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كتابات

محمــد  مــرمي   / كتــب   / األمنــاء 

الداحمة 

تسعى إدارة  مصايف عدن 
تجارة  هوامري  يدعمها  والتي 
النفــط جاهدة بكل الســبل 
مبديرة  لإلطاحة  والوســائل 
ابنة عدن ولحج  النفط  رشكة 
من  العراشة  انتصار  األستاذة 
مخطط  إطــار  يف  منصبها 
للتخلص من الكوادر املخلصة 
عائقا  وقفت  والتــي  لعملها 
، كام يأيت  الفساد  أمام لويب 
إقصاء  مسلســل  ضمن  ذلك 
من  النســايئ  الكادر  وابعاد 
تقلــد أي مناصب قيادية .. يا 
ترى  ملاذا ؟ وماهي االسباب !

تعمــل إدارة مصايف عدن 
إىل  تــودع كل عائداتها  التي 
للرصافة  القطيبــي  رشكــة 
وليــس للبنك املركــزي وهذا 
يؤدي اىل انهيار العملة وخلل 
يف منظومــة العمــل املايل 
الســليم إىل العمــل جاهدة 
النفط  إلفشــال مديرة رشكة 
او العمل بكل الســبل بصورة 
خاطئة إلظهــار مديرة رشكة 
النفــط بانها فاشــلة بينام 
رشكة النفط عكس ذلك متاما 
تورد اموالها إىل البنك املركزي 
اول بــأول وتعمل إدارتها بكل 

طاقتها وجهد واخالص .
منذ مجيء املحافظ احمد 
املالية  يف  جهات  عملت  مللس 
عرقلة  عــى  املركزي  والبنك 
املبالغ املستحقة لتجار  رصف 
كميات  اخــذت  الذين  الديزل 
ورشكة  الكهرباء  لعمل  منهم 
املسؤولة  هي  ليســت  النفط 
عــن توفري وقــود الكهرباء 
بل يقتــرص دورها يف تحليل 

العــروض املقدمة من التجار 
مجلس  لرئيس  االمــر  ورفع 
وعندما  باألمر  املعني  الوزراء 
تــأيت املوافقــة توقع رشكة 
النفط العقود مع التاجر الذي 
تبدا  ثم  املفاضلة   عليه  رست 
رحلة العذاب للتجار اذ ان مافيا 
هوامري تجار النفط املعروفني 
يف كل مكان يف وزارة املالية 
تهدف  وعريها  املركزي  والبنك 
إىل عرقلــة حصــول التاجر 
اخذت  التي  الكمية  قيمة  عى 
للكهرباء فريفض بقية التجار 
يؤخذ  ال  حتى  الديزل  استرياد 
من  عنهم   غصبــا  للكهرباء 
بالتنســيق  املصايف  خزانات 
لتجارة  الكبــار  الهوامري  مع 
النفط والذين ال يتعدون ثالثة 
افشــال  بهدف  نافذين  تجار 
وكذا  النفط  رشكــة  وإفالس 
يبقى  وال  التجــار  كل  إفالس 
اال هم والــركات التي قاموا 
وهمية  بأســامء  بتفريخها 

اخرى .

قبل ان يتــم تنظيم تعاقد 
رشاء وقــود الكهربــاء عرب 
رشكة  وادارة  الــوزراء  رئيس 
النفط عــدن كانت االجراءات 
تتم بواســطة جهــات تدين 
اكرب  الحد  والطاعــة  بالوالء 
حيث  النفط  تجــارة  هوامري 
كانت تتم إجراءات الراء عرب 
ووزارة  عــدن  مصايف  ادارة 
الكهرباء  بأكرث  املالية ووزارة 
مــن 800 دوالر للطن الواحد 

وعندما  الديــزل  مــادة  من 
النفط  بركــة  االمر  انيــط 
رئيس  توجيهات  وتحت  عدن 
الوزراء كان رشاء الطن الواحد 
للطن  ال يتجــاوز 500 دوالر 

الواحد من مادة الديزل ...
العراشــة  انتصار  أرادت 
العمــل بصــدق وضمري حي 
وكانــت إدارتها تعمــل أثناء 
وتفاٍن  بجهد  العروض  تحليل 
بغية توفري أكــرث من )300( 
الواحد من مادة  للطعن  دوالر 
وكان  الدولة  لخزينــة  الديزل 
بكل  لذلك  داعم  الوزراء  رئيس 
اصطدم مع  ذلــك  ان  اال  قوة 
هوامري تجارة النفط ولوبيهم 
راســها  وعى  مكان  كل  يف 
جّن  الذين  عدن  مصايف  إدارة 
قدراتهم  كل  وحركوا  جنونهم 
وطاقاتهــم اإلعالمية واملالية 
واإلدارية صوب رئيس الوزراء 
وانتصار العراشة مديرة رشكة 
ذلك وتلك  النفط عدن واخــر 
وقود  أزمة  كانــت  املؤامرات 
الطائرات الذي ســببتها ادارة 
النفط  اذ ان رشكة  املصــايف 
كانت مخزنة كمية كافية من 
وقود الطريان الذي اليستورده 
اال تاجر واحد النه يريد بواخر 
نقــل خاصة ال تنقــل غريه 
تفاجئــت مديرة رشكة  حيث 
النفط بــان املصايف تخربها 
ان الكميــة املتبقية من وقود 
الطائرات غري صالحة وعندما 
تم سؤالهم ملاذا ؟ قالوا بانه تم 
بالديزل  الطائرات  خلط  وقود 

عن طريق الخطأ!!!

بأنها قمة الصالفة  لعمري 
التي  تلــك  القذرة  والحــرب 
متــارس  ضد رشكــة النفط 

ومديرتها الناجحة ..
انه لويب املصايف وإدارتها 
من)خليــة األردن ( التي تدير 
وترصف  هناك  مــن  املصايف 
العمــوالت والرشــاوى عرب 
مل  التي  القطيبــي  رصافــة 
وإعالن  انتصــار  ترىض عى 

الحرب ضدها .
التي  املعلومات  بحســب 
تحصلت عليها فان هذا اللويب 
التاجر  بالتنســيق مــع  قام 
الطائرات  لوقــود  املســتورد 
بتأخري الباخرة بعد ان تم خلط 
داخل  بالديزل  الطائرات  وقود 
خزانــات املصايف  ولذلك كان 
لزاما عى مديرة رشكة النفط 
بهذا  اليمنية  ادارة  مخاطبــة 
الظرف الطــارئ حتى ميونوا 
بأقــرب مطار كام  طائراتهم 
خاطبت رشكة النفط التحالف 
والذي قــدر االمر بكل ترحاب 
الذي  الطريان  ادارة  لويب  لكن 
هوامري  الحد  مقرب  يراســه 
بترسيب  قــام  النفط   تجارة 
النفط  رشكــة  مديرة  مذكرة 
بصــوره قذرة تبــني اللويب  
يحارب  الذي  واملتجذر  املتعدد 
مديرة رشكــة النفط عدن بل 
اإلشاعة  اىل  بهم  االمر  وصل 
ان مديرة رشكة النفط هي من 
للركات  الرتاخيــص  تعطي 

السترياد النفط بينام من يقوم 
الركات  بتحديد  ويقوم  بذلك 
باســترياد  لهــا  املســموح 
اللجنة  النفطية هي  املشتقات 
الفني  ومكتبها  االقتصاديــة 

وليس رشكة النفط .
وفــربكات  اشــاعات 
ومغالطات وحمالت تشــوية 
قذرة وممولة من تجار وجهات 
رشكة  مديرة  ضــد  معروفة  
انتصار  الحديدية  املرأة  النفط 
ولحج  عــدن  ابنة  العراشــة 
تقلدت زمام  الــذي  والجنوب 
ادارة رشكــة النفط ورصيدها 
بها  املــايل صفرا ونهضــت 
ليصبح رصيدها اليوم املليارات 
ومؤسســات  الركات  وعند 
الدولة االخــرى لركة النفط 
مديونيــة باملليــارات ومنها 
الذي  اليمنية  طــريان  رشكة 
املثل املعروف  ينطبق عليهــا  
)اذا مل تستح فافعل ما شئت 

. )
يف األخــري ننوه ان مديرة 
مشاكل  وبسبب  النفط  رشكة 
وتدخــالت  املصــايف  إدارة 
بشــأن  املختلفة  اللوبيــات 
وبعد  الكهرباء  وقود  استرياد 
مأجورة  اقالم  من  قذرة  حملة 
العراشة  انتصار  قدمت االخت 
اعتذارهــا لوزيــر النفط عن 
عروض  تحليل  يف  مشاركتها 
استرياد ديزل الكهرباء وإحالة 

املوضوع للمصايف.
ان اســتهداف األســتاذة 
استهداف  العراشــة  انتصار 
يف  الناجحة  املرأة  ملشــاركة 
إدارة مرافــق الدولة ومحاربة 
تقلد  ، عدن ولحج يف  لكوادر 
ملستوياتهم  املناسبة  املناصب 

وخربتهم .
نوجه نداءنا من هنا إىل كل 
من له شأن يف هذا املجال ويف 
مقدمتهــم رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء ومحافظ عدن 
إىل  بالوقوف  الرفــاء  وكل 
جانب ابنة عدن ولحج انتصار 
وجه  يف  ودعمها  العراشــة 
واملســتفيدين  املصايف  لويب 

من ذلك .

لم�صلحة من ي�صعى )هوامير( النفط والف�صاد الإطاحة بالمراأة العدنية اللحجية الوحيدة من من�صبها...!

ا�شتهداف )العرا�شة( ا�شتهداف مل�شاركة املراأة الناجحة يف اإدارة مرافق الدولة وحماربة الكوادر


