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غريفيث ي�صل �صنعاء للقاء احلوثيني ..خطة جديدة �أم ف�شل �أوىل خطوات «لولي�سغارد»؟ قائد ال�شرطة الع�سكرية فرع �شبوة
يتعر�ض ملحاولة اغتيال يف م�أرب
صنعاء /األمناء :

وصل املبعوث األممي إىل اليمن «مارتن
غريفيث « إىل مطار صنعاء الدويل ،أمس
االثنني ،للتشاور مع الحوثيني حول تنفيذ
االتفاق املتعرث مــن توقيعه يف منتصف
يناير املايض.
وقالــت مصادر خاصــة إن غريفيث
وصــل إىل مطار صنعــاء ،عقب وصول
رئيــس لجنة املراقبــن الدوليني الجرنال
الدمناريك مايكل لوليســغارد قادما من
العاصمة عدن.
وأكدت أن أمن املطار الخاضع لسيطرة
الحوثيني منــع دخول وســائل اإلعالم
لتغطية لقاء مايكل لوليسغارد مع املبعوث
غريفيث.
الزيــارة التي تأيت بعــد تأجيل زيارة
املبعوث الدويل إىل اليمن كانت قد أعلنته
األمــم املتحدة األحد ومل توضح أســباب
التأجيل ال سيام وأنها جاءت بعد أن فشلت
لجنة األرسى واملعتقلني يف تحقيق تقدم
يذكر بسبب تعنت جامعة الحويث.
ويــأيت إعالن موعد وصــول املبعوث
األممي إىل صنعاء مارتــن غريفيث بعد

األمناء  /مطيع الردفاني :

انتهاء الفرتة الزمنية التفاق الحديدة الذي
كان قد بدأ به كامريت وبدء مرحلة جديدة
تتحــدث عن إعادة انتشــار وفتح ممرات
آمنة بِإدارة دوليــة وفق ًا ملا تقدم به رئيس
لجنة املراقبني الدوليني الجرنال الدمناريك
مايكل لوليسغارد.
ويقول مراقبون« :رمبا يسعى غريفيث
اليوم يف صنعاء إىل إقناع جامعة الحويث
باملوافقــة عىل خطــة الجــرال مايكل
لوليسغارد رئيس لجنة املراقبني الدوليني،
وهذا الغــرض من حضوره إىل صنعاء بعد

إفشــال االتفاق األول الــذي كان يحمله
كامريت».
مضيفني« :دخلنا مرحلة جديدة وهي
اتفــاق (غريفيث  -الحــويث) لكن اليوم
بتمثيل الجرنال ما يكل الذي يتطلب كثري ًا
من الوقت ما ميكــن جامعة الحويث يف
استعادة نفسها وتعزيزها الساحل الغريب
مبزيد من املقاتلني وانهيار متســارع يف
االقتصاد اليمني تتسبب به جامعة الحويث
عىل املناطق الواقعة تحت سيطرتها».

م�س�ؤول حكومي� )2,200( :أ�سري �ضمن القائمة الأولية للتبادل
األمناء/متابعات:
قال وكيل وزارة حقوق اإلنسان اليمنية،
ماجــد فضايــل ،إن املشــاورات اليمنية
الجارية يف األردن بشــأن تبادل األرسى
واملعتقلني ،اســتقرت عــى قامئة أولية
تضم  2,200أسري سيكونون ضمن عملية
التبادل ،مضيف ًا أن العدد قابل لالرتفاع.
ونقلت صحيفة «الرشق األوسط» عن

فضايل قوله إن املشــاورات مستمرة ،وإن
فرتة التوقف الوجيزة ستســتغل يك يعود
خاللها الطرفان إىل املرجعيات السياسية
ملناقشــة بعض األمور التــي تحتاج إىل
قرار مثل رفض امليليشيات الحوثية إطالق
رساح الشخصيات األربع املشمولة بالقرار
.2216
فضايل شــدد عىل أن عمليــة تبادل

األرسى ال ُتسقط الحقوق يف رفع دعاوى
قضائية عــى اعتبار أن هــذا النوع من
القضايا ال يسقط بالتقادم.
وبالتوازي رجحت مصادر أممية زيارة
املبعــوث األممــي مارتــن غريفثس إىل
صنعاء اليوم لعقد لقاءات مع امليليشيات،
قد يحرضها رئيس لجنة إعادة االنتشار يف
الحديدة الجرنال لوليسغارد.

جرمية اغت�صاب جديدة يف مديرية املعال بعدن
األمناء/خاص:
كشف مصدر أمني لـ»األمناء» عن وقوع حادثة اغتصاب جديدة
بحق طفل يف مديرية املعال بالعاصمة عدن.

وأكــد املصدر بأن أفراد األمن ألقــوا القبض عىل املغتصب وتم
احتجازه صباح األحد يف رشطة املعال للتحقيق معه واســتكامل
االجراءات القانونية بحقه..

تعرض قائد الرشطة العسكرية فرع محافظة
شــبوة العقيد /محمد مبارك الربييك يوم أمس
ملحاولة اغتيال يف مركز محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري لـ»األمناء» بأن العقيد
محمد مبارك الربييك نجا ومرافقوه من محاولة
اغتيــال تعرضوا لها يف مركــز محافظة مأرب
الشاملية ظهر أمس االثنني ومل يصب أحد منهم
بأي أذى ،حيث أطلق مســلحون مجهولون واب ًال
من الرصاص عىل قائد الرشطة العسكرية فرع
شبوة ومرافقيه غري أنهم نجو من العملية بأعجوبة.
وأضاف املصدر أن حراسة قائد فرع الرشطة العسكرية اشتبكت مع املسلحني
املجهولني ومتكنت من إصابة شخص واحتجازه.

م�صادر :البنك املركزي ب�صنعاء يتحول
�إىل �أداة بيد ملي�شيات احلوثي
األمناء  /خاص :

ح ّملــت مصادر اقتصادية البنك املركزي يف صنعاء مســؤولية اقتحام مقرات
البنوك التجارية واإلسالمية يف العاصمة صنعاء واختطاف موظفيها.
وأكدت املصادر أن العبث الذي قام به عنارص من األمن القومي التابع للمليشيات
باقتحام مقر بنيك الكرميي والتضامن بصنعاء واختطاف عدد من موظفيه كانت
بناء عىل تعليامت مبارشة ومفضوحة من البنك املركزي بصنعاء.
ً
وعبت املصادر عن أسفها من أن يفقد البنك املركزي بصنعاء حياديته وينحرف
ّ
عن مهامه ودوره الرئييس يف أدارة السياســة النقدية ليتحول إىل أداة بيد عصابة
مليشــاوية همها الوحيد ابتزاز القطاع املرصيف والسعي املستمر لفرض املزيد من
الجبايات بدون مسوغ قانوين وبالقوة.
ونوهــت املصــادر إىل أن حالة التنمر التــي يقوم بها األمــن القومي التابع
للمليشيات بإرشاف من بنك مركزي صنعاء لن يسهم إال يف دفع البنوك واملؤسسات
املالية إىل اإلغالق وترسيح موظفيها ،األمر الذي ســيضاعف من حجم التحديات
التي تواجه الحركة االقتصادية يف املناطق التي تحت سيطرة املليشيات.
وبحســب املصادر فإن وكيل محافظ البنك املركزي يوسف زباره قام يف مقر
األمن القومي التابع للمليشيات باســتجواب موظفي البنوك الذين تم اختطافهم
يوم األحد.
وكان بنك التضامن اإلســامي الدويل يف صنعاء قرر أمس وقف نشاطه يف
املركز الرئييس ،وإغالق جميع فروعه يف صنعاء الخاضعة لســيطرة امليليشيات
الحوثية.

ا�ستهداف منزل قيادي بقوات احلزام الأمني �شمايل عدن هيئة حترير �صحيفة وموقع «الأمناء»
تعزي الوكيل (�أمين النوا�صري)
األمناء /خاص:

تعرض منزل قائد قوات الحزام األمني
يف قطاع الخــراء النقيــب /عميد
الردفاين مساء أمس إلطالق رصاص من
قبل مسلحني.
وقال مصــدر عمليــايت يف قطاع
الخرضاء أن ثالثة مســلحني كانوا عىل
منت حافلــة نقل صغري نــوع تويوتا

(نوها) أطلقوا النار بشــكل كثيف عىل
منزل قائد القطاع.
وأفاد املصدر أن حراسة املنزل قامت
بالــرد عىل مصــدر النــران وطاردت
الحافلة بعد محاولة املســلحني الفرار
وأثناء املطاردة تعرضت حافلة املسلحني
لحادث حيث ارتطمت بإحدى السيارات
املتوقفة بجانب الطريــق ليتم القبض
عىل ك ٍل من (م.م .م) و (س.م.س).

وأضاف املصــدر أن قــوات الحزام
يف القطاع قامــت بالتحري وانترشت
دوريــات البحــث يف منطقة الخرضاء
لتتمكن من القبض عىل الشخص الثالث
املدعو (س.س.ع).
وتشهد منطقة الخرضاء وما حولها
حالة من االســتتباب األمني املشهود له
منذ انتشــار قوات الحزام األمني بذلك
القطاع وأداء مهامها األمنية املختلفة.

�صرف مرتبات يناير منت�سبي الداخلية خالل اليومني القادمني

األمناء /خاص:

أكد الناطق باســم قطاع املوارد البرشيــة واملالية بوزارة
الداخلية االنتهاء من كافة الرتتيبــات الالزمة لرصف مرتبات
منتسبي الوزارة .
وقال العقيــد جالل عثامن الناطق بـ اســم قطاع املوارد
بــوزارة الداخلية يف ترصيــح للموقع الرســمي للوزارة إن
عملية تســليم مرتب شــهر يناير للعام الجاري  2019لعموم
رجال الرشطة واألمــن يف املحافظات املحررة وديوان الوزارة
ســتكون خالل اليومني القادمني عرب كتاب املرتبات بالنسبة
للمحافظات وعرب بنك الكرميي بالنسبة لديوان الوزارة.

موضحــا أن جهودا حثيثة تبذل من قبــل الجهات املعنية
يف القطاع برئاســة اللــواء الركن عبدالله يحــي جابر وكيل
وزارة الداخلية لقطاع املوارد البرشية واملالية يف سبيل رصف
املرتبات للمســتحقني لها من منتســبي وزارة الداخلية كحق
وظيفــي وقانوين مرشوع لهم ومبا يجســد انتامئهم لهيئة
الرشطــة ويؤكد صلتهم باملؤسســة األمنيــة ويعكس مدى
اهتامم وحرص قيادة الوزارة ممثلة مبعايل املهندس أحمد بن
أحمد امليرسي نائب رئيس الــوزراء وزير الداخلية عىل توفري
األجواء املناسبة لرجال الرشطة واألمن لالضطالع بواجباتهم
الوطنية ورســالتهم النبيلــة يف خدمة األمن واالســتقرار
وتحقيق السكينة العامة لكافة املواطنني يف ربوع الوطن .

عدن/األمناء/خاص:

تتقدم هيئة تحرير صحيفة وموقع «األمناء» بصادق العزاء واملواســاة
إىل وكيل وزارة اإلعالم نارش صحيفة الطريق األســتاذ /أمين محمد نارص
النوارصي وكافة آل النوارصي بوفاة الدكتورة إميان محمود النوارصي التي
انتقلت إىل رحمة الله تعاىل يوم األحد إثر مرض عضال أمل بها.
ســائلني املوىل عز وجل بأن يتغمــد الفقيدة بواســع الرحمة واملغفرة
ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان ،إنا لله وإنا إليه
راجعون..

إعالن طلب تعديل لقب

تقدم إلى أمني منطقة لودر املواطن /عبداهلل محمد سالم بنور
العولقــي يحمل بطاقــة رقــم  ٢٦٦٧١٤٧طالب ًا تعديل لقب اســمه
إلى /عبداهلل محمد ســالم بنور ،فمن لديه اعتراض عليه التقدم
إلى محكمة زارة.
أمني منطقة لودر
محمد عبداهلل باهرمز

