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أخبار

األمناء / خاص :
عىل  "األمناء"  صحيفــة  حصلت 
كشــف حرصي، يثبت أن مليشــيات 
الحــويث املدعومة من إيــران هي من 
املهرة  تدير منفذ شــحن مبحافظــة 

الحدودي، مع عامن.
وقالت املصادر لـ"األمناء" إن منفذ 
الحويث،  مليشــيات  بيد  أصبح  شحن 
تدير  التي  القيــادات  حيث وأن جميع 
املنفذ جميعهم من أبناء شامل الشامل.

معلومات  عىل  "األمناء"  وحصلت 
تفيد بــأن عبداللطيــف ضبعان، نجل 
مقولة،  أحمد  وجالل  ضبعان،  عبدالله 
شقيق مهدي مقولة، يعمالن مسؤوالن 

يف منفذ شحن الحدودي مع عامن.
الحرصيــة  املعلومــات  وتفيــد 

لـ"األمناء" أن نجل ضبعان وشــقيق 
مهدي مقولة، يعملون يف منفذ شحن 
منذ مــدة، بعد تعيينهــم فيه من قبل 
الرشعية يف عهد سلطة الرئيس هادي، 
الذين  اإلخــوان،  قيادات  من  بتوصية 

سيطروا عىل املشهد حينها.

هــؤالء  أن  املعلومــات  وتؤكــد 
مرتبطون بالحوثيني، وتم تعيينهم بناًء 
عىل طلب من محمد عيل محسن الذي 
قطر،  يف  عسكرًيا  ملحًقا  حالًيا  يعمل 
والــذي كان قائــدا للمنطقة الرشقية 

سابقا يف حرضموت.

األمناء / خاص :
العامة  الصحــة  وزيــر  اعــرف 
والسكان، د. قاسم بحيبح، بأن الشعب 
أصبح يعاين من حاالت نفسية، مبرشا 
نفســية  عيادة   "17" افتتــاح  بقرب 
واملستشــفيات  الصحية  الهيئات  يف 

باملحافظات الجنوبية.
وأكــد بحيبح أن افتتــاح العيادات 
يأيت  النفسية  الحاالت  بعالج  الخاصة 
ضمن خطــة وزارة الصحة بالرشاكة 
لتوســيع  العاملية  الصحة  مع منظمة 
الخدمات النفســية ورأب الفجوة فيها 

والتي أهملت خالل فرات طويلة.
ووعد وزير الصحة العامة والسكان 

د. قاسم بحيبح بأن وزارته سوف تويل 
املزيد من االهتامم بالعيادات النفسية.

مواقع  عىل  ناشــطون  وســخر 
التواصل االجتامعي من االهتامم الذي 
أبداه وزير الصحة والســكان بافتتاح 
العيــادات الخاصــة بعــالج الحاالت 
النفســية وتجاهله لألوضاع الكارثية 
واملراكز  املستشفيات  عليها  باتت  التي 
الصحية والفســاد الذي ينخر جســد 

الوزارة.
واعتربوا حديث وزير الصحة حول 
باملحافظات  النفسية  العيادات  افتتاح 
الجنوبية عبارة عن سخرية واستفزاز 
ملشاعر أبناء املحافظات الجنوبية الذين 

يتــم حرمانهم من أبســط الخدمات 
مأرب  ملحافظات  وتسخريها  الصحية 

وغريها من املحافظات الشاملية.

األمناء/العرب:
ضبطــت القــوات األمنية يف 
مع  الحدود  عــىل  املهرة  محافظة 
محركات  من  شحنة  عامن  سلطنة 
املسرّية وأجهزة عسكرية  الطائرات 
أخــرى كانــت يف طريقهــا إىل 
امليليشــيات الحوثيــة، يف الوقت 
الذي تقود فيه مســقط وســاطة 
إلحياء الهدنة بني الحكومة اليمنية 

والحوثيني.
وتعرثت إجــراءات كثرية قام بها 

التحالف العــريب والحكومة الرشعية 
خالل الســنوات املاضية لضبط املنافذ 
ومراقبتها  وعــامن  اليمن  بني  الربية 
نتيجة  األســلحة،  تهريب  مــن  للحد 
التصعيد الذي قوبلت به تلك التحركات 
من قبل العنــارص املمولة من الدوحة 

ومسقط يف محافظة املهرة.
ويف محاولة جديدة للسيطرة عىل 
تلك املنافذ أصدر رئيس مجلس القيادة 
األســبوع  العليمي،  الرئايس رشــاد 
املايض، قرارا يقيض بتشــكيل قطاع 
شــحن  مديرية  يف  جديد  عســكري 
الحدودية مع ســلطنة عامن، وإلحاق 
القطاع مبحور الغيضــة، وهو القرار 
الذي قالت مصــادر مينية مطلعة إنه 
إنشــاء قوة ردع عسكرية  إىل  يهدف 

متتلك كافــة الصالحيات ملراقبة املنفذ 
الشــخصيات  بعض  ومنع  الحدودي، 
القبلية املمولة مــن قطر – عامن من 
إرباك العمــل يف املنفذ وفرض وصاية 

عليه.
وترافق الكشــف عن ضبط شحنة 
مع  املســرّية  الطائــرات  محــركات 
مــؤرشات عىل حراك متولــه الدوحة 
بني  القطريــة  الوســاطة  إلفشــال 
حيث  والحوثيني،  اليمنيــة  الحكومة 
أشارت مصادر مينية مطلعة إىل تبني 
املمولة  واإلخوانية  الحوثيــة  القنوات 
إىل  يهدف  الدوحة خطابا مشركا  من 
التحريــض عىل أّي اتفــاق وإظهاره 
مبثابة استسالم للحوثيني يف محاولة 
لتأجيج الشــارع املؤيــد للرشعية يف 

اليمن.

التقارب  إن  املصــادر  وقالــت 
العامين – الســعودي – اإلمارايت 
التــي تعمل إعالميا  الدوحة  أزعج 
وسياســيا عــىل خلــط األوراق 
لتكثيف  املهرة  يف  أدواتها  وتحريك 
بهدف  األســلحة  تهريب  عمليات 
إحراج مســقط التي تشري املصادر 
إىل أنها أجرت مراجعات كبرية عىل 
مواقفهــا وحجمت نفــوذ الخلية 
الدوحة  متولها  كانت  التي  اليمنية 

من داخل األرايض العامنية.
دبلوماســية  مصــادر  وأكــدت 
لـ”العــرب” أن املوقــف العامين بات 
الســعودي  املوقفني  من  أكرث  يقرب 
اليمني منذ تويل  امللف  إزاء  واإلمارايت 
السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم 
يف ســلطنة عامن، مع وجود بعض 
املخــاوف والتحفظات املتعلقة باألمن 
اإلسراتيجي للسلطنة، يف الوقت الذي 
يتطابق فيه املوقف القطري مع موقف 

طهران.
وأكدت املصــادر أن اآلونة األخرية 
شــهدت إضعافــا تدريجيــا للجناح 
املدعوم من قطر يف مســقط والذي 
طهران   – الدوحــة  ألجندة  مييل  كان 
اإلسراتيجية  العالقات  حســاب  عىل 
واالقتصاديــة بني مســقط من جهة 

والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.

األمناء/ خاص:
تتواىل الفضائح والخيانات الكربى للقيادات العسكرية اإلخوانية 
يف أعىل هرم املؤسسة العسكرية، وطعناتها للقوات العسكرية التي 

تخوض معارك عنيفة ضد مليشيات الحويث املدعومة من إيران. 
وقام وزير الدفاع الســابق املوايل لجامعــة اإلخوان يف اليمن، 
الفريق محمــد املقديش، بعقد صفقة ضخمــة، مبليارات الرياالت، 
برشاء ذخائر وأسلحة آلية متوسطة من إحدى الدول الخارجية، قبل 

إقالته من منصبه. 
وبحســب الصحفي الجنويب البارز صالح الحنيش، فإن الصفقة 
التي عقدها املقديش قبل مغادرته لوزارة الدفاع بقيمة ما يقارب 50 

مليار ريال.
وقال الحنيش إن املقديش مل يكن يف بالــه أن تغيريه من وزارة 
الدفاع ســيكون قبل وصول هذه الشــحنة واســتالمها، مضيفا أن 
املقديش أُقيل، وقبل ما يقارب شــهرين، وصلت شحنة الذخائر التي 

عقد صفقة رشاءها املقديش إىل ميناء عدن.
وأضــاف الحنيش أن هذه الشــحنة تم نقلها إىل مســتودعات 
عســكرية يف العاصمة عدن، وتم توزيع مجموعة صناديق من هذه 
الذخرية إىل بعض الجبهات يف الحدود الجنوبية ليكتشــف فيام بعد 

أن جميع الذخائر تالفة.
وأوضح الحنيش أنه تم فيام بعد تفتيش املخازن التي وضعت فيها 
شحنة الذخائر، واكتشف أن كل ذخائر الشحنة صنعت عام 1961م، 

أي بعد ثورة 26 سبتمرب بعام واحد.
واعترب الحنيش هذه الصفقة بالخيانة العظمى، حيث قال إن وزير 
دفاع يخوض جيشــه حرًبا مصريية مع  مليشــيات الحويث ويقوم 

برصف عرشات املليارات يف صفقة شحنة ذخائر تالفة وفاسدة.

األمناء/ خاص:
أجرى مجلــس الوزراء يف اجتامعه أمس برئاســة رئيس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، نقاًشــا تقييمًيا لألداء خالل العامني املاضيني، 
إضافة اىل مناقشة األوضاع السياسية واالقتصادية العامة، والقرارات 
واإلجراءات االقتصادية واملالية والنقدية التي اتخذها املجلس، مبوجب 
التوجيهات الرئاســية، للحفاظ عىل اســتقرار االقتصاد الوطني، يف 

ضوء املستجدات الراهنة.
واســتعرض املجلس يف االجتــامع املنعقد عــرب االتصال املريئ، 
الرتيبات الكفيلة بضامن عدم تأثري تلك اإلجراءات عىل حياة ومعيشة 
املواطنني، وكذلك الخيارات املتاحة لتنميــة اإليرادات ورضورة تفعيل 
القطاعات اإلنتاجية واالســتثامرية واإليرادية، ووجه بهذا الخصوص 
الوزارات والجهات املعنية بالتنســيق مع الســلطات املحلية بتكثيف 

اإلجراءات الرقابية عىل األسواق.
وأكد املجلس حرصه عىل تطبيق كافة أشكال الرقابة عىل اإلجراءات 
املتخذة والتأكد من عدم املساس مبعيشة املواطنني اليومية، وضامن أن 
ترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ عىل االستقرار االقتصادي ومنع 

انهيار العملة الوطنية.
واســتعرض مجلس الوزراء، السياسيات املطلوبة لتعزيز االقتصاد 
الوطني وبناء اإليرادات وتنويعها وتوســيع أوعيتها وضامن وصولها 
إىل الحســاب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقترص 
عــىل اإلنفاق الحتمي والرضوري، ومبا يؤدي إىل تحقيق االســتقرار 
املايل والنقدي، وكلــف الوزارات والجهات املختصــة بالرفع بتقارير 

دورية عن مستوى التنفيذ إىل املجلس أواًل بأول.
وشــدد املجلس عىل ترسيع اســتكامل إجراءات رصف العالوات 
الســنوية ملوظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة عىل املستويني 
املركزي واملحيل والوحدات املؤجلــة لألعوام -2014 2020م، مبوجب 
قرار مجلس الوزراء، ووجه الوزارات املعنية بالتنسيق مع البنك املركزي 

اليمني استكامل اإلجراءات وفق مسار رسيع.
كام أكد عىل اســتمرار اإلجراءات الهادفــة إىل تقليص النفقات، 
مبا يف ذلــك تصحيح قوائم االبتعاث الخارجي وإخراج األســامء من 
غري املســتحقني خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراســية 
يف الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماســية وامللحقيات، 
وتعزيز الشــفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات 

األساسية التي متس حياة ومعيشة املواطنني.
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