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األمناء/خاص:
نجا محافظ شــبوة عوض بن 
يوم  مساء  العولقي،  الوزير  محمد 
أمــس األول، من عمليــة إرهابية 
أثنــاء عودته  اســتهدفت موكبه 
من زيــارة تفقدية قام بها ملديرية 

نصاب.
عنارص  أن  أمنــي  مصدر  وأكد 
إرهابية مجهولة قامت بزرع عبوة 
 60 ناســفة موجهة يف شــارع 
مدخل مدينة عتق الغريب، حيث تم 
زرع تلك العبوة بني خطي الطريق 
والرسيع  الخدمــات  "شــارعي 

الذي سلكه  الشارع  باملدينة" وهو 
موكــب محافظ املحافظــة أثناء 
عقب  نصاب  مديريــة  من  عودته 

زيارة تفقدية لها.
وأكد مصــدر أمني لـ"األمناء" 
بأن عناية املــوىل عز وجل حالت 
أثناء  الناسفة  العبوة  انفجار  دون 
مرور موكــب املحافظ ابن الوزير، 
مرسح  معاينة  وخالل  بأنه  مشريا 
الناسفة  العبوة  أن  اتضح  الجرمية 
تــم رميها عىل عجــل يف جزيرة 
التشجري بني الخطني وأثناء رميها 
كانت عدســات التفجري من اتجاه 
األرض ولهذا مل تنفجر أثناء مرور 

املوكب .
اكتشاف  تم  بأنه  املصدر  وأشار 
املحافظ،  موكب  مرور  بعد  العبوة 
حيــث تم إغالق الشــارع من قبل 
تفكيك  وتــم  شــبوة  دفاع  قوات 
العبوة من قبل مهندس من محور 
عتــق تحت إرشاف فريــق البحث 

الجنايئ بشبوة.
وأكــد املصــدر األمنــي يف 
بأن  لـ"األمناء"  ترصيحه  ختام 
إجراءات البحث والتحري ما زالت 
الجهات  إىل  للوصول  مســتمرة 
التــي تقــف وراء هــذا العمل 

اإلجرامي الجبان.

حضرموت/ األمناء/ خاص:
ســميدع،  بن  مبارك  ســامل  املقدم  أكد 
رئيس كتلة حلف وجامع حرضموت من أجل 
حرضموت والجنوب "أن مشــاريع األحزاب 
اليمنيــة وأن تغنت بحــب حرضموت فهي 
مربوطة بصنعاء عقــاًل ومتوياًل وتوجيًها، 
ويــدرك أتباعهــم أن ال دولــة بحرضموت 

الخناق عليهم وكلام  اشتد  ستقام لكن كلام 
أدركوا نجاح املــروع الجنويب الذي يحمله 
االنتقــايل حركــوا أدواتهم، ظانــني أنهم 
سريبكون املشهد ويحاولون إفشاله بدعوات 
مشبوهة للسيطرة عىل الجنوب مرة أخرى".
جــاء ذلك يف تغريدة عىل حســابه يف 
تويرت، مضيًفا يف ســياق مــا كتبه: "لكن 

هيهات، فشعبنا يف حرضموت يدرك أالعيبهم 
الرد  وسيكون  الخبيثة  وسياســتهم  القذرة 

مزلزال يف الرابع عر من أكتوبر الجاري".
واختتم املقدم ســامل مبارك بن سميدع، 
رئيــس كتلة حلف وجامــع حرضموت من 
أجل حرضموت والجنوب، حديثه بهاشــتاق 

)#سيؤن_تجمعنا(.

 األمناء / متابعات
أعلنــت البحرية امللكيــة الربيطانية، األحد، 
إحباط عملية تهريب مخدرات يف بحر العرب تزيد 

قيمتها عن 15 مليون جنيه إسرتليني.
وأفاد موقع "يب يب يس عــريب"، أن قوات 
الكيلو  مئــات  الربيطانية عرثت عىل  البحريــة 
ميثامفيتامني"  "كريســتال  مخدر  من  غرامات 
يف عملية استغرقت ست ســاعات نفذها طاقم 

الفرقاطة "اتش إم إس مونرتوز".
ونقل عن قائدة الفرقاطة "كلري طومسون"، 
قولهــا إن "عمليــة التوقيــف شــكلت لطمة 
قوية للعصابــات اإلجراميــة واإلرهابيني الذين 

يستخدمون املخدرات لتمويل أنشطتهم".
اإلرهابية  املنظــامت  "مطــاردة  وأضافت: 

واملجرمــني، ووقف خطوط متويلهــم، هو أمر 
حيوي ألمن بريطانيا وباقي العامل".

أن  البحرية األمريكية  املتحدث باسم  وأوضح 
لتعقب  مروحية  أرســلت  "مونرتوز"  الفرقاطة 
حركة مركب مشــتبه فيه، قبل أن تســيطر عليه 

عنارص متخصصة من وحدة الكوماندوز 42.
وتابــع: "كشــف البحــث األويل عن بعض 
املخدرات، وبعدها عرث فريق الصعود من البحارة 
ومشــاة البحرية عىل مقصــورة مخفية خلف 

حاجز مزيف عىل منت القارب الصغري".
870 كجم  وأضاف: "يف املجموع، كان هناك 
من كريســتال امليثامفيتامني عــىل منت املركب، 
والتي قالت الوكالة الوطنية ملكافحة الجرمية إن 

قيمتها بالجملة 15.5 مليون جنيه إسرتليني".

الـ"يب يب يس" فــإن هذه هي  وبحســب 
خامــس عملية مداهمــة للفرقاطة ضد مهريب 
املخدرات هذا العام، حيث صادرت ما يقدر شحنات 
مخدرات تقدر قيمتها بنحو بنحو 47 مليون جنيه 

إسرتليني منذ بداية العام.
وكان األســطول األمريــي الخامس، أعلن 
نهاية سبتمرب الفائت، مصادرة كمية ضخمة من 
املخدرات من مركــب يف بحر عامن تقدر قيمتها 

بحوايل 85 مليون دوالر.
ويعــد بحر عــامن والبحر العــريب والبحر 
األحمــر، ممرا حيويــًا لالقتصــاد العاملي، لكنه 
صار يف الســنوات األخرية مسارا معتادا لتهريب 
الحويث  ملليشــيا  واملخدرات  اإليرانية  األســلحة 

املتمردة يف اليمن.

األمناء/ خاص:
علمت صحيفة "األمناء" بأن شــيكات الرواتــب الخاصة بوزاريت 

الدفاع والداخلية قد ُجِهَزت وهي متواجدة يف البنك املركزي بعدن. 
وأفادت تلك املصادر بأن ســبب تأخر عمليــة الرصف تعود إىل عدم 
توفر السيولة، إال أن مصادر أخرى كشــفت بأنه سوف يتم اإلفراج عن 

الرواتب من  دهاليز البنك املركزي خالل اليومني القادمني.

عدن/ األمناء/ خاص:
كشفت مصادر خاصة لـ"األمناء" عن قيام وزير الداخلية اإلخواين 
إبراهيم حيدان بنقل قســم التأشــريات من العاصمة عــدن إىل مدينة 
ســيئون مبحافظة حرضموت، يف خطوة عدها مراقبون ضمن أعامل 

الوزير الهادفة ألخونة الوزارة.
وأوضحت املصادر بأن الهدف من عملية نقل قســم التأشــريات إىل 
ســيئون هو االستحواذ عىل الرســوم الخاصة بالتأشريات، والذي قام 

حيدان برفع قيمتها من "20" ألف ريال إىل "126" ألف ريال .
املصادر ذاتها كشــفت لـ"األمناء" بأن املوظــف املختص بتحصيل 
رسوم التأشــريات لليمن يقوم بإيداع املبلغ إىل مرصف الكرميي باسم 

محفوظ يسلم باجبري برقم حساب "3000277966".
واعتربت مصــادر قانونية قيام حيدان برفع رســوم التأشــريات 
إىل اليمن وإيداعها باسم شــخص مبرصف الكرميي عمل غري قانوين 

وجرمية يحاسب القانون مرتكبيها.

األمناء / خاص :
اقتحمت عنارص اللــواء البحري اإلخواين موقع شــوران، 
الواقع عىل الخط الدويل مبديرية رضوم يف محافظة شــبوة، 

الخاضع لسيطرة قوات املقاومة الجنوبية.
وكشــفت مصادر محلية أن القيادي اإلخواين للواء، املدعو/ 
عيل أبوبكر الســليامين، وجه أفراده باقتحام املوقع إلنزال علم 

الجنوب منه.
وتأيت الخطوة املعادية لتطلعات أبناء شــبوة، بعد نجاحات 
أمنية كربى لقوات املقاومة الجنوبية يف املديرية، عىل رأســها 

إحباط تجارة املخدرات والسالح.

أخبار

)الأمناء( تن�صر التفا�صيل الكاملة ملحاولة اغتيال ابن الوزير

بن �صميدع: م�صاريع الأحزاب اليمنية واأن تغنت بحب ح�صرموت فهي معلقة ب�صنعاء

البحرية الربيطانية: اإحباط عملية تهريب كميات �صخمة من املخدرات يف بحر العرب

�صيكات الدفاع والأمن يف دهاليز البنك املركزي

حيدان ينقل التاأ�صريات من العا�صمة 
عدن اإىل �صيئون )تفا�صيل �صادمة(

ملي�صيا الإخوان تقتحم موقًعا ع�صكرًيا 
لإنزال علم اجلنوب بر�صوم


