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األمناء/ خاص:
 كشــفت وثائــق ومصــادر عن 
اســتعدادات لجامعة اإلخوان لتدشني 
يف  املحررة  املناطق  يف  صيفية  مراكز 
تعز، يف محاكاة ملــا تقوم به جامعة 

الحويث.
فقد  رســمية،  وثيقة  وبحســب 
أبلــغ مدير مكتب الرتبيــة مبحافظة 
اإلخواين عبدالواســع  القيــادي  تعز 
ومديري  الرتبية  مكاتب  مديري  شداد، 
املديريــات بأنــه تقرر إقامــة مراكز 
صيفيــة يف عموم املــدارس األهلية 

والحكومية باملديريات املحررة.
وقال شداد إن ذلك يهدف "الستثامر 
أوقات الطالب والطالبات خالل العطلة 
الصيفية مبا هو نافع يف أمور دينهم 

ودنياهم".
املديريات  وطالب شداد من مديري 
ومكاتب الرتبيــة التوجيه إىل مديري 
املدارس الحكومية واألهلية بإقامة هذه 
املراكز، مشــرًا إىل أن ذلك يأيت حرصًا 
عىل "مصلحة أبنائنــا وبناتنا الطالب 
والطالبــات يف تعميــق القيم الدينية 

والحفاظ عىل الهوية الوطنية".
مصادر تربويــة يف تعز أوضحت 
بأن إعالن مكتــب الرتبية يف تعز عن 
إقامة مراكز صيفية للطالب يأيت دون 
وجود توجه رســمي مــن قبل وزارة 
الرتبية والتعليم يف عدن بإقامة مراكز 

صيفية للطالب يف املحافظات املحررة.
معتربة بــأن ذلك يثر الشــبهات 
حول دوافع مكتب الرتبية يف تعز إىل 
االنفراد بإعالن إقامــة مراكز صيفية 
من  نســخة  منها  ويجعل  باملحافظة، 
املراكز التي تدشنها جامعة الحويث يف 
مناطق ســيطرتها كل عام الستهداف 
بأفكارها  واملراهقني  األطفــال  عقول 

العنرصية.
ما ورد يف  إىل  املصادر  وأشــارت 
"تعميق  املراكز  هدف  بأن  تعميم شداد 
الهوية  عىل  والحفــاظ  الدينية  القيم 
التي  املصطلحات  ذات  الوطنية"، وهي 
تتحدث بها جامعة الحويث حول املراكز 

الصيفية.

إعــالن  إىل  املصــادر  ونوهــت 
تديرها عنارص  مؤسســات شــبابية 
اإلخوان يف ريف تعز عن إقامة دورات 
صيفية يف مدارس حكومية رغم إعالن 
مدير مكتب الرتبيــة عن إقامة مراكز 
صيفية فيها، وهو ما يكشــف حقيقة 
اإلخوان  جامعة  ومحاولة  املراكز  هذه 

تسخرها لصالحها.
محذرة من خطورة الســكوت عن 
إنشــاء مراكز صيفية خــارج إرشاف 
الوزارة يف عدن لخدمة أهداف جامعات 
دينيــة يف محافظة تعــد األعىل يف 
استقطاب  ما يسهل  السكانية  الكثافة 
ما ال يقل عن 50 ألف طفل ومراهق يف 

هذه املراكز.

األمناء/ خاص:
تحولت الهدنة األممية املعلنة يف اليمن 
إىل فضيحة مــن خالل تحويلها من هدنه 
املواطنني  للتخفيف من معاناة  إنســانية 
والعالقني إىل تســهيل وصول شخصيات 
وخــرباء أجانب، باإلضافة لشــخصيات 

مينية موالية للحوثيني والنظام اإليراين. 
وحصلــت "األمناء" عــىل معلومات 
"يوســف  يدعى  شــخص  بوصول  تفيد 
املاوري" إىل صنعــاء والذي يحمل جواز 
سفر أمرييك عرب إحدى الرحالت التجارية 
للخطــوط الجويــة اليمنية مــن عامن، 
لقناة  حربيا  مراســال  "املاوري"  ويعمل  

Press TV اإليرانية.
وقالت مصادر لـ"األمناء" بأن يوسف 
املاوري قد سبق وأن شارك مع متظاهرين 
يتبعــون الحوثيني يف اقتحام الســفارة 

األمريكية يف عام 2010م.
وحســب املصــادر فإن" املــاوري" 

الحوثيني  املتظاهرين  مع  مشاركته  خالل 
قــام برفع رايــة تنظيم القاعدة وســط 

املتظاهرين.
ورصدت "األمناء" عدًدا من املنشورات 
والترصيحــات للمدعو "املــاوري" يؤكد 
الحوثية  للمليشــيات  ومواالته  موقفــه 
والنظام اإليــراين باإلضافة لهجومه عىل 
العربية  اململكة  بقيــادة  العريب  التحالف 

السعودية.
وقــال مراقبون: الحوثيــون نجحوا 
بتحويــل الهدنة وتســخرها ملا هو يف 
صالحهــم وما يؤكــد ذلك هــو وصول 
"يوســف املاوري" إىل صنعاء املوايل لهم 
 Press والذي يعمل مراسال حربيا لدى قناة

TV اإليرانية.
وأضاف املراقبون بأن وصول "املاوري" 
إىل صنعاء فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، 
فالهدنة اإلنســانية تحولــت من تخفيف 
والعالقني إىل تســهيل  املواطنني  معاناة 
دخول املوالني للحوثيني والخرباء األجانب.

األمناء/ معني الصبيحي:
شــكا العقيد ركن بحــري محمد عبدالله 
مثنى طاهر الشــعيبي املبتعث لدراسة بحرية 
دوليــة واملرشــح ملندوب حفظ الســالم يف 
وزارة  - تعســف  والية نيويورك األمريكيــة 
خارجيــة اليمن وســفارتها يف واشــنطن، 
الال مسؤولة وانتهاك  مام أسامها بالترصفات 
حقوقه القانونيــة يف توقيف معاملة تجديد 
جواز ســفره الخاص )مهمــة( دون مصوغ 

قانوين منذ العام 2021 حتى اللحظة. 
املرفقة  شكواه  يف  الشعيبي  العقيد  وقال 
منها:  نسخة  عىل  الصحيفة  حصلت  بالوثائق 
أبلغتني  امتدت ألشــهر  "بعد مامطلة طويلة 
سفارة اليمن يف واشنطن بشكل رصيح رفض 
وزير الخارجيــة أحمد عوض بن مبارك تجديد 
جواز سفري الخاص، إال أنه ليس لديهم مانع 
يف منحي جواز سفر عادي بعد أن أدفع مبلغ 
ابتعثت لدورة  115 دوالر، مــع علمهــم أين 
دراســية تخصص ضابط بحــري دويل يف 

العام 2012 وجئت بجواز ســفر)مهمة( لكن 
الخارجيــة اليمنية والســفارة أرادتا حرماين 
من حقي القانوين يف ترصفات ال مســؤولة 
ومامطلة طويلة ومملة". موضحا بأن الجواز 
ما يزال يف الســفارة منذ شهر سبتمرب 2021 

وحتى اللحظة. 
 وأضاف العقيد الشــعيبي يف شــكواه: 
دراســية تخصص ضابط بحري  "أتيت دورة 
دويل يف 2012، بجواز سفر )مهمة( وانتهى 
وعند إرساله إىل  السفارة يف واشنطن رفضوا 
تجديــده بحجة أنهم راســلوا وزير الخارجية 
أحمد عوض بن مبارك ورفض، وقالوا يل: )إذا 
تريد جواز ســفر عادي عليك دفع مبلغ 115 
العســكري  امللحق  مع  التواصل  وعند  دوالر( 
العقيد محمــد زيد ونائبه نجــل وزير الدفاع 
محمد عيل املقديش الذي ال يتجاوز عمره  25 
عاما وحصل عىل منصب بواسطة  املحسوبية 
واملجاملة تستمر املامطلة والجواز ما يزال  يف 
السفارة من شــهر ٩ /2021م  حتى اللحظة 
ورفض وكيــل وزارة الخارجيــة اريان العود 

تجديد جوازي". 
واستطرد العقيد الشعيبي قائال: "السفارة 
يف واشنطن تعج بفساد كبر ال أحد يتصوره، 
واملجاملة  املحســوبية  حسب  توظيف  وفيها 
وموظفات من جنســيات مغربية يف مكتب 
امللحق العسكري وبقية أقسام السفارة وعدم 
الدوام يف األوقات املحددة، وقد قام الســفر 
أحمــد عوض بن مبــارك بتعيني أخوه ملحًقا 
ثقافًيا يف الســفارة باملغرب بعــد أن كنت أنا 
السالم يف  مرشحا ملهمة مندوب قوات حفظ 
أن السفر بن مبارك عني شخًصا  إال  نيويورك 

أقل مني مؤهالت". 
"أنا أحمل  قائال:  الشعيبي  العقيد  وأوضح 
بكالوريوس أدب إنجليــزي كلية الرتبية عدن 
وبكالوريــوس مالحــة من الكليــة البحرية 
ودبلوم صواريخ االتحاد السوفيتي وماجستر 
الصني وأكملت جميع كورسات  قيادة وأركان 
األمم املتحدة 21 شهادة وخريج ٣ دول عظمى 
االتحاد السوفيتي وجمهورية الصني الشعبية 

والواليات املتحدة األمريكية".

األمناء/ خاص:
كشــفت مصادر خاصه لصحيفة "األمنــاء" يف الرياض بأنه 
وأثناء اجتامع اللجنة السياســية، يف مشــاورات الرياض اعرتض 
"حميد األحمر" ومعه الربملــاين "الهجري" عىل التوصيات بإقالة 

"عيل محسن األحمر" وكان ذلك قبل صدور القرارات بيوم واحد.
وبحسب مصادر "األمناء" فإن حميد األحمر والربملاين الهجري 
طلبا بعد ذلك الخروج من القاعة للتشاور مع قيادات حزب اإلصالح، 
وبعد خروجهم من القاعة مكثوا يف إحدى الغرف لعدة ســاعات، 

بعدها وافق "حميد" و "الهجري" عىل كل التوصيات.
وأضافــت املصادر أنه "وبعــد صدور القــرارات التقت إحدى 
الشخصيات املحسوبة عىل أحد األحزاب السياسية بحميد األحمر، 
وسأله عن انطباعه وموقفه من القرارات، فرد حميد األحمر قائال: 
"رشاد العليمي حقنا، ونحن رشحناه قبل املشاورات نائبا يف حال 

إقالة عيل محسن".
متابعون قالــوا إن "العليمي" كان خــالل الثامنية أعوام هو 
األقرب لحزب اإلصالح وكان يستخدم عصا ضد أي تقارب مؤمتري.

األمناء/ خاص:
اعلنت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات دفعــة جديده من العالوات للمرافق 
التي استكملت اجراءات رصف عالواتهم السنوية ضمن موظفي وحدات الخدمة 
العامة عىل املستويني املركزي واملحيل والوحدات املؤجلة لألعوام 2014- 2020م.
وأوضح وكيل مساعد قطاع الشؤون الفنية واالستشارية يف الوزارة األستاذ 
محمد حســن الحداد الثالثاء أنه تم إطالق عالوات دفعة أخرى من مرافق الخدمة 

العامة الذين استكملوا بياناتهم لدى الوزارة، وهي التالية:
1( وزارة الخدمة املدنية والتأمينات الديوان العام.

2( وزارة الزراعة والري والرثوة السمكية القطاع الزراعي.
٣( املركز الوطني ملختربات الصحة املركزية - عدن.

4( مصنع األسمنت الربح - تعز.
5( وزارة اإلعالم والثقافة والسياحة )اإلعالم(.

 وذلك وفق سلم الرواتب امللحق بهذا النظام.
وأكد الحداد مــرة أخرى أن الدفعة الثالثة من املرافــق التي رُصفت عالواتها 
احتوت املؤسسات الحكومية التي استكملت بيانات موظفيها. مضيفًا مرة أخرى 
ومؤكدًا توجيهات معايل الوزير يف الحرص بإنجاز رصف العالوات أواًل بأول لكل 
من استكمل بياناته لدى الوزارة وبأن وزارة الخدمة املدنية والتأمينات ُتهيب بباقي 
مؤسسات الدولة برسعة اســتكامل بيانات موظفيها يك يتسنى للوزارة إطالق 

عالواتهم بأرسع وقت ممكن".
الجدير بالذكر أن معايل وزير الخدمة املدنية والتأمينات الربوفيسور الدكتور 
عبدالنــارص الوايل وانطالقًا من توّجهات قيادة مجلــس القيادة الرئايس ودولة 
رئيس مجلس الوزراء يتابع شــخصيًا وبحرص بالغ إمتــام رصف العالوات أواًل 
بأول وبأرسع وقت ممكن، مبديًا استعداده لتذليل كافة الصعوبات مبا من شأنه 
ترسيع إنجاز ما تبقى من إجراءات إلنجاز العالوات والتســويات لكافة موظفي 

الدولة.

األمناء /غازي العلــــــوي:
يف حادثة يبدو بأن تكرارها بدأ يظهر عــىل املجتمع يف العاصمة عدن بعد 
أن كانت تلك الحوادث حكًرا عىل املناطق الشــاملية، فقد أقدمت إحدى األمهات 
عىل تعذيب طفلهــا البالغ من العمر نحو عامني بالرضب املربح وربطه أمام أحد 

املحالت التجارية.
ويف تفاصيل الحادثة التــي حصلت "األمناء" عىل رواية من مصدر موثوق 
عــزز روايته بالصور بــأن األم قامت بتعذيب طفلها وربطــه أمام أحد املحالت 

التجارية التي تعمل فيها ومن ثم قامت بتصويره بجوالها.
وبحســب املصدر فإن إحدى زميالت "األم" - تحتفظ الصحيفة باســمها - 
اســتنكرت هذا الفعل املشني وطلبت من األم الكف عن رضب طفلها وسؤالها عن 
أسباب قيامها بهذا العمل، فكان رد األم أنها تقوم برضب ابنها وتعذيبه وتصويره 

للدفع بوالده إىل املجيء ألخذه، مهددة برميه بالشارع والتخيل عنه.
وطلبت الفتاة من األم التي تزوجت من شــاب ميسور الحال بعد طالقها من 
زوجها األول "والد الطفل" الســامح لها بأخذ الطفــل معها وتربيته مع طفلها 

مبنزلها، وقد متكنت من أخذ الطفل الذي كان بحسب املصدر يبيك بكاء شديدا.
وأكد املصدر بأن األم رفضت إعطاء املرأة رقم هاتف والد الطفل للتواصل معه، 

مؤكدة بأنه ال يرغب بأخذ ابنه لهذا عمدت إىل تعذيبه بتلك الطريقة الوحشية.
وبحسب املصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - فقد تواصل بعد أيام مع املرأة 
التي أخذت الطفل زوجها طالبا منها إعادة الطفل لكونه ال يعلم بالواقعة وأنه كان 

يعتقد بأن زوجته حسب إفادتها له أخذته ملنزل جدته.
وأشار املصدر أن عدًدا من األشــخاص قدموا إىل منزل املرأة الساعة الثالثة 
فجرا وقاموا بأخذ الطفل بدعوى أنهم من طرف زوج والدته، يف حني كانت املرأة 
تستعد مبعية بعض األقارب تســليمهم الطفل إىل زوج األم يف اليوم التايل أمام 

الرشطة والجهات املختصة.
وأشار املصدر بأن لديهم كافة التفاصيل واملراسالت عن أقارب الطفل ووالدته 
ومن قاموا بأخذه وأنهم سوف يقومون بتتبع أخبار الطفل واملعاملة التي يتلقاها 
وأنهم ســوف يتخذون كافة اإلجراءات يف حال تعرض الطفل ألي أذى أو معاملة 

سيئة.

أخبار

على غرار احلوثيني.. الإخوان يد�سنون مراكز �سيفية بتعز ت�ستهدف الأطفال واملراهقني

ف�سيحة الهدنة الإن�سانية.. و�سول خرباء اأجانب بينهم اإيراين اإىل �سنعاء

العقيد حممد طاهر ال�سعيبي ي�سكو تع�سف وزارة خارجية اليمن و�سفارتها يف وا�سنطن

حميد الأحمر: ر�ساد العليمي حقنا

اخلدمة املدنية تطلق دفعة جديدة من العالوات 
ال�سنوية ملرافق ا�ستكملت اإجراءاتها

اأم تعذب طفلها نكاية باأبيه و)الأمناء( تن�سر التفا�سيل


