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شبوة/ األمناء/ خاص:
أكــدت وثيقة رســمية أصدرها 
محافظ شــبوة أن بــرج االتصاالت 
يف عتق، والــذي اختفى يف ظروف 
قبل  من  للنهــب  تعــرض  غامضة، 

عسكريني. 
وقال محافظ شــبوة يف رسالة 
رســمية وجههــا إىل وزارة النفط 
ســقط  االتصاالت  برج  أن  واملعادن 
ليقوم عدد من الجنود بنهبه، مشرًيا 
إىل أنه قام بتشكيل لجنة تحقيق يف 

الواقعة. 
وأضاف: "قمـنـا بشـكل عاجـل 
وتـوقيفهم  باعتقالهم  بالتوجيـــه 
لجنـة  تشكيل  وتـــم  العمـل،  عـن 
عسـكـريـــة مـن قبـــل قـيـادة 

للتحقيـق  لـــه  التـابعني  اللـــواء 
البيانـــات  وجـمـــع  مـعـهـــم 
أقـــوال  وســاع  واالســتدالالت 
الشـــهود والـــدوافع خلـف ذلـك 
إلـى  ملفه  وإحالـة  املسـيء  العمـل 
القضـاء التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة 

ليكونـوا عبـرًة لغيـرهم". 
ولفت املحافــظ العولقي إىل أنه 
لن يتم إعفاء وزارة النفط وشـــركة 
واملعدنيـة  النفطيـــة  االستثارات 
مـن املسؤولية التـي تقـع عـلـيـهم 
بالصيانة  القيام  يف  إهالهم  بسبب 
فـي  البـــرج  تركيـــب  وإعـــادة 
مكـانـــه، مشــريا إىل أنه سيقوم 
االستثارات  ورشكة  الوزارة  بإحالة 
القانونيـة  الشـــؤون  عـام  ملـديـر 

للتحقيـق فـي ذلـك.

عتق / األمناء / خاص :
من  موجهة  رســمية  وثيقة  كشــفت 
محافظ شــبوة الســابق محمــد بن عديو 
موجهة إىل مدير رشكة النفط فرع شــبوة 
سابقا صالح الكديم برصف مبلغ 300 مليون 
ريال من حساب الرشكة عهدة عىل السلطة 

املحلية.
وبحسب الوثيقة املشــار لها أعاله فقد 
كشــفت حجم العبث والنهــب باملال العام 
الذي مورس يف عهد الســلطة السابقة التي 
ســارعت يف متكني عنارصهــا اإلخوانية 
وتعيينها يف مختلف مفاصل الدولة لتسهيل 
عملية االستحواذ غري القانوين ملوارد الدولة 
ومتريرها عــر أدواتهم التي جاءوا بها لهذا 

الغرض.
ورغــم ما اســتحوذت عليه الســلطة 
السابقة يف شــبوة من موارد ودعم إضايف 
عــر مراكز النفــوذ لها إىل جانــب عوائد 
املحافظة من مبيعات النفط إال أنها مل تكن 
من أجل شــبوة وأبنائها الذين أوهموا الرأي 
العام بإحداث تنمية مزعومة اكتشــف يف 
األخري أن استحقاقاتها ال تزال مديونية، وأن 
ما اســُتحوذ عليه من تلك املوارد ذهبت يف 

اتجاه آخر.
املركزي  للجهاز  تقرير  كشــف  ومؤخرا 
للرقابة واملحاســبة عن حجم التالعب باملال 
العام يف شــبوة، وخاصة يف رشكة النفط، 
التــي اعترتها ســلطة املحافظــة مصدًرا 
لتمويل نشاطها الحزيب والسيايس ليس إال.

األمناء/ خاص:
أمن تعز يعلن عن إنجازات أمنية، ووزير 
الداخلية يســتبق اإلعالن بإشادة بأداء إدارة 
أمني األكحيل، ويعقب ذلك حملة أمنية تقتل 
صهيب املخاليف شقيق غزوان املخاليف، أحد 
زعاء املجاميع املســلحة يف تعز وأكرثهم 

حضورًا يف قضايا وجرائم االنفالت األمني.
هذه التحــركات إلظهار أمن تعز بصورة 
مغايرة لواقعه الحقيقي وفشله الذريع طيلة 
سنوات وتسويق نشطاء اإلخوان بتوجيهات 
مقر اإلصالح لنجاحات األكحيل ومســاندة 
حملته ضد غزوان وعصابته ليســت عفوية 
أو مساندة إلجراء ينتظره كل سكان تعز، بل 
مشــهد من مرسحية جديدة لصناعة نجاح 

وهمي لقيادات اإلخوان األمنية.
إعالميــًا  الثنــاء  التكثيــف يف  هــذا 
صنع  معًا،  األمنية  بالقوات  واالســتعراض 
صورة ملدير أمن تعــز وكأنه وصل للمنصب 
قبــل أيام بينــا هو متواجد منذ ســنوات 
ويعايش بســكينة ووقار كل صور االنفالت 
األمنــي والجرائم املرعبة التــي تحدث يف 
املساحة املحررة من مدينة تعز عىل صغرها.

اســتعراض اإلنجاز والنجاح يف الوقت 
الحايل يأيت لتغطية ســنوات من الفشــل 
والتورط يف االنفالت، وهذه اليقظة ليســت 
سوى محاولة للهروب من ضغوط من قوى 
سياسية والنشطاء والشارع يواجهها رئيس 
مجلس القيادة الرئايس رشاد العليمي إلنهاء 

عبث اإلخوان يف محافظة تعز.
رمبا يكون التخلــص من مطلوب أمني 
كون  للناس،  إنجــازا  املخاليف  صهيب  مثل 
جرامئه وصلت للجميع، غري أنه مل يكن يوما 
بعيدا عن متناول قوات األكحيل وليس هاربا 

بل يتحرك يف كل مربعات املدينة بكل حرية 
ودون أي مضايقات أمنية.

يف املقابل مل يكن األكحيل ليصل بقواته 
إىل مربعــات كانــت وما زالــت محكومة 
بقيــادات إخوانيــة كبرية محســوبة عىل 
املتمثل يف حمود  القبيل لإلصــالح  الجناح 
املخاليف وصادق رسحــان ومن معهم من 
مواقع  يف  تتواجد  التــي  امليدانية  القيادات 

عسكرية منذ سنوات.
لإلخوان  األمني  التصعيد  أن وصول  كا 
ضد مجاميع محسوبة عىل قيادات إخوانية 
إىل حد تصفية أحد رموز االنفالت والفوىض 
مل يكن ليتــم ما مل يكن هنــاك توافق بني 
املقر  ومعهم  واألمنيــة  القبليــة  القيادات 
ليكون صهيب  العســكري  الجناح  وقيادات 
املخاليف كبش فداء لتحسني صورة األكحيل 
وإدارتــه الغارقــة يف الفســاد والفوىض 

والفشل الذريع.
يحتاج اإلخوان وفقا ملوقع "نيوز مين" 
إلبقاء قياداتهم املتواجدة يف مناصب أمنية 
وعسكرية مبحافظة دون تغيري، ولذلك سيتم 
النجاح  القيادات وخلق هالة من  تلميع هذه 
حولهــا ملنحها عمرا إضافيــا يف مناصبها 

خصوصا وأن وزير الداخلية ورئيس مجلس 
القيــادة الرئايس يســاندان توجه اإلخوان 
بإبقاء تعز خارج أي عملية تصحيح لوضعها 

املرتدي منذ سنوات.
عىل  للحفاظ  قرابني  تقديم  جانب  وإىل 
تواجد القيادات اإلخوانية يف مناصبها فإن 
إخوان تعز ســيعملون خالل املرحلة املقبلة 
عىل تعزيز نفوذ الجناح العســكري املؤدلج 
التي صنعتها  امليدانية  القيادات  عىل حساب 
الحــرب ودفعت بهــا إىل واجهة املشــهد 
واملصالح  النفــوذ  عىل  تنافــس  كقيادات 
والغنائم املنهوبــة من حقوق وأمالك الدولة 

والناس يف تعز.
هل تسمح القيادات امليدانية املستهدفة 
من قبل الجناح العسكري لإلخوان بتحجيم 
محســوبني  مطلوبني  واعتقال  نفوذها 
عىل هذه القيادات أم تشــهد الســاعات 
واأليام املقبلــة مواجهة بني الجناحني؟.. 
أن تكتفــي حملة األكحيل  الثالث  الخيار 
برأس صهيب وتعــود الحملة األمنية إىل 
مواقعها واإلعالن عن وساطة وصلح بني 
عىل  الستار  ويســدل  والعصابات،  األمن 

املشهد.

األمناء/ خاص:
اعرتف أركان املنطقة العســكرية األوىل الحاشدي يحيى أبو 
عوجا، بعدم وجود أي شــعبية يف حرضموت لقواته العسكرية 

املوالية لجاعة اإلخوان. 
وتناقل سياســيون ترصيحات منســوبة للحاشــدي "أبو 
عوجا"، قال إنه مل يعد لقواته أي تأثري شــعبي يف حرضموت، 
مؤكدا أن األحزاب - يف إشــارة إىل حزب اإلصالح - تجرهم إىل 

رصاع ال ينتهي يف حرضموت. 
وقال أركان املنطقة العســكرية األوىل يحيى أبو عوجا، يف 
ترصيحه: "الحضارم خيبوا آمالنا ومل يعد شعبيًا لنا تأثري بسبب 

حاقات األحزاب وجرنا إىل رصاع ال ينتهي يف حرضموت". 
وجاءت ترصيحات اإلخواين أبو عوجا بعد مليونية الخالص 
يف ســيئون التي طالــب فيها أبناء حرضمــوت بخروج قوات 
املنطقة العســكرية األوىل مــن الوادي والصحراء، وتســليم 

معسكراتها للنخبة الحرضمية.

األمناء/ خاص:
حصلت صحيفه "األمناء" عىل معلومات من مصادر رفيعة 
يف وزارة الدفــاع اليمنــي تفيد بأن الجيــش الوطني ال ميتلك 
طائرات مســرية ومل يحصــل عىل أي أنواع من املســريات من 

التحالف العريب. 
وأضافت تلك املصادر الرفيعة يف وزارة الدفاع  بأن املسريات 
التي ظهرت يف العرض العسكري مبأرب مبناسبة ثورة سبتمر 
ليس لوزارة الدفاع أي عالقه بهــا، وتفاجأت قيادات من وزارة 
الدفاع بظهورها، وسببت لهم إحراجات استفادت منها مليشيات 

الحويث.

األمناء/ خاص:
كشــف مســؤول حكومي عن اعتزام الحكومة نرش قامئة 
سوداء تضم أشــخاًصا ورشكات ومنظات بعد أن تم تصنيف 

الحوثيني جاعة إرهابية.
وقال وكيل وزارة اإلعالم أسامة الرشمي إن الحكومة ستنرش 
قريًبا قامئة ســوداء تضم رشكات وأشــخاًصا ومنظات بعد 
تصنيف الحوثيني جاعة إرهابية بعضها ســيكون مفاجأة من 

العيار الثقيل.
ومل يحدد الرشمي الجهات أو املنظات التي قال بأنها ستمثل 
مفاجأة لدى الجميع أو األســباب التي اســتوجبت ضمها إىل 
القامئة السوداء، غري أنه أملح إىل أن لها ارتباط بجاعة الحويث.

األمناء/ خاص:
افتتح العميد عبدالله مهدي ســعيد، رئيس الهيئة التنفيذية 
للمجلــس االنتقايل الجنويب محافظــة الضالع، مبعية مأمور 
مديرية الضالع عبدالواســع شــعفل، أمس األربعاء، عددا من 

املشاريع الخدمية بقطاعي الصحة واملياه.
اشتملت املشاريع عىل تشغيل برئ الرحبان مبنطقة الجليلة، 
والعيادة الصحيــة يف منطقة الوعرة، بهــدف تحقيق إضافة 

نوعية للقطاعني الحيويني باملحافظة.
يف األثناء، وضع "مهدي" حَجر األساس ملرشوع برئ منطقة 
باجــة حجر، برعاية الرئيس عيــدروس الُزبيدي رئيس املجلس 

االنتقايل الجنويب، نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس.
وتوقــع رئيس القيادة املحلية للمجلس يف الضالع إســهام 
املشــاريع الخدمية يف تحقيــق طفرة تنمويــة بعموم أنحاء 

املحافظة، مثمنا جهود السلطة املحلية.

أخبار

حمافظ �ضب�ة ي�قف ع�ضكريني ويحيل م�ض�ؤولني اإىل الق�ضاء

�ضب�ة.. وثيقة تك�ضف حجم املال العام الذي اختل�ضه الإخ�ان اأثناء حكمهم املحافظة

اإخ�ان تعز و�ضناعة جناح وهمي مل�اجهة مطالب التغيري

اأب� ع�جا يعرتف: مل يعد لنا اأي تاأثري 
�ضعبي والإ�ضالح يجرنا اإىل ال�ضراع

ف�ضيحة.. امل�ضريات التي ظهرت يف 
ماأرب ل تتبع اجلي�ش ال�طني

م�ض�ؤول حك�مي يف�ضح عن مفاجاأة من العيار الثقيل

رئي�ش انتقايل ال�ضالع يفتتح م�ضاريع �ضحية وخدمية


