
2 www.alomanaa.net

 Thursday| Friday  - 8/9 May 2014 -  No: 296 

Sunday - 30 Oct 2022 - No: 1445 األحد 30 أكتوبر2022م- املوافق 5 ربيع الثاني 1444هـ - العدد 1445

تقارير

عدن - املنصورة - شارع القرص تلفون: 341948   وللتواصل عرب الواتساب )772331158( للتواصل حول اعالناتكم عىل 771210175 

االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com
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مراد محمد سعيد
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عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

األمناء/ غازي العلوي :
كشــفت وثائق رســمية تحصلت 
د مدير مكتب أحد  عليها "األمنــاء" تقلُّ
لثالثة مناصب  املناصفة  وزراء حكومة 
رســمية  بقرارات  الــوزارة  يف  مهمة 
فساد  مسلســل  ضمن  الوزير  أصدرها 

ينخر جسد أهم الوزارات الحكومية.
واملصــادر  الوثائــق  وأوضحــت 
أن رمــزي ســعيد محمد  املتطابقــة 
التعليم  املخاليف مديــر مكتب وزيــر 
العايل والبحث العايل د. خالد الوصايب 
يشــغل ثالثة مناصب مهمة يف الوزارة 
إحداهــا تدر عليه عــرات االالف من 

الدوالرات شهريًا.
املخاليف  الوثائق فــإن  وبحســب 
يشغل منصب مدير مكتب وزير التعليم 
العايل مــع اثنني مــن أوالده وصهره 
لجنة  رئيس  نائب  منصب  يشــغل  كام 
املساعدات املالية للبعثات )بداًل عن مدير 
عام البعثات الذي أبلغ رئاســة الوزراء 
داخل  الدراســية  املنح  بفســاد  خطيًا 
الوزارة( ومل يتــم اتخاذ أي إجراء وفًقا 
إلحــدى الوثائق رغــم توجيهات مدير 

مكتب رئيس الوزراء.
منصب  املخــاليف  يشــغل  كــام 
رئيــس وحدة تنفيذ املشــاريع املمولة 
خارجيًا وهو املنصــب الذي يجني منه 
حيث  شــهريًا،  الــدوالرات  من  اآلالف 
جــرى تعيني رمزي املخــاليف، املقرب 
رئيًســا  الوصايب،  الوزير  من  تنظيميًا 
لوحدة إدارة املشــاريع املمولة خارجيًا 
بهدف الســيطرة عىل املشاريع املمولة 
الكويت  ودولة  األورويب  االتحــاد  من 

واملنظامت الدولية.
ويف حني كان الجميع ينتظر تحركا 
محكوميا لوقف هــذا العبث قام وزير 
التعاليم العــايل الوصايب بتكريم مدير 
املالية  املساعدات  لجنة  بتشكيل  مكتبه 
للبعثات وإصدار قرارا بتكليف املخاليف 
اللجنة مستبعدًا مدير عام  لرئيس  نائبًا 
أي  دون  الدراسية  املنح  لتمرير  البعثات 

رقيب أو حسيب .
الوزير  نفوذ  بأن  "األمناء"  وعلمت 
الوصايب امتــد ليصل إىل إيقاف تقرير 
الجهاز املركزي الخاص بفســاد وزارته 
وتجاوزات  مخالفــات  يتضمــن  الذي 
اضافــات املنــح املالية للربــع الرابع 
٢٠٢١م بحجة ان مقدم البالغ هو مدير 

عام البعثات الدكتور سامل الطاهري .

انه  "األمناء"  مصــادر  وأوضحت 
من  املركزي  الجهاز  تقرير  إيقاف  وبعد 
قبل الوصايب والجفري، تقدم مدير عام 
البعثات الدكتور الطاهري بشكوى ضد 
املنح  إضافات  حــول  الوصايب  الوزير 
املالية بعدد )١٧٠( طالًبا مستجًدا بدون 

معايري ومل يخضعوا ألي مفاضلة.
بالغا  ومهتمون  ناشــطون  ووجه 
عاجــال إىل مجلس القيــادة الرئايس 
لالطالع عىل تقرير لجنة الجهاز املركزي 
املتورطــني إىل هيئة مكافحة  واحالة 
الفساد ووقف العبث الحاصل يف وزارة 
التعليم العايل والتوجيه بإيقاف نشاط 
قطاع البعثات كونه أصبح وكًرا للفساد 
الدراســية  املنح  يف  والــراء  والبيع 

واملساعدات املالية.

األمناء/ حاص:
العميد  بتعيــني  الصادر  القــرار  أثار 
محســن عيل نارص أحمد مرصــع قائدًا 
ملحور الغيضة، جنون املليشيات اإلخوانية 

اإلرهابية.
القــرار صدر عــن مجلــس القيادة 
الرئــايس، وحمل رقم 38 لســنة 2022، 
وقضت املادة األوىل منــه بتعيني العميد 
محســن عيل نارص أحمد مرصــع قائدًا 
ملحور الغيضــة، باإلضافة إىل عمله قائدًا 
للرطة العسكرية مبحافظة املهرة ويرقى 

إىل رتبة لواء.
وقضت املادة الثانية من القرار، العمل 
به مــن تاريخ صدوره ونره يف الجريدة 

الرسمية والنرات العسكرية.
القرار الذي يدفع نحو تعزيز منظومة 
املليشيات  جنون  أثار  واالســتقرار  األمن 

اإلخوانية عىل مدار الساعات املاضية.

الالفت أن عنارص اإلخوان التي اشتهر 
عنها دعــم اإلرهاب عىل مــدار الفرتات 
املاضيــة، أقــرت بكل وضوح أن ســبب 
تخوفها من هذا القرار أن الجنوب سيكون 
قادرا عىل فرض معادلة األمن واالستقرار 

يف املهرة.
يــأيت ذلك بعدما تعرضــت املحافظة 
ملؤامرة إخوانية عىل مدار الفرتات املاضية، 
ســعت وبكل وضوح إىل إغراق املحافظة 
وهي  األمنيــة،  الفوىض  مــن  حالة  يف 
مؤامرة ُيشــهرها حــزب اإلصالح يف كل 

محافظات الجنوب العريب.
العريب"  "املشــهد  بحســب  الالفت 
أن جنــون اإلخوان بعد هــذا القرار تجىل 
بوضوح كذلك يف شن هجامت عدائية ضد 
مسيئة  عبارات  وتوجيه  العريب،  التحالف 
تكشــف عن خبث نوايا تنظيــم اإلخوان 
الذي تنكر لجهــود التحالف العريب طوال 
الفرتات املاضية عىل كل املستويات سواء 

العسكرية أو السياسية أو اإلغاثية.

العميد  تعيني  قــرار  فإن  املقابل،  يف 
مرصع قائدًا ملحور الغيضة، قوبل برتحيب 
الجنوب  إعادة  يرّسخ  كونه  كبري،  جنويب 
إىل أبنائه، بعدما تعرض الجنوب الختطاف 
قــراره وســلطته من قبل قــوى صنعاء 

اإلرهابية عىل مدار الفرتات املاضية.
الحضــور الجنويب عىل هــذا النحو 
يقيض عىل مؤامــرة إخوانية كانت تحول 
الحضور العســكري يف املهرة، عرب الدفع 
بعنــارص إرهابية يف محاولة لرتســيخ 
حضورها هناك، ويف مســعى مشــبوه 
الســتباق تحركات الجنــوب الرامية إىل 

فرض معادلة األمن الشاملة.
تحظى  التي  العسكرية  الرطة  وتعد 
بدعم من قبل التحالــف العريب، من أهم 
التشكيالت العسكرية املتواجدة يف املهرة، 
بالرئيس  قائدها مرصع  التقى  وأن  وسبق 
عيدروس الزبيدي رئيس املجلس االنتقايل 
القيادة  مجلــس  رئيس  نائــب  الجنويب 

الرئايس يف عدن مطلع الشهر املايض.

الجيدة  العالقة  الذي عكس  اللقاء  هذا 
بني الرجل واالنتقــايل، هو ما أثار جنون 
جامعة اإلخوان من القرار وعرب عنه تعليق 
عىل  الرحبي  مختــار  اإلخواين  اإلعالمي 
القرار الذي اعتربه تسلياًم للمهرة إىل أحد 

أدوات االنتقايل.
كلشــات،  بــدر  املحافظــة  وكيــل 
واملحســوب عىل اإلخوان وُعامن، سارع 
القــرار وإبداء اعرتاضه  التعليق عىل  إىل 
عليه، واعتربه "قرارا غري موفق"، محاواًل 
تربير موقفه بالتلميح إىل كون مرصع من 
خارج املحافظة، حيث قال: ســكتنا، قلنا 
الدولة يف ظرف صعــب.. لكن أن يوصل 
بكم الحال إىل إعطاء الشــخص منصبني 
فامذا بعد؟ هل نسكت حتى تأتوا مبحافظ 
مــن الضالع؟! يف تناقــض الفت ملواقف 
الرجــل الذي يقدم نفســه كـ"وحدوي" 

مناهض ملروع االنتقايل.
وسارعت وســائل إعالم إخوانية إىل 
وجود  عن  والحديــث  القــرار،  مهاجمة 

معارضة له من قبل أبنــاء املحافظة، مع 
التهديد بالتصــدي له ومنعه عىل غرار ما 
يحصــل يف محافظة الجــوف من رفض 
العكيمي من  إقالة اإلخواين أمــني  لقرار 

منصب املحافظة.
الذي  التصعيد  يأيت كل هذا يف ظــل 
دشنه الشيخ املتحوث عيل سامل الحريزي 
السلمي  االعتصام  بلجنة  رئيس ما تسمى 
عقب عودته إىل محافظــة املهرة، مطلع 
األســبوع قادمًا من عامن، متوعدًا بطرد 

قوات التحالف من املحافظة.
الحريــزي، ويف لقاء لــه مع أعضاء 
من اللجنة، هاجم بشــدة رئيس وأعضاء 
املجلس الرئايس، معلنــاً عدم اعرتافه به 
باالســتيالء  املجلس  متوعدًا  وبرعيته، 
عىل إيــرادات املحافظة، مهاجــاًم أيضًا 
وقواته  الجنــويب  االنتقــايل  املجلــس 
القوة إلعالن  لديه  أن  العســكرية، مؤكدًا 
دولة املهرة وســقطرى، وإفشال مروع 

االنتقايل باستعادة الدولة الجنوبية.

بالوثائق.. مدير مكتب وزير ي�سغل )3( منا�سب مهمة بقرارات ر�سمية

ترتيبات املجل�س الرئا�سي )الأخرية( تثري جنون الإخوان واأدوات عمان يف املهرة
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