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رئيس المؤتمر يعزي الشيخ محمد القاضي 
في وفاة ولده 

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة عبداهلل 

محمد عبدالعزيز القاضي.. جاء فيها:
األخ الشيخ/ محمد عبدالعزيز القاضي
وكافـــــة آل القاضــــي المحترمــون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة ولدكم المرحوم 
-بإذن اهلل- عبداهلل محمد القاضي الذي اختاره اهلل سبحانه 

وتعالى إلى جواره وهو في ريعان شبابه.
.. وباسم قيادات  اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 
لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا 
الصبر والسلوان..

إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..و يعزي في وفاة العميد
 الدكتور أحمد الجرموزي  

بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام -برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد 

الدكتور أحمد علي الجرموزي.. جاء فيها:
األخ/ هشام أحمد علي الجرموزي

وإخوانه.. وكافـة آل الجرمـوزي المحترمون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم العميد 
الدكتور أحمد علي الجرموزي أحد الكوادر العلمية المؤهلة 
في السلك العسكري والمدني.. والذي انتقل إلى رحمة 

اهلل سبحانه وتعالى إثر مرض عضال ألم به بعد حياة 
حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب والتحصيل العلمي وفي 
تربية األجيال، حيث بدأ حياته العملية في سلك القوات 
المسلحة في مجال التوجيه المعنوي منذ بداية شبابه، 
وكان مثااًل للضابط الدؤوب والمثابر المتطلع لمزيد من 
التحصيل العلمي وبلوغ الدرجة العلمية العالية، فواصل 
تعليمه المدني داخل الوطن وخارجه بفضل إصراره وقوة 
عزيمته حتى وصل إلى درجة الدكتوراه في علم النفس، 
وعمل في مجال التدريس في جامعة صنعاء، وقبلها 

مُدرسًا في الكلية الحربية.
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في وفاة 
والدكم.. الذي يعتبر رحيله خسارة كبيرة للوطن والقوات 
المسلحة، لنسأل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

 ..و يعزي الحرازي بوفاة شقيقته
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة لألخ عبداهلل علي 
الحرازي- نائب رئيس قطاع التلفزيون قناة اليمن- في 

وفاة شقيقته.
وعبر الزعيم عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة وكل 
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ألسرة الفقيدة ومشاطرته أحزانهم في هذا المصاب 
الجلل، سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته 

وأن يسكنها فسيح جنانه.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز

الجندي يوجّه نداًء عاجاًل لخادم 
الحرمين الستثناء المغتربين اليمنيين

مؤتمر الشيخ عثمان يناقش حل مشاكل المواطنين

ماجد عبدالحميد

توجه الناطق الرسمي للمؤتمر وحلفائه عبده الجندي 
بالشكر والتقدير والعرفان باسم المؤتمر وقياداته وقواعده 
وانصاره لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية 
السعودية وولي عهده وللشعب السعودي واألطباء على 
الرعاية الصحية المفتوحة والجيدة التي تلقاها الزعيم علي 
عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام- في مستشفيات 

المملكة.
وقال الجندي: ان الزعيم علي عبداهلل صالح عومل أثناء 
تواجده في األراضــي السعودية للعالج معاملة الرؤساء 
وبالمكانة التي تليق به، مضيفا: » ان ذلك يدل على عالقة 
أخوة وجوار متينة ووثيقة تربط الشعبين الشقيقين«.. مشيرًا 
- في مؤتمر صحفي عقده األربعاء بصنعاء- إلى ان حفاوة 
االستقبال وكرم الضيافة أشعر الجميع بأنهم في صنعاء 

وليس في الرياض .
وفيما أعاد الجندي تأكيده أن زيارة رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبداهلل صالح إلى السعودية مؤخرًا كانت 
عالجية، حيث أجرى الزعيم أثناء تواجده في السعودية أربع 

عمليات جراحية ناجحة.
أراضــي  اليمنيين في  المغتربين  ناة  معا وبخصوص 
المملكة- وجه ناطق المؤتمر نداًء عاجاًل إلى خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، المحب - حد قوله- 
لكل اليمنيين، طالبه فيه بأن يوجه بعناية خاصة لليمنيين 
المتواجدين في السعودية.. وقال: نحن في اليمن أخوة لهم 
في الجوار والعروبة واإلسالم فال يمكن أن يفرطوا فينا أو 

يتخلوا عنا على اإلطالق.
وتابع الجندي:« نلتمس من خادم الحرمين نظرة خاصة 
لليمنيين مراعاًة ألوضاعهم، فمثلما كان سباقًا في تقديم 
العون والمساندة لليمن في أحلك الظروف، عليه اليوم أن 
يوجه تعليماته الستثناء اليمنيين من هذا القانون أو التخفيف 

عنهم.
وذكر الجندي األشقاء السعوديين بأن أزمة العام 2011م 
مازالت قائمة في اليمن ومــازال أبناء اليمن يعانون من 
وطأتها.. وقال: »نأمل أن يوفر خادم الحرمين الشريفين 

لليمنيين ماوفره نجاشي الحبشة لطالئع المهاجرين«.
كما طالب القيادي المؤتمري رئيس الجمهورية عبد ربه 
منصور هادي بأن يعطي قضية المغتربين اليمنيين في 
السعودية ماتستحقه من االهتمام والمتابعة.. مبينًا أنه إذا 
انتهت األشهر الثالثة التي مُنحت للمغتربين اليمنيين في 
المملكة إلصالح أوضاعهم وهي فترة قصيرة سوف يحصل 

لهم ماال يتوقعونه.
وتحدث الجندي عن ان الحوار الوطني بدأ ينتقل من مرحلة 
الخطابات إلى مرحلة الحوار الجاد والمسئول، وكشف عن 
توافقات بين جميع المتحاورين في مؤتمر الحوار على نظام 

برلماني ونظام القائمة النسبية .
في حين انتقد بشدة حديث اللجنة العليا لالنتخابات عن 
إعداد سجل انتخابي الكتروني.. وقال: يجب علينا ان نحافظ 
على السجل االنتخابي الموجود، أما السجل االلكتروني فمن 

الصعب تنفيذه في اليمن خصوصًا في الجنوب وفي ظل 
األوضاع االمنية المتردية.

وخاطب الجندي رئيس اللجنة العليا لالنتخابات قائال: »انتم 
تعرفون ان السجل االنتخابي االلكتروني يحتاج إلى أموال 
طائلة ويجب علينا أن ال نقفز إلى الخيال بأننا سنعمل سجاًل 
الكترونيًا وبالرقم الوطني واألوضاع األمنية واالقتصادية 

والسياسية مازالت متردية«.
كما عبر أيضًا عن آسفة الشديد لقيام رئيس اللجنة العليا 
لالنتخابات القاضي الحكيمي بفصل ما يربو على )15( مديرًا 
عامًا من عملهم في اللجنة بهدف إيجاد عالقة ثقة بينه وبين 

جماعة اإلخوان المسلمين في اليمن.
وبيَّن الجندي ان صرف سيارة من قبل وزير العدل ألحد 
القضاة المنتمين لإلصالح كان سببًا في النشر والترويج لتلك 
اإلشاعات واألكاذيب التي زعمت صدور قرار من النائب العام 
بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبداهلل صالح، و12 شخصًا 

من معاونيه في قضية جمعة 18 مارس.
وفيما نفى الجندي صحة تلك األنباء ووصفها باألكاذيب 
التي انتهجتها جماعات اخوانية تحب الظهور على اإلعالم 
بأي طريقة كانت، قال ان النائب العام ال عالقة له بذلك ولم 

يصدر مثل تلك القرارات .
وتوجه القيادي المؤتمري بالتحية والتقدير للرئيس هادي 
لرفضه استقالة محافظ تعز شوقي هائل.. وقال: ان المحافظ 
شوقي هو أنسب محافظ لتعز، واألغلبية المطلقة بالمحافظة 

تؤيده وتدعمه وتقف إلى جانبه.
ووصف مايتعرض له المحافظ شوقي من حملة شرسة 
وهجوم الذع من قبل أحزاب ال تريد ان يسود األمن واالستقرار 
في تعز وتريد حرق األخضر واليابس في تعز واقصاء واجتثاث 
مواطنين أكفاء واستبدالهم بآخرين- بالحملة المسعورة التي 

ال تخدم اليمن والمحافظة في المرحلة الحالية.
وأشاد الجندي بتوجيهات قيادات المؤتمر الخاصة برفع 
الخيام واالعتصامات في ميدان التحرير، داعيًا إلى رفع 
اعتصامات الجامعة أسوة بميدان التحرير، وقال: لقد آن االوان 
ان ترفع الخيام التي عطلت الحياة االجتماعية واالقتصادية 

واألمنية في بالدنا.

> كتب: بليغ الحطابي
أكد نائب رئيس الدائرة الفنية 
للمؤتمر خالد حزام أبو عيده وقوع لجنة 
االنتخابات تحت ضغوط حزبية من قبل 
اللقاء المشترك وبالذات حزب االصالح الذي 
يعمل باستماتة على »اخونة« اللجنة وهو 
ما كشفته رسالتهم لرئيس الجمهورية 
لبوا  طا حيث  مراميهم،  فضحت  لتي  ا
رئيس الجمهورية بتغيير كــادر اللجنة 
العليا لالنتخابات وقد تمكنوا بضغطهم 
على اللجنة من اقصاء كثير من مديري 
وموظفي اللجنة وفروعها من المحافظات.
وقــال أبو عيده لـ»الميثاق«: إذا عدنا 
إلى المراحل االنتخابية السابقة سنجد 
أن رئــيــس وأعــضــاء لجنة االنتخابات 
كانوا يشكلون من األحزاب والتنظيمات 
السياسية وبالتالي عملية التوظيف للكادر 
والتقاسم كانت تتم وفقًا لحصة كل حزب 
وحسب االتفاقات التي تمت في حينها.. 
وهو اعتراف من االصالح تضمنته رسالته 
الموجهة لرئيس الجمهورية الخاصة بتغيير 
كادر اللجنة العليا لالنتخابات بزعم أن 
60% منهم ينتمون للمؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وهو اعتراف بأن النسبة األخرى 
40% كانت لهم حتى اليوم.. ما يدحض 

مزاعم سيطرة المؤتمر عليها..
وأضــاف: وحين لم تستجب مطالبتهم 
سعوا الى الضغط إلنشاء إدارة مشروع 
السجل االنتخابي الذي يريدون من خالله 
استنساخ لجنة انتخابات أخرى »اخوانية« 
مسيرة وفق رغباتهم وأهدافهم السياسية 
التي ما فتئت تضع العراقيل والعقبات 
الكأداء اليوم إلجهاض اتفاق التسوية وما 
تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها وقراري 
مجلس األمن الدولي فيما يخص المرحلة 
االنتقالية واالنتخابات عام 2014م وقبلها 

االستفتاء على الدستور.

شروط تعجيزية
وأكد نائب رئيس الدائرة الفنية وشؤون 
االنتخابات على حرص المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه على إنجاح االستحقاقات 
االنتخابية والسياسية والحزبية التسوية 
والمرحلة االنتقالية وتنفيذ آلية المبادرة 
الخليجية وعدم معارضتهم أو انتقائهم 
ألي من اإلجراءات تجاه ما قامت به لجنة 

االنتخابات اليوم فيما يتعلق 
مة  د لقا ا ت  قا ستحقا ال با
وعلى رأسها مشروع السجل 
االنتخابي االلكتروني اال أن 
تعامالت أحــزاب المشترك 
وشركائهم واشتراطاتهم 
قد تعيق من تلك االلتزامات 

واالستحقاقات.

بصمة العشر
ــو عيده  وتــطــرق خــالــد أب
الى واحــد من االشتراطات 
التي يتعسف بها المشترك 

وشركاؤه ويمارس ابتزازه على الدولة 
وقيادة المؤتمر الشعبي وحلفائه على 
الرغم من أنه بات الحاكم والسلطة.. وهو 
أن يتم أخذ البصمة للناخب من خالل العشر 
األصابع وهو ما ال يتفق موضوعيًا وعمليًا 
مع قدرة االجهزة المطلوبة والمخصصة 
البهام واحــدة ما سيستغرق وقتًا أطول 
في إيجاد وإدخال نظام البصمات للعشر 
األصــابــع وايــضــًا وقــتــًا أكبر فــي عملية 
التسجيل.. فيما الفترة المخصصة لإلعداد 
والتجهيز لذلك تعاني من ضغط الوقت كما 

أعلن خبراء المنظمات ولجنة االنتخابات.
منبهًا الى أن هذه االشتراطات والعراقيل 
تؤكد عــدم جدية المشترك في تنفيذ 

االستحقاقات القادمة.
واستعرض أبو عيده عددًا من العراقيل 
االضافية الفنية والمالية بقوله: المانحون 
التزموا في البداية بدعم اللجنة العليا 
لالنتخابات وبعد أن تم تحديد االجهزة 
المطلوبة وعالية الدقة والشفافية بدعم 
يقدر بمبلغ 36 مليون دوالر.. فيما نفاجأ 
أيضًا بقيام المانحين بإبالغ اللجنة بأنهم 
لم يستطيعوا توفير ســوى 26 مليون 
دوالر، وهذا سينعكس على المواصفات 
في األجهزة والمقتنيات المطلوبة التي 
االعتماد عليها في عمل سجل  سيتم 
انتخابي جديد يكون مشروعًا استراتيجيًا 
يخدم البالد تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا 

وديمقراطيًا.
الجانب اآلخــر أن لجنة االنتخابات لم 
ا  هذ تجنيب  ن  بشأ تها  طا حتيا ا خذ  تأ
المشروع مخاطر االختراق االلكتروني 
»التهكير« خاصة في ظل معرفتها أن 
النظام االنتخابي في كينيا الذي أخذت 

به.. تعرض لالختراق 
وأدى الى توقف العملية 
االنتخابية.. كما أنه لم 
ــاة جوانب  ــراع يتم م
االخـــتـــالف الــثــقــافــي 
والسياسي والجغرافي 
واالمــنــي بين بالدنا 

وكينيا.
الفتًا الى أن ما يعيب 
ــذا الــنــظــام هــو أن  ه
الناخب لن يتمكن من 
اإلدالء بصوته اال في 
ــرة الــتــي سجل  ــدائ ال
فيها خاصة في االنتخابات البرلمانية، 
كما أن عملية انجاز السجل االلكتروني لن 
تتم في وقت أو مرحلة واحدة كما هو حال 
السجل اليدوي بل سيتم على أربع مراحل 
بحيث سيتم توزيع محافظات الجمهورية 
على مناطق معينة تنفذ في بعض منها 
كل مرحلة أو يتم توزيعها على المراحل 
بحيث أن كل مرحلة تعمل ما بين 20 - 
30 يومًا حسب ما أفاد به رئيس لجنة 

االنتخابات..
وفيما يتعلق بضغط الوقت أمام عملية 
االستفتاء التي يفترض أن تجرى قبل 
االنتخابات 2014م قال أبو عيده: لجنة 
االنتخابات لن تستطيع أن تجري االستفتاء 
بناء على السجل االلــكــتــرونــي، لذلك 
هناك مقترح باستخدام السجل السابق 
اليدوي واعتماد اآللية التي تم تنفيذها 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 
2012م .. ألنه وفقًا للجدول الزمني المعد 

والسجل االلكتروني سيتأخر.
وقــال: إنه قبل الشروع في اية عملية 
بي  النتخا ا لسجل  ا لمشروع  تجريبية 
االلكتروني يجب عمل وثيقة تتفق عليها 
جميع القوى السياسية واالطراف المعنية 
تتضمن البدائل المناسبة في حال تعثر 
القيد والتسجيل االلكتروني ألي أسباب 
أمنية أو أخرى سواًء أكان في محافظات 
معينة أو دوائر أو مراكز انتخابية وذلك 
حرصًا على أن يمارس جميع المواطنين 

حقوقهم.
 واختتم حديثه بالتأكيد على موقف 
ــجــاح كافة  المؤتمر وحــرصــه على إن
االستحقاقات االنتخابية بما تشمله من 

خطوات وإجراءات.

المؤتمر وحلفاؤه حريصون على إنجاح 
استحقاقات المرحلة والسجل االنتخابي

نائب رئيس الدائرة الفنية للمؤتمر لـ»الميثاق: 

دعا قيادة المحافظة للتفاعل مع القضايا الخدمية

> عدن - »الميثاق«  ياسر شمسان

> عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في 
الدائرة )27( بمديرية الشيخ عثمان محافظة 
عدن اجتماعًا دوريًا لها برئاسة االخ محمد حسين 
الحميقاني رئيس الفرع وذلك بحضور قيادات 
الفرع وعدد من رؤساء المراكز التنظيمية للفرع.

ـــددًا مــن القضايا  ــد نــاقــش االجــتــمــاع ع وق
والمواضيع التنظيمية المتصلة بنشاط الفرع 
ــردي مستوى بعض الخدمات   ــذا قضايا ت وك
المقدمة للمواطنين في المديرية وسبل حلها 

ومعالجتها.
وفي االجتماع أشار رئيس فرع المؤتمر الى أن 
بعض المراكز التنظيمية في الفرع مازالت تعاني 
من بعض الخمول في األداء التنظيمي وذلك ما 
جعلنا نعمل على الدفع بعدد من العناصر الجديدة 

لتنشيط العمل التنظيمي في فرع المديرية.
مؤكدًا على أهمية تصحيح العمل في بعض تلك 
المراكز التنظيمية، وعلى أن هناك قيادات شابة 
يمكن االعتماد عليها في قيادة بعض المراكز 
ولديها نشاط وحماس، هذا وتناولت النقاشات 
قضايا خدمية كضرورة فتح الشوارع الرئيسية 
لتخفف االزدحــام الشديد الناتج عن اغالقها.. 
باالضافة الى تكدس القمامات وماتسببه من 
ــاج لالهالي من مشاكل بيئية وصحية..  ازع
ولم تغب عن االجتماع قضايا البلدية والتعليم 

ومستوى االهال الحاصل في هذين المجالين.
 وخلص االجتماع الى عدد من التوصيات الهامة 

وهي:
- يتقدم المؤتمر بالشكر لقيادة السلطة المحلية 
بالمديرية لتواصلها مع قيادة فرع المؤتمر والذي 
يؤكد وقوفه قيادة وأعضاء ومناصرين معها لحل 

كافة المشاكل الخدمية وغيرها.

- يكلف االجتماع االخوة المسؤول التنظيمي 
واالعالمي والرقابي بالعمل على تقييم العمل  
خالل النصف الفصلي منذ يناير وحتى يونيو 
2013م ويوصي االجتماع برفع مذكرة تتضمن 
كافة القضايا المطروحة الى قيادة المحافظة 

للعمل على تنفيذها.
- يوصي المجتمعون قيادة المؤتمر بالمحافظة 
عدن على التفاعل االيجابي مع فرع المؤتمر 
بالمديرية وكذا مع جميع فروع المؤتمر بمديريات 
المحافظة لكل ما من شأنه تحسين وتطوير 
مستوى األداء السياسي والتنظيمي للمؤتمر خالل 
المرحلة المقبلة والحالية لتمكينه من النهوض 

بدوره الرائد في المجتمع وخدمة المواطنين.
- يوصي االجتماع قيادة المحافظة بتكريم 
العناصر النشطة في الفرع والتي تبذل جهودًا 
مشكورة لتطوير األداء التنظيمي في المديرية 

ليكون رافدًا لها لمواصلة جهودها.


