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محمد  تقريــر/  »األمنــاء« 
فضل مرشد:

كشــفت وقائع فساد مايل 
ومقدرات  أمــوال  طالت  مهول 
العاصمة  يف  األهــي  البنــك 
وباقــي  عــدن  الجنوبيــة 
عبث  عن  الجنوب،  محافظات 
كاريث يهدد بانهيار أهم رصح 

مايل واقتصادي.
الحرب  كــا كشــفت 
يتعرض  التــي  الشــعواء 
اللجان  مجلــس  حالًيا  لها 
وعال  ملوظفي  النقابيــة 
فســاد  عن  األهي،  البنك 
مســبوق  غــر  إداري 
ملنع  البنك  قيادة  متارسه 
املنتخب  النقايب  املجلس 
من قبل موظفي وعال 
البنــك وفًقــا للقانون 

الجهات  وبإرشاف  واللوائح 
الرســمية والنقابيــة املختصة من 
الحفاظ  يف  مســؤولياته  مزاولــة 
العبث  وإنهاء  املوظفني  حقوق  عىل 

مبقدرات البنك.

لويب فساد
فصــول عبــث لويب الفســاد 
املتحكم يف البنــك األهي تتنوع ما 
بني رصف مخصصــات مالية كبرة 
األمرييك  وبالدوالر  يومي  بشــكل 
لقيــادة البنــك األهي التــي تقيم 
خــارج البالد منذ ســنوات، ورصف 
مخصصات مالية أخرى أيضا لقيادة 

البنك بشكل شــهري تحت بند إيجارات مساكن يف 
عدن وإيجارات مســاكن يف مــر وتركيا، ورصف 
مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة أيضا لقيادة البنك تحت 

بنود املشاركة يف دورات تدريبية يف الخارج.

حرب شعواء
وبتصعيد جديد لعبث لويب فســاد البنك األهي 
يف العاصمة عدن، شنت قيادة البنك وفاسدوها حرًبا 
شــعواء ضد مجلس اللجان النقابية ملوظفي وعال 
البنــك األهي يف العاصمة عــدن، والذي تم انتخابه 
وتشــكيله يف 12 أكتوبــر 2022م من قبل موظفي 
وعال البنــك األهي كافة وفروعــه وفًقا للقانون 
واألنظمة، وبانتخابــات نزيهة متت بإرشاف مبارش 

الرسمية والنقابية املسؤولة ممثلة  الجهات  وحضور 
بكل من وزارة الشــؤون االجتاعية بعدن، والنقابة 
العامة للمصارف والبنوك والتأمينات واألعال املالية، 

واالتحاد العام لنقابات عال الجنوب.

مواجهة مع الفساد
وعىل الرغــم من نجاح موظفــي وعال البنك 
مجلس  وانتخاب  النقــايب  كيانهم  بتفعيــل  األهي 
للجانهم النقابية، كخطوة هامة ومسؤولة لتصحيح 
أوضــاع البنك وبدء مرحلة مواجهة الفســاد وإنهاء 
إال أن  العبث مبقدراتــه وإمكانياته والنهــوض به، 
لويب فساد البنك األهي وجد يف هذا املجلس النقايب 
النزيه تهديًدا حقيقًيا سيحول دون مواصلتهم عبثهم 
واســتنزافهم ألموال البنك، وهو ما تكشفه بوضوح 

اللجان  لهــا مجلس  يتعرض  التي  الشــعواء  الحرب 
النقابية ملوظفي وعال البنك األهي والتي بلغت حد 
قيام قيادة البنك بالدفع مبجموعة مســلحة بطريقة 
وتعطيل  والعال  املوظفني  إلرهاب  للقانون  مخالفة 
أعال البنك وتهديد قيــادة املجلس النقايب املنتخب، 
باإلضافة إىل رفع قضايا كيدية ومضللة للقضاء، وكل 
النقايب الجديد  ذلك مبحاوالت مستميته ملنع املجلس 
للبنك األهي من مزاولة مسؤولياته يف الحفاظ عىل 
حقوق موظفي وعــال البنك األهي والتي يأيت يف 
مقدمتها إنهاء الفســاد والعبث املسترشي يف أروقة 

قيادة البنك.

حكم قضايئ رصيح
ومبحاولة إلفشــال مجلــس اللجــان النقابية 

األهي،  البنــك  وعــال  ملوظفي 
البنك مبحاولة تضليل  قامت قيادة 
برشعية  الطعن  خالل  من  القضاء 
وقانونية انتخاب وتشكيل النقابة، 
اإلدارية  املحكمة  رئيس  قرار  أن  إال 
بالعاصمــة عدن فضح زيف ادعاء 
فاسدي البنك األهي وأقر بقانونية 
إجراء االنتخابــات كونها خضعت 
لرقابــة وإرشاف وزارة الشــؤون 
االجتاعيــة والعمــل بعدن وفقا 
للعمل  املنظمة  واللوائــح  للقانون 

النقايب.

نداء عاجل لقيادة االنتقايل ومحافظ عدن
اليوم وأمام ما يتعرض له مجلس اللجان النقابية 
ملوظفي وعــال البنك األهي من إجــراءات قمعية 
وغر قانونية ميارســها لويب فســاد البنك األهي، 
أصبح لزاًما عىل كافة الجهات املعنية ويف مقدمتها 
العاصمة  وقيادة  الجنــويب  االنتقايل  املجلس  قيادة 
عدن رسعة التدخل وإنهاء العبث والفساد الذي يهدد 
بانهيار البنك األهي الذي يعد من أهم الروح املالية 
التي  الجنوبية، وإيقاف الحرب الشعواء  واالقتصادية 
تشن عىل املجلس النقايب للبنك ومتكينه من مارسة 
كامــل صالحياتــه ومســؤولياته يف الحفاظ عىل 

مقدرات البنك األهي وحقوق موظفيه وعاله.

العاصمة اجلنوبية عدن »األمناء« إعالم الفرع:

عقدت أمانة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب، فرع العاصمة 
الجنوبية عدن، مساء الســبت 22 أكتوبر/ ترشين األول 
2022م، اجتاًعا يف مقــر االتحاد مبديرية خور مكرس 

يف العاصمة عدن.
وجرى خالل االجتاع الذي حرضه رئيس اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد، ورئيس فرع 
عدن نجمي عبد املجيد، ورؤســاء دوائــر الفرع - قراءة 

محرض االجتاع السابق، واملصادقة عليه.
التي  واألنشــطة  الخطوات  أهــم  االجتاع  وناقش 
ســينفذها اتحاد أدبــاء الجنوب فرع عــدن خالل األيام 
القادمة، مؤكًدا أهمية بذل املزيد من الجهود يف ســبيل 

تعزيز الدور الثقايف واألديب يف عاصمة الجنوب عدن.
وتطرق االجتاع إىل قضية طباعة الكتب الخاصة 

باألدباء والكتاب الجنوبيني.
وأكد الحارضون رضورة اإلرساع برتتيب الفعاليات 

الثقافية واألدبية القادمة.
وأكــد االجتاع – أيضاً - أهميــة تركيز الفعاليات 
واألنشطة الثقافية واألدبية عىل إبراز الكوادر الجنوبية 
التــي قدمت يف حقل الثقافــة واألدب الجنويب عطاًء 

كبًرا عرب مختلف املراحل.
ويف ختام االجتاع، ناقــش الحارضون عدًدا من 
الرتتيبــات الخاصــة بعمل اتحاد أدبــاء الجنوب فرع 
العاصمة عدن، واإلشكاليات التي واجهها العمل خالل 

الفرتة املنرمة، والحلول املقرتحة لحلها.

 • فصول عبث لوبي الفساد المتحكم بالبنك األهلي

 • تفاصيل حرب شعواء لقيادة البنك وفاسديها ضد مجلس اللجان النقابية
• صرف مخصصات شهرية لقيادة البنك إليجارات مساكن بعدن ومصر وتركيا

احتاد اأدباء اجلن�ب بالعا�صمة عدن يعقد اجتماًعا وي�ؤكد اأهمية تعزيز الدور الثقايف والأدبي

مجلس نقابات البنك األهلي يف مواجهة لوبي الفساد..

تفا�صيل عبث يهدد بانهيار اأهم �صرح مايل يف عدن


