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أخبار

"األمناء" خاص :

 كشف مسؤول حكومي عن عملية قطع ورسقة لخط أنبوب نقل وتصدير النفط الخام، 
من حقول مأرب )رشقي اليمن(، إىل ميناء رأس عيىس يف محافظة الحديدة غريب البالد.

وقال مدير عام مكتب وزارة النفط مبدينة مأرب، املهندس حســن العباب، يف مذكرة 
وجهها، إىل قائد اللواء 117 مشاة، إنهم تلقوا بالغا يوم الخميس املايض، بقطع ورسقة 18 

مرتًا من أنبوب النفط مبنطقة العرقن.
وأضــاف إن “قطر األنبوب املرسوق 26 إنًشــا وليس من الســهل قطعه وأخذه بدون 
اســتخدام معدات ثقيلة مثل ماكينة قطع وونش وقاطــرة، كام تحتاج عملية الرسقة إىل 
وقت طويل إلمتامها”، وهي إشارة إىل وجود تواطؤ من اللواء املحسوب عىل الرشعية يف 

عملية قطع ورسقة األنبوب.
وطالب العباب من قائد اللواء 117 مشــاة، التحقيق يف قطع خط أنبوب التصدير يف 

الكيلو 18 مبنطقة العرقن، وإعادة النظر يف تأمينه.
يُذكر أن ســلطات مأرب املوالية لإلخوان تقوم بإنتاج أكرث من عرشين ألف برميل من 
خام النفط يوميًا وبيعها وتكرير جزء منها يف مصفاة صافر، غري أنها ال تورد العائدات إىل 

البنك املركزي اليمني يف عدن.

األمناء / خاص :

علمــت »األمنــاء« أن رئيــس 
الجزائيــة مبحافظة ذمار  املحكمة 
اليمنية القايض يــارس العمدي قد 
مليون  العامة  النيابــة  بتغريم  أمر 
وخمسامئة ألف ريال، و املدعي أكرث 
من خمسة مليون ريال لصالح أربعة 

متهمن بعد أن حكم برباءتهم ورد 
اعتبارهم بعد أن قضوا يف السجن 

مدة مثانية أشهر .
وأوضحت املصادر بأن القايض 
يارس العمدي أمــر إىل جانب ذلك 
النيابة بدفع مبلغ عرشة ألف ريال 
لــكل متهم عن كل يــوم يف حال 

تأخرت يف إطالق املتهمن.

األمناء / خاص :

 كشــف مصــدر عســكري رفيع 
باملنطقة العســكرية الثانية عن نتائج 
الخلية اإلرهابية  التحقيقات األولية مع 
املكتشفة مؤخرًا، مبدينة املكال، عاصمة 
محافظــة حرضموت، والتــي يقودها 

املدعو منصور الوصايب.
وقال املصــدر إن »الوصايب« الذي 
كان يتخفــى هو وخليته خلف ســتار 
األعامل التجارية، استأجر شقة سكنية 
بحي الســالم، بوســط املدينة، وعمل 
وأفــراد خليته الثالثة عــىل التخطيط 

والتحضــري ألعــامل إرهابية تســعى 
لزعزعة األمن واالســتقرار باملحافظة، 
من خالل جلــب وتجهيز عبوات الصقة 
تلتصق بالسيارات، يتم تفجريها عن بعد 

باستخدام رشائح االتصال الخلوي.
وأوضــح املصــدر أن الخلية كانت 
تنــوي اســتهداف ســيارات مدنيــة 
عدم  مــن  حالة  لخلــق  وعســكرية، 
االســتقرار األمني بساحل حرضموت، 
وكرس حالــة االســتقرار األمني الذي 

تشهده مدن ساحل حرضموت.
عىل  املواطنن  املصــدر  وشــكر 
حســهم العايل باملســؤولية، ورسعة 

بداخل  املشــبوهة  للتحــركات  بالغهم 
مناطقهم السكنية، مشددًا عىل رضورة 
اســتمرار املواطنن يف التبليغ عن أية 
أو أماكن مشبوهة يف األحياء  تحركات 
الســكنية، عرب االتصــال عىل عمليات 
األمن العام وعمليات املنطقة العسكرية 

الثانية.
كام تقدم بالشــكر كذلك لألجهزة 
األمنية والعســكرية واالســتخباراتية 
التــي عملــت يف دور تكاميل إلحباط 
أيــة مخططات إرهابية مبدن ســاحل 

حرضموت.

األمناء / خاص :

 أفادت مصادر محلية يف شــبوة أن مسلحن 
اعرتضــوا يوم أمس موكبــًا للتحالف العريب يضم 

قــوات ســعودية وإماراتية وبحرينيــة كانت يف 
طريقهــا من منطقــة بلحاف إىل معســكر العلم 

مديرية جردان شامل عتق عاصمة املدينة .
وأوضحت املصادر بأن مسلحن نصبوا قطاعات 

قبليا يف منطقــة البياض غرب عتق منعوا قوة من 
التحالف العريب ترافقهم قوات النخبة الشبوانية من 

املرور إىل بالحاف .
ينتمون  الذين  املسلحن  أن  إىل  املصادر  ولفتت 

انهم لن  اكــدوا  الســادة  لقبائل 
من  بتوجيهات  إال  القطاع  يرفعوا 
باملحافظ  ممثلة  املحافظة  قيادة 

اإلخواين صالح بن عديو .. 
وطبقا للمصــادر فان هناك 
جهود تبذل لرفع هذا القطاع الذي 
من شــأنه تصعيد الوضع املتأزم 
الذي تعيشــه املحافظة منذ سيطرة تنظيم اإلخوان 

ممثل بحزب اإلصالح عىل السلطة فيها .

األمناء / خاص :

كشــفت مصــادر موثقة 
لصحيفة »األمناء« عن الســبب 
وراء اســتدعاء محافــظ لحج 
إىل  الرتيك  عبدالله  أحمد  اللواء 
الرياض  الســعودية  العاصمة 
ولقاءه بالرئيس عبدربه منصور 

هادي .
وبحسب املعلومات املوثوقة 

التي حصلت عليها »األمناء” من مصادر موثوقة أن سبب استدعاء محافظ لحج اللواء 
أحمد الرتيك إىل العاصمة الســعودية الرياض يأيت للتشــاور معه حول ترشيحه يف 

منصب أمني هام.
وقالت تلك املصادر إن املنصب الذي ستقوم الرشعية مبنحه للواء أحمد الرتيك هو 

رئاسة جهاز األمن القومي .
وأكدت املصادر أن اللواء الرتيك قد تم إبالغه قبل مغادرته إىل الرياض بأنه مرشح 
ملنصب أمني، ومل يتم تحديد متى ســيصدر قرار التعين للــرتيك هل بعد عودته من 

الرياض أم قبل .
مصادر أخرى أكدت لـ«األمناء” أن تعين اللواء أحمد الرتيك سيكون ضمن حزمة 

من القرارات التي يعتزم الرئيس عبدربه منصور هادي إصدارها يف قادم األيام.

األمناء / خاص :

 حصلــت صحيفة 
مصادر  مــن  “األمناء” 
يف  الصلــة  وثيقــة 
العاصمــة الســعودية 
معلومات  عىل  الرياض 
مستشــار  بــأن  تفيد 
،اللواء  “هادي”  الرئيس 
“صالــح عبيــد أحمد” 
أن يكــون ضيفا  رفض 

عىل برنامج الذاكرة السياســية الذي تبثه قناة العربيــة، عىل الرغم من إلحاح املطبخ 
الرئايس وجهات أخرى .

وأوضحــت املصادر أنه وبعــد رفض “صالح عبيد” للعرض الــذي قدمته له قناة 
العربية  تم التوجه إىل املستشار اآلخر للرئيس “هادي” وهو م .حيدر أبوبكر العطاس 
الذي وافق بأن يكون ضيفا عىل برنامج الذاكرة السياســية بناًء عىل طلب من املطبخ 

الرئايس للرشعية وجهات أخرى .
املصادر ذاتها كشفت لصحيفة »األمناء« بأن عملية تسجيل قناة العربية لحلقات 
الربنامج مع حيدر أبو بكر العطاس متت بيوم واحد فقط وبعد التحضري لها بشــكل 
مســبق خالفا لضيوف حلقات الربنامج الذين يتم تسجيل حلقات الربنامج معهم عىل 

مدى أيام .
وأكدت املصادر يف سياق إفادتها لصحيفة “األمناء” بان جهات نافذة يف الرشعية 
اليمنية وعدت  “حيدر العطاس” برتتيب وضعه ليكون ســفريا للجمهورية اليمنية يف 

إحدى الدول التي مل تحددها املصادر وفقا ملا حصلت عليها من معلومات .
 وأكدت نفس املصادر بأن نائب الرئيس اليمني الفريق عيل محســن األحمر يدفع 
بقوة لتعين “العطاس” بهذا املنصب بدعم وتأييد من لويب اإلخوان يف الرئاسة اليمنية 

.
واســتغرب مراقبون وسياســيون يف اتصاالت هاتفية أجرتها »األمناء« معهم 
مساء أمس االثنن من حديث حيدر أبو بكر العطاس وتوقيته وتزييفه للحقائق وكيف 
تحاىش “العطاس” أي ذكر للفريق “عيل محسن األحمر” يف الثالث الحلقات املاضية 

بعد أن كان بالسابق يوجه له انتقادات الذعة.

�ملحافظ �لرتكي مر�صح ملن�صب �أمني رفيع

من هو �لقيادي �جلنوبي �لذي 
رف�ض عر�ض قناة �لعربية؟

وثيقة تك�صف تورط قياد�ت ع�صكرية بنهب )18 
مرًت�( من خط �أنبوب ت�صدير �لنفط يف ماأرب

�صابقة ق�صائية لأول مرة تح�صل في اليمن..
قا�ٍض ي�صدر حكًما بتغرمي �لنيابة ورّد �العتبار 

ملتهمني ق�صو� يف �ل�صجن ثمانية �أ�صهر

م�صدر ع�صكري يك�صف نتائج �لتحقيقات �الأولية مع �خللية �الإرهابية باملكال

لماذا تحا�صى العطا�س ذكر الفريق الأحمر؟

بتن�صيق حوثي �إخو�ين .. �لتقطع لقو�ت �لتحالف يف �صبوة


