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أخبار

األمناء/خاص:
حصلت صحيفــة "األمناء" عىل معلومات تفيــد أن العميد عبدالله 
الصبيحــي قائد اللــواء 39 التابع للرشعية يرقــد يف منزله يف مودية 

مبحافظة أبني إثر إصابته مبرض خبيث .
وقالــت مصادر لـ"األمناء" إن العميد عبداللــه الصبيحي يعاين من 
مرض خبيث ويقاومه منذ ســنوات، إال أنه ويف الفرتة األخرية ســاءت 

حالته الصحية أكرث. 
وبحســب املعلومات، فإن الرشعية خذلــت الصبيحي ومل تقم حتى 

اللحظة بإنقاذه رغم أن الصبيحي أحد قيادات الرشعية العسكرية.

مأرب / األمناء / خاص :
علمت صحيفــة "األمناء" من  مصدر أمنــي مبحافظة املهرة بقيام 
أفراد أمن يف منذ شحن الحدودي بضبط، مبلغ مايل كبري وقدره عرشين 
مليون ريال ســعودي، بحوزة عدد من األشخاص و يتبع أحد القادة يف 

محافظة مأرب.
وقال املصدر األمني إنه تم توقيف األشخاص مع املبلغ املايل لساعات، 
وبعــد علم قيادات إصالحيــة يف تركيا وأيضا يف مــأرب باألمر قامت 

بالتواصل مع الرئاسة يف الرياض. 
وأوضحت املصادر أنه وبعد ســاعات تم السامح بدخول األموال إىل 
عامن من منفذ شحن، بعد اتصاالت عديدة وبتوجيهات رئاسية بحجة أن 

املبلغ يتبع أحد التجار. 
ويف رواية أخرى تقول إن املبلغ املضبوط هو عالج للجرحى بحســب 

الربقية التي جاءت مؤخرا.

القاهرة/ األمناء/ خاص:
وصل معايل وزير النقل الدكتور عبدالســالم صالــح ُحميد، مطار 
القاهرة الدويل، مساء األحد، عىل رأس وفد وزاري رفيع، يف زيارة عمل 

رسمية تستغرق عدة أيام.
ومن املقرر أن يلتقى وزير النقل خالل زيارته لجمهورية مرص العربية 
كبار املسئولني لبحث ســبل دعم عالقات التعاون بني مرص واليمن يف 

مجاالت النقل الجوي والبحري.
وكذا املشــاركة يف أعامل الدورة الـ"34" ملجلس وزراء النقل العرب 
املقرر عقدها اليوم الثالثاء برئاســة األردن، والتي ستشهد أعامل الدورة 
انتخاب أعضاء املكتــب التنفيذي ملجلس وزراء النقل العرب لفرتة عامني 

جديدين.
ويضم الوفد املرافق لوزير النقل كٌل من القبطان عيل الصبحي وكيل 
الوزارة لقطاع الشــؤون البحرية واملوانئ، وم. طارق عبده وكيل الوزارة 
لقطاع النقل الجوي، واألستاذ فضل العبادي الوكيل املساعد لقطاع النقل 
الربي، واألستاذ الخرض القفيش وكيل الشؤون املالية واإلدارية، واألستاذ 
بسام املفلحي مدير عام مكتب الوزير، واألستاذ أنور عبدالسالم السكرتري 

الخاص للوزير.

ال�صرطان يفتك بالعميد عبدالله ال�صبيحي 
وال�صرعية تتجاهله

�صبط اأموال مهربة من ماأرب يف منفذ �صحن

وفد رفيع من وزارة النقل ي�صل 
العا�صمة امل�صرية القاهرة

�صركات �صرافة جديدة تدخل نطاق الإغالق

خبري اقت�صادي جنوبي يطرح مقرتحات لوقف تدهور العملة املحلية

اللواء بن بريك ي�صتقبل مكتب املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني

عدن / األمناء / خاص :
قالت مصادر خاصة إن البنك املركزي 
اليمني يواصــل حمالت التفتيش امليداين 
ســالمة  من  للتأكد  الرصافة  قطاع  عىل 

نشاطها .
وبحســب املصادر فإن رشكة الحداد 
الخالقي للرصافــة دخلت نطاق  ورشكة 
اإلغالق بعــد تنفيذ حملة تفتيش ميداين 

عىل قطاع الرصافة بالعاصمة عدن.
 وأعلن البنك املركــزي اليمني، باملقر 
الرئيــِس مبحافظة عــدن، صباح أمس 
اإلثنني، تعليق األعامل واألنشــطة املالية 
ووقــف مزاولــة أعامل الرصافــة لـ 6 

رشكات ومنشــآت رصافة، بعد املراجعة 
وأنشطتهم  حســاباتهم  لكافة  الشاملة 
وضبط مخالفتهم، وإحالتهم إىل األجهزة 
تنفيذ  الســتكامل  واألمنية  القضائيــة 
اإلجــراءات القانونية الالزمــة بناًء عىل 
قرار البنك املركزي، وهــم: رشكة الحداد 
للرصافة  الخالقــي  ، ورشكة  للرصافــة 
، ومنشــأة سليم  الحوشــبي  ، ورشكة 
الشــعيبي ، ورشكة العيســايئ إخوان ، 

ومنشأة محمد العيدروس.
استمراره  اليمني،  املركزي  البنك  وأكد 
امليداين  والتفتيــش  الرقابــة  بعمليات 
املكثف عىل رشكات ومنشــآت الرصافة 
والقيام بعمليات التحقق من مدى االلتزام 

النافذة،  التنظيمية  والتعليامت  بالقوانني 
الرصافة  ومنشآت  رشكات  بكافة  وأهاب 
توخي الحذر وااللتــزام بكافة التعليامت 
الصــادرة عن البنــك املركــزي املنظمة 
ألنشــطة الرصافــة، وتجنــب األعامل 
واملامرسات التي من شأنها املضاربة يف 
ســعر الرصف واإلرضار بحالة االستقرار 

يف السوق.
وحــذر رشكات ومنشــآت الرصافة 
املرخصة من التعامــل مع هذه الرشكات 
واملنشــآت وأي رشكات ومنشــآت يتخذ 
البنــك املركزي قرارًا بإيقــاف ترخيصها 

الحقًا.

عدن / األمناء / خاص :
طرح األســتاذ يف كليــة االقتصاد 
مساعد  عدن  بجامعة  السياسية  والعلوم 
من  التي  املقرتحات  مــن  عدًدا  القطيبي 

شأنها أن توقف تدهور العملة املحلية.
أن يتم منع رشكات  القطيبي  واقرتح 
الرصافــة )بصورة مؤقتــة( من أعامل 
املصارفــة للعمالت األجنبيــة واقتصار 
عمليــات املصارفة اليوميــة عىل البنك 
التي لديها  التجاريــة  املركزي والبنــوك 
والتي  عدن،  العاصمة  يف  رئيسية  مراكز 
بدورها تقوم بتغطيــة الطلب من خالل 
رشاء العمــالت األجنبيــة مــن رشكات 
الرصافــة وذلك وفق آليــة يضعها البنك 
ورشكات  البنوك  مع  بالتنســيق  املركزي 

الرصافــة، واتخاذ اإلجــراءات الصارمة 
بإغالق ومعاقبــة أية رشكة ال تلتزم بتلك 

اآللية.
وأضاف يف نقطــة ثانية أن تقترص 
عمليات املصارفة مــن قبل البنك املركزي 
والبنــوك التجارية عــىل طلبات الرشاء 
الســلع  لتغطية  التجــار  مــن  املقدمة 
األساســية والرضوريــة فقــط، وكذا 
املصارفة لألشــخاص ألغــراض طارئة 
كالســفر للعالج وغريها عــىل أن يقوم 
األشخاص بإحضار الوثائق الالزمة لذلك، 

التي مبوجبها يسمح لهم باملصارفة.
وأضاف القطيبي يف نقاط املقرتحات 
أنــه يجب منع عمليات البيــع أو الرشاء 
أو التأجــري وغريها بالعمــالت األجنبية 
وإخضاع من يخالف ذلك لعقوبات صارمة 

إىل جانــب املنع الصــارم لعمليات نقل 
العملة الصعبــة إىل املناطق غري املحررة 
مهام كانت املــربرات لذلك، ومعاقبة من 

يخالفون ذلك.
وأشــار يف آخــر نقاطــه أنه ليك 
ال تتــرضر رشكات الرصافــة فإن هذه 
اإلجراءات ينبغــي أن تكون مؤقتة، وذلك 
حتى يتم إحداث اســتقرار نسبي ألسعار 
الــرصف ومن ثم يتم الســامح تدريجيا 
لبعــض رشكات الرصافــة والتي تتمتع 
واملوثوقية  الشــفافية  بدرجة عالية من 
أعامل  باســتئناف  املركزي  البنــك  لدى 
املصارفــة بصورة محــدودة جدا ووفقًا 
املركزي  البنك  آللية يتم تحديدها من قبل 

وبالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

عدن / األمناء / خاص :
اســتقبل اللواء الركن أحمد سعيد بن 
بريك، رئيــس الجمعية الوطنية للمجلس 
االنتقــايل الجنويب، أمــس اإلثنني، يف 
اندرسون  جويل  الســيد  الجمعية،  مقر 
مدير مكتب املفوضية الســامية لشؤون 

الالجئني والوفد املرافق له.
ويف مســتهل اللقــاء، الــذي ضم 
املحامية نريان سوقي عضو هيئة رئاسة 
املجلس، نائب رئيــس الجمعية الوطنية، 
أشــاد اللواء بــن بريك بالــدور والعمل 
اإلنســاين التي تلعبه املنظامت الدولية، 
والجنوب بشكل عام،  العاصمة عدن  يف 
لشــؤون  الســامية  املفوضية  وخاصة 
التي  ُتعنى بهذه الرشيحة  التي  الالجئني، 
العاصمة عدن  إىل  تتوافد بشكل مستمر 

وباقي محافظات الجنوب.
اللواء بن بريــك قائاًل: "إننا  وأضاف 
الجنوب عموًما والعاصمة عدن عىل  يف 
وجه الخصوص، نعاين من حركة النزوح 
واللجوء التي تحدث بشكل مستمر، حيث 
شــكلت عبئا كبريا عىل الخدمات العامة 

وفاقمت من معاناة هذا القطاع".
ولفــت اللواء بن بريــك إىل أن هناك 
جهودا ُتبذل  يف الوقــت الراهن لتنظيم 
خالل  من  والالجئني،  النازحــني  أوضاع 
لهيئة رئاســة  العام  األمــني  توجيهات 
محافظ  الجنــويب،  االنتقايل  املجلــس 
العاصمة عدن أحمد مللس، بعمل مجمعات 
ومخيامت خاصــة بهم، تكون بعيدة عن 
العاصمة عدن، ســتقدم لهــم فيها كل 
الخدمات الرضورية، مع مراعاة تخيريهم 

بني البقاء فيها أو العودة إىل مدنهم.

وأكد رئيس الجمعية أن قيادة املجلس 
االنتقــايل الجنــويب ممثلــة بالرئيس 
املجلس،  رئيس  الُزبيدي،  عيدروس قاسم 
الجنوبية،  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
املنظامت  فرق  حياة  تأمني  عىل  حريصًة 
الدوليــة العاملــة يف الجنــوب وتذليل 
وتسهيل عمل نشــاطها فيه لتتمكن من 
أداء عملها اإلنســاين بصــورة طبيعية 

وعىل أكمل وجه.
من جانبه شكر السيد اندرسون اللواء 
أحمد سعيد بريك، عىل حسن االستقبال، 
مقدًما يف الســياق رشًحــا موجًزا عن 
عمل املفوضية السامية، واملتمثل بتقديم 
املساعدات اإلنسانية للتخفيف من معاناة 
الذين يعانون األمرين من جراء  الالجئني 
الحروب والرصاعات السياسية يف مدنهم 

ومن صعوبة العيش يف مدٍن أخرى.

العقيد العطري يتوىل مهمة اإدارة اأمن طورالباحة

اجلعدي يطلع على خطط احتاد التعاونيات ال�صتهالكية
حلج / األمناء / خاص :

العطري، أمس  العقيد علوان ســعيد عبداللــه  بدأ 
االثنــني، عمله رســمًيا، مبنصب مدير أمــن مديرية 

طورالباحة يف محافظة لحج.
وتســلم العقيد علوان مهامه من سلفه مدير األمن 
السابق، العقيد عادل عبدالكريم الطهيش، تحت إرشاف 

لجنة مكلفة من مديرية أمن لحج.

عدن / األمناء / خاص :
اطلع فضــل الجعدي عضو هيئة رئاســة املجلس 
االنتقــايل الجنويب، خالل اســتقباله رئيــس اتحاد 
فدعق،  الرحمن  عبد  حســني  االستهالكية  التعاونيات 

أمس االثنني، عىل برنامج االتحاد وخططه املستقبلية.
وبحــث الطرفــان، يف لقائهام، ســبل إحياء دور 
التعاونيات وتأســيس تعاونيات جديدة، واإلسهام يف 

خدمة املجتمع املحيل.


