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أخبار

األمناء/خاص:
علمت "األمناء" مــن مصادر وثيقة 
بأن اململكة العربية الســعودية ســوف 
تقوم يوم الخميس القادم بتسليم قيادة 
البنــك املركزي اليمني دفعــة كبرية من 

الوديعة.

قيادات يف  بــأن  املصادر  وأوضحت 
البنك املركزي ســوف تغــادر العاصمة 
السعودية  العاصمة  الثالثاء صوب  اليوم 
"مليار  تحويل  مراسيم  لحضور  الرياض 
دوالر" إىل حســاب البنك املركزي وذلك 
لإلســهام يف إيقاف تدهــور االقتصاد 

اليمني وانهيار العملة املحلية.
وطبًقا للمصادر فــإن قيادة اململكة 
العربية الســعودية قــد وضعت بعض 
االشرتاطات عىل الجانب اليمني لضامن 
عــدم إهــدار الوديعة ورصفهــا بغري 

موقعها.

األمناء/خاص: 
عليها  تحصلــت  معلومات  أفــادت 
"األمنــاء" بأن وزير التعليــم العايل د. 
خالد الوصايب عاد إىل اليمن، واستقبله 
مجموعة من املوظفني باحتفال كبري يف 

مقر الوزارة بالعاصمة عدن. 
وقالــت مصادر مطلعــة، إن الوزير 
الوصايب وصــل إىل مقر الــوزارة يف 
ملزاولة  املــايض  األحد  عــدن  العاصمة 
أعامله، واستقبله مجموعة من موظفي 

وزارة التعليــم العايل، وعملوا له "تورتة 
مع الكيك والشــموع والعصائر" احتفاًء 

بعودته. 
الوزيــر  أن  املصــادر،  وأوضحــت 
الوصايب الذي توجد عليه قضايا فســاد 
يف املحكمة والنيابة، حظي باســتقبال 
كبري مــن قبل مجموعة مــن موظفي 
الوزارة، وعاد ليــامرس أعامله من مقر 

الوزارة. 
واســتغربت املصــادر مــن صمت 

الحكومة ومجلس القيادة الرئايس، لعدم 
اتخاذهم اإلجــراءات الالزمة ضد الوزير 
تتعلق  فســاد  بقضايا  املتهم  الوصايب، 

باملنح الدراسية وقضايا أخرى. 
يذكر أن الوزير خالد الوصايب املوايل 
اليمن، متهم يف  اإلخــوان يف  لجامعة 
الدراسية  باملنح  تتعلق  عدة قضايا فساد 
وقضايــا أخرى منها املنــح املالية التي 
قدمها الصنــدوق الكويتي إلعادة تأهيل 

كليات املجتمع يف اليمن.

األمناء/ خاص:
اشتكت العديد من أرس شهداء جيش 
الرشعيــة يف تعز، األحــد، من توزيع 
الشقق الســكنية يف املدينة املخصصة 
الكويت، مبعايري  لهم واملبنية بدعم من 

الوالءات الحزبية.
وأفــادوا، أنــه تم ”توزيــع جميع 
الشقق عىل قيادات وأعضاء محسوبني 
يف اإلصالح، بعضهــم ليس من أقاربه 
أي شهيد، وبعضهم تزوج بامرأة شهيد 
ســابق ليحصل من خاللها عىل الشقة 
السكنية، وآخرين أرس لقتىل يف حوادث 

انفالت أمني واشتباكات".

لبــوا  طا و
القيادة  مجلس 
يس  ئــا لر ا
لســلطة  ا و
املحلية يف تعز 
تشــكيل  إىل 
للتحقيق  لجنة 
فســاد  يف 
الشقق  توزيع 

السكنية.
ن  كا و

اإلصالح قد حول مدينة الشــهداء التي 
120 شــقة  بنتها الكويت وتتكون من 

ســكنية، إىل مدينة “األيتام واألرامل”، 
ملغًيا اســم الشهداء متهيًدا لتوزيع تلك 

الشقق عىل قياداته وأنصاره.

األمناء/ خاص:
أكد تقرير ملعهد الرشق األوســط للدراسات 
السياســية أن الخالفــات يف اليمــن ال تزال 
متصاعدة، ومل يتم حتى اآلن البت يف أي منها، 
ال سيام بعد الحوارات التي تحدثت وسائل إعالم 
رســمية وأهلية أنها تتم بــني جامعة الحويث 

وبني اململكة العربية السعودية.
التقرير الذي نرشه املعهد الرشق أوســطي، 
أكد أن املشــكلة الحالية والقدميــة يف اليمن 
الذي يطالب شــعبه  اليمن الجنويب  تتمثل يف 
باستعادة دولتهم، بعد فشل الوحدة اليمنية بني 
اليمنية  العربية  والجمهوريــة  الجنويب  اليمن 

يف العام 1990 والتي انتهت بحرب اســتطاعت 
الجمهوريــة اليمنيــة من اقتحــام دولة اليمن 
الجنويب )جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية( 
1994 وتدمري كل  أهلية عــام  وهزميتها بحرب 

مقدراتها وصنع املعاناة ألهلها  لسنوات طويلة.
وذكر التقريــر أن املجلس االنتقايل الجنويب 
أصبــح اليوم هو املمثل الرئييس لقضية شــعب 
جنوب اليمن، والذي خــرج منذ 2007 للمطالبة 
باستعادة استقالل دولتهم التي دخلت يف وحدة 

مع الجمهورية العربية اليمنية.

اليمن سيعود دولتني
الدراســات  فإن كل  املعهــد  لتقرير  وفقــا 
السياسية واالسرتاتيجية تؤكد أن اليمن لن يبقى 
واحًدا وأنه ســيصبح دولتني بالعودة إىل ما قبل 

العام 1990.
وأشار املعهد أن تحول اليمن لدولتني، سيكون 
املوحد  البلد  اليمنية وبقــاء  الوحدة  بعد فشــل 
ســنوات منذ 1990 بانقسام شــبه تام، واألبرز 
منها االنقســام االجتامعي والثقايف، واستمرار 
املطالب الشــعبية يف جنوب اليمن باســتعادة 
دولتهم. األمر الذي يعزز تلك الدعوات هي سيطرة 
جامعة الحوثيــني املمولني من إيران وهي العدو 
الرئييس للمملكة العربية الســعودية ، مسيطرة 

عىل غالبية محافظات اليمن العريب الشاميل.
الــرورة  أن  املعهــد  تقريــر  وأكــد 
املنطقة تجعل من عودة  الجيواســرتاتيجية يف 
دولــة جنوب اليمن مســتقلة كــرورة أمنية 
العربية  للمملكة  خاصة  وسياسية  واسرتاتيجية 
مع  مصريًيا  رصاًعــا  تخوض  التي  الســعودية 
جمهورية إيران وحرســها الثوري الداعم األبرز 

لجامعات تشعبية يف كل من اليمن 
ولبنان والعراق وسوريا.

التوافق داخليا معدوم ومفاوضات 
السعودية محدودة

وخلص التقرير أن ما يجري من 
تقتنع  رصاع سيبقى مستمرا حتى 
الرصاع  إنهاء  برورة  األطراف  كل 
التحالف  حــرب  أفرزته  مــا  وفق 
العــريب يف اليمن ضــد الجامعة 

الحوثية اإليرانية وحلفائها.
ما  بأن  تقريــره  املعهد  وأضاف 
يجري مــن مفاوضات ومشــاورات غري معلنة 
بني الســعودية وإيــران وجامعــة الحويث مل 
تســفر عن نتائج حتى اآلن، رغم أنها ترتكز يف 
وضامن  للسعودية  والعســكري  األمني  الجانب 
عدم االعتداء عليها. فيام سترتك بقية املشاورات 
املتحدة  األمم  تقودها  قادمة  ملرحلة  السياســية 
للتوفيق بني األطراف السياسية اليمنية باعتباره 

شأن داخيل لليمن.
لكن املعهد ختم تقريره بأن الحلول السياسية 
يف اليمن ال تزال صعبة للغاية نتيجة انعدام الثقة 
وعدم وجود أي توافق بني شــامل اليمن وجنوب 
اليمن الذي يطالب شعب الجنوب داخليا باستقالل 
تام لدولتهم وأصبحت لديه قوة عسكرية وقيادة 
سياســية موحدة تتمثــل يف املجلس االنتقايل 

الجنويب.

األمناء/ خاص:
ال زال وزير الدولة محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمد حامد مللس، 
يقوم  برصف عالوات املعلمني يف الرتبية والتعليم يف العاصمة عدن منذ 

السنة املاضية حتى اليوم. 
ويرصف املحافظ مللس عالوات املعلمني يف العاصمة عدن للعام الثاين 
عىل التوايل بدون تدخل من حكومة املناصفة وال مجلس القيادة الرئايس. 
وبحســب مصادر لـ"األمناء" مل ترصف وزارة املالية حتى اليوم ريااًل 

واحدًا لعالوات الرتبية والتعليم التي التزمت برصفها يف وقت سابق.
وأوىف املحافظ مللس بوعده وال زال يرصف عالوات معلمي الرتبية يف 
العاصمة عدن، رغم أن مســتحقات املعلمني ليست من ميزانية محافظة 

عدن.
يذكر أن املحافظ مللس هو املحافظ الوحيد من بني املحافظات املحررة 

الذي يرصف عالوات الرتبية والتعليم من ميزانية املحافظة.

األمناء/ خاص:
اتهمت أرسة الشهيد عبدالرزاق البقامء، رئيس حزب اإلصالح اإلخواين 
يف محافظة مــأرب مبخوت بن عبود الرشيــف، مبحاولة متييع قضية 

اغتيال والدهم وطمس خيوط االعرتافات. 
ووجهت أرسة الشهيد البقامء، مؤســس ألوية اليمن السعيد، رسالة 
إىل التحالف العريب ومجلس القيادة الرئايس يشكون فيها تدخالت رئيس 
حزب اإلصالح يف محافظة مأرب مبخوت الرشيف يف السلطة القضائية 

باملحافظة. 
وقالت أرسة البقامء: "إن حزب اإلخوان املســلمني اإلرهايب املســمى 
بحزب اإلصالح ورئيســه مبخوت بن عبود الرشيف مبحافظة مأرب يقوم 
بدور الحاكم الفعيل يف مأرب عىل مستوى السلطة املحلية التنفيذية يف 
املحافظة وأيضًا األمنية املتمثلة باألمن السيايس وغريها، ومل يكن صاحب 

الصالحيات املحافظ سلطان العرادة وحطروم مدير األمن السيايس". 
وأضافت: "بدليل ما حدث يف قضية الشهيد الدكتور عبدالرزاق البقامء 
- مؤســس ألوية اليمن السعيد - الذي تم اغتياله يف مأرب منتصف العام 
الفائــت 2022، إذ قام رئيس حزب اإلصالح مبخــوت بن عبود  بالضغط 
إلطالق القتلة املتهمني بقتل الشهيد البقامء بعد قتل متهم آخر يف السجن 
مدعيًا أنه انتحر  ليتســنى له متييع القضيــة وطمس خيوط االعرتافات 
عن من يقف خلف الجناة متجاهاًل القوانني والتوجيهات امللزمة بالتعامل 

املشدد تجاه القضية حتى يتم اإلنصاف والجزاء الرادع".

م�سادر لـ)االأمناء(: ال�سعودية ت�سلم البنك املركزي )مليار دوالر( وديعة

الو�سابي يعود اإىل عدن مبرا�سيم احتفال �ساخب تزين بالكيك وال�سموع

اأ�سر �سهداء تعز ت�سكو �سطو االإ�سالح على مدينتهم ال�سكنية املقدمة من الكويت

معهد ال�سرق االأو�سط: عودة دولة اليمن اجلنوبي �سرورة اأمنية وا�سرتاتيجية

للعام الثاين.. ملل�س يوا�سل �سرف عالوات 
الرتبية بدون تدخل حكومي

اأ�سرة ال�سهيد البقماء تتقدم ببالغ 
للتحالف والرئا�سي �سد اإخوان ماأرب

األمناء/ خاص:
أعلنــت وزارة الصحة، الخاضعة لســيطرة 
الحوثيني، يوم األحد، عن تضاعف أمراض الكبد 
املرئ  ورسطانات  والتهابات  الهضمي  والجهاز 
الحرب، مشرية  واملعدة والقولون خالل سنوات 
إىل وجود 11 ميلــون ميني مصابون بأمراض 
الكبد والفشــل الكلوي، فيــام 18 ألف مريض 

بحاجة إىل زراعة كىل.
وأوضــح رئيس مركز طــب وأبحاث الكبد 
أمراض  أن  الحيمي، يف مؤمتر صحفي،  محمد 
الكبــد زادت يف ظــل مــا أســامه “الحصار 
والعدوان، بنسبة %30 عام كانت علية قبل ذلك، 
وخاصة التهاب الكبد املناعي يف الفئة العمرية 

املنتجة والشابة”.
األسلحة والقصف  أن “مخلفات  وأشار إىل 
الذي تعرضت له املدن اليمنية أحد أسباب ازدياد 

نسب اإلصابة بأمراض الكبد”.
الكبد،  بيــان مركز طب وأبحــاث  وطالب 
بفتح خــط مبارش من مطار صنعاء نحو الهند 
باعتبارها وجهة متطــورة لزراعة الكبد ولعدم 
قدرة مريض الكبد عىل تحمل ســاعات السفر 
الطويلة، موضحا أن “18 ألف ميني بحاجة إىل 

زراعة كبد بشكل طارئ”.

11 مليون ميني م�سابون 
باأمرا�س الكبد والف�سل الكلوي.. 

)اإح�سائية مرعبة(


