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محليات

زار دار باكثير ومكتب الإعالم ومعر�ض ح�صرموت لل�صور..

حضرموت/ األمناء/ خاص:
عبداللــه  عــي  األســتاذ  زار   
الكثريي، عضو هيئة رئاســة املجلس 
الهيئة  رئيــس  الجنويب،  االنتقــايل 
الجنــويب، صباح  الوطنيــة لإلعالم 
أمــس االثنني، مؤسســة دار باكثري 
للصحافــة والطباعة والنرش، والتقى 
رئيــس مجلــس إدارتهــا، املهندس 
خميس بافطيم، ونائبه األستاذ صالح 
عســكول، رئيس تحرير صحيفة 30 

نوفمرب.
واطلع الكثــريي عىل الصعوبات 
واإلشــكاليات التي تواجه املؤسسة، 
الثقايف  الوهج  إعــادة  أهمية  مؤكدا 
والتنويري لهذه املؤسســة الصحفية 
نشاطها  واستئناف  الرائدة،  الجنوبية 
املعهود، الــذي عرفت به قبل تدمريها 
ونهب معداتها، أثنــاء اجتياح تنظيم 
القاعــدة اإلرهايب ملدينــة املكال يف 

٢٠١٥م..
الوطنية  الهيئة  اســتعداد  مبديا   
إدارة  مساعي  لدعم  الجنويب،  لإلعالم 
مطبعية  قاعــدة  لتوفري  املؤسســة 
حديثــة متكنها  من القيــام مبهام 
الصحف واملجالت واإلصدارات  طباعة 

الثقافية املختلفة.
 وخالل زيارته ملكتب وزارة اإلعالم 
املدير  ، من  الكثريي  اطلع  باملحافظة، 
القحوم،  خالد  األستاذ  للمكتب،  العام 

عىل املهام التي يقوم بها والصعوبات 
منتســبي  تواجه  التي  والتحديــات 

املكتب.
الوطنية  الهيئة  اســتعداد  مؤكدا 
لتقديــم الدعــم ملختلــف املرافــق 
حرضموت  يف  اإلعالمية  واملؤسسات 
مبهامها  النهوض  عىل  يساعدها  مبا 
ومنها مكتب وزارة اإلعالم باملحافظة.
اإلعالميني  الكثــريي مع  وناقش 
يف املكتــب ومؤسســة دار باكثري، 
التحضــريات لعقــد املؤمتــر األول 
الجنوبيني..  واإلعالميني  للصحفيني 
وإعالميي  صحفيي  بتفاعل  مشــيدا 
حرضموت مع التحضــريات الجارية 

النعقاده.

سيكتســبها  التي  األهمية  مبينا 
انعقاد املؤمتر، وما ســيتمخض عنه 
الصحفيني  نتائج، يف مل شــمل  من 
واإلعالميني الجنوبيــني والدفاع عن 

حقوقهم وحرياتهم.
وأكد الكثريي أن املؤمتر لن يستثني 
واإلعالميني  الصحفيــني  مــن  أحًدا 
سيكون  أنه  إىل  مشــريا  الجنوبيني. 
وفق  العادل،  متثيلهــا  محافظة  لكل 
النسب التي أقرتها اللجنة التحضريية، 
وحق كل محافظة يف اختيار ممثليها 

للمؤمتر.
 واختتم الكثريي زياراته اإلعالمية 
حرضموت  معــرض  لقاعة  بزيــارة 

للصور. 

عدن / األمناء / خاص :
عقد قطــاع الشــباب يف ديوان 
محافظة للعاصمة عدن، أمس اإلثنني، 
مؤمتر صحفيًا حول إعالن ”الربنامج 
و  برعاية   ، بعدن”  للشــباب  الوطني 
متويل األستاذ أحمد حامد مللس وزير 

الدولة محافظ العاصمة عدن .
ويف مستهل املؤمتر القى األستاذ 
عبدالــرؤوف زيــن الســقاف وكيل 
محافظة عدن لقطاع الشباب ورئيس 
اللجنة التحضرييــة كلمة رحب فيها 
بكافة الحضور، مؤكــدًا أن العاصمة 
عدن عىل موعد مع الحدث األكرب يف 
تاريــخ 20 أكتوبر هــو موعد إطالق 

الربنامج الوطني للشباب عدن .
وأشار الســقاف إىل أن الربنامج 
يهدف لرفــع قدرات الشــباب مهنيًا 
وتقنيــًا وتأهيلهم يف ريادة األعامل ، 
وكذا خلق مســاحة خاصة بالشباب 

لتعزيــز حضورهم املجتمعي و تعزيز 
مشاركتهم يف األنشطة التنموية .

أوسان  األســتاذ  ألقى  جهته  من 
عبدالقادر عضــو اللجنة التحضريية 
كلمه قال فيها إن الهدف من الربنامج 
هو التنمية املســتدامة حيث ســيتم 
تدريب 500 متــدرب و متدربة خالل 
هذا العام و بنفس العدد سيتم تدريبهم 
العام املقبل ، و سريتكز الربنامج عىل 

تلمــذه املتدربني بعدد مــن الجهات 
الكتساب الخربة الكافية التي تؤهلهم 

إىل العمل .
هذا وقدم الصحفيون واإلعالميون 
مداخالت وعدد من التســاؤالت حول 
الربنامــج، وتم الــرد عليهم من قبل 
الذين أكدوا  القامئني عىل الربنامــج 
أهمية اإلعــالم يف دعم هذا املرشوع 

وإبرازه بالشكل املطلوب.

األمناء/ خاص:
ألقت األجهزة األمنية يف محافظة 
إب القبــض عىل عــامر غالب، الذي 
ابنة مدينة  لزوجته،  نرش صور مخلة 
زنجبار، بعد ساعات من وصول البالغ.

وتفاعل نشــطاء مواقع التواصل 

مســت  التي  القضية  مع  االجتامعي 
رشف الفتاة بنــت مدينة زنجبار بعد 
ابن إب  أن دخلت مبشاكل مع زوجها 
أبني  اليمنية وطالبت بالطالق، وغادر 
إىل محافظته وقام بنرش صور زوجته 

عىل مواقع التواصل االجتامعي. 
محمد  واإلعالمي  الناشــط  وأكد 

حنيش، الذي نرش القصة عىل الفيس 
بوك، أن عــامر غالب يف قبضة األمن 

ويجري التحقيق معه يف الواقعة.
بالطالق  قد طالبت  الفتاة  وكانت   
من عامر غالــب، بعدها غادر إىل إب 
مســتغاًل أوضاع الحرب ليقوم بنرش 

صور زوجته عىل مواقع التواصل.

األمناء/خاص:
تواصل األجهزة األمنية يف محافظة شبوة، العمل عىل فرض 
معادلة األمن واالســتقرار، يف مواجهة اســتهداف خبيث تشنه 

قوى الرش واإلرهاب التي غرستها املليشيات اإلخوانية.
األجهزة األمنية يف شبوة، متكنت من إلقاء القبض عىل املدعو 
)م.ع.ب( وهو املتهم الرئييس يف تفجري أنابيب النفط باملحافظة.

الرضبة األمنية جاءت بتوجيهات مــن رئيس اللجنة األمنية 
املحافظ عوض بــن الوزير ومبتابعة مبــارشة من مدير رشطة 

شبوة العميد فؤاد النيس.
ومتكنت األجهــزة األمنية مــن القبض عىل هــذا العنرص 
اإلجرامي، وتحويله للجهات املختصة الســتكامل بقية اإلجراءات 
ومتابعــة باقي املتورطني يف األعامل التخريبية التي تســتهدف 

املصالح العامة باملحافظة.
عىل الصعيد األمني أيضا، دشــنت األجهزة األمنية يف مدينة 

عتق، عاصمة محافظة شبوة، حملة ضد السالح يف املدينة.
وبــدأت الحملة بإرشاف ومتابعة مبارشة مــن رئيس اللجنة 
األمنية يف املحافظة املحافظ عوض الوزير العولقي، حيث دعت 
األجهزة األمنية املواطنني لاللتــزام بالقرار والوقوف إىل جانبها 

الستقرار وأمن املدينة.
الجهود األمنية يف محافظة شــبوة، تويل عناية كبرية للعمل 
عىل فرض األمن واالســتقرار يف شــبوة، وذلك للمحافظة عىل 

املكتسبات األمنية التي تحققت خالل الفرتة املاضية.
ومتثــل هذه الجهود مبثابــة الصفعة التي تنــزل عىل وجه 
املليشــيات اإلخوانية اإلرهابية، ليس فقط عىل صعيد الرضبات 
التي وجهتها القوات الجنوبية لقوى اإلرهاب والتطرف، لكن أيضا 

عىل صعيد محاولة إغراق شبوة يف فوىض أمنية شاملة.

األمناء/خاص:
اندلعت اشتباكات مسلحة عىل جبهة الحد بيافع، يف استمرار 
لتصعيد املليشــيات الحوثيــة املدعومة من إيــران تجاه جبهات 

الجنوب.
وأطلقت عنارص املليشيا اإلرهابية عدًدا من الطائرات املسرية 
بدون طيار يف ظل تصدي القوات املسلحة الجنوبية للعمل العدايئ 

ببسالة.
الجبهات  املليشــيا اإلجرامية هجامتها اإلرهابية عىل  وتركز 
يف الجنوب، يف ظل تصاعــد العمليات اإلرهابية لتنظيم اإلخوان 

التكفريي يف أبني، ما يؤكد تحالفهام عىل الجنوب.

األمناء/خاص:
قال العميد محســن الــوايل، القائد العــام لألحزمة األمنية 
يف محافظة أبني، إن "حملتي ســهام الرشق وســهام الجنوب 
مســتمرتان يف أبني وشــبوة بقيادة ألوية العاملقة وانطلقت 
بالتزامن وستستمر ليك تنهي الجامعات اإلرهابية من محافظتي 

أبني وشبوة".
وتابع يف حديثه لقناة "الغد املرشق": "حملتنا مســتمرة إىل 
أن ننتهــي من العنارص اإلرهابية، ويوجد لينا دعم كبري من قيادة 
املجلس االنتقايل ممثلة باللواء القائد عيدروس قاســم الزبيدي 
وقائد العاملقة العميد أبوزرعة املحرمي ويرشفون إرشاًفا مبارًشا 
عىل الحملتني بالدعم املادي واملعنوي واملعلومات وكل اإلمكانيات 

سخروها ملكافحة اإلرهاب واستئصاله".

رئي�س الهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي يوؤكد دعم الهيئة للمرافق الإعالمية بح�ضرموت

برعاية ملل�س.. عقد موؤمتر �ضحفي حول اإعالن )الربنامج الوطني لل�ضباب( بالعا�ضمة عدن

اإب.. القب�س على �ضخ�س قام بن�ضر �ضور خملة لزوجته

ر اأنابيب النفط.. اأمن �ضبوة  �ضبط مفِجّ
يكبح جماح املوؤامرة الإخوانية

جتدد الت�ضعيد احلوثي على جبهة احلد بيافع

الوايل: )�ضهام ال�ضرق( و)�ضهام اجلنوب( م�ضتمرتان 
يف مطاردة العنا�ضر الإرهابية حتى اإبادتها


