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"نعمات خير"

من جامعة القاهرة
لرئــــــــــاسة القضاء

أعلنت الخرطوم رس��مياً تعيين القاضية "نعمات
عب��د اهلل محم��د خي��ر" ،رئيس��ة للقض��اء ف��ي الس��ودان،
وبذلك تعد نعمات خير المولودة في العام ( )1957أول
امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان الحديث،
وق���د ص���رح الناط���ق الرس���مي للمجل���س االنتقال���ي
(الجه��ة المعني��ة بتعيي��ن رئي��س القض��اء والنائب العام
ف��ي الفت��رة االنتقالي��ة) "محم��د الفك��ي س��ليمان"" ،إن
نعم��ات حصل��ت عل��ى المنصب لكونه��ا األكفأ من بين
الش��خصيات المقترحة لتولي منصب رئيس القضاء".
تعتب ��ر "نعم ��ات" ،م ��ن داعم ��ات الث ��ورة ،حي ��ث ظه ��رت
ف ��ي أبري ��ل الماض ��ي ضم ��ن موك ��ب القض ��اة ال ��ذي
وص��ل إل��ى مق��ر االعتص��ام المنعق��د وقته��ا أم��ام مق��ر
الجي ��ش بالخرط ��وم ،كم ��ا أنه ��ا علق ��ت عل ��ى عملي ��ة
ف��ض االعتص��ام ف��ي  3يوني��و الماض��ي .وكتب��ت عل��ى
صفحته��ا ف��ي فيس��بوك أنه��ا "تتمن��ى م��ن اهلل أن ينتق��م
م��ن الق��وات المتهم��ة بقت��ل الش��باب الع��زل ف��ي س��احة
االعتص ��ام".
تعتب��ر م��ن مؤسس��ى نادى القضاة الس��وداني وغير
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منتمي ��ة سياس ��يا ألى ح ��زب وبحس ��ب مقربي ��ن منه ��ا
تعامل��وا معه��ا قضائ ًي��ا ُتع��د مواقفه��ا مهنية مش��هودًا لها
بالنزاه��ة واالس��تقامة.
حصل ��ت نعم ��ات خي ��ر عل ��ى ليس ��انس الحق ��وق م ��ن
جامع ��ة القاه ��رة ،ف ��رع الخرط ��وم ،الت ��ي تحول ��ت إل ��ى
جامع ��ة النيلي ��ن ف ��ي  ،1993وب ��دأت عمله ��ا ف ��ي الس ��لك
القضائ��ي ع��ام  1983ف��ي منص��ب مس��اعدة قضائي��ة ،ثم
تنقل��ت خ�ل�ال ع��دة س��نوات بي��ن المحاك��م الجنائي��ة
والمدني��ة ومحاك��م األح��وال الش��خصية ،ث��م حصلت
عل��ى فرصته��ا ف��ي الترقي��ة إل��ى قاض��ي درج��ة ثاني��ة،
فدرج��ة أول��ى ،ث��م قاض��ي اس��تئنافات ف��ي الع��ام .2003
وبين عامى  2009و ،2014ش��غلت منصب قاضى بمحكمة
االستئناف قبل أن تترقى إلى قاضى محكمة عليا فى
عام .2015
وم��ن أش��هر القضاي��ا الت��ي حكم��ت فيه��ا ،كان رفضه��ا
لطع��ن وزارة األوق��اف التابع��ة للرئي��س المعزول عمر
البش��ير ف��ي  2016ض��د الكنيس��ة اإلنجيلي��ة الس��ودانية،
الت��ي ش��كلت لجن��ة إلدارته��ا فى ع��ام .2013

