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األمناء/استماع:

قال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة الجنوبية املقدم محمد النقيب 
إن أهمية تطوير قدرات القوات املسلحة الجنوبية الهجومية والدفاعية واملادية 

والبرشية رضورة أمنية وعسكرية إقليمية .
واكد أنها ستشــكل رافدا قويا لألمن القومي وذلك يف حامية املنطقة برا 

وجوا .
وأضاف يف حديثه لربنامج »املشهد الجنويب« عىل قناة »عدن املستقلة«: 
»األشــقاء يف التحالف العريب يدركون جيدا مــا أهمية تطوير قدرات القوات 

املسلحة الجنوبية، السيام يف جانب الدفاع الجوي والبحرية ».
وتابع :« وهم مدركون لهذا األمر بناء عىل معطيات ونتائج إسهام قواتنا 

يف مواجهة اإلرهاب بوجهه األشمل الحويث وتنظيامت القاعدة وداعش«.

األمناء / خاص :
 

التقى املهندس معــن محمد املاس، رئيس مجلــس إدارة صندوق صيانة 
الطرق والجســور املركز الرئييس يف مكتبه بالعاصمة عــدن  - أعضاء نقابة 

مهنديس محافظة حرضموت.
ويف اللقاء اســتمع املهندس املاس من أعضاء النقابة إىل أهم احتياجات و 
متطلبات محافظة حرضموت من املشــاريع التنموية املتعلقة بشبكة الطرقات 

يف حرضموت ومديرياتها .
واطلع املاس من املهندسن إىل ماهية املشاريع والدراسات املعدة من قبلهم 
والتي من شأنها أن تســهم يف تنمية قطاع الطرق يف حرضموت وغريها من 

املحافظات املحررة.
اســتعرض يف اللقاء اوجه التعاون املطلوبة بن صنــدوق صيانة الطرق 
والجســور املركز الرئييس عدن وبن نقابة مهنديس حرضموت ومدى امكانية 

االستفادة من مشاريعهم يف عملية تأهيل الطرق .

عدن/األمناء/خاص:

 أقــر مجلس القضــاء األعىل يف 
اجتامعه الدوري الذي عقد صباح أمس 
بالعاصمة عدن برئاسة القايض »محسن 
العالوات  يحيى طالب« رئيس املجلس - 
القضائية،  الســلطة  لهيئة  الســنوية 
ووافق عىل انتــداب أحد القضاة للعمل 

مبكتب رئاسة الجمهورية. 

كام أقــر املجلس تعيــن قاضين 
أعضاء للعمل يف نيابتي استئناف شامل 

عدن ومحافظة سقطرى. 
وناقش املجلــس التظلامت املقدمة 
من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة 
والقرارات  املعالجــات  واتخذ بشــأنها 

املناسبة. 
املقدم  التقرير  املجلس إىل  واستمع 
من رئيس هيئة التفتيش القضايئ حول 
مشاركته يف اجتامعات رؤساء مجالس 

القضــاء العربيــة والتــي عقدت يف 
الشــقيقة بريوت  اللبنانية  الجمهورية 
وما متخضت عنه من قرارات وتوصيات 
لتعزيز العمل القضايئ العريب املشرتك. 

كام ناقش املجلس عدًدا من املواضيع 
املدرجة يف جدول أعامله واتخذ بشأنها 
عددًا من القرارات الهادفة إىل تعزيز دور 
الســلطة القضائية واالرتقاء بها خدمة 

لتحقيق العدالة بن أوساط املجتمع.

األمناء / خاص :

ناقش اجتــامع طارئ للقيادة املحليــة للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف مديريــة تريم مبحافظة حرضموت، مبشــاركة 
أعضاء الهيئة التنفيذية ورؤســاء اللجان املحلية باملديرية، يوم 
أمس األربعاء - إعالن ســاعة الصفر لتحرير وادي حرضموت 
من قوات املنطقة العســكرية األوىل الخاضعة ملليشيا اإلخوان 

اإلرهابية.

وتطــرق االجتامع األوضاع السياســية واألمنية يف وادي 
وصحراء حرضموت يف ظل التصعيد املســتمر وانتهاء الفرتة 
املهلة املمنوحة إلبعاد عنارص املنطقة العســكرية األوىل املعلنة 

مبليونية الخالص 14 أكتوبر املايض.
الوقوف مكتوفة  القيادة املحلية للمجلس بعــدم  وتعهدت 
األيدي إزاء بقاء قوات املنطقة األوىل الخاضعة ملليشيا اإلخوان 
اإلرهابيــة، مؤكدة أن جميع الخيــارات مفتوحة لحامية وادي 
حرضموت من أي تهديد لشعب الجنوب ولردع أي أعامل تخريبية.

األمناء / خاص :

  شــهد صندوق صيانة الطرق والجسور املركز الرئييس-
العاصمة عدن توقيع عقد تنفيذ مرشوع صيانة وإعادة تأهيل 
طريق الذنبــة مبديرية ردفان محافظة لحــج وذلك بحضور 
معايل وزير األشــغال العامة والطرق املهندس ســامل محمد 
الحريزي والدكتور نارص الخبجي عضو هيئة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنويب ورئيس وفد املفاوضات باملجلس واملهندس 
معن محمد املــاس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق 
والجسور املركز الرئييس-العاصمة عدن واملهندس عيل أحمد 
حسن املدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة للطرق والجسور 

.
وقــام املهندس معن محمد املاس رئيــس مجلس اإلدارة 
بالتوقيع مع املؤسســة العامة للطرق والجسور كجهة منفذة 

للمرشوع.

وخالل التوقيع قال معايل الوزير أن توقيع املرشوع يف 
طريق الذنبة جاء عقب سنوات من االنتظار .

وشدد الحريزي عىل الجهة املنفذة برسعة البدء يف العمل 
من أجل إنجاز العمل باملرشوع خالل الفرتة الزمنية املحددة.

وقال املاس أن توقيع هذا املرشوع يأيت بالتزامن مع عدة 
مشاريع تشــهدها محافظة لحج بتمويل وإرشاف صندوق 

صيانة الطرق والجسور املركز الرئييس-العاصمة عدن.
بدوره شــكر الدكتور نارص الخبجي عضو هيئة رئاسة 
املجلس اإلنتقــايل الجنويب ورئيس وفد املفاوضات باملجلس 
الجهود املبذولة من قبل صندوق صيانة الطرق والجسور يف 

سبيل تنفيذ عدة مشاريع باملحافظات املحررة الجنوبية.
وأشــار الخبجي أن قيادة املجلس الرئــايس واالنتقايل 
سوف يبذلون قصارى جهدهم يف دعم قيادة صندوق صيانة 
الطرق والجسور من أجل إنهاء معاناة املسافرين واملواطنن 

املستفيدين من الخطوط الرئيسية والرشيانية.

اأمانة االنتقايل تقف على اآخر اال�ستعدادات لفعاليات الذكرى الـ 55 لعيد اال�ستقالل 30 نوفمرب
األمناء/ خاص:

 عقدت األمانــة العامة لهيئة رئاســة املجلس 
االنتقــايل الجنويب، أمــس األربعــاء، يف مقرها 
األستاذ  برئاسة  الدوري،  اجتامعها  بالعاصمة عدن، 
فضل محمد الجعدي عضو هيئة الرئاسة نائب األمن 

العام.
ووقف االجتامع أمام آخر االستعدادات لفعاليات 
الذكرى الـــ55 لعيد االســتقالل الوطني املجيد 30 
نوفمــرب، وأهابت األمانة أبناء الجنوب باملشــاركة 
الفاعلــة يف الفعاليــات التــي ســتقام يف كافة 

محافظات الجنوب بهذه املناسبة.
الثقافية  الدائرة  أداء  تقرير  االجتامع  واســتعرض 

للفصل الثالث مــن العام 2022، واألنشــطة واملبادرات التي 
نفذتها الدائرة، خالل الفرتة املذكورة

وتطرق االجتامع ملــرشوع االتجاهات العامة لخطة عمل 
املجلس االنتقايل للعام 2023 املقدم من قبل الدائرة التنظيمية، 
وتم وضــع عدد من املالحظات عليه لرفعه إىل هيئة رئاســة 

املجلس االنتقايل إلقراره.
وناقش االجتامع تقرير املشهد السيايس املقدم من الدائرة 

السياسية، والذي تناول أبرز املواضيع والقضايا عىل الساحة 
الجنوبية خالل األسبوعن املاضين

كام وقــف االجتامع، أمام املســتجدات التي تشــهدها 
العاصمة عــدن ومحافظات الجنوب األخــرى، حيث ُقدمت 

املقرتحات التي من شأنها دعم سري العمل وتطويره.
هذا وقد اســتعرض االجتامع تقرير النشــاط األسبوعي 
لدوائر األمانة، باإلضافة إىل محرضه الســابق وتم املصادقة 

عليه مع األخذ باملالحظات الواردة.

النقيب: القوات امل�سلحة اجلنوبية 
رافد قوي لالأمن القومي

رئي�س �سندوق �سيانة الطرق واجل�سور 
يلتقي نقابة مهند�سي ح�سرموت جمل�س الق�ساء االأعلى يقر العالوات ال�سنوية ملنت�سبيه

انتقايل ترمي: كل اخليارات مفتوحة حلماية وادي ح�سرموت

بح�سور اخلبجي.. توقيع عقد م�سروع �سيانة واإعادة تاأهيل طريق الذنبة يف حلج 


