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العدد: )1646( تقارير4

وشدد الناطق الرسمي على ضرورة تزامن 
موعد تسليم قوائم أسماء ممثلي االحزاب.

وقال: نحن نعلم أن اإلصالح مترقب إعالن 
المؤتمر أسماء ممثليه آماًل في إحداث بلبلة 
في أوس��اط المؤتمرين الذين لم تتسع 
القائمة إلضافتهم لذا اشترطت اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام بان ال تفتح 

الظروف اال بوجود كشوفات اآلخرين.
ووصف الجندي - في مؤتمر صحفي عقده 
االربعاء الماضي بصنعاء - الموازنة التي 
وُصفت بإجماع نواب الشعب بأنها كارثة 
بكل ما تعنيه الكلمة من مخاوف ومثيرة 
للرعب حيث بلغ فيها اإلنفاق الجاري 2 
ترليون ومائة مليار من اجمالى الميزانية 
البالغة 2 ترليون وستمائة مليار . وكشف 
الجندي ان في موازنة حكومة الوفاق لعام 
2013م )4300( مليار مدرجة تحت مسمى 
»اخ��رى« وهو مصطلح جديد ال وجود له 
في السياسات المالية باالضافة الى )300( 

مليار غير موزعة إلى أبواب وبنود .
الفتا الى ان العجز في موازنة حكومة 
الوفاق لعام 2013م حُدد ب�)700( مليار 
بنسبة 9.9% وهي نسبة لم تحدث في 
تاريخ اية موازنة في بلدان العالم اال اذا 

كانت على وشك االفالس.
واعرب  القيادي المؤتمري عن استيائه من  
كارثية موازنة 2013م وقال قد يكون وزير 
المالية عسكريًا ولكنه يمتلك في وزارته 
جهازًا لديه الخبرة في اع��داد الموازنات 
منذ سنوات ولكن بسبب اقصاء العناصر 
المؤهلة التي لديها الخبرة في التعامل مع 
االرق��ام وتعيين بدال منهم اشخاص من 
اصحاب الوالء الحزبي وهذا هو نموذج حكم 

حزب االصالح.
  وتابع الجندي حديثه قائاًل: الموازنة كلها 
نفقات جارية وليس فيها نفقات استثمارية 
وال فرص عمل وال نشاط اقتصادي وال 
سياسات استثمارية وليتها توقفت عند 
القدر الذي أنفقت فيه العام الماضي والذي 
قبله  لكنها لم تكن بمستوى ذلك الحجم 
الذي ينتظره  المواطن من حكومة الوفاق 
الوطني والتي خيبت تطلعات الشعب وآمال 
رئيس الجمهورية الذي مابرح يبذل جهودًا 
متواصلة في الداخل والخارج لكي يحسن 

من الظروف المعيشية ألبناء الشعب.
وانتقد الناطق الرسمي ق��رار حكومة 
الوفاق بإيقاف التوظيف لمدة اربعة اعوام.. 
وقال: إن االقدام على اتخاذ قرار كهذا خطأ 

كبير وسيفاقم معاناة خريجي الجامعات 
الجدد باإلضافة للخريجين القدامى الذين 
يقدرون بمئات اآلالف من الشباب والشابات 
الذين سيكون عليهم االنتظار إل��ى ما 
بعد اربعة أع��وام بحيث سيكون األطباء 

والمهندسين قد نسوا )تخصصاتهم(.  
وتابع الجندي : ألم يكن تشغيل الخريجين 
أولوية مقدمة على تجنيد )200( الف جندي 
الشيخ بأساليب حزبية وسرية.. وتساءل لم 
يكن من األفضل العودة الى تطبيق خدمة 
الدفاع الوطني لنضرب عصفورين بحجر 
واحد بحيث يكون لنا جيش احتياطي وتوفر 
من المصاريف للمجندين  بدال من التجنيد 
من خلف اسوار وزارة الدفاع .. موضحا ان 
اجمالى عدد القوات المسلحة واألمن في 
الجمهورية اليمنية بحسب اإلحصاءات 
الرسمية قبل التجنيد الجديد هي )375( 

الف ضابط او جندي. 
وطالب الجندي بإلغاء التجنيد الجديد 
وتوظيف بدلهم من خريجي الجامعات 

والمعاهد.
مشددًا على ضرورة إيجاد حل إلخراج اللواء 
على محسن من منصبه الذي يستغله في 
تجنيد اتباع مشائخ ودفعهم للجيش واألمن 

بدون أي خبرات أو مؤهالت .
وكشف القيادي المؤتمري ان نصيب 
منصور الحنق  )4( الف مجند من التجنيد 

الجديد، وقال مخاطبًا اللواء على محسن 
»نحن نريد من أوالد المشائخ ان يتحولوا 
الى منتجين ولديهم مشروعات استثمارية 
ويتوقفوا ع��ن التقطعات، وان��ت تريد 
بتصرفاتك هذه ان تحولهم الى عسكر«!   

وأضاف عبده الجندي انه يتلقى اتصاالت 
من كل المحافظات توكد أن هناك عمليات 
تجنيدات تتم لياًل بتوجيهات من حزب 
اإلص���الح تقضي بتجنيد 100 - 200 
شخص في كل مركز انتخابي من اجل حجز 

المراكزاالنتخابية الى عام 2014م..
واستنكر الناطق الرسمي قيام األخ محمد 
حسن دماج محافظ عمران بإقصاء مديري 
مديريات جامعيين لديهم الخبرة وتعيين 
بداًل عنهم  مدراء أمن أميين من »الخبرة« 

كانوا مرافقين مع مشائخ..
م��ن جهة ثانية أك��د الناطق الرسمي 
التزام المؤتمر وحلفائه بتوجيهات رئيس 
الجمهورية حول حصر مدة قانون العدالة 
االنتقالية والمصالحة الوطنية في أحداث 
2011م حسب القرارات الدولية.. وقال: 
ان قانون العدالة االنتقالية  أعده الوزير 
المخالفي واختلفت حوله الحكومة ورفعه 
الجمهورية حسب  ل��ى رئيس  ا رئيسها 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وليس 
لدى المؤتمر الشعبي العام أي مانع من 
ان يمتد بآثر رجعي الى عام 1948م او 

الى عام 1962م او 1963م بداًل من عام 
1994م الذي يخدم مصلحة جهة معينة 
متهمة بإلحاق سلسلة من المآسي بأبناء 

الشعب .
وط��ال��ب  القيادي المؤتمري :بتنفيذ 
لمتعلقة  ا نية  لما لبر ا للجنة  ا ت  صيا تو
بمحاكمة المسؤولين عن وزارة الكهرباء 
الذين أساءوا تفسير أوامر رئيس الجمهورية 
وم���رروا ع��ق��ودا ب��ال مناقصات وخالفوا 

توجيهات الرئيس بإلغاء هذه العقود. 
لسفير  ا تصرفات  لجندي  ا واستهجن 
األمريكي بصنعاء ووصفها بأنها ال تتفق مع 
االعراف والقواعد الدوبلوماسية ودعاه ان ال 
يكون مستفزًا بما يصدر عنه من تصريحات 

في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها. 
وخ��اط��ب ال��ج��ن��دي السفير االمريكي 
جيرالدفايرستاني قائاًل: انت تمثل اعظم 
دولة في العالم وال تمثل هذه الجهة الحزبية 
او تلك الجهة العسكرية المتمردة كن كما 
تريد دولتك ان تكون دبلوماسيا حصيفا 
التدخل في  اإلبتعاد عن  حريصا على 

الشئون الداخلية لليمن. 
وعبر الناطق الرسمي عن مباركة المؤتمر 
وحلفائه لألستاذ حسن زيد الذي تم انتخابه 
أمينًا عامًا لحزب الحق، وقال: انه خرج من 
عالم المتورات الى عالم القطارات في 

المؤتمر العام لحزبه.
ودع��ا القيادي المؤتمري كافة القوى 
السياسية الى ترك المكايدات والمزايدات.. 
وقال: العالم يهتم بنا ومجلس األمن ونحن 
منشغلون في صراعاتنا ومكايداتنا هناك 
من يطالب باالنفصال والبعض يسعون 
لإلستيالء على السلطة وإلغاء اآلخرين وذاك 
يخطط لكيفية االستيالء على الدعم الدولي 
الذي لم نجد له مكانًا أو ذكرًا في الموازنة 

العامة للدولة. 
 آن االوان لندخل معًا الى مؤتمر الحوار 
الوطني ونقدم ماهو محدد لنا من الممثلين 
وان ندفع بقوة لتطبيق ق��رارات إع��ادة 
الهيكلة ونشرع في بناء الدولة المدنية 
الحديثة دولة النظام وسيادة القانون ويجب 
علينا جميعًا ان نقف مع فخامة المشير 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
فهو يبذل جهودًا مكثفة إلخراج البالد من 
أزمتها السياسية واالقتصادية والعسكرية.  

اكد الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني عبده الجندي ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  أقرت 
في اجتماعها األخير قائمة أس��ماء ممثليه الى مؤتمر الحوار الوطني بصيغتها النهائية وتم ابالغ رئي��س اللجنة الفنية الدكتور 
عبدالكريم االرياني بأن المؤتمر وحلفائه جاهزون لتس��ليم قائمة ممثليه ش��ريطة ان ال يفتح الكشف من الظرف المغلق إال بعد 

تسليم حزب اإلصالح والمشترك قوائم ممثليهم الى مؤتمر الحوار. 

رئيس املؤتمر يعزي الدكتور
 محمد الريمي بوفاوة والده

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر برقية عزاء ومواساة 
للدكتور محمد صالح الريمي عضو اللجنة الدائمة بوفاة والده.. جاء 

فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

»وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 
راجعون«

صدق اهلل العظيم
األخ الدكتور/محمد صالح الريمي عضو اللجنة الدائمة واخوانه 

المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم وبهذا المصاب الجلل أعبر لكم 
باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 

عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.إنا هلل 

وإنا إليه راجعون..

....و يعزي عبدالقادر الزهماء
 بوفاة نجله 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة الى األخ عبدالقادر حسين الزهماء عضو قيادة فرع 

المؤتمر بشبوة بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى نجله جاء فيها:
)يَا َأيَّتُهَا النَّْفسُ اْلمُْطمَئِنَُّة ارِْجعِي ِإَلى رَبِّكِ رَاضِيًَة مَرْضِيًَّة 

َفادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي( صدق اهلل العظيم
األخ/ عبدالقادر حسين الزهماء

عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة شبوة المحترم

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى ولدكم 
أحمد عبدالقادر وبهذا المصاب أبعث إليكم باسمي شخصيًا ونيابة 
عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. بأصدق التعازي 
والمواساة.. سائاًل المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 

والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ِهّ وَِإنَّا ِإَليْهِ رَاِجعوَن ِإنَّا هلللِ

....و يعزي بوفاة املناضل عبدالهادي 
البهلولي 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة اللواء/ عبدالهادي البهلولي جاء فيها:

األخ الدكتور/ محم�د عبداله�ادي البهلول�ي 
وإخوانه..وكافة آل البهلولي الك�����رام

ببالغ الحزن وعميق المواساة تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل اللواء 
عبدالهادي بن هادي مبخوت البهلولي الذي وافته المنية بعد حياة 
حافلة بالعطاء سخرها في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية.. 
وأبلى بالءًا حسنًا في مواجهة أعداء الثورة والجمهورية، وهو دور مستمد 
من دور والده الشيخ هادي بن مبخوت البهلولي الذي كان من كبار 
المناضلين الذين قارعوا اإلمامة وتسلطها.. وناضلوا حتى استطاع 

شعبنا تفجير ثورته في ال�26 من سبتمبر عام 1962م.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاة والدكم، نسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم 

وجميع أفراد األسرة الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

....و يعزي رئيس مؤتمر عدن
 بوفاة شقيقه  

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة إلى الدكتور مهدي عبدالسالم رئيس فرع المؤتمر بعدن 
بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى علي عبداهلل عبدالسالم جاء فيها:

)يَا َأيَّتُهَا النَّْفسُ اْلمُْطمَئِنَُّة ارِْجعِي ِإَلى رَبِّكِ رَاضِيًَة مَرْضِيًَّة 
َفادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي( صدق اهلل العظيم

األخ الدكتور/ مهدي عبدالسالم
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عدن المحترم

تلقينا نبأ وف��اة المغفور له ب��إذن اهلل تعالى األخ/ علي عبداهلل 
عبدالسالم.. وبهذا المصاب أبعث باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. بأصدق التعازي والمواساة.. 
سائاًل المولى - عزوجل - أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن 

يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.
ِهّ وَِإنَّا ِإَليْهِ رَاِجعوَن ِإنَّا هلللِ

..و يعزي بوفاة الشنعاء 
وعنرت ونجاد  

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ببرقية 
عزاء ومواساة لألخ العميد الدكتور احمد على الشعناء واخوانه وكافة 
ال الشعناء في وفاة والده على سالم الشعناء الذي انتقل الى جوار ربه 
سبحانه وتعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص من اجل 
الوطن وتحرره واستقالله ووحدته مشاطرا كل آل الشعناء احزانهم 
ومعبرا عن تعازيه الحارة وتعازي كل قيادات وهيئات وكوادر واعضاء 
وانصار المؤتمر الشعبي العام .. وعميق المواساة في هذا المصاب 
الجلل سائال المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان 

يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
كما بعث الزعيم على عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ببرقية 
عزاء ومواساة في وفاة اللواء حميد على عنتر الذي وافته المنية بعد عمر 
حافل بالعطاء والبذل في خدمة الوطن سواء في السلك العسكري او 
المدني حيث كان عليه رحمه اهلل مثاال للمسئول المتفاني والمخلص 

في اداء واجباته.
وعبر الزعيم على عبداهلل صالح في البرقية التي بعث بها الى اوالد 
الفقيد عادل وسمير باسمه وباسم قيادات وهيئات واعضاء وانصار 
المؤتمر الشعبي العام عن احر التعازي وعميق المواساة ألبناء واخوان 
واسرة وكافة آل عنتر في مصابهم الجلل سائال المولى عز وجل ان يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم كل 
اهله وذويه الصبر والسلوان.

وفي سياق متصل بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام ببرقية عزاء 
ومواساة باسمه وباسم قيادات وهيئات واعضاء المؤتمر الشعبي العام 
الى االخ العميد الدكتور محمد راجح نجاد في وفاة اخيه العميد الدكتور 
يحيى راجح نجاد الذي رحل عن الدنيا الفانية بعد حياة مليئة بالعمل 
الصادق والمخلص في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة وقدم 
خدمات طيبة جليله للكثير من الناس .. مبتهال الى المولى العلى القدير 
ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته .. وان يلهم كل 
اهله وذويه الصبر والسلوان انه سميع مجيب.. انا هلل وانا اليه راجعون.

....و يعزي صالح الحاج واخوانه
 يف وفاة والدهم

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة لألخ صالح عبده الحاج واخوانه بوفاة والدهم عبده مهدي 

الحاج الى نص البرقية.
“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 

راجعون”  صدق اهلل العظيم
األخ/ صالح عبده الحاج

نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية -  وإخوانه        المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة والدكم/ عبده مهدي الحاج .. وبهذا 
المصاب الجلل أعبر لكم باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 

المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.إنا هلل 

وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث عددًا من برقيات التعازي

عبده الجندي.. في مؤتمرصحفي

 إيقاف الحكومة التوظيف إعالن حرب على الشباب
تجنيد )200( ألف من »اإلخوان« يثير مخاوف كثيرة

البركاني: تخلف المشترك 
عن تسليم قائمة أسماء 

ممثليهم يكشف عن 
معرقلي التسوية

أوض��ح الشيخ سلطان البركاني- األمين العام 
المساعد للشؤون السياسية في المؤتمر- أن تسليم 
المؤتمر وحلفائه لقائمة أسماء ممثليهم لمؤتمر 
الحوار إلى الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئيس اللجنة 
الفنية لإلعداد والتحضير لمؤتمر الحوار يعد تأكيدًا 
على التزامهم بالمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، 
وحرصًا على إنجاح الحوار الوطني وعملية التسوية 

السياسية في اليمن. 
وقال البركاني :لقد تم تأجيل إعالن قائمة ممثلي 
المؤتمر وحلفائه بسبب تخلف أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائهم عن تسليم قائمة ممثليهم إلى اللجنة 

الفنية لإلعداد لمؤتمر الحوار . 
واعتبر تخلف أحزاب المشترك عن تسليم قائمة 
أسماء ممثليهم دلياًل جديدًا على من يعرقلون 
عملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة ،ومن يضعون العراقيل واالشتراطات 
ويسعون إلعاقة مؤتمر الحوار الوطني تارة بافتعال 
شروط جديدة ،وتارة بتخلفهم عن تسليم قائمة 

ممثليهم، وتارة برفض قرارات رئيس الجمهورية . 
وتمنى البركاني على المشترك وشركائه أن يتجاوزوا 
خالفاتهم ومشاكلهم ويغلبوا مصلحة اليمن ويسلموا 
قائمة ممثليهم إلى مؤتمر الحوار الوطني خاصة 
وهم يعلمون أن العملية السياسية محكومة بأوقات 
زمنية محددة وان أي تأخير سيكون على حساب إنجاح 
المرحلة االنتقالية والفشل في الوصول إلى انتخابات 

فبراير 2014م كما نصت عليه المبادرة وآليتها. 


