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أخبار

األمناء/خاص:
عقدت اللجنة العليا للشؤون القانونية للمجلس االنتقايل الجنويب 
اجتامعها الدوري األول لشهر ديســمرب برئاسة أ. د. سعد محمد سعد 

رئيس اللجنة.
وُكرّس االجتامع ملناقشــة املوضوعات ذات العالقة بورشة العمل 
املوسومة بـ"اللجنة العليا للشؤون القانونية.. الواقع واملأمول"، التي 

سبق أن تم إقرار إقامتها يف االجتامع السابق للجنة.
ويف بداية االجتامع، شدد رئيس اللجنة عىل أهمية اإلعداد والتحضري 
الجيدين لهذه الورشة ملا متثله من أهمية يف كونها باكورة عمل اللجنة، 
وكذا من أجل بلوغ الغايات من إقامة هذه الورشة، وتجسيد أحد أهداف 
تشــكيل اللجنة واملتمثل يف إرشاك الخربات والكفاءات الجنوبية كافة، 
يف التخصصات القانونية املختلفــة والتخصصات ذات الصلة بها يف 
تنفيــذ املهام العامة للجنة والتعرف واســترشاف مــا لديها من أفكار 
ورؤى بشــأن عمل اللجنة، وما املأمول منها القيــام به، وكذا الحرص 
عىل مشاركتها يف إنجاز مهام اللجنة العليا للشؤون القانونية، وتقديم 
الحلول واملعالجــات القانونية للوضع الراهن الذي يعاين منه شــعب 

الجنوب ورسم مالمح البناء القانوين لدولة الجنوب.

عــدن / األمناء / 
خاص :

قــوات  واصلــت 
حملتهــا  العاصفــة 
حمل  ملنــع  األمنيــة 
املركبات  وسري  السالح 
املخالفة لنظام الجامرك 
مبديريــات  واملــرور، 

العاصمة عدن.
الجهود  ونجحــت 
العاصمة  يف  األمنيــة 
الفرتة  خــالل  عــدن، 
املاضية، يف نرش األمن 
وتعزيز حالة االستقرار 
ومكافحــة أي مظاهر 

مسلحة.

األمناء/خاص
عيدروس  القائد  الرئيــس  بعث 
املجلس  رئيــس  الُزبيدي،  قاســم 
االنتقايل الجنويب، برقية تهنئة إىل 
بن  خليفة  الشــيخ  السمو  صاحب 
اإلمارات  آل نهيان، رئيس دولة  زايد 
الســمو  وصاحب  املتحدة،  العربية 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولــة، رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 
األعىل  القائد  نائــب  أبوظبي،  عهد 
عيد  مبناســبة  املســلحة،  للقوات 
االتحاد الـــ50 لقيام دولة اإلمارات 
من  الثاين  يــوم  املتحدة  العربيــة 

ديسمرب املجيد.
وباملناسبة أعرب الرئيس الُزبيدي 
عن تهانيه لقيادة وحكومة وشعب 
اإلمارات الشقيق، مشيدا مبا تحقق 

للدولة يف عهــد االتحاد من تطور 
ومنــاء يف ظل قيادتهــا الحكيمة 

والرشيدة.
وعرّب الرئيــس القائد عن اعتزاز 
للمواقف  الجنوب  شــعب  وامتنان 
لقيادة وشعب  واإلنسانية  البطولية 
املتحدة،  العربيــة  االمــارات  دولة 
إىل جانب بالدنــا يف ظل الظروف 
االستثنائية التي مرت وما زالت متر  
بها، مؤكدا أن هذه املواقف ليســت 

بالجديــدة، ولكنها متثل 
العطاء  لنهــج  مواصلة 
رســمه  الذي  واإلخــاء 
املغفور  االتحاد  مؤسس 
له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان.
الرئيــس  وقــال 
ننظر  "إننــا  الُزبيــدي: 
بإعجــاب إىل النجاحات 
املتواصلة لدولة اإلمارات، 
وما وصل إليه شــعبها من رفاهية 
التي يتحقق  وتطور، ونتوق للحظة 
اآلمن  املســتقبل  هذا  لشعبنا  فيها 

واملرشق".
برقيته  القائد  الرئيــس  واختتم 
باألمنيات لقيادة وشــعب اإلمارات 
والقوة،  والســعادة  الصحة  بدوام 
ومبزيد مــن التطور واالســتقرار 

والنامء.

األمناء/خاص:
بن  أحمد ســعيد  الركن  اللواء  التقى 
بريــك - القائم بأعــامل رئيس املجلس 
الجمعية  رئيــس  الجنويب،  االنتقــايل 
الوطنيــة - نقابة املعلمــني الرتبويني 

الجنوبيني.  
ويف اللقاء، اّطلع اللواء بن بريك من 
النقابة  الجعدي عىل وضع  األستاذ قائد 
وما يعانيــه  القطاع الرتبوي والتعليمي 
التي  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  جراء 

متر بها البالد.
به  تقوم  مــا  إىل  الجعدي  وأشــار 
وحقوق  لقضايا  متابعــات  من  النقابة 
الرتبية  املعنية يف  الجهات  لدى  املعلمني 
لتحســني سبل عيش  واملالية،  والتعليم 
للعالوات  واملتابعة  واملطالبــة  املعلمني، 

وحقوقهم املتوقفة منذ سنوات.
من جانبه، أكد اللواء بن بريك اهتامم 
قيادة املجلس االنتقايل الجنويب بالرتبية 
وتفهمها  وقضاياهم  واملعلمني  والتعليم 
مشددا  املســلوبة،  وحقوقهم  ملطالبهم 
التعليمية  بالعملية  االرتقاء  عىل رضورة 

والرتبويــة من خالل إنصــاف املعلمني 
وتقديــم كل ما ميكن من ســبل الدعم 

واملساعدة للنقابة واملعلمني.
وأشــار اللواء أحمد ســعيد، إىل أن 
التعليم هو أساس البناء والنهوض باألمة 
وال بد من الحفاظ عىل دوره الريادي يف 
األفكار  األجيال وتحصينهــم من  تربية 

الهدامة والشاذة.

وأشاد اللواء بن بريك بالجهود الذاتية 
التي تبذلها وتقــوم بها النقابة من أجل 
الحفاظ عىل املعلم ودوره الســامي يف 
تنوير األجيال وبنــاء املجتمعات، مؤكدا 
أهمية دور العمل النقايب الذي يقع عىل 
عاتقــه مهمة تطوير العمل وتحســني 
األداء التنظيمــي والدفــاع عن الحقوق 

والقضايا وكذا تعزيز مفاهيمه.

األمناء/خاص:
عقدت الهيئة الوطنيــة لإلعالم الجنويب اجتامعها الدوري 
يف العاصمة عدن، برئاسة األستاذ مختار اليافعي، نائب رئيس 
الهيئة، وحضــور العميد الركن عيل البييش، قائد القوات الربية 

الجنوبية. 
ويف مستهل االجتامع، الذي ضّم العميد عيل الوليدي، مدير 
دائرة التوجيه املعنوي للقوات املسلحة الجنوبية، رحب اليافعي 
بالعميد البييش، وحضوره اجتامع الهيئة الوطنية والذي يعكس 
مدى أهميــة الرتابط بني القوات املســلحة الجنوبية وجبهتها 

اإلعالمية.
وشــدد نائب رئيس الهيئة الوطنيــة لإلعالم الجنويب، يف 
االجتــامع، عىل رضورة تنظيم العمــل اإلعالمي الجنويب بكل 
قطاعاته املدنية والعسكرية عرب املركز اإلعالمي للقوات املسلحة 
الجنوبية يف الهيئة، مشريا ألهمية توحيد التوجه اإلعالمي عرب 
التنســيق والتواصل الدائم فيام بني املركز اإلعالمي والتوجيه 

املعنوي يف القوات املسلحة الجنوبية. 
وخالل االجتــامع، أكد البييش عىل وقــوف قيادة القوات 
الربية الجنوبية إىل جانب الهيئــة وقيادتها التي تحرص عىل 
ترتيب منظومة اإلعالم األمني والعســكري ومبا يتناســب مع 

املرحلــة الهامة التي مير بها الجنوب، مشــيدا بهذا الســياق 
بدور دائرة التوجيه املعنوي واملركز اإلعالمي للقوات املســلحة 

الجنوبية والجهود التي يبذلونها والتعاون املشرتك فيام بينهم.
وناقش االجتــامع االقرتاحات واألفكار التي ُقدمت من ِقبل 
أعضاء الهيئة والحارضين، لرســم سياســات موجهة لإلعالم 
العسكري مستمدة من أدبيات ووثائق التوجيه املعنوي للقوات 
املســلحة الجنوبية؛ مبا يعزز عملية توحيد الخطاب اإلعالمي 

العسكري واملسميات واملفاهيم املتعلقة بالوحدات العسكرية. 
ويف سياق متصل، قام قائد القوات الربية العميد الركن عيل 
البييش بزيارة لقطــاع التدريب والتأهيل التابع للهيئة الوطنية 

لإلعالم الجنويب .
واّطلع البييش عىل األنشــطة التي يقدمها قطاع التدريب 
والتأهيل، من خــالل الربامج التدريبية، التي تســهم يف رفع 
األداء وتعزيز اإلعالم الجنويب، مشيدا بالدور املهني الذي يقدمه 
قطاع التدريب والتأهيل لإلعالم الجنويب بشــكل عام واإلعالم 

العسكري بشكل خاص.

اللجنة العليا لل�شوؤون القانونية تعقد 
اجتماعها الدوري الأول ل�شهر دي�شمرب

مالحقات حلائزي ال�شالح 
واملركبات غري املرخ�شة

الرئي�س الُزبيدي يهنئ القيادة الإماراتية بالعيد الوطني اخلم�شني )عيد الحتاد(

اللواء بن بريك يلتقي نقابة املعلمني الرتبويني اجلنوبيني

الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي توؤّكد ال�شري يف تطوير منظومة الإعالم الأمني والع�شكري


