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األمناء/خاص:
أصدر وزير التعليم العايل والبحث 
الوصايب  أحمد  خالد  الدكتور  العلمي 
قراًرا بتعيني رمزي ســعيد املخاليف 
رئيســًا لوحــدة املشــاريع املمولة 

خارجيًا.
وتحصلت صحيفة "األمناء" عىل 
وثائق صادرة عن وزير التعليم العايل 
العلمي بتكليف رمزي سعيد  والبحث 
املخاليف برئاســة وحدة املشــاريع 
املمولــة خارجيًا خلفــًا ملعاذ حمود 

عقالن.
الوزير رسالة إىل أمني  كام وجه 
عام مجلس الوزراء ووزير التخطيط 
الفني وجميع  التعليــم  ونائب وزير 
بإيقاف  العمــوم  ومــدراء  الوكالء 
عقالن  حمــود  معاذ  مــع  التعامل 
كرئيس لوحدة إدارة املشاريع املمولة 

خارجيًا.

ويــأيت تعيني رمــزي املخاليف، 
املقرب من الوزير الوصايب، رئيًســا 
لوحدة إدارة املشاريع املمولة خارجيًا 
بهدف السيطرة عىل املشاريع املمولة 
الكويت  ودولة  األورويب  االتحاد  من 

واملنظامت الدولية .
يذكــر أن هذه املشــاريع املمولة 
من الخارج تتبع وزارة التعليم الفني 
والتي تم دمجها مــع وزارة التعليم 

العايل.

األمناء/خاص:
العســكري  الخبــر  قــال 
جميــل  العميــد  واالســراتيجي، 
املعمري، إن الدعوات للتظاهر والتمرد 
من قبل حــزب اإلصالح يثبت ويؤكد 
أنهــم يعملون  ضــد الرشعية ودول 

التحالف العريب.
مداخلته  أثناء  املعمري،  وأشــار 

يف برنامــج )بتوقيــت عدن( عىل 
قناة الغد املــرشق، أن حزب اإلصالح 
عىل مدى مثان ســنوات سيطر عىل 
كانت  والنتيجة  واملوازنــة،  القــرار 
الجوف  تســليم  الجميع  يعرف  كام 
طواعيــة للحويث واالنســحاب يف 
وتكلمنا  منها  وحذرنا  سبق  صفقات 
عنها، وكان العكيمي هو قائد املحور 

واملحافظ للجوف.
أن حزب اإلصالح  املعمــري  وأكد 
يسعى للبقاء حتى وإن كانت النتيجة 
دمــار اليمن، هذه حقيقــة مؤكدة، 
وموقف الحزب يف شــبوة والجوف 
القيادة  لقــرارات مجلــس  ورفضه 
الرئايس دليل أثبته الحزب وعبَّ عنه 

عىل الواقع.

األمناء/خاص:
اإلخوانية  املامرســات  تدفــع 
حرضموت،  وادي  يف  اإلرهابيــة 
نحو سيناريو تصعيدي، فمن خالل 
رفض املليشيات االستجابة ملطالب 
الشعب الجنويب فهي تضع نفسها 

أمام فوهة بركان غضب الجنوب.
ســيتمثل  الجنويب  الــبكان 
يف التــزاٍم أصيــٍل بحامية وادي 
ممكنة،  طريقــة  بأي  حرضموت 
مــن اإلرهاب اإلخواين املســعور 
الحرب  أمد  الذي يســتهدف إطالة 

وتوسيع رقعة استهداف الجنوب.

اإلخوانية  املليشــيات  تــؤدي 
هذه املامرســات االستفزازية يف 
توقيت هي أضعــف ما تكون فيه 
عــىل األرض وذلك عىل وقع عديد 
الفصيل  تلقاها هذا  التي  الرضبات 
وقواته  وشــعبه  الجنوب  يد  عىل 

املسلحة الباسلة.

األمناء/خاص:
قال  شــيخ قبيلة آل عبدالله بن دحة – العوالق، لحمر 
عيل لسود، إن مثلث املوت )يافع وردفان والضالع( املثلث 

الذي كرس شوكة االحتالل.
القوي  املثلــث الوطني  وأضاف يف تغريدتــه: "هذا 
الشجاع املضحي بخرة رجاله محل فخر واعتزاز يف كل 

األمناء/خاص:ربوع الوطن".
أصدر وزيــر الداخلية اللواء الركن 
إبراهيم حيدان قراًرا بتعيني مســؤول 
يف الوزارة مبنصب جديد خارج إطار 

القانون.
وثيقة  عىل  "األمنــاء"  وتحصلت 
القرار الذي أصدره حيدان والذي حمل 
رقــم )100( بتاريــخ 2 أبريل 2022 
أحمد  املقدم محمــد  بتعيــني  قىض 
بحيبح نائًبا ثانًيــا ملدير عام التعاون 

الدويل.
لـ"األمناء"  خاصة  مصادر  وقالت 

بأن هذا املنصب ال يوجد ضمن هيــكل وزارة الداخلية بل إن الوزير 
حيدان اســتحدث هذا املنصب دون الرجوع إىل النظم واللوائح التي 

تنظم عمل وزارة الداخلية.

األمناء/ خاص:
حصلت صحيفة "األمناء" عىل معلومات، تفيد بأن الرئيس 
الرويس فالدمير بوتني، أرسل موفًدا خاًصا إىل الرئيس اليمني 

السابق عيل عبدالله صالح قبل اندالع ثورة الربيع العريب.
وأوضحت تلك املصادر لصحيفة "األمناء" بأن املوفد الخاص 
التقى يف صنعاء الرئيس السابق عيل عبدالله صالح، وطلب منه 
بأن يسلم عدة مناطق يف شبوة وحرضموت، ومنطقة بني أبني 

ولحج، وكذلك املخا.
وقــال موفد بوتني لصالــح، إن يف هذه املناطق ســتكون 
استكشافات نفطية كبرة، ســتنقل اليمن إىل الدول الغنية يف 

مدة وجيزة.
وطلــب املوفد الرويس من صالح، أن يكون الرد حااًل، غر أن 
صالح طلب منحه فرصة للتفكر باملوضوع، وهو األمر الذي تم 
رفضه من قبل املوفــد الرويس الذي أرص عىل أن يكون الرد يف 

تلك األثناء.
وقبل مغــادرة موفد الرئيس الرويس قــال للرئيس صالح: 
"ليس لديك جيش تعتمد عليه يف الفرة القادمة، ونحن ســوف 

نقوم بتدريب وبناء جيش مدرب".
وبحســب املصادر املوثقة فقد خرج املوفد الرويس من عند 
صالح وعالمات الغضب تبدو عىل وجهه، مشرة إىل أن صالح 
أجرى يف اليوم التايل اتصااًل هاتفًيا باملوفد الرويس وأبلغه بأن 

املوضوع منتهي )يف إشارة إىل رفضه للطلب(. 

األمناء/ خاص:
علمت صحيفه "األمنــاء" أن وكيل وزارة الصحة شــوقي 
الرشجبي قد قام بالنزول إىل مكتب البنامج السعودي، املرشف 
عىل تجهيز وتشــغيل مستشفى عدن العام، محاواًل خلق حجج 
وأعذار حول عملية تشــغيل املستشــفى، غر أن القامئني عىل 

البنامج السعودي مل يتجاوبوا معه.
وأكدت املصادر بأن الوكيل الرشجبي قام بالنزول دون تنسيق 
مع الســلطة املحلية بعدن ودون أي تكليف رســمي، وفور علم 
املحافظ أحمــد مللس بهذا األمر اتخذ اإلجــراءات الكفيلة بعدم 

تكرار مثل هذه الترصفات. 
وأشــارت املصادر يف ســياق إفادتها لـ"األمناء" بأن وكيل 
وزارة الصحة شــوقي الرشجبي ال يريد افتتاح مستشفى عدن 

العام ألسباب مجهولة.

أخبار
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