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أخبار

عدن / األمناء / خاص :
كشفت مصادر قضائية مطلعة عن قيام القايض حمود الهتار، رئيس 
املحكمة العليا، املحســوب عىل جناح اإلخوان املسلمني، بالتصديق عىل 
األحكام والقرارات الصادرة من املحكمــة العليا الخاضعة لالنقالبني يف 
)صنعاء( والتي سبق لها إصدار مجموعة من األحكام وتنفيذها عىل أموال 
الدولة ليتم إلــزام البنك املركزي بتنفيذها، إضافة إىل أحكام أخرى جنائية 

تم التوجيه بتنفيذها.
وتســاءلت املصادر بقولها: "فهل ننتظر من القايض الهتار التصديق 
عىل األحكام  التي أصدرتها املحكمة الجزائية املتخصصة يف صنعاء بإعدام 
فخامة الرئيس وقيادات الدولة أسوًة مبا تم التصديق عليها وتنفيذها من 

أحكام من قبل القايض الهتار؟".
يف سياق ذلك كشــفت )وثائق( - تم الحصول عىل نسخ منها - قيام 
القايض حمود الهتار يف عدن بإنشــاء دائرتــني يف إطار املحكمة العليا 
املدنية والجنائية وترأسهام يف مخالفة لنصوص املواد )59/11( من قانون 
السلطة القضائية رقم )19991/1( املعدل بالقانون رقم )2013/27( يف 
حني مل يقم بتشكيل باقي دوائر املحكمة العليا وأهمها الدائرة الدستورية 

التي أبقاها لدى االنقالبني وتعد من أهم وأخطر دوائر املحكمة العليا . 
مصــادر أخرى مطلعة كشــفت وبالوثائق عن قيــام القايض الهتار 
أيضًا بإرسال مرتبات ومكافآت مالية لقضاة املحكمة العليا يف )صنعاء( 
بالرغم من وجود قرار مينع ذلك، وباملقابل فإن أحكام الدائرتني اللتني قام 
القايض الهتار بإنشــائهام يف عدن تعترب منعدمة لعدم صدور قرار من 
قبل مجلس القضاء األعىل بتوزيع القضاة عىل الدوائر، كام قام القايض 
بانتقــاء ملفات معينــة إلخفائها، وعمل عىل تكليــف قضاة من خارج 
املحكمــة العليا للعمل يف املكتب الفني دون أن يتم صدور قرارات بشــأن 
تعيينهم وفقًا للقانون والئحة املحكمــة العليا، األمر الذي جعل املحكمة 

العليا يف العاصمة عدن يف وضع هش وضعيف وأحكامها منعدمة.
وتابعت املصادر موضحة أن عدم اســتقرار الرجل وسفره الدائم خارج 
الدولة يعد أحد أهم األسباب املؤدية لعرقلة أعامل املحكمة العليا يف عدن، 
كام أن القرارات التي أصدرها بشــأن بعض التعيينات تعترب باطلة لكونها 
متت بصورة مخالفة، ومنها عىل ســبيل املثال قرار تعيني نائبًا له خالفًا 
لقانون الســلطة القضائية والئحة املحكمة العليــا وذلك بهدف إضعاف 

األحكام الصادرة عن الشعبتني .
ونوهت املصادر بأن القايض الهتار مل يكتِف بتدمري الجانب القضايئ 
يف املحكمــة بل تعدى ذلك إىل الجانب املــايل واإلداري ، حيث عمل عىل 
اختيــار معاونيه من املوظفني العاملني مــع )االنقالبيني( والذين جرى 
اســتدعاءهم ونزولهم للعمل يف املحكمة العليا يف عدن وتسليمهم أهم 
األقســام للعمل فيها يف إطار املحكمة العليا، األدهى من ذلك قيام أولئك 

املوظفني بالتدخل املستمر يف العمل القضايئ.
وأضافــت: "عمل القايض الهتار عىل إيالء مســؤولية األمانة العامة 
العليا لشــخص يعمل يف مجلس الوزراء، مع منحــه امتيازات مالية ال 
يتحصل عليها القضاة يف املحكمة العليا عدن، وتوظيف عدد من موظفي 
مجلــس الوزراء يف مكاتب املحكمة العليا مبقابــل مايل عاٍل، فضاًل عن 
الترصف مبيزانية املحكمــة العليا واملقدرة مبلياري ريال بطريقة مخالفة 
عن طريق رصف مكافآت ومبالغ مالية كبرية كمجامالت منه ألشــخاص 
من خارج املحكمة العليا وسفريات ونفقات مهولة ومقابل رشاء سيارات 
فاخرة منها سيارتني فقط بقيمة 220,000$ مائتني وعرشين ألف دوالر 
من إحدى الرشكات التجارية املعروفة يف عدن، وقد قام بإرســال إحدى 

السيارتني إىل نجله املتواجد يف )صنعاء( حاليًا.
وأعربت املصادر عن بالغ اســتغرابها من استمرار بقاء القايض حمود 
الهتار يف رئاسة املحكمة العليا وهو محسوب عىل جناح اإلخوان املسلمني 
املناهض لرشعية الرئيس بالرغم مــن إقالته يف عام 2011م من منصبه 
كوزير لألوقاف عىل خلفية الكشــف عن مخالفات مالية وإدارية ارتكبها 

وبالرغم من إحالته للتحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد.

م�سادر ق�سائية: ف�ساد رئي�س املحكمة العليا 
�ساهم يف اإ�سعاف املحكمة )وثائق(

األمناء / خاص :
لـ"األمناء"  كشفت مصادر وثيقة 
املسبوق  غري  بالفســاد  وصفته  عام 
متارســه بعض قــوى الرشعية، يف 
مجال اســترياد الغاز مــن محافظة 

مأرب اليمنية إىل العاصمة عدن.
املسؤولني  بأن  املصادر  وأوضحت 

األموال  كل  بتوريد  يقومون  املتنفذين 
إىل مــأرب عرب محل إمنــاء للرصافة 

وليس إىل البنك املركزي.   
فإنــه وبعد  للمصــادر  وطبقــا 
علم محافــظ العاصمة عــدن أحمد 
مللس األســبوع املايض باألمر أعطى 
إىل  املبالغ  بتوريــد  توجيهات عاجلة 
البنــك املركزي إال أنــه تلقى تهديدات 

بأن مأرب سوف توقف الغاز عن عدن  
بصورة كاملة يف حال مل تورد األموال 

إىل مأرب. 
هــذا ومل تعلــق الحكومــة عىل 
املوضــوع واكتفــت بالصمت كام مل 
أي مســؤول حكومي عىل هذا  يعلق 

األمر.

عدن / األمناء/خاص:
مللس،  حامــد  أحمد  األســتاذ  أجرى 
محافــظ محافظة عدن، يــوم الخميس 
املايض، عدًدا مــن التغيريات مكن خاللها 
بعض  يف  واملســؤولية  القيادة  من  املرأة 
املكاتــب التنفيذية لفــروع الوزارات يف 

العاصمة عدن . 
وجــاءت القرارات بتكليــف كل من: 
رندا صالح عبده عكبور مديرا عاما ملكتب 
الثقافة عــدن، وهدى خالد الكازمي مديرا 
وإشتياق محمد  اإلعالم عدن،  ملكتب  عاما 
ســعد عبدالله  مديرا عامــا لتنمية املرأة 

لديوان محافظة عدن.
وأشــاد نشطاء سياســيون بخطوة 
املحافــظ مللس بتمكني املــرأة من العمل 
لفروع  التنفيذيــة  املكاتــب  يف  اإلداري 
الــوزارات مبحافظة عدن بعد غيابهن عن 
العمل الســيايس واإلداري بسبب خذالن 

الحكومة الرشعية لدورهن.
ومل يكــن للمــرأة اي دور يف العمل 
حيث  الدولــة،  يف  واإلداري  الســيايس 
قبل  من  واإلقصــاء  للتهميــش  تعرضن 
الحكومــة الرشعية التي تصــدر قرارات 

بحسب االنتامء الحزيب. 
وعلق الصحفــي الجنويب البارز خالد 

املرأة  بتمكني  مللس  قرارات  ســلامن عىل 
حيث قال: "عدن تعني ثالث ســيدات يف 
مراكز قيادية، املرأة تســتعيد عافيتها يف 

عدن".
الجنويب  الصحفي  دعــا  جانبه  ومن 
ماجد الداعري الجميع إىل  مســاندة املرأة 
الفرتات  تهميشــا طوال  األكرث  الجنوبية 
الســابقة لتخوض غامر القيادة وتجربة 
اإلدارة، فلعلهــا تثبت الجــدارة والحنكة 
اإلدارية أكرث من شقيقها الرجل الذي أخذ 
فرصا وتحارب كثرية وأثبت يف كثري منها 
عدم كفاءة وإخالص وتســاهل وال مباالة 

بواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة. 
وتقدمت األســتاذة رندا عكبور مدير 
مكتب الثقافة عدن بجزيل الشكر والتقدير 
لألســتاذ أحمــد حامد مللــس  محافظ 
مكتب  عام  مدير  بتكليفها  عدن  محافظة 

الثقافة بعدن.  
وقالت عكبور: "ســأكون عند حسن 
ظن املحافظ والجميع بإذن الله، وسأعمل 
بكل جد واجتهاد ألجل عدن  وبدعم سيادة 
املحافظ وكل الرشفاء ومحبي عدن سنعيد 

لعدن وجهها الثقايف املرشق".
وعربت هــدى الكازمي عن شــكرها 
وتقديرهــا للمحافظ أحمــد حامد مللس 
بتكلفيها مديًرا عاًمــا ملكتب اإلعالم عدن 

حيث قالت إنه مل يكن تكرميا عاديا. 
وأضافت الكازمي: "كلامت الشــكر ال 
تكفي يف حقه، اختار نســاء بقلب رجل، 
بتعيينــي مدير عام مكتــب إعالم عدن، 

وأسأل الله أن يعينني عىل هذه املهمة".
وأشــارت الكازمي قائلة: "لن أستقبل 
هــذه املهمــة بالفرح فقــط، وال بد من 
الرتتيــب الصحيح لهــا، وإعطاء اإلعالم 
يف عدن حقــه املطلوب. عدن كانت رائدة 
يف العمل اإلعالمي وال بد من عودة هيبة 

اإلعالم من جديد".
وختمت ترصيحها: "نأمل أن نكون قد 
املهمة ونقوم بواجبنا بالشــكل املطلوب، 
صحيح أن املهمة صعبة ولكن ســنميض 

من أجل عدن".
رشا  اليمنية  الحقوقية  أشــادت  كام 
جرهوم بقــرارات محافظ العاصمة عدن 

األستاذ أحمد مللس بتمكني املرأة.
منصة  عــىل  تغريــدة  يف  وقالــت 
ثالث  محافظ  عــدن  " تعيني  "تويــرت": 
نساء كمديرات عموم يف ديوان املحافظة 
خطوة إيجابية. أمتنى أن يتخذ هو وجميع 
لدعم  الخطــوات  املحافظني مزيــدا من 
النساء نحو تحقيق املساواة بني  مشاركة 

النساء والرجال". 

األمناء / غازي العلوي :
ما زال املقاتلون الجنوبيون يف جبهات 
محافظة  وغرب  شــامل  املشتعلة  القتال 
النرص والبطولة  الضالع يسطرون مالحم 
ويقدمــون  البســيطة،  بإمكانياتهــم 
التضحيات الجســام للتصدي ملليشــيات 
الحويث املدعومة من إيــران، والتي يبدو 
بأنها حشدت كل إمكانياتها خالل اليومني 
املاضيني لتحقيــق أي انتصار ميداين يف 

جبهات الضالع .
االنتصارات التــي حققها األبطال يف 
جبهــات الضالع ومتكنهم من إســقاط 
الوقت  تــأيت يف  مواقع حوثيــة مهمة 
الذي يعيــش يف املقاتلون أوضاعا صعبة 
الثامن عىل  للشهر  إيقاف مرتباتهم  جراء 
التغذية  إيقــاف  التــوايل، باإلضافة إىل 

وإمدادهم باملؤن والذخرية.
الحذر  الهدوء  السبت  أمس  يوم  وخّيم 
عىل معظم جبهات القتال شــامل وغرب 
محافظة الضالع بعد معارك عنيفة وجولة 
مــن القصف املتبــادل بالســالح الثقيل 
واملتوسط واشتباكات ومواجهات مبارشة 
ات  نت فيهــا القوَّ من نقطــة الصفر متكَّ
الجنوبيَّة واملشرتكة يف قطاع ُمريس من 
الســيطرة عىل موقعي جبل العلم والتبة 
ن بالقرب من موقع  الكبرية يف بلدة َســوَ
اإلرســال جبل »ناصــة« يف يعيس الذي 

تسيطر عليه املليشيات الحوثية. 
املتحدث  جبــاري،  قائد  فــؤاد  وقال 
الرســمي لجبهــات محــور الضالع، أن 
واملشــرتكة  ة  الجنوبيَّ حة  املُســلَّ ات  القوَّ
صدَّت أكرث من هجوٍم من قبل مليشــيات 
املليشــيات  وأن  إيرانّيًا  املدعومة  الحويث 

تكبَّدت خسائر كبرية يف العتاد واألرواح، 
وأن جثث املليشــيات ال زالت متأل مواقع 
املواجهات خاصــة يف قطاعي باب غلق 
شامل مديرية قعطبة وَسَون يف ُمريس. 

يف املقابــل فقــد شــهدت اليومني 
اليمني  للجيش  كبرية  انتكاسات  املاضيني 
يف محافظــة مــأرب، حيث أســقطت 
مليشــيات الحويث الكثري من املواقع عىل 
تخوم املدينة بعــد أن تركت قوات الجيش 
مواقعها وولت هاربة باتجاه املدينة تاركة 
غنيمة  العســكرية  ومعداتها  أســلحتها 
للحويث يف الوقت الذي نفذت فيه مقاتالت 
التحالف العريب أكرث مــن "1000" غارة 
الحوثيني  مواقع  فيها  اســتهدفت  جوية 
وقدمت اإلسناد الالزم للجيش اليمني الذي 

مل يحقق أي انتصار يذكر حتى اللحظة.

عدن / األمناء/خاص :
لصحيفة  خاصــة  مصــادر  قالــت 
"األمنــاء" بــأن محافظ عدن األســتاذ 
أحمد حامد مللس منــذ عودته من الخارج 
يقوم بتوفري وقــود لكهرباء عدن بعالقة 
شــخصية مع التاجر البسريي، وقد قدم 
لسداد  الوزراء،  رئيس  إىل  مذكرة  املحافظ 
الديون املســتحقة للتاجر عند الحكومة، 
الــوزراء برصف عرشة   حيث وجه رئيس 

مليــون دوالر جــزًءا من املبلــغ للتاجر 
البسريي. 

بعد  املالية  أن وزير  املصادر  وأوضحت 
التوجيه مياطــل برصف املبلغ رغم وجود 
التعليــامت  ومتابعته شــخصيا من قبل 
املحافظ، وعــىل خلفية ذلك رفض التاجر 

تزويد كهرباء عدن مبادة الديزل. 
مامطلة  إن  لـ"األمناء"  قالت  مصادر 
وزير املاليــة الغرض منها إدخال عدن يف 
ظالم ينتج عنها غضبا شعبيا ضد املحافظ 

والحكومــة وهذا ما يعمــل عليه بعض 
توجيهات  لديهم  الذيــن  الحكومة  وزراء 
مبحاولة عرقلــة الخدمات وخلق فوىض 
بعدن، وهم يتلقون توجيهاتهم من مراكز 

نفوذ يف الرشعية.
محافظ عدن - وبحسب املصادر - هدد 
بفضح ما يــدور من عرقلة تزويد كهرباء 
عدن بالديزل للرأي العام يف حال اســتمر 

األمر عىل هذا الحال

مبيعات الغاز تورد عرب حمل لل�سرافة من عدن اإىل ماأرب

خذلتهن حكومة ال�سرعية وانت�سر لهن ملل�س..  حمافظ عدن يعيد املراأة للواجهة

ال�سالع ُت�سقط مواقع احلوثي واحلوثي ُي�سقط مواقع ال�سرعية يف ماأرب

الثلث املعطل باحلكومة يعرقل تزويد كهرباء عدن بالوقود


