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محليات

األمناء / خاص :
التقى األستاذ فضل محمد الجعدي، عضو 
هيئة رئاســة املجلس االنتقايل الجنويب، نائب 
األمني العام لهيئة الرئاســة، أمس االثنني، يف 
مقر األمانة العامة، باللجنة اإلدارية لتحضريية 
واإلعالميــني  للصحافيــني  األول  املؤمتــر 
الجنوبيني، برئاسة الدكتور عبدالله الحو رئيس 

اللجنة التحضريية للمؤمتر.
وتحدث الجعدي خالل اللقاء الذي شــارك 
فيه رؤساء اللجان الفرعية لتحضريية املؤمتر، 
اللجنة  مرحبًا بهــم، ومشــيدًا مبا حققتــه 
التحضريية مــن تقدم وإنجاز العديد من املهام 
أن اإلعالم  انعقاد املؤمتــر، مؤكدًا  عىل طريق 
ُيعد إحدى األدوات املهمــة لخلق وعي جنويب 
يف ثبات وحدة الصــف الداخيل ومواجهة من 

يحاول تأجيج الرصاع املناطقي.
وأشــار الجعدي يف كلمته إىل أن املوقع 
الجغرايف املهم للجنــوب محط اهتامم العامل؛ 
الجنــويب مواجهة  اإلعــالم  يحتــم عىل  ما 
اآللــة اإلعالمية املعادية، التي تســعى إىل بث 
اإلشــاعات ضد الجنوبيني وتقديــم الجنوب 
بصورة ال متــت بصلة إىل روح املدنية للجنوب 
ومرشوعه املنفتح عىل قيم الســالم واملحبة، 
يبذل  الجنويب  االنتقــايل  املجلس  أن  مؤكــدًا 
جهودا كبرية ويسخر كافة الطاقات يف خدمة 
شعب الجنوب عىل كافة املستويات السياسية 

واالقتصادية والعسكرية والخدماتية.
ومتنى الجعدي يف ختــام كلمته التوفيق 
والنجــاح للجنة التحضريية، مبديًا اســتعداد 
األمانة العامة تقديم كافة التســهيالت والدعم 

التشــاوري للصحافيني  اللقاء  إلنجاح عقــد 
واإلعالميــني يف العاصمة عــدن، عىل طريق 
انعقاد املؤمتــر األول للصحافيني واإلعالميني 

الجنوبيني.
واطلع الجعدي خــالل اللقاء من الدكتور 
التحضريية  اللجنــة  الحو، رئيــس  عبداللــه 
للمؤمتر، عــىل األعامل واملهــام التي أنجزت 
من خالل اســتكامل اللجان الفرعية من إعداد 
املؤمتر  أغلــب متطلبــات  الوثائــق وتجهيز 
وعقد اللقاءات التشــاورية مــع الصحافيني 
الجنوب  محافظــات  كافة  يف  واإلعالميــني 
واختيار مندوبني تلك املحافظات للمشاركة يف 

املؤمتر العام األول.

وأكد الحو يف كلمته أن فكرة عقد مؤمتر 
عام للصحافيــني واإلعالميني الجنوبيني جاء 
بدعم وتوجيــه من الرئيــس القائد عيدروس 
الُزبيــدي، ومن منطلق مل شــمل الصحافيني 
واإلعالميني الجنوبيــني والدفاع عن حقوقهم 
مشــريًا  الجنويب،  اإلعالمي  الخطاب  وتوحيد 
إىل آخر التحضريات من خــالل عقد اللقاءات 
التمهيدية مــع املؤسســات اإلعالمية العامة 
الصحف واملواقع اإلخبارية  والخاصة ورؤساء 
والصحافيني واإلعالميني املستقلني بالعاصمة 
التشــاوري  اللقاء  عدن، عــىل طريق عقــد 
لصحفيــي وإعالميي العاصمــة عدن الختيار 

مندوبيهم للمؤمتر العام.

األمناء / خاص :
 أكد وزير الدولــة محافظ العاصمة عدن 
العاصمة عدن  أن اســتقرار  أحمد حامد مللس 
عىل  مشددا  املجاورة،  املحافظات  بأمن  مرتبٌط 
الجامعي من  التعاون والتكاتف والعمل  أهمية 

أجل حامية وسالمة املواطنني. 
جــاء ذلك خالل ترؤســه أمــس االثنني، 
اجتامًعا للجنة األمنيــة للعاصمة عدن، حيث 
ناقش املحافــظ مللس، األوضــاع األمنية يف 
مختلف مديريات العاصمة، وقضايا الرأي العام 
أبرزها الجرمية املُشينة بحق طفلة التواهي مها 
ُمدهش، مشددا عىل رضورة املحاكمة العاجلة 
للمتهم بارتــكاب هذه الجرميــة النكراء التي 

قّضت مضاجع املواطنني. 
وتطــرق االجتــامع إىل آخــر التطورات 
العســكرية يف جبهات املواجهة مع مليشــيا 
الحــويث املجاورة لعــدن، والتحــركات التي 
قامت بها املليشــيات مؤخرا، من خالل تحشيد 

والجبهات،  املواقــع  مــن  عدد  يف  عنارصها 
مســتعرضًا األولويات التي يجــب القيام بها 
ملواجهة تلك تحركات والرد عىل أي اعتداءات قد 

ُتقدم عىل عليها هذه املليشيا اإلرهابية. 
الدور  وشــدد االجتــامع عــىل رضورة 

التكاميل بني النيابة والقضاء واألجهزة األمنية، 
إضافــة إىل تعزيــز وتطوير آليــات االتصال 
والتواصل والتنسيق فيام يخدم تحقيق العدالة 
ومحاربة ظاهرة الوساطة واملخالفات املرتكبة 

التي تؤدي إىل ضياع الحقوق وضعف األداء.

حلج / األمناء / اإلدارة اإلعالمية:
املحلية  القيادة  توجيهات  عىل  بناًء 
مبحافظة  الجنويب  االنتقايل  للمجلس 
لحج املحامــي رمزي الشــعيبي، قام 
نائب رئيس القيادة املحلية محمد أحمد 
العامد مبعيــة مدير إدارة املرأة والطفل 
أروى مقطري، صباح أمس، باالطمئنان 
عىل صحة اإلعالمي ومراسل قناة عدن 
املســتقلة نارص ســعيد الطريي الذي 
العناية املركزة مبستشفى ابن  يرقد يف 
خلــدون العام يف مدينــة الحوطة إثر 

تعرضه لجلطة دماغية مفاجئة.
واطلع العامد ومقطري عىل الحالة 
مطالبني  الطــريي،  للزميل  الصحيــة 
قيادة املجلس االنتقايل الجنويب ممثلة 

بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس 
املجلس التدخل إلنقــاذ حياة اإلعالمي 
نارص الطــريي والتوجيه برسعة نقله 

لتلقي العالج بالخارج.
نــارص  اإلعالمــي  أن  موضحــا 

أبرز  من  يعد  الطريي 
اإلعالميني الجنوبيني 
وقد  الســاحة،  عىل 
اســتطاع خالل فرتة 
عملــه مــن تغطية 
وأنشــطة  أحــداث 
املحافظة واملديريات.

"األمناء"  وعلمت 
أنه قد جــرى بوقت 
الحق مــن يوم أمس 
الزميل  نقــل  االثنني 
نارص الطريي إىل أحد 
وتدخل  بجهود  عدن  العاصمة  مشايف 
من قبل قيادة قطاع اإلذاعة والتلفزيون 
العالج  لتلقي  التي وجهت برسعة نقله 

بعدن.

األمناء/ خاص:
بعث الدكتور نارص الخبجي، عضو هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، 
رئيس وحدة شؤون املفاوضات، برقية عزاء ومواساة يف وفاة الخبري االقتصادي 
الدكتــور محمد عبدالله بارشاحيل، الذي وافته املنيــة بعد حياة حافلة بالعطاء 

وخدمة الوطن.
وأشــار الدكتور الُخبجي يف الربقية، إىل مناقب الفقيــد وأدواره الوطنية 
والنضالية، وإســهاماته يف االقتصاد والتخطيط والبحوث والدراســات ويف 
مســرية البناء والتنمية كواحــد من أهم خرباء االقتصــاد يف الجنوب، إضافة 
إىل الدور الهام الــذي اضطلع فيه كأحد كبار الخــرباء يف اللجنة االقتصادية 
واالجتامعية لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة، واصفًا رحيله بالخسارة الفادحة 

يف وقت كان الوطن أحوج ما يكون إىل رجال أوفياء مخلصني من أمثاله.
وعرّب الدكتور الُخبجي، عن صادق تعازيه وعظيم مواســاته إىل أبناء الفقيد 
)هشام، وأحمد، وعبد الرزاق وعبدالله( وإخوانه وأفراد أرستهم الكرمية وذويه 
وزمالئه ومحبيه، ومشــاطرته لهم أحزانهم، سائاًل املوىل العيل القدير أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصرب والسلوان.

حلج / األمناء / خاص :
ضابطني  بــأن  مصادر  أفادت 
انفجار صباح  بالبحث أصيبــا يف 
االثنني، استهدف سيارة ألحد  أمس 
طريق  عىل  الجنايئ  البحث  ضباط 
مبحافظة  الجنويب  الحوطة  مدخل 

لحج.
الضابطني  إن  املصــادر  وقالت 
يف إدارة البحــث الجنايئ - مختار 
موزعي، وأشيد طريم - أصيبا خالل 
االنفجار كام أصيب عدد من املدنيني 

تواجدوا بالقرب من االنفجار.
وذكرت املصــادر إن قوة أمنية 
بجوار  االنفجار  موقع  يف  انترشت 
حارة املرابع ومكتب الثقافة، ملعاينة 
األدلة،  االنفجار، وجمــع  موقــع 

برئاسة مدير إدارة البحث الجنايئ.
يف الوقــت نفســه، شــهدت 
منطقة نقطة ريجل جنوب الحوطة 
الخسائر  معرفة  دون  آخر،  انفجاًرا 
البرشيــة أو املاديــة الناجمة عن 

االنفجار.

األمناء/خاص:
ناشــد املوظف بهيئة استكشــاف وإنتاج النفط عيل صالــح القرزعة قيادة املجلس 
الرئايس ورئيس مجلس الوزراء ومعايل وزير النفط سامل عوض الشاميس ورئيس هيئة 
استكشــاف وإنتاج النفط م. خالد أحمد مبارك باحميش بتســوية املرتبات واملستحقات 

ورصف الحوافز األخرى أسوة مبا يحصل عليه موظفو الوزارة والقطاعات التابعة لها.
وقال القرزعة يف مناشــدته التي بعثها عرب صحيفة "األمناء": "أنا املوظف يف هيئة 
استكشــاف وإنتاج النفط عيل صالح القرزعة أطالب بتســوية مرتباتنا ورصف الحوافز 
األخرى مثل املكافآت وحوافز العمل واإلضايف والتطبيب أســوة بزمالئنا يف وزارة النفط 
والقطاعات التابعة لها، حيث ونحن محرومون من كل العالوات حتى مبا فيها الراتب الذي 

تم تقليصه وال يدفع لنا إال بعد ثالثة أشهر".
وأضاف القرزعة يف مناشدته: "أنتم املسؤولون عنا وعام نعانيه من إجحاف وضياع 
لحقوقنــا وكل األمور التي تدخل يف إطار مســتحقاتنا املالية األخرى، حيث وأن خدمتي 
وصلت إىل 35 ســنة وراتبي 58000 ريال ميني، فبالله أيعقل أنَّ موظًفا يف مرفق اسمه 
وحجمه كبري مثل هيئة استكشاف وإنتاج النفط راتبه الشهري ال يساوي قيمة قطمة أرز 
وقطمة دقيق؟! أي ظلم هذا؟! وأي إجحاف؟! اتقوا الله أنتم املســؤولون واملحاسبون علينا 

يوم القيامة".
واختتم القرزعة مناشــدته: "الرســول )ص( يقول: )كلكم راع، وكلكم مسؤول عن 
رعيته( وقال أيضا: )من توىل أمر عرشة من أمتي يأيت يوم القيامة ويده يف عنقه(، وقال: 
)من َويِلَ من أمِر أمتي شيًئا فَشقَّ عليهم فاشُقْق عليه، ومن َويِلَ من أمر أمتي شيًئا فرَفق 

بهم فارُفْق به(.. فرنجو النظر إىل هذه املطالب".

اخُلبجي: رحل با�شراحيل يف وقت كان 
الوطن اأحوج لرجال خمل�شني من اأمثاله

ا�شتهداف �شيارة �شابطني بالبحث 
اجلنائي بحوطة حلج بعبوة نا�شفة

موظفو هيئة ا�شتك�شاف واإنتاج النفط يطالبون 
بت�شوية مرتباتهم و�شرف حوافزهم

اجلعدي يلتقي اللجنة الإدارية لتح�شريية املوؤمتر الأول لل�شحافيني والإعالميني اجلنوبيني

ملل�س: ا�شتقرار عدن مرتبط باأمن املحافظات املجاورة ويجب التكاتف حلماية املواطنني

قيادة انتقايل حلج تطمئن على �شحة الإعالمي نا�شر الطريي


