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Thursday - 25 oct 2020 - No: 1173 االحد  - ٢5  اكتوبر ٢٠٢٠ م- املوافق  8  ربيع االول  ١٤٤٢ هـ
أخبار

تشمل )1,288( جريحا بعدن وبواقع 
)60,000( ريال شهريا لكل جريح ..

الناطق الرسمي للجنة مكافحة وباء كورونا لـ »األمناء« :

 فـقـدنـا قـائـداً جـسـوراً ال يـتـكـرر ..!
القائد خمتار النوبي يكتب يف مئوية رفيق ال�شالح والكفاح ال�شهيد القائد ي�شري احلو�شبي

عدن/ األمناء/ منير مصطفى: 

كشــفت الدكتــورة ارشاق ربيع 
وزارة  مساعد  وكيل  السباعي  احمد 
الصحــة العامة والســكان الناطق 
الرسمي للجنة مكافحة وباء كورونا 
التي ظهرت  أن عدد حاالت  كورونا 
بعدن هي ســت حاالت جديدة غري 
البيانات ونأمل من فريق  مستكملة 
الرتصد الوبايئ اســتكامل البيانات 

والتحري الفوري.
وأشارت الدكتورة ارشاق السباعي 
يف حديثها لـ »األمناء« قائلة: بدأنا 
يســتأنف  وهو  األمل  محجر  بفتح 
نشاطه يوميا واستعدينا مبستشفى 
االحمر وايضا  للصليب  تابع  ميداين 

محجر مستشفى الجمهورية الزال يستقبل الحاالت الحرجة.
وأضافت: إن عددا من الجامعات والكليات قد تم رشها باملواد املعقمة 
واملطهرة وذلك بالتنسيق بني وزارة الصحة ووزارة التعليم العايل إضافة 
اىل تنفيذ حمالت توعوية ولدينا خطة للنــزول اىل املدارس الحكومية 
االخرى لتعقيم الفصول وتنفيذ حمالت ارشادية وتوعوية بالتنسيق مع 

منظمة الصحة العاملية اليونيسيف.
وطالبت الدكتورة ارشاق الســباعي برضورة تزويد املحاجر بأجهزة 
التنفس الصناعي وتوفري ميزانية مالية تشــغيلية شهرية حتى يتمكن 
مــدراء املحاجر من العمل دون أي مصاعب وتفادي ما حصل يف املوجة 
األوىل لجائحة كورونا حيث ان التأخري واملامطلة والتســويف لن تفيد 
احد ألن الوقت ال يســمح بذلك.. كام ان الرضورة تتوجب توحيد الجهود 
املشــرتكة وتكاثف األيادي للعمل مع املحافظ الجديد احمد حامد مللس 
والجهــات ذات العالقة لتصب جميعها يف رفــد املحاجر بعدن وجميع 
املحافظات املحررة بامليزانية التشــغيلية ملواجهة الجائحة الثانية لوباء 
كورونا ولتأســيس فرق طوارئ وتفعيل إدارة االزمــات والعمل بروح 

واحدة.
واختتمت حديثها مبناشــدة الحكومة واطراف النزاع وكل الوطنيني 
واالحزاب السياســية واملبعوث االممي لألمم املتحــدة برضورة العمل 
إليقــاف الحرب العبثية وان تركز الجهود حاليا ملواجهة فريوس كورونا 
وأن البالد مل تعد تتحمل خمس حــاالت صعبة تهدد حياة املواطن وهي 
)وباء كورونا وحمى الضنك واملالريا وانهيــار البنية التحتية والوضع 

االقتصادي الصعب ورفع اسعار العمالت االجنبية أمام الريال اليمني.

 
٠ماتــزال قيادة البنك املركزي بالعاصمة عدن تواصل الفســاد 
وعمليــات رصف األموال دون رقيب أو حســيب يف حني ترفض 

رصف مرتبات العسكريني املوقوفة رواتبهم منذ أشهر عدة .
وتحصلت صحيفة »األمناء« عىل معلومات مؤكدة تشــري إىل 
قيام نائــب محافظ مركزي عدن شــكيب حبييش برصف )76( 
مليون ريال إيجار »فلة« ســبق وان تم تخصيصها سكن لبعض 
مسؤويل البنك ملركزي عدن وقد انتهى عقد إيجارها عام 2018م .

وأوضحــت مصادر »األمناء« بأن فلــة الحريبي التي تم رصف 
املبلغ كـ«إيجار« قــد انتهى عقد اإليجار الخــاص بها واعتباره 
منتهي الصالحية خاصــة وان قيادة البنك مل تقم بتجديده بعد أن 
انتقل جميــع املوظفني التابعني للبنك منها للســكن يف الطابق 

األخري من مبنى البنك .
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليــا الصحيفة فقد تم تأثيث 
ســكن نائب محافظ البنك شــكيب الحبييش الواقع يف الطابق 
األخري للبنك مببلغ وقدرة خمسني مليون ريال باإلضافة إىل مبالغ 
أخرى قام الحبييش بتمريرها خالف للقانون ومنها رصف إيجار 
شــقة للوكيل املســاعد منصور راجح بالدوالر وهو غري متواجد 
فيها بل يقطن يف أحد الفنادق وتقوم إدارة البنك بتســديد إيجار 

الجناح الذي يتواجد فيه يف الفندق .

»األمناء »/ كتب/ العميد مختار النوبي :

 حقيقًة عندما نتحــدث ونكتب عن رجل 
الشــهيد  كـــمثل  وتضحياته  نضاله  بحجم 
العميد » يرسي الحوشبي« قائد اللواء العارش 
صاعقة ،، نرى الدنيا من زاوية واحدة ميألها 
األمل واألمل واالنني ؟ يف ذلك الوقت نشــعر 
الجنوب  بأن  الخسارة  وحجم  الرحيل  بفداحة 
املرحلة  أستثنايئ من رجاالت  خرس شـــاًب 
الذين ال يتكررون ! كان فاعاًل ومساندًا لقضيته 
الجنوبية العادلة ؟ كيف ال ؟ وهـو قدم روحه 
الشــجاعة رخصية عىل مذبــح الحرية ضد 
مليشيات اإلجرام والتمرد واإلرهاب وعصابات 
اإلمامة الظالمية يف محور ابني القتايل عىل 
ســبيل االنتصار للمرشوع الجنويب والعريب 
ألجل يعيش شــعبنا الجنــويب الثائر الصابر 

عزيزًا شامخًا ال ينحني »
 ونحن نحيي مئوية شهيد الوطن الجنويب 
رفيق السالح والكفاح الشهيد القائد » يرسي 
الحوشبي « نرتحم عىل روحه الطاهرة ونتذكر 
تلك املحطات النضالية واملالحم البطولية التي 
كان يتميــز بها البطل » الحوشــبي » خالل 

مشــوار حياته ؛ الســيام كان رجل طموح 
صاحب رؤية مستقبلية وحريص كل الحرص 
عىل أداء مســؤوليته وواجباته العســكرية  
كأحد أبرز القيــادات امليدانية الجنوبية الذين 
واإلخالص  والكفــاءة  باملهنيــة  يتميــزون 
والتفاين والشجاعة والوفاء للرشف العسكري 
حتى سقط شهيدًا مقبل غري مدبر فوق الرتاب 

الجنويب الطاهر  » 
وبالعــودة إىل حياة رفيق الــدرب القائد 
يرسي الحوشــبي كان رمزًا وعنوانــًا بارزًا 
للتضحية والفداء والنضال وشخصية مرموقة 
املجتمع وكان مقاتال عسكريا  أوســاط  بني 
شــجاعا يواجه املوت ببسالة يف كل األحداث 
دوره عىل  الجنوبية ومل يخترص  واملنعطفات 
السلك العســكري بحسب بل كان منوذجا يف 
اصالح ذات البني والتقريب بني الناس يحظى 
بإحرتام كبري يف الوســط الشعبي والقيادي 
تجســدت يف اعاملــه ونضالــه الكثري من 

الصفات العزيزة واملآثر الخالدة ..«
  وقد ممثل رحيل رفيق البندقية الجنوبية 
البطل » يرسي الحوشبي » يف هذه الظروف 
القاهرة خســارة فادحة عىل الوطن والشعب 
النضال  ، كواحــدًا من فرســان  الجنــويب 

واملقاومة تحىل بالشــجاعة منذ وقت مبكر 
القبيل  الهمجي  وهو يقارع نظام االحتــالل 
اإلخواين بإرادتـــه الصلبة فيكفي أن الشهيد 
القائد يرسي الحوشــبي ترك يف قلوبنا سرية 
عطرة وحبـًا ال حدود لـه وإذ نعاهده ونعاهد 
كل شهدائنا األبرار بأننا لن نخذلكم وسنواصل 
التحرير  النضال والعمل الوطني حتى  مسرية 

واالستقالل وإستعادة الدولة الجنوبية »
أيها األعزاء .. فقد رحل عنا رفيقًا ومناضاًل 
والبســاطة  والتواضع  القلب  طيب  وصديقًا 
، حقــًا وترك مكانه خاليــة يصعب تعويضه 
القائد يرسي الحوشبي بصمت  ،رحل الشهيد 
والجحود  الزيف  ورشف وكربياء مودعًا عامل 
والنكران وزمن ســقوط القيم األخالقية لدى 
الكثري ، تاركـًا مآثر خالدة وأرًث نضاليًا مضيئًا 
القيم اإلنســانية والوطنية  ومنظومة مــن 
الرفعيــة ›‹ ولذلك ســيبقى أســم الشــهيد 
»الحوشبي » أســاًم المعًا يف سجل التاريخ 
املجيد لشعبنا يف الجنوب ، وختامًا ! لـروحك 
السالم يف جنان الخلد وأنت هناك ترقد تحت 
الرثى ورحمة من الله عليك دون حســاب وال 
عتاب ، أنت وسائر شهدائنا األبرار ، وأننا عىل 

دربكم سائرون «

عدن / األمناء / خاص :
  

غادر صبــاح أمس الســبت اللواء 
أحمد ســعيد بن بريك رئيس الجمعية 
الوطنية للمجلــس االنتقايل الجنويب 

اىل العاصمة املرصية القاهرة .
 وقال مصــدر مطلع ان زيارة اللواء  
بن بريك للقاهرة عالجية يجري خاللها 

الفحوصات الطبية.
بريك عدن  بــن   وجاءت مغــادرة 
بصورة مفاجئــة ومل يغادر العاصمة 

منذ توليه مهــام القائم بأعامل رئيس 
رئاسة  إىل  باإلضافة  االنتقايل  املجلس 
الجمعية الوطنية ورئاسة االدارة الذاتية 
التي توقف نشــاطها إثر اعالن اتفاق 

ترسيع آلية التنفيذ التفاق الرياض.

األمناء / خاص :
أكد املتحدث باســم املجلس االنتقــايل الجنويب، م.نزار 
هيثم أن السالم خيارهم االسرتاتيجي، مؤكدا نحن عىل ثقة 

بأننا سننترص بقوة الحق ورغاًم عن أوهام اللئام.
وقال هيثم يف تغريدة نرشها عرب حســابه عىل تويرت : 
»ُنجدد تأكيدنا أن خيارنا االسرتاتيجي، كان وسيبقى السالم، 

وهــو نابع من حرصنا عــىل حقنا ببنــاء وطننا ونهوض 
مجتمعاتنا«. مضيفا: »وثقتنا بقيادتنا لصنع سالم الشجعان 
مع الحفاظ عىل ثوابتنا الوطنية املرســومة بدماء شهدائنا 

األبرار وعزمية جرحانا األبطال«.
وأكد متحدث االنتقايل : »عىل ثقة، بأننا ســننترص بقوة 

الحق ورغامً عن أوهام اللئام«. 

عدن / األمناء / خاص :
 نفذت قوات الحزام األمني بقيــادة العميد جالل الربيعي ، 
صباح أمس الســبت ، حملة أمنية واســعة لضبط الدراجات 

النارية يف عموم مديريات العاصمة عدن .
 وضبطت القوات األمنية خالل الحملة العديد من الدراجات 
املخالفــة لقرار منع الدراجات الذي كانت قد أقرته الســلطات 

األمني بالعاصمة عن يف وقت سابق.
 وقال القائد الربيعي أن الحملة مستمرة يف كافة املديريات 
وســتكون متواصلة ولن تتوقف إال بخلــو العاصمة عدن من 

جميع الدراجات النارية
 هذا وقد قامت القوات األمنيــة مبصادرة وإتالف الدرجات 

املضبوطة ، مشددة بعدم التهاون يف ذلك .

األمناء/ خاص :
 

الُزبيدي، رئيس  القائــد عيدروس قاســم  الرئيس  بعث 
املجلس االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات املســلحة 
الجنوبية، برقية عزاء ومواساة إىل األخ أحمد منصور صالح 
مقفل، وذلك يف وفاة والده املناضــل اللواء منصور صالح 

مقفل، يوم الجمعة يف العاصمة عدن، إثر مرض عضال.
 وعرّب الرئيس القائد يف برقيته عن خالص تعازيه وعظيم 
مواســاته إىل األخ أحمد منصور مقفــل، وإخوانه صالح 
وغســان، وأفراد أرسته كافة، وكذا آل بالليل وآل فضل، بهذا 
املصاب الجلل، ســائاًل املوىل العيل القدير أال يريهم مكروها 

بعده. 
وعدد الرئيس الُزبيــدي األدوار النضاليــة للفقيد اللواء 
منصور مقفل، منذ انطالق الثورة الجنوبية األوىل من قمم 
جبال ردفان الشامء يف الرابع عرش من أكتوبر 1963، والتي 
اســتمرت حتى تحقيق االســتقالل يف الـ30 من نوفمرب 
1967م، ومــا تالها من اســهامات عظيمة يف املؤسســة 
العسكرية عقب االستقالل، مؤكدًا أن الجنوب خرس برحيله 

مناضاًل جسورًا ومثااًل يحتذى به يف الشجاعة واإلقدام.
 وابتهل الرئيس الُزبيدي يف ختــام برقيته إىل تعاىل أن 
يتغمد الفقيد مقفل بواســع الرحمة واملغفرة، وأن يسكنه 

فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

الأول مرة منذ توليه مهامه .. رئي�س اجلمعية الوطنية للمجل�س االنتقايل يغادر اإىل القاهرة

حمجر االأمل ا�شتعاد ن�شاطه ويوجد م�شت�شفى ميداين 
لل�شليب االأحمر وحمجر مب�شت�شفى اجلمهورية

نائب مركزي عدن  ي�شرف )76( مليون 
اإيجار »فلة« انتهى عقد اإيجارها عام 2018م

متحدث االنتقايل: �شننت�شر بقوة احلق ورغمًا عن اأوهام اللئام

حملة اأمنية مو�شعة ل�شبط الدراجات النارية يف العا�شمة عدن

الرئي�س الُزبيدي ُيعّزي يف وفاة املنا�شل اللواء من�شور �شالح مقفل


