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األمناء/ غازي العلوي :
كشــفت وثيقة رســمية صادرة من 
قيــادة وزارة الدفــاع اليمنيــة تحصلت 
منها  نســخة  عىل  "األمنــاء"  صحيفة 
اإلقصاء  نهج  ومسلسل  التالعب  استمرار 
الذي يتعرض لــه أبناء الجنوب يف مجال 
الدراســات يف األكادمييات العســكرية 

الخارجية.
وبحســب الوثيقة فقد أرسلت وزارة 
أســاء  يضم  كشــًفا  اليمنية  الدفــاع 
املرشــحني للدراســة يف األكادمييــات 
العسكرية العليا بجمهورية مرص العربية. 
وتظهر الوثيقة أن معظم من شملتهم 
محافظات  أربــع  إىل  ينتمــون  القامئة 
شــالية فقط بينا تم إقصاء وتهميش 

أبناء املحافظات الجنوبية.
بتوقيعات  املمهورة  الرسمية  الوثيقة 
وزير الدفــاع الفريق ركن محمد املقديش 
عطًفــا عىل مذكرة رئيــس هيئة األركان 
العامة الفريق ركن صغري بن عزيز واللواء 

ركــن محمد أحمــد بينت أســاء "17" 
مرشــًحا من أصل "132" مرشــًحا تم 

إخفاؤهم.
وبحسب وثيقة الرتشيح فإن الغالبية 
من األساء كانت نصيب محافظة عمران 
التي ينتمي إليها صغــري بن عزيز بواقع 
ثالثة مرشــحني وهم بحســب مصادر 
شــملت  فيا  أقاربه،  مــن  لـ"األمناء" 
املجلس  عضو  من  مقربني  األساء  باقي 

الرئايس الشيخ عثان مجيل وآخرين.
مصادر أكدت لصحيفة "األمناء" بأن 
أقارب املسؤولني الشاليني ال يتبعون أي 
وحدة عســكرية وال يحملون حتى أرقاًما 
عسكرية، وإمنا تم منحهم شهادات مزورة 

وتعميدها من وزاريت الدفاع والخارجية.
تم  ممن  الجنــوب،  أبناء  واســتنكر 
إقصاؤهم وحرمانهم من هذه الرتشيحات، 
هذا اإلجراء الذي أقدمت عليه وزارة الدفاع 
اليمنية، مطالبني املجلس الرئايس التدخل 
التي متارسها  باملهزلة  لوقف ما أسموها 

قيادات عسكرية محسوبة عىل الدولة.

األمناء / خاص :
بولييس"  قالــت مجلــة "فوريــن 
األمريكيــة، إن مليشــيا الحــويث قبلت 
بالهدنة األممية يف اليمن دون إعادة فتح 
طــرق مدينة تعز، بينــا رأت أن الطريق 
الوحيدة للتوصل إىل اتفاق ســيايس مع 
الحوثيني هو إضعافهــم من خالل عمل 

عسكري.
الهدنة  أن  بولييس"،  "فورين  وأكدت 
لتحقيق  الحوثيني  أمــام  الطريق  مهدت 
مكاســب سياســية بعد أن كانوا خالل 
السنوات املاضية محصورين يف التواصل 

مع إيران ومع سوريا.
وأشــار التقريــر إىل امتالك جاعة 
الحويث ســجاًل مخادعًا، مؤكــدًا أن أي 

تنازالت تقدمها مؤقتة.

سالم  أي  إن  األمريكية،  املجلة  وقالت 
يتم التفاوض عليه يف هذه اللحظة يأيت 
عىل حساب جميع اليمنيني الذين رفضوا 
الرؤية واملنهجية الحوثية ونهجهم املتشدد 
اإللهي"  و"الحق  والنســب  القيادة  تجاه 
ما يهــدد بتقويض مبــادئ الجمهورية 
ألي اتفاق لتقاســم السلطة مع حكومة 

ضعيفة معرتف بها دوليًا.
الحويث  وذكرت أن هجات مليشيات 
عىل السعودية واإلمارات أدت إىل زعزعة 
اســتقرار املنطقة لصالح إيران، بداًل من 
متكــني الحوثيني من تحقيق مكاســب 
ورغم  بها،  واالحتفاظ  األرض  عىل  كبرية 
مع  العالقات  قطــع  الحويث  يرفض  ذلك 
رعاتهم اإليرانيني الذين يتمتعون بعالقات 
طويلــة األمد معهم، منوهــة إىل اتخاذ 
تفســريهم  لفرض  خطــوات  الحوثيني 

األصويل للفرع الزيدي من "الشيعة" عىل 
املجتمع اليمني، ما يقيد بعض الحريات 

باسم الدين.
فقــدان  مقابــل  "يف  وأضافــت: 
الحريــات، حيــث ال يســتفيد املدنيون 
اليمنيون من ســلطة أفضل يف ظل حكم 
الحوثيني، فحكومتهم غري كفؤة وفاسدة، 
عىل  الحوثيني  مستشــارو  يرشف  حيث 
املناصب الرســمية يف صنعاء لضان أن 
مصالح  تفيد  والقرارات  اإلجراءات  جميع 
الحوثيني وخزائنهم، إضافة إىل تغيريهم 
مناهج التعليم، وحّدوا من مساحة املذاهب 
األقليات  الزيدية، واضطهدوا  األخرى غري 
إجراءات صارمة ضد  اتخذوا  الدينية. كا 
حريات املرأة؛ ما أدى إىل تقييد الوصول 
إىل التعليم واستبعاد النساء بشكل متزايد 

من األماكن العامة".

األمناء / خاص :
نفى عدنان الكاف، عضو هيئة رئاسة 
املجلس االنتقــايل الجنويب، نفًيا قاطًعا 
املهندس  السابق  الداخلية  بوزير  االلتقاء 

أحمد بن أحمد امليرسي بعد عام 2016.
أورده  تعليق عىل ما  الكاف يف  وأكد 
امليرسي يف تسجيل صويت متداول قائال: 
الداخلية مل  تقلد منصب وزيــر  "عندما 

التِق به مطلقا حتى اللحظة والكالم الذي 
قاله عار من الصحة".

آخر  امليرسي  "قابلــت  الكاف:  وقال 
مرة يف معاشيق عام 2016، عندما كان 
وزيًرا للزراعــة، يف اجتاع مع د. أحمد 
بن دغــر رئيس الــوزراء حينها، ونائب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية األخ حسني 
االنتقايل  املجلس  رئيس  عرب، وبحضور 
محافظا  كان  )حينها  الزبيدي  عيدروس 

لعدن(، وكان االجتاع مخصًصا ملناقشة 
وضــع كهرباء عدن، وحــر االجتاع 
أيضا د. محمد السعدي حينها كان وزيًرا 
وزير  نائب  باصهيب  نزار  ود.  للتخطيط، 
نائب  التميمي  مبــارك  واألخ  التخطيط، 
وزير الكهرباء، أمــا عندما تقلد منصب 
وزيــر الداخلية مل التِق بــه مطلقا حتى 
من  عار  قالــه  الذي  والــكالم  اللحظة، 

الصحة".

تعز/ األمناء/ خاص:
اقرت إدارة األمــن يف تعز بأن حالة 
الفوىض التي تشهدها املحافظة تسببت 
بها عصابــات وعنارص مطلوبــة أمنيًا 

محسوبة عىل قوات املحور.
جاء ذلك يف بيــان لها حول االعتداء 
الذي تعرض له قسم رشطة الجديري من 
املدعو  تابعة للمحور بقيادة  قبل عنارص 

أسامة القردعي ليلة أمس.

القردعي  مجاميــع  بــأن  موضحة 
واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة  مدججة 
عىل منت ثالثة أطقم عســكرية ومدرعة 
تابعة للجيش الوطني، قامت بإطالق النار 
عىل قســم رشطة الجديري واقتحامها، 
للقسم مع  تابع  واالســتيالء عىل طقم 
األفراد الذين كانوا مناوبني يف القســم 

وأخذهم إىل جهة غري معروفة.
إدارة األمــن علقــت يف بيانها عىل 
أن "بقاء عصابات  الحادثة باإلشارة إىل 

وعنارص مطلوبة أمنيًا محسوبة لألسف 
يتخذ  أن  دون  الوطنــي،  الجيــش  عىل 
التادي  معها أي إجراءات، شجعها عىل 
بالعبث والفوىض وإقالق السكينة لتصل 
بها الجرأة إىل االعتداء عىل املرافق واملقار 

األمنية".
ويف حني قالــت إدارة األمن بأن ما 
حدث "يشــكل جرائم متعــددة"، أكدت 
الرد عىل هذه  بأنها "تحتفظ بحقها يف 

الترصفات الهمجية" - بحسب البيان.

األمناء/خاص:
كشــفت مصادر خاصة لصحيفة "األمناء" عن فشل وعجز 
مجلــس القيادة الرئايس، بإيقاف الرواتــب التي ترصف بالعملة 

الصعبة للمسؤولني يف الحكومة الرشعية.
وقالت املصــادر إن املجلس الرئايس عجز عــن ذلك حيث ال 
زالت قوى نافذة تسيطر عىل بعض موارد الدولة املؤثرة، وترفض 

اعتاد مرتبات املسؤولني بالعملة املحلية.
وأفادت املصادر لصحيفة "األمناء" أن أكرث من سبعني مليون 
دوالر ال زالت ترصف من نفط حرموت للمسؤولني وحاشيتهم، 

بسبب نفوذ حزب اإلصالح اإلخواين عىل رشكات النفط.
يذكر أن اليمن الفقرية، هي أكرث الدول يوجد فيها مســؤولون 
ووكالء، حيث يتقاضون جميعهم مرتبــات بالعملة الصعبة من 

موارد الجنوب. 
ويطالب الجنوبيون، مجلس القيادة الرئايس بإقالة املسؤولني 
والوكالء الخاملني، الذي تم تعيينهم من قبل الســلطة اإلخوانية 

السابقة.

األمناء/ خاص:
علمت "األمناء " أن وزير الخدمــة والتأمينات د.عبد النارص 
الــوايل قد أصدر تعميا يحمل رقم 4 واملوجه إىل وحدات الخدمة 
املدنية يف السلطتني املركزية واملحلية بشأن القرارات الصادرة يف 
الفرتة 1 يناير 201٥ حتى 1 يونيو 2021م والذين شغلوا وظائف 
مدير ووكيل مســاعد ووكيل بالتعيني أو التكليف، خطوة قانونية 

ملعرفة مدى سالمة شغلهم للوظيفة.
وتؤكد االســتارات املوزعة، مقرونة بالتعميم، رشوط شغل 
الوظيفة من الــوكالء والوكالء املســاعدين ومؤهالتهم وأعالها 
شــهادة املاجســتري بعد البكالريوس والخدمة والخربة النوعية 

ونوع القرار.
وشــهدت الفرتة التي حددتها الوزارة حزمة تعيينات لوكالء 
ووكالء مساعدين ومدراء عموم دون الرشوط القانونية واملؤهالت 
املطلوبة، عالوة عىل عدم مبــارشة املعينني للدوام يف مرافقهم 

والعديد منهم يقيمون خارج البالد منذ اندالع حرب 201٥م.
وأفادت مصادر خاصة عاملــة أن التعميم وتطبيق مرفقاته 
بصورة قانونية ســيفرز  ســالمة القرارات التي صدرت للوكالء 
ومدراء العموم وقانونيتها من حيث املؤهالت التي يفتقدها كثري 

من املعينني وتوقيف العمل بها.
وكانــت الوزارة قد دعــت الوحــدات يف التعميم إىل رسعة 
موافاتها بكشف قيادات الوحدات بحسب الناذج املرفقة والسري 
الذاتية للموظفني الذين شــغلوا مدير عام ووكيل مساعد ووكيل 
بالتعيني أو بالتكليف منذ 1 ينايــر 201٥ وحتى 1 يونيو 2021م 
لتمكني الــوزارة مراجعتها ورفعها إىل مجلــس الوزراء التخاذ 

اإلجراءات القانونية وإن آخر موعد لذلك 30 يونيو 2022م.

األمناء/ خاص:
قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء األسبق، املهندس 
خالد محفوظ باحاح، الجمعة، إن "القضية الشــالية اليوم هي 
األكرب تحدًيا"؛ يف إشــارة إىل انقالب جاعــة الحويث واحتالل 

العاصمة اليمنية صنعاء.
واعتــرب يف كلمته  التي ألقاها مبنتــدى اليمن الدويل املنعقد 
يف العاصمة السويدية  ستوكهومل - تابعتها "األمناء" - أن "عمر 
الوحدة اليمنية أربع سنوات فقط ال غري، من 1990 م إىل 1994، 
ومن بعدها تم احتالل الجنوب بجنازير الدبابات وأصوات املدافع 

وتناثر الجثث".
وأثار حديث خالد بحاح جدال واسعا لدى األوساط السياسية 

بني مؤيد ومستنكر لهذا الطرح.

أخبار

بالوثيقة.. حرمان اجلنوبيني من االبتعاث للأكادمييات الع�شكرية وا�شتبدالهم ب�شماليني

�شحيفة اأمريكية تدعو اإىل عملية ع�شكرية �شد احلوثيني

الكاف يك�شف حقيقة لقائه وزير الداخلية ال�شابق اأحمد املي�شري

اإدارة اأمن تعز: ع�شابات تابعة للمحور ت�شنع الفو�شى يف املحافظة

الرئا�شي يعجز عن اإيقاف رواتب 
امل�شوؤولني بالعملة ال�شعبة 

وزارة اخلدمة املدنية ت�شدر تعميًما مهًما 
ب�شاأن الوكلء ومدراء العموم

بحاح: عمر الوحدة اليمنية اأربع �شنوات فقط قالت إن الحوثيين حققوا مكاسب بعد إعالن الهدنة..


