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محليات

األمناء/ خاص:
قــال الدكتــور عبداللــه الحو، 
رئيــس اللجنــة التحضريية ملؤمتر 
الجنوبيني:  واإلعالميني  الصحافيني 
"إن املؤمتر ســيكون حدًثا استثنائًيا 
وكبرًيا يف تاريخ الجنوب". الفتا إىل 
أن اللجنة التحضريية وجهت دعوات 
وصحافية  إعالميــة  لشــخصيات 

ونقابية خارجية لحضور املؤمتر.
كان  الذي  الحو،  الدكتور  وأوضح 
يتحدث صباح أمس األربعاء يف لقاء 
جمــع اللجنة التحضرييــة بكوكبة 
واملواقع  الصحف  تحرير  رؤساء  من 
أن  العاصمة عدن، إىل  اإلخبارية يف 
كافة االستعدادات تجري كام خطط 
لهــا النعقاد املؤمتــر، وأن اللقاءات 
الصحافيني  مع  اللجنة  تعقدها  التي 
إىل  تهدف  الجنوبيــني  واإلعالميني 
بنتائج تعزز مــن تكامل  الخــروج 
العمل ونجاحه، مشريا إىل أنه لن يتم 
استثناء أحد من املشاركة، حتى الذين 

يختلفون معنا يف التوجهات.
الحضور: "نحن  وقال مخاطبــا 
نعول عىل الشــباب أكرث يف إنجاح 
هذا الحدث الكبري، الذي ســيتمخض 
عنه ميالد كيان نقايب جنويب جديد، 
واإلعالميني،  الصحافيني  عن  يدافع 
ويتبنى تطلعاتهم، واصفا الشــباب 
بأنهم نصف الحارض وكل املستقبل".
التشــاوري  للقاء  أن  الحو  وأكد 
يف  واإلعالميــني  للصحافيــني 
العاصمة عدن ســيعقد خالل األيام 
القادمــة، وســيكون متاًحــا أمام 

مشاركة الجميع، وفيه سيتم اختيار 
يف  سيشــاركون  الذين  املندوبــني 
املؤمتر العــام، كام حدث يف جميع 
محافظــات الجنوب، التي شــهدت 
لقاءات تشاورية ناجحة، شارك فيها 
جميــع الصحافيني واإلعالميني يف 

املدن واملديريات.
واإلعالميني  الصحفيــني  مبرشا 
الجنوبيــني بتبنــي قيــادة الكيان 
التأمني  النقــايب القادم، ملــرشوع 
الصحي واالجتامعي لكافة املنتسبني 
العاصمــة  يف  النقــايب  للكيــان 

واملحافظات.
رئيس  نائب  اللقاء تحــدث  ويف 
اللجنة التحضريية األستاذ عيدروس 
اإلعالمية  اللجنة  ورئيس  باحشوان، 
يف اللجنة التحضريية الدكتور صدام 
عبدالله، واألستاذ نجيب مقبل عضو 
اللجنة التحضريية، بكلامت مقتضبة 
أكدت جميعها أهمية مشاركة جميع 

الصحافيني واإلعالميني يف اللقاءات 
التــي تعقدها اللجنــة التحضريية، 
دون استثناء أو إقصاء، وأن الدعوات 
توجه للجميع للمشاركة لطرح اآلراء 
الهدف  أن  إىل  مشريين  واملالحظات، 
مــن املؤمتر هو ميــالد كيان نقايب 
الحقوقية  املطالــب  يتبنى  جنويب، 
الجنوبيني  واإلعالميني  للصحافيني 

بكافة انتامءاتهم، ويدافع عنها.
ويف نهايــة اللقــاء فتــح باب 
من  االستفســارات  وطرح  النقاش 
قبل الحضور، والــرد عليها من قبل 
قيادة اللجنة التحضريية، بكل انفتاح 

وشفافية.
اللقاء  يف  املشــاركون  وأبــدى 
قامت  التي  بالخطــوات  إعجابهــم 
اآلن،  حتى  التحضرييــة  اللجنة  بها 
مبدين  النقــاش،  إدارة  وبطريقــة 
الذي ينتظره  املؤمتر  تفاؤلهم بنجاح 

الجميع بفارغ الصرب.

حلج/ األمناء/ صدام اللحجي:
للرعايــة  العامــة  اإلدارة  أقامــت 
والتأهيــل مبصلحة التأهيــل واإلصالح 
بــوزارة الداخلية وبالتنســيق مع مكتب 
التعليم الفنــي والتدريب مبحافظة لحج 
صباح أمس دورة تدريبية للســجناء يف 

اإلصالحية املركزية بلحج. 
خــالل افتتاح الــدورة التدريبية قال 
العقيد محمد أحمد باحسني وكيل مصلحة 
السجون يف الجمهورية: "إن الطموحات 
كبرية لنقــوم بهذه هذا الــدورة لتأهيل 
الســجناء حرفيًا". متمنيًا أن تكون هذه 
للتأهيل  إصالحية  مواقع  هي  اإلصالحات 
وإكساب الســجني املعارف الحرفية بعد 

قضاء فرتة محكوميته.  
بــدوره تحدث محافظ لحــج اللواء 
الركن أحمد تريك كلمة مخترصة وعد من 

التأهيلية  الدورات  هذه  مثل  بدعم  خاللها 
والتكييف  التربيــد  مهنــة  مجــال  يف 

رئي�س حت�سريية ال�سحافيني والإعالميني اجلنوبيني: املوؤمتر �سيكون حدًثا ا�ستثنائًيا وكبرًيا

مدير الإ�سالحية املركزية بلحج: ن�سعى لتاأهيل ال�سجناء لبناء قدراتهم ومهاراتهم

كرش/ األمناء / ماجد الطاهري :
عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة املحلية للمجلس االنتقايل الجنويب 

مبديريــة كــرش 
لحج  محافظــة 
األول  أمس  صباح 
الدوري  اجتامعها 
نوفمرب  لشــهر 
االستاذ  برئاســة 
مقبــل  هــارون 
الحميدي  ّمه  الصُّ

رئيس الهيئة.
ســتهلت  ا و
الهيئــة التنفيذية 

اجتامعهــا بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة عىل أرواح شــهداء 
كــرش والجنوب الذين استشــهدوا يف جبهات القتــال وهم يؤدون 

واجبهم يف الدفاع عن الجنوب.
وأشادت الهيئة بصمود قوات اللواء الخامس دعم واسناد ورجال 
املقاومة الجنوبية واستبســالهم يف مواقع الرشف والبطولة بجبهة 

كرش الحدودية.
وحثت الهيئة التنفيذية القيادة السياسية والعسكرية يف الجنوب 
عىل املزيد من االهتامم والرعايــة وتقديم الدعم بكافة أنواعه لحامة 

الوطن يف الجبهة وعموم الجبهات القتالية.
وناقشت الهيئة التنفيذية جملة األنشــطة املزمع تنفيذها خالل 
شهر نوفمرب وتأيت يف مقدمتها أنشطة إدارة املرأة والطفل واملتضمنة 

استكامل تشكيل املراكز املحلية النسوية يف مناطق الضاحي. 

األمناء/ خاص:
قطاع  رئيس  التقى 
والتلفزيــون  اإلذاعــة 
االنتقايل  املجلــس  يف 
مجلس  عضو  الجنويب، 
الوطنية  الهيئــة  إدارة 
الجنــويب،  لإلعــالم 
عبدالعزيــز  األســتاذ 
األستاذ  الثالثاء،  الشيخ، 

محمد الريــي مدير عام وكالة أنباء اإلمــارات "وام" رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للكونغرس العاملي لإلعالم.

وخــالل اللقاء، الذي جرى عىل هامش أعــامل الدورة األوىل من 
الكونغرس العاملي لإلعالم الذي أقيم تحت شــعار "صياغة مســتقبل 
قطــاع اإلعالم" يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض، عرّب "الشــيخ" 
عن سعادته باملشاركة إىل جانب عدد من الزمالء يف اإلعالم الجنويب 
يف الكونغــرس العاملي، يف إطار تبادل الخربات واملعارف والعلوم بني 
جميع الجهــات والرشكات العاملة يف قطاع اإلعالم مبختلف مجاالته 
الصحفية واإلذاعيــة، والتلفزيونية، والرقمية، واملنصات االجتامعية، 
مشيًدا بالنجاح الكبري الذي تحققه دولة اإلمارات يف جميع املجاالت.

وأعرب رئيــس قطاع اإلذاعة والتلفزيون، عــن تطلعه إىل تعزيز 
التعاون املشــرتك يف املجــال اإلعالمي بني القطــاع ووكالة األنباء 

اإلماراتية واالستفادة من خدماتها وخرباتها يف هذا املجال.

عدن/ األمناء/ خاص: 
قام عدد مــن طلبة املســتوى األول يف كلية 
اإلعالم  بجامعة عدن، صبــاح أمس األول، بزيارة 
علمية لقطاع التدريــب والتأهيل بالهيئة الوطنية 

لإلعالم الجنويب. 
 وخالل الزيارة التقى الطلبة األســتاذ الدكتور 
عبد الله الحو، عضو اللجنة اإلدارية للهيئة الوطنية 
لإلعالم الجنويب، رئيس قطــاع التدريب والتأهيل، 
الذي قدم لهم رشًحا مفصاًل حول مجمل األنشطة 

والفعاليات التي نفذها القطاع خالل الفرتة املاضية 
يف مجال التدريب اإلعالمي.

وأوضح رئيس القطاع أن برنامج التدريب شمل 
واملتوســطة، مشريا  القصرية  الدورات  العديد من 
إىل أن هــذه  الدورات كانــت يف  مهارات التحرير 
اإلخبــاري وإعداد الربامج اإلذاعيــة والتلفزيونية 
والجرافيك،  الرقمــي،  اإلعالمي  املحتوى  وصناعة 
والتصويــر الفوتوغــرايف، وصحافــة املوبايل، 
وغري  التلفزيوين،  واملراســل  الشامل،  والصحفي 

ذلك.

ويف ختام الزيارة عرب طلبة الكلية عن شكرهم 
للقامئني عىل القطاع لحســن اســتقبالهم وعن 
إعجابهم مبا شــاهدوه وملسوه من تنظيم ونشاط 
وتقنيــات وقاعات ووســائل تدريبيــة متطورة 
وحديثــة، وكادر تدريبي مؤهل، آملــني أن يتيح 
القطاع لهــم الفرصة للتدريب امليــداين لربط ما 
يتلقونــه من معارف نظريــة يف الكلية بالتطبيق 
العميل، األمر الذي من شــأنه أن يساهم يف بناء 

قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

تنفيذية انتقايل كر�س تعقد 
اجتماعها الدوري ل�سهر نوفمرب

رئي�س قطاع الإذاعة والتلفزيون يلتقي 
مدير عام وكالة اأنباء الإمارات

طلبة كلية الإعالم يف زيارة علمية لقطاع التدريب والتاأهيل بالهيئة الوطنية لالإعالم اجلنوبي
وغريها، مشريًا إىل أن هذه الدورة األوىل 
وستلحقها دورة أخرى يف مجال النجارة. 
وأكد محافظ لحــج بأنه يجري حاليًا 
تأهيل الســجن املركــزي يف مدينة صرب 
وسيتم نقل جميع السجناء إىل مكان آمن. 
وأوضــح مدير اإلصالحيــة املركزية 
مبحافظــة لحج عبد الســالم الجنيد يف 
التدريبية   الــدورة  "إن  بقولــه:  مداخلة 
تهــدف لتأهيل عــدد من الســجناء يف 
مجال مهنة التربيــد والتكييف للفرتة من 
21/12/2022م،  إىل   16/11/2022
بتمويل من ديــوان املصلحة يف العاصمة 
عدن التــي  يحارض فيها مهندس مختص 
لبناء قدرات ومهارات ومعارف الســجناء 

يف اإلصالحية املركزية".  


