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محليات

الرئي�س الزبيدي يوجه ب�صرف حافز مايل 
ملنت�صبي القوات امل�صلحة اجلنوبية

انتقايل امل�صيمري يوا�صل احل�صد للتعبئة العامة

ريا�س من�صور: ما ح�صل هو خالف بني اأبناء 
العميد ح�صني احلاملي واأبناء خالهم

انتقايل عدن يجدد دعمه ملطالب املواطنني وي�صتنكر اإرهاب الإخوان

من يعيد لهم العتبار وي�صرف م�صتحقاتهم؟

مدر�صة الفقيد �صعيد �صالح كربى مدار�س حاملني حتتفل باليوم العاملي للمعلم

عدن / األمناء / خاص :
عربت الهيئة التنفيذية للمجلس 
العاصمة  يف  الجنــويب  االنتقايل 
أمس  اجتامعها صباح  عدن، خالل 
أبناء  الســبت، عن دعمها مطالب 
الفوىض  بعيدا عن  العاصمة عدن، 

والتخريب واملساس باملؤسسات.
برئاسة  اجتامعها  يف  وكشفت 
املهندس نــزار هيثم، رئيس الهيئة 
التنفيذية للمجلس، عن تنســيقها 
مع الســلطة املحلية يف العاصمة 
عدن، للعمل عىل استمرار االستقرار 
األمني وتطوير الخدمات، وتحسني 

الظروف املعيشية للمواطنني.
وأعربت عن استنكارها محاولة 
العنارص اإلرهابية تهديد املواطنني 

واســتهداف  كريرت،  مدينــة  يف 
بأجندة  مدفوعة  والقانون،  النظام 

إخوانية، لنــر الفوىض وزعزعة 
األمن.

األمناء / خاص :
ازدادت مخــاوف الطالب املبتعثني 
إىل الخارج عقب تــداول أخبار تقول 
إن الربنامج الســعودي لإلعامر، الذي 
اعتمد ميزانية خاصة مبســتحقاتهم 
الدراسية، سيقوم بتوقيف  ورسومهم 

التمويل.
األمر الذي دفعهم للخروج، يف أكرث 
من عاصمة، وعمل وقفات احتجاجية 
داخل السفارات وامللحقيات الثقافية. 

وكان الربنامج قد عمل عىل رصف 
الربع الثالث 2020 والرسوم الدراسية 
وفقا آللية تنفيذية معينة عىل اعتبار 
كل  األرباع  بقيــة  رصف  ســيتم  أنه 
40 يوما من أجــل "تقليص الفجوة" 

كخطة أولية لترسيع عملية الرصف.
وبحسب م. حسام الدعيس "رابطة 
وجهات  اليمنية  الجامعــات  موفدي 
االبتعاث" ماليزيا، فإن هناك تخوفات 
بعد تأخر الرصف عن املوعد 5 أشــهر، 
ما يعني أن هناك إشــكالية يف إخالء 
العهدة من قبل امللحقيات والسفارات، 
وعدم التزامهم باشــرتاطات ومعايري 
الربنامج والرفــع ببيانات التحويالت 
البنكية وأوراق اإليداع يف حســابات 

الطالب وبالتايل تأخر الرصف.
وأضــاف الدعيس: "هنــاك عبث 
الــوزارة بصدد  ال نعرف مصدره، هل 
ترتيب الكشــوفات فعــال وتنقيحها 

مــن أي أخطــاء أو تجــاوزات أم أن 
األمور تســري باتجاه طريق قد يكلف 
املزيــد من االنتظار  املبتعثني  الطالب 

واملعاناة؟".
املبتعثني  أكد بأن مطالب  حســام 
معروفة ويتم تكرارها يف كل البيانات 
مطالب   7 وهي  الرابطة،  عن  الصادرة 
منها: محاســبة الفاســدين، الحلول 
الشــاملة، رصف املســتحقات، وبدل 
اعتامد  وعدم  ســفر،  وتذاكر  الكتب، 

فرتة جائحة كورونا.
محمال املسؤولية يف األول واألخري 
حكومة الرعية كونها جهة االبتعاث، 
بحسب طرحه، وأكد أن الطالب وقعوا 
يعرفون  ال  وبرامــج  وعــود  ضحية 

نهايتها.

اتســعت  قد  االحتجاجات  وكانت 
لتشــمل  املاضية  القليلة  األيام  خالل 
والهند، وماليزيا،  مرص، والســودان، 
من  وعــددا  وموســكو،  واملغــرب، 

العواصم.
وبعــد  العــايل  التعليــم  وزارة 
ببيان  خرجــت  شــديدة،  ضغوطات 
أوضحت فيه أن ال صحة لألنباء الواردة 
بأن الربنامج الســعودي أوقف رصف 
ذلك  ووصفت  املبتعثني،  مســتحقات 

باإلشاعة.
كــام أكد مصــدر مســؤول، أن 
الكشوفات يف مراحلها األخرية، وهو 
ال  مطاطيا  كالمــا  الطالب  اعتربه  ما 
ميكن الوثوق به إال يف حال تم الرصف 

دون توقف.

األمناء / خاص :
للمعلم  العاملــي  اليوم  مبناســبة 
احتفلت مدرســة الفقيد سعيد صالح 
قاســم النموذجيــة كــربى مدارس 
مديرية حاملــني مبحافظة لحج أمس 
باليوم  2021م  9/أكتوبــر  الســبت 
أكتوبر  الذي يصادف 5  للمعلم  العاملي 

من كل عام .
متيــزت احتفاليــة "يــوم املعلم 
الفقيد سعيد صالح  العاملي" مبدرسة 
النموذجية التي حرضها رئيس القيادة 
باملديرية  االنتقايل  للمجلــس  املحلية 
العميــد ناجي الكــريب يف الربنامج 
التي  الفقرات  مــن  بعدد   - الصباحي 
وأهمية  العاملي  املعلم  يوم  أيضــًا كلامت تحدثت عن  ،وتخللتها  اليــوم  هذا 

حملــت يف طياتها حب املعلم وتقدير 
مكانتــه وأهميته يف بناء اإلنســان 

واألوطان.

األمناء/خاص:
رصح املقدم/ محمد النقيب - املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
الجنوبية - عن بــدء رصف حافز "100,000" )مائــة ألف ريال(، لكافة 
منتسبي القوات املســلحة واألمن وذلك مبناسبة احتفال شعبنا الجنويب 
بذكرى ثورة 14 أكتوبر املجيدة، وبتوجيهات من الرئيس عيدروس قاســم 
الُزبيدي رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات املســلحة 

الجنوبية.
وقال النقيب: "إنه  مبناســبة احتفال شعبنا الجنويب بذكرى ثورة 14 
أكتوبر املجيدة، وبتوجيهات من الرئيس عيدروس قاســم الُزبيدي رئيس 
املجلس االنتقايل الجنويب، القائد األعىل للقوات املسلحة الجنوبية، ستبدأ 
اللجان املختصة يف الدائرة املالية للقوات املسلحة، برصف حافز مائة ألف 

ريال، لكافة منتسبي القوات املسلحة واألمن".
وأضــاف :"إن االهتامم الكبري الــذي يوليه الرئيــس القائد بالقوات 
املســلحة واألمن ينطلق من أهمية دورها الوطنــي العظيم، كونها درع 
الجنوب وحاجز الصّد الذي طاملا تكرست عليه كل املؤامرات والدســائس 
والتهديدات التي تســتهدف وطننا الجنوب ونيابة عن كافة زمالئنا ضباط 
وصف ضباط وجنود القوات املســلحة الجنوبية واألمن، يرفنا ويرسنا 
أن نرفع تهانينا إىل القيادة السياســية والعسكرية العليا ممثلة بالرئيس 
القائد عيدروس الزبيدي - حفظه الله ورعاه - مبناســبة الذكرى الـ 58 

لثورة أكتوبر املجيدة".
وأشــار النقيب أن رصف الحافز للوحدات العســكرية واألمنية سيبدأ 
من يوم االثنني املوافق 11 أكتوبر 2021م، بنفس اآللية الســابقة، معربا 
عن شــكره لألخوة يف الدائرة املالية للقوات املسلحة واألمن ممثلة باألخ 

إبراهيم قائد عيل رئيس الدائرة عىل الجهود التي يبذلونها .

حلج / األمناء / خاص :
واصلت القيــادة املحلية للمجلــس االنتقايل الجنــويب يف مديرية 
املســيمري مبحافظة لحج، جهود التعبئة العامة، خالل اجتامعها الدوري 

أمس السبت برئاسة رئيس الهيئة األستاذ عبدالفتاح جامل .
وناقش االجتامع تكثيف عمليات تســجيل امللتحقني بالتعبئة العامة، 

بالتنسيق مع األجهزة األمنية والعسكرية الجنوبية.
ودعا عبدالفتاح جامل، رئيس القيادة املحلية للمجلس، إىل االستعداد 
لتلبية توجيهــات الرئيس عيــدروس الُزبيدي بالتعبئــة العامة وفرض 

الطوارئ.

األمناء/ خاص
تلقــت "األمناء" توضيحا من األخ/ رياض منصــور، عم الجاين فضل هدار 
وخال املجني عليه رياض حســني الحاملي، حول الخرب الــذي نرته الصحيفة  
يف عددها الصادر يوم الخميس 1 أكتوبر 2021م تحت عنوان "رئاســة مجلس 
التنسيق األعىل للمتقاعدين تدين ما تعرض له العميد حسني الحاملي" وعمال بحق 

الرد ننره كام ورد:
األخ  رئيس تحرير صحيفة األمناء   املحرتم 

املوضوع / تعقيب عىل الخرب الذي نر يف صحيفتكم
طالعتنا صحيفتكــم الغراء يف عددها الصادر يوم الخميس 1 أكتوبر 2021م 
خربا تحت عنوان "رئاســة مجلس التنسيق األعىل للمتقاعدين تدين ما تعرض له 

العميد حسني الحاملي" .
حني نود إيضاح اآليت :

ما حصل هو خالف بني أبنــاء األخوة أبناء العميد حســني الحاملي )رياض 
ورأفت( وأبناء خالهم العميد هدار منصور نارص )فضل وعبدالله(.

بدأ الخالف بعراك "مرضابة " وتطور إىل استخدام السالح .
ومل تكن هناك أي عصابة مســلحة وال تنظيــام إرهابيا وال قاعدة وال داعش 

خلف الحادثة .
ونحب أن نؤكد لكم أن نركم للخرب السابق سيؤدي إىل ما ال يحمد عقباه بني 
أوالد األخ وأخته وإننا إذ نحمل الصحيفة كامل املسؤولية عن تبعات هذا الخرب وما 

سيرتتب عليه من أعامل انتقامية .
وعليه وعمال بحق الرد نطلب منكم نر هذا التوضيح والرد يف نفس الصفحة 

ويف نفس مكان نر الخرب السابق دون حذف أي كلمة من التعقيب .
ولكم جزيل الشكر والتقدير واالحرتام.

من احملرر:
نود لفت انتباه األخ رياض منصور بأننــا يف األمناء مل ننر أي ادعاءات أو 
تجٍن عىل طرف من األطراف وإمنا نرنا نص البيان الصادر عن رئاســة مجلس 
التنسيق األعىل للمتقاعدين واملنشــور يف صفحة الدكتور عبده املعطري رئيس 

مجلس التنسيق األعىل للمتقاعدين.

املبتعثون والنداء األخير قبل وفاة الشرعية.. 

حق الرد..


