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مدير التحرير
غازي العلوي 

المشرف العام
د. صدام عبدالله

مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
رئيس التحرير

عدنان األعجم

بتكلفة تقدر باأكثر من مليوني دوالر..

تغلغل االإخوان في تعز والدور االأخطر للجنرال.. 

 عدن/األمناء/ محمد القادري:
افتتــح وزيــر النفــط والرثوات 
املعدنيــة، الدكتور ســعيد ســليامن 
الشــاميس، ومحافظ محافظة عدن، 
أحمد حامد مللس، أمس االثنني، محطة 
"العامد" لتعبئة الغاز املنزيل املســال، 
الواقعــة يف مديريــة خــور مكرس، 
بتكلفــة مالية بلغــت  مليونني و500 
ألــف دوالر، وبطاقة إنتاجية تصل إىل 
"36 ألف" أسطوانة يوميًا، بتمويل من 

القطاع الخاص.
وعقب قص رشيط االفتتاح وإزاحة 
الستار عن اللوحة التعريفية باملرشوع، 
قام وزير النفط، الدكتور الشــاميس، 
ومعهام  مللــس،  عــدن،  ومحافــظ 
الغاز  لرشكتي  التنفيــذي  العام  املديرا 

والنفط، املهندس محســن بن وهيط، 
واملهندس طــارق الوليدي، بجولة يف 
أرجاء املحطة، مســتمعني من مالكها 
املستثمر نارص أحمد مهدي، إىل رشح 
عن مكونات أقســام املحطة املختلفة 
التزامها  وكــذا  اإلنتاجية،  وطاقتهــا 
بتوفري الخدمــة وفق معايري الرشوط 
املتبعة من قبــل الرشكة اليمنية للغاز، 
باإلضافة إىل إجراءات األمن والسالمة 
وتقديره  شــكره  عن  معربًا  باملحطة، 
توفري  عــىل  املعنية  الجهــات  لكافة 
وتشغيل  إلنشــاء  الالزمة  التسهيالت 
املحطة لتلبية احتياج الســوق املحلية 

من الغاز املنزيل.
وأشــاد وزير النفط الدكتور سعيد 
باملحطة، الشاميس، ومحافظ عدن، أحمد مللس،  واآلالت  التجهيزات  والتي ســتعمل عىل توفري احتياجات مبستوى 

املواطنــني يف مديرية خــور مكرس 
واملديريــات املجاورة من مــادة الغاز 

املنزيل.
وخالل االفتتاح، دعا محافظ عدن، 
املال واألعامل  أحمد حامد مللس، رجال 
املجاالت  مختلــف  يف  واملســتثمرين 
التنمية باملحافظة ومبا يحقق الرشاكة 
والتكامل بني القطــاع العام والقطاع 
تقديم  يف  الفاعلة  واملساهمة  الخاص 
والتنموية  الخدمية  املشاريع  وتوسيع 
مبا يدفع بعجلة التنمية ودعم االقتصاد 

الوطني.
وأبدى املحافظ مللس استعداد قيادة 
السلطة املحلية مبحافظة عدن لتقديم 
يف  االستثامر  تشجع  التي  التسهيالت 

مختلف مديريات املحافظة.

األمناء / خاص :
كرَّس حزب اإلصــالح اإلخواين يف 
محافظــة تعز نفوذه خالل الســنوات 
السابقة، واتخذ قراراته بعيدًا عن وجود 
ســلطة عليا أو عمل مؤسيس يخضع 

للقانون والدستور.

دولة عميقة:
ــرت ســلطة الرئيس عبــد ربه  وفَّ
منصــور هادي مــع وجــود الجرنال 
عيل محســن الكثري لتمكــني اإلخوان 
وأصدرت العديد من القرارات يف الواقع 
العسكرية  املؤسســات  يف  التوظيفي 
واألمنيــة والسياســية، لجعل اإلخوان 
القوة الحاكمة الفعلية، وهذا وفر لحزب 
اإلصالح اخرتاًقــا عميًقا للدولة ليصبح 
هــو الســلطة األقوى واألكــرث عمًقا 

وفساًدا.
يف مدينــة الحجريــة يعمل حزب 
اإلصالح عــىل إخضــاع املدينة ألمجد 
خالد ،وهو أحد القيادات املوالية للحزب 
االتهامات  العديد من  تدور حوله  والذي 
باإلرهــاب والتطرف وقيامــه بالعديد 
من االغتياالت، لكن هــذه املرة يبدو أن 
إعادة ترتيب األوضــاع لقائد لواء النقل 
ســابقا، أصبح خطة معدة بإحكام بعد 
أن انســحبت قوات أبو بكــر الجبويل 
من مناطق ومواقــع كانت تنترش فيها 
قواتــه يف الحجرية خاصة يف مديرية 

الشاميتني.
ترتيبها يكشف  وإعادة  القوة  توزيع 
به حــزب اإلصالح  يقوم  الــذي  الدور 
لتحديد مركز عملياته الجديدة، سواء من 

خالل أمجد خالد أو من خالل عودة أبو 
بكر الجبويل إلعادة قواته من الحجرية 
وتعزيز وجوده يف محافظة لحج، وهذا 
اإلصالح  لقوة حزب  انتشار  إعادة  ميثل 
والتخطيط وفق شكل من رسم خريطة 
املواجهة مــع املجلس االنتقايل وقوات 
طارق صالح، وهام أشد من يرى إليهم 
اإلخوان عىل أنهام أعداء ملرشوع وجوده 
وســيطرته عىل تعز، وكذلك فشله يف 
الهيمنة عىل الجنوب والساحل الغريب، 
بحيث يعمــل اإلخوان عىل اتخاذ تدابري 
عسكرية يف إنشــاء األلوية العسكرية 
بعيدا  لها من صفوفهم،  قيادات  وتعني 
عن املؤسســة العسكرية التي ينظرون 

إليها بنظرة الريبة.

الدو األخطر حلمود:
يفرس الناشط هارون غالب العامري 
ظــروف ما يجــري يف الحجرية وذلك 

الجديدة، مع تشكل  املتغريات  بناًء عىل 
الجدد  الالعبني  وتعدد  الرئايس  املجلس 
يف واقع القرار والســلطة وذلك بعد أن 
ظل حزب اإلصالح ينظر لقوات الساحل 
الجنويب عىل  االنتقايل  املجلس  وقوات 
أنها مليشيات ما مل تؤمن بالسلطة التي 

مثلها أثناء وجود هادي.
الغد”:  لـ”ميــن  هــارون  وقــال 
يف  اإلخوان  يجريها  التــي  "التحركات 
الحجرية وتعز هي تحركات مليشياوية، 
اإلبقاء عــىل خريطة وجودها  تحاول 
الرئايس  باملجلس  اصطدمت  وإن  حتى 
وقراراته وهــذا ما يجعل حزب اإلصالح 
ينفرد بقرارات ال تأيت من داخل املؤسسة 
تأيت  التعينات  وكل  واألمنية  العسكرية 
من مراكز اخوانية تضع نفســها كقوة 

أكرب من واقع الدولة”.
وأضاف أن "النشــاط املليشــياوي 
التابع لحزب اإلصــالح من خالل وضع 

أمجــد خالد كقائــد يف الحجرية لقوة 
أبو  قوات  وانســحاب  جديدة  عسكرية 
يعترب مؤرشًا عىل طبيعة  الجبويل  بكر 
املخطــط اإلخواين الــذي ينفذ أجندته 
ووزارة  الرئــايس  املجلس  عــن  بعيًدا 
الدفاع، وهذا ما يكشــف الــدور الذي 
الجرنال عيل محســن وكذلك  به  يقوم 
توفر إمكانيات اخرتاق ميارســها حزب 
،التي  الدفاع  اإلصالح من داخــل وزارة 
ما زالت تقوم بدور يتســاق مع خططه 

ومرشوعه".
تحركات  أن  محلية  مصادر  وتحدثت 
واسعة تقوم بها قيادات محسوبة عىل 
اإلخــوان يف الحجرية، وذلك كنوع من 
االســتعداد الحتــامالت يتوقعها حزب 
اإلصالح تســتهدف وجوده يف منطقة 
الغري  الرصاعات  من  العديد  فيها  خاض 
مرشوعه لفرض وجوده وأن كل األلوية 
التي تخضع لقوات حزب اإلصالح تخضع 
لتوجيهات حمود ســعيد املخاليف الذي 
أسس قوات الحشد الشعبي، التي قامت 
من  وانتزاعها  الحجرية  عىل  بالسيطرة 

سيطرة اللواء 35 مدرع.
عبد  فارع  العســكري  الخبري  يقول 
الله ســالم: "إن قوات حــزب اإلصالح 
تندرج يف إطار كتلة الحشــد الشعبي، 
التي تعمل كقوة مسلحة لديها أيدلوجية 
سياســية تحت قيادة حمود سعيد قائد 
املليشيات الحشــد الشعبي وهي القوة 
الفعالة والتي تخضع لها جميع قيادات 
ووحدات حــزب اإلصالح، كام أن حمود 
ســعيد يعترب تعــز ملــكا يخصه وأن 
الجبويل  أبو بكر  التحركات األخرية بني 
وأمجــد خالد تحدث وفق مــا يقوم به 

حمود سعيد من إجراءات وخيارات".

مترد واستعداد للمواجهة:
يعتقد مراد منصور ناجي “أكادميي” 
أن حــزب اإلصالح مل يعــد يعتمد عىل 
سلطة رشعية وهذا انتهى مع إبعاد عبد 
ربه منصور هادي وإقالة عيل محســن 

األحمر.
ويرى مراد أن عيل محســن ما زال 
لــه دور يف املحافظة عــىل مخططه 
العبثي يف الحجرية وتعز، بعد أن رسم 
عدنان  واغتيال  الحجرية  اجتياح  عملية 
املليشياوي  النشــاط  أن  كام  الحامدي 
الــذي يقوم به حمود ســعيد املخاليف 
خلــق من تعز إمــارة إخوانية، فبعد أن 
كانت محدودة يف تعز ومبساحة ضيقة 
أراد املخاليف توسيع وجوده وهو القائد 
العسكري الفعيل يف تعز، وهو من يعني 
ويفرض توجهاتــه عىل كافة الوحدات 

والقيادات العسكرية واملحلية.
ويقول مــراد إن حمود ســعيد بدأ 
التي  يشعر بعد أحداث شبوة والتغريات 
ينوي بهــا املجلس الرئــايس، إلحداث 
تغــري يف تعز عىل اعتبــار أن ذلك هو 
اســتهداف ملنطقة هي يف األصل ضمن 
مراكز نفوذه، وبدأ املخاليف باالستعداد 
الشعبي  الحشــد  تتبع  قيادات  بتحريك 
وضامن مخططه لتبدأ بتوســيع نطاق 
انتشــارها يف اســتعداد للحرب، حيث 
يسعى حمود سعيد وحزب اإلصالح عىل 
عدم خســارة تعز التــي أصبحت مركز 
القرار اإلخواين الســيايس والعسكري 

واالقتصادي.

وزير النفط وحمافظ عدن يفتتحان حمطة )العماد( لتعبئة اأ�سطوانات الغاز املنزيل

احلاكم الفعلي يتاأهب حلرب التمرد
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