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أخبار

نقيب ال�صحفيين والإعالميين الجنوبيين : 

األمناء/خاص:
لهيئة  العامــة  األمانــة  عقدت 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  رئاسة 
الدوري  اجتامعها  األربعــاء،  أمس 
يف مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة 
الجعدي عضو  األستاذ فضل محمد 

هيئة الرئاسة نائب األمني العام.
واســتعرضت األمانــة العامــة 
خالل اجتامعهــا تقرير أداء الدائرة 
التنظيمية خــالل الفصل الرابع من 
العــام 2022، واألنشــطة واملهام 
خالل  التنظيمية  بعملهــا  املتعلقة 

الفرتة املذكورة.
وناقش االجتامع تقرير املشــهد 
الدائرة  مــن  املقــدم  الســيايس 
أبرز  السياســية، والــذي تنــاول 
الســاحة  عىل  والقضايا  املواضيع 
األســبوعني  خــالل  الجنوبيــة 

املاضيني.
ووقفــت األمانة خالل اجتامعها 
التي  القضايــا  أمــام ُجملة مــن 
وقدم  الجنوب،  محافظات  تشهدها 
املجتمعــون عددا مــن املقرتحات 

والحلول والتوصيات بشأنها.
تقرير  االجتامع  أســتعرض  كام 
األمانة  لدوائر  األســبوعي  اإلنجاز 
العامة، وكذا محرضه الســابق وتم 

املصادقة عليه.

األمناء/خاص:
املجلس  رئاســة  هيئــة  طالبت 
اجتامعها،  يف  الجنويب،  االنتقايل 
الجعدي  برئاسة فضل  الثالثاء،  يوم 
العامة  لألمانة  العــام  األمني  نائب 
لهيئة رئاسة املجلس، قيادة التحالف 
العــريب بنقل مركــز التفتيش من 

جيبويت إىل العاصمة عدن.
وزراء  بحضــور  واســتعرضت 
املناصفة،  حكومــة  يف  املجلــس 
املتجهة  الســفن  تفتيش  اجراءات 
مليشيا  لسيطرة  الخاضعة  للموانئ 
الحــويث اإلرهابية، مشــددة عىل 
التنازالت قبل  رضورة عدم تقديــم 
الوصول إىل حل شــامل يستجيب 

لتطلعات كل األطراف.
املليشيا  حجز  إدانتها  عن  وعربت 
الحوثية اإلرهابية املدعومة من إيران 
عىل أموال رشكة طريان اليمنية يف 

البنوك الخاضعة لسيطرتها، مشرية 
صيانة  ألعامل  تســتخدم  أنها  إىل 

الطائرات، وتطوير عمل الرشكة.
املجلس  رئاســة  هيئــة  ودعت 
إىل  والحكومة،  العــريب  التحالف 
اتخاذ إجراءات مقابلة ترغم املليشيا 

الحوثية عىل رفع تلك االجراءات.

كــام توجهــت هيئة الرئاســة 
املســلحة  القوات  ألبطال  التحّيــة 
الجنوبيــة املرابطــني يف جبهات 
القتــال، مبواجهة التصعيد الحويث 
الواسع بقوة، وإفشالهم كل أهداف 
التصعيــد، يف ظــل العراقيل التي 

توضع أمام استالمهم ملراتباتهم.

األمناء / خاص :
استقبل مدير أمن العاصمة عدن، 
اللواء مطهر عيل الشعيبي، يف مقر 
إدارة أمن عــدن بخور مكرس، وفًدا 
من برنامج األمــم املتحدة اإلمنايئ 

ومنظمة اإلصالح الجنايئ.
إىل ســبل تطوير  اللقاء  وتطرق 
قطاع األمن يف عدن، خصوًصا يف 
مجال تفعيل دور الرشطة النسائية 
وزيادة قدراتهــا من خالل التدريب 

والتأهيل.
يكون  بأن  الشعيبي  اللواء  وتعهد 
والتأهيل،  التدريب  2023 عام  العام 
من  أكرث  لتدريب  خطط  عن  كاشفا 
1250 جنديــا من منتســبي األمن 
و250 من جنود الرشطة النســائية 
وتعزيز  األمنية  معارفهــن  لتعزيز 

مهاراتهن بخربات جديدة.

ومثن الوفــد األممي جهود مدير 
أمــن العاصمة عدن يف  اســتتاب 
عدن،  بالعاصمة  واالستقرار  األمن 

مشــيدا بدعمه واهتاممه للرشطة 
النسائية ومتكينهن يف مواقع صنع 

القرار، يف مراكز الرشطة.

األمناء / خاص :
وصل، الثالثاء، إىل العاصمة عدن، جثامن فقيد الوطن عضو 
املحكمة العليا القايض "فهيم الحرضمي"، قادمًا من العاصمة 

املرصية القاهرة، بعد إن وافاه األجل فيها مساء األحد املايض.
وكان يف مقدمة مســتقبيل الجثامن، رئيس مجلس القضاء 
األعىل فضيلة القايض "محسن يحيى طالب"، ورئيس املحكمة 
العليــا القايض د. عــيل األعوش، وعدد من أعضــاء املجلس، 
والقضاة، والقيادات املدنية، والعسكرية، واملسؤولني يف الدولة.
وقال رئيس مجلس القضاء، إن القايض فهيم الحرضمي، كان 
واحدًا من القضاة الذين عملوا بإخالص ووفاء يف خدمة الناس 
واملجتمع، و برحيله فقدت الســلطة القضائية بشــكل خاص 
والوطن بشــكل عام، واحدًا من الشخصيات الهامة، مؤكدًا عىل 

دوره االستثنايئ يف تحقيق العدالة وتطبيق النظام والقانون.
وأشــاد رئيس مجلس القضاء األعىل، بالدور البارز للقايض 
فيهم الحرضمي، مــن خالل عمله يف مختلــف املناصب التي 
تقلدهــا وكان آخرها عضوًا يف املحكمــة العليا، وما قدمه من 
منوذج يحتذي بــه يف خدمة الوطــن واملواطنني، والبصامت 
اإلنســانية املؤثرة التي جعلته محل إعجاب وتقدير الجميع دون 

استثناء.
وعقب ذلك، ُشــّيع جثامن القايض الحرضمي، إىل مقربة أبو 
حربة بعد الصالة عليه يف مســجد العادل مبدينة امناء مديرية 

الربيقة.

األمناء / خاص :
نظمت الهيئة العســكرية للجيش واألمن الجنويب مبحافظة 
حرضموت، أمس وقفة احتجاجية، أمام ديوان املحافظة باملكال، 
، للمطالبة بانتظام مرتبات العسكريني واألمنيني، ورفع املظلمة 

عن املرسحني قرسا من وظائفهم األمنية والعسكرية..
  ونددت الوقفة التي شارك فيها ممثلون عن مختلف االتحادات 
العامليــة والنقابية ومنظــامت املجتمع املــدين باملحافظة، 
بالتجاهل الذي يعاين منه العسكريون واألمنيون املرسحون من 
وظائفهم قرسيا منذ العــام ٩٤م.. مطالبة الحكومة ومجلس 
القيادة الرئايس والتحالف العريب، مبنحهم تسوياتهم املستحقة 

وانتظام مرتبات املنتسبني ملؤسسات الجيش واألمن.
و ذكــر البيان الصادر عن الوقفة، والــذي تاله رئيس الهيئة، 
العميد ســامل بادحيدوح ، أن الهيئة نظمت هذه الوقفة، لتقول 
للحكومة ولكل من له الكلمة الفصــل يف هذه البالد ، أن حالة 
الصرب لدى شــعبنا قد بلغت منتهاها ، وعليهم املســارعة يف 
معالجة األوضاع املرتدية يف املجاالت الخدمية واملعيشية عامة. 
 مشــريا إىل أنهم واجهوا حرب اإلقصاء والتهميش والجوع 
والفقر واملرض وسيظلوا صامدين مطالبني بحقوقهم املرشوعة 

حتى ينالوها بعون الله وبصمودهم وتضحياتهم. 
وأكد البيان أن الهيئة العســكرية للجيش واألمن الجنويب لن 
تصمت عــن مظلمة الجنود والضبــاط املرسحني قرسيا وعن 
تأخري الرواتب لشــهور طويلة وبصورة متعمدة، بينام  خريات 
البالد تذهب للمســئولني الهاربني يف الخارج ولرموز الفســاد 

وأصحاب النفوذ يف الداخل.

اأمانة االنتقايل ت�ستعر�ض تقرير اأداء الدائرة التنظيمية وامل�سهد ال�سيا�سي

االنتقايل يطالب بنقل مركز تفتي�ض ال�سفن اإىل ميناء عدن

تاأهيل 250 من ال�سرطة الن�سائية يف عدن خالل 2023

رئي�ض جمل�ض الق�ساء االأعلى يف مقدمة م�ستقبلي 
جثمان القا�سي )فهيم احل�سرمي( مبطار عدن

الهيئة الع�سكرية بح�سرموت : حالة ال�سرب 
لدى �سعبنا قد بلغت منتهاها ولن ن�سمت


