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7 يحررها: 
توفيق الشرعبي

أبــراج
 الكهرباء: ال��وق��ت ال���ذي ال 
عندما  الكهرباء هو  فيه  تنطفئ 
ت��ك��ون على إح���دى الفضائيات.. 
بإمكانك الظهور يوميًا فالقنوات أكثر 
من أيام األسبوع.. وفي جعبتك من 
»السفاهة« ما يكفي الستمرار التيار 

الكهربائي على طووول.

 األشغال: ما فائدة اإلعمار مع 
استمرار الدمار.. اضغط على عقلك 
كثيرًا في أماكن التخريب فالوقت 
مناسب جدًا كي تتحول  إلى شاعر 

أطالل.

 املياه: برجك متعطش لمياه 
البحر المحاّلة.. ال تسكت عن الفساد 
القريب منك وال تحرم الشريك من 

زيارة سد مأرب أو سد العامرية.

 الرياضة: األج��وال ستتوالى 
عليك م��ا دم��تَ تحرس م��ن خلف 
الشباك.. سيواجهك سؤال: من هو 
أبو نقطة في بالدنا، منتخبنا الوطني 

أم الموز البلدي؟

 املالية: ال تتورط في الفساد 
أكثر، مطلوب منك ترشيد قراراتك 
وتوجيهاتك.. احد المسؤولين يغازلك 
بصفقة فساد فال تطاوعه حتى ال 

تسقط بعدها نهائىًا.

 الخارجية: ال تسمح بتقويض 
ما وصلت إليه الدبلوماسية اليمنية، 
وال تلق ب��ااًل للجلبة الحاصلة من 

االنتهازيين وركز في التعيينات.

 التعليم الفني: درّب ضميرك 
على تحمل المسئولية وال تطمئن 
للحاشية.. توقع صفقة فساد تدار 

من وراء ظهرك.

 املغرتبني: بإمكانك تأسيس 
حزب للمغتربين ولكن بعد تحقيق 
طموحاتك المتمثلة ببنك وبطاقة 
ومحكمة واتحاد ومجلس أعلى و.. و.. 
الخ، فالمغتربون يستحقون كل خير.

 النقل: مشكلتك أنك ال تميز 
الخصم من العدو، تأكد أن الوطنية 
ليست وراثة أو تقليدًا، واعلم تمامًا أن 

هناك رسائل ال تكتب احيانًا.

 الدفاع: ليست كل المعارك قابلة 
لالعتذار أو جالبة لالنتصار.. والسبابة 
التي تتعلق بالزناد ال تجيد التسبيح.

مع  تتعامل  ال   : خلية ا لد ا  
االنفالت األمني كمقدم الكاميرا 
الخفية ينهي الموقف الجاد بمزحة 

وابتسامة للكاميرا.

 النفط: ما دام حل مشكلتك 
بيد غيرك فاصبر، وقدم الحلول لمن 

مشاكلهم بين يديك.

فشل حكومة باسندوة يرحّل مساعدات 
مانحي الرياض إلى نيويورك

أعلن مؤتمر المانحين الدوليين لليمن الذي انعقد اليوم في الرياض عن 
رصد مساعدات لليمن بمبلغ 6,4 مليارات دوالر, غير ان المؤتمر اقر ترحيل 
قرار تقديم تلك المساعدات الى مؤتمر نيويورك بسبب فشل حكومة 
باسندوة في االيفاء بتعهداتها التي طلبها المانحون الدوليون سابقا وكانت 

سببا في تأجيل انعقاد المؤتمر اكثر من مرة .
وتعهدت عدد من الدول والمنظمات المانحة خالل مؤتمر الرياض بإعالن 
تعهداتها خالل مؤتمر مجموعة أصدقاء اليمن المقرر عقده في نيويورك 

نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وكان وزير المالية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، قد قال: إن 
السعودية سعت جاهدة إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية 

تجاوزت خالل الخمس سنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دوالر أمريكي.
وأضاف العساف أن هذه المساعدات تأتي إيمانًا من حكومة خادم الحرمين 
الشريفين بضرورة دعم الشعب اليمني الشقيق لمواجهة تحدياته، وسعيًا 
منها لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته اإلنسانية الملحة 

وحفظ كرامة المواطن اليمني.
وبيَّن أن مساعدات المملكة في اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في 
شهر مايو الماضي بالرياض قدرت ب� 3,25 مليار دوالر أمريكي، منها مليار 
دوالر كوديعة في البنك المركزي، باإلضافة إلتفاقيتين لمشروعين ومنحة 
قدرها 1,75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج اإلستثماري، 

عالوة على 500 مليون دوالر لتمويل وضمان صادرات سعودية.

موظفو التعليم الفني 
يعزون رئيس الجمهورية

> بعث موظفو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 
برقية عزاء ومواساة الى فخامة األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية بوفاة المغفور لها وزارة التعليم 
الفني والتدريب المهني والتي وافتها المنية إثر انفالت 
إداري ومالي غير مسبوق ومزاجية وعشوائية في اتخاذ 

القرارات الخاطئة.
وجاء في البرقية التي تحتفظ »الميثاق« بنسخة منها: 
إن من أسباب الوفاة أيضاًَ تشكيل اللجان غير المختصة 
لتنفيذ أجندة حزبية وإقصائية والسفر الدائم للوزير 
عبدالحافظ نعمان ، باالضافة الى افتعال التهم وزرع 
الفتن والمشاكل والشللية بين الموظفين.. وكذلك 
تصرفات مدير مكتب الوزير وكأنه الكل في الكل داخل 

الوزارة وعبثه اإلداري.
ونوهت البرقية المرفوعة لرئيس الجمهورية الى أن 
الوزير ومدير مكتبه وشلَّتهم يجتهدون الستعادة نفس 
الوزارة المتوفية من خالل إبرة مليئة بالهواء الحزبي 
المسموم والعشوائية والشللية والموظفين ذوي 

المصالح الشخصية و»أبو شريحتين«.
واختتم الموظفون تعزيتهم.. »تغمد اهلل ال��وزارة 
العملية التعليمية والتدريبية بواسع رحمته وألهمك يا 
فخامة الرئيس والشعب اليمني وجميع منتسبي التعليم 
الفني والتدريب المهني الصبر والسلوان«.. إنا هلل وإنا 

إليه رجعون.

سندباد الحكومة!!
> تعتبر حكومة الوفاق من أكثر الحكومات 
والسفريات  ل��رح��الت  ب��ا مًا  قيا ليمنية   ا

والتنقالت واستالم بدل سفر.
سنقف في هذه الزاوية مع سفريات وزير 
من حكومة الوفاق والذي يعتبره المتابعون 

»سندباد الحكومة«..
وهو وزير التعليم الفني الدكتور 
عبدالحافظ نعمان ال���ذي ن��ورد 

سفرياته كالتالي:
2011م سافر  ديسمبر  - شهر 

خارج الوطن الى سوريا بالتحديد لمدة 
اسبوعين.

- شهر يناير 2012م سافر الى سوريا لمدة 
عشرة أيام.

- شهر فبراير 2012م سافر الى سوريا 
لمدة اسبوع.

- شهر مارس 2012م سافر الى 
سوريا لمدة عشرة أيام.

- شهر ابريل 2012م سافر الى 
الصين لمدة اسبوع.

- شهر ابريل سافر الى سوريا لمدة 
اسبوع.

- شهر مايو 2012م سافر الى 
خارج الوطن لمدة اسبوع.

- شهر مايو 2012م تنقل بين 
صنعاء وتعز وعدن.

- شهر يونيو سافر خارج الوطن 
لمدة تسع أيام.

- شهر يونيو 2012م قضى أربعة أيام في 
محافظة عدن قبل سفره الى خارج الوطن.

- شهر يوليو سافر خارج الوطن لمدة زادت 
على االسبوعين.. وكذلك سافر في شهر 

دام سندبادًا اغسطس.. وكله بالمقابل ما 
للحكومة..

زي الجيش التركي 
سينهي انقسام جيشنا!!

> أف���ادت بعض عيوننا 
على الحكومة ب��أن وزي��ر 
ال��دف��اع أق��ر ب��أن يكون زي 
الجيش التركي ه��و ال��زي 
الموحد للجيش اليمني وأن 
لدى مخازن وزارة الدفاع ما 
يزيد عن ثالثين ألف بدلة 
جاهزة للصرف وأن الوزير 
يسعى جاهدًا ويتواصل مع 
الخياطين لمضاعفة الجهود 
الستكمال العدد 
المطلوب من 
ال��زي التركي 
ال��ذي سينهي 
انقسام الجيش 

في بالدنا.
ال���م���ه���م أن 
 » كل هيا « تغطية 
الجيش بزي موحد ال تبتعد 
كثيرًا عن »هيكلتهم« وعما 

يقوله »هيكل« أيضًا!!

وسط استياء »فني« و»ثقافي« عارم من تصرفاتها..

وزارة  ات��ه��م��ت   <
ال��ث��ق��اف��ة ال���رس���ام 
التشكيلي حكيم العاقل 
لعهد  تصفيته  م  بعد
بمبالغ كبيرة تزيد عن 

عشرة ماليين ريال..
وأك���د مكتب وزي��ر 
الفنان  أن  ل��ث��ق��اف��ة  ا
التشكيلي حكيم العاقل 
ل��م يقم  عليه ع��ه��د 
بتصفيتها وهي: مبلغ 

35 ألف دوالر تسلمها 
من شركة توتال والخاصة بالجاليري.. 
و400 الف ريال عن دورة السيراميك 
و400 أل���ف ري���ال ن��ث��ري��ات خاصة 
بالمسابقة العامة للفنانين التشكيليين 
ومليون و192 الف ريال معكوسة على 
مشروع السيراميك وبدل السفر الى 
الهند باالضافة الى مبلغ 64 الف ريال 

بدل سفر الى محافظة تعز..
ون���وه مكتب م��ن��ذوق في 
»توضيح لصحيفة الوسط« 
أن الفنان العاقل انقطع عن 
العمل بعد إشعاره بتصفية 
العهد المالية التي عليه وأنه 
يخلق بلبلة ودعاية مغلوطة 

للتهرب من تصفية العهد.
وك��ان الفنان العاقل الذي 
يشغر منصب مستشار لوزارة 
الثقافة قد غادر مع أسرته الى 
خ��ارج الوطن عندما لم يجد 
من ينصفه من تعنت وتطفيش وزير 
الثقافة الذي سعى لتهميشه وإقصائه 

من عمله.
الى ذلك استنكر كتاب ومثقفون 
وأدب��اء الممارسات المستفزة ضد 
العاقل والفساد المتفشي في وزارة 

الثقافة.

فساد الوزير »شُميع« يهدد بانهيار مؤسسة الكهرباء  

موظفو الكهرباء يكشفون عن تعيين 19 مديرًا من أقارب الوزير وحزبه

فخامة المشير / عبدربه منصور هادي
 رئيس الجمهورية                األكرم

بعد التحية :-
الموضوع / التجاوزات والخروقات من قبل األخ/ وزيرالكهرباء والطاقة

إشارة إلى الموضوع أعاله. . نوجز لفخامتكم التجاوزات والخروقات التي 
ستؤدي إلى إنهيار المؤسسة العامة للكهرباء من قبل 
األخ / وزير الكهرباء والطاقة وهي على النحو التالي :-

1-  قيام األخ / الوزير بإصدار قرارات انفرادية لشغل 
مناصب قيادية في المؤسسة دون االلتزام بالقوانين  
واللوائح المنضمة لسير أعمال المؤسسة وبحسب 
قانون إنشائها والتي التخضع لشروط شغل الوظيفة 
التخصصية ولم ت��راِع  التسلسل اإلداري والهرمي 
وكذلك قانون التدوير الوظيفي الذي يشترط فيه 
)التخصص، الكفاءة ، الخبرة( وإنما اعتمدت معظمها 
على المنظور الحزبي فقط متجاهاًل طبيعة عملها بأنها 
مؤسسة خدمية لجميع فئات الشعب وذات طابع فني 
بحت ومثل هذه القرارات تعمل على إرباك المؤسسة 
وتخلق جوًا من التوتر واإلحباط لدى الكادر الفني 
واإلداري وظهور صراعات وجماعات مختلفة التخدم 
العمل سيؤدي إلى إنهيار المؤسسة )مرفق كشف نموذج 

للتعيينات الحزبية التي أصدرها األخ / الوزير(.
2-  عدم التركيز على توفير القدرة التوليدية للطاقة 

التابعة للمؤسسة وذلك بعدم تذليل كافة المعوقات كبديل عن شراء الطاقة 
التي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة مع العلم بأنه تم فتح خطاب االعتماد 
المستندي من قبل المؤسسة وصرف الدفعة المقدمة للشركة المنفذة ولم 

تقم الوزارة بإلزامها بالبدء بالعمل.
3-  استحداث غرفة عمليات إلدارة المنظومة الكهربائية من غير ترأس 

وزًا  متجا للجنة  ا لهذه  لعام  ا لمدير  ا
قرارات إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء 
رق��م )87( ل��ع��ام 1995م والمهام 

واالختصاصات المتعلقة بها.
 4-  عدم االلتزام بالتسلسل اإلداري 
وبحسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
وإص���دار توجيهات مباشرة من قبل 
األخ الوزير لمختلف الجهات التي تقع 
تحت مسئولية المؤسسة دون مخاطبة 
المدير العام مما يؤدي إلى تداخل في 
االختصاصات والمهام وال يخدم العمل 
وعلى وجه الخصوص اإلجراءات المتخذة 
في إصدار أوامر تحميل وإدخال وإخراج 
وح��دات التوليد وفصل األح��م��ال من 
منظومتي النقل والتوزيع  حسب هذه األوامر االرتجالية وليس لها أسس 

فنية. 
5- عدم التزام األخ وزير الكهرباء والطاقة بتوجيهات مجلس الوزراء الخاص 
بعدم توظيف األقارب وكذلك إيقاف التوظيف بشكل عام مع ذلك يتم تجاهل 

التوجيهات وقيامه بتوظيف أقاربه وتوظيف أشخاص أخرين ليس لديهم أي 
مؤهالت أو كفاءات تخدم المؤسسة. 

6- خروقات أخرى اليتسع المجال لذكرها.
التوصيات اإلسعافية إلنقاذ المؤسسة من اإلنهيار 

1- وضع ضوابط للمهام واالختصاصات للوزارة والمؤسسة كون االختالف 
يؤثر على سير عمل المؤسسة. 

 2- إعادة النظر في القرارات الصادرة التي التخدم المؤسسة والمخالفة 
لشروط شغل الوظيفة والمبنية على أساس حزبي بحت والبدء بتطبيق 
التدوير الوظيفي حسب قرار رئيس الوزراء وبحسب التخصص والكفاءة 
والخبرة وخاصة القيادة العليا دون النظر إلى أي انتماء سياسي أو حزبي أو 

مناطقي. 
3- إلزام الوزارة باالهتمام بالمشاريع االستراتيجية التي تهدف إلى 
تحسين وزيادة الطاقة التوليدية للمؤسسة ورفع كفاءة المنظومة وأهمها 
محطة مأرب الغازية المرحلة الثانية )400 ميجاوات(، والتي قد تم فتح 
خطاب اعتماد مستندي لها ولم تقم الوزارة بإلزام الشركة المنفذة بالبدء 
في تنفيذ العمل والتخلص من شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ 

باهظة. 
4-  إلغاء القرار الوزاري رقم )71( لسنة 2012م بتشكيل غرفة 
العمليات كونها غير قانونية وإع��ادة 
صياغته بشكل قانوني وبرئاسة األخ  
مدير ع��ام المؤسسة بحسب اللوائح 

والقوانين المنظمة لذلك. 
وفي األخير نناشدكم يا فخامة الرئيس 
المباشرة  وإعطاء توجيهاتكم  بالتدخل 
التجاوزات  للجهات المعنية بإيقاف تلك 
وال��ق��رارات والعمل لما من شأنه مصلحة 
المؤسسة والعمال ولكم منا كل االحترام 

والتقدير. 

موظفي المؤسسة العامة للكهرباء
 صورة مع التحية لألخوة :-

رئيس وأعضاء مجلس النواب. 
رئيس وأعضاء مجلس الشورى. 
رئيس وأعضاء مجلس الوزراء. 

تعمد الوزير على عرقلة تنفيذ محطة مارب الغازية المرحلة الثانية 400 ميجاوات والتخلص من شراء الطاقة 
رفع موظفو المؤسسة العامة للكهرباء مذكرة عاجلة إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حددوا فيها التجاوزات والخروقات التي 

يمارسها وزير الكهرباء صالح سميع والتي تهدد بإنهيار المؤسسة العامة للكهرباء.
ومن بين هذه الخروقات التي حذر منها موظفو المؤسسة العامة للكهرباء في مذكرتهم:

- قيام الوزير بإصدار قرارات انفرادية لشغل مناصب قيادية في المؤسسة دون االلتزام بالقوانين  واللوائح المنضمة لسير أعمال المؤسسة وبحسب قانون 
إنشائها والتي ال تخضع لشروط شغل الوظيفة التخصصية ولم تراِع  التسلسل اإلداري والهرمي، وكذلك قانون التدوير الوظيفي الذي يشترط فيه )التخصص، 
الكفاءة، الخبرة(، وإنما اعتمدت معظمها على المنظور الحزبي فقط متجاهاًل طبيعة عملها بأنها مؤسسة خدمية لجميع فئات الشعب وذات طابع فني بحت، 
ومثل هذه القرارات تعمل على إرباك المؤسسة وتخلق جوًا من التوتر واإلحباط لدى الكادر الفني واإلداري وظهور صراعات وجماعات مختلفة التخدم العمل 

وتؤدي إلى إنهيار المؤسسة.
- )مرفق كشف نموذج للتعيينات الحزبية للمقربين التي أصدرها األخ / الوزير(.  

و الذين جرى توظيفهم وترقيتهم لإلمساك بالكثير من  المواقع القيادية الهامة في المؤسسة.
 وفيما يلي نص المذكرة المرفوعة لرئيس الجمهورية :

نموذج من التعيينات الحزبية لوزير الكهرباء
1- أحمد النمر- نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية واإلدارية بكالوريوس شريعة وقانون- 

التجمع اليمني لإلصالح
2- عارف غالب عبدالحميد -  مدير عام كهرباء ذمار-    بكالوريوس هندسة - التجمع اليمني لإلصالح.

3- هشام عبدالملك  المرشدي-  مدير عام الشئون اإلدارية- التجمع اليمني لإلصالح.
4- صالح سحلول-  مدير عام كهرباء إب-- التجمع اليمني لإلصالح.

5- عبداهلل شيبان-   مدير عام شراء الطاقة--    التجمع اليمني لإلصالح.
6- عبدالكريم ثابت- مدير عام الحاسوب- التجمع اليمني لإلصالح.

7- عبدالسالم غالب- مدير عام منطقة رداع-      التجمع اليمني لإلصالح
8- عبدالجليل الشريف  مدير مشروع صافر - مأرب-  التجمع اليمني لإلصالح.

9- فؤاد حزام البعداني  نائب مدير عام المشتريات-    التجمع اليمني لإلصالح.

10-  وليد المطري-    المدير المالي لكهرباء األمانة- التجمع اليمني لإلصالح.
11- زهير الزبيري- نائب مدير عام مركز التدريب-   التجمع اليمني لإلصالح.

12- حمزة الزبيري- نائب مدير عام الحاسوب-  التجمع اليمني لإلصالح.
13- محمد الخلقي-   المدير التجاري بالمنطقة الثانية-  التجمع اليمني لإلصالح.
14-  علي الخلقي- المدير التجاري بالمنطقة الرابعة-      التجمع اليمني لإلصالح.
15- عبدالسالم المرزوح- مدير المراجعة بكهرباء تعز-  التجمع اليمني لإلصالح.

16- حسين الحمامي- مدير إدارة المناطق بالشئون القانونية-   التجمع اليمني لإلصالح.
17- صادق مثنى عقالن مدير إدارة المنازعات بالشئون القانونية- التجمع اليمني لإلصالح.

18- عبداهلل الوشاح-  نائب مدير عام كهرباء المحافظة--  التجمع اليمني لإلصالح.
19- عادل شرف الفضيل- مدير مالي في المنطقة الرابعة- التجمع اليمني لإلصالح.


