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محليات

األمناء / خاص :
الصحفيــن  نقابــة  أكــدت 
واإلعالميــن الجنوبين متســكها 
بالدفاع عن حريــة الصحافة والرأي 
الصحفي  العمل  والتعبري، ومامرسة 
دون قيود أو تضييق عىل أي صحفي 
القانونية  املساعدة  وتقديم  جنويب، 
الرأي  قضايا  يف  الصحفيــن،  لكل 

والنرش الصحفي.
عيدروس  النقيــب  ذلك  وأوضح 
الصحفيــن  نقيــب  باحشــوان، 
الجنوبين، يف ســياق  واإلعالمين 
تفويضه للمحامي/ جســار فاروق 
يف  القانونية  الدائرة  رئيس  مكاوي، 
املكتــب التنفيذي للنقابــة، لتقديم 
املســاعدة القانونية عــن الصحفي 
العزيبــي يف قضيــة  عبدالقــوي 
رأي أمــام نيابــة الصحافة والنرش 
اإللكــروين واملطبوعــات أمــس 

األربعاء بالعاصمة عدن.
  وأشــار باحشــوان أن النقابة 

يف إطــار مهامهــا 
استجابت  الحقوقية 
للبالغ املقدم إليها من 
عبدالقوي  الصحفي 
ومســاندته  العزيبي 
الدعوة  يف  قانونيــا 
املرفوعــة ضده أمام 
الصحافــة  نيابــة 
برئاســة  والنــرش 
الصحافة  نيابة  وكيل 
اإللكروين  والنــرش 
فضيلة  واملطبوعات 
خالــد  القــايض/ 
والــذي  الحســني، 
يف  بالســري  قىض 
القانونية  اإلجراءات 

بشأنها.
الصحفيــن  نقيــب  ونــوه   
النقابة  أن  الجنوبيــن  واإلعالمين 
هــي بيــت لجميــع الصحفيــن 
الجنوبين دون استثناء  واإلعالمين 
أو توصيــف، وأن وقوفها اليوم إىل 

الصحفي  جانب 
هــو  العزيبــي 
لوقوفها  تأكيــد 
كل  جانــب  إىل 
لصحفيــن  ا
ميــن   عال إل ا و
عــن  والدفــاع 
 ، قهــم حقو
احرام  مؤكــدا 
للقضاء  النقابة 
والقوانن النافذة 
ينتقص  ال  مبــا 
العمل  حرية  من 

الصحفي.  
مثــل  و
لصحفــي  ا
أمام  أمــس،  العزيبي،  عبدالقــوي 
نيابة الصحافــة والنرش اإللكروين 
واملطبوعات يف قضية نرش متابعات 
صحفية لقضيــة رأي عام، بحضور 
واإلعالمين  الصحفين  نقابة  ممثل 

الجنوبين املحامي جسار مكاوي.

األمناء/خاص:
يف  حاليــا  األعــامل  تتواصــل 
تنفيذ أعــامل مرشوع صيانة وإعادة 
املمول من  الربة   - تعز  تأهيل طريق 
صنــدوق صيانة الطرق والجســور، 
وذلك مبتابعــة واهتامم معايل وزير 
األشــغال العامة والطــرق املهندس 

سامل محمد الحريزي.
وتتابع الفرق الفنية والهندســية 
التابعــة للجهات املنفــذة للمرشوع 
األعامل التي تتكون من ثالثة مقاطع 

، حيث يتــم تنفيذ اعــامل التجهيز 
والســفلتة من مفرق يفــرس نهاية 

املقطع األول تجاه نجد قسيم.
كــام تجري أعامل الســفلتة يف 
املقطع الثاين من الطريق يف منطقة 
البريين املمتد إىل سوق البريين باتجاه 
النشمة يف الصافية بطول كيلو والتي 
تستعد ألعامل السفلتة بعد رش مادة 
mc، بينــام يتم تجهيــز األعامل يف 

املقطع الثالث للبدء بتنفيذها.
تأهيل  مــرشوع  أن  ذكره  الجدير 
خط الربة يتضمن املقطع األول فيه 

تأهيل الطريق املمتد من بري باشا إىل 
مفرق يفــرس مبديرية جبل حبيش 
وكــذا املقطــع الثــاين الواصل بن 
مفرق يفــرس إىل الصافية مبديرية 
الشــاميتن واملقطع الثالــث الرابط 
وتتم  الربة،  مدخل  إىل  الصافية  بن 
األعــامل بجهــود عالية حتى  فيها 
ينجز املرشوع الذي ســيوقف معاناة 
املواطنــن املترضرين جــراء الطرق 
الصعبة التي يتعرضون فيها للحوادث 

بشكل كبري .

األمناء/خاص:
حذرت قيادة املنطقة العســكرية 
الثانية أمس األربعاء، من اســتحداث 

أي بناء أو عمل أو نشــاط يف األرض 
الدفاع  لــواء  مبعســكر  املحيطــة 

الساحيل - قارة الفرس.
ولفتت يف بيان إىل أن املوقع يعد 

منطقة عسكرية محظورة، مؤكدة أن 
من يخالف الوضــع القانوين يتحمل 
مخالفته،  وتبعات  الكاملة  املسؤولية 

والتعرض ملساءلة القانونية.

 عدن / األمناء :
طالب حــزب اإلصــالح -الفرع 
املحيل لتنظيم اإلخوان املســلمن - 
رئيس مجلس القيادة الرئايس رشاد 
أعلنها  التي  بوعوده  الوفاء  العليمي، 
يف أول خطــاب لــه ويف مقدمتها 
"املــي يف املعركــة العســكرية 
الســتعادة الجمهورية"، وفق تعبري 

التنظيم.
جاء ذلك بحســب بيان صدر يف 
ختــام اجتامع الدورة االســتثنائية 
لهيئة شورى حزب اإلصالح اإلخواين 

مبدينة مأرب شامل رشقي اليمن.
وقــد كان الالفــت يف البيــان 
اســتخدم اإلخوان يف بيانهم جملة 
"معركة اســتعادة الجمهورية" بداًل 
من "معركة اســتعادة الدولة"، إذ أن 
األوىل تحرف مسار املعركة بعيدًا عن 

اإليرانية يف  -الذراع  الحويث  مليشيا 
مؤسسات  عىل  تسيطر  التي  اليمن- 

الدولة.
هذا الخطاب امللتبس، تكرر مرتن 
عندما  األوىل،  البيــان:  يف  أخرين 
أكد عىل املي مع كل املخلصن من 
املكونات  مختلف  من  املحافظة  أبناء 
واملجتمعية  والقبليــة  السياســية 
"يف مســاندة الجيــش واألمن يف 
العنارص  سامها-  من   – ضد  املعركة 
التخريبيــة واإلرهابية"، وهذا يعني 
ضمنيًا أن مواجهة الحوثين أصبحت 

خارج حسابات تنظيم اإلخوان.
أمــا الثانية، فكانــت يف دعوة 
السياســية  والقوى  القبائل  "كافة 
القبلية  اللحمة  تعضيد  مزيد من  إىل 
والسياســية يف مواجهة املليشيات 
والعنــارص التخريبية اإلرهابية التي 
أرضا  مــأرب  محافظة  تســتهدف 

إىل  اإلشــارة  دون  من  وإنســانًا"، 
مليشيا الحويث.

إىل ذلك دعــا اإلصالح، عرب فرع 
تسليح  "رسعة  إىل  مبأرب،  التنظيم 
القوات املســلحة )القــوات التابعة 
للحكومــة  واملنســوبة  لإلخــوان 
اليمنية( وتطوير قدراتها مبا ميكنها 
من تحقيق طموح الشعب اليمني يف 

استعادة دولته".
وعــرب يف البيان عن "الشــكر 
العــريب  التحالــف  يف  لألشــقاء 
الســعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة 

مواقفهم األخوية والداعمة".
إىل  البيــان،  نــوه  حــن  يف 
"اإلجراءات التــي تحاول من خاللها 
الحكومــة إقــرار جرعة ســعرية 
تســتهدف الحاضنة الشعبية مبأرب 
يف مجال املشتقات النفطية والغاز".

األمناء/ خاص:
الخدمة  وزيــر  أعلن 
يف  والتأمينات  املدنيــة 
تعميــم رقــم 2 لعــام 
2023م عن فتح إجراءات 
والرفيــع  الرقيــات 
لوحــدات الخدمة املدنية 
السلطتن  مستوى  عىل 
املركزيــة واملحليــة يف 

املحافظات املحررة.
الوزيــر  وحــدد 

د.عبدالنارص الوايل املهام املطلوبة بشكل موحد وأهاب بكافة الوحدات 
بالتقيد بها .

األمناء/ خاص:
عقدت محكمة تريم االبتدائية يوم االثنن جلســتها العلنية برئاسة 
فضيلة القايض/ خالد صالح بارشاحيل، رئيس املحكمة، وحضور وكيل 
نيابة تريم القايض/ سعيد فيصل لريض، وعضو النيابة القايض/ عبيد 
كرامة الزبيدي، وحضور أمن رس الجلســة علوي أحمد هود بن سميط، 
وحضور أولياء دم املجني عليهم، ومحاميهم عبدالقادر باجبري، وحضور 
املتهم ومحاميه أمجد مهدي حمدان، وجمع غفري من املواطنن اكتظت 
بهــم قاعة املحكمة، وذلك للنطق بالحكــم يف القضية التي هزت مدينة 
تريم يف شــهر ذي الحجة املايض والذي راح ضحيتها ثالثة من شــباب 
مدينة تريم والذي قــام املتهم خالد عفيف بقتلهم واحًدا تلو اآلخر  ظلام 

وعدواًنا.
وقد قىض الحكم باآليت:

 1. إدانة خالد صالح عفيف بالوقائع اإلجرامية املسندة إليه يف قرار 
االتهــام وهي قتل حي املجني عليهم عائد أحمد ســامل باجبري وصربي 

أحمد سامل باجبري وإبراهيم عاشور عوض باجهام عمدًا ظلاًم وعدواًنا.
 2. معاقبــة املدان باإلعــدام قصاصا وتعزيرا بحــي املجني عليهم 
املذكورين رميــا بالرصاص حتى املوت عىل أن يتــم تنفيذ العقوبة يف 

ساحة عامة.

املسيمير/ األمناء / خاص :
قام رئيس الهيئــة التنفيذية للقيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنويب 
مديرية املسيمري محافظة لحج، األستاذ عبدالفتاح جامل الحوشبي، صباح أمس 
األربعاء، بزيارة تفقدية ملرشوع بناء مدرسة الفقيد محمد نجيب للتعليم األسايس 

والثانوي/ بنات لالطالع عىل سري العمل فيها.
وخالل الزيارة التقى رئيس تنفيذية انتقايل مديرية املســيمري  باألخ مرشف 
األعامل يف املرشوع املهندس أمن امللييك الذي قدم رشحًا وافيا عن سري العمل يف 
املرشوع الذي يحتوي عىل بناء دورين ملدرسة الفقيد محمد نجيب للتعليم االسايس 

بنات)12  والثانــوي 
فصــال ومرافــق( ، 
الربنامج  من  بتمويل 
إلعــادة  الســعودي 
إعــامر اليمن وتنفيذ 
االجتامعي  الصندوق 

للتنمية .
الحوشبي  واطلع 
عىل  الزيــارة   خالل 
يف  العمــل  ســري 
مشــيدًا  املــرشوع، 
الكبــري  بالــدور 

لصندوق االجتامعي للتنمية محافظة عدن عىل تنفيذ مثل هذه املشاريع العمالقة 
يف مجال الربية والتعليم باملديرية وكذا الجهات الداعمة للمرشوع. 

وأكد الحوشــبي خالل زيارته للمرشوع عىل تذليل كافة الصعوبات يف سبيل 
إنجاز هذا املرشوع الهام والحيوي، الذي ســريفد العمليــة التعليمية يف املديرية 

ويسد احتياج عاصمة املديرية يف هذا املجال . 

اخلدمة املدنية تعلن فتح اإجراءات الرتقيات 
والرتفيع لوحدات اخلدمة املدنية املركزية واملحلية

حمكمة ترمي االبتدائية تق�ضي باإعدام 
مرتكب جرمية عيد االأ�ضحى

رئي�س انتقايل امل�ضيمري يطلع على �ضري العمل 
يف م�ضروع بناء مدر�ضة حممد جنيب للبنات

نقيب ال�ضحفيني اجلنوبيني يوؤكد تقدمي امل�ضاعدة القانونية يف ق�ضية الزميل العزيبي

الفرق الفنية توا�ضل تنفيذ م�ضروع )تعز - الرتبة(

املنطقة الع�ضكرية الثانية حتذر من اأي ا�ضتحداثات مبحيط مع�ضكر الدفاع ال�ضاحلي

بيان اإخواين ملتب�س يدفع املعركة بعيًدا عن احلوثيني
ا�ستعادة )الجمهورية( بدل )الدولة(.. 


