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األمناء/خاص:
عىل  "األمناء"  صحيفــة  حصلت 
معلومــات تتعلق بحــرب صيف 94، 
وهي معلومات حرصية تكشف للمرة 
األوىل تؤكد مدى الوحشــية والحقد 
القيــم واملواثيق من  والتجرد عن كل 
آنذاك بحق رشيحة  نظام صنعاء  قبل 
من إحدى الرشائح املهمة يف الجنوب.

تحصلت  التي  املعلومات  وتشــر 
عليها "األمنــاء" من مصادر موثوقة 
بأن مجموعه من الطيارين الجنوبيني 
وقعوا يف األرس أثناء الحرب التي شنها 
نظام صنعاء ضــد الجنوب عام 94م 
الزومحي  الطيار صالح قاسم  ومنهم 
يف  "هيلوكبرت"  طيار  وهو  الردفاين، 

اللــواء العارش بصــاح الدين، حيث 
أسقطت طيارته يف منطقة الصبيحة 
استشهد من  فيام  وتم أرسه،  وأصيب 

كان معه يف الطائرة.
عىل  أيضا  "األمناء"  تحصلت  كام 
الطيار حســن  معلومــات تفيد بأن 
النقيب، وهو طيار "ســوخوي" يف 
تم  بدر  معســكر  يف  الخامس  اللواء 
إسقاط طائرته يف تعز وتم أرسه، وقد 
أفادت معلومات تحصــل عليها ذوو 
الطيارين األرسى من أحد  كبار ضباط 
القوى الجوية يف صنعــاء بأن عدًدا 
من الطيارين األرسى من بينهم صالح 
متواجدون  النقيب  وحسني  الزومحي 

يف سجن القوى الجوية يف صنعاء.
بأنه  لـ"األمناء"  أكــدت  املصادر 

وبعــد ميض أيــام يف تلــك الحقبة 
الزمنية تــم نقــل الطيارين األرسى 
الفرقة  بأنه يف  آخر يعتقد  إىل موقع 
األوىل مــدرع ومتــت تصفيتهم مع 

أرسى جنوبيني آخرين.
وقائع  الواقعــة  هذه  وتكشــف 
مامثلة تعــرض لها املئات من األرسى 
بأيدي  باألرس  وقعوا  الذين  الجنوبيني 
قــوات صنعــاء ومــا زال مصرهم 
مجهــوال حتى اآلن وهــو األمر الذي 
يســتوجب مــن املنظــامت املهتمة 
بحقوق اإلنسان ومجلس األمن الدويل 
التحرك لفتح تحقيق يف الجرائم التي 
الجنوبيني  ارتكبها نظام صنعاء بحق 
ما  الذين  األرسى  والكشف عن مصر 

زالوا مخفيني حتى اليوم.

األمناء/ خاص:
قام محافظ تعز، نبيل شمســان، 
بتأجر قســم القلب يف املستشــفى 
الجمهــوري وتحويله إىل خاص، يف 
املحافظة  تشهدها  مل  خطرة  سابقة 
جراء االنفات والفساد املسترشي يف 

مفاصل الحاملة تعز.
وحســب املصادر - التــي أفادت 
صحيفة "األمناء" - فقد قام محافظ 
محافظــة تعز بتأجر قســم القلب 
يف املستشــفى الجمهوري وتحويله 
إىل خــاص تحت ذريعــة أن الخدمة 
الوثيقة  تخصصية حسب ما جاء يف 

املرفقة.
وأضافت املصادر أنه قد تم االتفاق 
كٍل من  بــني  الــذي عقد  باالجتامع 
إدارة مركز القلــب واألوعية الدموية 
ممثلة مبديرها د. أبو ذر عبده الجندي 
وإدارة مستشفى الجمهوري التعليمي 
العامة ممثلة مبديرها د. نشوان أحمد 
األجهزة  بعــض  لرتكيب  الحســامي 

لقسم القســطرة، إال أن االتفاق الذي 
منعطفا  أخذ  االجتــامع  عن  متخض 
آخــر، حيث وجه محافــظ محافظة 
فصل  بأهمية  شمســان  نبيــل  تعز 
من  سواء  التامة  املركز  واســتقالية 
الجانب املــايل أو اإلداري والتنظيمي 
واللوجســتي وتم االتفاق عىل تسليم 
مبنى العناية القلبية ومبنى القسطرة 
ملحق  ومبنــى  القدميــة  القلبيــة 
الجمهوري  القلبية "إدارة  القســطرة 
العيادات الخارجية  ســابقا"، ومبنى 
ومبنى البوفيــه ملركز القلب واألوعية 
ضمن  جميعها  تكــون  ليك  الدموية 
نطــاق مربع مبــاين املركــز، كون 
الخدمة املقدمــة تخصصية جدا، وتم 
أيضا االتفاق عــىل ترتيب لفتح بوابة 
غربية من ســور املستشــفى لتكون 
سهولة  لضامن  الرئيسية  املركز  بوابة 

الدخول والخروج إىل املركز.
وأوضحــت الوثيقــة - بحســب 
القلب  إدارة مركز  املصادر ذاتها - بأن 
الجمهوري  املستشــفى  إدارة  أمهلت 

مدة قدرها شــهر واحــد وذلك للنقل 
وإفراغ األثاث املكتبي وسعي الطرفني 
وعدم  املحافظ  بتوجيهــات  بااللتزام 
الخاصة  اإلجــراءات  وعرقلة  التأخر 

مبضمون هذا العقد. 

األمناء/ خاص:
فند مدير عام البعثات بوزارة التعليم 
العايل د. ســامل الطاهري ما وصفها بـ 

"االدعاءات" التي نرشتها الوزارة ضده.
وأوضح الدكتور الطاهري قائا: "إن  
كل ما تــم ذكره يف التفنيــد ال أحب أن 
أدخل يف جــدال حوله، ولكن للتوضيح: 
الرسالة املقدمة مني ملعايل الوزير بطلب 
موافقته للســامح البن أخي أن يحصل 
عىل مقعد درايس والذي نســبته 94% 
تكفي ألي عاقل بأين كمدير عام للبعثات 
غر قادر عــىل مترير مقعد واحد فقط، 
وال أقرب النــاس إيل إال بعد تقديم طلب 
ملعايل الوزير وأخــذ املوافقة منه.. ماذا 

يعني ذلك؟ الجواب لكم".
وأضــاف: "فيــام يخــص الوثيقة 
املوجهة إىل أعضــاء لجنة جهاز الرقابة 
واملحاسبة هذا يدل عىل ثقتي من نفيس 

بأين غر متورط يف أي مخالفة..
الوثيقتني املوجهتني  وفيام يخــص 
لرئيــس الــوزراء، والتي تحــيك إنهم 
ومبجهودهم عملوا عىل تخفيض املبالغ 
ووفروا للدولة أيضًا غر صحيح، والدليل 
أن االبتعــاث موقف من عــام 2015 ما 

عدا التبــادل الثقايف.. وبذلك كل الطاب 
تخرجوا  قــد  العام  هــذا  قبل  املبتعثني 
ومفروض املبالغ ال تتجاوز املليون دوالر 
التي متت وتتم  العبث واإلضافــات  لوال 
بــدون أي ضوابط أو معايــر معتمدة، 
والذي هم بأعداد كبرة جدًا وأنتم جميعا 
مطلعني عىل الكشــوفات التي تصلكم.. 
هل من تم اعتامدهم مستحقني أو يوجد 

من هو أحق منهم؟ الجواب لكم".
وتابــع الدكتــور ســامل الطاهري 
أنا مش ضد اعتامد  بالقول: "للمعلومية 
مســاعدات مالية للطاب عىل اإلطاق، 

ولكــن يجــب أن تكون وفــق ضوابط 
ومعاير من قبل لجنة االبتعاث، وتتوزع 
ضمن  دخل  ملــن  املحافظات  كل  عــىل 
الضوابــط واملعايــر.. وأنــا مش ضد 
ولكن  اإلطاق،  عــىل  العليا  التوجيهات 
امللف،  يف  التوجيهات  من  صورة  تحفظ 
وأنا متأكد أنها محدودة ســتكون، ليس 

باملئات".
بلجنة  "أطالــب  قائا:  واســتطرد 
الوزارة والتأكد من  الفســاد للنزول إىل 
كل الوثائق، ومن وجدته مداًنا تحاســبه 
وأولهم أنا إذا أثبتوا أي مخالفة مني هناك 
منح تبــادل ثقايف يتــم توزيعها بدون 
عام  كمدير  علمــي  وبدون  مفاضلة  أي 

للبعثات، وكل يشء موثق".
واختتــم مدير عام البعثــات بوزارة 
إقالتي  " ســبب  بالقول:  العايل  التعليم 
من قبل معايل الوزير هي كونني طالبت 
أن  أتوقع  العبــث، ومل  بالعدل ووقــف 
يكون د. عبدالرقيب منتظًرا هذه اللحظة 
بفارغ الصرب، ولكن رويًدا لن نستســلم 
للمخالفات مبا فيهــا إلغاء قرار تعييني 
والذي هو من قبل رئيس الوزراء والذي ال 
الوزراء.. أمتنى  إال قرار من رئيس  يلغيه 

أن تكونوا منصفني".

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" بأن مليشيات الحويث، تقوم منذ أكرث 
من شهر بدراســة وتجربة عدة مقرتحات لنشيد وطني جديد، بدال 
عن النشــيد الوطني الذي اعتمد يوم إعــان الوحدة بني الجنوب 

والشامل عام 1990م.
وأوضحت املصادر بأن لجنة قد شكلت لهذا الغرض، ومن املتوقع 

أن تستكمل عملها يف غضون أيام. 
كام أفادت املصادر أنه ســيتم اإلعان رسمًيا عن النشيد خال 

األيام القادمة، مشرة بأن النشيد سيكون نشيًدا إسامًيا.
وبحســب املصادر فإن عملية تغير النشيد الوطني تتزامن مع 
مشــاورات تجريها مليشيا الحويث حول العَلم الوطني، مؤكدة بأن 

موضوع العَلم قيد الدارسة لتغيره. 
يذكر أن مليشــيات الحويث قد وعــدت بتغير املنهج الدرايس، 
وبالفعل قامت بتغيره بشــكل كامل، مبا يتناســب مع توجهات 

جامعة الحويث.

 مأرب / األمناء /  خاص:
بحفل رسمي، أشهرت سلطات مأرب الخاضعة لسيطرة جامعة 
اإلخوان، السبت، ما أســمته "ائتاف قبيلة مراد"، وسط معارضة 
شديدة من قبل أبناء القبيلة الستغال اسم قبيلتهم لخدمة الجامعة.
إشــهار االئتاف الذي يديره عنارص مقربة من حزب اإلصاح 
)الذراع السيايس إلخوان اليمن(، زعم يف بيان تدشينه بأنه يهدف 
"إىل دعم وإســناد الحكومة الرشعية والجيــش الوطني واألمن 
وتوحيــد صفوف أبنــاء القبيلة وجمع كلمتهــم وقوتهم لتحرير 

مديريات مراد الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيني اإلرهابية".
والقى إشــهار االئتاف معارضة وغضبا شديدا من قبل نشطاء 
وقيادات مــن قبيلة مراد عىل مواقع التواصــل االجتامعي، الذين 
ذّكروا بالخيانات والخذالن التــي تعرضت لها القبيلة العام املايض 
مــن قبل الرشعية وســلطات مأرب اإلخوانية وأدت إىل ســقوط 

مديريات مراد بيد مليشيات الحويث.
حيث يصف صادق القردعي، مؤســس حركة أحفاد القردعي، 
بشكل ســاخر يف منشور له عىل "الفيس بوك"، هذا االئتاف بأنه 
"ائتاف إصاح مراد"، مؤكدًا أن قبيلــة مراد "أكرب من أن يقودها 

حزب اإلصاح"، باسم هذا الكيان، حد قوله.
يف حني يصفه سكرتر أول ملنظمة الحزب االشرتايك يف مأرب 
ناجي الحنييش بأنه "ائتاف الوكيل الحرصي"، متهاًم القامئني عىل 
َذمة القبيلة وتشتيتها وتقسيمها  الكيان بالعمل عىل "مضاعفة رَشْ
بطريقة سياسية، فيام لها تقسيامت اجتامعية تاريخية معروفة"، 
مضيفًا: لألســف كثر ممن يعول عليهم يفقدون البصرة يف زمن 

ال يجب فقدانه.
وشن الحنييش هجومًا حادًا ضد السلطات يف مأرب من خال 
تبني "تفريخات بأســامء قبائل"، واصفًا ذلــك بالعبث. ويواصل 
هجومــه قائًا: بعد ســيطرتهم عــىل النفط والغــاز واإلغاثات 

واملنظامت واملؤسسات، اآلن يكملونها لاستحواذ عىل القبيلة. 
يف حني يرى خالد بقان أمني عام مجلس شــباب سبأ، األمر 
بأنه اســتخدام للقبيلة من قبل جامعة اإلخوان كساح للتمرد عىل 
قرارات مجلس القيادة الرئايس، مشــرًا إىل ما شــهدته الجوف 
مؤخرًا من مترد ضد قرار إقالة املحافظ اإلخواين أمني العكيمي عرب 

اعتصامات مسلحة باسم قبائل بكيل.
ويضيف بقان: كأن قبيلة مراد نكرة وبحاجة إىل رعاية رسمية 
من العرادة حتى يشهرها ويظهرها بصفة رسمية من خال بضعة 

أشخاص مؤطرين يف حزب اإلصاح.
وتــأيت هذه الخطوة يف ظل الحديــث عن رفض عضو مجلس 
الرئاسة ســلطان العرادة التخيل عن منصب محافظ مأرب أسوة 
بعضــو املجلس فرج البحســني الذي تخىل عــن منصب محافظ 
حرضمــوت، كام يتهم املجلس االنتقايل العــرادة مبواصلة رفضه 

توريد إيرادات املحافظة لحساب البنك املركزي يف عدن.
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