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محليات

عدن/ األمناء/ عبدالسالم هائل:
املدنية،  الشــبكة  وإرشاف  بدعم 
نظــم مركز املنــارة للتنمية وحقوق 
الثالثة  التدريبيــة  الدورة  اإلنســان 
حول )دور مأموري الضبط القضايئ 
يف حامية حقوق اإلنســان وضامن 
الفرتة  للقانون خالل  السليم  التطبيق 

-19 20 أكتوبر الجاري(.
ويف افتتاح الدورة ألقى مدير أمن 
عــدن اللواء مطهر ناجي الشــعيبي 
كلمة أكد فيها أهمية الدورة يف تأهيل 
مأموري الضبط القضايئ يف حامية 
بالنظام  وااللتزام  اإلنســان،  حقوق 
املســؤولية  بروح  والعمل  والقانون، 
للحفاظ عىل األمن  الوطنية واألمنية 

العام.
الشعيبي  اللواء مطهر  واستعرض 
األوضاع األمنية التي تعيشــها عدن 
انتشــار  الراهنة نتيجة  الظروف  يف 
وحمل  البلطجــة  وأعامل  الفســاد 
الجهل،  ظاهــرة  وتفيش  الســالح، 
وغيــاب دور اآلباء يف تربية أبنائهم، 
وكذا دور املدارس ورسالة املسجد، ما 
انعكس سلبا بآثارها عىل قيم املجتمع 

الجرائم  األصيلــة، وزاد من وقــوع 
وأعامل الفوىض الال أخالقية .

وحث املشاركني يف الدورة  وكافة 
األجهــزة األمنيــة والضبطيــة إىل 
التكاتــف وتوحيد الجهــود ملواجهة 
تعكر صفو  التــي  التحديات  كافــة 
الحياة العامة وتقلق األمن والسكينة، 
والعمل بــروح الفريق الواحد لعكس 
نتائج هذه الدورة عىل الواقع العميل.

بالشبكة  العالقات  مسؤول  وكان 
املدنية للتنميــة ومدير عام املنظامت 
وحقوق  القانونية  الشــؤون  بوزارة 
اإلنســان/ عصام الشاعري قد أشار 

يف كلمته إىل أهمية الدورات يف هذا 
تدريب  تم مــن خاللها  والتي  املجال 
حوايل 170 شــخصا مــن الجهات 
املختصة وذلك لضامن تطبيق القانون 

واحرتام حقوق اإلنسان.
وتطــرق يحيى املحجــري رئيس 
مركز املنارة للتنمية وحقوق اإلنسان 
إىل نشــاط املركــز والفعاليات التي 
نظمها يف هــذا املجــال والتي تعد 
هذه الــدورة الثالثة والهادفة لتدريب 
املختصــني مــن مأمــوري الضبط 
اإلنسان  حقوق  حامية  يف  القضايئ 

وضامن التطبيق السليم للقانون.

األمناء / خاص :
القيادة  التقى نائب رئيس مجلس 
الرئــايس اللواء الركن فرج ســاملني 
البحســني، أمس، بالرياض، عضَوي 
فريــق الحــوار الوطنــي الجنويب 
الشــبحي،  صادق  عــادل  الخارجي 

والخرض نرص السليامين.
واســتمع النائب البحســني من 
عضــَوي الفريــق، إىل رشٍح موجز 
حول نشــاط الفريق منذ تشــكيله، 
واملشــاورات والحوارات التي أجراها 
مع النخب والشــخصيات واملكونات 
يف الخارج، وأبرز الخطط املستقبلية 

للفريق، إلبراز القضايا التي يحملها.

وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة 
فريق  يبذلها  التي  بالجهود  الرئايس، 
الخارج،  الجنويب يف  الوطني  الحوار 

الجهود  مضاعفة  عــىل  إياهم  حاًثا 
ومواصلــة اللقــاءات بكافة النخب 

والشخصيات املقيمة خارج الوطن.

األمناء/ سبأ نت:
اطلع وزير الرتبية والتعليم طارق 
العمل  العكربي، يوم أمس، عىل سري 
يف تطوير وتأهيل املؤسســة العامة 
ملطابــع الكتاب املــدريس يف وحدة 
العاصمة  يف  املعال  مبديرية  الطباعة 

عدن.
بأقســام  العكربي  الوزير  وطاف 
فرع املؤسســة العامة ملطابع الكتاب 
املــدريس، مطلعًا عىل ســري العمل 

ومستوى التنفيذ يف املوقع املخصص 
لنقل مخزن املؤسســة، مستمعًا من 
الكتاب  ملؤسســة  التنفيذي  املديــر 
باســليم،  محمد  الدكتور  املــدريس 
إىل مــا تم إنجازه مــن خطة اإلنتاج 
الســنوية للكتاب املدريس يف وحدة 
لتأهيل  الجارية  واألعــامل  الطباعة، 
املؤسسة، وكذا أعامل الصيانة. مشريًا 
إىل أن الدعم الذي قدمته دولة الكويت 
 )CTP( الشــقيقة واملتمثل يف وحدة

والتــي تم تركيبها سيســهم بصورة 
كبرية يف إعداد الطباعة بجودة عالية.
العكربي، برسعة  الوزيــر  ووجه 
للمؤسســة  التجهيزات  اســتكامل 
العامة ملطابــع الكتاب املدريس وذلك 
واألداء  اإلنجاز  مستوى  رفع  أجل  من 
خالل الفــرتة املقبلة. مشــيدًا بدور 
املؤسســة يف دعم وإســناد قطاع 
الرتبية والتعليم ومبا يؤدي إىل توفر 

وصول الكتاب إىل جميع الطالب.

األمناء/ خاص:
وضعت مليشــيا الحويث، املدعومة من إيــران، رشوًطا وصفها 

مراقبون بـ"املثرية" ملغادرة النساء من صنعاء أو العودة إليها.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"األمناء" بأن املليشيات الحوثية وجهت 
تعمياًم لكافة املداخل واملنافذ بصنعاء بعدم السامح ملغادرة النساء إال 
مبْحرَم، كام اشــرتطت عند العودة من عدن إحضار ورقة من املحكمة 

توضح فيها أسباب دخول صنعاء.
ووصــف مراقبون هذا اإلجراء باالســتفزازي والــذي يهدف إىل 
تقييد حرية املــرأة وتضييق الخناق عليها وجعلها حبيســة منزلها، 
باإلضافة إىل أنه يؤكد مدى مخاوف املليشيات من فرار بعض القيادات 
واملوظفني من صنعاء بحيث يجعل هذا اإلجراء النساء كرهائن، وهو 

األمر الذي يحول دون مغادرة األرس من صنعاء.

األمناء/ خاص:
أكد الدكتور رامي محمد محســن عطروش، نجــل الفنان الكبري 
محمد عطروش، إن والده بصحة جيدة وال ينتظر تكرمًيا من القيادية 

اإلخوانية توكل كرمان. 
جاء ذلك يف تعليق لــه رًدا عىل اإلخوانية توكل كرمان، التي أبدت 
اســتعداداها لتكريم والده الفنان محمد عطروش، ألغراض وأهداف 

سياسية ضد الجنوب. 
وقال رامي يف تعليق له عىل الفيســبوك: "شكًرا ملروركم جميعا، 
وشكًرا ملن مدح وشكًرا ملن ذم، وشكًرا ملن تأثر، وشكًرا ملن تكلم مجرد 
كالم، وشكًرا ملن يعرف محمد محسن عطروش، وشكًرا ملن ال يعرفه".

وأكد أن والده الفنان محمد محســن عطروش بصحة جيدة ويف 
وضع صحي ومعييش مستقر ولله الحمد، وهو ال ينتظر تكرمًيا من 

توكل كرمان أو غريها من الفصائل املختلفة يف البلد.
وأضاف أنه "ال العطروش وال أحًدا من أبنائه أو ممن يعرفونهم ال 
ميكن أن يشحتوا التكريم أو يستنجدوا االحتفاء، ومن يشتي يبوسك 

يعرف طريق خدك". 
واختتم، بأن "تكريم العطروش موجود يف قلوب الناس ويف كل 
حرف مكتوب يف تعليقاتكم الجميلــة، وتكريم العطروش يف محبة 

الناس".

مدير اأمن عدن يوؤكد اأهمية اللتزام بالقانون واحرتام حقوق الإن�سان

النائب البح�سني يطلع على ن�ساط فريق احلوار الوطني اجلنوبي اخلارجي

وزير الرتبية يطلع على �سري اأعمال تاأهيل املوؤ�س�سة العامة ملطابع الكتاب املدر�سي بعدن

ملي�سيا احلوثي ت�سع �سروًطا مثرية 
ملغادرة الن�ساء �سنعاء اأو العودة

جنل الفنان عطرو�ش: والدي ل ينتظر 
تكرمًيا من توكل كرمان


