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محليات

الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي تطمئن على 
الو�صع ال�صحي لالإعالمي هويد الكلدي

بارا�س: احلل يف م�صاندة االنتقايل والتغلب على 
كل املوؤامرات وعدن واجلنوب خط اأحمر

عزل مدير مالية حلج بعد اإ�صابته بـفريو�س )كورونا(

تغيريات �صاملة حلرا�صات البنك املركزي يف عدن

اجلمعية الوطنية لالنتقايل ت�صتنكر اأحداث كريرت وتطالب مبحاكمة عاجلة

العميد النوبي: اجلنوب خط اأحمر و�صالح اجلنوبيني ال ُيرفع اإال يف وجه اأعدائه

ت�صييع مهيب جلثمان ال�صهيد االإعالمي خالد ع�صكر بعدن

وزير النقل يتابع خطط تطوير هيئة الطريان املدين

اختتام دورة )جماليات االأدب وحقوق امللكية االأدبية والفكرية( يف احتاد اأدباء اجلنوب

عدن / األمناء / خاص :
الوطنية  للجمعية  اإلداريــة  الهيئة  نددت 
بجرائم العنارص اإلرهابية املدفوعة من تنظيم 
اإلخوان اإلرهــايب، قبل يومــن، يف مدينة 

كريرت بالعاصمة عدن.
محافظ  بقيادة  األمنيــة  اللجنة  وطالبت 
العاصمة أحمد حامــد مللس، مبواصلة البحث 
إىل  وتقدميهم  اإلرهابيــة،  العنــارص  عــن 

محاكمة عاجلة.

وطالبت يف بيــان، أمس االثنن، األجهزة 
األمنيــة يف العاصمــة عدن، بالــرب بيد 
من حديد ضــد عصابات التقطــع والحرابة، 
واملتورطــن يف أي محاولــة لزعزعة األمن 

وإقالق السكينة العامة.

عدن / األمناء / خاص :
النــويب، قائد محور  العميد مختار  ظهر 
واللواء الخامس دعم وإســناد، يف تســجيل 
مريئ يوم األحد، مطمئنا املواطنن إىل عودة 
الهدوء يف العاصمة عدن وأن الوضع واألمور 

تحت السيطرة، من باب املندب إىل املهرة.
ويأيت ظهــور العميد النويب عقب أحداث 
دامية يف كريرت إثر مواجهات مســلحة بن 
قــوات األمن ومكافحة اإلرهــاب ومجموعة 
ملعسكر  السابق  القائد  الصلوي،  إمام  يقودها 
عرشين، الذي ما زال مصريه مجهوال وعدد من 

أفراده.
وأكد العميد النويب أن الجنوب خط أحمر 
وأبناءه لحمة واحدة وعظم واحد ولن يرفعوا 
اإلخوان  أعدائه مــن  إال يف وجه  ســالحهم 

والحويث.

عدن / األمناء / خاص :
احتشــدت جموع غفــرية، أمس االثنن، 
خالل تشييع جثامن الشــهيد اإلعالمي خالد 
مســجد  من  عســكر،  بن  حســن  محمود 
الفردوس مبدينة املنصورة يف العاصمة عدن.

وارتقــى بن عســكر شــهيًدا برصاص 
العنارص اإلرهابية مبدينة كريرت، قبل يومن، 
املدينة،  األحــداث يف  تغطيته تطورات  خالل 
املواطنن  أمن  عىل  اإلخوانية  املؤامرة  وفضح 

يف العاصمة عدن.
يف  شــارك 
الشــهيد  تشــييع 
العديد  عســكر  بن 
من قيــادات الهيئة 
لإلعالم  الوطنيــة 
وقيادات  الجنويب، 
وأمنية  عســكرية 
جنوبية، وصواًل إىل 

مقربة أبو حربة.

عدن / األمناء / خاص :
اطلع الدكتــور عبدالســالم ُحميد، وزير 
النقل، أمس يف اجتامع مع مســؤويل هيئة 
الطريان املــدين واألرصاد، يف العاصمة عدن، 

خطط تطوير العمل يف الهيئة.
تأهيل  االجتامع ســري مــرشوع  وبحث 
مطار العاصمة عدن الدويل، ورضورة تحديث 
الالئحة التنظيمية للهيئة واســتيعاب الهيكل 

اإلداري الحديث، لتعزيز مهامها.
وكلف حميد بإطالق أعامل اللجنة املشرتكة 
النقل وهيئــة الطريان واملنطقة  - بن وزارة 

الحرة يف عدن - إلعداد وثائق وتصاميم مطار 

عدن الجديد.
وزير  وشــدد 
مواصلة  عىل  النقل 
النهوض  خطــط 
وهيئات  بقطاعات 
إىل  الفتا  الــوزارة، 
املستمر  التقييم  أن 
الرؤى يعمل  وتبادل 
اآلليات  تطوير  عىل 
وتعزيز  اإلداريــة 

األداء.

عدن / األمناء / خاص :
والحريات  الحقــوق  دائــرة  اختتمت 
يف األمانــة العامة التحاد أدبــاء وكتاب 
التدريبية املعنونة  الدورة  الجنوب الخميس 
األدبية  امللكية  وحقوق  األدب  بـ)جامليات 
والفكرية( يف مقر االتحاد الكائن مبديرية 

خور مكرس يف العاصمة عدن.
وقــدم الدكتــور عبد املغنــي دهوان 
محارضة، يف اليــوم الثالث للدورة، تحدث 
فيهــا باســتفاضة عن أهميــة الكتابات 

اإلبداعية والثقافية لألديب.
الحقوق  دائــرة  بدوره، متنــى رئيس 
والحريات يف األمانــة العامة التحاد أدباء 
وكتاب الجنوب الدكتور سعودي عيل عبيد 
أن يكون املشــاركون جميًعا قد استفادوا 
من الدورة، ُمشــرًيا إىل رضورة أن ُترتجم 
كل مــا تم اخــذه يف الــدورة عىل أرض 
الواقع من خالل إســقاطها عىل الكتابات 
األدبيــة والثقافية، متمنًيــا أن تكون هذه 

الدورة إضافة قيمة لكافة املشــاركن يف 
مشــوارهم األديب والثقايف خصوًصا يف 

مجال الحقوق الفكرية واإلبداعية.
للمشاركن يف  الشهادات  وقبل توزيع 
الدورة، التي اســتمرت ملدة ثالثة أيام، ألقى 
رئيس اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب الدكتور 
جنيد محمد الجنيد كلمة مقتضبة أكد فيها 
ســعادته البالغة بهذا الحضور الالفت من 

قبل األدباء واملثقفن الجنوبين.
وأشــار إىل أن اتحــاد أدبــاء وكتاب 
الجنــوب أقام أكــر مــن دورة تدريبية 
بهدف صقــل املواهب اإلبداعية يف الوطن 
الجنويب، مؤكًدا أنه من خالل هذه الدورات 

ميكن سد الكثري من الثغرات.
وشــدد الدكتور الجنيد عىل أن االتحاد 
حريص عــىل أن يهتم باألدبــاء والكتاب 
واملثقفن الشباب، منوًها بأن أي نجاح ألي 
عضو أو الرئيس هو نجاح لالتحاد خاصة، 

وللجنوب ككل.
بالقول:  كلمته  الجنيد  الدكتور  واختتم 

"حريصون يف اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 
عىل االهتامم بإبداعات الشــباب يف كافة 
مجاالتهم، ولدينا طموحات كثرية، وعديدة، 
وبإذن الله سنحققها يف القريب العاجل".

ويف ختــام الــدورة التدريبيــة التي 
والكتاب  األدبــاء  مــن  عدد  اســتهدفت 
واملثقفن والشــعراء واملبدعن من فروع 
الجنوب من محافظات  أدباء وكتاب  اتحاد 
ولحج،  وأبن،  عــدن،  )العاصمة  الجنوب 
والضالــع(، تــم توزيع الشــهادات عىل 

املشاركن.
الجديــر ذكره، أن اليــوم األول للدورة 
الشعيبي، أستاذ  الدكتور يحيى محمد  كان 
القانون املدين يف كليــة الحقوق، قد قدم 
رشًحا كاماًل عن أهميــة معرفة الكاتب أو 
الصحــايف أو األديب بحقوقــه الفكرية، 
بشــكل  والفكرية  األدبية  امللكية  وحقوق 
كامل، فيــام قدم محــارضة اليوم الثاين 
الدكتور ســامل الســلفي، قبل أن يختتمها 

اليوم الدكتور عبد املغني دهوان.

عدن / األمناء / خاص :
قــام نائب رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، رئيــس قطاع اإلذاعة والتلفزيون 
األســتاذ مختار اليافعي، أمس اإلثنن، بزيارة  لإلعالمي هويد الكلدي، الذي يتلقى العالج 
يف إحدى مستشفيات العاصمة، بعد إصابته أثناء تأديته لواجبه املهني، يف تغطية أحداث 

كريرت مطلع األسبوع الجاري.
وخالل الزيارة، التي رافقه فيها عضوا الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب الدكتور باسم 
منصور رئيس الدائرة اإلعالمية يف األمانة العامة، واملقدم محمد النقيب املتحدث الرسمي 
للقوات املســلحة الجنوبية، اطأمن اليافعي عىل صحة اإلعالمي هويد الكلدي، ومستوى 

الرعاية الطبية املُقدمة له.
ونقلت قيــادات الهيئة الوطنية لإلعالم الجنويب، للكلدي تحيات القيادة السياســية 
باملجلس االنتقايل الجنويب، ومتنياتهم له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والعافية هو 

وباقي الجرحى األبطال.
كام اســتمع اليافعي مبعية منصور والنقيب من الطاقــم الطبي إىل رشٍح واٍف عن 
صحة الكلدي، مشــددين عــىل رضورة إيالئه االهتامم والرعايــة الالزمن حتى يتامثل 

للشفاء.

عدن / األمناء / خاص :
قال مدير عام مديرية دار ســعد بالعاصمة عدن د. أحمد عقيل باراس: " كل الســالح 
الذي كان ميتلكه الخارجون عن النظام والقانون من سالح ثقيل وخفيف ومتوسط- يف 
إشارة إىل األسلحة املستخدمة من جامعة إمام - هو دعم ملحاربة الحويث ولكن الجامعة 

استخدموه ملحاربة أبناء الجنوب، واضحة للجميع".
ورأى باراس يف تغريدة عىل حسابه بتويرت أن "الحل ليس يف مهاجمة املجلس، الحل 
يف مساندة االنتقايل والتغلب عىل كل املؤامرات". مؤكدا أن "عدن والجنوب خط أحمر".

حلج / األمناء / خاص:
أصيب فضل حيدرة، مدير عام مكتب املالية يف محافظة لحج، أمس االثنن، بفريوس 

كورونا، وخضع للعزل مبستشفى ابن خلدون يف مديرية الحوطة.
وكشفت مصادر مطلعة عن إجراء فحوصات مخربية للمسؤول التنفيذي باملحافظة، 

وثبوت إيجابية الفحص.
وأوضحت أنه يواصل التوقيع عىل شــيكات املرافق خــالل خضوعه للعالج يف عزل 

مرىض كورونا، محذرة من نقله العدوى إىل املتعاملن مع الشيكات.

عدن / األمناء / خاص :
أجرت األجهزة األمنية يف العاصمة عدن تغيريات شاملة ملجموع الحراسات املتعددة 

التي كانت تتوىل تأمن مقر البنك املركزي يف كريرت.
وقضت اإلجراءات األمنية باستبدال كافة الحراسات من األفراد والجهات املتعددة التي 
تولت حراســة محيطه ومنافذه من حراسة البنك العاملة يف البنك والحزام وجامعة إمام 

وقبلها الحامية الرئاسية التي غادرت يف أحداث أغسطس.
وبحســب مصادر خاصة فقــد حلت قوات العاصفــة مهام تأمــن البنك املركزي 

واستحدثت معدات وآليات عسكرية من مدرعات وأطقم أحاطت باملبنى ومنافذه.


