
االســتــعــدادات للحوار الوطني الــذي  
تنفيذ  فــي  محورية  أهمية  يكتسب 
المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية - تجرى 
على قدم وساق وبصورة متسارعة عبرت عنه 
الجهود المكثفة التي قامت بها لجنة االتصال 
منذ تشكيلها مقدمة يوم أمس تقريرها الى 
رئيس الجمهورية األخ عبدربه منصور هادي 
يحمل هذا التقرير مؤشرات ومعطيات إيجابية 
في السياق العام لمسارات التوجه نحو الحوار 
الوطني الهادف الى تالقي وتوافق المكونات 
السياسية والمجتمعية على صيغة جديدة إلخراج 
اليمن من أزمته التي مازالت تفاعالت تداعياتها 
مستمرة السيما على الصعيد األمني واالقتصادي 
والسياسي وهذا ما دفع األخ رئيس الجمهورية 
في حديثه مع لجنة االتصال الى تجديد تأكيده 
بأن الوطن مازال يمر بمرحلة تاريخية دقيقة 
وحساسة ملمحاً بذلك الى صعوبات وتعقيدات 
األوضاع وما يكتنفها من تحديات ومخاطر تتطلب 
مواجهتها تضافر وتالحم جهود كافة أبناء اليمن 
وبما يؤدي الى خلق المناخات المالئمة للحوار 
البناء الهادف والمسئول وهــذا يستوجب من 
الجميع إدراكاً واعياً نابعاً من قناعة صادقة بأن 
الحوار هو الطريق األمثل الذي ينبغي السير 
فيه لنتمكن من الوصول بسفينة اليمن الى بر 
األمان ومن خالل الحوار سوف نتجاوز الماضي 
لديمقراطي  ا لموحد  ا ليمن  ا مستقبل  ء  لبنا
التعددي اآلمن والمستقر المزدهر.. ولكن من 
المهم التنبيه الى أن التهيئة والتحضير للحوار 
ينبغي أن تسير بالتوازي مع إنهاء األوضاع األمنية 
المختلة في كل مكان على امتداد مساحة الوطن 
بكافة أشكالها وصورها والتي تتعدد وتتنوع 
وتتمدد أفقياً ورأسياً من تلك األعمال التي 
تقترفها العناصر اإلرهابية من االختطافات وقطع 
الطرقات واالعتداء على المنشآت العامة والخاصة 
والمصالح االقتصادية والخدمية الحيوية كالنفط 
والكهرباء وغيرها حتى أن المواطن بات ال يشعر 
بأي وجود للدولة ووظيفتها األساسية وقيامها 
بحفظ أمن الوطن وأمان المواطن فأصبح يعيش 
حالة من الخوف والرعب اليومي المعكر لحياته 
وأحواله المعيشية مفتقداً للطمأنينة التي يجب 
أوالً استعادتها ليشعر أن األمور تمضي باالتجاه 
الصحيح ويلمس أن الدولة والحكومة بدأت 
تؤدي مهامها وواجباتها ومستعيدة هيبتها وعلى 
نحو يعزز التفاؤل بإمكانية إجراء الحوار ونجاح 
المتحاورين في اخراج اليمن من أزمته واالنطالق 

الى آفاق النماء والنهوض والتقدم.

استحقاق الحوار
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

رئيس الجمهورية يلغي قرار باسندوة بتعيين نائب وزيرمن قلب الذاكرة الحية
وجه األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بإلغاء قرار   

رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة القاضي بتكليف محمد قاسم علي 
الثور بأعمال نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني.

وفي صورة لوثيقة التوجيه الرئاسي حصلت «الميثاق» على نسخة منه 
وجه األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠١٢م 
على مذكرة بتوقيع مدير مكتب رئيس الوزراء يشدد على تنفيذ قرار رئيس 
الوزراء.. حيث جاء نص توجيه رئيس الجمهورية كالتالي: «األخ رئيس الوزراء 
يلغى القرار، لكون ذلك منصب يحتاج قراراً جمهورياً، وان يكون موظف في 

الدولة وله خبرة..».
ويكشف هذا التوجيه الرئاسي حقيقة تعمد رئيس الــوزراء على تجاوز 
صالحيات رئيس الجمهورية، في إطار توجه يمارسه عدد من وزراء أحزاب 

المشترك.
والالفت في الوثيقة ان مدير مكتب رئيس الوزراء يوجه وزير التعليم الفني 
والتدريب المهني بتنفيذ قرار رئيس الوزراء وفقاً للمذكرة رقم (م، و/ ٣١ / 

٣٢٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٢م.
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الخميس.. لقاء تشاوري لرؤساء فروع المؤتمر بالجمهورية

المدن اليمنية مهددة بكارثة بيئية واستياء شعبي من الحكومة
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شدد الزعيم علي عبداهللا صالح   
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا رئــيــس 
على ضرورة تطبيق الالمركزية في عمل 

المؤتمر الشعبي العام.
وأشــاد الزعيم خالل استقباله أعضاء 
منتدى الميثاق الوطني بمحافطة ذمار 
وعدد من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظة بدور المؤتمريين في 

مواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.
وأكــد الزعيم علي عبداهللا صالح على 
أهمية ان يكون المؤتمريون قــدوة في 
العمل الوظيفي والحزبي على حد سواء 
وان يلتزموا بالنظام والقانون وان يشاطروا 
الجماهير معاناتهم ويتحملون مسئولياتهم 

إزاء المجتمع.
وقال : نتمنى من فرع المؤتمر في ذمار 

مزيداً من االصالحات ومعالجة االختالالت وان 
تصححوا بأنفسكم وترتبوا أوضاعكم فأنتم 
أمام تحد وقد أثبت المؤتمر قدرته وشجاعته 

وثباته خالل األزمة التي مر بها الوطن.
وأكــد الزعيم علي عبداهللا صالح بأن 
المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الذي 
حمل على عاتقه انجاز المهمات الوطنية 
والتاريخية الكبرى ومازال الشعب اليمني 
يعول عليه الستكمال حماية منجزات 
الثورة اليمنية المجيدة سبتمبر واكتوبر 
والوحدة اليمنية المباركة وكذا انجاز المهام 

المستقبلية التي يتطلع إليها الشعب.
وحث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام المؤتمريين على 

مواكبة التغيرات التي طرأت.
تفاصيل ص٢

«الميثاق»- خاص 
يعقد اليوم- مجلس النواب وبحضور 
الحكومة- جلسة ساخنة لمناقشة تقرير اللجنة 
البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة بقرار 
الحكومة رفع سعر مادة الديزل وإصرارها على 
التمسك بقرارها وعــدم تخفيض سعر الديزل 
ما يفاقم من معاناة الشعب وخاصةً المزارعين 

والعاملين في قطاعي النقل واألسماك.
وقالت مصادر في الكتلة البرلمانية للمؤتمر 

لـ«الميثاق» إن كتلة المؤتمر تواصل تشبثها 
بموقفها المبدئي المتمثّل في اإلنحياز إلى 
الشعب والوقوف معه ورفع المعاناة عنه من خالل 
تخفيض سعر مادة الديزل، الفتةً إلى أن العديد 
من نواب الشعب من الناصريين والمستقلين 
وغيرهم متمسكون بقرار مجلس النواب الذي 
طالب الحكومة بإلغاء قرارها السابق برفع سعر 
الديزل وتنفيذ توصيات المجلس، ومؤيدين 
لموقف المؤتمر الشعبي العام تجاه هذه المسألة 

للمجتمع.. محذرين  كبيراً  تمثّل هماً  التي 
الحكومة من نتائج كارثية تلك الزيادة في سعر 
الديزل على جميع الشرائح الفقيرة واالقتصاد 

بشكل عام.
وقالت المصادر إن رفع سعر الديزل من شأنه 
أن يزيد من مساحة الفقر والبطالة وينزع لقمة 
العيش من أفواه الجائعين الذين تضرروا بشكل 
كبير من سياسات حكومة الوفاق الوطني منذ 

تشكيلها.

أعلنوا تطوعهم لمحاكمة وزراء المشترك

محامون : مئات الموظفين أقصوا بدافع االنتقام الحزبي

وزيرة حقوق االنسان تقصي 15 مديراً عاماً من الوظيفة العامة
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ــون    ــي ــوق ــق ـــن ح ـــل أع
عهم  تطو ن  مو محا و
للدفاع عن الموظفين الذين 
تم إقصاؤهم من قبل وزراء 

المشترك.
ــي تصريحات  مــؤكــديــن ف
ــأن االقــصــاء  لــ«الميثاق» ب
الــذي طــال المئات من كــوادر 
الوطنية  المؤتمر والكفاءات 
يعرض رئيس حكومة الوفاق 
ــوزراء والمسئولين  الوطني وال
ممن يمارسون هذه االنتهاكات 
للمساءلة تحت طائلة القانون 

المحلي والدولي.
وحذروا من استمرار االقصاء 
خــاً  ر صــا كاً  نتها ا ها  ر عتبا با
اليمنية  والقوانين  للدستور 
والــمــبــادرة الخليجية وقــرار 
مجلس األمـــن والــمــواثــيــق 
واالتفاقيات الدولية المتعلقة 

بحقوق االنسان والمواطنة.
من جانبها اكدت نقابة عمال 
كل  برصد  تقوم  نها  ا ليمن  ا
عمليات االقصاء وتغيير القيادات 
والكوادر التي مارستها حكومة 
الوفاق الوطني منذ تشكلها 
لعرضها على المبعوث األممي، 
فيما اوضح مسئول في وزارة 
حقوق االنــســان ان الــوزيــرة 
حورية أقصت أكثر من ١٥ 
مديراً عاماً بدافع االنتقام 

الحزبي.
كما أقصى وزير المالية أكثر 
من (٧٢) مديراً عاماً ومئات 
الموظفين في انتهاك صارخ 

للدستور والقوانين، كما أقصى 
وزير االدارة المحلية والكهرباء 
العشرات من الكوادر الوطنية 

بدون سبب.
تفاصيل ص١٠

للدستور والقوانين، كما أقصى 
وزير االدارة المحلية والكهرباء 
العشرات من الكوادر الوطنية 

١٠

يعرض رئيس حكومة الوفاق 
ــوزراء والمسئولين  الوطني وال
ممن يمارسون هذه االنتهاكات 
للمساءلة تحت طائلة القانون 

المحلي والدولي.

خــاً  ر صــا كاً  نتها ا ها  ر عتبا با

ــوزراء والمسئولين  الوطني وال
ممن يمارسون هذه االنتهاكات 
للمساءلة تحت طائلة القانون 

من جانبها اكدت نقابة عمال 
كل  برصد  تقوم  نها  ا ليمن  ا
عمليات االقصاء وتغيير القيادات 
والكوادر التي مارستها حكومة 
الوفاق الوطني منذ تشكلها 
لعرضها على المبعوث األممي، 
الوفاق الوطني منذ تشكلها 
لعرضها على المبعوث األممي، 
الوفاق الوطني منذ تشكلها 

فيما اوضح مسئول في وزارة 
حقوق االنــســان ان الــوزيــرة 
١٥
مديراً عاماً بدافع االنتقام 

كما أقصى وزير المالية أكثر 
) مديراً عاماً ومئات 
كما أقصى وزير المالية أكثر 
) مديراً عاماً ومئات 
كما أقصى وزير المالية أكثر 

الموظفين في انتهاك صارخ 
للدستور والقوانين، كما أقصى 

الموظفين في انتهاك صارخ 
للدستور والقوانين، كما أقصى 

الموظفين في انتهاك صارخ 

مديراً عاماً بدافع االنتقام 

للدستور والقوانين، كما أقصى 

١٠

ذ توجيهات العتواني ينفّ

«الميثاق»- خاص 
كشفت وثائق رسمية 
عن أن وزير اإلدارة المحلية علي 
محمد اليزيدي أقصى األخ صادق 
الدميني مدير عام مديرية خيران 
المحرق بمحافظة حجة من منصبه 
وعين بدالً عنه سكرتير الحزب 
الناصري في حجة ريــاض حسين 
قايد العليي رغم أنه لم يستوف 

ف. الشروط القانونية وخريج جغرافيا وغير موظّ
كما بينت الوثائق أن اليزيدي عين أيضاً شخصاً من 

حــزبــه هــو محمد علي محمد 
الضبع مديراً لمديرية الوازعية 
طلب  حسب  تعز  فظة  بمحا
األمين العام للتنظيم الوحدوي 
ــنــاصــري الــنــائــب سلطان  ال
العتواني مع العلم أن الضبع 
خريج رياضيات وال يوجد في 
السجل الوظيفي للدولة وال 
تنطبق عليه الشروط القانونية 

رة قطاع الرقابة في الوزارة. وفقاً لمذكّ
تفاصيل ص٧

وزير اإلدارة المحلية يقيل مديري «خيران المحرق» و«الوازعية» ويعين ناصريين بدالً عنهما

خالل استقباله قيادات المؤتمر بذمار

رئيس المؤتمر يشدد على الالمركزية في العمل التنظيمي
رئيس الجمهورية: الحوار مفتوح لجميع القوى 

وبدون سقف أو شروط مسبقة
قــال األخ عبدربه  

ــور هـــادي  ــص ــن م
رئيس الجمهورية إن الحوار 
الوطني الشامل المرتقب 
جميع  كة  ر لمشا ح  مفتو
القوى السياسية وبــدون 
سقف أو شــروط مسبقة، 
ـــالل لقائه  ـــك خ ـــاء ذل ج
أمس بلجنة االتصال التي 
يرأسها الدكتور عبدالكريم 
اإلريـــانـــي نــائــب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، في 
نهاية مهمتها بعد اتصالها 
ولقاءاتها بجميع األطراف 
مختلف  على  سية  لسيا ا

مشاربها واتجاهاتها.
وأعلن رئيس الجمهورية 
أن لجنة االتصال ستستمر 

لحين إعــداد قــوام اللجنة 
لتي  ا لعليا  ا ية  لتحضير ا
سيتم تشكيلها وبصورة 
ــل العمل  شفافة مــن أج
ــد  ــواح ــق ال ــفــري بــــروح ال
وبنوايا وطنية صادقة من 
أجل إخــراج اليمن إلى بر 
األمان مع التأكيد أن الحوار 
وحده هو المخرج السليم 
والوحيد لتحقيق الغايات 
المنشودة وتطلّعات وآمال 
جماهير الشعب في الدولة 
على  لمرتكزة  ا لحديثة  ا
الحرية والعدالة والمساواة 
من خالل تغيير منظومة 

الحكم بصورة كاملة.

تفاصيل ص٢

البرلمان يشهد جلسة ساخنة لمناقشة جرعة الديزل

الخميس.. لقاء تشاوري لرؤساء 
فروع المؤتمر بالجمهورية

نائب مدير أمن مأرب :
«131» اعتداء على أنابيب النفط وخطوط الكهرباء خالل األزمة

يعقد الخميس المقبل   
باألمانة العامة للمؤتمر 
لقاء تنظيمي تشاوري لرؤساء 
فروع المؤتمر الشعبي العام 
بأمانة العاصمة والمحافظات 

والجامعات.
ــال األخ أحمد الزهيري  وق
رئيس  لعامة  ا للجنة  ا عضو 
الــدائــرة التنظيمية للمؤتمر 
لـ«الميثاق» إن اللقاء سيناقش 
ــاع التنظيمية وعملية  األوض
تطويرها وتعزيزها واآلليات 
الكفيلة لتحسين مستوى األداء 

ورفــع وتيرة التفاعل على مجمل المناشط 
والفعاليات الوطنية والتنظيمية على مستوى 

كل فرع من فروع المؤتمر.
وأضاف رئيس الدائرة التنظيمية أن اللقاء 
يهدف إلى التوصل إلى رؤية تحدد المالمح 
المستقبلية لتطوير العمل التنظيمي للمؤتمر 
من حيث األنشطة والفعاليات واالجتماعات 
واللقاءات وكافة أدوات التواصل التنظيمي 

المؤتمري التي تربط المركز 
مع الفروع.

وعلى صعيد متصل عقد أمس 
األحد اجتماع اللجنة المكلفة 
بإعداد الجانب التنظيمي الذي 
السياسية  الرؤية  ستتضمنه 
للمؤتمر للفترة القادمة، وذلك 
ــدد مــن مسؤولي  بحضور ع
الدوائر باألمانة العامة وعدد 
ـــروع المؤتمر  مــن رؤســــاء ف
بــالــمــحــافــظــات والــجــامــعــات 
تمت مناقشة ما تم إعــداده، 
وإبداء المالحظات واآلراء حول 

المشروع..
و حث الزهيري في االجتماع على أهمية 
إثراء مشروع األداء التنظيمي للفترة القادمة 
بالمالحظات والمقترحات واستيعابها بما يمكن 
من تقديم مشروع نوعي يسهم بفاعلية في 
تعزيز مكانة المؤتمر في بناء الوطن ودوره 
ــة والتحديات االقتصادية  في تجاوز األزم

واالجتماعية وغيرها.

ر نائب مدير أمن    ــذَّ ح
محافظة مـــأرب قائد 
ــن المركزي العقيد  فــرع االم
ــن من  ــدي ـــان تـــاج ال عــلــي دح
استمرار تدهور الوضع األمني 
بمحافظة مأرب وجعلها هدفاً 
للعناصر االرهابية الخارجة على 
النظام والقانون لتنفيذ هجمات 
تخريبية على البنية التحتية 

للقطاعات االنتاجية للدولة.
وكشف العقيد تاج الدين في 
تصريح لـ«الميثاق» عن تعرض 
أنابيب النفط والغاز لـــ«٤٤» 
تعرضت  فيما  تفجيرياً  عمالً 
خطوط وأبراج الكهرباء لــ«٨٧» 
اعتداًء تخريبياً منذ بداية األزمة 

العام الماضي.
وشدد نائب مدير األمن على 

ضرورة توحيد الجهود واضطالع 
حكومة الــوفــاق بمسئوليتها 
األمنية  ية  لحما ا توفير  فــي 
للمنشآت الحيوية واعادة األمن 

واالستقرار في مأرب.
مؤكداً أن أي حديث عن الحوار 
الوطني الشامل في ظل تدهور 
األوضاع األمنية وغياب األمن 

محكوم عليه بالفشل مسبقاً.

الوساطة القبلية تنجح في اطالق سراح العوبلي
نجحت وساطة قبلية من مشائخ قبيلتي خوالن وسنحان من اطالق سراح قائد اللواء ٦٢ حرس   

جمهوري العميد الركن مراد العوبلي يوم أمس.
وفي تصريح لـ«الميثاق» عبر الشيخ محمد مراد العوبلي عن شكره وتقديره لكل الجهود الطيبة التي 

بذلها مشائخ وأبناء قبيلتي سنحان وخوالن من أجل اطالق سراح والده..
مؤكداً انه قد تم تسليم المحتجزين لديهم للوساطة ورفع كل النقاط التي تم استحداثها على 

الطرقات.


