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محليات

دائرة املراأة والطفل توزع املالب�س املدر�سية على 
اأبناء الأ�سر املتعففة مبديرية �سرية

برئا�سة املحافظ ملل�س.. اللجنة الأمنية بعدن تناق�س �سبل تطوير اأداء املنظومة الأمنية

ور�سة تدريبية لل�سحفيني يف عدن حول اأدوات التحقق من املحتوى الرقمي

األمناء/خاص:
األمانة  والطفل يف  املرأة  دائرة  قامت 
العامة للمجلس االنتقايل الجنويب، أمس 
السبت، بتوزيع كمية من املالبس املدرسية 
عىل أبناء األرس املتعففة بدعم من املجلس 

االنتقايل الجنويب.
برئاسة  والطفل،  املرأة  دائرة  وسلمت 

األستاذة إشتياق محمد سعد، وبالتنسيق 
االجتامعية  أمــل"  "نبضة  مبــادرة  مع 
الخرييــة املالبــس املدرســية لعدد من 
صرية  مديرية  يف  املتعففــة  األرس  أبناء 

بالعاصمة عدن .
وأكدت األستاذة إشتياق يف كلمة لها 
خالل عملية  التوزيع أن املجلس االنتقايل 
اهتامًما  التعليمي  الجانب  ُيويل  الجنويب 

خاًصا من أجل إخراج جيل متسلح بالعلم 
واملعرفة .

شــارك يف تنفيــذ توزيــع املالبس 
نائب  نازك عمر جامع  األستاذة  املدرسية 
انتقايل  املرأة والطفــل يف  إدارة  مديــر 
مديرية صرية، واألســتاذة أشواق محمد 
سعد مديرة إدارة املرأة والطفل يف انتقايل 

مديرية الشيخ عثامن.

عدن/ األمناء /أحمد بوصالح :
اللجنة  رئيس  عــدن  محافظ  ترأس 
األمنية األســتاذ أحمد حامد مللس، أمس 
للجنة  اجتامعا  19/ســبتمرب،  السبت  
قائد  حرضه  الــذي  باملحافظة،  األمنية 
الرابعــة وقيادات  العســكرية  املنطقة 

الوحدات األمنية املختلفة بالعاصمة.
بكلمة  االجتامع  املحافظ  واســتهل 
أداء  امللحوظ يف  بالتحسن  أشاد خاللها 
الجهاز األمني وما نتج عنه من استتباب 
الوضع األمنــي وضبط عدد من املخلني 

باألمن والخارجني عن القانون.
وأضاف: "وعىل الرغم من ذلك إال أننا 
ما زلنا طامحون للمزيد يف هذا الشأن".

مشددا عىل رضورة إدخال التقنيات 
الحديثة يف عمل املنظومة األمنية ورفع 
الجاهزية واليقظة األمنية حتى يســود 

العاصمة   مديريات  كل  والسكينة  األمن 
األعامل  وتنتهــي  الجرمية  وتختفــي 

التخريبية إىل األبد.
وناقشــت القيــادات األمنية جملة 
املدرجة عىل جدول  األمنية  القضايا  من 
اجتامعها ومســتوى تنفيــذ القرارات 

ت  صيا لتو ا و
بقة  لســا ا
تقييــم  و
لــة  لحا ا

األمنية.
وأكــدت 
للجنــة  ا
عىل  األمنية 
قدما  امليض 
تنفيــذ  يف 
منع  قــرار 
ت  جــا را لد ا
النارية ورفع مســتوى التنسيق األمني 

بني عدن واملحافظات املجاورة.
واتخــذ أعضــاء اللجنة عــدد من 
القرارات والتوصيات الهادفة إىل تفعيل 
مدن  يف  الرشطة  أقســام  دور  وتعزيز 

ومديريات العاصمة.

عدن / األمناء / خاص :
الصحافــة  "مؤسســة  نظمــت 
اإلنســانية HJF" بالرشاكــة مع "يو 
لتقنية املعلومات YOU IT" يوم السبت 
19 سبتمرب الجاري مبدينة عدن ورشة 
عمل نوعية حــول "أدوات التحقق من 
املحتوى الرقمي" ضمــن برنامج بناء 
القدرات وتطوير املهارات يف الصحافة 

الرقمية واإلعالم الجديد. 
واســتهدفت ورشــة العمــل 15 
الصحفيني  مــن  عدن   يف  مشــارًكا 
الصحافة  والصحفيات وطالب قســم 
واإلعــالم واملامرســني والعاملني يف 
املؤسســات اإلعالمية املتعــددة منها 
والرقمية  واملكتوبة  واملسموعة  املرئية 

الرسمية وغري الرسمية .
وقــال الصحفي بســام القايض، 
رئيس مؤسســة الصحافة اإلنسانية: 
التدريبية تــأيت بهدف  الورشــة  "إن 
متكني الصحفيني من معرفة واكتساب 
أدوات التحقــق من األخبــار والصور 
والفيديوهات، وإيجاد إعالميني فاعلني 
الشــائعات  محاربة  يف  ومتمكنــني 
واألخبار الزائفــة واملعلومات املضللة، 
كورونا  جائحــة  ظــل  يف  خصوصًا 
التي شهدت أكرب انتشــار للمعلومات 

واألخبار الكاذبة والضارة".
وأفاد القايض بــأن عدد املتقدمني 
تجاوز  للورشــة كان كبريًا جدًا حيث 
العــدد 120 متقدمــا ومتقدمة، كون 
موضوع التدريب نوعي وينفذ ألول مرة 
يف عدن واليمن عامة، مشريًا بأن "يو 
متخصص  كرشيك  املعلومات"  لتقنية 
ممثلة باملهندس معاذ شــيباين مدرب 

إلعادة  اســتعدادهم  أبدوا  قد  الورشة 
بهدف  قادمة  ملــرات  الورشــة  تنفيذ 
متكني وإفادة أكرب عدد من اإلعالميني.
بدوره أوضح املهندس معاذ شيباين 
 "YOU IT املعلومات  لتقنية  "يو  مدير 
بأن محاور التدريب للورشــة ارتكزت 
حول البحث يف اضطــراب املعلومات 
واملضللة  الخاطئة  املعلومــات  وأنواع 
والضارة والوســائل التقليدية للتحقق 
من املحتوي الرقمي، حيث يتم التدريب 

بنسبة 80% بشكل عميل وتطبيقي.
وزاد: "نســعى من خالل ورشــة 
العمل التطبيقية إىل إكساب الصحفيني 
والصحفيات أدوات رقمية حول التحقق 
من انتشــار املعلومات والروابط عىل 
شــبكات التواصــل االجتامعي، وكذا 

أدوات رقمية متعددة للتحقق من الصور 
تستعرض  كام  اإلنرتنت،  عرب  والفيديو 
الورشــة قصص نجاح ملنصات عربية 
رقمية ساهمت يف التحقق من املحتوى 
الرقمــي حــول الشــائعات والصور 
يف  واألخبار  واملعلومات  والفيديوهات 

ظل جائحة كورونا".
الصحافــة  مؤسســة  أن  يذكــر 
اإلنســانية هي منظمة مجتمع مدين 
غري ربحيــة متخصصــة يف تطوير 
الصحافة اإلنسانية واإلعالم بشكل عام 
وتسعى إىل أنســنة اإلعالم وتوظيفه 
ومهنية  حياد  بكل  اإلنســانية  لخدمة 
بجنوب  عدن  مدينة  ومقرها  واحرتاف 

اليمن.

ردفان / االمناء/خاص:
 تسلمت إدارة مستشفى ردفان العام م/ردفان م/لحج - صباح الجمعة املوافق 18 
/ 9 / 2020م - من مجموعة السعدي التجارية عرشة أرّسة كهربائية حديثة وفرشان 
طبية تابعة لها وذلك بواســطة األخ/ جامل الســعدي، مدير املجموعة، وبالتنســيق 
واملتابعة من قبــل األخ/ عبدالحكيم فاضل وكيل وزارة الكهرباء والطاقة. وقد كان يف 
اســتقبال هذا الدعم كٌل من األخ  د.رائد عيل املزاحمي نائــب مدير عام مكتب الصحة 

والسكان م / لحج واألخ  د.عيل محسن الحنيش مدير مستشفى ردفان العام. 
وقد قام الضيوف بزيارة اســتطالعية ألقسام املستشــفى والتعرف عىل الخدمات 
الطبية التي يقدمها عن كثب بحكم موقعه الجغرايف والذي يتوسط عدًدا من مديريات 
م / لحج خاصة، وأشادوا بالدور الذي يقدمه املستشفى يف الوقت الحايل رغم الظروف 

والصعوبات التي متر بها البلد. 
وقد تقدم كٌل مــن وكيل وزارة الكهربــاء ونائب مدير الصحــة م / لحج ومدير 
مستشفى ردفان العام بجزيل الشــكر والتقدير والعرفان ملجموعة السعدي التجارية 
ممثلة باألخ الشيخ / عبداملجيد الســعدي صاحب مجموعة السعدي التجارية واألخ / 
جامل السعدي مدير املجموعة عىل دعمهم الطيب ولفتتهم الكرمية هذه نحو مستشفى 
ردفان العــام والذي يحتاج إىل املزيد من الدعم حتى يتمكن من االســتمرار يف تقديم 
الخدمــات الطبية املتميزة يف مثل هذه األوضاع الصعبة ســائلني املوىل أن يجعل هذا 

العمل الخريي يف ميزان حسناتهم.

عدن "األمناء" خاص:
قام عرص أمــس األول الجمعة كٌل من الدكتور جنيد محمــد الجنيد، رئيس اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب، واألخ محمد باسنبل األمني املايل لالتحاد، بزيارة األديب أمني غالب، مساعد 
رئيس الدائرة التنظيميــة التحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع لحج وذلك لالطمئنان عن صحته 

وتقديم املساعدة له.
ومتنى الدكتور الجنيد وباسنبل لألديب أمني غالب الشفاء العاجل له.

ويرقد األديب أمني غالب مســاعد حاليًا يف مستشــفى الجمهورية إثر تعرضه لوعكة 
صحية )ذبحة صدرية(.

جمموعة ال�سعدي التجارية تدعم 
م�ست�سفى ردفان العام

د. اجلنيد وبا�سنبل يزوران الأديب 
اأمني غالب بعدن


