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ردفان / األمناء / خاص :

أمــس يف   تــويف فجــر 
نارص  املناضل/  عدن  العاصمة 
البكــري عن عمر  مثنى طالب 
بعد حياة حافلة  80 عاما  ناهز 

بالتضحيات والنضال الوطني .
 وجرى تشييع جثامن الفقيد 
صباح أمس مبوكب جنائزي إىل 
مثواه األخري يف مقربة منطقة 
الربــوة بردفان مبحافظة لحج 
بحضور عدد من الشــخصيات 
من  غفرية  وجمــوع  النضالية 

املواطنني.
الفقيــد املناضل نارص مثنى 
طالــب البكري مــن مناضيل 
ثورة أكتوبر وواحد من رجاالت 
ردفــان صــال وجــال حامال 
املســتعمر  للقتال ضد  بندقيته 

جبهات  من  الكثري  يف  الربيطاين 
القادة  القتال كــام كان ضمــن 

الفدائيني الذين شاركوا  يف معركة 
الحمراء يف ردفان.

كــام كان للفقيد دور بارز يف 

معالجة الكثــري من القضايا 
املجتمعية يف عموم مديريات 

ردفان األربع.
وبهــذا املصــاب الجلــل 
تتقدم هيئــة تحرير صحيفة 
»األمنــاء« ممثلــة مبديــر 
التحرير غازي العلوي بصادق 
العــزاء واملواســاة إىل أوالد 
عبدالله  السفري  وهم:  الفقيد 
واملستشــار  مثنــى،  نارص 
اليمنية مبرص  الســفارة  يف 
نارص،  عبدالنارص  األســتاذ 
نارص،  عمــر  العقيــد  واىل 
آل  وكافة  نارص،  محمد  واألخ 
البكري وأقارب وذوي الفقيد، 
أن  وجل  عز  املوىل  ســائلني 
الرحمة  بواسع  الفقيد  يتغمد 
فســيح  ويســكنه  واملغفرة 
جناتــه ويلهم أهلــه وذويه 
اليه  وإنا  لله  إنا  والسلوان،  الصرب 

راجعون .

زجنبار / األمناء / نظير كندح:

الطفلــة/ وردة فضل إبراهيــم محمد تبلغ 
من العمــر ) 14 ( عامًا - وهي من أرسة نازحة 
من محافظة الحديدة - تعاين معاناة شــديدة 
من املرض الذي ســيطر عليها وأفقدها الكثري 
من نعيم الحياة بســبب فريوسات يف الدماغ - 
حســب توصيف األطباء - يقول والدها: »أنها 
أُصيبت بحمى شديدة أفقدتها الحركة وأدخلتها 
يف غيبوبة وذهبنا بها إىل مستشــفى الصداقة 
نتيجة حيث فقدت  بعدن وعالجوها ولكن دون 
البرص والســمع و الكالم وشــلت إحدى يديها 
وأصبحــت تصيح ليــل نهار وال نــدري ما هو 
وجعها!«. مضيفًا: »مل نجد من يســاعدنا عىل 

عالجها وقد استنفدنا ما لدينا دون فائدة«.. 
إنقاذها وكلام  »أصبحنا عاجزين عن  وقال: 
نستطيع فعله هو أن نشاطرها البكاء يف نوبات 

بكائها املستمرة.. هذا حالنا وحال ابنتنا مع هذا 
الوجع الدائــم.. فهل تجد هذه الطفلة لفتة كرمية 

من أصحاب القلوب الرحيمة إلنقاذها من كل هذه 
املعاناة والعذاب؟!«.

األمناء/ خاص:
 أعلنت املؤسســة االقتصادية اليمنية عن مشاركتها يف اكسبو ٢٠٢٠ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وذلك بعد النجاحات التي حققتها عىل الصعيد املحيل والداخيل.
امللتقى الذي يضم رشكات من مختلف دول العامل ميثل نافذة اقتصادية هامة تستعرض خالله املؤسسة 
االقتصادية اليمنية تجربتها التنموية التي رافقت نشاطها خالل عامني ورؤيتها االسرتاتيجية للعام 2020 . 
وقال املدير التنفيذي للمؤسســة االقتصادية اليمنية العميد ســامي صالح الســعيدي، إن 
مشــاركة املؤسســة يف هذا املحفل الدويل الحر الذي ينعقد كل 5 سنوات هو فرصة لفتح آفاق 

جديدة للربنامج التنموي للمؤسسة االقتصادية .
وأضاف العميد الســعيدي: »إننا نتطلع إىل تطوير عالقتنا بالرشكات العاملية وتسهيل التبادل 
التجاري بني بالدنا وبلدان العامل واالستفادة من العروض التجارية التي تقدمها الرشكات العاملية 

املشاركة يف املهرجان وما يتطلبه سوق العمل«. 
مؤكــدا أن اليمن ميثل أرضا خصبة لالســتثامر الوطني يف مختلف املجــاالت االقتصادية 
التجاريــة.. مضيفا إىل أن املؤسســة االقتصادية اليمنية متثل النافــذة اآلمنة القتصاد الوطن 

ومجمع احتياجات للشعب .

عدن / األمناء /هويد الكلدي:
 

 أصدرت قيادة ألوية الدعم واإلسناد قرارا قىض بتكليف 
العميد املشويش مبنصب هام.

وجاء قرار رقم )2( لعام 2020 الصادر عن القائد العام 
أللوية الدعم واإلســناد / محســن عبد الله الوايل بتكليف 
العميد نبيل املشويش قائد اللواء الثالث دعم وإسناد  مبهام 

أركان حرب قوات اإلسناد والدعم.
عىل أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم عىل 

جميع الوحدات العسكرية.

األمناء/صالح العبيدي:
 

تعرضت اآلليــات واملركبات الخاصة بصندوق 
نظافة العاصمة عدن، لتدمري وإهامل معتمدين، 

ليتم بيعها »خردة«.
مصادر عاملة يف الصنــدوق أكدت أن هناك 
أعطاًبا بســيطة كانت ببعــض اآلليات ولكن تم 
إهاملها بهــدف بيعها خردة عقب إدراجها ضمن 

اآلليات التالفة.
وأكدت ذات املصادر أن أغلب آليات نقل القاممة 
الهالل األحمر  2016م، من  للصندوق يف  سلمت 
اإلمارايت بعدد 4 قالبات باإلضافة إىل 10 فرامات 

دينا، 4 فرامات كبرية أصبحت خارج الخدمة.
وطالبت الجهات املعنية بفتح تحقيق وتشكيل 
املتسببني يف  والتفتيش ومحاسبة  للنزول  لجنة 

إهامل وتعطيل آليات الصندوق.
الجدير بالذكر أن مركز امللك ســلامن والهالل 
اإلمارايت دعــام الصندوق خالل يناير 2019م بـ 

10 فرامات دينا و دينا قالب.

عدن / األمناء / خاص : 
 لقــي مواطن صبــاح أمس االثنــني مرصعه 
برصاص مســلحني مجهولني بدار سعد بالقرب من 

سوق القات القديم.
وقالت مصــادر لـ«األمنــاء«: إن مواطًنا يدعى 

»كوبل« من أبناء املحاريــق لقي مرصعه برصاص 
مسلحني كانوا يستقلون سيارة سنتايف.

وأضافت: كان القتيل عىل منت دراجة نارية حيث 
بارشه املسلحون بوابل من الرصاص أرداه قتيال يف 
الحال ثم قامــوا بأخذ جثته والذوا بالفرار وســط 

ذهول املواطنني.

األمناء/خاص:
والرتبويني  املعلمني  نقابة  نفذت 
فرباير   ٢٣ األحــد  صباح  الجنوبيني 
٢٠٢٠ م وقفة احتجاجية هي الثالثة 
خالل فرتة االحتجاج املطالبة بحقوق 
عدد  تجمع  وقد  والرتبويني،  املعلمني 
مديريات  ومعلامت  معلمي  من  كبري 
العاصمة عدن ولحج احتشــدوا يف 
ســاحة البنوك بكريرت ثــم انطلقوا 

مبســرية راجلة باتجــاه بوابة قرص 
النهار  ســاعات  وخالل  املعاشــيق 
حتــى الظهرية واملعلمــون يهتفون 
)لن نرتاجــع لن نعود حتــى توفوا 
بالوعــود(، رافضــني العــودة إىل 
التعليمية  العملية  واستئناف  املدارس 

حتى تلبى مطالبهم.
ورغم خلو القرص من أي مسؤول 
إال أن وقفــة املعلمني أمــام البوابة 
أرادت توصيل رســالة ملن يهمه األمر 

مفادهــا: »إن نقابــة املعلمني تؤكد 
الرتاجع  وترفض  باإلرضاب  متسكها 

عنه دفاعا عن حقوق املعلمني«.
املعلمني  العديد مــن  ألقــى  وقد 
كلامت عربت عن متسكهم باإلرضاب 
منفذيــن بيــان اإلرضاب الداعي إىل 
الوقفــة قدمت  ذلــك ويف نهايــة 
النقابــة بالغا صحفيا صــادرا عن 
الوقفــة االحتجاجية لنقابة املعلمني 

والرتبويني الجنوبيني.

أخبار
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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

الطفلة »وردة«.. من ينقذها ردفان تودع املنا�صل )نا�صر مثنى طالب البكري(
من جحيم العذاب؟!

قيادة الدعم والإ�صناد ت�صدر قرارا بتكليف للعميد امل�صو�صي مبن�صب هام

املوؤ�ص�صة القت�صادية ت�صارك يف 
اأكرب مهرجان عاملي بالإمارات

بعد الإهمال تباع »خردة«.. تدمري متعمد لآليات نظافة عدن

جمهولون يقتلون مواطًنا ويختطفون جثته بعدن

ا للمماطلة والت�صويف وقفة احتجاجية للمعلمني هي الثالثة اأمام بوابة معا�صيق رف�صً

بكاء مستمر.. وصراخ دائم.. وآالم ال ُتتمل..


