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األمناء/ تقرير/ عبد الرب الفتاحي:
 

تتواصل محــاوالت التغطية عىل مالمح 
جرميــة اغتيــال القائد العســكري عدنان 
الحامدي ومحــاوالت تعطيل محاكمة القتلة 
خوفا من كشف االيادي اآلمثة التي تقف وراء 

الجرمية.

تهديدات وعوائق
يتعــرض القضاة املختصــون يف قضية 
مقتل العميد عدنــان الحامدي قائد اللواء 35 
مــدرع مبحافظة تعز للتهديــدات عدة منها 
وصلت حد العزل مــن مناصبهم فيام بعض 
املوت بظــروف غامضة.   القضــاة داهمهم 
الرئيس عبدربه منصــور هادي قرارا  واتخذ 
بعــزل  النائب العام عــي االعوش وهو أحد 
أعضاء اللجنة الرئاسية التي كلفت بالتحقيق 
يف ظروف تصفيــة الحامدي. وقتل القيادي 
العسكري يف 2/ ديسمرب / 2012م بظروف 
غامضة وتشــر أصابع االتهــام إىل حزب 
اإلخوان،  تنظيــم  عىل  املحســوب  اإلصالح 
وبحســب مصادر خاصة فــإن قضية مقتل 
العميد عدنــان الحامدي قائد اللواء 35 مدرع 
تنحدر نحو منعطف يهدد ســر واقع  بدأت 
التي شكلت  الجرمية  وحيثيات كشف خيوط 
قضيــة رأي عام خاصة بعد انكشــاف زيف 
الخالفات العائلية التي أشيعت لطمس معامل 
الجرمية وبــروز مالمح واقع مغاير خالفا ملا 

كان يخطط له.

حامية القضاة
ويف الســياق اتخذ القايض وهيب فضل 

عــي- رئيــس املحكمــة الجزائية 
املتخصصــة يف محافظة عدن يوم 
االثنني املــايض - قرارًا قىض بإلزام 
رئيس الجمهورية بتشــكيل مجلس 
أعىل للقضاء ليتوىل القيام بواجباته 
بالقانون  عليها  املنصوص  ومهامه 
ومنها توفر الحامية للقضاة وعدم 

التدخل يف شئونهم.
 كــام طلــب رئيــس املحكمة 
الجزائية  النيابة الجزائية املتخصصة 
بإحضــار املتهمني يف هذه القضية 
مــن الحبس يف الجلســة القادمة 
وهذه هي الجلســة العــارشة التي 
الجزائيــة يف  تعقدهــا املحكمــة 

عدن للنظر يف قضيــة اغتيال العميد عدنان 
الحــامدي وتعرضت القضيــة لعبث ممنهج 
خالل املراحل الســابقة، وبعد إحضار النيابة 
لبعض األدلة وبعــض امللفات الناقصة حيث 
قررت املحكمة يف جلســة 12 نوفمرب 2020 
لحجز القضية للفصل يف الطلبات املقدمة من 

قبل محامي أولياء الدم وتقرير ما يلزم.

التغطية عىل املتورطني
تطرق نجيــب رشف الحاج، وهو املحامي 
العميد عدنان الحامدي، للعديد  أولياء دم  عن 
مــن العوائق التــي تســببت بالتأجيل لعقد 
جلسات محاكمة املتهمني ومن يقف ورائهم. 
وأشار املحامي نجيب إىل أن الجلسة التي 
انعقدت يف 26 نوفمرب 2020  قررت املحكمة 
فيها تأجيل الفصــل يف الطلبات املقدمة من 
محامي أولياء الدم حتى جلسة 7 من ديسمرب 
القضية  ملف  ذلك لضخامة  وأرجعت  2020م 

الذي يحتاج مزيدًا من الوقت لالطالع. 
وأضاف نجيب أن الجلســة التي انعقدت 
يف 7 من ديسمرب 2020  أجلت القضية إداريًا 
لتنفيذ القرار الســابق لجلســة 17 ديسمرب 
2020  وقامت املحكمة بإعداد محرض تضمن 

بيانا من قبلها للرأي العام.
وقال نجيب أن ســبب التأجيل ”هو عدم 
استجابة وزارة العدل ومجلس القضاء األعىل 
املحكمة  املتضمنــة مطالبة  املحكمة  ملطالب 
ملجلــس القضــاء بتوفر الحاميــة الالزمة 
لرئيس املحكمــة ولعدم قيام النيابة بإحضار 

املساجني”.
كام أن جلســة 17 ديســمرب2020  هي 
األخــرى مل تعقد وأجلت القضيــة إداريا إىل 
تاريــخ  6 ينايــر 2021 وذلك لعــدم توفر 
الحامية لرئيس املحكمة وعدم احضار النيابة 
للمتهمني .وأجلت الجلسة بناء عىل ما تحدث 
عنه املحامي نحيب  إىل تاريخ  18 يناير 2021 

لعدم حضور النيابة وعدم إحضار املتهمني.

وأفاد نجيــب أن املحكمة 
قررت مخاطبــة النائب العام 
جلسات  النيابة  حضور  بعدم 
املحكمــة وأن النيابة تذرعت 
أن رئيــس النيابــة أبلغ أحد 
األعضاء بعدم حضور الجلسة 
النائب  توجيهــات  عىل  بناء 
املحكمة  رئيــس  كون  العام 
املحكم  وقــررت  نقله  تم  قد 
التأجيل لتنفيذ القرار السابق.

املحكمــة  ولجــأت   
الجمهورية  رئيــس  ملخاطبة 
حيــث تضمن قرارهــا عدم 
املجلــس بواجبه وعدم  قيام 
توفر الحاميــة الالزمة للقضاة والتدخل يف 

شؤونهم. 
نجيــب وقف عىل بعض الظــروف التي 
شهدتها جلســات املحاكمة حيث قال: ” يف 
هذه القضية ويف فرتة أقل من خمسه أشهر 
تويف رئيس النيابــة أثناء رفع ملف القضية 
ولحقه وكيل النيابة يف ليلة اول جلسة لعقد 
القضية، وتاله إقالة الوكيل/ ماجد الحكيمي 
بعد حضوره جلستني فقط من نظر القضية 
وتعيني بدال عنه موظفا إداريا تم منحه درجة 
قضائية قبل عام بناء عــىل دورة تدريبية«. 
واعترب محامي أولياء الدم أن هناك  ترسيبات 
كان مصدرها النيابة تفيد  أن رئيس املحكمة 
قد تــم نقله ووجهــت النيابة عــىل إثرها 

أعضاءها عدم حضور جلسات املحكمة. 

األيادي اآلمثة 
حاول عدنان الحــامدي أن يقف حجر 

عرثة أمام محاوالت عدة لجره ملربع الحرب 
لكن  تعز  محافظة  يف  الداخي  واالحرتاب 

ظل رافضا لذلك. 
الدور الــذي قام بــه العميد الحامدي 
لخــص محاولة قائد عســكري املحافظة 
العســكري يف كل معاركه  عىل رشفــه 
األخالقية لكن ظــل ذلك القائد الذي اغتيل 
وسط منزله قبل عام مع أن هناك من أراد 
الخالفات  ليكــون وفق  القتل  حرف واقع 
الخيوط  من  العديد  انكشفت  لكن  العائلية 
أن مقتــل الحامدي مل يكن حادثا عاديا بل 
له وبعنايــة إلعادة ترتيب  حادثا مخطط 
واالجتامعي  والعسكري  السيايس  الوضع 
يف محافظــة تعز. فبعد حادثــة اغتياله 
اللواء  بعدة أشهر اشتدت عملية استهداف 
يقوده  كان  الــذي  مدرع   35 العســكري 
وأخذت وضعية ذلك االستهداف تتخذ واقعا 
عىل  الهجوم  بدأ  وبالفعل  وعسكري  جديا 
اللواء 35 منذ ما يقارب من خمســة أشهر 
حيث متكنت القوى التي واجهت الحامدي 

يف فرتة قيادته من السيطرة عىل اللواء. 
العداء  نصــب  الــذي  الطــرف  وقام 
للحامدي  بتعيني قائد عســكري موايل له 
وكذلك أركان للــواء ال تنطبق عليه معاير 
هذا املنصب رغــم االعرتاضات التي كانت 

موجودة من قبل أفراد وضباط يف اللواء.
بعــض القيادات التي ظــل لها موقف 
معــارض ألي تعيني ما مل يتم الكشــف 
عن األطــراف التي وقفــت وراء االغتيال 
للتهديد  األخــرى  هي  تعرضت  للحامدي، 
واســتهدفت بعض القيادات العســكرية 

وجرى مطردتها وتهديدها . 

تعلن املؤسســة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية فرع عدن عن إنزال املناقصة 
العامة التالية )بتمويل ذاتي(:

فعلــى اجلهــات الراغبة بالدخول يف هذه املناقصة تقــدمي طلباتهم اخلطية خالل 
أوقات الدوام الرسمي إلى:

املؤسســة العامة لالتصاالت – فرع عدن – إدارة التخطيط واملشاريع/ قسم املشاريع 
التواهي  ألخذ نسخة من املواصفات مقابل الرسوم احملددة أعاله )ال ترد(.

ويشترط االلتزام باآلتي:
1 -  تقــدمي ضمــان بنكي أو شــيك مقبــول الدفع مببلــغ مقطوع صالد ملدة تســعني 
يومــًا صادر من بنك داخل اجلمهورية اليمنية ومعزز من بنك مصرح له من قبل البنك 

املركزي اليمني غير مشروط وغير قابل لإللغاء.
2-  صورة من البطاقة الضريبية ســارية املفعول للشــركات احمللية ووكالء الشركات 

األجنبية.
3-  صورة من البطاقة التأمينية ســارية املفعول للشــركات احمللية ووكالء الشركات 

األجنبية.
4-  صــورة من البطاقة الزكوية ســارية املفعول للشــركات احمللية ووكالء الشــركات 

األجنبية.
5-  صورة من السجل التجاري ساري املفعول.

6-  صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.
7-  أن يكــون العــرض املقدم مكتمــاًل للجوانب الفنيــة واملاليــة والتجارية من أصل 

وثالث صور.
8-  أن يشمل العرض ضريبة املبيعات بحسب القانون اليمني.

9 -  ختم العطاء بالشمع األحمر.
علمًا بأن آخر موعد لشــراء وثيقــة املناقصة وتقدمي االستفســارات يوم: الثالثاء 
16/فبرايــر/2021م وآخــر موعــد لتقــدمي العطاء يــوم: االربعــاء 17/فبراير/2021م 
الســاعة العاشــرة صباحًا وســيتم فتح املظاريف بحضور أصحاب الشركات أو من ينوب 
عنهم يوم: األربعاء تاريخ 17/فبراير/2021م يف متام الساعة العاشرة والنصف صباحًا 

يف مكتب املدير العام التواهي. 
كما ميكن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع على وثائق املناقصة قبل 

شرائها وذلك خالل الدوام الرسمي ولفترة خمسة عشر يومًا من تاريخ اإلعالن.
،، واهلل ولي التوفيق ،،

لالستفسار يرجى االتصال على األرقام التالي:
202533 – 205156 – 204648 فاكس: 201302 

�إعالن مناق�صة رقم 1 لعام 2021م

بروز مالمح و�قع مغاير ملجريات �لق�صية
األيادي اآلثمة تعبث مبلف اغتيال العقيد احلمادي

تاريخ فتح المظاريفمبلغ الضمانالرسوم )لاير(الموضوع

المناقصة العامة رقم )2021/1( 
الخاصة بأعمال النظافة في مباني فرع 

عدن للعام المالي 2021م

يوم األربعاء200,000 لاير10,000 لاير
17 فبراير 2021م

�لق�صاة يطالبون باحلماية وجل�صات 
�ملحاكمة تتم دون ح�صور �ملتهمني


