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كتب / عوض عبداهلل

نضع امامكم واحدة من اكبر جرائم الفساد للذين مازالوا   
ينهشونكم او يصنعون المبررات والذرائع ألحزاب فاسدة 
ومستهلكة واحدة من قضايا الفساد الكبيرة وهي قيام محافظ مأرب 
بتعيين مدير عام مديرية بوثائق مزورة )شهادة جامعية مزورة( 
وليس هذا فقط.. فهناك ارسالية من وزير التربية والتعليم بتاريخ 
2013/4/20 م برقم )3223( ووزير الخدمة المدنية بتاريخ 

2013/4/13 م برقم )47( )ق- ر( لتطبيق القانون رقم )50( وجامعة 
صنعاء مرسله الى وكيل نيابة االموال العامة بتاريخ 2013/4/20م 
برقم )982( بأن وثائق المذكور مزورة ومذكرة وزير االدارة المحلية 
بتاريخ 2012/9/23م برقم )2558( والتي تم فيها تحديد ان مدير 
عام المديرية مرشح من قبل المحافظ ليتخذ االجراءات القانونية ولكن 
محافظ المحافظة لم يعمل اي شيء ولم يستبعده من الوظيفة العامة 
ولم يحاسبه وذلك النه من حزب االصالح او من اهل الثقة المحسوبة 

على االصالح..

محافظ مأرب يعين مديري عموم بشهائد مزورة

 ۹  الشيخ عبدالرحمن أحمد محمد قراضة 
يتهم صدام المقلوع وإخوانه بقتل شقيقه 
خالد وأحد اقربائه »عبدالرحمن أحمد علي 
الصامت« وإصابة شقيقه خليل بإصابات 
خطيرة واالعتداء على منزله باألسلحة الخفيفة 

والمتوسطة ومحاولة اغتياله أكثر من مرة.
ففي الشكوى التي قدمها لمحافظ تعز بتاريخ 
2012/5/21م أوض��ح أن ص��دام المقلوع 
وعصابته المسلحة مستمرون بإطالق النار 
على منزله وغرفة حراسة أرضيته في وادي 
جديد بعصيفرة »غرب مدارس المرحوم محمد 
سعيد أنعم« وأنهم حاولوا قتل أحد أقاربه في 
سوق القات بعصيفرة قبل أيام من تقديمه 
الشكوى للمحافظ، وكذا مالحقتهم لسيارته 

وإطالق النار عليها.
الشيخ عبدالرحمن قراضة أرفق في الشكوى 
للمحافظ بيانًا تفصيليًا عن الجرائم التي يتهم 
صدام المقلوع وإخوانه والمسلحين التابعين 

لهم بارتكابها.
حملة أمنية.. ولكن؟

كان أولياء دم القتيلين خالد أحمد قراضة 
وعبدالرحمن أحمد الصامت والمصاب خليل 
أحمد قراضة قد تقدموا في 10/9/2012م 
بشكوى لمحافظ تعز طلبوا فيها التوجيه 
بسرعة ضبط الجناة وإيصالهم إلى العدالة 
بموجب أوامر القبض القهرية الصادرة من 
النيابة بتاريخ 15/5/2012م، وقد وجه 
المحافظ مدير أمن المحافظة بتنفيذ أمر 
القبض القهري والعمل على تأمين منطقة 
عصيفرة ..وبدوره أصدر مدير أمن المحافظة 
12م لمدير  /9 /2012 توجيهاته بتاريخ 
أمن القاهرة بسرعة ضبط الجناة وقد رد 
مدير أمن القاهرة على مدير أمن المحافظة 
بمذكرة بتاريخ 16/9/2012م أوضح فيها أن 
المطلوبين للعدالة بموجب أمر القبض القهري 

من النيابة الصادر في 25/6/2012م هم:
»علي قائد المقلوع � صدام علي قائد المقلوع 
� صادق علي قائد المقلوع � أمين علي قائد 
المقلوع � رؤوف صادق هزاع« مسجلون في 
قائمة األشخاص الذين يشكلون خطرًا على 
األمن العام وجميعهم يشكلون عصابة مسلحة 
ويصعب ضبطهم باإلمكانات المتاحة لدى إدارة 
أمن مديرية القاهرة وأنه يلزم مداهمتهم 
بحملة أمنية متكاملة.. وقد أصدر مدير أمن 
المحافظة توجيهاته بالموافقة بخروج الحملة 

األمنية ولكن ذلك لم يتم.
وكان وكيل نيابة شرق تعز قد وجه مذكرة 
لمدير أمن المحافظة في 17/7/2012م 
أوضح فيها أن النيابة تتولى التحقيق في 
القضية رق��م 25 لسنة 2011م .. واقعة 
اشتراك بعصابة مسلحة وقتل المجني عليه 
خالد أحمد محمد وآخرين والمتهمين فيها 
صدام وصادق وأمين علي قائد المقلوع وعلي 

قائد فرحان المقلوع ورؤوف صادق هزاع.
وجاء في المذكرة: »وقد سبق لنا تحرير أمر 

إحضار قهري بالمذكورين إال أنكم 
أفدتم بأن المتهمين يشكلون عصابة 
مسلحة خطرة بقيادة المتهم صدام 
وهم من أرباب السوابق وتطلبون أمر 
قبض قهريًا لتتمكنوا من متابعتهم 
والقبض عليهم.. وعليه يتم توجيه 
الجهات األمنية بالقبض على المتهمين 
على وج��ه السرعة وإرسالهم إلينا 
للتحقيق معهم.. مرفق بهذا أمر قبض 

قهري«.
عصابة خطرة

أصدر رئيس نيابة استئناف محافظ 
تعز توجيهاته لمدير أمن المحافظة 
بإحضار  10م  /7 /2012 ب��ت��اري��خ 
المتهمين قهرًا وإرسالهم إلى نيابة 
شرق تعز، وقد رد مدير أمن المحافظة 

حينها على توجيهات رئيس النيابة بالمذكرة 
رقم »3209« وتاريخ 15/7/2012م والتي 

أوضح فيها مايلي:
نود اإلحاطة أن المذكورين أعاله من أصحاب 
السوابق  وآخرها الوقائع اآلتية بتاريخ االثنين 

7 / 9 / 2012م.
1� البالغ من قسم شرطة 26 سبتمبر عن 
قيام المدعو صدام المقلوع يسكن وادي جديد 
من أهالي شرعب بإطالق النار على المواطن 
مشتاق عبدالرزاق مرشد أنعم األثوري يسكن 

الضبوعة مما أدى إلى مقتله.
2� البالغ من قسم شرطة الثورة عن قيام 
المدعو صدام المقلوع بإطالق النار من سالح 
»آلي« على منزل حيدر محمد اسماعيل يسكن 
حارة عمار شارع التحرير األسفل، نتج عنه 

اص��اب��ة 
فاطمة  الطفلة 
محمد  ح���ي���در 
اس��م��اع��ي��ل »8 
س��ن��وات« بطلقة ن��اري��ة ف��ي الكتف 

األيمن.
3� البالغ المرفوع من قسم الثورة عن قيام 
المدعو ص��دام المقلوع بإطالق النار على 
منزل المدعوة مريم محمد اسماعيل قائد» 
45 عامًا« تسكن شارع المغتربين من سالح 

»آلي« مما أدى إلى أضرار مادية في المنزل.
ونظرًا ألن المذكورين يتحركوا مسلحين 
واليردعهم شيء عن اط��الق النار مباشرة 
لكل من يعترضهم، نأمل التوجيه بإصدار أمر 
قبض قهري بحقهم كي نتمكن بموجبه من 

متابعتهم والقبض عليهم.
15 توجيهًا

 ۹  الملف الذي تسلمته الصحيفة تضمن 
أكثر من خمسة عشر توجيهًا من محافظ تعز 

ومديري األمن السابقين، بإلقاء القبض على 
المدعو صدام المقلوع وإخوانه والتابعين له 
والمتهمين من قبل النيابة بارتكاب جرائم 

قتل ونهب وتقطع لم تجد طريقها للتنفيذ.
4 قضايا قتل واعتداء

 ۹  وجه وكيل نيابة شرق تعز مذكرة برقم 
798 وتاريخ 7/10/2012م إلى وكيل نيابة 
التعزية طلب فيها توضيح عدد من القضايا 
المقيدة لدى نيابة التعزية ضد علي قائد 
المقلوع وأوالده، وقد أوضح وكيل النيابة 
ف��ي رده بالمذكرة رق��م 1489 وت��اري��خ 
2/12/2012م بأن للمذكورين أربع قضايا 

وهي:
1� القضية رقم 121 لسنة 2011م اعتداء 

على ملك الغير.
2� القضية رقم 162 لسنة 2009م قتل 
عمد المجني عليه سامي ياسر علي عبده 

وشروع في قتل أمين محمد الريمي.
3� القضية رقم 135 لسنة 2010م قتل 

عمد المجني عليه محمد أحمد كامل.
4� القضية رقم 68 لسنة 
2011م ش��روع في قتل 
المجني عليه الجندي حسن 
أحمد  والعقيد  بن محمد 

عبده سيف.
تضمنها  لتي  ا ئق  ثا لو ا
ن  أ جميعها  كد  تؤ لملف  ا
صدام المقلوع فار من وجه 
العدالة منذ العام 2007م 
نه  بأ بة  لنيا ا تتهمه  ،حيث 
في تاريخ 18/1/2007م 
ارتكب جريمة قتل المجني 
عليه منير عبداهلل قائد عثمان 
باالشتراك مع أربعة أشخاص 
آخرين في شعبة كريمة أثناء 
حدوث شجار فيما بينهم على 
األرضية المتنازع عليها ،وقد 
تم محاكمتهم في محكمة شرق تعز كفارين 

من وجه العدالة.
وف��ي تاريخ 4/1/2012م قدمت نيابة 
استئناف محافظة تعز صدام علي المقلوع 
وعمر علي المقلوع للمحاكمة أمام محكمة 
التعزية كمتهمين فارين من وجه العدالة 
،وتضمن ق��رار اتهام النيابة أن المتهمين 
13م  /9 /2011 المذكورين قاما بتاريخ 
وتاريخ الحق باالعتداء بالقوة على حرمة ملك 
المجني عليه عبدالكريم عبده حسن الصبري 
وذلك بقيامهما بهدم الحجز المقام في أرضيته 
الكائنة بوادي جديد وسحب الباص الخاص به 
من داخل األرضية بالشيول مما أدى إلى إتالفه 

تمامًا.
من المحرر

نشرنا هذه المادة بناًء على الوثائق الصادرة 
من الجهات الرسمية »المحافظة � األم��ن � 

النيابة � المحكمة« .

شبح »املقاليع«يهدد األمن في تعز
قصة مأساوية حدثت والتزال في محافظة تعز ترويها وثائق رسمية  

أبطالها »مقاليع« من أبناء المحافظة يهددون األمن العام حسب ما ورد 
في الوثائق التي تحتفظ بها الصحيفة والصادرة من النيابة والمحافظة وإدارة 

األمن وشكاوى المواطنين..
ونبدأ القصة من التهم الرسمية ضد صدام علي قائد المقلوع من أنه يقود 
عصابة مسلحة تتكون من شقيقيه »عمر وصادق« وآخرين تقوم بارتكاب جرائم 
القتل والتقطع والنهب والسلب في وادي جديد بمنطقة عصيفرةـ  مدينة تعز 
ـ منذ عام 2011م ،حيث انضم صدام المقلوع وعصابته المسلحة إلى صفوف 
المليشيات المسلحة الخارجة على النظام والقانون التي تم دعمها بالمال والسالح 
من قبل أحد أحزاب اللقاء المشترك وأطلقوا على أولئك المسلحين »حماة ثورتهم 

المزعومة«.

صدرت بحقهم أكثر من 15 توجيهًا وأمرًا قهريًا وأحكامًا قضائية 

النيابة العامة: ارتكبوا جرائم قتل 
واعتداء على حق الغير

إدارة األمن: المتهمون أرباب سوابق 
ويشكلون خطرًا على األمن العام

مقاول يشكو نهب معداته في ردفان بلحج
شكا المقاول- صاحب  

اللجامي  م��ؤس��س��ة 
للمقاوالت- احتجاز مواطنين من 
ردفان بمحافظة لحج بإيعاز من 
مسؤولين للمعدات واآلليات التي 
كان يعمل عليها لتنفيذ طريق 
البكري- دبسان بمديرية ردفان..

وقال المقاول في شكواه -إلى 
ان جميع معداته  »الميثاق«- 
الثقيلة التي تستخدم في شق 
وسفلتة الطرق تم احتجازها من 

قبل مجموعة من األهالي.
وتضيف الشكوى: أن االهالي يطالبوننا بمواصلة العمل.. 
وطبعًا لم يعد لنا اي صفة الستكمال العمل الن المشروع 
سُحب منا نهائيًا، وقد تم إبالغ المحافظة والمديرية بذلك 
رسميًا في حينه اضافة الى رسالة وزير االشغال انه لم يعد 

للمقاول اي صفة للعمل.
وأوضح الشاكي: أنه ومع المشاكل واالحداث قبل حوالي 
سنتين لم نستطع مواصلة العمل فتوقفنا إجباريًا، وقد تم 

قبل نحو عام سحب المشروع 
المناقصات  لجنة  م��ن قبل 
وتصفيته واستالمه استالمًا 
نهائيًا وهو ماتم فعاًل..بتأكيد 
رسائل وزارة االشغال..كما انه 
ُأخليت مسؤوليتنا عن تنفيذ 
المشروع.. وهو ماتؤكده رسالة 
وزي��ر االشغال المهندس عمر 
لتي  ا  ) ضحة لمو ا ( شمي  لكر ا
وجهها ال��ى محافظ لحج أحمد 
عبداهلل المجيدي.. وقد تم تكليف 

المشروع وهو اآلن تحت مسؤولية ل��ج��ن��ة الس��ت��الم 
الوزارة..

وشددت رسالة الوزارة  الموجهة لمحافظ لحج المجيدي 
بضرورة ضبط المعتدين وتسليم المقاول معداته..

وناشد اللجامي رئيس الجمهورية ووزي��ري الدفاع 
واالشغال ومحافظ لحج وقائد المنطقة العسكرية اللواء 
محمود الصبيحي باإلفراج عن المعدات المحتجزة في 

ردفان.

صوفان والبكري يناشدان 
وزيري الدفاع والعدل

ن��اش��د األخ����وان  
ح����م����ود ح����زام 
ص��وف��ان ,وع��ب��دال��ق��وي 
غيالن البكري، وزي��ري 
العدل والدفاع بالتدخل 
إلل�����زام ق���ي���ادة كلية 
الطيران والدفاع الجوي 
ب��إح��ض��ار ال��م��ت��ه��م من 
النيابة ومحكمة همدان 
االبتدائية الجندي »ر.ا. 
المتهم  ل��م��ق��ط��ري«  ا
ب���ال���ش���روع ف���ي قتل 
المجني عليهما«صوفان 

والبكري«..
واتهم الشاكيان  قيادة 
في  طلة  لمما با لكلية  ا
اح��ض��ار المتهم وع��دم 
االلتزام او تنفيذ رسائل 
ال��م��ح��ك��م��ة وال��ن��ي��اب��ة 
الصريحة وأوامر القبض 
ل��ق��ه��ري��ة- »صحيفة  ا
»الميثاق« تحتفظ بنسخة 
منها«- بإحضار المتهم 

لكن دون جدوى..
وتشير محاضر النيابة 
الى انه في يوم الخميس 
2012/8/16م بمنطقة 
شمالن مديرية همدان 
شرع المدعو المقطري 

في قتل المجني عليهم 
ح��م��ود ح����زام ص��وف��ان 
وعبدالقوي غيالن غالب 
ال��ب��ك��ري وه��ائ��ل سعيد 
ناجي بإطالق عدة أعيرة 
نارية عليهم من مسدسه 
قاصدًا قتلهم.. ما أدى 
الى اصابة االول والثاني 
ونجا الثالث لعدم إحكامه 

التصويب..
وتقول النيابة انه وعلى 
اث��ر ذل��ك وطبقًا للمادة 
221 من قانون االجراءات 
ال��ج��زائ��ي��ة ت��م تقديم 
 . . كمة للمحا ي  لمقطر ا
وتطالب النيابة بالعقوبة 
المنصوصة شرعًا بفعل 

هذا الجرم..
غير ان مماطلة الجهات 
ال��م��خ��ت��ص��ة ف���ي كلية 
الطيران دفعت المجني 
عليهما إلى مناشدة وزيري 
العدل والدفاع للتدخل 
ال��س��ري��ع ح��ت��ى يتسنى 
ال��س��ي��ر ف��ي استكمال 
اج��راءات القضية حسب 
ماتقوله نيابة ومحكمة 
همدان االبتدائيتان في 

رسائلهما.

أجبروه على توقيع سند بـ6 ماليين 
نقابة النقل ومنظمات مدنيه تدين اعتداء محلي الصافيه على الغرباني 

دان��ت نقابة النقل والمواصالت  
وعدد من منظمات المجتمع المدني 
ما تعرض له االستاذ/ عبده مثنى الغرباني 
-رئيس نقابة النقل والمواصالت بأمانة 
العاصمة- من عمل استفزازي وتعسفي 
من قبل محلي الصافية، والذي قام بحبسه 
وإرغامه على التوقيع على سند بمبلغ 6 
ماليين ري��ال وإهانته من قبل رج��ال أمن 

المنطقة.. 
كما تم إدان��ة ت��ورط  االجهزة األمنية في 
االع��ت��داء و التي استخدمت سياسة القوة 
واستعراض العضالت ضده في وقت كان 

من المفترض أن تكون حاميًة له ومدافعًة عن 
حقوقه..

 وأش��ار الغرباني إلى وجود عقود مبرمة بين محلي 
الصافية ونقابة النقل والمواصالت بحكم المصلحة 
العامة على أسس وآلية منظمة ومشتركة بينهم، وقد تم 
تحرير وثيقة اتفاق ممهورة بتوقيعات جميع االطراف في 

األول من فبراير 2011، أهم ما جاء فيها  
استمرار النقابة في تحصيل الرسوم 
من سائقي سيارات النقل المنتسبين 
إلى النقابة وتوريد ربط شهري مقطوع 
250,000 ريال تقوم النقابة بتوريدها 
.. بشرط أن  تقوم المديرية  شهريًا
بمخاطبة المرور وإلزامه بالتعاون مع 
النقابة وضبط السائقين العشوائيين 

والمخالفين لقانون المرور..
 وأضاف الغرباني أنه بعد مضي فترة 
من توقيع العقد لم يتم التحصيل نهائيًا 
بسبب عدم التزام الطرف اآلخر بتنفيذ 
بنود اآللية المتفق عليها، وتم مخاطبتهم 
وإبالغهم رسميًا بذلك ولم يتم تجاوبهم.. كما أنه تم 
تعزيز خطاب آخر أي بعد شهر من تاريخ توقيع االتفاق 

ولم يتم التجاوب أيضًا..
 إال أن سياسة التطنيش من قبل محلي الصافية جعل 
الطرف اآلخر ال يهتم أيضًا فتم استدعاء الغرباني بعد فترة 

من الزمن لحضور اجتماع، وعند حضوره فوجئ بقيام امين 
عام المجلس المحلي صادق الحارثي باستفزازه وتهديده 
وتخييره إما أن يوقع على سند بمبلغ 6 ماليين أو الحبس.. 
وعند رفض الغرباني تم استدعاء عدد من الجنود وأخذه 
بالقوة إلى أمن المنطقة الذين قاموا بتوقيفه يومًا كاماًل 

ولم يخرج إال بضمانة على أن يحضر اليوم التالي.. 
وأشار الغرباني أنه عند حضوره في اليوم التالي هددوه 
بالحبس مرة اخرى أو التوقيع على السند.. ونظرًا لحالته 
الصحية واالهانات التي تعرض لها قام بالتوقيع دون أن 

يدعوه ينظر على ماذا تم التوقيع.. 
هذا وقد دعت جميع النقابات وع��دد من منظمات 
المجتمع المدني إلى محاسبة مرتكبي تلك التعسفات 
واالهانات التي تعرض لها الغرباني من قبل محلي 
الصافية، والتي تعتبر مخالفة للنظام والقانون كونه أرغم 
وبالقوة على تنفيذ التوقيع وتحت التهديد، كما انها تعتبر 
مخالفة لما تم االتفاق عليه.. مطالبين األجهزة األمنية إلى 
تحمل مسئوليتها واتخاذ مايلزم لرد االعتبار للغرباني 

والتحقيق في القضية.. 


