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الجندي :الحكومة مسئولة عن الفساد واالختالل االمني
 

حمل الناطق الرسمي للمؤتمر 
الشعبي العام وأح��زاب التحالف 
الجندي  ع��ب��ده محمد  الوطني 
رئيس حكومة ال��وف��اق محمد سالم  با 
سندوة مسؤولية الفساد القائم واالختالل 
االمني الذي تعيشه معظم المدن اليمنية ، 
وتنتقد الجندي - في مؤتمر صحفي عقده 
نهاية األسبوع الماضي بصنعاء تصريحات 
باسندوة قائاًل: باسندوة  يطالب باالفراج 
المسئول  ن��ه  ا متناسيًا  المعتقلين  عن 
األول عن الداخلية وعن العدل والمالية 
والدفاع والدولة بشكل عام ويشكو من 
الفساد وهو يعلم ان مسؤوليته تحقيق 
االمن واالستقرار واخ��راج المسلحين من 
المدن الرئيسية وتوفير الخدمات وتحسين 
أوضاع الشعب وهو بصفته رئيس حكومة 
الوفاق مسؤول عن االصالح بشكل عام، 
ودعا الجندي احزاب المشترك وقياداته  أن 
تلتزم بالمسمى الذي وقعت من خالله على 
المبادرة الخليجية وتبتعد عن كثرة األسماء 
ألن ذلك يربك الحوار..مشيرا الى ان ما 
تسعى إليه أحزاب المشترك ومحمد سالم 
باسندوة رئيس حكومة الوفاق من خالل 
حديثهم عن عدة مسميات منها ما سمي 
باللجنة التحضيرية والمجلس الوطني 
لقوى الثورة التي يرأسها باسندوة والتي 
تمثل جميعها تجمعا واحدا وطرفا واحدا 
هو اللقاء المشترك وشركائه الهدف منه 

إرباك الحوار.
وأضاف: توافقنا في المؤتمر على تسمية 
واحدة هي المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه 
ووقعنا على المبادرة الخليجية باسمها ولم 
نحاول أن نفعل كما يفعل اإلخوة في اللقاء 

المشترك وإال لشكلنا مئات المسميات. 
وخاطب قيادات المشترك قائال: »نحن 
وإياكم على سفينة واحدة إذا غرقت غرقنا 
جميعا، ومعنا أولئك الذين لم يوقعوا على 
المبادرة ولم يشاركوا في حكومة الوفاق، 
ونحن على بوابة مؤتمر وطني عام سنقف 
على قضايا الحاضر وقضايا المستقبل 
باعتبارها بداية الخروج من الماضي الذي 
نكرره دائما باستمرار«.وعبر  الجندي 

عن إدانة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
االعتداء المتكرر الذي تعرض له منزل وزير 
األشغال العامة والطرق المهندس عمر 
الكرشمي معتبرا هذا االعتداء عمال خطيرا 

يستهدف الوفاق الوطني 

ونفى الناطق المؤتمري ما نشرته صحيفة 
الناس بان الزعيم على عبداهلل صالح وجه 
حراسه باطالق النار على المتظاهرين أمام 
منزله.. وقال الجندي أنها أخبار ملفقة ال 
تختلف عن تلك االخبار المنسوبة لصحيفة 
اخبار اليوم والتي تتهم وزير النفط بصرف 
خمسة مليون ريال للحوثين وغيرها  من 
االخبار التي تنسبها الى دبلوماسي بهدف 
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا ء  وزرا تحميل 
مسؤولية  إفشال قانون العدالة االنتقالية.. 
ووزع  الناطق  الرسمي للمؤتمر وحلفائه 
على الصحفيين كشوفات رسمية تفصيلية 
صادرة عن وزارة المالية توضح عمليات 
إقصاء ألكثر من )70( )مدير عام، ومدير 
حسابات، ومدير مالي، وأمين صندوق، 
ورؤساء أقسام( من خالل قرارات سميت 
ب��ق��رارات )التعيين ف��ي بعض الجهات 
الحكومية ودي��وان عام ال��وزارة( أصدرها 
وزير المالية صخر الوجيه - المحسوب على 

حصة المشترك في حكومة الوفاق. .ووصف 
الجندي تلك القرارات باالنتهاك السافر 
للدستور والقانون والمبادرة الخليجية 
وق��رارات مجلس األمن بشان األزم��ة في 
اليمن، واستغالل للوظيفة العامة لتصفية 

حسابات حزبية وشخصية.
وقال: كلما زادت االنتقادات اإلعالمية 
للوزير الوجيه زاد إص��رارا وتواصال في 
المزيد من اإلق��ص��اءات ضد الموظفين 
قفهم  ا مو خلفية  ع��ل��ى  ميين  لحكو ا

وتوجهاتهم السياسية.
وأكد الجندي أن المؤتمر الشعبي العام لم 
يعد اليوم يبحث عن مصالح ولكنه تنازل 
عنها سواء باالقتناع وأحيانا بالضرورة، 
مشيرًا إلى أن المؤتمر لم يقص أحدًا خالل 
الفترة الماضية من الذين كانوا في المواقع 

اإلدارية.
الرئيس عبدربه  وث��م��ن دور فخامة 
منصور هادي رئيس الجمهورية في قيادة 
سفينة خروج اليمن من هذه األزمة، كما 
ثمن أيضا دور الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام لما قدمه من 
تنازالت كبيرة في سبيل إخراج اليمن من 

أزمته الراهنة.

المنظمات والتكتالت الشبابية تحذر من تبعات إقصائها من الحوار
طالبت العديد من المنظمات المجتمعية والمكونات 
والتكتالت الشبابية في بيان لها بضرورة تمثليها في لجان 
الحوار الوطني وعدم السير في ابطال اساس ما قامت 
عليه المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، مؤكدة ان اقصاءها يعد 

خرقًا للمبادرة واليتها وافشااًل متعمدًا للحوار..
ودعا الشباب الدول الراعية للمبادرة واللجنة الرئاسية والحكومية 
النظر لمطالبهم المشروعة والمكفولة.. رفضًا ألساليب اإلقصاء 
التي تعرضوا إليها ما لم فإنهم سيضطرون التباع اساليب التصعيد..
إن المأزومين وأصحاب الال مشروع قد نجحوا بأضعاف مقدرات 
وتالحم الكيان اليمني لوال أن المبادرة الخليجية والجهود الشقيقة 
والصديقة الصادقة التي فوتت الكثير من الفرص على هؤالء 
الظالميين وتجاوزنا وبإرادة الشرفاء المخلصين الصالحين الذين ال 
هم لهم إال سالمة ورقي شعبهم وأمتهم وقدموا التنازالت العظيمة 
التي لن يغفلها التاريخ في سبيل تجاوز االزمة ومع ذلك فان دعاة 
اإلرهاب والفوضى تتعمد وفي كل مرحلة من مراحل تنفيذ المبادرة 
واليتها اختالق واصطناع العثرات الكؤدة ونسج أضاليلهم وزيفهم 
الذي تفننوا في اتقانها تهربًا مما يعود بالخير على الوطن اليمني 

ويجنبه الصراعات واألزمات.
واستنكرت المنظمات والشباب االنتهاكات والخروقات التي تمثلت 
في إقصاء المنظمات الشبابية والمجتمعية المستقلة والمكونات 
والتكتالت الشبابية والتي تحمل هم قضايا الوطن التي ال تكون 
الحلول والمعالجة لها إال من خالل حوار وطني شامل وحر بعيدًا عن 
االمالءات والتمترس المسبق المعطل لكل ما فيه خير اليمن وترسيخ 
نهجه الديمقراطي من خالل عمل مؤسسات مدنية تلبي تطلع وامال 
جماهيره العريضة القادرة على وقف دموع االمهات ونزيف الدم 

واجتثاث مسبباته ومسببيه.. وأهاب البيان في هذا الصدد باللجنة 
الوزارية والرئاسية والمشرفين االشقاء واالصدقاء االستماع إلى 
مطالبنا حتى ال تبطل أمام لغة الفوضى التي يريدها أعداء اإلنسانية 
وأوكار الجهالة واإلرهاب ونطالب االستماع إلى مطالب المنظمات 
الشبابية والمجتمعية والمكونات والتكتالت الشبابية قاطبة وإتاحة 
الفرصة لتمثيلها بكفاءة وعدل في لجان الحوار الوطني وعدم السير 
في إبطال أساس ما قامت عليه المبادرة الخليجية إذ أن إقصاءنا يعد 

خرقًا لكل القيم والقوانين الدينية واإلنسانية.
مؤكدين انه إن لم يستجب لمطالبنا المشروعة والمكفولة بكل 
األعراف والقوانين فإننا سنعمل على التصعيد الوقوف أمام غطرسة 
الظالميين وتواطؤ المعنيين ، عاشت اليمن أبية ديمقراطية منيعة 

بأبنائها وشرفائها والملتفين حولهم وأصدقائهم.
صادر عن:
* المنظمات الشبابية والمجتمعية المستقلة , ملتقى شباب األمانة
الملتقى الدائم ألهالي األحياء المتضررة من االعتصامات
ملتقى أيتام اليمن , ملتقى شباب أرحب
المكونات والتكتالت الشبابية- اعتصام شباب الظرافي:
تكتل حماة الوطن. تكتل شباب األمن واألمان. تكتل شباب الحرية.
تكتل شباب الحكمة. تكتل شباب الصالح. تكتل شباب المجد.
تكتل شباب الوحدة. تكتل شباب الوطن أواًل. تكتل شبابك ياوطن.
تكتل شباب الوفاء للوطن. تكتل يمن جديد. تكتل الريادة والبناء.
تكتل ال للفتنة. تكتل حب القائد ووفاء األبناء. تكتل وطني للشباب.
تكتل حب الوطن يجمعنا.

في مسيرة احتجاجية.. يا حكومة يا دمعة.. المحويت على الشمعة

س��ميع يرفض إصالح 24 عمودًا كهربائيًا والمواطنون يغلق��ون مكتب الكهرباء
المحويت- يحيى احمد الجمل

تظاهر المئات من المواطنين من ابناء محافظة 
المحويت احتجاجًا على االنقطاع الكلي للكهرباء 
والظالم الدامس الذي تعيشه عاصمة المحافظة 

منذ  م���ط���ل���ع والمديريات 
ال��م��اض��ي االس���ب���وع 

تسبب  بعد 
ال���ري���اح 

المطرية في تكسير 24 عمود ربط كهربائي من 
خط الربط العمومي الخاص بالمحافظة وعدم 
القيام بإصالحها حتى اآلن.. حيث جاب المتظاهرون 
الشارع العام بعاصمة المحويت وه��م يحملون 
الشموع والفوانيس المشتعلة وينددون بحكومة 
الوفاق وبوزير الكهرباء قائلين » ياحكومة بادمعة.. 
المحويت على الشمعة » ويحملون عبارات مكتوبة 
على الكراتين الورقية تستنكر موقف وزير الكهرباء 
)صالح سميع( من ابناء محافظته وتخاذله عنهم وعن 
توفير الكهرباء لهم، حيث اكد المتظاهرون ان حالة 
االنقطاع الكلي للكهرباء متعمدة منذ مجيء الوزير 

سميع..
مشيرين إلى ان مايحدث ليس نتيجة عجز في 
الطاقة او غيره وانما هو عقاب جماعي ممنهج 
تفرضه حكومة )باسندوة( ووزير الكهرباء عليهم 
ج��راء مواقفهم  الثابتة مع الشرعية الدستورية 
والرئيس السابق خالل فترة األزمة وخصوصًا أن 
هناك حسابات شخصية للوزير سميع والمحسوب 
على محافظة المحويت مع ابناء هذه المحافظة 
والتي بدأت عدائيته منذ منتصف فبراير الماضي 
لمهرجان  ا في  للمشاركة  سميع  حضر  حيث 
االنتخابي  الخاص بمرشح التوافق الوطني 
لرئاسة الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي والذي اقامته المحافظة واشرف عليه 
الوزير سميع حيث استقبلت جماهير المهرجان 
الوزير سميع بمظاهرة حاشدة وهتافات تنديدية 
وهم يرفعون الشموع ولمبات الجاز وحاولوا اقتحام 

منصة المهرجان حيث كان يجلس سميع مع كبار 
الضيوف وهو ما اعتبره سميع موقفًا عدائيًا ضده 
يقوم االن بمعاقبة ابناء المحويت باالطفاءات الدائمة 

للكهرباء.
كما ان صالح سميع والذي ينتمي لمديرية شبام 
كوكبان بمحافظة المحويت له حساباته الخاصة مع 
ابناءالمحافظة منذ الفترات السابقة، حيث رفضوا 
اكثر من مرة قبوله مرشحًا للبرلمان.. وقد اكد 
سميع نفسه حقيقة هذا العداء في حديثه مع قناة 
»سهيل«.. حيث ذكر أن محافظة المحويت ستظل 
غارقة في الظالم خالل شهر رمضان وان المعالجات 
التي سيتم تنفيذها لتوفير الطاقة في رمضان لن 
تشمل محافظة المحويت، االمر الذي اثار استياء 
ابناء المحويت عامة وقد زاد االمر سوءًا تسبب الرياح 
المطرية، كما يزعم البعض ان العمل لم يكن مدبرًا 
في تكسير 24 عمود ربط كهربائي عمومي من خط 
الربط العمومي للمحافظة من مديرية باجل ادى الى 

اخراج المحويت من المنظومة الكهربائية.
الجدير بالذكر ان أبناء المحويت المتظاهرين قاموا 
بإغالق مكتب الكهرباء وسد منافذ الشارع العمومي 
المؤدي الى المكتب وأكدوا انهم سيُصعدون من 

احتجاجاتهم في حال عدم معالجة هذه المشكلة..
تجدر االشارة الى ان اللجنة المنظمة للمظاهرة قد 
حددت يوم الثالثاء المقبل موعدًا لتنظيم مظاهرة 
عارمة وكبيرة البناء المحويت للتنديد بقطع الكهرباء 

المتعمد عليهم..

خطيب جمعة شارع الزراعة
 يطالب المحتلين للشوارع بالرحيل

> أدى اآلالف من أبناء االحياء المتضررة من 
االعتصامات صالة الجمعة بشارع الزراعة بأمانة 
العاصمة الذي احتضن أكثر من )23( جمعة 
متتالية طالب فيها المصلون من أبناء االحياء 
السكنية المجاورة لساحة االعتصام مليشيات 
المشترك وبقايا الشباب، باحترام حقوقهم ووقف 
ما يتعرضون له من انتهاكات وقطع للطرق 
واغالق لمحالتهم وتفتيشهم والتمترس أمام 

منازلهم..
وب��ه��ذا ال��خ��ص��وص ت��س��اءل الشيخ محمد 
عبدالمغني مصطفى خطيب الجمعة عن سر 
سياسة الالمباالة والتجاهل لمعاناة اآلالف من 
المواطنين وصرخاتهم وآالمهم ومخاوفهم 

المستمرة التي يدركها القاصي والداني.
مشيرًا إل��ى أن كل ما ج��اء من تعاليم في 
شريعتنا اإلسالمية، قد حفظ الدين، والنفس 
والعقل والنسل والمال وهذه األمور الخمسة 
دعت إلى حفظها جميع األديان السماوية، وهي 
التي اصطلح العلماء على تسميتها بالضروريات 

الخمس.
وقال: ال يمكن أن يحقق اإلنسان أهدافه ويبلغ 
غايته إال إذا توفرت له جميع عناصر النمو وأخذ 

حقوقه كاملة.
وهذه الحقوق واجبة لإلنسان بصرف النظر 
عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه 
االجتماعي.. وفي طليعة هذه الحقوق التي 
ضمنها اإلسالم: حق الحياة وحق التملك وصيانة 
العرض وحق المساواة وحق التعليم وحق الحرية.
وأكد الشيخ محمد مصطفى ان الحرية ليست 
تلك التي يفهمونها اليوم أو التي امالها عليهم 

سادتهم وكبراؤهم.
فالحرية تنتهي عندما تتعدى حريتك حرية 

اآلخرين!
وعندما تقطع الطريق على اآلخرين!

وعندما تؤذي اآلخرين في أحيائهم وشوارعهم 
ومنازلهم ومعاشهم وتزعزع أمنهم واستقرارهم 
وتقلق سكينتهم وراحتهم وتبث الرعب في 

أوساطهم ولدى أبنائهم.
واعرب عن استغرابه من اولئك الذين ال يلقون 
ب��ااًل، ألنين وصرخات أهالي وسكان األحياء 
المجاورة لمخيماتهم والمتضررين منهم، ضررًا 
بالغًا وعدم االنصياع لنداءاتهم المتكررة على 

مدى كذا جمعة..
وقال: ان كنتم والبد متجاهلين أو مصممين 
على البقاء في الطرقات والعكوف عليها أو كنتم 
ممن تأخذهم العزة باإلثم فإني أنصحكم 
الرحيل أو الذهاب إلى أماكن أخرى »فاعطوا 

الطريق حقه«.
وخاطب مليشيات المشترك بالقول: اذا اكنتم 
في الساحات أو بالمعنى األصح في الطرقات 
ترفعون شعارات تطالب باحترام الحقوق واألصل 
في الطرقات أنها شوارع عامة، خصصت للعبور 

ولم تخصص للجلوس أو المكوث فيها .
ولذا أقول لكم يا من ترفعون هذه الشعارات 

البراقة و«وراء األكمة ما وراءها«.
أنتم انفسكم لم تحترموا حقوق أهالي وسكان 

األحياء المجاورة لمخيماتكم.
قولوا لي بربكم كيف ستحترمون حقوق شعب 

بأكمله لو حكمتم؟
»هيهات هيهات«

وخاطب في نهاية الخطبة المليشيات المحتلة 
لشوارع واحياء الجامعة بالقول: هذا نداء ووصية 
بالقوة  الغاصبين لشوارعنا  القوم  ألولئك 
والمتنفذين فيها ألكثر من سنة والذين مازالوا 
في غيهم وتيههم نقول لهم تذكروا قول اهلل 
تعالى: »وإذا قيل لهم ال تفسدوا في األرض قالوا 
إنما نحن مصلحون أال إنهم هم المفسدون ولكن 

ال يشعرون« صدق اهلل العظيم.

سفير اإلتحاد األوروبي يدعو الى وقف االقصاء والشراكة في بناء اليمن
شدد رئيس بعثة االتحاد االوروبي في اليمن ميكيلية سيرفونه على أهمية 
المصالحة »التي تحتاجها اليمن اليوم، القائمة على عدم اإلقصاء، والشراكة في بناء 
اليمن الجديد من خالل الحوار الوطني الحقيقي، وتحديد أساس النظام السياسي 

والدولة الديمقراطية الجديدة«.
وانتقد رئيس بعثة اإلتحاد األوروب��ي أداء اإلع��الم اليمني، واتهمه بإهمال 

الموضوعية »لغرض خدمة المصالح الشخصية و األجندات الخاصة«.
ووصف ميكيليه وفقا للمصدر اون الين - خالل حفل اختتام مشروع بناء قدرات 

اإلعالميين الشباب حول المهارات اإلعالمية الحديثة - المشهد اإلعالمي في 
اليمن بأنه مشهد منقسم.ودعا الشباب الذين تم تكريمهم في ختام البرنامج 
الذي نظمه مركز اإلعالم اإلقتصادي »إلى تمثيل ثقافة جديدة تحترم المهنية 
والحيادية والتنوع، والسعي إليجاد أسس مشتركة للعمل عليها والسير إلى األمام، 
بحيث ال يمكن ألحد أن يتحدث بالنيابة عن الجميع، وكل فرد يتقبل رأي اآلخرين«.
وتطرق الى حاجة اليمن إلى »إعالم مهني قادر على اإلسهام في تعزيز الحكم 

الرشيد ومحاربة الفساد و مناصرة حقوق اإلنسان والتعبير عن هموم الناس«.

احتفل االستاذ درهم ناجي عبده ظافر وسط جمع غفير من األهل 
واألصدقاء بزفاف نجلي شقيقه الشابين الخلوقين

 »أكرم« و»وائل«
وبهذه المناسبة نزف لهم أجمل التهاني والتبريكات متمنين

 لهم حياة زوجية سعيدة..  وألف ألف مبروك
المهنئون :

حمود أنعم - باسم أنعم  -  مرشد الجماعي
 نبيل الدعيس - حزام العشملي - محمد أنعم

 وجميع األهل واالصدقاء


