
6 www.alomanaa.net
Thursday - 24 nov 2022 - No: 1456 اخلمي�س 24نوفمرب2022م- املوافق 30 ربيع الثاين 1444 هـ - العدد 1456

أخبار

األمناء/ خاص :

 كشــفت مصادر خاصة لصحيفة “األمنــاء” بأن املبعدين 

قرسًا من الجنوبيــن الذين صدر بهم قرار جمهوري ســابقًا 

بتصحيــح أوضاعهم وتعويضهم، مل يتم حــل قضيتهم منذ ما 

يقارب العرش سنوات حتى يومنا هذا.

مصــادر يف لجنة املبعدين قالت لصحيفــة “األمناء”، بأن 

اللجنة ال زالت تعمل، ولكن ال وجود للميزانية التي كانت تتواجد 

يف البنــك املركزي، والتي تقدر بـــ«150” مليون دوالر قدمتها 

قطر بعد مؤمتر الحوار.

وأضافت املصادر يف اللجنة لـ«األمناء”، إنه قد جرى رصف 

مليوين دوالر  فقط من الدفعة، فيام املبلغ املتبقي الذي كان من 

املفرتض أن يرصف بشــكل كامل للمبعدين قرسًا ال تعلم اللجنة 

عنه شيئا حتى يومنا هذا.

وتابعت املصادر، إن ذلك مل يحدث وجميع األطراف املسؤولة 

عن هذا امللف التزمت الصمت والتعتيــم عىل مصري هذا املبلغ، 

الذي أصبح اختفاؤه لغًزا تتحمل مســؤوليته حكومة باسندوه 

ورئاسة الجمهورية.

األمناء/ خاص :

 هدد الشــيخ القبــي، عبدالله العكيمي، شــقيق محافظ 

الجوف املقال، بقتال أبنــاء حرضموت، وذلك دفاًعا عن مصالح 

حزب اإلصالح اإلخواين يف وادي حرضموت.

وقــال العكيمي، يف تغريدة له عىل تويرت، إنه لن يســمح 

للمجلس االنتقــايل وقوات النخبة الحرضمية، باالنتشــار يف 

وادي حرضموت، مؤكًدا أن لديهم خيارات إلفشال ذلك. 

 وتوعد العكيمي أبناء حرضموت بالقتال يف صف املنطقة 

العســكرية األوىل ومن يواليها، حيث قال: “سنكون يف صف 

قبائل حرضمــوت يف حال نفــذ االنتقــايل تهديداته وحاول 

إخضاعها عسكريا”. 

وزعم العكيمي أن حرضموت لــن تكون إال يف إطار اليمن 

الواحد، مهــدًدا االنتقايل وأبناء حرضمــوت، بتحريك القبائل 

الشــاملية، ملنع تطبيق اتفــاق الرياض ونرش قــوات النخبة 

الحرضمية يف وادي حرضموت. 

يذكر أن شــقيقه أمن العكيمي، سلم محافظة الجوف قبل 

ثالث ســنوات ملليشــيات الحويث، دون قتال وال زالت املحافظة 

تحت سيطرة املليشيات الحوثية حتى اللحظة. 

ورد الصحفي الجنويب محمد الكندي عىل تغريدة العكيمي، 

بالقول: “إن حرضموت أكرب من مشاريعكم التآمرية.. حرضموت 

لها رجالها يحمونها ويدافعون عنها”. 

وأضاف مخاطبًا العكيمــي: “أنتم مجرد مرتزقة ال تعرفون 

الرجولــة وال الرجولة تعرفكم تحدثوا عــن أرضكم دافعوا عنها 

لتثبتوا أنكم رجاالً، وأشك يف ذلك!”.

األمناء/خاص:

 كشــف منــدوب اململكــة العربية 

السعودية يف مجلس األمن، أهم الرشوط 

التي تقدمت به املليشيات الحوثية مقابل 

تجديد الهدنة وإحياء فرص السالم والحل 

الشامل يف اليمن.

»إن  الســعودية:  منــدوب  وقــال 

مليشــيات الحــويث تشــرتط أن يدفع 

العريب جميع مرتبات مقاتليها،  التحالف 

وأن يكون ذلك بالدوالر األمرييك”.

وقــال يف كلمــة له أمــام مجلس 

األمــن: »إن الوضــع يف اليمن يف غاية 

الخطورة ويوشك عىل االنهيار دون وجود 

اسرتاتيجية دولية لحل األزمة”.

األمناء/خاص:

 يف جرميــة جديدة تضــاف إىل حالة 
تعز،  تعرضت  مدينة  تعيشــها  التي  الفوىض 
فتاة ملحاولــة اغتصاب عىل مرأى ومســمع 

الناس وبحضور قوات أمنية.
وقالت مصادر محلية إن املدعو عبدالواحد 

أقدم  القييس  عبدالله 
عىل االعتداء عىل فتاة 
ومحاولة  ورضبهــا 
الشارع  اغتصابها يف 

مبدينة تعز.
أن  وأضافــت 
كان  القييس  املدعــو 
ســيارته  يســتقل 
الكهرباء  جولــة  يف 
عصيفرة  مبنطقــة 
لفتاة  بالتقطع  وقام 
الشــارع  يف  متيش 

وطلــب منها الصعود معه عىل منت ســيارته 
تحت تهديد السالح.

وبحســب املصادر إىل أن الفتاة)هـ -  أ( 
رفضت االســتجابة لتهديدات املســلح ليقوم 
مبؤخرة  برضبها  والقيام  السيارة  من  بالنزول 
البندق اآليل عىل ظهرهــا ألكرث من مرة حتى 

سقطت الفتاة أرضا من شدة الرضب.
وأشــارت املصادر أنه وبعد سقوط الفتاة 
عىل األرض قام املدعو القييس بتمزيق البالطو 
ومالبســها ومحاولة اغتصابهــا بالقوة أمام 
مرأى ومســمع جمع مــن املواطنن الذين مل 

يحرك أحٌد منهم ساكًنا. 
وذكرت املصــادر أن وقت الحادثة صادف 
أقســام  أحد  مدير  مرور 
يدعى  تعز  مدينة  رشطة 
معــاذ مــارش بطقــم 
أمنــي مع أفــراده حيث 
نزل محــاواًل إنقاذ الفتاة 
وظل  جــدوى  دون  لكن 
املعتدي يعتدي عىل الفتاة 
رشفها  انتهاك  ويحــاول 
أمام قوات األمن والناس.

وأوضحــت أن مدير 
القســم بعــد محاوالت 
عديــدة اســتطاع إقناع 
املســلح وجعله يصعد عىل ســيارته ويغادر 
املكان دون إلقاء القبض عليه وتحويله للجهات 
املختصة فيــام تركت الفتــاة ممزقة املالبس 
عارية وغادرت الشــارع وهــي تبيك باتجاه 
منزلها أمام مرأى ومسمع الناس وأفراد األمن.

املعتدي  املســلح  أن  إىل  املصادر  ونوهت 

القيــيس جندي يف قوات  عبدالواحد عبدالله 
محور تعز وشــقيقه قائد رسيــة يف الكتيبة 

السادسة باللواء 22 ميكا.
يشــار إىل أن هذه الحادثــة القت غضًبا 
واســًعا يف أوســاط الناشــطن يف مواقع 
التواصــل االجتامعــي حيث قالــوا بأن هذه 

الجرمية هي انتهاك لرشف جميع أبناء تعز.
عىل  الثالثاء،  متصل عــرث،  صعيد  وعىل 
طفلــة، )12 عاما( مشــنوقة يف منزلهم يف 
محافظة تعز، جنوب غرب البالد، بحســب ما 

أفادت مصادر محلية. 
وقالــت املصادر إن الطفلــة )ر.م.ا( عرث 
عليها مشنوقة يف إحدى غرف منزلهم الكائن 
مبنطقة النقطــة الرابعة مبدينة تعز، عاصمة 

املحافظة التي تحمل االسم ذاته. 
وأضافــت املصادر أن الطفلــة نقلت إىل 
املستشفى اليمني السويدي، الخاص باألطفال، 

لكنها كانت قد فارقت الحياة. 
ووفق املصادر، فإن الطفلة تســكن منزل 

والدها مع زوجته الثانية بعد طالق والدتها. 
ووفــق املصــادر، فإن الرشطــة فتحت 

تحقيقا بالحادثة لكشف مالبساتها. 
وأكدت أن الرشطة حققت مع والد الطفلة 
وزوجته الثانية، فيام ســتتواصل التحقيقات 

لتشمل والدتها.

األمناء/ خاص:

شــؤون  يف  األمرييك  الخبري  قال 
الجامعات املتطرفــة، عضو فريق األمم 
املتحدة الخاص باليمن، الســيد فرناندو 
نرشته  صحفي  تحليــل  يف  كارفاخال، 
إن عملية   ”The New Arab« صحيفــة
“ســهام الرشق« التي نفذتهــا القوات 
لتنظيم  قاتلة«  »رضبة  وجهت  الجنوبية 
السيطرة عىل  أبن وأفقدته  القاعدة يف 
املحافظة وخرس  اآلمنــة يف  مالذاتــه 

خاللها قادة ميدانين بارزين. 
تحليله  يف  األمرييك  الخبري  ويؤكد 
القاعدة  تنظيم  عنارص  انتشــار  تراجع 
بعد  اليمن،  جنوب  يف  ملحوظ  بشــكل 
بسط القوات الجنوبية سيطرتها وتعزيز 
تواجدها وتعاونها مع القبائل املحلية يف 

محافظة ابن جنوب رشق اليمن.
يأيت ذلــك بالتزامن مع اســتئناف 
اإلدارة األمريكية تركيزها عىل أنشــطة 
األفريقي  القــرن  يف  اإلرهاب  مكافحة 

واليمن.
شــؤون  يف  الخبــري  وأضــاف   
املتطرفة: “تؤكــد مقاطع  الجامعــات 
الفيديو الدعائيــة والبيانات التي نرشها 
تنظيــم القاعدة عىل وســائل التواصل 
األخرية  األســابيع  خــالل  االجتامعي 
القوات  حققتها  التي  االنتصارات  صحة 
االنتقايل  للمجلــس  التابعة  املســلحة 
الجنويب، خالل عملية )ســهام الرشق( 
التي استهدفت القضاء عىل القاعدة يف 

جنوب البالد”.
 ويضيف »كارفاخال”: “لقد سارعت 
انتشار  عملية  بإطالق  الجنوبية  القوات 
واســعة مللء الفراغ الناجم عن انسحاب 
حزب  مع  املتحالفة  الحكوميــة  القوات 
اإلصالح من أبن، وبعدها أطلقت عملية 
بعد  اإلرهاب  ملكافحــة  الرشق  ســهام 
سلســلة من الهجامت اإلرهابية نفذها 
القوات  واســتهدفت  القاعــدة  تنظيم 

الجنوبية يف محافظة شبوة النفطية”.
القوات  أن  »كارفاخــال”  ويــرى   
لتنظيم  الجنوبية وجهت رضبة “قاتلة” 
أبن خالل عملية “ســهام  القاعدة يف 
الــرشق”، ويؤكــد أن الرضبــة أفقدت 
التنظيم السيطرة عىل مالذاته اآلمنة يف 
لقيادات  خســارته  عن  فضال  املحافظة 
كبرية خالل العملية وهو ما أجرب التنظيم 
اإلرهايب عىل الهروب، بداًل من املواجهة. 
فقد  األمرييك  الخبــري  وبحســب 
منخرطة  أيًضا  األمريكيــة  اإلدارة  ظلت 
يف اليمن قبــل تجدد نشــاط التنظيم 
مؤخرا وإعالن عنارصه املســؤولية عن 
سلسلة الهجامت التي استهدفت القوات 
األبيض  البيــت  الجنوبيــة، حيث وجه 

إىل  فيها  أشــار  الكونجرس  إىل  رسالة 
العمليات الجاريــة يف اليمن »للحد من 
الدولة  التهديد اإلرهايب« من قبل تنظيم 
وتنظيم   )IS-Y( اليمن  يف  اإلســالمية 
القاعــدة يف جزيرة العــرب، وأعلن عن 
عقوبات جديدة عىل األفراد العاملن يف 

اليمن والقرن األفريقي.  
وقــال كارفخــال يف تحليلــه إن 
القــوات الجنوبية تعرضــت النتقادات 
من الخصــوم الذين يعتقدون أن القوات 
الجنوبية تبالغ يف الحديث عن انتشــار 
الهجامت  سلسلة  أن  إال  القاعدة،  تنظيم 
التي شنها التنظيم ضد القوات الجنوبية 
أصدرها  التي  والبيانات  وأبن  شبوة  يف 
العســكرية  بالعمليات  للتنديد  التنظيم 
لتطهري  الجنوبية  القوات  تشــنها  التي 
معاقلــه يف أبن وشــبوة، كانت دليال 
بشكل  التنظيم  انتشار  عودة  عن  قاطعا 
واســع، بل إن الحكومــة اليمنية أكدت 
انتشار  أدلة عن  أبريل املايض وجود  يف 

التنظيامت اإلرهابية يف أبن وشبوة.
وبحســب كارفخال فقد كشــفت 
قــوات دفاع شــبوة تنفيذهــا عملية 
القاعدة  تنظيم  القيــادي يف  لقتل  أدت 
»يونس القشعوري” املكنى بـ “أبو عي 
ملنطقة رضوم، حيث  املنتمي  الشبواين” 
متكنت قوات دفاع شبوة من قتله خالل 
تبادل إلطالق النار معه يف وسط  مدينة 
عتــق يف مايو املايض ونعــاه التنظيم 
بيان نرشه يف يونيــو وبعد مقتله  يف 
تصاعدت الهجامت اإلرهابية يف كل من 
أبن وشــبوة ضد القوات الجنوبية ، مبا 
يف ذلك محاولة مجهولة الغتيال املحافظ 

عوض العولقي يف أواخر أغسطس.
يف  األمريــيك  الخبــري  ويــرى   
االنتقايل  املجلــس  رئيس  أن  تحليلــه 
اللواء  الجنوبية  للقــوات  األعىل  القائد 
عيــدروس الزبيدي قــرر إطالق عملية 
»ســهام الرشق« لـ »تطهري ]أبن[ من 
التنظيــامت اإلرهابية« بعد نجاح قواته 
يف إنهــاء التمرد الــذي قادته فصائل 
عســكرية موالية لحــزب اإلصالح ضد 
محافظ شــبوة، وانســحاب مجموعة 
مرتبطة بهــا كانت مرابطــة يف أبن 
لتمهيد الطريق لتنظيم القاعدة إلسقاط 
إطالق  مســألة  جعل  مــام  املحافظة، 
»ســهام الرشق« مهمة ال تقبل التأخري، 
وعليه بدأت قوات محور أبن العسكري 
بقيــادة مختــار النويب، ومبشــاركة 
فضل  بقيادة  الرابعة  العسكرية  املنطقة 
ملحافظ  التابعة  املحلية  والقوات  حسن، 
أبن أبو بكر حسن، بالتقدم من شقرة 
شــامالً باتجاه لودر ورشقاً وصوال إىل 

الحدود مع شبوة.

اختفاء 150 مليون دوالر من ميزانية املبعدين ق�سًرا

العكيمي يهدد اأبناء ح�سرموت بالقتال دفاًعا عن م�سالح االإخوان

ال�سعودية تك�سف اأهم �سروط احلوثي للموافقة على متديد الهدنة

مقتل طفلة �سنًقا و�سقيق قيادي يحاول اختطاف فتاة واغت�سابها يف ال�سارع!

خبري اأمريكي: عملية »�سهام ال�سرق«  
وجهت �سربة »قاتلة« لتنظيم القاعدة

رئي�س الوزراء: االإمارات حولت مليار 
ومائة مليون درهم اإىل البنك املركزي 

األمناء / خاص :

أعلن رئيس الوزراء الدكتور معن عبدامللك، أمس، أن األشــقاء يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة قامــوا بتحويل مليار ومائة مليون درهم، إىل حســاب البنك املركزي 

اليمني كدفعة أوىل من الوديعة.
وأضاف عبدامللك، بأن هذه الوديعة مهمة وســوف تســهم يف تأمن االحتياطي 

النقدي وتعزز دور الحكومة وقدرتها عىل الوفاء بوعودها مع الشعب اليمني.
وأشــار رئيس الوزراء بأن هناك لقاء مهم سيعقد خالل األسبوع القادم بن قيادة 
البنك املركزي واألشقاء يف اململكة العربية السعودية، ملناقشة آلية دفع الدفعة األوىل 

من الوديعة الطارئة لدعم البنك املركزي اليمني.

ماذا يحدث يف تعز؟!..


