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املؤتمر واملشرتك.. )5( اتفاقيات يف )5( سنـوات من الحـوار

اتفاق املبادئ يونيو 2006م:
�ُضمي اتفاق املبادئ اأو اتفاق ال�ضمانات لإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة واآمنة، واأعترب اأهم وثيقة وطنية ُملزمة ل يقبل التجزئة 

والت�ضويف، ووقَّعت عليه �ضباح الأحد 22 جمادي الأوىل املوافق 

18 يونيو 2006م )21( حزباً باإ�ضراف رئي�س اجلمهورية،

ن هذا التفاق من )12( بندًا ق�ضى الأول باإ�ضافة ع�ضوين   تكوَّ

من احزاب اللقاء امل�ضرتك اإىل قوام اللجنة العليا لالنتخابات 

وال�ضتفتاء، وع��ال��ج ال��ث��اين ت�ضكيل جل��ان الق���رتاع والفرز 

والإ���ض��راف الأ�ضلية والفرعية، وذل��ك بن�ضبة 54% للموؤمتر 

ال�ضعبي العام، و46% لأحزاب امل�ضرتك، فيما خ�ض�ضت بنود 

التفاق من 3-11 ملعاجلة ق�ضايا ال�ضجل النتخابي وحياد 

الإعالم الر�ضمي والوظيفة العامة واملال العام والقوات امل�ضلحة 

واللجان الأمنية وجلان الرقابة احلزبية وال�ضفافية ودور املراأة 

يف العملية الدميقراطية.

واجلزء الثاين من التفاق ت�ضمن اإجراء اإ�ضالحات وتعديالت 

قانونية اأُتفق على معاجلتها بعد النتخابات الرئا�ضية واملحلية 

ُذكرت يف اأربعة بنود، حتت البند الثاين ع�ضر من التفاق، وجاء 

يف م�ضتهلها )اإعادة ت�ضكيل اللجنة العليا لالنتخابات وال�ضتفتاء، 

بحيث تتكون بكامل اأع�ضائها من ق�ضاة م�ضهود لهم بالكفاءة 

والنزاهة واحليادية، ويتفق على طريقة تر�ضيحهم واختيارهم 

ول تقل درجاتهم عن قا�ضي حمكمة ا�ضتئناف(.

التفاق الذي اأكدت اأحزاب امل�ضرتك مت�ضكها ب�ضرورة التنفيذ 

الدقيق والأم��ن لبنوده، واعتبارها تعهدات وطنية واآليات 

تنفيذية لن�ضو�س د�ضتورية وقانونية ملزمة جتاه ال�ضتحقاق 

النتخابي يجب الوفاء بها يف كل الظروف، ن�س على اأن يبداأ تنفيذ 

اإجراءات هذا التفاق فور التوقيع عليه.

وثيقة قضايا وضوابط الحوار يونيو 2007م
عت الأح��زاب املمثلة  بعد �ضنة من توقيع اتفاق املبادئ وقَّ

يف الربملان يف ال�16 من يونيو 2007م وثيقة ق�ضايا و�ضمانات 

و�ضوابط احلوار وذلك بعد �ضل�ضلة متقطعة من امل�ضاورات 

واحلوارات، ا�ضتهلت يف ال�19 من مار�س 2007م بجل�ضة حوارية 

مبعهد امليثاق، اأقر خاللها ت�ضكيل جلنة جلدولة اأعمال جل�ضات 

احلوار الالحقة وترتيب اأولويات الق�ضايا حمل احلوار، و�ضكلت 

اللجنة من كل من ال�ضيخ/ �ضلطان الربكاين، والدكتور يا�ضن 

�ضعيد نعمان، والدكتور عبدالوهاب حممود.

وجاءت هذه اخلطوة تتويجاً جلولة وا�ضعة من الت�ضالت 

واللقاءات الت�ضاورية ُكللت باتفاق قادة الأحزاب ال�ضيا�ضية 

يف ل��ق��اء ت�����ض��اوري ال��ي��وم ال�ضابق برئا�ضة 

رئي�س جمل�س الوزراء والأمن العام للموؤمتر 

ال�ضعبي العام -اآنذاك -عبدالقادر باجمال، 

و�ضم الأخوة: الأمن العام للحزب ال�ضرتاكي 

اليمني الدكتور يا�ضن �ضعيد نعمان، ونائب 

رئي�س حزب التجمع اليمني لالإ�ضالح حممد 

ع��ب��داهلل ال��ي��دوم��ي، والأم���ن ال��ع��ام للتنظم 

الوحدوي ال�ضعبي النا�ضري �ضلطان العتواين، 

وق�ضى التفاق بعقد جل�ضات للحوار بن قادة 

الأحزاب ال�ضيا�ضية ابتداًء من الثنن ال�19 

من مار�س 2007م، وذلك مبقر معهد امليثاق 

بالعا�ضمة �ضنعاء..

جل�ضة احل��وار الثانية عقدت ال�ضبت 24 

مار�س 2007م واأقر خاللها الأخذ باملالحظات 

التي ُطرحت من قبل قيادات الأح��زاب حول 

م�ضروع جدول اأعمال احلوار، كما اأقرت عقد 

جل�ضات احل��وار يومي ال�ضبت والأرب��ع��اء 

من كل اأ�ضبوع، وات�ضمت اجلل�ضة بالتوافق 

على معظم الق�ضايا املطروحة، ويف مقدمتها 

�ضوابط احل��وار وتو�ضيات بعثة الحت��اد 

الأوروبي،وال�ضوابط الإعالمية وت�ضكيل 

ال�ضكرتارية.

الثالثة واملنعقدة  ويف جل�ضة احل���وار 

ال�ضبت 31 مار�س 2007م اتفقت جلنة احلوار 

لالأحزاب ال�ضيا�ضية على ت�ضحيح حم�ضري 

جل�ضتي احل��وار ال�ضابقتن وتكليف اللجنة 

ع��ادة �ضياغتهما ب�ضكل نهائي  ب��اإ الثالثية 

وتقدميهما اإىل جل�ضة الأربعاء للتوقيع عليهما 

متهيدًا لت�ضكيل جلان احلوار الرئي�ضية.

و�ضباح ال�ضبت 16-يونيو-2007م وقع 

اأمناء عموم الأح��زاب ال�ضيا�ضية املمثلة يف 

الربملان اليمني على وثيقة ق�ضايا و�ضوابط 

و�ضمانات احلوار بينهم يف اأجواء مفعمة باليجابية والتفاهم 

وامل�ضئولية الوطنية.

ووفقاً للوثيقة املوقع عليها  فقد اتفقت الحزاب  على ان يبداأ 

احلوار يف مرحلته الوىل مبا مت التفاق عليه يف وثيقة اتفاق 

املبادئ بن املوؤمتر ال�ضعبي العام واحزاب اللقاء امل�ضرتك املوقع 

يف 18 يونيو 2006م وتو�ضيات الحتاد الوروبي عن الرقابة 

على النتخابات الرئا�ضية واملحلية..

وت�ضمنت ق�ضايا احلوار ال�ضالحات الد�ضتورية وتطوير نظام 

ال�ضلطة املحلية والنظام النتخابي  والقوانن اخلا�ضة باحلقوق 

واحل�����ري�����ات 

وال�����ب�����ح�����ث 

ي���ا  ق�������ض���ا يف 

ال�����ض��ي��ا���ض��ات 

الق��ت�����ض��ادي��ة 

وادوات������ه������ا 

وك���������ذل���������ك 

احل���وار حول 

امل���ع���اجل���ات 

ال�����ض��روري��ة 

لآث��������������������ار 

ال�ضراعات ال�ضيا�ضية والق�ضايا 

الجتماعية التي تعيق م�ضرية 

التطور والنمو.

وج��اءت ال�ضوابط واملبادئ 

الوثيقة  للحوار يف  �ضا�ضية  الأ

املوقعة يف )11( بنًدًا منها  حتديد 

م�ضتوى احل���وار ب��ن اأط��راف��ه 

باأمناء عموم الأحزاب ال�ضيا�ضية 

�ضخا�س  اأ ربعة  اأ ليهم  اإ م�ضافاً 

من املوؤمتر واثنان من كل حزب 

من الأح��زاب الأخ��رى.. والتزام 

جميع الأطراف امل�ضاركة باحلوار 

اأثناء لقائها وجل�ضاتها بالق�ضايا 

املدرجة يف جدول اأعمالها يف كل جل�ضة من جل�ضاتها وعدم اخلروج 

عنها اأو التطرق لق�ضايا اأخرى غري ذات �ضلة ، هذا غري التزام 

جميع اأطراف احلوار بالنتائج التي يتم التو�ضل اإليها حول اأي 

مو�ضوع من موا�ضيع احلوار املقرة يف جدول اأعمالها، ويتم 

تثبيتها يف حما�ضر يتم التوقيع عليها من قبل اأطراف احلوار 

بحيث ت�ضبح ملزمة لكل حزب من الأحزاب املن�ضوية يف احلوار 

وعدم العودة اإىل تلك الق�ضايا املنجزة وطرحها من جديد من اأي 

طرف من اأطراف احلوار.

ون��������ظ��������را 

لأهمية ال��دور 

ال������ذي ي��ق��وم 

ب����ه اجل���ان���ب 

الإع������الم������ي 

ي�������ض���ال  يف اإ

امل���ع���ل���وم���ات 

وم�����ا ي��رتت��ب 

ع��ل��ى ذل���ك من 

ث��ري �ضلبي  ت��اأ

واإيجابي لأية 

ق�ضية من الق�ضايا التي يتناولها، حددت الوثيقة املوقعة �ضوابط 

اعالمية توزعت يف اربعة بنود منها اإلزام و�ضائل الإعالم التابعة 

لالأحزاب املن�ضوية يف احلوار وقياداتها برت�ضيد خطابها الإعالمي 

ب�ضاأن موا�ضيع احل��وار والتعاطي مع مو�ضوعاته بجدية 

وم�ضئولية بعيدًا عن الجتهادات واملناكفات التي ل تخدم ق�ضايا 

الوطن ول ت�ضاعد على اإجناح احلوار، ون�ضت الوثيقة على ان 

يتوىل الإدلء بالت�ضريحات الإعالمية عقب كل جل�ضة او لقاء عن 

�ضري ونتائج اللقاء من يتم تكليفه بذلك �ضواًء ب�ضورة م�ضتمرة او 

يف كل جل�ضة على حدة، مبا ي�ضاعد على توحيد املعلومات ومينع 

التباينات التي قد حت�ضل يف حالة تعدد الت�ضريحات.

واأق��رت الوثيقة ت�ضكيل جلنة �ضكرتارية مل�ضاعدة اأط��راف 

احل��وار يف اإجن��از املهام الفنية ي�ضرتك فيها اأط��راف احلوار، 

وتتكون من خم�ضة اأع�ضاء يعن كل حزب ع�ضوًا واحدًا منه، 

وحددت مهامها يف )9( بنود منها  اإجناز خمتلف املهام الفنية 

والقيام بحفظ وثائق وم��داولت جل�ضات احل��وار والإع��داد 

والتهيئة ملكان انعقاد جل�ضات احلوار واإبالغ اأطراف احلوار 

مبكان وزمن انعقاد اجلل�ضات.

محضر مشاورات عدن نوفمرب 2007م
 بعد �ضل�ضلة من اللقاءات واجلل�ضات عقدتها خالل الفرتة 

)2-8( نوفمرب من العام 2007 م مبدينة عدن، وقع  اأمناء 

عموم الأحزاب وم�ضاعدوهم يف اأحزاب )املوؤمتر، الإ�ضالح، 

ال�ضرتاكي، التنظيم الوحدوي، البعث العربي( على حم�ضر 

ختامي بنتائج لقاءاتهم احل��واري��ة والتي ُكللت اعمالها 

باتفاق جلنة حوار الأح��زاب على ا�ضتيعاب ما مل تت�ضمنه 

وثيقة ق�ضايا و�ضوابط و�ضمانات احلوار من مبادرة رئي�س 

اجلمهورية واملتمثل بتغيري �ضكل النظام ال�ضيا�ضي باإ�ضافته 

كفقرة اأوىل للبند ثانياً الإ�ضالحات الد�ضتورية بعنوان �ضكل 

النظام ال�ضيا�ضي، وح��ددت الأح��زاب ال�ضيا�ضية 15 يوماً 

فرتة زمنية للجان القانونية التي �ضاركت يف احلوار لإجناز 

و�ضياغة تعديالت قانون النتخابات، وكلفت جلنة حوار 

الأح��زاب املمثلة يف الربملان اأمناء عموم الأح��زاب بتحديد 

الأ�ض�س اخلا�ضة بق�ضايا )اللجنة العليا لالنتخابات، النظام 

النتخابي، احلكم املحلي( اخلا�ضة بالق�ضايا 

الق��ت�����ض��ادي��ة وت�ضفية اآث����ار ال�����ض��راع��ات 

ال�ضيا�ضية ال�ضابقة، واآثار حرب 94م، وتقدميها 

لجتماع جلنة احلوار كاأولويات ملناق�ضتها، 

واإحالتها اإىل جلان فنية من ذوي الخت�ضا�س 

لإجنازها، وفقاً للجدول الزمني املحدد لكل 

ق�ضية.

واتفقت الأحزاب )املوؤمتر ال�ضعبي العام، التجمع 

اليمني لالإ�ضالح، احل��زب ال�ضرتاكي اليمني، 

التنظيم ال��وح��دوي ال�ضعبي النا�ضري، حزب 

البعث العربي ال�ضرتاكي( على ا�ضتئناف حوارهم 

يف العا�ضمة �ضنعاء، وكذا ا�ضتكمال الفريق القانوين 

لإجناز مهامه يف �ضنعاء، ومبا ميكنهم من اإطالع 

هيئاتهم القيادية يف الأحزاب امل�ضاركة على ما مت 

التفاق عليه خالل الأيام املا�ضية.

وكانت الأح��زاب املمثلة يف جمل�س النواب 

عقدت يف ال���)4( من نوفمرب ذات العام اول 

لفريق  ا بح�ضور  متهيدية  ح���وار  جل�ضة 

القانوين برئا�ضة الدكتور عبدالوهاب حممود 

-اأمن عام حزب البعث العربي ال�ضرتاكي 

،وبح�ضور �ضلطان الربكاين- الأم��ن العام 

امل�ضاعد للموؤمتر ال�ضعبي العام، وعبدالوهاب 

الآن�ضي- الأمن العام حلزب التجمع اليمني 

لالإ�ضالح، والدكتور اأبوبكر باذيب -الأمن 

العام امل�ضاعد للحزب ال�ضرتاكي اليمني، 

وعلي اليزيدي- نائب الأمن العام ،وحممد 

م�ضعد الرداعي- المن العام امل�ضاعد للتنظيم 

الوحدوي النا�ضري.

واأقرت الأح��زاب املتحاورة عقد اجتماع لها 

ع�ضر ذات اليوم ح�ضره اأمناء عموم الأحزاب 

ملناق�ضة ما ميكن احلوار من ال�ضري ب�ضكل ايجابي 

ومتكن الفريق القانوين من اجناز مهامه.۹

¿ بتوقيع المؤتمر  والمشترك األسبوع الماضي على محضر مشترك لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، 
تكون األحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب قد وقَّعت بذلك على )5( اتفاقيات ثنائية خالل 
الـخمس السنوات الماضية من عمر التجربة الديمقراطية في بالدنا، تخللت تلك االتفاقيات جوالت 

حوارية متفرقة اتسمت باللين والمرونة حينًا، والتمترس حينًا آخر.
وقبل الوقوف على تفاصيل تلك االتفاقيات يالحظ المتابع بسهولة أن الرئيس علي عبداهلل صالح 
ظل قاسمًا مشتركًا وحيدًا برعايته لالتفاقيات المبرمة بين المؤتمر والمشترك ابتداًء من )اتفاق 
المبادئ( الموقَّع في الـ18 من يونيو 2006م في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، والمتعلق 
باالنتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م، وانتهاًء بمحضر )17 يوليو( في العام 2010م، 

17 يوليو املا�ضي وبرعاية والمتعلق بتشكيل لجنة وطنية للتهيئة واإلعداد للحوار وتنفيذ اتفاق فبراير. ¿يف 
كرمية من فخامة الأخ الرئي�س علي 

ع��ب��داهلل ���ض��ال��ح، مت ال��ت��وق��ي��ع على 

حم�ضر اجتماع ب��دار الرئا�ضة بن 

املوؤمتر ال�ضعبي العام، والأح��زاب 

املمثلة مبجل�س النواب املوؤطرة يف 

»اللقاء امل�ضرتك« وذلك لتنفيذ اتفاق 

23 فرباير 2009م..

هذه اخلطوة اليجابية تعني اإعادة 

الثقة بن اأطراف العمل ال�ضيا�ضي.. 

وتعربرّ عن ح�ضن النوايا، وطي ملف 

»القلق« ال��ذي �ضاد ال�ضارع اليمني 

ملدة عام واأربعة اأ�ضهر.. وكما قال الأخ 

الرئي�س عقب التوقيع على املح�ضر، 

باأنها خطوة نحو النفراج ال�ضيا�ضي 

وال��رتف��ع ف��وق ك��ل ال�ضغائر.. لأن 

للجميع، ولي�س ملكاً  ال��وط��ن ملك 

لل�ضلطة ول للمعار�ضة..

ولأن القائد رجل حوار، ومت�ضامح 

مع اجلميع، فقد اعترب اأن ما ح�ضل 

يف الفرتة املا�ضية، جمرد مماحكات 

وم�����ض��اج��الت ت���ن���درج يف الإط����ار 

الدميقراطي، واملفرو�س األ ي�ضيق 

�ضدر اأحد من العملية الدميقراطية، 

موؤكدًا اأن اجلميع يف �ضفينة واحدة، 

واأن يكون هناك قيادة لهذه ال�ضفينة 

من كل القوى ال�ضيا�ضية..

مو�ضحاً اأنه اإذا نفذنا البنود املتفق 

ل��ي��ة التي تنظم اتفاقية  عليها والآ

فرباير، فال�ضتعداد موجود لت�ضكيل 

حكومة وطنية من كل اأطياف العمل 

ال�ضيا�ضي لل�ضري ُق��ُدم��اً نحو اإج��راء 

النتخابات الربملانية يف موعدها 

امل��ح��دد.. م�ضريًا اإىل اأن��ه ل ينبغي 

التفكري يف اخل�ضومة لأن اجلميع 

�ضركاء يف ال�ضاحة، لل�ضري يف الجتاه 

نحو البناء ولي�س التخريب..

وا�ضحة  ئد  لقا ا الرئي�س  كلمات 

نها ر�ضالة متكاملة  اأ و�ضفافة، كما 

ملن يف ال�ضلطة واملعار�ضة.. ليطمئن 

امل��واط��ن، ويف ال��وق��ت نف�ضه، اأع��اد 

رجل احلوار للدميقراطية اعتبارها، 

ولل�ضارع اليمني �ضكينته، بعد �ضنوات 

من اخل��وف الناجت عن ال�ضلوكيات 

الالوطنية من قبل النتهازين.

اإن املرحلة اجلديدة، تتطلب بعد 

كل هذا، اخلطوات العملية على اأر�س 

ال��واق��ع، تنفيذًا ملا مت التفاق عليه 

دون اأن يتن�ضل اأحد عما مت التفاق 

عليه من قبل ال�ضلطة اأو املعار�ضة.. 

ويقيناً اإن اأي طرف ل يلتزم باخلطوات 

التي ت�ضمنها املح�ضر املوقع اإىل جانب 

ات��ف��اق ف��رباي��ر.. فهو اخلا�ضر، لأن 

الزمن مل يعد ي�ضمح بالعودة اإىل ما 

قبل ال�ضابع ع�ضر من يوليو.. والوطن 

لن ي�ضمح  الد�ضتورية  �ض�ضاته  مبوؤ

باإهدار املزيد من الوقت..

ويبقى التنفيذ، ال��ذي معه تتاأكد 

ال��ن��واي��ا احل�����ض��ن��ة، وي��ت��م ال��ف��رز 

امل��ج��ت��م��ع��ي ب���ن اأط���ي���اف ال��ع��م��ل 

ال�ضيا�ضي.. َم��ْن مع ال��وط��ن، وَم��ْن 

�ضده.. وذلك ما �ضوف ت�ضهده قادم 

الأي��ام.. كفي�ضل بن اجلميع.. واهلل 

ويل الهداية والتوفيق.۹

تقرير/ جميل الجعـدبي

وداع
¿الأرب����ع����اء 21 ي��ول��ي��و..ن��ظ��م��ت نقابة 
ال�ضحفين اليمنين مبقرها باأمانة العا�ضمة 

حفل توديع للزميل مراد ها�ضم- مدير مكتب 

قناة »اجل��زي��رة« وذل��ك بح�ضور عدد من 

ال�ضحفين والعالمين يف ب��ادرة يتحدث 

�ضحفيون اأنها الأوىل من نوعها.

حفل توديع م��راد ها�ضم ج��اء قبيل مغادرته 

للوليات املتحدة المريكية بغر�س الدرا�ضة وذلك 

بعد ا�ضتقالته من قناة »اجلزيرة«.

 والزميل ها�ضم من مواليد 67م مبحافظة 

تعز، بكالوريو�س �ضحافة جامعة 

القاهرة، عمل مرا�ضاًل �ضحفياً 

لعدد من ال�ضحف اليمنية اأثناء 

درا�ضته بالقاهرة، وبعد تخرجه 

عمل حمررًا ثم مدير حترير�ضحيفة 

»ال�����ض��ورى« )1995-1997م( 

وبعدها م�ضوؤول ق�ضم الأخبار ب�ضحيفة 

»راأي« ومرا�ضاًل لعدد من ال�ضحف الدولية 

قبيل التحاقه بقناة »اجلزيرة«.

]  ]  ]

فرح 
الثنن )19( يوليو.. احتفل الزميل م�ضطفى راجح من �ضحيفة 

»النداء« بزفافه و�ضط لفيف من الأهل والأ�ضدقاء بقاعة اخلليج 

ب�ضنعاء..

كما احتفل الإعالمي عبدالغني ال�ضمريي ع�ضر اخلمي�س 22 

يوليو بزفاف جنله حممد.. دام اهلل ال�ضرور للجميع..!!

]  ]  ]

مرض
الربعاء 22 يوليو.. اأجرى الزميل قائد الطريي- ع�ضو هيئة 

التحرير ب�ضحيفة »الثوري« عملية جراحية ال�ضبوع املا�ضي يف 

اإحدى عينيه.. امنياتنا بال�ضفاء وال�ضالمة.

]  ]  ]

تدريب
الث���ن���ن 19 ي��ول��ي��و.. 

انطلقت بوادي ح�ضرموت 

فعاليات الربنامج ال�ضيفي 

الول )تكامل( لإعالميي 

ين  مل��د ا ملجتمع  ا ت  منظما

مبحافظة ح�ضرموت والذي 

ينظمه فرع جمعية ال�ضالح 

الج���ت���م���اع���ي اخل���ريي���ة 

بال�ضراكة مع )11( منظمة خريية خالل الفرتة )19 - 25(يوليو 

اجلاري.

ووفق بالغ �ضحايف تلقاه مر�ضد »امليثاق« فاإن فعاليات الربنامج 

ت�ضمل جمموعة من الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة يف التحرير 

ال�ضحفي وفن الت�ضوير واإدارة املوؤ�ض�ضات العالمية والر�ضفة 

اللكرتونية وفن الإخراج والت�ضميم ملدربن دولين وحملين..

]  ]  ]

مشروع
ك�ضف الزميل حممد الذبحاين - املدير التنفيذي ملجلة ال�ضتثمار 

- عن م�ضروع لإن�ضاء رابطة للعاملن يف مهنة الإخراج ال�ضحفي 

وذلك ب�ضبب جتاهل نقابة ال�ضحفين ملهنة الإخراج ال�ضحفي 

وعدم العرتاف بها �ضمن املهن ال�ضحفية.

 ونقلت �ضحيفة »اليمن« عن الذبحاين دعوته زمالءه املخرجن 

يف ال�ضحف اليمنية اىل دعم هذا امل�ضروع والن�ضمام اىل الرابطة 

التي تهدف اىل تبنرّي ق�ضايا ومطالب الفنين وال�ضغط على قيادة 

نقابة ال�ضحفين لالعرتاف بهم ومنحهم الع�ضوية.

تكريم
الثالثاء 20 يوليو اأق��ام منتدى الوحدة مبحافظة اأبن حفاًل 

خطابياً كرم خالله عددًا من املبدعن وال�ضخ�ضيات الجتماعية 

و�ضهداء الواجب عرفاناً بالدور الوطني للمكرمن يف الدفاع عن 

الوحدة والت�ضدي لالأفكار الهدامة واملوؤامرات التي حتاك �ضد 

الوطن، وكان من بني املكرمني ال�صحفيان علي من�صور مقراط 

ومن�ضور بلعيدي..

تدريب
الأح��د 25 يوليو.. ب��داأت ب��اإذاع��ة �ضيئون 

ور�ضة العمل اخلا�ضة بكيفية كتابة 

الن�ضو�س الدرامية الإذاعية وذلك 

على مدى اأربعة اأيام يتلقى خاللها 

25 م��ن اإع��الم��ي��ي اإذاع����ة �ضيئون 

حما�ضرات وتطبيقات علمية وعملية 

حول ال�ضيناريو الذاعي وقواعد مفردات 

الكتابة الذاع��ي��ة والآل��ي��ات ال�ضحيحة 

للكتابة الذاعية والن�س ال�ضتك�ضايف وخطوات كتابة مفردات 

الق�ضة الدرامية.

تأهيل
الثنن 19 يوليو.. اختتمت بكلية الآداب 

جامعة تعز الدورة التدريبية العالمية يف 

جمال العمل الإذاع��ي لعدد من ال�ضباب 

وال�ضابات امل�ضاركن يف املراكز ال�ضيفية 

التي نظمتها جامعة تعز.

وتلقى امل�ضاركون يف ال��دورة على 

مدى ثالثة اأيام عددًا من املحا�ضرات 

النظرية حول فنون العمل الإذاع��ي 

وك��ي��ف��ي��ة اإع�����داد وت��ق��دمي ال��ربام��ج 

الإذاع���ي���ة واإخ��راج��ه��ا، ك��م��ا تلقى 

امل�����ض��ارك��ون يف ال����دورة التدريبية 

تطبيقات عملية يف مقر اإذاعة تعز..۹

محمد يحيى شنيف

ويبقى التنفيذ!!

الحديدة- وليد غالب

ب�����ن�����اء  ¿ ع�����رب اأ
ال�ضحي  مديرية 

حمافظة احلديدة 

ع���ن ا���ض��ت��ن��ك��اره��م 

مل�����ح�����اولت ق��ن��اة 

�ضهيل الإ�ضالحية 

ا�ضتهداف ون�ضر 

اإ�ضاءات لل�ضيخ 

براهيم  اإ احمد 

القدميي -ع�ضو 

حملي املديرية 

ورئ���ي�������س ف��رع 

املوؤمتر باملديرية 

فة  ملك�ضو ا عيها  م�ضا و

وال��ف��ا���ض��ل��ة اإل�����ض��اق 

ات��ه��ام��ات باطله بهذه 

ال�ضخ�ضية الوطنية.

وقال اأبناء ال�ضحي يف بيان 

�ضادر عنهم )تلقى املوؤمترنت ن�ضخه منه( اإن قناة �ضهيل 

تركت الدور املوؤمل منها لتقدمي ر�ضالة اإعالمية هادفة تخدم 

املجتمع وتوجهت نحو الأغرا�س ال�ضيا�ضية واملكايدات 

احلزبية لتك�ضف بو�ضوح الأهداف ال�ضيا�ضية ال�ضيئة التي 

اأن�ضئت من اجلها .

وا�ضتغرب اأبناء ال�ضحي يف بيانهم من تهويل القناة ملو�ضوع 

ملفق وغري �ضحيح وهو منظور اأمام الق�ضاء بل �ضدرت فيه 

اأحكام نهائية ب�ضرعة اإخ��الء امل�ضتاأجر دون مقابل لأر�س 

ال�ضيخ القدميي وهو ال�ضخ�س ال��ذي يعرفه جميع اأبناء 

املديرية بعالقته الطيبة وحبه لعمل اخلري والوقوف اإىل جانب 

اأبناء املديرية ولن تنال منه افرتاءات �ضهيل واإ�ضاءاتها .

مطالبن هذه القناة احلزبية بتحري امل�ضداقية والبتعاد 

عن خلط الأوراق وحماولت ت�ضليل الراأي العام والهتمام 

مبا يفيد املجتمع ويخدم النا�س والوطن.

معتربين ما قامت به القناة ت�ضفية ح�ضابات مع ال�ضيخ احمد 

القدميي رئي�س فرع املوؤمتر مبديرية ال�ضحي ودوره الكبري 

يف النجاحات املتتالية التي حققها املوؤمتر يف خمتلف املراحل 

النتخابية . وو�ضفوا تلك الإ�ضاءات الكاذبة باأنها تد�ضن مبكر 

من قبل القناة- اململوكة للقيادي الإ�ضالحي حميد الأحمر 

- للحملة النتخابية حلزب الإ�ضالح )الإخ��وان امل�ضلمن 

يف اليمن( من خالل حملة اإعالمية موجهة ت�ضتهدف ت�ضويه 

ال�ضخ�ضيات والقيادات املوؤمترية التي حققت جناحات 

�ضاحقة يف النتخابات.۹

)سهيل( تدشن حملة)اإلصالح( االنتخابية 
بإساءات لقيادات مؤتمرية بالحديدة

التقى القيادات اإلعالمية اليمنية يف الرياض

الجاسر: انضمام اليمن لالنتاج الربامجي الخليجي املشرتك نقلة نوعية
¿ قال وكيل وزارة الثقافة والإعالم ال�ضعودي الدكتور عبداهلل اجلا�ضر: 
اإن ان�ضمام اليمن اإىل موؤ�ض�ضة الإنتاج الرباجمي امل�ضرتك لدول جمل�س 

التعاون اخلليجي وجهاز تلفزيون اخلليج »ُيَعد بعدًا اإ�ضافياً جديدًا ونقلة 

نوعية يف اأداء املوؤ�ض�ضات الإعالمية يف اليمن واخلليج«.

واأب���دى الدكتور اجلا�ضر خ��الل لقائه القيادات الإعالمية اليمنية 

امل�ضاركة يف برنامج تدريبي بالعا�ضمة ال�ضعودية الريا�س، حر�ضاً 

�ضعودياً على ت�ضجيع التوا�ضل اخلالق بن املوؤ�ض�ضات وو�ضائل الإعالم 

اليمنية وال�ضعودية ومبا ي�ضمن تن�ضيقاً واعياً يف انتاج الر�ضالة الإعالمية 

وتوجيهها خلدمة م�ضالح البلدين وال�ضعبن ال�ضعودي واليمني، موؤكدًا 

موقف اململكة العربية ال�ضعودية الداعم لوحدة واأمن وا�ضتقرار اليمن.

واأ�ضاف الوزير ال�ضعودي: »لدينا توجيهات وا�ضحة للت�ضدي بكل 

�ضرا�ضة لأي حماولة ت�ضتهدف زعزعة ا�ضتقرار اليمن اأو الت�ضكيك بوحدته 

الوطنية«.

من جانبه حث وكيل وزارة الثقافة والإعالم ال�ضعودي ل�ضوؤون الإعالم 

اخلارجي الدكتور عبدالعزيز بن �ضلمه، على اأهمية ال�ضراكة التكاملية 

بن الإعالم اليمني وال�ضعودي وجتاوز احلواجز الذهنية امل�ضطنعة يف 

التعاطي امل�ضئول مع الق�ضايا والأحداث التي تعك�س التطور الدائم يف 

العالقات الثنائية على كافة الأ�ضعدة.

بدوره عرب رئي�س جلنة التدريب والتاأهيل يف نقابة ال�ضحفين اليمنين 

نبيل الأ�ضيدي، عن تقدير النقابة جلهود وزارة الثقافة والإعالم ال�ضعودية 

يف تاأهيل ال�ضحفين اليمنين.

واعترب الأ�ضيدي اأن مثل هذه الدورات املتنوعة تعك�س جهدًا �ضعودياً 

متميزًا على �ضعيد الدفع بالإعالم املهني وامل�ضئول نحو مزيد من احل�ضور 

يف تلبية اهتمامات اجلمهور.۹

اتفاق 23 فرباير 2009م
يف 23 فرباير من العام 2009م فاجاأت اأحزاب الربملان الأو�صاط 

ال�ضيا�ضية واملتابعن بتوقيع اتفاق من ثالثة بنود اأ�ضفر عن تعديل 

املادة )65( من الد�ضتور والتمديد ملجل�س النواب املنتهية فرتته يف 27 

ابريل من العام 2009م �ضنتن اإ�ضافيتن وبالتايل تاأجيل النتخابات 

النيابية اىل 27 ابريل 2011م .وجاء التفاق بعد حوارات عدة  دعا 

اإليها ورعاها فخامة الأخ علي عبداهلل �ضالح رئي�س اجلمهورية، �ضمت 

ممثلن عن املوؤمتر ال�ضعبي العام واأحزاب اللقاء امل�ضرتك املمثلة يف 

جمل�س النواب.

ون�س التفاق على :) نظرًا ملا تقت�ضيه امل�ضلحة الوطنية العليا 

وحر�ضاً على اإجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة واآمنة يف ظل مناخات 

�ضيا�ضية مالئمة ت�ضارك فيها اأطياف العمل ال�ضيا�ضي كافة، فاإن املوقعن 

اأدناه يرون �ضرورة العمل على اتخاذ الجراءات الد�ضتورية الالزمة 

لتعديل املادة )65( من الد�ضتور املتعلقة مبدة جمل�س النواب مبا 

ي�ضمح بتمديد فرتة جمل�س النواب احلايل ملدة عامن.. نظرًا لعدم توافر 

الوقت الكايف للقيام بال�ضالحات ال�ضرورية التالية:

اأوًل: اإتاحة الفر�ضة لالأحزاب والتنظيمات ال�ضيا�ضية ومنظمات 

املجتمع املدين ملناق�ضة التعديالت الد�ضتورية الالزمة لتطوير النظام 

ال�ضيا�ضي والنظام النتخابي مبا يف ذلك القائمة الن�ضبية.

ثانياً: متكن الأح��زاب ال�ضيا�ضية املمثلة يف جمل�س النواب من 

ا�ضتكمال مناق�ضة املوا�ضيع التي مل ُيتفق عليها اأثناء اإعداد التعديالت 

على قانون النتخابات وت�ضمن ما ُيتفق عليه يف �ضلب القانون.

ثالثاً: اإعادة ت�ضكيل اللجنة العليا لالنتخابات وفقاً ملا ين�س عليه 

القانون(.

وقبل هذا التفاق �ضهد العام 2008م جولت حوارية متقطعة تو�ضل 

خاللها الفريقان  اىل التفاق على معظم مطالب احزاب امل�ضرتك حول 

ال�ضالحات النتخابية وت�ضمينها م�ضروع التعديالت الد�ضتورية الذي 

تعر�س هو الآخر لعمليات �ضد وجذب قبيل ان يتم الطاحة به حتت 

قبة الربملان حينما تعذر على اأحزاب امل�ضرتك اإح�ضار اأ�ضماء ممثليهم 

لع�ضوية اللجنة العليا لالنتخابات يف جل�ضة )18( اأغ�ضط�س 2008م 

ال�ضهرية بيمن الدكتور/ عبدالرحمن باف�ضل -رئي�س كتلة الإ�ضالح 

الربملانية.. ويف يوليو من العام 2008م اأعلنت الكتل الربملانية لأحزاب 

اللقاء امل�ضرتك تعليق مقاطعتها  جل�ضات الربملان بعد قرار جمل�س 

النواب تعليق نقا�ضات م�ضروع تعديل قانون النتخابات حتى يتم 

التوافق عليه من قبل الأحزاب ال�ضيا�ضية.۹

مرصد إعداد/
جميل الجعدبي


