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 عدن »األمناء« خاص:

حصلت هيئة مكافحة الفســاد 

جنوب اليمن عىل وثائق تبني مدى 

التفريــط باملــال العــام ومتكني 

نافذين منها.

الفســاد،  مكافحة  هيئة  وقالت 
يف بيــان حصلــت »األمنــاء« عىل 
نســخة منه،: »ففي أثناء إدارة املدير 
الذي كان رافض  السابق نارص حدور 
التنــازل عن حــق الرشكة يف متوين 
من  الرشكــة هي  وكانت  الطائــرات 
تشرتي الكميات وتقدم الخدمة كجزء 

من نشــاطها، فجاءت 
انتصار  الحالية  املديرة 
العراشة وقامت بتسليم 
متوين الطائرات لرشكة 
واقترص  ايه(  اس  )اي 
دور رشكة النفط فقط 
رسوم  عىل  بالحصول 

النقل واملناولة«.
»حيث  وأضافــت: 
انه  الوثيقة  ُكتــب يف 
يتم معاملة خزن وقود 
الطائــرات لرشكة )اي 
رسوم  بنفس  ايه(  اس 
التجار  لكميات  الخزن 

أي  والبرتول،  الديزل  من 
أن الرشكة ســتحصل عمولة عن كل 

لرت خمسة ريال ميني وبالتايل تكون 
هنا قد فرطت مديريــة رشكة النفط 
بالعاصمــة الجنوبية عــدن انتصار 

النفط  رشكة  بحق  العراشة 
يف متوين الطائرات«.

ان  من  »وبدال  وتابعت: 
فائدة  عىل  الرشكة  تحصل 
من وقود الطائرات بالعملة 
الصعبة خمسني سنت عىل 
اللرت ونقدا صارت تســتلم 
عمولة خزن خمســة ريال 
وصارت  وديــن  اللرت  عىل 
مقدرات الدولة بيد نافذين”.

»وبالتايل  واستطردت: 
فإن الوثائق املرفقة تدحض 
النفط  ادعاءات رشكة  زيف 
والدولة  الرشكة  قدرة  بعدم 
أثناء  بينــا  الــرشاء  عىل 
إدارة املدير الســابق كانت الرشكة هي 

من تشــرتي وهي من تبيــع وتقدم 
الخدمة”.

واختتــم الهيئة بيانهــا بالقول: 
»الهيئــة ال عالقــة لهــا باالتهامات 
املتبادلة بني األطراف السيا مع قرب 
تشــكيل الحكومة الجديدة وكال يتهم 
اآلخر مــن املدراء العموم الســابقني 
بالقــدر الذي يهمنا كشــف الحقائق 
وباملستندات لكل من فرط باملال العام 
وكان ســببا رئيســيا مبارشًا او غري 
الخانقة  األزمة  مبارش يف اســتمرار 
الوقت  النــاس، وبنفس  التي يعانيها 
نؤكد عــىل مطالبتنا للجهات الرقابية 
الوظيفي عىل كل  مبارســة دورها 
من فرط بحقــوق الدولة وأخل بأمانة 

املسؤولية«.

أبني »األمناء« خاص:
  

الدروع  قائد ســالح  أفاد 

الجنوبية  املسلحة  القوات  يف 

العميد الركن عيل نارص املعكر 

التابعة  اإلخوان  مليشيات  أن 

للرشعية اليمنية تواصل خرق 

الهدنة وتشــن قصًفا مدفعًيا 

عىل القوات املسلحة الجنوبية 

بينا  أبني  جبهة  يف  املرابطة 

ملتزمة  الجنوبيــة  القــوات 

باتفاق وقف إطالق النار الذي 

دعــت إليه اململكــة العربية 

لتنفيذ  متهيــًدا  الســعودية 

اتفاق الرياض.

بحســب  املعكر،  وذكــر 

ما نــرشه موقــع )الجريدة 

»املليشــيات  أن:  بوســت(، 

الغازية واإلرهابية اإلخوانجية 

استهدفت  تركيا  من  املدعومة 

القــوات املســلحة الجنوبية 

يف أبــني عرص يــوم األحد 

)أمــس األول( مبدافــع )يب 

قواتنا  بينا  والدبابات،   ،)10

املسلحة الجنوبية ما زالت يف 

حالة ضبــط النفس احرتاًما 

العريب  التحالــف  ملســاعي 

ودعًا  العــرب  واألشــقاء 

الرياض وتنفيًذا  اتفاق  لتنفيذ 

األعىل  القائــد  لتوجيهــات 

الجنوبية  املســلحة  للقوات 

االنتقايل  املجلــس  رئيــس 

الجنــويب الرئيــس القائــد 

عيدروس بن قاسم الزبيدي«.

وقال املعكــر أن: »قواتنا 

بتنفيذ  كبــرًيا  اهتاًما  تويل 

وتشــكيل  الرياض  اتفــاق 

ولكنها  املناصفــة،  حكومة 

إذا ما نفذ صربهــا فإنها لن 

تجاه  األيــدي  مكتوفة  تقف 

اإلخوان  مليشيات  سلوكيات 

اإلرهابية«.

أكــدت  الســياق،  يف 

املليشيات  أن  ميدانية  مصادر 

للحكومة  التابعة  اإلخوانيــة 

اليمنية )التي يســيطر عليها 

عىل  تعمل  اإلصــالح(  حزب 

شــقرة  يف  تواجدها  تعزيز 

بأبني من خــالل رفد الجبهة 

باألفراد واآلليات العســكرية 

التي تستقدمها من مأرب.

يأيت ذلــك يف ظل التزام 

كامل من قبِل القوات املسلحة 

النار،  إطالق  بوقف  الجنوبية 

درجات  أقــى  ومتــارس 

الخروقات  رغم  النفس  ضبط 

املليشيات  طرف  من  املستمرة 

اإلخوانية.

عدن ”األمناء” عــالء عـادل حــنش:

نظمت األمانة العامة التحاد أدباء وكتاب 
 24 الجنوب أمسية شعرية مساء يوم السبت 
أكتوبر/ترشيــن األول 2020م، تحت عنوان: 
“روافد شــعرية يف نهر الجنوب اإلبداعي”، 
لعــدد مــن الشــعراء الجنوبيني الشــبان 
املســتجدين، يف مقر االتحاد الكائن مبديرية 

خور مكرس يف العاصمة الجنوبية عدن.
وجاءت األمســية الشــعرية مبناســبة 
السابعة  بالذكرى  الجنويب  الشعب  احتفاالت 
والخمســني لثورة الرابع عرش مــن أكتوبر 

املجيدة.
الكبري  الشاعر  الشــعرية،  وأدار األمسية 
شوقي شفيق، مبتدئا حديثه عن أهمية الشعر 

ودوره وتأثريه يف املجتمع.
أن هناك  الشــاعر شوقي شــفيق  وأكد 
أصواتا شــعرية جنوبية شــابة ظهرت يف 
الفرتة األخرية تســيدت الساحة الثقافية يف 
الجنوب، يف أشــارة إىل امتالك الجنوب لكنز 
من املواهب الثقافية واألدبية التي تحتاج إىل 
صقلها واإلهتام بها ورعايتها، وهذا ما يقوم 

به اتحاد أدباء وكتاب الجنوب.
املجال  الشاعر شوقي شفيق  أتاح  بعدها، 
للشعراء الشــباب إللقاء قصائدهم الشعرية 

والتي نالت مبجملها إعجاب الحارضين.

وشــارك يف األمسية الشــعرية عدد من 
الشــعراء الشبان املســتجدين، وهم: )زكريا 
الحلبي، وســعيد الفريس، وعيل عبده سامل، 
ومحمــد عثان مبارك، ومــراد عبد الحكيم، 
ومصطفى األبيض باعبــاد، ومحمد الناخبي 
)أبو بحر(، ونســمة الهاميل(، باإلضافة إىل 

عدد من الشعراء األخرين.
التي حرضها  الشعرية،  األمسية  وشهدت 
رئيس اتحــاد أدباء وكتــاب الجنوب الدكتور 
جنيــد محمد الجنيد، واألمــني العام لالتحاد 
االســتاذ بدر العرايب، ورئيس الدائرة الثقافية 
باألمانة العامة لالتحــاد الدكتور عبده يحيى 
الدباين، والدكتور مســعود عمشوش، ونائب 
رئيس اتحــاد أدبــاء وكتاب الجنــوب فرع 
العاصمة الجنوبية عدن الدكتور يحيى شايف 
الشعيبي، ورئيس الدائرة املالية باألمانة العام 
لالتحاد القــاص محمد باســنبل، وعدد من 
األدباء والكتاب والشعراء واملثقفني، واملهتمني 
بالشعر، شــهدت عرض فيلم وثائقي قصري 
الثورة األكتوبرية من جبال  انطالق  عن بداية 
ردفان الشــاء من إنتاج اتحاد أدباء وكتاب 

الجنوب فرع العاصمة الجنوبية عدن.
وتــأيت تلك األمســية الشــعرية ضمن 
اهتامات اتحاد أدباء وكتاب الجنوب باألدباء 
الشباب، ويف إطار بلورة االبداع الذي متتلكه 
عىل  واسقاطها  الشــابة،  الجنوبية  املواهب 

الواقع.

تقرير

تفا�شيل الرتا�شق مع قرب ت�شكيل احلكومة اجلديدة

ملي�شيا الإخوان توا�شل خرق الهدنة 
وقواتنا ملتزمه باإعالن وقف اإطالق النار 

�شعراء �شباب جنوبيني يلقون 
ق�شائدهم يف احتاد اأدباء اجلنوب

يف إطار اهتمامه بالشباب..قائد سالح الدروع بالقوات املسلحة اجلنوبية يف جبهة أبني:

هيئة مكافحة الفساد تفضح مدى التفريط باملال العام بشركة النفط بعدن

قواتنا تويل اهتماًما بتنفيذ اتفاق الريا�ض لكن 
اإذا ما نفذ �شربها فلن تقف مكتوفة الأيدي


