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"األمناء" تقرير خاص:

عن  حديث  رســمي  تقرير  كشــف 
ارتكبه  فضائح وفســاد غري مســبوق 
صالح  العمل  عــن  املوقوف  النقل  وزير 
توليه  أثناء  النقــل  وزارة  يف  الجبواين، 

منصب الوزارة.
التقرير الذي أعدته اللجنة املشــكلة 
مــن قبل نائــب رئيس الــوزراء القائم 
بأعــال وزير النقل د.ســامل الخنبيش 
ملراجعة وتقييــم الوضع اإلداري واملادي 
والفني لــوزارة النقل، أكد ارتكاب الوزير 
صالح الجبــواين مخالفات كبرية ونهب 

فاضح إليرادات وأموال الوزارة.
التقرير عن تحويل الجبواين  وكشف 
كثرًيا من إيرادات الوزارة ومؤسساتها إىل 
الوزارة،  الخاص بدال من حساب  حسابه 
أيضا عن توجيهات ال  التقرير  وكشــف 
حرص لها من الوزيــر الجبواين برصف 
نرثيات ومكافآت للمقربني منه ورشكائه 
يف الفســاد وبدالت لســفريات وهمية 
فضال عن إقصاء العديد من كوادر الوزارة 
عىل  العرتاضهم  العمــل  عن  وإيقافهم 
بتعيني  الجبواين وقام  فساد ومخالفات 

مقربني منه ومن أرسته بدال عنهم.
وأكــد التقرير ـ الــذي حصلت عليه 
"األمنــاء" - أن الوزيــر الجبواين قام 
بتغيري عدد من املــدراء يف املنافذ الربية 
منه  مقربني  وتعيني  والجوية  والبحرية 
يف املطــارات لتمريــر مخالفات كبرية 
يرتكبهــا بالرشاكة مــع رشكاء له قام 

بتعيينهم يف الوزارة.
وكشــف التقرير عن وجود ســخط 
عــارم لدى جميع موظفــي الوزارة من 
الوزير الجبواين ومخالفاته للقوانني وما 
قام به الوزير من مخالفات مالية وإدارية 
ال حرص لها تسببت حينها بإيقاف العمل 

يف أكرث من مؤسسة أكرث من مرة.
وأكــد أنه لــو كان الوزيــر صالح 
الجبواين قام برصف كل هذه الرصفيات 
املذكورة يف التقرير يف بناء وزارة النقل 
وتحفيز كوادرها بعمل مؤســي لكان 
بنــى وزارة من أقوى الــوزارات، ولكنه 
استغل ســلطته ونفوذه وبعض ضعفاء 
النفوس بنهب املال العام. وعرّبت اللجنة 
- التــي أعدت التقرير - عن اســتغرابها 
من صمت الجهــات العليا واملرشفة عىل 
وزارة النقل تجاه كل هذا العبث والفساد 

والنهب للال العام.
الذي  التقرير  نــص  تنرش  "األمناء" 
أعدته اللجنة املشكلة من قبل نائب رئيس 
الوزراء القائم بأعال وزير النقل د.سامل 
الخنبيش ملراجعة وتقييم الوضع اإلداري 
واملادي والفني لــوزارة النقل، حيث جاء 
تحت عنوان )مخالفات وزير النقل صالح 

الجبواين(:
"قــام األخ صالح الجبــواين مبنع 
وإقصائهم  عملهــم  مزاولة  من  الوكالء 
بالرغم من أن لهم دورا كبريا يف تأسيس 
الوزارة بنقلها إىل العاصمة عدن والعمل 
الســابقني بكفاءة واقتدار،  الوزراء  مع 
والوكالء  الــوكالء  اإلخــوة  قــام  كا 
لألخ  شكاوى  عدة  بتوجيه  املســاعدون 
الوزراء  ورئيس  الســابق  الوزراء  رئيس 

الحايل )مرفق لكم نسخ(.
الجبواين األخ نارص  منع األخ صالح 
رشف نائب وزير النقل من دخول الوزارة 
عىل الرغم من أنه معني بقرار جمهوري 
من فخامــة األخ عبدربه منصور هادي، 
الوزير  به  قــام  وما  الجمهورية،  رئيس 

من توقيف للوكالء ونائب الوزير والكادر 
املؤهل هو عمل غري قانوين، يك يخلو له 
الجو للرصفيات الجنونية ونهب الهيئات 
واملؤسسات، وما يجده القارئ بأن هناك 
ألف رسالة نهب من الهيئات واملؤسسات 
نذكــر بعًضا منهــا: حيث قــام الوزير 
برصف قيمة األثاث مــن جميع الهيئات 
واملؤسســات بالتكــرار لعملية الرصف 

ورصف مبالغ كبرية 
مشرتكني  ملوظفني 
املخالفات  يف  معه 
العام  املــال  ونهب 
بصورة فاضحة من 
عدة جهــات تابعة 
بصــورة  للــوزارة 
مستمرة،  شــهرية 
هو  لهم  رصف  وما 
رشاكتهم  مقابــل 
واختلق  الوزير،  مع 
مع  املشاكل  الوزير 

النقل  بوزارة  املالية  الشــئون  عام  مدير 
واملكلــف من قبل وزارة املالية بتســيري 
وإدارة  املالية  والشئون  الحسابات  أعال 
املوازنة املرصفية من قبل وزارة املالية، إال 
أن الوزير أرص بأن يسحب املبالغ بطريقة 
غري قانونيــة وأوضح له املدير العام بأن 
البنود، ما دفع  املوازنة مبوبة حســب 
الوزير لســحب الشيكات من املدير العام 
بالقوة وطرده من املكتب واتخذت وزارة 
املالية موقفا من هــذا الترصف وقامت 
بوقف تعزيــز وزارة النقل بــأي مبالغ 

قادمة.
بإنشــاء  بالتوجيه  الوزيــر  قــام 
ميزانيــات يف مأرب وحرضموت بغرض 
الرشاكة وجباية األموال وإحداث املشاكل 
ليس  املوضوع  املحافظات، وهــذا  بهذه 
من اختصــاص وزارة النقــل وهو من 

للطرق  العامة  األشغال  وزارة  اختصاص 
متجاهال القوانني يف هذا الصدد.

يف مجال النقل البحري
خالل  مــن  كثريًا  الوزيــر  تخبــط 
التعيينات غري القانونية ألشــخاص غري 
الجباية من  مؤهلني لتســهيل عمليــة 
املرافق التابعة للوزارة، ما أثار ســخطا 

كبريا بني أوساط موظفي املرافق وإعالن 
اإلرضاب واالعتصامــات واالحتجاجات، 
وكا قام الوزير بإصــدار قرار تدمريي 
رقم "6" لســنة 2018 واملتضمن فرض 
رسوم مقابل الترصيح للسفن والرحالت 
إىل  القادمة  الطــريان  لخطوط  الجوية 

املوانئ واملطارات اليمنية.

النقل اجلوي
تحصل رســوم من رشكــة الطريان 
األجنبية الناقلة لشــحنات البضائع إىل 
املطارات اليمنيــة وقدرها 2000 $ عىل 
الرحلــة الواحدة وتحصــل عرب مطاري 

عدن وسيئون.
وقد أثار هذا القــرار حفيظة التجار 
والتوجه بشكاٍو عديدة لفخامة األخ رئس 
الجمهورية ودولة األخ رئيس الوزراء وتم 

تدخلهم بإلغاء هذا القرار متناسيًا الوزير 
بأنه ال رسوم إال بقانون.

يف مجال هيئة تنظيم النقل 
البري

تخبط الوزير كثريًا منذ أول أســبوع 
من تعيينه، حيث قام بتكليف األخ فارس 
الغزايل بالقرار رقم "3" لســنة 
2018م بتاريخ 11-1-2018م إال 
أن هذا القرار مل يستمر أكرث من 
شــهر، حيث قام الوزير بتكليف 
األخ صالح الوايل بالقيام بأعال 
النقل  شئون  تنظيم  هيئة  رئيس 
نائب  وإقصاء  له  واملوايل  الربي 
رئيس الهيئة من عمله يك ميرر 
املخالفات والرصفيات، حيث وقد 
رصفت مبالغ كبــرية من الهيئة 
النقل  شــئون  لتنظيم  العامــة 
الــربي كبدالت ســفر بالدوالر 
فيها مببالغ تصل  يســافروا  ملهات مل 
إىل أكرث من )8.000.000( مثانية مليون 
ريال، ورشاء سيارات ومواطري وكرفانات 
وتوريد إيراد املنافذ الربية لحساب الوزير 
الشــخيص، متجاهاًل القوانني واللوائح 
والترشيعات بتبعية املوانئ الربية للهيئة 

العامة لتنظيم شئون النقل الربي. 
ويف تاريــخ 16 – 2 -2018م صدر 
والذي  القرار رقم "16" لســنة 2018م 
الكاريث واملتضمن نقل  يســمى بالقرار 
مبارشة  الوزارة  إىل  الربية  املوانئ  تبعية 
بداًل من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل 
الحائط،  خلف  بالقوانــني  راميًا  الربي، 
احتج  وقد  الجمهورية،  القرارات  متحديا 
املوظفــون والنقابــات واعتصموا أمام 
مبنى الوزارة إللغاء القرار ولكن ال حياة 
الرغم مــن إصدار بيان  ملن تنادي، عىل 
من قبل النقابة إال أن الوزير تعنت وأرص 
عىل رأيه، وهذا يؤدي إىل تدمري الهيئات 

واملؤسسات التابعة للوزارة.
الهيئة  األقارب يف  كا قام بتوظيف 
وما أن لبث قرار تعيني الوايل فرتة وجيزة 
حتى اختلف الوزير معه كونه يريد رصف 

اإليراد بالكامل له.
وصدر قرار بتكليف األخ محمد غازي 
الهيئة  قامئا بأعــال مدير عام فــرع 
العامة لتنظيم شــئون النقل الربي فرع 
عدن، حتى يتســنى له مترير املخالفات 
التــي يريدها ولكن مل يســتطع القائم 
الوزير  الفرع مبجاراة  بأعال مدير عام 
بالرصفيات حتى أىت بشــخص آخر من 
أقربائــه يدعــى ناجي الرشيــف وقام 
الفرع،  عام  مدير  بأعال  قامئا  بتكليفه 

لرئيس  نائبــا  تعيينه  وقد ســبق  حيث 
مؤسســة موانئ البحر العــريب والذي 
قوبل القــرار بالرفض من قبل املوظفني 

وقيادة املؤسسة ومحافظ حرضموت.

يف مجال مؤسسة موانئ البحر 
العربي

نرثيات  برصف  بالتوجيه  الوزير  قام 
شــهريه بــآالف الــدوالرات األمريكية 
اليمنيــة، وكا قام  الريــاالت  وماليني 
بتكليــف أحــد أقربائه ويدعــى ناجي 
التنفيذي ملؤسسة  للرئيس  نائبًا  الرشيف 
موانئ البحر العريب ما دفع العال إىل 
االعتصامــات واإلرضاب وتوقيف العمل 
يف امليناء حتى تــم التدخل من قبل األخ 
محافظ حرضموت ورفض القرار وإعادة 
العمل يف امليناء، ومل يتوقف الوزير عند 
هذا الحد بل اســتمر بنهــب املاليني من 
إيرادات املؤسســة لــه وألقربائه، وهذا 
املؤسســة  داخل  العمل  يف  إرباكا  خلق 
وتذمر املوظفني بذهاب إيراد املؤسســة 
لجيب الوزير وإصــدار بيانات وتنديدات 
األعال  هذه  بوقف  احتجاجية  ووقفات 

والرصفيات.

يف مجال الهيئة العامة 
للطيران املدني واألرصاد

إثارة  دورًا كبــريًا يف  الوزيــر  لعب 
الفوىض من خالل التوظيفات العشوائية 
بالهيئة واملرافق التابعة لها، حيث أقىص 
الوزير األخ طارق عبــده عيل مدير عام 
مطار عــدن الدويل وقــام بتكليف األخ 
منيف عبدالله محمد الزغيل قامئا بأعال 
مدير عام املطار عــىل الرغم من أن األخ 
طارق مشــهود له بالكفــاءة والنزاهة 
واالقتدار بالعمل، وأثار ذلك سخطا كبريا 
يف أوســاط املجتمع املدين ما أدى إىل 
تدخــل دولة األخ رئيس الــوزراء وألغى 
عىل  السابق  الوضع  واستمرار  القرارين 
ما هو عليه، كا قــام بتغيري مدير عام 
مطار ســيئون الدويل، وهذا يعد إقصاء 
للكوادر ذات الكفاءة واستبدالهم بعنارص 
موالية له لتمرير مخالفات عرب املطارات 
األخ  إفادة  وبحسب  الرصفيات،  وتغطية 
مدير مطار عدن بأنه تم توظيف ما يقارب 
مثانني فرًدا يف أمن الطريان باملطار من 
غــري ذوي املؤهالت والكفــاءات، وهذا 
الســبب كان وراء إبعاد األخ طارق عبده 

عيل مدير مطار عدن الدويل سابقا.
وأوقف الوزير إجراءات إنشــاء مركز 
مراقبة جــوي يف العاصمة عدن والذي 
كان الوزير السابق قد بدأ بإجراءات إنشاء 
له، وهذا يعود  املركز والبحث عن متويل 
مبليــارات الرياالت كإيــراد عام للدولة، 
وهذا ما دفع رشكات الطريان للتوريد إىل 
االنقالبيني  يد  إىل  صنعاء  الطريان  هيئة 
ويذهب كمجهود حــريب إلطالة الحرب 

بالبلد.

يف مجال املؤسسة احمللية 
للنقل البري

مل يستجب الوزير ملناشدة املدير العام 
التنفيذي للمؤسسة بالوقوف إىل جانبهم 
حتى يتسنى لهم تشغيل الباصات املقدمة 
من دولة اإلمــارات عىل الرغم أنها كانت 
تشتغل من سابق وإرصاره عىل محاربة 

املؤسسة وتدمريها".

تقرير

)الأمناء( تف�سح ف�ساد اجلبواين ونهبه اإيرادات وزارة النقل
ف�ضائح باجلملة معززة بالأرقام والوثائق..

•  رسوم بـ)2000( دوالر 
للرحلة الواحدة تذهب إلى 

حسابه الخاص!


