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مدير اإلخـــــراج الفنيمدير التحرير

غازي العلوي 
المشرف العام

مراد محمد سعيدد. صدام عبدالله
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء / غازي العلـــــــوي:
عىل  "األمناء"  صحيفــة  تحصلت 
وثائق صادرة عن هيئة مكافحة الفساد 
تكشــف فســادا مهواًل يف الرصفيات 
والنفقات والهبــات التي يقوم محافظ 
اإلخوان  جامعــة  إىل  املنتمي  شــبوة 
املسلمني محمد صالح بن عديو برصفها 
ملقربني وشخصيات تدين بالوالء لحزب 
اإلصالح باإلضافة إىل تسخري جزء كبري 
من تلك األموال للمجهود الحريب للقوات 

اإلخوانية املرابطة يف شقرة .

فساد فاضح بغطاء رسمي
تشــري الوثائق التي تحصلت عليها 
"األمناء" إىل أن حجــم العبث بعائدات 
النفط يف محافظة شبوة قد بلغ حًدا ال 
ميكن ألي شخص عاقل أن يتصوره يف 
الوقت الذي يعيــش فيها املواطنون يف 
هذه املحافظة أوضاعا صعبة جراء تردي 
الخدمات وحرمــان مناطقهم مبا فيها 
عواصم املديريات من أبســط املشاريع 
التي تالمس حياتهم  الحيوية والخدمية 
يف الصحة والطرقات ومشــاريع املياه 
الهامة  الخدمات  والكهرباء وغريها من 
والرضورية يــأيت ذلك يف الوقت يتغنى 
فيه إعــالم اإلخوان بالحــراك التنموي 

واملنجزات العمالقة يف شبوة. 
أسوأ  شــبوة  محافظة  أبناء  يعيش 
الكهربايئ  التيار  انقطاع  بسبب  أيامهم 
وعدم توفــر املياه وتفيش حمى الضنك 
القوات  ومامرســات  عتق..  مدينة  يف 
األمنية يف تنفيذ اعتقاالتها املســتمرة 
لهم  واملناهضــني  الناشــطني  عــىل 
داخل  وإخفائهم يف ســجون رسيــة 

مدينة عتق. 

احلاشية اإلخوانية أولى باملعروف
ويف خضم مسلسل التالعب برثوات 
املحافظة وتســخري حصتهــا يف بيع 
النفط الخــام للمجهود الحريب للقوات 
املرابطة يف شــقرة تظهر  اإلخوانيــة 
وثائق هيئــة مكافحة الفســاد لتثبت 
تورط محافظ شــبوة بــن عديو  يف 

تسخري حصة شــبوة من نفطها الخام 
للحاشــية اإلخوانية املقربــة منه وما 
تبقى للمقاولــني الذين يقوم بتكليفهم 
املبارش لتنفيذ املشاريع التي يتم إعالنها 
دون إجــراء أيــة مناقصــات أو ارقام 
مكشــوفة للعامة باإلضافة إىل رصف 
مبالغ باهظة بالــدوالر والريال اليمني 
من حصة املحافظة يف بيع النفط الخام 
وحصــة املحافظة يف نقل املشــتقات 
فســاد  ورموز  لشــخصيات  النفطية 

سابقة ومعروفة يف شبوة . 

ومن خــالل الوثائق الصــادرة عن 
هيئة مكافحة الفســاد تظهر أســامء 
الشــخصيات ورموز الفســاد التي يتم 
منحها تلك املبالــغ والهبات وبالعمالت 
منها  البعــض  وصل  والتــي  األجنبية 
إىل )2١6,846( دوالرا أمريكيــا بحجة 
اللحظة  رشاء مضخات مل تصــل حتى 
بأســامء  باإلضافــة إىل رصف مبالغ 
ورواتب  ومستشفيات  حكومية  مرافق 
وإيجار ســكن للطالب ومبالغ أخرى تم 
ومسؤولني  مرافق  عموم  ملدراء  رصفها 

وفقا للكشوفات .

هؤالء هم من جاءوا بحجة محاربة 
الفساد

من جاء إىل شــبوة بعنوان محاربة 
الفســاد ها هو اليوم ميارس الفســاد 
تويل  عىل  بسكوته  وذلك  صوره  بأبشع 
قائد القــوات الخاصــة عبدربه لعكب 
عمليــة تحصيــل رضائــب القات يف 
تاريخ 3 رمضان  محافظة شــبوة منذ 

حتى يومنا وبحجة إرسالها إىل املليشيا 
اإلخوانية جبهة يف شقرة. 

من جاء إىل شبوة، بعنوان محاربة 
الفساد، يقوم برشاء مساحة أرض عىل 
الطريق الدائري "العرب - نصاب" مببلغ 
وقدرة سبعة مليون ريال سعودي وقبل 
وتوقيع  مبسحها  قام  اليوم  من  أسبوع 
عقد مع رشكة إمنــاء للتطوير العقاري 
لالســتثامر وبناء مجمعات سكنية يف 
األرض الذي قام برشائها محافظ شبوة 

محمد صالح بن عديو. 

األمناء/خاص:
األربعاء  أمــس  التقى صباح 
منصور  األســتاذ  23ســبتمرب، 
زيد وكيل مســاعد قطاع التعاون 
وزيــرة  واملهندســة  الــدويل، 
املشاريع،  قطاع  وكيلة  الرشماين 
باملهنــدس أحمــد مدخيل مدير 

الربنامج السعودي إلعامر عدن .
عن  منصور  األستاذ  وتحدث 
أهمية اللقــاء ودور الربنامج يف 
التنميــة وأهمية التنســيق  مع 
الوزارة لتتكامــل الجهود ونجاح 
تنفيذ املشاريع التنموية يف عدن 

تحديد  وكذلك  املحــررة  واملناطق 
األولويــات وتذليــل الصعوبات 
عمل  تواجه  التــي  والتحديــات 
الربنامج  دور  مثمنــًا  الربنامج  
الســعودي يف جهود التنمية يف 

العاصمة عدن.
وزيرة  املهندســة  وبدورها، 
تحدثت عن الجانــب الفني فيام 
واألولويات  باملشــاريع  يتعلــق 
املستفيدة  الجهات  مع  والتنسيق 
واقرتحــت جملة من املشــاريع 

العاجلة للعاصمة عدن.
مــن جانبــه تحــدث أحمد 
الجــاوي  مدير عــام منظامت 

املتحدة  األمم  ووكاالت  الدوليــة 
عن اإلجراءات املتبعة  يف التعامل 
مــع املنظامت وكيفية تســهيل 
يتعلق  فيام  التنظيمية  اإلجراءات 
باإلعفــاءات والتصاريــح ودور 
الوزارة يف تقديم الدعم واملساعدة 

لجهود الربنامج السعودي .
عن  مدخيل  املهندس  وتحدث 
ســعادته باللقــاء وأكد رضورة 
عىل  الحضور  واطلع  التنســيق 
التي  واإلجراءات  التحديات  جملة 
املشــاريع  بعض  تنفيذ  تؤخــر 
الربنامج  خطــة  عــن  وكذلــك 

للمرحلة القادمة.

هكذا ميار�س الفاحتون با�سم التغيري نهب الرثوات!

عائ��دات ¿ وثائق تك�صف ف�صاد  ف��ي  عدي��و  ب��ن 
النفط 

فيما يتغنى إعالم اإلخوان باحلراك التنموي واملدينة تعيش وضًعا مأساوًيا..

وكيل وزارة التخطيط )قطاع التعاون الدويل( يلتقي مدير الربنامج ال�سعودي لإعمار عدن


