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حضرموت »األمناء« وكاالت:
تفاصيل عن رصفيات أحمد املوساي املهولة

العاصمة عدن »األمناء« خاص:
كشــفت لجنة الفحــص واملراجعــة مليزانية 
القضاة  نادي  شــكلها  التي  القضائية،  الســلطة 
الجنــويب، يف مؤمتــر صحفي عقــد يف فندق 
كــورال بالعاصمة عدن، يف تقريــر لها عن جملة 
من الخروقات الجسيمة التي يندى لها الجبني يف 
موازنة السلطة القضائية التي لو استخدمت بشكل 
سليم لكانت حققت تثبيتا لدعائم األمن واالستقرار 
إليجاد قضاء قوي، ورادع لكل من تسول له نفسه 

خرق القانون وترض مبكانه وهيبته.
السلطة  أن  التقرير  وأوضح 
القضائية مل تقدم حسابا ختاميا 
منذ بــدء تطبيع العمل القضايئ 
الحايل  العام  عام ٢٠١٧م وحتى 
ما عدا عام ٢٠١٩م، ومل تقدم ما 
املهولة  املرصوفات  تلك  عىل  يدل 
بالتفصيل  التقرير  يكشفها  التي 

بحســب ما ورد يف الحســاب الختامي املقدم من 
السلطة القضائية لعام ٢٠١٩م ويف أضيق الحدود 
مع أن امليزانية يف تزايد مــن العام ٢٠١٧م وحتى 

٢٠٢١م.
أن: »من ضمن املرصوفات  التقرير إىل  وأشار 
مــا يــر الدهشــة واالســتغراب رصف مبلــغ 
130.614.235 ريال مقابل أغذية وملبوسات.. وال 
ندري عن ماهية األغذية وامللبوسات التي رصف لها 

هذا الحجم من املبلغ املهول«.

واســتغرب التقرير ما تم وضعه ورصفه من 
مبلغ 161.648.945 ريــال نفقات وقود وزيوت، 
ومبلغ 43.837.009 ريال قطع غيار وسائل النقل، 
والسؤال: لسيارات من تم رصف هذه املبالغ املأهولة 
يف الوقت التي ال يرصف ألعضاء السلطة القضائية 

مواصالت وال نفقات وقود وزيوت؟!
وأورد التقريــر إجــايل مــا رصف يف بند 
مكافئات ودون تحديــد املمنوحني لهذه املكافئات 
621.047.281 ريال زيادة  لعــام ٢٠١٩م مبلــغ 
عــن العــام ٢٠١٨م مببلــغ 83.852.474 ريال، 

87.671.431 ريال، املحكمة العليا  مجلس القضاء 
 58.781.500 81.530.321 ريال، النيابــة العامة 

ريال.. إلخ.
وأشار إىل ما بلغ من رصف تحت بند الضيافات 
ملجلس القضاء األعــىل مبلغ 109.352.142 ريال، 
ونفقات أخــرى 98.520.921 ريال، دون توضيح 

لتفاصيل الرصف ورضورتها واملستفيدين.. إلخ.
وما بلغ من رصف تحــت بند انتقاالت داخلية 
ملجلس القضاء األعــىل مبلغ 267.619.273 ريال، 
وحضــور مؤمتــرات وانتقاالت خارجيــة مبلغ 

162.218.407 ريال دون توضيح لتفاصيل الرصف 
واملستفيدين وماهية املؤمترات وأماكنها.

ولفت التقرير إىل بعض من مرصوفات رئيس 
املحكمة العليا من تلك مبلغ $24.000 إيجار سنوي 
15.040.000 ريال قيمة  سكن شــخيص، ومبلغ 
سيارة صالون موديل ٢٠١٦م، ومبلغ 64.400.000 
ريال قيمة ســيارة لكزس موديل ٢٠١٨م، ومبلغ 
33.797.850 ريــال قيمة ســيارة مدرعة، مع أنه 
قد تم رصف لرئيس املحكمة العليا وغريه ســيارات 

مدرعة من التحالف.
أما ما تم مــن رصف مهول مــن قبل “أحمد 
املوســاي” املعني نائبًا عامًا واملرجئ تنفيذ رسيان 
قرار تعيينــه بقرار املحكمة اإلداريــة فقد بلغ ما 
سحبه من مبلغ غري مبوب وله شخصيًا يف فرباير 
ويف  ريــال،   312.000.000 ٢٠٢١م 
مــارس 190.000.000 ريــال، ويف 
أبريل 206.000.000 ريال، ويف مايو 
220.000.000 ريــال، ويف يونيــو 
212.000.000 ريــال، ويف يوليــو 
أغسطس  ويف  ريال،   187.000.000

561.484.000 ريال.
كا كشــف تقرير لجنة الفحــص واملراجعة 
القضائية  السلطة  مليزانية  ألوجه الرصف واالتفاق 
التي شــكلها نادي القضاة الجنــويب يف املؤمتر 
الصحفــي إىل العديد من أوجــه الرصف واالتفاق 

بشكل يندى لها الجبني.
ووزع التقرير عىل مراســي وســائل اإلعالم 
اإلخبارية  واملواقع  واملرئية  واملســموعة  املقروءة 

اإللكرتونية املحارضة يف املؤمتر الصحفي.

”األمناء” عن نيوزمين:
يف منتصــف يناير املايض، وقــف محافظ 
شــبوة اإلخواين محمد بن عديو عىل منصة من 
الحديد علقت عليها الفتة تشري إىل “تدشني ميناء 
قنا”، ليبرش أبناء املحافظة بعهد جديد من الرخاء 

والتنمية، مؤكدًا أن “شبوة لن تكون مثل عدن”.
تأكيد ابن عديو جاء يف خضم حملة إعالمية 
إخوانيــة تتحدث عن مســتقبل مختلــف ينتظر 
املحافظة، عرب مشــاريع “عمالقــة” بدايتها من 
مرشوع “ميناء قنا” الذي وصف بأنه أهم مرشوع 
يف تاريــخ املحافظــة، إىل جانــب الحديث عن 
مشــاريع أخرى يف مجال الكهربــاء والطرقات، 
ضمن إطار حملة تلميع للعهد اإلخواين باملحافظة.

إال أنه رسعان ما بدأت تتكشــف حقيقة هذه 
املشــاريع لســلطة ابن عديو، وكانت بدايتها من 
مرشوع مينــاء قنا الذي توقــف العمل فيه بعد 
شــهرين فقط من تدشينه جراء خالف نشب بني 
ابن عديو ورجــل األعال اإلخواين أحمد العييس 

الذي يتوىل إنشاء وإدارة امليناء.
وال يزال املينــاء متوقفًا عن العمل منذ حواىل 
5 أشهر، لتظهر حقيقة املرشوع بأنه مل يكن أكر 
من مجرد مرشوع خاص للعييس لتوسعة تجارته 

يف استرياد املشتقات النفطية.
توقف املــرشوع ولد أزمة مشــتقات نفطية 
حادة، أجربت ابن عديو للعودة إىل رشائها من فرع 

حرضموت،  ساحل  يف  النفط  رشكة 
بعــد أن دخل يف خــالف حاد معها 
أواخر العام املايض، وكانت ســلطة 
شــبوة تروج بأن مرشوع ميناء قنا 

سيحرر املحافظة من استبدادها.
املشــتقات  أســعار  أن  الالفت 
النفطيــة باملحافظة هي األعىل من 
بني املحافظــات املحررة، حيث يصل 
سعر عبوة البنزين )20 لرتا( إىل 15 
ألف ريال، يف حني أن ســعرها يف 

العاصمة عدن 12 ألف ريال.
امللف الثاين الذي يفضح مشاريع 
ســلطة اإلخوان يف شبوة، هو ملف 
الكهربــاء، حيث تعــاين املحافظة 
الكهرباء. يقول  من أزمة شديدة يف 
باملحافظة  النشطاء  أحد  ثابت  عامر 
بأنها تعمل لـ 5 ســاعات فقط يف 
املســاء ويف عاصمة املحافظة عتق 

فقط.
يف  ســاخرًا  عامر،  ويضيــف 
منشــور له عىل الفيس بوك: “هذا 
بالعاصمة عتق أمــا باقي مديريات 
املحافظــة الـ 16 قد نســوا حاجة 

اسمها كهرباء”.
تاريخ  يف  املحافــظ  بأن  مذكرًا 

اتفاقية إلنشاء محطة  16/4/2021م، وقع عىل 
غازية بقدرة 60 ميجاوات يف منطقة الســوداء، 
وعلق: “وإىل اليوم ما شــفنا إال سوق القات يف 

منطقة السوداء، غريه مايش”.
هذا  مواجهة  ويف  املحافظة  سلطة 
الوضــع، حاولت تلميــع صورتها عرب 
الحديث عن منجزات لها عرب حملة ملكتب 
اإلعالم تحت عنوان “هنا التنمية”، حيث 
نرش املكتب يف صحفته عىل الفيس بوك 
مقطع فيديو يتحدث عن منجزات سلطة 

اإلخوان يف مجال الكهرباء.
مدير املكتب عبدالله بارحمة قال إن 
السلطة املحلية قامت بنصب أكر من 13 
ألف عمود كهرباء وإيصال الكهرباء إىل 
5 مديريــات باملحافظة ألول مرة، وعلق 
قائاًل: “كل هذا بالنسبة للبعض )فرقعات 

إعالمية(”.
مئات  املكتب  صفحــة  عىل  لتنهال 
التعليقات الغاضبة والســاخرة من أبناء 
املحافظة، من حديث سلطة اإلخوان عن 
نصب أعمدة كهربــاء يف الوقت الذي ال 
الكهربايئ يف عاصمة  التيار  يتوفر فيه 

املحافظة عتق.
وذكّر النشطاء بترصيح املحافظ ابن 
عديو عند تدشينه مليناء قنا بأن شبوة لن 
تكون مثل عدن، معلقني بشــكل ساخر 
بأن كالمه صار حقيقة وأن شبوة ليست 

مثل عدن بل أصبحت أسوأ منها.

ملاذا مل تقدم ال�سلطة الق�سائية ح�سابا ختاميا منذ بدء 
تطبيع العمل الق�سائي يف ٢٠١٧م وحتى العام احلايل؟

باألرقام.. تقرير صادم يوضح حجم العبث بالصرف واإلنفاق المهول الذي يندى له الجبين في موازنة السلطة القضائية

مشاريع وهمية لسلطة شبوة اإلخوانية.. تنمية الخداع

اأكرث من ١3٠ مليون �سرفيات مقابل اأغذية وملبو�سات!

هكذا حاول اإخوان �سبوة تلميع 
�سورتها عرب )الفي�س بوك(!

كيف تك�سفت اأكذوبة تنمية �سبوة؟ ومن اأين؟ ومتى؟


