
كتب/ أحمد الكاف

> بدأ عمال وموظفو محطة توليد 
الكهرباء برأس كثيب بتنفيذ إضراب 
عن العمل بدءًا من يوم أمس ولمدة 
ثالثة أيام عدا عمال التشغيل فقط 
حرصًا على توفير الطاقة الكهربائية 

للمواطنين.
وتجمع صباح أم��س ع��دد كبير 
من العمال والموظفين أمام بوابة 
المحطة رافعين الالفتات المعبرة 
عن معاناتهم ومطالبهم الحقوقية 

المشروعة.
وذكر عدد من العمال والموظفين 
ل�»الميثاق« أن مطالبهم تتضمن 
صرف حافز شهري أسوة بزمالئهم 
في اإلدارة العامة وبدل إنتاج بخاري 
وكذا بدل مناطق نائية وبدل سكن 
للعمال لمن لم يحصلوا على سكن 
أس��وة بزمالئهم وتثبيت العمال 
الجدد واعتماد األجر االضافي ورفع 
الصحية  لرعاية  ا بند  مستحقات 
اض��اف��ة ال��ى استقاللية ميزانية 

المحطات البخارية والغازية.
وه��دد عمال وموظفو المحطة 
ب��إي��ق��اف ال��ع��م��ل ك��ل��ي��ًا ب����دءًا من 
1/1/2013م ولمدة ثالثة أيام بما 
فيها أقسام الصيانة والتشغيل مع 
التصعيد التدريجي بالنسبة لألحمال 
وحتى إيقاف المحطة نهائيًا في حال 
عدم االستجابة لمطالبهم الحقوقية 

المشروعة.

وك���ان ب��ي��ان ص���ادر ع��ن اللجان 
النقابية لمحطات رأس كثيب والمخاء 

ومأرب والحسوة.
ال��ى ذل��ك أب���دى المهندس طه 
حميد س��الم -م��دي��ر ع��ام محطة 
توليد الكهرباء برأس كثيب تفهمه 

لمطالب العمال والموظفين.
موضحًا أنه تم إبالغ المدير العام 
للمؤسسة والذي وعد بحل المشكلة، 
وف��ي تصريح خ��ص ب��ه صحيفة 
»الميثاق« أكد أن المحطة تعمل 
في ظل ظروف صعبة نتيجة لقدمها 
حيث أنشئت ع��ام 1982م كأول 
محطة بخارية في بالدنا وانتهاء 
عمرها االفتراضي بعد 3 عقود من 

العمل وتعاني من تكرار األعطال.
وتشمل خمس وحدات انتاجية تنتج 
كل منها 30 ميجا بطاقة اجمالية 
تصل ال��ى 150 ميجاوات وتنتج 
اليوم 102 ميجا فقط بعد خروج 
الوحدة االولى عن العمل نظرًا لخلل 

فني.
 مشيرًا الى أن إدارة الصيانة تبذل 
قصارى جهدها من أجل مواصلة 
التشغيل كما تبذل اإلدارة جهودًا 
كبيرة لمتابعة إعادة تشغيل الوحدة 

االولى.
مبينًا الى أن قضيتها مطروحة أمام 
اللجنة العليا للمناقصات وأرست 
المناقصة على شركة تركية إقرارها 
سيتم إب���رام العقد م��ع الشركة 

المنفذة.
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العدد: )1642(

سبأفون و)إم تي إن( تهددان قيادية مؤتمرية
> في ظاهرة تعكس مستوى االنحطاط الذي وصل اليه الحاقدون على المؤتمر الشعبي العام 
وأعضائه وافتقادهم للشجاعة وقوة الحجة والمنطق ما يجعلهم يلجأون ألساليب ساقطة، ومن ذلك 
إقدام عناصر حزبية حاقدة على إرسال تهديدات للقيادية المؤتمرية فاطمة محمد عمر المظفري- 
مسؤولة النشاط النسوي بفرع مديرية البيضاء الدائرة )125( .. عبر التلفون.. وكون أرقام الهاتف 
التي تتلقى منها التهديدات تتبع شركتي )ام. تي. ان( وسبأفون.. فإن مسؤولي الشركتين مطالبون 

بعدم تحويل خدمتهم الى وسيلة ارهاب وازعاج..واستهداف لحياة المواطنين.. أو لتصفية حسابات.
 ونظرًا لتزايد التهديدات التي تتلقاها القيادية المؤتمرية فاطمة المظفري فقد اضطرت الى تقديم 

بالغ الى إدارة البحث الجنائي في البيضاء ضد صاحب ارقام الهاتف )738155887( وكذلك رقم 
)713299597( بعد أن ظلت عدة أشهر تتحمل كل ما يصلها من رسائل تهديد وإطالق تهم كاذبة..
تُرى ما دور الشركتين إزاء هذه االساليب المجرمة.. وهل ستظل تبحث فقط عن االرباح دون أن 

تضع ضوابط رادعة توقف أذى أمثال هؤالء؟
وبحكم تزايد الشكاوى المماثلة من المواطنين والمواطنات.. فإن على وزارة االتصاالت ممثلة 
بالدكتور احمد عبيد بن دغر ان تقوم بدورها ومخاطبة الشركتين لوضع حدٍ لهذه الفوضى وتعويض 

المذكورة.

فضحته أوقاف صنعاء..

أكاديمي يسعى للسطو على 500 لبنة

وأشار خميس الى مجموعة من 
العوامل واالسباب التي تزيد 

على  لمعتدين  ا طمع  م��ن 
ممتلكات االوقاف والتي من 
أهمها عدم وجود ضبطية 
أمنية بيد االوق��اف لحماية 
ممتلكات الوقف والواقفين 

وأي��ض��ًا اس��ت��م��رار التداخل 
اإلداري بين المحافظة وأمانة 

ر  ا ستمر ا يسهل  م��ا  صمة  لعا ا
السطو بمسميات مختلفة، الفتًا الى 

صعوبة اإلشراف على القائمين على أموال 
األوقاف كونهم يعملون بنسبة العمال وليسوا 
موظفين رسميين وتم تعيينهم من قبل 
المشائخ واألعيان في القرى.. وقيام األمناء 
بالمكاتبة في أم��وال األوق��اف دون الرجوع 
إلى األوق��اف وعدم التوضيح للمشترى كم 
المبالغ التي عليه بمستوجب ومنها لألوقاف 
ويوهمون الناس بأن عليهم مبالغ زهيدة، 
وعندما يأتي المشتري. يفاجأ بأن مستحقات 
األوقاف بمأذونية تعادل ما يقابل الشقيَّة 
لألجير، األمر الذي يجعل المشتري يعتقد أن 
شراءه أصبحت مقاربة لسعر الحر مما يجعل 
الناس يهربون من المعاملة ل��دى مكتب 
األوقاف نتيجة لهذا التغرير من قبل األجراء 

بالمساعدة مع األمناء..
وفيما يتعلق بالقضايا التي الت��زال في 
المحاكم منذ سنوات وأسباب التراكم لها على 
الرغم من انها من قضايا الفساد  واالفساد 
في االرض, قال صالح خميس األسباب كثيرة 
وأهمها التطويل في إجراءات التقاضي حيث 
يشجع ذلك الكثير من الطامعين في المماطلة 
ومحاولة مفاوضة األوقاف واإلعتقاد بسهولة 
اإلستيالء على أراضي الوقف، فيما البعض 
اآلخر يعتبر أراضي األوقاف بمثابة هبة ومن 
حقه أن يكون له والية عليها أو يسيطر عليها 
ويستهين بأحكام القضاء التي يتعثر تنفيذ 
الكثير منها،. .ونحن لدينا إدارة قانونية 
ومحامون يتقاضون مع األطراف المتنازعة 

أمام 
القضاء، ونأمل من 

الجهات القضائية 
التعاون بشكل أفضل 

وأن تجعل قضايا األوقاف 
ذات أولوية وتنظر فيها بصورة مستعجلة....
كما ان لدينا كثيرًا من االحكام القضائية 
الصادرة بشكل نهائي او ابتدائي لم نستطع 
تنفيذها الى اليوم لضعف التعاون فيما بين 
الجهات الضبطية  ومواجهة عصابات لها 
إرتباطات ببعض الجهات والنافذين ، وكذلك 
الوضع الذي كان عليه قانون األوقاف والذي 
كان يفتقر لكثير من الضوابط واإلج��راءات 
الجزائية، والتي تم تضمينها في القانون 
الجديد وال��ذي نعول عليه تحقيق الكثير 
عند تطبيقة، وبالتالي تبرز الحاجة إلى 
إنشاء محكمة خاصة وشرطة قضائية خاصة 
باألوقاف لكي نحمي حقوق األوقاف الشاسعة 

على مستوى الجمهورية« ..
ناهب بدرجة أكاديمية..

بعض  نشرته  ما  بحقيقة  يتعلق  وفيما 
الصحف والمواقع االخبارية عن قضية فساد 
بينه وبين رئيس قطاع الذمة المالية بهيئة 
مكافحة الفساد الدكتور محمد المطري, 
والتي كثر الحديث مؤخرًا قال خميس مديرًا 
وفاق صنعاء ان كل ماقيل عار عن الصحة 
وكالم كاذب ويفتقد للمصداقية ..وأتحدى 
المدعي الصوفي او من له صلة بتلك القضية 

المرفوعة أم��ام النيابة العامة منذالعام 
الماضي 2011م ,ان يأتي بالوثائق والدالئل 
التي تؤكد مصداقيته ,غير مااعتمد عليه 
واستند اليه الصحفي والكاتب والتي هي 
عبارة عن شكوى صادرة بالمتهم االكاديمي 
الصوفي الذي رفض أوامر النيابة بالحضور 
للتحقيق في القضية ويتهرب  اعتقادًا منه ان 
المماطلة والتحايل واضاعة القضية سيتيح 
له تنفيذ مخطط بسطه على نحو )500( 
من أرض االوقاف الواقعة في مراهق 
االوق��اف المسماه »المركع« الكائنة 
في قرمان مديرية بني مطر..وايضًا 
الى جانب الشكوى تلك ايضًا توكيالت 
للمرافعة وال��م��داف��ع��ة ع��ن أم��الك 
الوقف ومسودة االوقاف ..الى جانب 
بصائرشراء مزعومة,بأنها أرض حر 
وليست وقف ..كما ان هذا المتهم 
سبق وان اعترف  بخط يده بهذا 
التزوير في محررات ووثائق 
الوقف في احدى البصائر 
بل أن كل  الوثائق تدل 
ان المدعو الصوفي محال 
الى النيابة بتهمة السطو 
على اراضي الوقف والمطلوب 
تسليم نفسه بداًل من التهرب..
ويقول مدير أوقاف صنعاء صالح خميس 
:لألسف انه الزال هناك بعض الموظفين 
في السلطة القضائية يعملون على التدليس 
وخيانة امانتهم بدعم ومساندة أمثال هؤالء 

النهابة والمعتدين 
موضحًا بأنه على إثر ذلك تم إحالة القضية 
الى قسم شرطة حدة وبعدها الى نيابة جنوب 
غرب وإحالة المتهم للتحقيق معه في تلك 
الجرائم وعند شعور المتهم بخطر النيابة 
العامة وأنه سوف يحاكم في تلك الجرائم وال 
مفر من ذلك لجأ الى الصحافة بتلك المزاعم 
الكاذبة للتغرير والتضليل بها، بقصد النكاية 
والكيد والتشهير بالموظفين الذين وقفوا له 

بالمرصاد عن طريق القضاء 
وأكد مدير مكتب األوقاف بمحافظة صنعاء 
أي صحفي  أن مكتبه مفتوحًا الستقبال 
أو صحيفة أو وسيلة إعالمية لتزويدهم 
بالمعلومات التامة عن قضايا األوق��اف أو 
أية مسألة تتعلق باألوقاف واإلجابة عن أية 
أسئلة أو استفسارات تتعلق بالقضايا التي 
تهم االوقاف وتخدم مصالحه ولن نرضى بأي 
شكل من االشكال بأن يكون موظف االوقاف 
صغيرًا كان أم كبيرًا عرضة للمزايدة والضغط 

والتأثير عليه أو اإلساءة إليه أو التشهير به.

اكد مدير أوقاف محافظة صنعاء صالح خميس ان المكتب أحال عام 2012م عدد من قضايا  
السطو والتزوير واالعتداء على ممتلكات الوقف ,الى النيابة العامة والقضاء للنظر فيها, تشمل 
قضايا سطو على أراضي األوقاف ومقاضاة ممتنعين عن سداد إيجارات وحقوق األوقاف، إلى جانب قضايا 
البسط أراضي األوقاف دون مسوغ قانوني وتزوير بصائر ومخالفات أخرى.. مؤكدا ان اموال االوقاف 
بحاجة الى انشاء محكمة خاصة وشرطة قضائية خاصة..ولفت خميس الى تنامي ظاهرة السطو واالعتداء 
على أمالك الوقف والتي باتت ,عملية ممنهجة تمارسها عصابات وأشخاص متنفذين منعدمي الضمير 
.. واتهم مدير مكتب االوقاف بمحافظة صنعاء عدد من الموظفين في أجهزة الدولة والقضاء بالتواطؤ 

مع بعض النافذين لتسهيل االستيالء والبسط على أراضي وممتلكات األوقاف،.

صنعاء بليغ الحطابي

موظفو محطة الكهرباء برأس كثيب 
يهددون بوقف عمل المحطة

فارس السقاف أمام القضاء 
بتهمة االنتحال!!

> وص���ل���ت ال���ى 
ال��ص��ح��ي��ف��ة وث��ائ��ق 
تتهم الدكتور فارس 
ال��س��ق��اف بالتورط 
ت  ممتلكا ب��ن��ه��ب 
ثمينة م��ن »فيال« 
ورث�����ة ال��م��رح��وم 
عبداهلل عبدالحبيب 
المنصوب الواقعة 
في شارع الكمب- 

محافظة تعز..
وأف��ادت الوثائق 
ال��م��ن��ظ��ورة ل��دى 
نيابة ش��رق تعز 

أن ف��ارس السقاف 
ان��ت��ق��ل م��ع اس��رت��ه 
ال���ى ت��ع��ز منتصف 
عام 2011م نتيجة 
ل���ألح���داث األم��ن��ي��ة 
التي شهدتها أمانة 
ال��ع��اص��م��ة خ��الل 
األزم��ة لالقامة في 
ف��ي��ال وال���د زوج��ت��ه 
ال��م��رح��وم عبداهلل 
المنصوب مؤقتًا الى 
حين استقرار الوضع 

في العاصمة.. وقبل 
رجوعه الى صنعاء تفاجأ أبناء عبداهلل 
المنصوب بأن صهرهم فارس السقاف 
قام بانتحال صفة المالك الشرعي للفيال 
وأجرها إلحدى المنظمات الدولية المعنية 
برعاية حقوق االنسان واستالم أربعة 

آالف ومائتن دوالر من 
المنظمة كمبلغ مقدم 
من االيجاز واستحواذه 

لنفسه.
ك��م��ا اس��ت��غ��ل ف��ارس 
ع��ل��ي اح��م��د ال��س��ق��اف 
وثالثة أشخاص بجانبه 
»رج��ل وام��رأت��ان« سفر 
زوج��ة  المرحوم عبداهلل 
المنصوب الى مصر وقام 
بفتح الدور األول من الفيال 
والتي تسكن فيه المذكورة 
ون�����ه�����ب ج��م��ي��ع 
لخاصة  ا لمقتنيات  ا
هلل  ا عبد م  حو لمر با
المنصوب والمتمثلة 
لشخصي  ا حه  بسال
عبارة عن أربع قطع 
س���الح م��ن��ه��ا اث��ن��ان 
ن��وع آل��ي روس��ي رقم 
11 وجيتري وبندقية 
كندا.. باالضافة الى 
»3« جنابي يقدر ثمن 
كل واحدة ثالثة ماليين 
ريال يمني.. ومقتنيات 
أخ���رى ووث��ائ��ق مهمة 

خاصة بالمرحوم.
وقد وجهت النيابة األجهزة المعنية 
بتاريخ 22-12-2012م باتخاذ االجراءات 
القانونية وجمع االس���ت���دالالت.. وقد 
استدعى قسم الجحملية فارس السقاف 

للحضور.

جبروت المشيخة
شكاوى مدرسات مدرسة فاطمة الزهراء بصرواح يمتد أنينها  إلى الصحافة

قصة واقعية.. لكنها تشبه قصص الخيال  
التي ال يمكن أن يصدقها العقل البشري 
اليوم.. لكون قصص الخيال صارت تتحدث عن 

مخلوقات فضائية أو أخطاء جينية.
غير أن القصة المأساوية لمدرسات مدرسة فاطمة 
الزهراء بمديرية صرواح محافظة مأرب بأحداثها 
المحزنة والمثيرة للدهشة لم تنته بعد ويبدو أنها 

ستكون مسلساًل مكسيكيًا أو بدون نهاية.
لكن حتى اآلن نحن أمام بداية هذه التراجيديا 
وال��ت��ي م��ازال��ت فصولها متوقفة على ست 
مدرسات في نفس المدرسة بصرواح ولكن 
بقدرة قادر امتدت الى العاصمة صنعاء وأصبح 
الزميل الصحفي رشاد الشرعبي مشروع ضحية 
للشيخ جعبل طعيمان الذي تتولى ابنته ادارة 
مدرسة فاطمة الزهراء بصرواح محافظة مأرب 
واضطهدت ونكلت بأربع مدرسات في استغالل 

سيئ للوظيفة العامة.
المدرسات الست: فاطمة سعيد، وفاطمة 
منصور، وأمة الرحمن صالح، ونهلة سعيد، 

وإلهام حسان، ونوال سلطان في شكوى رفعنها الى 
االستاذ عبدالرزاق يحيى األشول- وزير التربية والتعليم - جاء 

فيها:
»أتقدم إليكم وكلي رجاء بأن تتفهموا مشكلتنا التي تنص 
على أننا ست مدرسات كنا نعمل في مدرسة فاطمة الزهراء 

بصرواح وكنا نعاني من انتهاكات وتعسفات ومنها ما يلي:
1- الشتم والسب من قبل مديرة المدرسة والتي هي بنت 

الشيخ.
2- منعنا من التوقيع في حافظة الدوام.

3- رفع غياب بنا ونحن مداومات.
4- تحريض الطالبات على المدرسات.

5- تنجيح بعض الطالبات واستخدام نظام البدائل.
6- التهجم علينا في السكن الذي نعيش به من قبل المديرة 

مشيرة جعبل.
وأوضحت الشكوى: لقد قمنا بتقديم مشكلتنا الى مدير التربية 
أحمد بن سعد والذي قام بنقلنا الى المجمع وتفهمه المشكلة، 
وقام الشيخ بحجز أثاثنا من مالبس وصور والكترونيات تحت 

ت��ه��دي��د 
السالح.

حيث وأنك قد كتبت توجيها الى صرواح ونحن في ذمتك حيث 
انك استمعت الى طرف واحد ولم تستمع الى الطرف اآلخر، 
وأملنا فيكم كبير بعدم التوجيه الى صرواح وبعدم اعادتنا الى 
صرواح حيث ونحن رافضات العودة الى الظلم والتعسف وجبروت 

المشيخة وتثبيتنا في مقر عملنا الحالي.
 وتقبلوا خالص التحية والتقدير..

وفي نفس الوثيقة -الشكوى- هناك توجيه جاء نصه 
»تحرر رسالة الى مكتب م��أرب.. بتعويض المديرية 
من اعتماد التوظيف«.. طبعًا.. القصة كانت  قد بدأت 
بالمحافظة وفيها شكت المدرسات وبمرارة في مذكرة الى 
مدير عام مكتب التربية بالمحافظة مما يعانينه ويكابدنه 
من مشاكل داخل المدرسة .. ليس فيما يتعلق بتسريب 
االختبارات وتغيير الدرجات وأخذ الرسوم والسب والشتم 
فحسب.. بل ان مديرة المدرسة تزعم أنهن موظفات لديها 

ولدى أبيها.. يقصدن الشيخ جعبل طعيمان.

ووفقًا للشكوى فقد طالبن مدير مكتب التربية 
التدخل والنظر في المشكلة والضبط لها حيث 
انهن يعانين منها لمدة خمس سنوات.. كما 
طالبن ب��إع��ادة توزيعهن ال��ى أي��ة مدرسة 

بمحافظة مأرب.
وتتواصل الحكاية ليس في إنصاف المعلمات 
ولكن في نقلهن وتأكيد حقيقة ان المدرسة 
وكل من يعمل فيها البد أن يخضعوا للشيخ 

وابنته مديرة المدرسة.
هذه هي الدولة المدنية الحديثة التي 

شغلونا بها لياًل ونهارًا..
والتطور الجديد في القضية أن الزميل 
الصحفي رشاد الشرعبي قام بكتابة مقالين 
عن تداعيات القضية.. وبسرعة أصبح يقف 
وجهًا لوجه أمام الشيخ جعبل طعيمان - 
عضو مجلس النواب، وقد ذكر في صفحته 
على الفيسبوك في رسالة شكوى الى 
نقيب الصحفيين أنه تلقى تهديدًا مرتين 
من قبل عضو مجلس النواب عن إحدى 
دوائر محافظة مأرب جراء نشر مقالين حول القضية، 
وأنه في يوم االربعاء 26 ديسمبر 2012م تلقى اتصااًل ثالثًا 
من قبل جعبل طعيمان وذكر: أنه يصر على زيارتي في منزلي 
ويريد معرفة عنوانه، وقال: إنه البد أن أبرز له ما لدي من وثائق 
بشأن ما كتبت أو سيقوم بتأديبي وذكر بالنص: إن مَنْ لم يربه 
أهله يربوه الناس.. وأشار الى أنه لم يجرؤ صحفي من قبل 
على الكتابة عنه سوى صحيفة »العمال« الذين أدَّبهم على ما 
كتبوه ، وأكد أنه لن يرد كحق له كفله قانون الصحافة، ولن يلجأ 
للقضاء ألنه هو القضاء بنفسه.. مشددًا على ضرورة أن أعتذر 
له أنا وضحايا عنجهيته ال�»6« المعلمات كما جاء في نص البالغ 

الى نقيب الصحفيين.
بالتأكيد أصدرت النقابة بيانًا حذرت ونددت فيه كالعادة وبعد 

أيام من التهرب..
وحتى اآلن ماتزال القصة بدون نهاية، ويجب على الزميل 
الصحفي رشاد الشرعبي والمدرسات الست أن يقوموا باالعتذار 
للشيخ جعبل طعيمان ما لم فإنه سيتم تربيتهم، فهو القضاء 

والقانون.. وايضًا أحد صناع الدولة المدنية الحديثة!!


