
ب���داي���ة ق���ال األخ م��ح��م��د ال��ش��رع��ي 
-رئيس منظمة الجزيرة للبناء والتأهيل 
التعديالت  إن م��ش��روع  الديمقراطي: 
الدستورية يستحق التفاعل الكبير من 
قبل كل المنظمات المدنية ومختلف شرائح 
المجتمع التي هي مطالبة اعطاء هذا األمر 
حقه من االهتمام والمناقشة واالث��راء، 
ألنه يرتبط بنهضة البلد وتطوير النظام 
السياسي.. وأضاف أن مشروع التعديالت 
يخدم الديمقراطية خصوصًا فيما يتعلق 
بالحكم المحلي واسع الصالحيات ونظام 
الغرفتين وفيما يتعلق أيضًا بالمرأة فهذه 
المرتكزات مكاسب وطنية وان��ج��ازات 
تاريخية وتحديدًا تطبيق الحكم المحلي، 

واعطاء المرأة 44 مقعدًا في البرلمان.
مؤكدًا أن مشاركة وتفاعل المجتمع المدني مع 
مشروع التعديالت الدستورية واثرائها أمر مهم.. 
والبد عليها أيضًا أن تدعم هذه الطريق باعتبار 
المنظمات جزء من الحركة السياسية.. وهذا ما 
يضاعف من مسئوليتها ويحتم عليها مضاعفة 
الجهود والنزول الى المحافظات وأوساط المجتمع 
لتوعية الناس بممارسة حقوقهم الديمقراطية 
انطالقًا من أهمية التعديالت وانعكاسها ايجابًا على 

حياتهم ومستقبل البلد.

اصطفاف وطني
من جانبه أكد عبداهلل الجبري - رئيس النقابة 
العامة للخدمات االجتماعية واالدارية على أهمية 
قيام منظمات المجتمع المدني بالمساهمة الفاعلة 
إلثراء ومناقشة التعديالت الدستورية لما لها من 
أهمية.. وقال: نحن مع هذه التعديالت التي تخدم 
الوطن.. في الواقع التعديالت المتعلقة بالحكم 
المحلي واسع الصالحيات والمرأة ونظام الغرفتين 
وتطوير النظام الذي يتواءم مع واقع ومصلحة اليمن 

نحن معها ونتمنى بل 
ونعمل على أن يكون 
هناك اصطفاف وطني 
ش���ام���ل ع���ل���ى ه���ذه 
االج����راءات ال��ت��ي البد 
من أن يستفتى عليها 

الشعب.
داع��ي��ًا إل��ى التفاعل 
مع مشروع التعديالت 
الدستورية ومناقشته 
واث�����رائ�����ه ب���ال���رؤى 
والمالحظات واالضافات 
مصلحة  ألن   . لقيمة. ا
الوطن فوق االعتبارات.

م��ؤك��دًا أن نقابة الخدمات تؤيد وت��ب��ارك مع 
التعديالت الدستورية ومع االنتخابات البرلمانية 

التي هي حق مشروع للشعب.

توسيع المشاركة
إلى ذلكم قال األخ محمد عبدالوهاب جغمان 
-رئيس مركز رؤى للدراسات االنتخابية: الشك 
أن هناك الكثير من القضايا والمصالح الوطنية 
االيجابية ومن ذلك التعديالت التي تستدعي تفاعل 

المجتمع المدني وشرائح الشعب معها ومباركتها.
مؤكدًا أن توسيع صالحيات الحكم المحلي سيساعد 
على النهوض التنموي وتوسيع المشاركة الشعبية 

في اتخاذ القرار، كما يحل الكثير من االشكاليات 
التي تواجهها المجتمعات المحلية الى جانب خدمته 
الكبيرة للقضايا التنموية واالقتصادية وازالة بعض 

اآلثار السياسية.
وفيما يخص مشاركة المرأة واعطاءها هذه 
المساحة وق��ال: اعتقد أن المرأة تستحق ذلك 
االهتمام الذي جاء في التعديالت ومنحها 44 مقعدًا 
في البرلمان ألنها جزء مهم بل ونصف المجتمع وقد 
أصبحت لديها من القدرة والتأهيل ما يمكنها من 
االسهام في صناعة القرار، أما فيما يتعلق بإنشاء 
الغرفتين التشريعتين، فهذه نقلة تخلق اجواء جديدة 
في تحسين وتجويد التشريع وتجعل من التشريعات 

ذات وزن ألنها تخضع 
لكثير من المداوالت.. 
إاّل أن لنا تحفظًا في 
هذا الجانب حول آلية 
اختيار اع��ض��اء هذه 
الغرفة، ألنها ق��د ال 
تبرز أحيانًا الكفاءات 
لمجلس  بة  لمطلو ا

ال��ش��ورى، وق��د تفرز 
م��ح��ي��ط��ات وك����وادر 
أق���ل ك��ف��اءة وق���درة 
في مواجهة القضايا 
الوطنية والتشريعية 

والتعامل معها.
مؤكدًا على ضرورة 
لمجتمع  ا ع��ل  ت��ف��ا
المدني مع التعديالت 
تفاعاًل واعيًا يثريها 
وي��ط��وره��ا ل��م��ا فيه 
خ���دم���ة ال��م��ص��ل��ح��ة 

الوطنية.

التفاعل الوطني
وفي السياق ذات��ه قال األخ محمد حمود حنظل 
-رئيس النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية: 
مشروع التعديالت الدستورية مكسب وطني كبير.. 
حيث تنعكس على كل مفاصل العملية التنموية 
والسياسية االقتصادية واالجتماعية بالخير والنفع 

الكبير.
وأضاف: نحن في النقابة العامة للمهن التعليمية 
والتربوية نوليها أهمية كبرى، س��واًء من حيث 
التواصل مع كوادرنا وتوعيتها بأهمية التفاعل 

مع مشروع التعديالت والحث في اتجاه 
االستفتاء عليها، أو من خالل المشاركة 
في النقاشات واللقاءات وطرح الرؤى 
مع بقية المنظمات المدنية في اطار 

اللقاءات التي وتعقد في البرلمان.
مشيرًا الى أن التعديالت ضرورية 
لتطوير النظام السياسي والديمقراطي 
حيث سيشارك الشعب في صناعة القرار 
وفي التشريع بما يتماشى مع مصالحه 

وثوابته.
ودع��ا حنظل الجميع الى المشاركة 
االيجابية في مناقشة وإثراء التعديالت 
ووضع مصلحة البلد ومستقبل أبنائه 
في مقدمة أول��وي��ات العمل الوطني 

والسياسي.

دور كبير
الى ذلك أكد األخ عبدالملك اسماعيل الشرعبي 
-رئيس مركز التنمية الشبابية والديمقراطية -أن 
دور منظمات المجتمع المدني في موضوع اثراء 
ومناقشة التعديالت الدستورية والتفاعل معها 

مهم ومحوري.
مشيرًا الى أن هناك الكثير من المنظمات المدنية 
التي تطالب أن تكون شريكة وفاعلة في التعديالت 
الدستورية.. وأخ��ذ رأيها بعين االعتبار وهناك 
منظمات مهنية البد من تأمل أن يشتمل 
ال��دس��ت��ور على م��واد تتضمن اعطاء 
الفرصة للمنظمات المهنية في مزاولة 
أعمالها وإصدار تشريعات تساعد على 

تأديتها مهامها.
وقال: وفيما يخص مشروع التعديالت 
الدستورية الحالية، فقد اعطت المنظمات 
المدنية آراءه��ا.. وتقوم بالتوعية في 
أوساط المجتمع بأهمية هذه التعديالت 
ونؤكد هنا بأن منظماتنا المدنية الواعية 
والمؤثرة والفاعلة مع مشروع التعديالت 
الدستورية ومع االنتخابات البرلمانية وأنه 
ال يحق ألحد أن يمارس االقصاء أو يأخذ 

من الدستور ما يريد ويلغي ما يريد.
وقال: طالما وهناك تعديل دستوري 
يخدم الوطن فنحن معه بمختلف شرائحنا 
االجتماعية ومسميات منظماتنا المدنية.

المصلحة الوطنية
األستاذ نعمان أحمد األهدل -العضو 
القيادي في اللجان الشعبية للدفاع عن 
الوحدة من جانبه أكد على ضرورة تفاعل 
منظمات ونقابات وجمعيات  مع التعديالت 
الدستورية واثرائها بالمالحظات واآلراء 

والمالحظات المهمة.
وقال: نحن في اللجان الشعبية وكذا في 
الجمعية اليمنية لمكافحة الغش وحماية 
البيئة نعمل على توعية الناس بأهمية 
التعديالت الدستورية كونها تنطلق من 
المصلحة الوطنية العليا وتدفع باتجاه 
التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية 
م  لنظا ا ير  تطو و  . . لمحلي ا لحكم  ا و

السياسي.
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 لحج - وحيد الشاطري
 يجري العمل على مشروع الرئيس 
الصالح السكني لذوي الدخل المحدود 
بمحافظة لحج والذي بلغت نسبة اإلنجاز 
فيه نحو 70%.. وتوقع مدير المشروع 
المهندس طالب علي زين أن يتم االنتهاء 

من المشروع )المرحلة األولى( بنهاية الربع 
االول من العام الجاري 2011م.وق��ال طالب 
ل�»الميثاق«: إن المرحلة الثانية من المشروع 
سيتم تنفيذها خالل الفترة القادمة التي تقع 
على مساحة 22400م2 ويتكون من )15( 
مبنى بإجمالي )300( شقة سكنية لذوي الدخل 

المحدود وبكلفة اجمالية )1.450.230.000( 
ريال. مبينًا أنه سيتم إنجاز المشروع وفقًا 
للخطة الزمنية والمواصفات المطلوبة خالل 
18 شهرًا من بدء العمل.. كما سيشمل على 
مدرسة وجامع ومواقف سيارات اضافة الى 

الخدمات األساسية.

إنجاز 70% من مشروع الرئيس الصالح بلحج

المنظمات المدنية: التعديالت 
الدستورية تلبي متطلبات المستقبل

 »بالروح بالدم.. نفديك يا يمن..« شعار 
حرص فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر أن يسود واقع 
حياتنا جميعا، فالوطن وحده هو من يستحق 

أن نهتف له ونفديه بالغالي والنفيس..
هذا الشعور الوطني العظيم الذي يتحلى به دائمًا 
فخامة األخ الرئيس ينفي عنه التقوالت التي تطلقها 
قيادات حزبية مريضة وتروج اتهامات هو بريئ منها 

براءة الذئب من دم يوسف..
 فالحق يقال إن الرئيس علي عبداهلل صالح عمل 
لليمن وحقق لها ما لم يحققه غيره من منجزات رفعت 
اسمها عاليًا في كل المحافل الدولية فإنه لم يظهر يومًا 
ما طوال عهده المشرق يمن على شعبه، بل بالعكس.. 
فطالما اعتبر ذلك جزءًا من واجبه تجاه شعبه ووطنه، 
طالبًا من الجميع العفو إذا كان قد أخطأ، أو قصر في 
شيء، مؤكدًا رغم كل النجاحات التي حققها وبتواضع 

العظماء قائاًل: إن الكمال هلل وحده.. 
  وتعالوا في عجالة نستحضر بعض تجليات تلك 
المسيرة الظافرة لفخامة رئيس الجمهورية، ابتداًء 
من يوم انتخابه لقيادة البالد في وقت كان فيه الجميع 
يفرون من تحمل هذه المسئولية الوطنية الن مصير 
من يتولى ذلك المنصب كان القتل.. إال أن الرئيس 
حمل كفنه وتوكل على اهلل وتحمل المسئولية في 
منعطف خطير واستطاع بحنكته السياسية وحكمته 
أن يجنب البالد تبعات صراع شطري كان حينها على 
أشد ما يكون دموية، بعد التصفيات التي طالت رموز 

الحكم..
  وإذا ما تناولنا مسيرة تكوين المؤتمر الشعبي العام 
كحزب جاء منذ ثالثة عقود ليضم مختلف التوجهات 
ويصهرها في بوتقة الميثاق الوطني الجامع ليمثل 
وثيقة عمل مشترك فإن هذا االنجاز يعد واحدًا من 
المنعطفات المهمة التي أرسى أسسها فخامة رئيس 
الجمهورية على قاعدة من الوعي التام بأهمية تداخل 
األفكار وال��رؤى لتشكل مزيجًا متناغمًا ومتناسقًا 

ومنسجمًا من العمل الوطني الجاد..
ثم يأتي منجز الوحدة المباركة تتويجًا لعمل جاد 
ودؤوب ناضل من أجله فخامة الرئيس علي عبداهلل 
صالح، ليحقق به حلم اليمنيين األكبر الذي به سعد 
اليمنيون أيما سعادة، وال يمكنهم التنكر لمن يعود 
إليه الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى في إعادة الوهج 
لألمجاد اليمنية ولحضارة هذا البلد العريق الذي فتح 
بالوحدة المجيدة عهدًا جديدًا من التاريخ اليمني 

المشرق..
وب��ال��وح��دة انفتح ال��م��دى على ان��ج��ازات تكللت 
بالديمقراطية والتعددية السياسية، وما رافقها من 
ح��راك تنموي شمل كل المجاالت.. ويظل فخامة 
رئيس الجمهورية هو الراعي والداعم األول للمسيرة 

الديمقراطية.
وعندما يقول فخامة الرئيس أن علينا أن نهتف 
» بالروح بالدم نفديك يا يمن ».. فإن هذا يعني أن 
القائد الرمز يستشعر المعاني العظيمة التي يجب أن 
نكرسها في حياتنا وأن نفنى في حب اليمن ونعمل 
ألجله المستحيل كما يجسد ذلك في مسيرة عهده 
الميمون فقد جنب اليمن المصائب والمحن، وخرج 
من كل التحديات منتصرًا لليمن.. وبعد هذا كله أال 
يستحق منا هذا الزعيم وقفة إكبار وإجالل وإعزاز 
لدوره العظيم في بناء يمن الثاني والعشرين من مايو 
المجيد.. بل يستحق ذلك وأكثر، وسيخلده التاريخ كأحد 
أهم الزعماء في عالمنا الحديث والمعاصر رغم أنف 

الحاقدين.

 أكد عدد من قادة منظمات المجتمع المدني على أهمية مناقشة واثراء مشروع التعديالت الدستورية 
المقدمة للبرلمان.. مشيرين في تصريحات لـ»الميثاق« الى أنهم يدعمون هذا المشروع ويدعون 
كافة القوى السياسية الفاعلة الى التفاعل معه واثرائه باعتباره مكسبًا وطنيًا كبيرًا للبلد على الصعيد 

الديمقراطي والوطني والتنموي.. فإلى الحصيلة:

القائـــد

منير اللساني

الشرعي: النهضة التنموية مرهونة بالتعديالت
الجبري:نؤكد تطبيق الحكم المحلي ومنح كوتا للمرأة
جغمان: التعديالت تحمل معالجات لقضايا مهمة
حنظل: تعديالت الدســتور مكســب وطني كبير 

األهدل: البد من إثرائها 
من قبل المجتمع

الشرعبي:دور  المنظمات 
حيوي في التوعية.. 

 أكد وكي��ل وزارة الش��ئون االجتماعية والعمل 
علي صالح عب��داهلل أن مس��يرة العم��ل األهلي 
في بالدنا ناجح��ة، وأن المؤش��رات واالحصاءات 
الرقمية تعكس حالة التطور والنم��اء لهذه المنظمات 
ودورها الفاعل في تلبية جزء من متطلبات التنمية في 
الوطن.. مشيرًا الى أنها صارت تشكل 40% من نسبة 

عدد المنظمات األهلية.

الفتًا الى أن عدد المنظم��ات والجمعيات األهلية في 
بالدنا بل��غ »9« آالف جمعي��ة منه��ا »3« آالف جمعية 
خيرية.. مبينًا أن الحكومة تهتم بتوسيع العمل األهلي 
وتشجيعه وتقديم االمتيازات الالزمة له بما يسهل من 
مهامه وأعماله في خدمة المجتمعات المحلية واالسهام 

في عملية البناء والتطور في البالد.
 طالب سكان الدائرة الهندسية 
بالمكال األخ سالم الخنبشي محافظ 
حضرموت بإنصافهم من مدير 
مكتب األشغال وأفادوا في شكوى لهم أنه 
يفاقم من مشاكل المجاري واألوس��اخ في 

حيهم.
وجاء في الشكوى بمدير االشغال الذي هو 
جارهم أنه رفض تخطيط الحي طوال فترة 
إدارته لألشغال والتي تتجاوز العشر سنوات 
وبالرغم من تخطيطه ألحياء أكبر وأكثر 

كثافة وأبعد من حيهم.
إضافة إلى عدم وجود مجاٍر للصرف الصحي 

مثل بقية أحياء مدينة المكال.
وكذلك رفضه انشاء مدرسة ألبنائهم والتي 
سبق وأن تم التوجيه بها منذ ثالث سنوات 
وحين أقرت من التربية رفض منحهم مساحة 
بسيطة من األرض للمدرسة بالرغم من 

صرفه أراٍض بجوار سور األشغال.
وقالوا: إن أبناءنا يتعرضون للخطر جراء 
عبورهم الطريق العام للوصول الى المدرسة 

البعيدة.. وبالرغم من انجازات ادارة التربية 
وشملت جميع األحياء ونحرم بدون سبب 

سوى أن جارنا المدير ال يريد.
مشيرين إلى أن جميع أحياء المكال تم 
رصفها وسفلتتها واستثنى المدير جيرانه 

فقط لماذا؟.. ال نعلم وال نعرف سبب ذلك.
وأوضحوا أن جزءًا كبيرًا من دخلهم يذهب 
أجور مواصالت ألطفالهم للذهاب للمدرسة 
وجزء آخر للقضاء على البعوض الذي يأكلنا 
وج��زء يذهب لشراء المنظفات لتنظيف 
مالبس األطفال التي تتسخ فور خروجهم 
للشوارع الترابية نظرًا لعدم سفلتتها و.. الخ، 
وبالطبع جارنا المدير ال يعلم عن معاناتنا 

شيئًا وهي المعاناة المستمرة منذ سنوات.
ون��اش��دوا األخ المحافظ بالقول: نرجو 
منكم االمتثال ألوامر رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم  باالحسان إلينا ووقف التعسف 
علينا برد جارنا للصواب أو عزله من منصبه 
واصراره على حرماننا من المدارس والمجاري 

والتخطيط والرصف.

 ناش��د المواطن قائد 
محمد صالح الش��اطبي 
أح��د أبن��اء محافظ��ة 
إب القاض��ي عص��ام الس��ماوي 
-رئيس مجل��س القضاء األعلى 
بإيقاف التعسفات التي يمارسها 
أح��د القض��اة وال��ذي يعم��ل 
بمحكمة اس��تئناف إب ويستغل 
منصب��ه لإلض��رار بالمواطنين.

وقال الش��اطبي في شكواه عبر 
»الميث��اق« :إن��ه قام باس��تئجار 
أرض من قب��ل مكت��ب األوقاف 
والكائن��ة ج��وار معس��كر األمن 
المركزي وس��ط مدينة إب لعام 
2009م بمس��احة ث��الث قصب 
ونصف وفقًا لإلجارة الصادرة من 
مكتب األوقاف برقم »7« بتاريخ 
13 ديس��مبر 2009م.وأض��اف 

غير أن المعتدي قام برفع ادعاء 
ضدي أمام نيابة األموال العامة 
بطريقة غير قانونية  باغتصاب 
األرض بالقوة.وطالب الشاطبي 
رئيس مجل��س القض��اء األعلى 
القاضي عصام الس��ماوي ووزير 
األوق��اف بالتدخل اليق��اف تلك 
التعس��فات وإصدار توجيهاتهم 

بإيقاف ذلك.

خطة إلنعاش 
الحرف اليدوية 

في زبيد
زبيد  الحفاظ على مدينة  لجنة  أق��رت   
التاريخية في اجتماعها الموسع االسبوع 
للحفاظ على مدينة زبيد  الماضي خطة  

التاريخية.
وايقاف أية مخالفات للبناء العشوائية وايجاد آلية 

إلنتاج الياجور ومواد البناء التقليدية.
وأكدت الخطة على أهمية انعاش الحرف والصناعات 
والمشغوالت والمهن اليدوية في المدينة ألهميتها 
البالغة في عملية االنعاش االقتصادي للمدينة 
وسكانها والتنسيق مع وزارة التعليم الفني باستحداث 
تخصصات في معهد زبيد الحرفي للحفاظ عليها 
وتطويرها بأسلوب حديث وعلمي.كما تضمنت الخطة 
جملة من القرارات واالجراءات العملية إللزام الوزارات 
والجهات الخدمية بتنفيذ واستكمال تمديدات خدمات 
البنية التحتية للمدينة القديمة ومنطقتي الحمى 
والتوسعات العمرانية الجديدة شمال شرق المدينة 

القديمة.

جيران مدير أشغال حضرموت 
يطالبون المحافظ بإقالته

9 آالف منظمة أهلية تعمل في بالدنا

لموظفي صندوق الرعاية بإب

الشاطبي يناشد رئيس
 مجلس القضاء بإنصافه

وصلت إل��ى الصحيفة رسالة من موظفي 
صندوق الرعاية االجتماعية بمحافظة إب يشكون 

فيها من معاناة الصندوق وظروفه الصعبة..

الصحيفة تعتذر عن عدم النشر لعدم استكمال 
الوثائق أو وجود توقيعات واسماء الموظفين الشاكين.

استطالع/عبدالكريم المدي

ال.. لمـــن يريد تمزيق الصف الوطنــي


