
وعن تقييم عملية التسجيل في الدائرة العاشرة 
قال االستاذ خالد أبو عيدة- نائب رئيس الدائرة الفنية 
للمؤتمر الشعبي: إن نتائج التسجيل االلكتروني في 
الــدائــرة (١٠) بأمانة العاصمة تعكس فشًال غير 
مسبوق للجنة العليا لالنتخابات لمرحلة التسجيل 
االلكتروني في اطار دائــرة واحــدة، ويتضح ذلك من 
خالل تدني عدد المسجلين حيث لم يتجاوزوا نسبة 
(٦٠٪) من عدد المستهدفين، وتعود أسباب تدني 
ات المطولة أثناء عملية  أعداد المسجلين إلى اإلجــراء
التسجيل حيث تستغرق أكثر من نصف ساعة لكل 
شخص مما ترتب عليه عزوف الكثير عن التسجيل 
إضافة إلى تعطل األجهزة وتعليقها عن العمل بين 
الحين واآلخر واالنتظار طويًال حتى تعود لجاهزيتها، 
كما أن الغاء وتهميش دور العقال واألمناء في الحارات 
للتعريف بالمواطنين كان سببًا في رجوع أعداد كبيرة 

من المواطنين ممن اليمتلكون وثائق الهوية. 
هذا خالفًا لضعف التوعية اإلعالمية المنفذة من 
قبل اللجنة العليا لالنتخابات بالدائرة العاشرة حيث ان 
نسبة كبيرة من ابناء الدائرة لم يشعروا بها ، زد على 
ذلك إغفال دور االحزاب في العملية من قبل اللجنة 
العليا كونها لم تعقد أي إجتماع مع ممثلي األحزاب 
والتنظيمات السياسية بشأن انجاح هذه العملية مما 

أثر سلبًا على النتائج..  
وقال االستاذ خالد أبو عيدة: ان اإلقصاء الممنهج 
للكوادر من ذوي الخبرات كــان سببًا رئيسيًا لفشل 
اللجنة العليا في الدائرة العاشرة واتضح ذلك من خالل 
قصور وعشوائية عملها والذي تجاهل االدلة االجرائية 
الخاصة بالعملية والعديد من مواد قانون االنتخابات 
العامة واالستفتاء إضافة الى عدم جاهزية مقرات 
لجان القيد واللجان االمنية زد على ذلك عدم تواجد 
اللجان االمنية في بعض المقرات خالفًا للتناقض في 
التعاميم والتوجيهات الصادرة من اللجنة العليا خالل 
المرحله مشيرًا إلى الخطأ الفادح للفريق الفني باللجنة 
العليا لالنتخابات والذي يتضح في النتائج التي أعلنتها 
اللجنة العليا لالنتخابات، حيث ذكرت أن اجمالي عدد 
المسجلين والذي بلغ (١٨٫٨٣١) ولكن يتضح العكس 
عند جمع األرقام المعلنة والمحدده بـ (١٠٫٩٦٠) 
ذكور و (٨٫١٤١) اناث ستجد ان اجمالي الجنسين 
يفوق العدد المعلن عنه بـ (٢٧٠) مسجل ومسجلة..

وحول أداء اللجان الفنية للقيد والتسجيل، قال خالد 
أبو عيدة: لوحظ بان اللجان الفنية لم تستوعب المهام 
المناطة بها بسبب ان فترة التدريب والمواد التدريبية 
لم تكن بالشكل المطلوب مما أثر سلبًا على مستوى 
ادائهم بالميدان زد على ذلك انعدام الخبرة والمهارة 
في التعامل مع الحاسوب لدى معظم تلك اللجان وعدم 
التزام بعض اللجان بالحيادية حيث حصلت ممارسات 
استفزازية ضد بعض المواطنين الراغبين في قيد 
اسمائهم من خالل ترديد شعارات متعصبة داخل 

مقرات اللجان.. 
ــألجــهــزة والــتــقــنــيــات  وفــيــمــا يــتــعــلــق بتقييمه ل
المستخدمة في عملية التسجيل اإللكتروني قال نائب 
رئيس الــدائــرة الفنية: لالسف األجهزة رديئة جدًا 
تتعطل بين الحين واآلخر مما ترتب على ذلك انتظار 
المواطنين ساعات طويلة كما أن النظام المستخدم 
لم يحتوي على المكونات اإلدارية والجغرافية للدوائر 
والمديريات والمراكز والحارات والقرى ، وأكــد بان 
استمرار العمل بها لن يلبي تطلعات وآمــال الشعب 

والقوى السياسية في التوافق على هذا السجل.. 

ودعا نائب رئيس فنية المؤتمر اللجنة العليا لالنتخابات 
إلى إعادة النظر في األجهزة وحقائب التسجيل اإللكترونية 
وكذا األدلة اإلجرائية المتعلقة بالمرحلة بحيث تستوعب كل 
المالحظات التي تم استنتاجها من خالل المرحلة التجريبية 

في الدائرة العاشرة.. 
وأشار إلى ان على اللجنه العليا لالنتخابات إدراج فقرة 
في الدليل الخاص بمرحلة تقديم طلبات اإلدراج 
والحذف تسمح بإدراج المتبقين الذين لم يتمكنوا من 

تسجيل اسمائهم خالل الفترة.. 
واختتم أبو عيده تصريحه قائًال: يفترض باللجنة 
العليا لالنتخابات اجراء التسجيل االلكتروني في دوائر 
أخرى، على سبيل المثال يتم التنفيذ في دائرة ريفية 
وكذا في دائرة ساحلية لكي تتمكن اللجنه العليا من 
اإللمام الكامل بكل العيوب التي ستظهر في االجهزة 
والنظام لتفادي حدوثها عند تنفيذ عملية التسجيل 
في المحافظات، ألنه من الخطأ أن تعتمد اللجنة العليا 
على السجل التجريبي االلكتروني للدائرة العاشرة 
كمؤشر او تراهن عليه لتنفيذ السجل االلكتروني 

بشكل نهائي في المحافظات نظرًا لما تم ذكره.

المشهد 
السياسي
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السفير األمريكي الجديد يباشر مهامه
م أمير العيدروس نائب وزير الخارجية االربعاء   
ّ
تسل

نسخة من أوراق اعتماد السفير ماثيو تولير سفيرًا 
للواليات المتحدة األمريكية لدى بالدنا.

الجدير بالذكر أن السفير تولير من والية يوتاه أنهى مؤخرًا 
فترته كسفير للواليات المتحدة لدى دولة الكويت وهو عضو 

في السلك الدبلوماسي الرفيع.
السفير تلير تولى العديد من المناصب الدبلوماسية منها نائبًا 

للسفير األمريكي في القاهرة ومستشارًا سياسيًا في السفارة 
األمريكية في بغداد، ونائبًا للسفير األمريكي في الكويت، 
ومستشارًا سياسيًا في السفارة األمريكية في الرياض، ورئيس 
للمكتب األمريكي في عدن، ونائب للسفير في الدوحة ومسؤوًال 

سياسيًا وقنصليًا في السفارة األمريكية في األردن.
 كما تولى السفير تولير نائب مدير مكتب شؤون الخليج 
الشمالي ومسؤوًال لمكتب الشؤون المصرية في وزارة الخارجية 

األمريكية.
ووفقًا لمعلومات صحفية فإن ماثيو تولير حاصل على 
درجــة البكالوريوس من جامعة برمنغهام يونغ ودرجة 
الماجستير في الدبلوماسية الشعبية من كلية جون إف 
كينيدي للدراسات الحكومية - جامعة هارفرد، وهو متزوج 
من السيدة دينيس غيرني من مدينة بروفو - والية يوتاه 

ولديهما خمسة أوالد.

اإلخوان مصابون بمرض اسمه «صالح» 

الصالحي أنموذجًا!!
< الذي يقرأ مقابلة الشيخ علي الصالحي المحافظ السابق للجوف 
يشعر باألسى والحزن لما وصل اليه كهول «االصالح» من عجز في 

العقول قبل الجسوم..
المقابلة التي نشرت في الزميلة «اليقين» في عددها رقم «١٦٦» 
الصادر السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٤م كانت عبارة عن كشكول 
«تخاريف» حاول فيها الشيخ الهرم- الذي بلغ من العمر عتيًا- 

لفت االنتباه إليه دون مراعاة لمبادئ القبيلة أو أخالقيات 
السياسة وراح يكيل التهم ضد صناع 

الــتــاريــخ وبــنــاة نهضة اليمن 
ــحــديــث وفـــي مقدمتهم  ال
الزعيم علي عبدالله صالح 
ــمــؤتــمــر الشعبي  رئــيــس ال

العام..
لــرأي  كما سعى لتضليل ا
ـــعـــام وتــزيــيــف الــحــقــائــق  ال
ــتــغــريــد خــــارج الـــواقـــع،  وال
نافيًا أن يكون هناك قاعدة 

أو حــراك انفصالي أو جماعات 
متطرفة، وأن كل ما حدث ويحدث من 

أعمال إرهابية واجرامية إنما هي من صنع صالح- 

حسب تخاريف الصالحي..
ا بهم» مازالت تسري في أوردة الصالحي الذي  كما أن طعم «حيَّ
حرض على ضرورة االستمرار بالثورة التي تضعف يومًا بعد يوم..

 إن المقابلة كشفت حجم المعاناة التي تعيشها 
ً
حقيقة

قــيــادات االخـــوان من مــرض في عقولهم اسمه 
«صالح».. صالح عمل «صالح فعل» صالح خرب.. 
«صــالــح اليـــزال يــمــارس السلطة» «صــالــح.. 

صالح.. صالح»!!
ويخففون من وطأة آالمه بالمدح والثناء 
لباسندوة وصخر الوجيه وقحطان وغيرهم 
ممن شهد العالم بفشلهم، وأكدوا بأنفسهم 
عجزهم عن أداء مهامهم.. ما علينا، كل شيء 
بمقابل وبحقه، وإذا كان وصف الصالحي لهم 
بالنزاهة سيخفف مــن وجعه الــذي يسببه 
المرض «صالح» فمعليش ومن حقه أن يعمل 

كل يوم مقابلة..
النــريــد أن نستطرد فــي ســرد تخاريف 
الصالحي، فشر البلية مايضحك.. ومن أراد 
ة المقابلة المشار  الضحك فعليه قــراء

إليها.. نسأل الله الصحة للجميع!!

انتهت عملية القيد والتسجيل االلكتروني الخميس في الدائرة العاشرة في أمانة العاصمة   
صنعاء والتي استمرت ٢٠ يومًا، غير ان النتائج جاءت مخيبة لآلمال حيث كان االقبال ضعيفًا 
جدًا، حيث بلغ عدد المســجلين ذكور (١٠٦٧٤) مســجًال، فيما بلغ عدد المســجالت (٨١٥٢) 
مســجلة.. هذا في الوقت الذي كان عددهم في الســجل االنتخابي السابق حتى عام ٢٠٠٨م حوالي 

٢٨ ألف ناخب وناخبة دون ان يتم احتساب نسبة النمو من عام ٢٠٠٨م وحتى ٢٠١٤م. 

«الميثاق»: نائب رئيس الدائرة الفنية وشئون االنتخابات للمؤتمر لـ

التسجيل االلكتروني في الدائرة العاشرة لم يتجاوز ٦٠٪ من المستهدفين
ترديد شعارات «متعصبة» ومستفزة داخل مقرات بعض اللجان

إقصاء الكوادر المؤهلة 
وذات الخبرة أثر على عملية 
التسجيل بشكل واضح

غالبية اللجان ليس لديها خبرة وال 
يمتلكون المهارات في الحاسوب

لم تلتزم بعض اللجان بالحيادية وحصلت استفزازات لآلخرين

األجهزة المستخدمة في عملية التسجيل 
رديئة وكثيرة التعطل وتنفر المسجلين

إخراج مـصر من 
نفق االخوان

المحرر السياسي 

يتابــع المؤتمــر الشــعبي واحــزاب التحالف  
الوطنــي الديمقراطي ، بــكل تقدير واجالل، 
التعاون المصري المصــري، من أجل الخروج بمصر من 
النفــق المظلم الــذي أدخلتها فيه سياســات وأفكار 
أن يحولــوا  الذيــن كادوا  المســلمين،  وأداء االخــوان 
هــذه الدولــة المحوريــة في حيــاة األمــة العربية الى 
مســتنقع للصراعات الجهويــة والدينيــة والطائفية 
واالجتماعيــة، ويســلموها لقمــة ســائغة لجهــاالت 

االرهاب والتطرف .

وبقدر عظمة الجيش المصري العظيم، الذي تصدى لغرور الجهالة 
والتعنت االخواني، معيدًا الحكم للشعب، فإن القوى السياسية قدمت 
دورًا تاريخيًا، بسرعة إنهاء المرحلة االنتقالية وانجاز الدستور وصوًال الى 
االنتخابات التي تنافس فيها رمزان وطنيان وقوميان، قدما الدليل الناصع 
على أن الديمقراطية والتنافس التستقيم مع ثقافة االستغالل، التي الترى 
َتْرها الشعب فتقدح في 

ْ
في التنافس حقًا إال اذا اوصلتها للحكم، أما لو لم َيخ

كل ناخب وتصفه بأقذع التهم، ثم تحيك المؤامرات وتهيج الصراعات 
حتى يتسنى له الثأر من الشعب الذي لم يمنحها ثقته .

وهاهو الرجل الوطني، حمدين صباحي، وعبر خطابه األخير، يؤكد صحة 
الدور الوطني، لحركات التحرر القومية، التي تفرق بين الخالف السياسي 
وبين االستحقاق الوطني، ويقر بنتائج االنتخابات الرئاسية التي ستشكل 
مع الوجه اآلخر، وهو الفوز الذي حصد عبره وزير الدفاع السابق عبدالفتاح 
السيسي أعلى اصوات الناخبين، ستشكالن معًا التجربة المصرية االولى التي 

تأتي بعد ٣ سنوات عجاف منذ أزمة الـ٢٥ من يناير ٢٠١١م .
إن المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن 
، وهي تستحضر التجربة اليمنية الرائدة في االنتخابات الرئاسية عام 
٢٠٠٦م، تقدر عاليًا لصباحي، مواصلته دوره الوطني الذي قلما تكرر في 
تاريخ تحوالت مجتمعاتنا، حيث كان المهزوم يبذل كل جهده لتحويل 

هزيمته الى هزيمة للوطن برمته..
وليس سابقًا ألوانه، الحديث عما يمثله فوز المشير عبدالفتاح السيسي، 
من صفعة قوية لدعاة الفرقة والتجزئة، الذين أعمتهم نشوة النصر 
المؤقتة، فتناسوا قدرة الشعوب وبخاصة الشعب المصري العظيم، الذي 

هو أكبر من ترهاتهم على صنع التحوالت التاريخية .
لقد حاولت قوى الظالم، االسراع في تفخيخ المجتمع المصري، بوصفه 
قلب األمة النابض، وادخاله في صراعات طائفية وعرقية واجتماعية 
وسياسية وألحقت الضرر بالوضع االقتصادي واالمني ، ادراكًا منهم ان 
الفوضى وإغراق الشعوب في مستنقعات الدمار واالقتتال الداخلي وتغذية 
العنف هو السبيل الوحيد لتمكينهم من مصر وتحقيق اهدافهم واهداف 

مموليهم في مصر وبقية البلدان العربية .
ولقد كان من المؤسف، أن هذه القوى لم تتغير ادواتها وخطابها من بلد 
آلخر، فحتى في اليمن، حيث منحتهم حكومة المؤتمر الشعبي العام فرصة 
ليقدموا نموذجًا يؤكدون فيه انهم ليسوا كما يقال عنهم بانهم (مافيات 

العهد لها وال ذمة)، لكنهم أبوا إال تأكيد صحة ذلك.
وهو ذات الدور الذي لعبه االخوان في مصر، حينما لم يكونوا عند مستوى 
الثقة التي منحت لهم الختبارهم ،فسقطوا مبكرًا في مستنقع التعصب 
لألهل والعشيرة ، وكفروا بالديمقراطية ، ونكثوا وعودهم ، وانقلبوا 
على مصالح الشعب واألمة العربية ، فأغرقوا مصر باالزمات االقتصادية 
والكوارث واالنفالت االمني ، قبل أن يسارع الشعب المصري بكل قواه 
إلنقاذ بالده ولفظ قوى الظالم ،وتحرير مصر وأهلها من عصابة (األهل 
والعشيرة).. ومنح ثقته المطلقة لمن حمل راية مصر (أم الدنيا ) من أجل 

حكم يعيد مصر عبدالناصر.. مصر العروبة .. مصر الكنانة ..

جرائم حكومة باسندوة لن تسقط بالتوافق
 جميل الجعـدبي

ال يجب أن يتحمل رئيس الجمهورية وال مجلس النواب   
تبعات فشل حكومة الوفاق الوطني في الوفاء بوعودها 
وبرنامجها الــذي ُمنحت الثقة بموجبه ، واخفاقها في تنفيذ 
التزاماتها ألحزابها ، ورعاة المبادرة ، بتنفيذ مضامين المبادرة 
الخليجية. فلو أن الحكومة استمعت إلى نصائح ناقديها منذ 
ظهور بــوادر اعوجاج ادائها مطلع العام ٢٠١٢م ، ولو انها 
التزمت بمصفوفة البنك الدولي لالصالحات ، لما وقعت في هذا 
المأزق وخيبت أمال المانحين ورئيس الجمهورية والبرلمان 

ورعاة المبادرة وطموحات وأحالم الشعب اليمني .
ë  المؤتمر الشعبي الــعــام وحــلــفــاؤه وأحــــزاب المشترك 
وشركائهم الممثلين في مجلس الــنــواب لم يــعــودوا يمثلوا 
ناخبيهم وال تطلعات وهموم الغالبية العظمى ، وبالتالي فليسوا 
مجبرين على لعب دور المنقذ والضحية بعد مرحلة مؤتمر 
الحوار الوطني الذي توافقت فيه المكونات واألحزاب لتقرير 
مصير الشعب تحت سقف فندق موفمبيك، في حين تم إقصاء 
ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني (أكثر من 

١٥ حزب) واعتبارهم مكون سياسي واحد.
ë  وجد التوافق الوطني إلخراج اليمن من األزمة في مرحلة 
زمنية معينة، وليس إلغراقها بالديون واألزمــات المعيشية 
والــكــوارث االقتصادية ، وقتل شعبها بالجرعات السعرية 

المتتالية ومن العيار الثقيل، وبالتالي فإنه من الخطأ الفادح 
ات قادمة تمس معيشة الناس بمسمى التوافق،  تبرير أي إجراء
فالحكومة أخفقت في االستفادة من زيــادة سعر المشتقات 
النفطية من ١٥٠٠ للدبة البنزين إلى ٢٥٠٠ ريال ومن ١٠٠٠ 
ريال إلى ٢٠٠٠ ريال للدبة الديزل في ظل التوافق، وفتحت 
امامها خزائن المانحين لكنها فشلت في كسب ثقتهم واستيعاب 

المساعدات وكل هذه الكوارث في ظل التوافق.
ë  فشلت الحكومة في القيام بوظيفتها وهي القضية االساسية 
، وأي توافق على المرحلة القادمة سيعني تمديدًا للفشل 
واستمرارا لتزايد معدالت الفقر والبطالة ، وتزايدا للعجز في 
الموازنة ، وارتفاع الدين العام وتدهور االقتصاد ، وليس حًال 

للقضية االساسية .
ë  استنزاف الخزينة العامة، وتفشي مظاهر الفساد المالي 
واالداري، واتساع رقعة المحسوبية ، وتبديد أموال الشعب في 
سفريات ترفيهية ، وجرف الكوادر االدارية المؤهلة ، وامتهان 
الوظيفة العامة، ومخالفة قوانين مكافحة الفساد ، والذمة المالية 
، والمناقصات ، كلها وغيرها جرائم جسيمة ارتكبت بحق الشعب 
في ظل التوافق الــذي أصبح يشكل سوطا لمعاقبة الشعب ، 
ا سياسيا لحماية الفاشلين والفاسدين والناهبين ألموال  وغطاء
لة  ــراج الكهرباء من المساء الشعب ومخربي أنابيب النفط وأب
والحساب الذي حتمًا أنه لن يسقط أبدًا بالتقادم وال بالتوافق..!!
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