
6 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Thursday - 10 Nov 2022 - No: 1449 الخميس 10 نوفمرب2022م- املوافق 16 ربيع الثاني 1444هـ- العدد 1450

األمناء/ خاص:
قالــت مصادر مطلعة مبحافظة تعــز إن األجهزة األمنية 
باملحافظة قامت بضبط أربعة أشــخاص من أصل 11 شخًصا 
من أفراد األمن والجيــش متهمني باغتصاب طفلة مبحافظة 

تعز.
وكانت والد الطفلة أمرية ســنان أحمــد الوصايب طالبة 
تدرس يف الصف التاســع مبدرسة الوحدة مبديرية القاهرة , 
قد تقدم بشكوى إىل قســم رشطة الثورة بتعز أبلغ فيها عن 
اختفــاء ابنته أمرية منذ عرشة أيام بعــد خروجها من منزلها 
بحي املسبح وسط تعز يف ظروف غامضة, ومن ثم عرث عليها 
مرمية بإحدى العامئر ال زالت تحت اإلنشــاء وسط مدينة تعز 

وهي بحالة سيئة جدا.
وتعاين محافظــة تعز من حالة كبرية من االنفالت األمني 

بسبب املليشيات التابعة لإلخوان التي تتصارع باملحافظة.

األمناء / رصد ومتابعة / غازي العلوي :
وجه مديــر عام البعثــات بوزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي والتدريب 
املهني األستاذ ســامل الطاهري اتهاًما 
الوصايب  العايل  التعليم  لوزير  مبارًشا 
بالوقوف وراء التالعب باملنح الدراسية 

وعمليات االبتعاث للخارج.
وأوضــح الطاهــري يف حديثــه 
لربنامج )بشفافية( الذي يقدمه املذيع 
عيل عبدالله الســقاف عرب إذاعة "هنا 
عدن" بأن ما حصل ويحصل من تالعب 
وفســاد يف املنح الدراسية يقف خلفه 
مبخالفة  إياه  متهاًم  الوصايب،  الوزير 
كافة النظم واللوائح املتبعة يف عملية 

االبتعاث.
وقال الطاهري بأن هناك توجيهات 
2016م  عام  صدرت  وأن  سبق  رئاسية 
الثقايف  بالتبادل  إال  االبتعــاث  بوقف 
تقســيم  عىل  اتفــاق  هنــاك  وكان 

الشــامل  بني  مناصفة  الثقافية  املنح 
مؤمتر  مخرجات  ضوء  عىل  والجنوب 
الوزير حالت  تدخــالت  ولكن  الحوار، 

دون ذلك التقاسم.
قيام وزير  الطاهري عن  وكشــف 
مســاعدات  باعتامد  العايل  التعليــم 
الوزير  مالية لعدد "170" شخًصا قام 
برتشيحهم وهم من املقربني واملوالني 
ضمن الربع الرابــع 2021م دون عقد 
املخولة  البعثــات  للجنة  اجتــامع  أي 
مســاعدات  هكذا  مثل  عىل  باملوافقة 
دوالر"  مليون  "ربع  إىل  يصل  ومببلغ 

خالل ستة أشهر.
"هناك  الطاهري:  ســامل  وأضاف 
منح خارج إطــار التبادل الثقايف يتم 
توزيعها دون علمنا وســبق وأن قمنا 
برفــع تقرير مفصــل وأبلغنا بوجود 
التالعــب والتهميش لدورنا لرئاســة 
الوزراء ونزلت لجنة من الجهاز املركزي 

للرقابة واملحاســبة واطلعت عىل كل 
عمليات الفساد والتالعب ولكن لألسف 
تقرير الجهاز املركــزي ما زال للحظة 

حبيس األدراج".
بوزارة  البعثات  عام  مدير  وأشــار 
التعليم العايل بأن الوزير الوصايب قام 
للتغطية  لجنة  بتشكيل  أسبوعني  قبل 
املســاعدات  يف  للنظر  فســاده  عىل 
املالية، وقام باستثنائه من اللجنة حتى 
يتسنى لهم الترصف بالربع الرابع تحت 
غطاء لجنة ال تحمل أي صفة قانونية 
بينهم مدير مكتبه ورفع تقرير دون أي 

اعرتاض من أحد .
وأكد الطاهري بأن لديه وثائق فساد 
تدين وزير التعليــم العايل يف تالعبه 
باملنح الخارجية، الفتا إىل أنه ســوف 
يكشــفها متى وجد الجدية واالهتامم 
من قبل الحكومــة واملجلس الرئايس 

للتحقيق يف املوضوع.

األمناء/ خاص:
اإلدارة  الحامد، مدير  أحمد عمر  أيد 
املساعدة  التنفيذية  بالهيئة  السياسية 
باملجلس االنتقــايل الجنويب ملديريات 
أمس  حرضمــوت،  وصحــراء  وادي 
بن  مبارك  مبخوت  َمَطالِــَب  األربعاء، 
برضورة  حرضمــوت  محافظ  مايض 

لقوات  الوديعــة  منفذ  إدارة  تســليم 
النخبة الحرضمية إلدارته.

األربعاء:  أمــس  بيــان  يف  وقال 
الجنويب  شعبنا  نضاالت  من  "انطالقا 
يف طريق تحرير وطرد قوى االحتالل 
اليمنــي من وادي حرضمــوت، فإننا 
طريق  يف  املبذولــة  الجهود  نســاند 
استعادة حقوق شــعبنا الجنويب يف 

حرضموت".
النخبة  وشــدد عىل رضورة تويل 
املنفذ،  وحاميــة  تأمني  الحرضميــة 
وإيقاف  املوظفــني  لضامن ســالمة 
عمليات النهب والســلب إليراداته من 
غاشــمة  إجرامية  عصابــات  جانب 
املغرتبني  بحق  االبتزاز  متارس صنوف 

القادمني من األرايض السعودية.

 األمناء/ خاص:
أوقــف مدير عــام رشطة املــرور يف 
العاصمة عدن، العقيد جامل ديان، أحد أفراد 

رشطة املرور وإحالته اىل املجلس التأديبي.

وجــاء قــرار اإليقاف بســبب ظهور 
رشطي املرور مبقطع فيديو يف سيارة أحد 
املواطنــني وكاد أن يتلفظ بألفاظ غري الئقة 
عىل الرســول الكريم محمد صىل الله عليه 

وسلم.

وتم نرش الفيديو عىل وســائل التواصل 
االجتامعــي ولقي ردود فعــل غاضبة وتم 
ليك  صارمة  إجــراءات  الجندي  بحق  اتخاذ 

يكون عربة لكل رجال األمن.

األمناء/ خاص:
الثالثاء،  جامعيــة،  طالبة  أقدمت 
عىل القفز من عــىل منت باص ركاب 
أثناء ســريه بعــد محاولة الســائق 
اختطافها وسط مدينة تعز، وتعرضت 

الفتاة  لجروح وكسور بأحد مرفقيها. 
شهود عيان قالوا بأن الطالبة بكلية 
الطب، وتســكن بحــي الكوثر، رمت 
بعدما  الباص  بنفســها من عىل منت 
طلبْت منه توصيلها إىل جامعة السعيد 

شــامال، إال أنه اتجه بها نحو النقطة 
الرابعة رشق املدينة.

مصادر مطلعــة أكدت لـ"األمناء" 
الجنايئ  البحث  السائق محتجز يف  أن 

إلجراء التحقيق معه.

األمناء/خاص:
كشــف مقربون من  قائد القوات الخاصة يف شــبوة السابق 
عبدربه لعكب  بأنه كان عىل وشك تسليم القوات الخاصة يف عتق 

بعد القرارات الرئاسية التي صدرت. 
وبحســب املصادر املقربة فإن لعكب أبلغهم بالقول: "كنا عىل 
وشك تســليم قيادة القوات الخاصة ولكننا تلقينا أوامر مكررة من 

وزير الداخلية بعدم التسليم مام دفعنا للقتال وعدم التسليم". 
وعلمت "األمناء" من املصدر املقرب من لعكب بأنه كان قد بارك 
لبعض القيادات العســكرية واألمنية يف أبني التوصل التفاق مع 

قيادات االنتقايل يف أبني. 
يذكر بــأن لعكب يتواجــد حاليا يف مأرب ويحــاول اإلخوان 
توظيفه للقتال يف شــبوة والقيام بأعامل تهدف إىل زعزعة األمن 

واالستقرار يف عتق.

عدن "األمناء" خاص:
يف أول تحرك للمجلس االنتقايل الجنويب ازاء فتوى الشيخ وليد 
السعدي خطيب مســجد العباس يف عدن، الذي افنى بهدم مسجد 
العيدروس ومقامه ودعا االجهــزة األمنية اىل االطالع بالهدم مام 
أعتربته وجاهات دينية واجتامعيــة يف عدن ترشيع بقتل علامء 

ومشايخ وطالب العلم من رواد الصوفية واملدرسة االبوية.
وكلف القائم برئيــس الهيئة التنفيذية للمجلس االنتقايل بعدن 
قام الشــيخ محمد رمزو عضو الهيئــة التنفيذية مدير إدارة الفكر 
واإلرشاد بعدن للمجلس اإلنتقايل الجنويب بالنزول امس األربعاء 
إىل مكتب األوقاف والتقى مدير أوقاف عدن د.محمد حسني الوايل 
وناقشه يف كثري من القضايا التي تهم املساجد واألمئة والخطباء 
وخصوصًا ما أثري أخريًا عرب خطباء بعض مســاجد عدن والتهجم 
عىل معلم قــرب ويل الله الصالح اإلمام العيــدروس وأن مثل هذا 
الطرح املتشــدد والتكفريي وتجريم املســلم ورميه بالرشك والذي 
يبتعد كثريًا عن النهج الوســطي املعتدل لدين اإلسالم سيؤدي إىل 
أواًل إىل فتنــة عظيمة وقد يؤدي إىل حــرب طائفية بني الصوفية 
والســلفية مام يؤثر يف خلخلة الصفوف الداخلية الجنوبية ومثل 
هذا الكالم ال يخدم إال قوى اإلحتــالل اليمني من حوثة وأخونجية 
وعفافشة وقاعدة لتنفيذ مخططاتهم تجاه الجنوب وعدن خاصة.

وطالب الشــيخ رمزو مدير أوقاف عدن بأهميــة التعميم من 
أوقاف عدن للمســاجد برتك مثل هذا الخطاب املتشدد السيام وأن 
زيــارة ويل الله العيدروس والذي يعد معلم من معامل عدن الجمعة 
القادم، وتنســيق العمل املشــرتك بني إدارة الفكر واإلرشاد وبني 

مكتب أوقاف عدن ومبا يخدم وطننا الجنويب.
وأفــاد مدير أوقاف عدن أنه جلس مــع الخطيب الذي أثار مثل 
هذه األفكار املتشددة ونبهه إىل عدم استخدام املنرب لألراء املتشددة، 
مؤكدا أنه ســيصدر تعميم ألمئة املساجد وخطباءها لرتك الخوض 
يف هذه األفكار املتطرفة التي ال تخدم الدين وال تخدم الوطن ومنع 

تداولها يف املنابر واملساجد.

أخبار

�لعثور على طفلة بتعز تعر�ست النتهاك ج�سدي من قبل ع�سكريني و�أمنيني

لدينا وثائق د�مغة تثبت تورط �لوزير بعمليات ف�ساد وتالعب كبري باملنح 

�نتقايل و�دي ح�سرموت يطالب بت�سليم منفذ �لوديعة للنخبة �حل�سرمية

مدير عام �سرطة �ملرور يوقف �أحد �أفر�ده ويحيله �إىل �ملجل�س �لتاأديبي

طالبة جامعية بتعز ترمي بنف�سها من على )با�س( بعد حماولة �ختطافها

لعكب: كنا على و�سك ت�سليم مهامنا 
ولكن وزير �لد�خلية وجه بالرف�س

�ل�سيخ رمزو يطلع �الأوقاف على نهج 
تكفريي يف �أحد م�ساجد عدن

بينما تم ضبط 4 متهمين من أصل 11 مطلوًبا بالقضية..

مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي يكشف املستور..

أول تحرك للمجلس االنتقالي ازاء دعوات الفتنة..


