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عدنان األعجم

األمناء / غازي العلــــــوي 

فّجر مدير عام رشكة النفط فرع ســاحل 
العيار  حرضموت خالد العكــربي، قنبلة من 
الثقيل يف وجــه محافظ شــبوة اإلخواين 
محمد صالح بن عديو حني كشف عرب »قناة 
حرضموت« خفايا وارسار عمليات بيع رشكة 
النفط فرع شــبوة ملخصصات املحافظة من 

الوقود بالسعر التجاري ملحافظات أخرى.
العكربي  كشــفها  التي  املفاجئة  وجاءت 
مدير عام رشكة النفط فرع ساحل حرضموت، 
ردا عىل ترصيحات محافظ محافظة شبوة، 
الــذي اتهم رشكة  محمد صالح بــن عديو، 
النفط يف ســاحل حرضموت “بعرقلة توريد 

املشتقات النفطية ملحافظة شبوة .
وأكــد العكربي إن فــرع رشكة النفط يف 
شبوة تســتورد، عرب رشكة النفط يف ساحل 
النفطية،  املشــتقات  من  بواخر  حرضموت، 
وتقــوم ببيعهــا ملحافظات أخرى بالســعر 
املخفض، يف املــكال، وال تنقلها لتوزيعها يف 
شــبوة، يف إشارة إىل تورط رشكة النفط يف 
شبوة بعمليات فســاد كبرية، تقوم فيها بيع 
املشتقات النفطية ملليشيا الحويث، التي تعاين 
املحافظات الواقعة تحت ســيطرتها من أزمة 
يف املشتقات النفطية، ويتم فيها بيع الوقود 

بأسعار مرتفعة.
وبالتزامن مــع ترصيحات العكربي علمت 
صحيفة »األمناء« بأن مخصصات نفط شبوة  
واملســتورد  باسم  شبوة  يباع  للحوثيني  عن 
طريق رشكة يديرها شــقيق القيادي الحويث 

محمد عبدالسالم ويدعى »صالح«وهو رشيك  
»الحثييل«  الذي دخل يف رشاكة مع الجرنال 

عيل محسن األحمر يف عمليات نقل النفط .
وأضــاف “العكربي”: “رشكــة النفط يف 
شــبوة تقوم ببيع كميات فرع شــبوة من 
عرب  األخرى،  للمحافظات  النفطية  املشتقات 
الواقع يف شــارع الستني، مبنطقة  مكتبها 
فوة، وتحرم مواطني شبوة من مخصصاتهم 
الوقــود، والتي من املفــرض أن توزع  من 
محطات  عرب  شبوة  محافظة  يف  للمواطنني 

وكالء بيع املشتقات النفطية فيها”.
وأكد “العكــربي” أن رشكة النفط اليمنية 
يف شــبوة لديها مكتب مبيعــات يف مدينة 
املــكال، تقوم عربه ببيع املشــتقات النفطية 
بينام  األخرى،  للجهات  تجاريًا  لها  املخصصة 

املحافظة

ما مصير )13( الف طن فائض من الوقود ؟
العكربي ويف ســياق مقابلته كشف عن 
اســترياد رشكة النفط فرع شــبوة، لكميات 
الوقود، تساوي ضعف ما تحتاجه  كبرية من 

محافظة شبوة.
وحسب التسجيل املصور قال العكربي: إن 
احتياج محافظة شــبوة من الوقود )برول، 
الواحد، كام حددت رشكة  الشهر  وديزل( يف 
2015م،  العام  وتحديــدا يف  اليمنية،  النفط 
بينام وحسب  بنزين)برول(،  1800طن  يبلغ 
االتفاق مع رشكة النفط بحرضموت، ســمح 
بلغ احتياج  8آالف طن، فيام  لهم باســترياد 
شــبوة من الديزل 8آالف طن، وســمح لهم 

باسترياد 15ألف طن.
وبعملية حســابية، يكون إجاميل احتياج 
شــبوة من الوقود )بــرول، وديزل( حوايل 
10آالف طن، يف الشهر، بينام يكون إجاميل 
ما يسمح لهم بتوريده 23آلف طن، أي أن هناك 
13آلف طن، فائض من الوقود يتم استريادها 
باسم رشكة النفط فرع شــبوة، وهي كمية 

تزيد عن االحتياج املخصص ملحافظة شبوة.
واما هــذا الواقع الذي كشــف عنه مدير 
رشكــة النفط فرع ســاحل حرضموت، فإن 
أين يذهب، فائض  الذي يطرح نفسه  السؤال 
االســترياد، ال )13آلف طن من الوقود( التي 
يتم استريادها باسم رشكة النفط فرع شبوة، 
وهي كميــات تفوق ما تحتاجه شــبوة من 

مخصصات شهرية.
وعىل خلفية مــا أحدثته هذا الترصيحات 
ملدير رشكة النفط فرع ساحل حرضموت، فقد 
أصدرت رشكة النفط فرع شبوة مذكرة تطالب 
فيها النائب العــام بالتحقيق فيام قالت إنها 
اتهامات غري صحيحة، ودعت إىل محاســبة 
العكربي بإسم التشــهري بها، قبل أن يصدر 
محافظ شبوة مســاء الجمعة، قرار بتشكيل 
لجنة تحقيق حول ما أثري من اتهامات لرشكة 

النفط فرع شبوة.
ل لجنة برئاســة املتهم  املتهم  األول ُيشــكّ

الثاين
وأحــدث قرار بــن عديو بتشــكيل لجنة 
للتحقيق يف ادعاءات العكربي لغطا واســعا 
كافة  لدى  شديدين  واستنكار  سخط  وموجة 

األوساط يف شبوة .
محافظ  بأن  لـ«األمنــاء«  مراقبون  وقال 

شــبوة شــكل لجنة للتحقيق يف األمر رغم 
انه ليس مــن صالحياته بل من صالحيات أي 
جهة رقابية عليا تفصل بني رشكة نفط شبوة 

ورشكة نفط حرضموت.
وأضافوا : »مل يتوقف التخبط عند هذا الحد 
فقد ضمت لجنة بــن عديو مدير رشكة نفط 
شبوة والذي أساســا يعد »متهم« حتى تثبت 
براءته، فضال عن املغالطة يف ســنة تعيينه 
كمدير لرشكة النفط حيث أشــار إىل تعيينه 
يف 13يناير 2020 بينام تم تعيينه يف 9 يناير 
2019م. وقد يكون الهدف من إســقاط عام 

كامل هو إخفاء الفساد الذي حدث فيه !!
وأكــد املراقبون يف ســياق ترصيحاتهم 
لـ«األمناء« بأن تخبط مســؤويل الســلطة 
العكربي  أن ترصيحات  املحلية شــبوة يؤكد 
الركيز  افقدتهــم  خاطفــة  رضبــة  كانت 

وإستعادة التوازن .

وثيقة تكشف املستور 
عن  عبارة  وثائــق،  “العكــربي”  وعرض 
محارض واتفاقــات، تؤكد مــا قاله، وتؤكد 
أن رشكة النفط يف شــبوة تســتلم كميات 
املشــتقات النفطية التي تشريها من الخارج 

عرب رشكة النفط يف ساحل حرضموت.
بانه  “العكربي”  حديــث  مراقبون  وفّس 
النفطية  تأكيد بأنــه ال يتم نقل املشــتقات 
املســتوردة باسم شــبوة لتوزيعها يف هذه 
املحافظة التي تعيش أزمة يف انعدام الوقود، 
بل يتم بيع تلك الكميات لصالح املسؤولني عن 

مكتب رشكة النفط يف شبوة.

"األمناء" تنشر تفاصيل اللقاء الرئاسي الذي جمع هادي والزبيدي وأسباب انزعاج وسائل إعالم الشرعية 

الأحد 25 اأكتوبر 2020م - املوافق 8 ربيع الأول ١442هـ - العدد ١١73 -  ١٦ �صفحة  - الثمن  200 ريال

نائب مركزي عدن  يصرف )76( مليون إيجار "فّلة" انتهى عقد إيجارها عام 2018م
الك�صف عن ح�صة النتقايل من احلكومة القادمة وباقي الأحزاب
م�صادر �صيا�صية تك�صف خلفيات الهجوم اجلديد للجبواين وتيار الدوحة �صد التحالف

ملاذا غادر رئيس اجلمعية الوطنية للمجلس االنتقالي إلى القاهرة ؟

والم�صــتورد  با�صــم  �صبوة  يباع  ¿ مخ�ص�صــات نفــط �صــبوة  
للحوثيين 

حجــم  تك�صــف  وثائــق  الكميــات التــي تم ا�صــتيرادها ¿ 
با�صم �صبوة واأين ذهبت

ُي�صــّكل  الأول  المتهــم   لجنة برئا�صة المتهم الثاني¿ 

مدير شركة النفط يف ساحل حضرموت يفّجر قنبلة يف وجه محافظ شبوة اإلخواني "بن عديو"

مهاتري ونكبة )العكربي(

قائد ا�صتثنائي لن يتكرر

أبناء اجلنوب يحيون مئوية الشهيد ُيسري احلوشبي


