
األمناء /سكاي نيوز
شهدت قرية الشيخ إســاعيل التابعة ملركز أخميم مبحافظة 
سوهاج يف صعيد مرص جرمية مروعة، راح ضحيتها طفلة معاقة 
ذهنيا وحركيا، عىل يد عمها وزوجته، حيث خططا لذبحها، بهدف 

تقدميها قربانا للعثور عىل الكنز، تنفيذا ألوامر أحد الدجالني.
وكشــف مصدر أمني تفاصيل الحادث البشــع، حيث قال إن 
األجهزة األمنية تلقــت بالغا من والدة طفلة معاقة ذهنيا وحركيا 
وتعاين ضمورا يف املخ تدعي شــياء )10 أعوام(، موضحة أنها 
عقب خروجها من املنزل لرشاء متطلباتها وحال عودتها اكتشفت 

عدم وجود طفلتها.
وكشــف املصدر يف ترصيح خاص لـ"ســكاي نيوز عربية" 
إنه تم تشــكيل فريق أمني للذهاب مع والدة الطفلة ملكان الحادث 
وأثناء السري يف اإلجراءات ومعاينة منزل املبلغة واملنازل املجاورة 
كانت الصدمة، "حيث تم العثور عــىل الطفلة املذكورة يف وضع 

يسء داخل غرفة ملحقة مبنزل عمها".
وتابع املصدر أنه تم إخراج جثة الطفلة املدفونة أســفل كمية 
من الرمال ترتدي كامل مالبســها وملفوف حول رقبتها وشاح تم 

خنقها بواسطته.
وجرى تشــكيل فريق بحث بقيادة اللواء عالء سليم مساعد 
وزير الداخلية لقطاع األمن العام الذي وضع خطة لكشف غموض 

الواقعة.
وتوصلت جهــود فريق البحــث إىل أن وراء ارتكاب الجرمية 
كل من: "أحمد. ح" 39 عاًما ســائق توك توك "عم املجني عليها"، 
وزوجته املدعــوة "نورا. م" 27 عاما ربة منــزل، ويقيان بذات 

الناحية.
وتم ضبط املتهمني، ومبواجهتها مبا أسفرت عنه التحريات 
أقرا بارتــكاب الواقعة تفصيلًيا، إذ اتفق املتهــم األول مع آخرين 
"جاري تحديدهم وضبطهم" عــىل إحضار طفلة لذبحها اعتقاًدا 

منهم مبساعدة ذلك عىل استخراج الكنز.
واستغل املتهم خروج زوجة شقيقه "والدة املجني عليها" من 
املنزل وعمل شــقيقه "والد املجني عليها" نجار مسلح يف إحدى 
القرى املجاورة، وأرســل زوجته إلحضار الطفلــة املجني عليها 
من منزلها، وأخفوها مبســكنه متهيًدا لالتصال مبن اتفق معهم 
بذبحها. ولدى استشــعاره قدوم قوات الرشطة لفحص بالغ والدة 

املجني عليها وخشية افتضاح أمره خنقها بوشاح ودفنها.
وتكثف األجهزة األمنية بســوهاج جهودهــا لتحديد وضبط 
األشــخاص الذين اتفق معهم املتهم "عم الطفلة" والدجال الذي 

أوهمه بارتكاب الواقعة الستخراج اآلثار.
وتم إخطار النيابــة العامة، التي قررت نقــل الجثة ملرشحة 
مستشفى أخميم املركزي، وُحرر بالواقعة املحرض رقم 3375 إداري 

مركز أخميم لسنة 2021، وبارشت النيابة العامة التحقيقات.
كا قررت النيابة العامة مبركز أخميم بإرشاف املحامي العام 
لنيابات جنوب سوهاج، حبس سائق التوك توك وزوجته 4 أيام بعد 

ثالثة أيام من التحقيقات معها ومتثيلها قتل "شياء".
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المقال االخير

أمريكية يف  اإلعالن عن وجــود قــوات 
معاشيق لتأمني اســتقرار الرئيس هادي يف 
عدن يعترب الفصــل األخري يف مخطط ترتيب 
األوضاع يف جنوب الجزيرة وســارت األمور 
وفق أدوار أو قل تقسيم عمل األطراف اليمنية 
واإلقليمية، فهناك أدوار وهناك مسقط وهناك 
أبوظبي وهنــاك الدوحة وكٌل يدور يف فلكه.. 
العطاس يف مســقط والحــويث يف الدوحة 

وهادي يف الرياض والزبيدي يف أبو ظبي.
صنعــاء ال تدفع الثمن بينــا عدن تدفع 
الثمن مضاعفا .. أوضاع صنعاء أكرث استقراًرا 
ومستوى املعيشة أفضل وسعر الدوالر والريال 
الســعودي أدىن من نظريه يف عدن وخلقت 
والتعليم  وأبني وحرضموت  قوى يف شــبوة 
يسري بهدوء يف صنعاء بينا نظريه يف عدن 
معطل واألوضــاع الصحية يف صنعاء أفضل 

من نظريتها يف عدن.
أصبح الجنوب خاضعا ملا تســمى بقوات 
التحالف املكون مــن قوات عدة أطراف أبرزها 
الســعودية التــي مل تتمكن مــن الدفاع عن 
الجنوب ال جنوبنا وال جنوبها فجنوبنا تهدده 
وداعش(  )القاعدة  األمريــكان  فرضها  قوى 
يتعرض  حيــث  الحوثيون  يهــدده  وجنوبها 
الحني  بني  الصواريــخ  براجــات  لهجات 

واآلخر.
عندما نقول "التحالف العريب" أي التحالف 
الواقع تحت مظلة األمريكان والسعودية تنفق 
مواردهــا النفطية عــىل رشاء مختلف أنواع 
األسلحة والتحالف العريب هو حضور أمرييك 

أو قل حضور أمرييك من وراء الحجاب.
االنتقايل عىل األرض وفرض الواقع نفسه 
من خالل املقاومة واستبســل فيها جنوبيون 
أحرار ويف مقدمتهم اللواء عيدروس قاســم 
أنحاء  الزبيدي ولــه حضور معتــرب يف كل 
الجنوب وأصبح حضورا معتربا يتمثل بحضوره 
يف محافظتي أبني وشبوة وحرضموت واملهرة 
إال أن مــا رشح صدورنا حضوره يف محافظة 

أبني وهي محافظة الرشعية.
أنفسهم يف مواجهة  الجنوبيون  ســيجد 
بعض ألن 60% من مخرجات مصانع الســالح 
يف العامل يشرتيها العرب ليقاتلوا بها إخوانهم 
العرب وسيصبح االنتقايل هدفا لتلك الحروب 
الداخلية والدليل عىل ذلــك أن قوات أمريكية 
ترابط يف معاشــيق وهو مؤرش واضح عىل 

احتالل الجنوب أسوة بقوات التحالف العريب.
ليكن يف علم القايص قبل الداين بأن ملف 
االقتتال يف الجنوب جنويب – جنويب : تحرير 
/ قومية/ زمرة/ طغمة وعلينا أن نســلم بأن 
االرتزاق متفٍش يف صفوفنا والقوى األجنبية 
تراهن عــىل ذلك، وعلينا أن نســلم أيضا بأن 
القاعدة  األمريكان سيوظفون جاعاتهم من 
إعادة تقسيم  الهادفة إىل  املعركة  وداعش يف 

املنطقة.

جنيب محمد يابلي

قوات أمريكية في 
المعاشيق للتآمر على 

االنتقالي

األمناء/خاص:
قال نائب رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، هاين بن بريك، إن الشعب 

الجنويب من أوىف الشعوب وأحفظها للجميل.
ونرش ابن بريك صــورة قدمية الصطفاف جنــويب يف عدن جانبي 
الشارع من املطار إىل القرص الرئايس بالتواهي محتفية ومرحبة بحكيم 

العرب الخالد الشيخ زايد بن سلطان.
وأكد، أن هذه الصورة ال ميكــن أن يطويها الزمان ويلفها يف غياهب 

النسيان، امتدت يده للجنوب يف وقت كان يراد له العزلة عن محيطه.
وأضاف :"إن  الشعب الجنويب من أوىف الشعوب وأحفظها للجميل".

يذكر أن زيارة الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- إىل 
مدينــة عدن، يف حقبة ما بعد جالء املســتعمر الربيطاين، كرست حالة 
الجمود التــي ميكن التعبري عنها، من خالل الحفاوة البالغة بالزيارة عىل 

املستويات السياسية والشعبية.
وقد اصطحب الرئيس سامل ربيع عيل )ساملني( - املغفور له - الشيخ 
زايد بن ســلطان يف جولة عىل شــوارع عدن بســيارة مكشوفة، حيث 
اصطفت جموع حاشــدة من الجاهري لتحية الضيف الكبري، حيث كان 
الشــعور الحقيقي آنذاك مفعًا بالحاس، خاصة وأن الزيارة جاءت بعد 
عبور الجيش املرصي عام 1973 ومشــاركة اإلمــارات الفاعلة يف وقف 
تصدير البرتول واشــتهار عبارة الشــيخ زايد عند اتخاذ اإلمارات لقرار 

»النفط العريب ليس أغىل من الدم العريب«.

يحدث يف تعز.. إفشــال زفاف طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات 
عىل رجل يبلغ من العمر 40 عاما!

فأين هي الحكمة اليانية؟

ماذا قال هاني بن بريك عن زيارة الشيخ زايد إلى 
عدن وعن شعب الجنوب؟

ا 
ً
قتل ابنة شقيقه قربان
للجن والعثور على كنز!

جريمة بشعة تهز مصر.. 

صورة وتعليق

 شــكرا ملن أعاد لنا ثقتنــا بإخواننا العرب.. شــكرا أوالد زايد 

وشعب زايد ولكم منا الوفاء ما حيينا.

صورة وتعليق


