيط والتعاون 
الدويل قائال: نحن يف املكتب نساند 
جهود املقاولني يف تنفيذهم لألعمال 
الــظــروف  هــذه  ــل  ظ يف  ميدانيا 
االستثنائية التي تمر بها محافظة 

املحافظة  مركز  سيَّما  وال  لحج 
وهناك  وتــنب  الحوطة  مديريتي 
وينفذون  جيدون  لألمانة  مقاولون 
أعمالهم بالشكل املُريض ، كما يوجد 
مقاولون آخرون لألسف ال يلتزمون 
حتى بالفرتات الزمنية املحددة لهم 
بالعقود املربمة معهم لتنفيذ األعمال 
يرتبط  وهذا  للمشاريع  وإنجازهم 
بلجنة التحليل التي تقوم باختيار 

املقاولني .
 مشاريع جديدة

الجديدة  املشاريع  وحــول   *
املعتمدة للمحافظة قال: سينفذ العام 
الجاري بمحافظة لحج يف قطاع املياه 
و البيئة 16 مرشوعا بتكلفة مقدارها  
مليونني و 200 ألف دوالر, كما سينفذ 
يف قطاع الرتبية والتعليم 26 مرشوعا 
بتكلفة  ثالثة ماليني و 500 ألف دوالر 
والطرق  العامة  األشغال  قطاع  ويف   ،
سيتم تنفيذ 5 مشاريع بتكلفة  950 
سيقوم  املشاريع  وهذه   , دوالر  ألف 
العامة  األشغال  مــرشوع  بتنفيذها 
أحد  وهو  والضالع  لحج  ملحافظتي 

الصناديق املحلية املانحة.
من  العديد  تنفيذ  سيتم  كما 
الفرتة  ــالل  ـــرى خ املــشــاريــع األخ
تتمثل  الجاري  العام  من  املتبقية 
مرشوعا   26 والري  الزراعة  قطاع  يف 
مليونا  و165  مليار  مقدارها  بتكلفة 
قطاع  ويف   ، رياال   178 و  ألفا   472 و 
الرتبية و التعليم سينفذ 19 مرشوعا 
آالف   605 و  مليونا   722 بتكلفة  
الصندوق  من  بتمويل  رياالت  و803 
بمحافظة  للتنمية  االجتماعي 
مرشوعني  تنفيذ  إىل  باإلضافة  عدن 
بتكلفة  والرياضة  الشباب  قطاع  يف 
قطاع  يف  ــرشوع  وم دوالر,  ألف   100
ألف   75 بتكلفة  والطاقة  الكهرباء 
دوالر, وسينفذ يف قطاع املياه والبيئة 
مرشوعا واحدا بتكلفة  35 ألف دوالر 
من  بتمويل  األخرية  املشاريع  وهذه 
إحدى  وهي  عطاء)  (يمن  منظمة 

املنظمات املحلية املانحة.
سرقة محتويات املكتب

التخطيط  مــديــر  ــرق  ــط وت  *
والتعاون الدويل يف حديثه إىل حادثة 

نحو  قبل  املكتب  محتويات  رسقــة 
الجمعة  يوم  فجر  بالقول:  شهرين 
املوافق 4 يوليو املايض تعرض مكتب 
الدويل  التعاون  و  التخطيط  وزارة 
إذ  رسقة  حادثة  إىل  لحج  بمحافظة 
ــدم بعض األشــخــاص مــن ذوي  أق
من  العديد  ــة  رسق عــىل  الــســوابــق 
األجهزة الكهربائية الخاصة باملكتب 
وآلــة  الكومبيوتر  أجــهــزة  شملت 
التصوير الحديثة و(( يمن عطاء )) 
التي يوجد لديها فرع بمكتبنا إلدارة 
جملة من املشاريع التنموية الخدمية 
الكمبيوتر  وأجــهــزة   ، باملحافظة 
املرسوقة تحتوي عىل قواعد بيانات 
مهمة خاصة باملشاريع واإلحصاءات 
لكثري من مشاريع التنمية قيد التنفيذ 
حينها  َلت  وُشكِّ باملحافظة  واإلعداد 
لجنة كما وجه األخ محافظ محافظة 
لحج مشكورا رشطة املحافظة بضبط 
معروفون  أنهم  خصوصا  الجناة 
فقط  اكتفت  الرشطة  ولكن  باالسم  
بإنزال إلينا فريق من األدلة الجنائية 
والبحث الجنائي إىل املكتب للتحقيق 
يف الواقعة بعد أن أبلغناها بالحادثة 
باملحافظة  األمني  لالنفالت  ونظرا 
لألسف لم يتم القبض عىل الناهبني 
ملحتويات املكتب رغم أنهم يرسحون 

ويمرحون يف شوارع مدينة الحوطة.
 دعم وتعاون

التخطيط  مــديــر  ــرق  ــط وت  *
والتعاون الدويل يف حديثه إىل حادثة 
نحو  قبل  املكتب  محتويات  رسقــة 
السلطة  قيادة  بالقول:   شهرين 
أحمد  بــاألخ  ممثلة  بلحج  املحلية 
املحافظة  محافظ  املجيدي  عبدالله 
للمحافظة  املحيل  املجلس  رئيس 
تقف إىل جانب املكتب باستمرار وتقوم 
بتذليل الكثري من الصعاب والعراقيل 
ومهام  أعــمــال  ســري  تعرتض  التي 
املكتب ومن جانبها تقوم قيادة وزارة 
بتقديم  الدويل  والتعاون  التخطيط 
بمحافظة  ملكتبها  الدعم  من  الكثري 
لحج, ونسأل املوىل تعاىل أن يوفقنا يف 
أداء واجبنا ومهامنا عىل أكمل وجه 
وملا فيه خدمة الوطن وإحداث نقلة 

نوعية يف التنمية بمحافظة لحج.

لحج / عيدروس زيك
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 بعض املقاولني غري  بعض املقاولني غري 
ملتزمني بالفرتات ملتزمني بالفرتات 

الزمنية املحددة الزمنية املحددة 
بالعقود املربمة بالعقود املربمة 

معهممعهم

الدويل  التخطيط والتعاون  يواجه مكتب وزارة   *
بمحافظة لحج العديد من التحديات والصعوبات التي 
تعيقه عن إنجاز املهام املناطة به منها محدودية عمل 
الدولية املانحة باملحافظة, وغياب قواعد  املنظمات 

البيانات واملعلومات الخاصة باملشاريع املركزية.

(( الثورة )) التقت األخ جمال عْبد عيل أحمد ، 
الدويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  ملكتب  العام  املدير 
التحديات  تلك  جملة  عن  تحدث  الذي  باملحافظة، 
والصعوبات واملحاور التي تصب يف املساهمة يف الرقي 
بمستوى نشاطات املكتب ملا فيه الصالح العام حيث 

قال:

 نعاين من محدودية عمل املنظمات 
الدولية املانحة وغياب قواعد بيانات 

ومعلومات املشاريع املركزية
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