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رئيس المؤتمر يعزي 
بوفاة هادي صبر

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
ع��زاء وم��واس��اة إل��ى األخوين محمد 
وصالح هادي بن صالح صبر وجميع 
آل صبر )قبائل نهم( محافظة صنعاء 
وذلك بوفاة والدهم الشيخ هادي بن 

صالح صبر.
وأشار الزعيم في برقية العزاء إلى 
أن الفقيد الراحل كان احد الشخصيات 
االجتماعية والسياسية التي وقفت مع 
الشرعية في كل الظروف ومنذ القدم، 
وكان من الشخصيات الفاعلة داخل 
المجتمع وساهم في تحقيق السلم 

االجتماعي والتنمية في المنطقة.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام 
باسمه واسم قيادات وهيئات وأنصار 
العام  الشعبي  المؤتمر  وك����وادر 
وحلفائهم وأنصاره عن بالغ االسى 
واالسف بهذا المصاب.. سائاًل العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

..و  يعزي في وفاة 
الشيخ السنفاني

 بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي 
أحمد حسين السنفاني ال��ذي وفاه 
األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في 

خدمة الوطن والمجتمع..
وعبّر الزعيم عن أحر التعازي وعميق 
المواساة في ه��ذا المصاب الجلل 
باسمه شخصيًا وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده 
بواسع رحمته وغفرانه.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و  يعزي في وفاة الشيخ 
ناجي القوسي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة األخ الشيخ 
عبداهلل بن ناجي بن مقبل القوسي.. 

جاء فيها:
األخ الشيخ/ علي بن عبداهلل بن 

ناجي القوسي
القوس���ي  آل  وإخوان�ه وكاف���ة 

الك���رام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ 
وفاة األخ الشيخ عبداهلل بن ناجي بن 

مقبل القوسي الذي وافاه األجل بعد 
حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة 
الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، 
حيث كانت له إسهامات كبيرة ومتميزة 
ف��ي مسيرة بناء ال��دول��ة وترسيخ 
ُأسسها.. وفي تطوير الجانب اإلداري 
الحكومي من خالل المواقع القيادية 
التي تسنمها والتي كان آخرها محافظًا 

لمحافظة الجوف..
اننا ونحن نعزيكم باسمي شخصيًا.. 
وب��اس��م ق��ي��ادات وهيئات وأعضاء 
ل��ع��ام وحلفائه  ا الشعبي  المؤتمر 
وأن���ص���اره ب��ه��ذا ال��م��ص��اب الجلل 
ونشاطركم أحزانكم برحيل واحد من 
رجال الوطن األوفياء المخلصين الذي 
أدوا واجبهم الوطني بإخالص وكفاءة 
واقتدار، نسأل اهلل العلي القدير أن 
ويسكنه   . رحمته. بواسع  يتغمده 
الصبر  جميعًا  ويلهمكم   . ل��ج��ن��ة. ا

والسلوان.إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..و  يعزي في وفاة الشيخ 
صالح أبو شائع

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة لألخ عبدالولي صالح 
علي أبوشايع في وفاة والده الشيخ 
صالح علي أبو شايع الذي وافاه األجل 
بعد حياة حافلة في خدمة الوطن 

والمجتمع.. 

معربًا عن عميق مواساته وبالغ حزنه 
ومشاطرته وإخوانه وكافة آل شايع 
بهذا المصاب الجلل، سائاًل المولى 
-عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهمهم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

..و  يعزي في وفاة سهيل 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة األخ سهل عمر 
بن سهل عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 

الشعبي العام.. جاء فيها:
األخ/ حسي���ن سه��ل عم��ر ب��ن 

سه�����ل
وإخوانه وكافة آل بن سهل - تريم 
حضرموت المحترم��ون بأسى بالغ 
وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم 
المرحوم األخ سهل عمر بن سهل 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة 
بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع، 
حيث كان -رحمه اهلل- أحد مؤسسي 
المؤتمر الشعبي العام بحضرموت 
وأحد الشخصيات االجتماعية البارزة 
الذين خدّموا المجتمع وحل قضايا 

الناس..
اننا إذ نعزيكم في ه��ذا المصاب 
الجلل باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 

وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام، لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. 
ويلهمكم  ويسكنه فسيح جنانه.. 

جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و  يعزي في وفاة رجل 
االعمال محمد الموجاني

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
ع��زاء وم��واس��اة ل��ألخ معمر محمد 
الموجاني في وفاة والده رجل األعمال 
األخ محمد محمدالموجاني الذي وافاه 
األج��ل بعد حياة حافلة في خدمة 

الوطن والمجتمع..
م��ع��ب��رًا ع��ن أح��ر ت��ع��ازي��ه وعميق 
.. وباسم  مواساته باسمه شخصيًا
ق��ي��ادات وهيئات وأع��ض��اء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام بهذا المصاب 
الجلل، سائاًل المولى -عزوجل- أن 
يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. 
ويلهمهم   . ويسكنه فسيح جنانه.

جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

الشعب يتحاور
> كل اليمنيين هذه األيام يمارسون الحوار المسئول ازاء 

مجمل قضاياهم الوطنية..
وما من مقيل او منتدى او ورشة او ندوة إال ويأخذ الحوار 
نصيب األس��د فيها، حتى اضحى الحوار يمثل الخيار 

االستراتيجي.
اشراقات عدة ازاء ذلك بإمكان الراصد والمهتم ان يجد نفسه 
ينساق في التعاطي معها والرصد الموضوعي لما تحمله من دالالت 
عميقة ومنها بالطبع تلك الحوارات الشعبية التي يتواصل قيامها 
على مستوى المحافظات بالتعاون مع السلطات المحلية وبمشاركة 
فاعلة من مختلف الفعاليات الشعبية والجماهيرية واالبداعية التي 
تسجل حضورًا فاعاًل وكبيرًا على صعيد ما تقوم به من حوارات 
وتقدم بالتالي رؤيتها وتصوراتها ازاء مجمل القضايا المطروحة أمام 
مؤتمر الحوار الوطني ويشكلون بفعالياتهم هذه الصورة الكاملة 
لعظمة الحدث الحواري اليمني وإظهاره كفعل شعبي ووطني يشد 
اليه وجدان كل اليمنيين ورغبتهم الجامحة في التطلع الى مستقبل 
أفضل خاٍل تمامًا من كافة المنغصات والتداعيات الخطيرة التي باتت 

تهدد حاضر ومستقبل الوطن.
وهنا نشعر بحالة االستغراب لحالة عدم االهتمام االعالمية غير 
الكافية في تغطية هذه الفعاليات وعرض كل مداوالتها ومناقشاتها 
المسئولة وابراز ما تتمخض عنه من نتائج تمثل عصارة حقيقية لفكر 
وتجارب المشاركين في اثرائها وقدرتهم على المشاركة في تقديم 
نتائج مثمرة من مؤتمر الحوار الوطني خاصة وان أعمال الحوارات 
الشعبية بالمحافظات تتفق تمامًا مع اجندة مؤتمر الحوار، اضافة 
الى ما تكتسبه هذه النتائج من زخم وألق شكلتها قدرات وامكانات 
اكاديمية وعلمية وأدبية وفنية واجتماعية استطاعت بجدارة تحليل 

المشهد ووضع النقاط على 
الحروف والتحديد السليم 

للمعالجات الناجعة له.
والري�����ب ان االه��ت��م��ام 
االع��الم��ي بمختلف ه��ذه 
ال��م��ن��اش��ط ال��ح��واري��ة قد 
يشكل ال��ى ج��ان��ب مؤتمر 
ال���ح���وار ال��وط��ن��ي ل��وح��ة 
ديمقراطية عظيمة شكلها 
اليمنيون من خالل حكمتهم 
ر  كخيا ر  لحوا با نهم  يما ا و
استراتيجي وحيد للنهوض 
بوطنهم، ع���الوة على ان 
هذا االهتمام االعالمي قد 
يحدث تواصاًل حميمًا بين 
لمحافظات  با ورين  لمتحا ا
وبين اعضاء مؤتمر الحوار، 
كما يفتح الباب واسعًا لتدفق 
المعلومات فيما بينهم وبين 

المجتمع اليمني عمومًا بما يعزز من الوعي واالدراك لدى الجميع 
بأهمية القضايا المطروحة وضرورة التعاطي معها بأسس مهنية 
وعلمية تتجاوز باقتدار المصالح الحزبية الضيقة.. وعي عام يتمكن 
من رصد كل ممارسات االبتزاز والتمترس وراء اجندة ومصالح ذاتية، 
ويدفع بأعمال مؤتمر الحوار خطوات متقدمة باتجاه بلوغ االهداف 

المنشودة منه.
خالصًة.. ان التفاعالت الشعبية المتواصلة مع حدث الحوار الوطني 
اشراقات يحق لنا نحن اليمنيين االفتخار بها وبحكمتنا اليمانية 
وقدرتنا على تجسيدها من خالل مختلف االساليب والطرق في 
أروع صور المشاركة الشعبية الواسعة على طريق تعزيز الوحدة 
الوطنية وبناء الدولة اليمنية الحديثة.. وهي اشراقات البد إلعالمنا 
وعبر مختلف وسائله ان يبرزها حتى يفطن العالم أجمع ان اليمنيين 
يقدمون األنموذج األمثل واألروع في التعاطي مع قضاياهم بروح 

ديمقراطية تواقة الى المزيد من االنجاز الحضاري.

يحيى علي نوري

واوضح القيسي في صفحته على 
ردًا  االجتماعي  التواصل  موقع 
على تساؤالت عدد من ابناء حجة 
أنه ومنذ توليه قيادة المحافظة 
قام بإعداد خطة استثنائية تهدف 
لنهضة تنمية حجة وعرضها على 
به  ر عبد ضل  لمنا ا خ  أل ا مة  فخا
منصور هادي رئيس الجمهورية.. 
وال���ذي وج��ه م��ش��ك��ورًا الحكومة 
بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية 
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
)236( بشأن الخطة االستثنائية 
وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة 
التخطيط وعضوية  وزي���ر  األخ 
كٍل من وزراء )االشغال - االدارة 
المحلية - الخدمة المدنية - المالية( 
وكذلك شكلت لجنة فنية برئاستنا 
وعضوية وكالء ال��وزارات المعنية 
وعقدت اللجنة الفنية العديد من 
االجتماعات وشارك فيها األخ الشيخ 
فهد دهشوش والدكتور ابراهيم 
الشامي واالخ عبد الرحمن الملحاني 
اللجنة  وعلي غمضان.. ورفعت 
مقترحاتها  لمجلس الوزراء والذي 
اتخذ ق���رارًا بتخصيص واعتماد 

مبلغ خمسة عشر مليار ريال لتلبية 
الضرورية  المحافظة  احتياجات 
والملحة وبالرغم أن خطة المحافظة 
كانت تتضمن مبلغ وق��درة ثالثة 
وتسعون مليار ريال نظرًا للظروف 
التي تمر بها المحافظة قبلنا بما أقر 

من مجلس الوزراء. 
 وق���ال االخ علي القيسي ان 
قيادة المحافظة كانت خصصت 
مبلغ مليار ريال لجامعة حجة اال 
ان المشروع تعثر لعدم موافقة 
وزارة المالية على صرف الخمسة 
عشر مليار ال��ى اآلن.. واض��اف 
ومازلنا متأملين في االخ وزير 
المالية صخر الوجيه ان ينظر الى 
محافظه حجة النظرة الطيبة وان 
يقدرها اوابنائها وما قدموه من 
تضحيات جسيمة ابتداًء من ثورة 
سبتمبر حتى التاريخ وما قدمته من 
تضحيات في صعدة .. وحاليًا جامعة 
حجة رُصد لها مبالغ في موازنة 
الدولة من خارج الخطة االستثنائية 
وه��ي تعويضات ارض��ي��ة قدم 
واثاث وتجهيزات لرئاسة الجامعة 
ومرافقها وكلياتها ودراس���ات 

وتصاميم مباني جديدة بمبلغ 
اجمالي وق��دره )177.820.00( 

ريال للعام 2013م.
وفي رد على سؤال حول احتياجات 
حجة من الكهرباء والمياه خاصة 
المناطق التهامية قال المحافظ 
القيسي: هناك قصور في الكهرباء 
حيث أصبحت مشكلة عامة على 
مستوى الجمهورية وهناك توجيهات 
من األخ الرئيس بتوفير ثالثين ميجا 
للمحافظة وقد خصصنا لمديريات 
تهامة ما يكفيها في حالة تنفيذ 
المحضر الموقع بيننا نحن ووزارة 
الكهرباء بتاريخ 13 / 11 / 2012م 
بتوفير الثالثين ميجا والتي ما زالت 
متعثرة ما بين وزارة المالية ووزارة 
الكهرباء ورئاسة ال��وزراء ولجنة 
المناقصات .. وقد قمنا بتكليف أحد 
وكالء المحافظة للمتابعة ونحن 
م��ق��درون ظ��روف مناطق تهامة، 
وهذه معالجات اسعافية حتى يأتي 
مشروع الربط من مشروع الطاقة 
الخامس.. وبالنسبة لمشاريع المياة 
فقد كلفنا أحد وكالء المحافظة لحل 
االشكال في مشروع مياه عبس 

ومعالجة مشاريع مياه ميدي وحرض 
العطاء  عن طريق برنامج يمن 
وبقيةالمشاريع جاري المتابعة في 
المعالجات الالزمة، اما بالنسبة 
ه  ميا م��ش��روع  تنفيذ  نية  المكا
مديريات )المفتاح الجميمة كحالن 
الشرف(، فان ذلك مرهون باتفاق 
أهالي المديريات الثالث ومجالسها 
المحلية على الموقع وقد سبق وأن 
قامت الهيئة العامة لمياه الريف 
بإرسال حفار للعمل في وادي سمح 
وتم اعتراضه من االهالي وارجاع 

الحفار..
من جانب آخر وعد المحافظ علي 
القيسي بتوجيه مكتب  بن علي 
التربية بالمحافظة بالتحري في 
شكوى قيام اولياء االمور في ناحية 
تدريس  ليف  تكا بدفع  ح  لمفتا ا
ابنائهم في المرحلة االبتدائية ما 
أضطراكثراالباء الى حرمان أوالدهم 
من التعليم بسبب دفع رسوم رواتب  
لمعلمين ومعلمات ال يتبعون الدولة، 
مشيرًا الى ان ذلك من اختصاص 

المجلس المحلي بالمديرية.

محافظ حجة:

 تعثر مشاريع التنمية 
بسبب وزير المالية

نسعى إليجاد 
معالجات 
إسعافية 
لمشكلة 
الكهرباء

 دعا االخ علي بن علي القيسي 
محافظ حجة وزير المالية صخر 
الوجيه لالفراج عن المخصصات 
المالية للمحافظة الخاصة  بتنفيذ 
الخطة االستثنائية الحتياجات حجة 
لعدد من المشاريع  الضرورية اهمها 
الكهرباء والمياه والجامعة امتثااًل 
لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار 
مجلس الوزراء.

كتب: صادق شلي


