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محليات

األمناء/خاص:
قال وزير الصحة يف الحكومة اليمنية د.قاســم بحيبح، إن كثرًيا 
من الوزراء مستعدون للستقالة، يف حال كانت االستقالة سبيًل لحل 

األزمة االقتصادية.
جاء ذلك يف تغريدة نرشها الوزير، عرب حســابه عىل تويرت، أمس 
الســبت، بالتزامن مع دعوات لتظاهرات منــددة بالتدهور االقتصادي 

وانهيار العملة.
وقال د.بحيبح : " الوضع االقتصادي يف الجمهورية اليمنية أصبح 
ال يطاق ويحتــاج إىل تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخيل وخارجي عاجل 

يف ظل الظروف الصعبة".
وأضاف: "الحكومة الحالية لسان واقعها: )ألقاه يف اليم مكتوفا .. 

وقال له إياك إياك أن تبتل باملاء(".
وقال: "وإذا كانت االستقالة ســبيًل لحل األزمة فكثري منا الوزراء 

مستعدون بها".
سياســيون ونشــطاء ويف تعليقات عىل تغريدة الوزير، اعتربوا 
ذلك تربيًرا إلخفاق وفشــل الحكومــة يف إدارة البلد، وإصلح الوضع 
االقتصــادي املتدهور وانهيار العملة، ويف هذا الصدد قال الســيايس 
صالح البيضاين :"  الذي ال يستطيع أن يقدم شيئا، االستقالة أفضل له 

من الغرق يف اليم مكتوفا".
فيام ذهب نشــطاء، إىل موافقة الوزير عــىل اعتبار أن الحكومة 
تسيطر عليها قوى نفوذ، ولهذا االستقالة أرحم بالوزراء، وقال الناشط 
عبدالحميد العولقي : "  هذا هو حال جميع الوزراء واالســتقالة أرحم، 
هناك لويب داخل الرشعية يريد إفشال عمل هذه الحكومة وحتى وزارة 
الصحة التي تعترب عمل إنسانيا دينيا وأخلقيا مل تسلم من ذلك اللويب، 

وتغريدة الوزير خري دليل، االستقالة أرشف...".

األمناء/خاص:
أطلقت أرسة املواطن خالد امضيف، املمدارة – عدن، نداء اســتغاثة 

عاجلة إىل محافظ محافظة عدن األستاذ أحمد حامد مللس.
وجــاء يف النداء الــذي أطلقته أرسة املواطن خالــد امضيف عرب 
صحيفة "األمناء": "نحن أرسة  يف عدن من منطقة املمدارة مكونة من 
ثلثة أوالد وثلث بنات صغار توفيت والدتنا وشاءت إرادة الله أن نعيش 
بــل أم، وبقي والدنا يحاول أن يكون لنا أًبــا وأًما ورغم صعوبة الواقع 
إال أنه يقوم مبا يســتطيع، حيث يعمل مهندس كهرباء يف مستشفى 
األمراض النفسية بعدن، إال أنهم قاموا بسجنه واتهامه بالرسقة ورفض 
مدير املستشفى اإلفراج عنه إال باالعرتاف بالرسقة وإيقاف راتبه ودون 
أي مســوغ قانوين ورغم أن األطفال يف بيت إيجار ومهددين بالطرد 
من منزلهم لعدم دفع اإليجار .. ال نريد إال تشكيل فريق قانوين للنزول 
للبت يف القضية والتأكد من بــراءة والدنا والتحقيق واتخاذ اإلجراءات 

اللزمة".
وأضافت األرسة: "الوالد محافــظ عدن، أرستنا تعيش حالة صعبة 
وبيتنا يتداعى وإخويت يضيعون، فهل متد يد العون وتنقذنا من الضياع 
قبل أن تتفــكك أرستنا ويضيع إخويت، أملنا أن نجــد لديك قلًبا رحياًم 

يستجيب لهذا النداء". 

األمناء/خاص
لصحيفة  خاصة  مصادر  كشــفت   
"األمناء" أن الجرنال عيل محسن األحمر 
مل يتمكــن من إقناع القيــادة القطرية 
باســتئناف   دفع ســتني مليون دوالر 
للرشعية  الدبلوماســية  البعثات  رواتب 

التي كانــت قطر تدفعهــا  قبل األزمة 
الخليجية، حيث توقفت بعد خروج قطر 
من التحالف مام دفع بالرشعية إىل دفع 
الرواتب للبعثات الدبلوماسية من عائدات 

نفط املسيلة.
قيادة  قد اشرتطت عىل  وكانت قطر 
الرشعية قبل دفع هذا املبلغ الشهري أن 

التمثيل  يكون لإلخوان نصيب األسد من 
الدبلومايس.

عيل  اليمني  الرئيــس  نائــب  وكان 
محســن الحمر قد قام األسبوع املايض 
مبعية رجل األعامل أحمد العيسيي ووزير 
الشــباب والرياضة نائف البكري بزيارة 

إىل قطر هي األوىل له منذ سنوات.

عدن / األمناء / خاص :
أقرت جمعية املخابز واألفران املهنية 
الســبت، رفع  أمس  العاصمة عدن،  يف 
أســعار الرويت بنسبة 50 يف املئة جراء 

انهيار الريال.
وقالت الجمعية يف تعميم لها إن رفع 
سعر الرويت إىل 75 رياال بداًل من السعر 
السابق املحدد بـ 50 رياال جراء االنهيار 
املتواصــل للريــال اليمنــي دون اتخاذ 

الحكومة أي معالجات لوقف االنهيار.
وذكــرت أن قرار الرفع جاء بســبب 
ارتفاع أســعار املواد الداخلة يف صناعة 
الرويت، وكذا ارتفــاع اإليجارات وانهيار 
العملة املحلية وفقدانها قوتها الرشائية، 
فضل عن وصول كثري من املخابز لحالة 
اإلفلس واإلغلق جراء ارتفاع األســعار 

واستمرارهم بالبيع بالسعر السابق.
ولفتت إىل أن رفع السعر جاء رضورة 
الرويت وقيمته  للمحافظة عىل جــودة 

الغذائية وكذا ملنع إغلق املخابز وتوقفها 
عن دورها يف خدمة املواطنني.

ردفان / األمناء / خاص :
مأمور  القطيبي،  فضل  الشيخ  اطلع 
مديرية ردفان يف محافظة لحج، صباح 
لربط  االســتعدادات  عىل  السبت،  أمس 

مستشــفى ردفان العام ومركز األمومة 
يف مدينة الحبيلني، كهربائًيا .

وتقــدر تكلفة املــرشوع املمول من 
الحكومة الكنديــة 22 ألفا و500 دوالر، 

مبساهمة من ميزانية املديرية.

وقــال مأمور املديريــة إن املرشوع 
يعزز من اســتقرار التيار الكهربايئ من 
املرىض  راحة  لضامن  التحويلية  املحطة 
واســتقرار العمــل داخل املستشــفى، 

خصوصا يف قسم العمليات الجراحية.

شبوة / األمناء / خاص :
أصدر مدير عام الصحة يف محافظة 
شــبوة املعني من املحافظ اإلخواين بن 
عديو، قــراًرا بإيقاف جــلل بن رسيع 

منسق برنامج التغذية مبكتب الصحة.
الدكتور  أصــدر  الوثيقة  وبحســب 
ســعيد عمر بافضل مدير مكتب الصحة 
مبحافظة شــبوة، قراًرا بإيقاف منسق 

برنامج التغذية مبكتب الصحة جلل بن 
رسيع وإحالته للتحقيق.

القــرار بعد قيــام جلل بن  ويأيت 
بكشف  التغذية  برنامج  منســق  رسيع 
جزء من فســاد مدير عام مكتب الصحة 
مبحافظة شــبوة، ونــرش وثائق تؤكد 

اختلسه ملخصصات فرق التغذية.
بتاريــخ  وثيقــة  وكشــفت 
رسيع  بن  بتوقيع  مذيلة   18/11/2021

الذي طالب فيها مدير عام الصحة إعادة 
املبالغ التي اســتقطعها عىل املستحقني 
املســتحق  املبلغ  أصل  50%مــن  بواقع 
لكل عامل مــا مل فإنه يحمل املدير العام 

املسئولية.
جدير بالذكر أن فساد سلطة اإلخوان 
بقيادة محمد بن عديو اســترشى بشكل 
كاريث وفظيع منذ سيطرتها عىل شبوة 

يف أغسطس2019.

األمناء/خاص:
دعا القايض حسني املشديل، نائب 
رئيس اللجنــة الوطنية للتحقيق يف 
اإلنســان،  انتهاكات حقوق  ادعاءات 
املانحة،  الدولية  الجهات واملنظــامت 
ســلامن،  امللك  مركز  رأســها  وعىل 
املهمشــة  باملجتمعــات  للهتــامم 

لضعيفــة  وا
االتحاد  عرب 
طنــي  لو ا

لتنميــة 
األشد  الفئات 
بعدن  فقــرا 
املزيد  وتقديم 
الدعم  مــن 

لهم، وتوفري احتياجاتهم األساسية.
كام دعا إىل مزيــد من التضامن 
الدويل تجاه العديــد من الفئات غري 

القادرة عىل حامية نفسها.
يف  مشــاركته  خلل  ذلــك  جاء 
اختتــام أعامل الجلســات الحوارية 
وتوزيع  اإلعلمي  املحتوى  ملناقشــة 
شهادات املشــاركة للشباب املتدربني 

يف املرشوع و الــذي يقدمه مرشوع 
نظمتها  والتــي  املهمشــني،  صوت 
مبــادرة "غيث" وجمعيــة "بلد اب" 
يوم أمس مبحافظة عدن، ضمن إطار 
برنامج مجتمعــات مينية مًعا أقوى 
)منــح ابتكار( واملمول مــن الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية.
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