
نبيل شمسان ينفي 
استقالته من المؤتمر

نفى االســتــاذ نبيل   
ــــر  شـــمـــســـان وزي
الخدمة المدنية والتأمينات 
األخبار التي تناقلتها بعض 
الــمــواقــع االلكترونية عن 
تقديم استقالته من المؤتمر 
بعد نشوب خالفات حادة مع 

بعض القيادات المؤتمرية.
وقال االستاذ نبيل شمسان 
لــ«الميثاق» اعتز بانتمائي 
م  لــعــا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ
واعتبره شرفاً وفــخــراً ولن 
نسمح لمن يحاولون الصيد في الماء العكر بأن ينال من 
وحدة الصف المؤتمري، وسيبقى والئي وانتمائي للمؤتمر 
مهما كانت الظروف والتحديات. داعياً وسائل االعالم إلى 
تحري الدقة والمصداقية واالبتعاد عن الدسائس واثارة 
الفتن ومحاولة الكسب الرخيص. وأكد شمسان انه على 
اتصال دائم وتنسيق مستمر مع قيادة المؤتمر إزاء كافة 
التطورات، مشيراً الى أن منصبه الحالي يأتي ضمن حصة 

المؤتمر في حكومة الوفاق.

بعث األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية شكر واعتزاز  
وتقدير إلى محافظ محافظة شبوة األخ علي حسن األحمدي وإلى كل 
قادة وحدات القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمشائخ واألعيان في 
محافظة شبوة، بمناسبة إعادة سيطرة الدولة على مدينة عزان وإسقاط ما يسمى 
«إمارة عزان» التي أقامتها ما تسمى «جماعة أنصار الشريعة» المرتبطة بتنظيم 
القاعدة. ودعا رئيس الجمهورية الجميع إلى «الوقوف صفاً واحداً في وجه اإلرهاب 
وعناصره والتصدي بحزم لكل مشاريعهم اإلجرامية ومحاربة عناصر التخريب 
ممن يتجرأون يومياً على االعتداء على ممتلكات الشعب من كهرباء وخطوط 

نقل الغاز والنفط وغيرها من المؤسسات الخدمية والتنموية.
وقال: «وليكن نصر عزان وإسقاط إمارتها الموهومة حافزاً للجميع نحو يمن خال 
من اإلرهاب.. يمن خال من التخريب واإلجرام.. يمن يسوده األمن وينعم أبناؤه 

بخيراته في ظل اليمن الجديد.. يمن الوحدة والعدل والمواطنة المتساوية».
تفاصيل ص٣

”الميثاق“- خاص 
ــم علي  ــي ــزع ــأ ال ــن ه
عبداهللا صالح، رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، الدكتور محمد 
االنتخابات  لفوزه في  مرسي 

الرئاسية المصرية أمس.
ـــال رئــيــس الــمــؤتــمــر في  وق
تصريح صحفي، عقب إعالن 
نتائج االنتخابات، ”إن التسليم 
بنتائج االنــتــخــابــات، هــو أهم 
خطوة من خطوات الديمقراطية“.
ــاف ”نتمنى، لمصر، أن  وأض
تنعم بالهدوء، ويعود المصريون 
لممارسة حياتهم، ومصالحهم، 
ــود الــســيــاســيــون للعمل  ــع وي
االعــتــيــادي، بــال صــراعــات ألن 
الصراعات مهما كان المستفيد 
ــا تــضــر ماليين  ــه ــإن مــنــهــا ف

المواطنين“.
تفاصيل ص٢

المعاناة التي يتحملها أبناء اليمن بصفة عامة والمحافظات   
الساحلية بصفة خاصة السيما وهم في ذروة قيظ حرارة فصل 
الصيف يجب أن تتوقف نهائياً عبر اجراءات أمنية حازمة وصارمة ضد 
العناصر التخريبية التي تقوم باالعتداء على أبراج محطات ومحوالت 
الكهرباء، والتي بجرائمها المشينة التي تقترفها مستهدفة منشآت 
خدمية حيوية عامة للوطن والمواطن واليمكن االستغناء عنها، ليس فقط 
باعتبارهم خارجين عن النظام والقانون ولكن ايضاً باعتبارهم أعداء 
للوطن كونهم يلحقون أفدح األضرار بحياة كافة اليمنيين وباالقتصاد 
واألمن والسكينة العامة ويكفي االشارة الى حجم الخسائر الناجمة عن 
أعمال التخريب مادية وبشرية، ناهيك عن تأثير ذلك على محطة مأرب 
الغازية، وكل الشبكة الوطنية للكهرباء والخسائر التي تتكبدها المؤسسات 
والشركات االنتاجية والخدمية التابعة للدولة والقطاع الخاص الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة، ويبقى األسوأ ما يترتب عن هذه الجرائم من أعباء 
وأضرار على السواد األعظم من أبناء الشعب والتي تصل الى حد اليطاق 
في عدن والحديدة والمكال وغيرها من محافظات المناطق الساحلية وهو 
وضع كان يجب ان اليكون لو أن الحكومة من اليوم األول لتشكيلها وقفت 
وقفة جدية تجاه أولئك المخربين الذين هم أفراد معروفون ومحددون، 
واآلن الينبغي لجرائمهم ان تستمر وتوجيهات االخ عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية يوم أمس األول السبت كانت حاسمة لمحافظ مأرب 
وقيادة المنطقة الوسطى ووزارة الداخلية والحكومة التي عليها ان تنهي 
ما تتعرض له الكهرباء من دمار وخراب وكذلك أنابيب النفط والغاز، وهذا 
يعني ان تقوم بمطاردة عناصر التخريب وإلقاء القبض عليهم وتسليمهم 
للعدالة ليطالهم العقاب العادل الذي يستحقونه لجرائمهم المرتكبة 
بحق الشعب اليمني الذي لم يعد قادراً على تحمل األوضاع الناجمة عن 
انطفاءات الكهرباء والتي بلغت ذروتها في األونة األخيرة الى ٢٠ساعة 
يومياً وعلينا ان نتصور الجحيم الذي يعيش فيه سكان المناطق الحارة 
ومعاناة االطفال وكبار السن والمرضى الذين فقد الكثير منهم حياتهم 
لتأثر حالتهم الصحية بانقطاع الكهرباء، وعلى هذا النحو الذي على حكومة 
الوفاق ايقافه انطالقاً من المبادرة الخليجية والتي وضعتها في صدارة 
أولويات مهامها، وكذلك مجلس األمن في قراره ٢٠١٤ وأكد عليه في 
القرار ٢٠٥١ لينعكس هذا االهتمام االقليمي والدولي أهميته بالقضاء 
على التخريب الذي تتعرض له الكهرباء واخراج اليمن من أزمته وهي 
نقطة لم تستوعبها الحكومة رغم انها تدخل في صلب واجباتها والندري 
إن كانت ستستوعبها بعد أوامر وتوجيهات رئيس الجمهورية من خالل 
توفير حماية للمنشآت الكهربائية والقيام بمطاردة وإلقاء القبض على 
من يقومون بذلك وانزال العقاب الرادع أم أن الحكومة ستبقى مشغولة 

بالمناكفات والمكايدات على حساب مهامها الحقيقية والجوهرية.

الكهرباء ومسئولية الحكومة
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..

من قلب الذاكرة الحية
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فيما اليمن غارقة في الظالم.. 
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منظمات دولية بعين واحدةبعد وضعهم في قائمة «العار األممية»..
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أكثر من (100) مؤتمري تم إقصاؤهم من مناصبهم بقرارات وزير المالية

الدكتور علي مجور يعود 
إلى ارض الوطن

عــــاد إلــــى ارض  
الوطن دولة رئيس 
ــــوزراء السابق  مجلس ال
عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام الدكتور علي 
رحلة  بعد  مــجــور  محمد 
عالجية إلى الخارج استمرت 

شهرين.
الجدير بالذكر أن الرحلة 
العالجية للقيادي المؤتمري 
الدكتور علي مجور تأتي في 
إطار استكمال عملية العالج 
-الــتــي سبق وتلقاها في 
المملكة العربية السعودية الشقيقة -جراء اإلصابات التي 
تعرض لها في االعتداء اإلرهابي الذي استهدف الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر وكبار قيادات الدولة 
في جامع دار الرئاسة أثناء أدائهم صالة أول جمعة من 

شهر رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو ٢٠١١م.

هنأ الشعب بإسقاط «إمارة عزان»
رئيس الجمهورية يدعو إلى الوقوف 

صفاً واحداً في مواجهة اإلرهاب

المؤتمر يهني رئيس الجمهورية باالنتصار 
على القاعدة في عزان بشبوة

هنأ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه   
األخ المشير عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات 

المسلحة على اإلنجاز العسكري الوطني 
الكبير الذي حققته القوات المسلحة 
واللجان الشعبية ضد تنظيم القاعدة 

في مديرية عزان بمحافظة شبوة.
العام  الشعبي  المؤتمر  وأكــد 
بعثها  تهنئة  برقية  وحلفاؤه في 

لرئيس الجمهورية أن االنتصار على القاعدة نقطة 
ارتكاز لتوفير المناخات المالئمة إلطالق الحوار 

الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ويعزز الثقة بالمؤسسة العسكرية الوطنية 

م مكانها ونبل رسالتها. ويعظّ
وجدد المؤتمر وحلفاؤه التأكيد على العمل 
تحت قيادة رئيس الجمهورية إلنجاز جميع 
عهده  كما  وسيكون  الوطنية  لمهام  ا
مسانداً وداعماً لرئيس الجمهورية 
في معركته حتى يتم القضاء على 
كافة مصادر اإلرهــاب في وطن 

الثاني والعشرين من مايو.
تفاصيل ص٣

جلسة ساخنة وصاخبة للبرلمان مع الحكومة حول الديزل
البرلمان متمسك بعدم رفع سعره

توقعت مصادر برلمانية أن تشهد جلسة مجلس النواب   
اليوم نقاشات ساخنة وصاخبة بين أعضاء المجلس 
والحكومة على خلفية زيادة سعر الديزل وتمسك النواب بالعودة 

إلى السعر السابق. 
وأكدت المصادر أن مجلس النواب متمسك بقراره الذي اجمع 
عليه في وقت سابق بإعادة اسعار الديزل إلى ما كانت عليه قبل 

تشكيل حكومة الوفاق..
مشيرة إلى أن لقاء ضم رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى 
الراعي ورئيس الحكومة محمد باسندوة في منزل األخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية الجمعة الماضية بعد أن كان 
المجلس قد رفع جلساته حتى تحضر الحكومة لحل مشكلة 

زيادة سعر الديزل..
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية وجه الجميع على 
االلتقاء اليوم االثنين وحضور الحكومة البرلمان ومناقشة 
الوضع وايجاد المعالجات لمشكلة زيادة سعر الديزل.. وشدد 
رئيس الجمهورية على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان 

وليس القطيعة..
الجدير بالذكر ان اللجنة البرلمانية كانت قد قدمت تقريراً 
لمجلس النواب األسبوع الماضي أكدت فيه عدم توصلها مع 

الحكومة إلى أية حلول وان الجانب الحكومي لم يقدم أية 
مقترحات جادة بل لقد تعمد الوزراء المكلفين بالجلوس مع 

اللجنة البرلمانية على التغيب عن االجتماعات..
هذا ومن المتوقع أن تكون جلسة اليوم ساخنة وصاخبة إالّ إذا 
اتخذ رئيس الحكومة قرارات جادة لوقف أثار زيادة سعر الديزل..
وكانت جلسة أمس األحد قد شهدت نقاشاً حول الموضوع 
تباينت فيه اآلراء حول ما إذا كان الخالف بين الحكومة والمجلس 
بنطبق عليه نص اآللية التنفيذية بأن يرفع رئيس مجلس 
النواب الموضوع إلى رئيس الجمهورية فيما اخرون يرون ان 
هذا النص يتعلق بالخالف بين أعضاء المجلس باعتبارهم من 
أحزاب مختلفة أما في حالة كهذه مجمع عليها مجلس النواب فال 
ينطبق  عليها النص لرفعها لرئيس الجمهورية كقضية خالفية 

خصوصاً وقد أكد اغلبية أعضاء المجلس على ذلك..
وعلمت «الميثاق» أن النائب علي عبدربه القاضي رئىس 
كتلة المستقلين أعد مذكرة وقع عليها بعض األعضاء تضمنت 
وساطات يتفق المجلس والحكومة على سعر ٧٥ رياالً للتر 
الديزل على أن تلتزم الحكومة بتوفير الكميات الشهرية كاملة 
حتى ال يحدث أي نقص في السوق يؤدي إلى التالعب باألسعار 

فضالً عن إلغاء األسعار المختلفة لمادة الديزل.

بن دغر : أبناء المحافظات الجنوبية المؤمنون بالوحدة 
قدراً ومصيراً سيمثلونه في الحوار

المؤتمر يشكل لجنتين إلعداد الرؤى حول قضايا الحوار وتطوير األداء التنظيمي

الرويشان مديراً لمكتب رئيس المؤتمر

لجنة لحصر قرارات اإلقصاء واإلبعاد التي طالت كوادر المؤتمر من قبل وزراء المشترك

أصدر الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي العام قراراً تنظيمياً قضى بتعيين االستاذ 
محمد علي الرويشان مديراً لمكتب رئيس المؤتمر الشعبي 

العام، وتولي كافة المهام اإلدارية في اللجنة الدائمة.
ونص القرار الصادر السبت بالعمل به من تاريخ 

صدوره، وتنفيذه لدى الجهات المختصة.

أوشكت اللجنة المكلفة بحصر قرارات اإلقصاء واإلبعاد   
التي طالت الكوادر والقيادات المؤتمرية من قبل وزراء 

المشترك على انهاء مهامها ورفعها للجنة العامة.
وعلمت «الميثاق» ان اللجنة التي يرأسها االستاذ عارف الزوكا 
األمين العام المساعد وتضم عضوية كل من االخوة أحمد محمد 
الزهيري عضو اللجنة العامة ومحمد الرويشان مدير مكتب 
رئيس المؤتمر وآخرين على وشك ان تقدم كافة المعلومات 
عمن تم اقصاؤهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح 

والمحافظات بشكل تعسفي ومخالفة للقانون من قبل وزراء 
المشترك وشركائهم.

الجدير بالذكر ان اللجنة العامة كانت قد كلفت لجنة لحصر 
قرارات اإلقصاء واإلبعاد على إثر تلك الرسالة التي وجهها حميد 
األحمر لوزير المالية صخر الوجيه وطالبه فيها الوفاء بتعهداته 
بإجراء تغييرات شاملة، وأناط بشوقي السنحاني مهمة تقديم 
األسماء إليه، معاتباً إياه بأن وزارته في سياسة اإلقصاء جاءت 

بالمرتبة قبل األخيرة والتي تحتلها وزارة الصناعة والتجارة.

قال الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين   
العام المساعد أن توحيد القوات المسلحة 
شرط أساسي إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني، 
معتبراً هذه القضية من القضايا الملحة التي 
اليمكن تأجيلها.. مشيراً الى ان هيكلة الجيش 
تأتي في اطار مهام المرحلة الثانية واليمكن 

القيام بها قبل اتمام عملية توحيد الجيش.
وانتقد بن دغر عوامل تصعيد الصراع مؤكداً 
ان المليشيات المسلحة تقوم بحماية المصالح 
الحرب  نتقد  ا كما  فقط،  للبعض  الشخصية 

المعلنة التي يشنها االعالم الرسمي على المؤتمر 
وحلفائه في مخالفة واضحة لنص المبادرة 
الخليجية، وتوجيهات رئيس الجمهورية، وأشار 
بن دغر إلى أن حيدر العطاس وعلي ناصر محمد 

لديهما قصور في التفكير السياسي.
منوهاً الى ان المؤتمر الشعبي العام يرفض 

الفيدرالية بين شطرين.
مؤكداً ان أبناء المحافظات الجنوبية المؤمنين 

بالوحدة سيمثلونه في الحوار.
تفاصيل صــ٥

علمت «الميثاق» أن قيادة   
المؤتمر شكلت لجنتين من 
للجنتين  ا ء  أعضا من  لمختصين  ا
العامة والدائمة واألمــانــة العامة 
وأعضاء المؤتمر المتخصصين كلفت 
اللجنة األولى بإعداد الرؤى الخاصة 
بالمؤتمر فيما يخص جميع قضايا 

الحوار..

أما اللجنة األخــرى فستتولى اعداد 
رؤى المؤتمر السياسية والتنظيمية 
المستقبلية بما يتفق مع المتغيرات 
ويساعد على انتقال المؤتمر وتطوير 
ادائه وارتباطه بقضايا الناس ومعالجة 

القصور التنظيمي..
وأكدت المصادر ان تلك الرؤى ستقدم 
إلــى الـــدورة المرتقبة التي تشارك 

فيها القيادات السياسية والتنظيمية 
واإلعالمية والثقافية ومختصين في 
المراكز اليمنية وأساتدة جامعيين 
ومتخصصين إلثرائها قبل عرضها 
على اللقاء التشاوري الــذي سيضم 
أعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء الفروع 
بالمحافظات والمديريات والجامعات 

إلقرارها بشكل نهائى.

«الظالميون» يشعلون حرب «الخبطات» ومدن اليمن يخيم عليها الظالم

«خبطة» الوزراء الفاشلين أخطر  من خبطة الجدعان
تأييد شعبي إلجراءات الرئيس واستياء من صمت الحكومة

تحظى اإلجراءات الحازمة التي اتخذها المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ضد   
اإلرهابيين والمعتدين على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط والغاز بالتأييد الشعبي الكبير..

فقد أكد مراقبون سياسيون لـ«الميثاق» ان االنتصار الكبير على القاعدة في أبين قد اغضب اطرافاً 
متأمرة سعت لمحاولة اغتيال فرحة الشعب بعملية اغتيال الشهيد البطل اللواء سالم علي قطن..

وأوضحوا ان ما تتعرض له الكهرباء من أعمال تخريبية هي جزء من المخطط التآمري الذي فشل 
في أبين وشبوة، وان استهداف الكهرباء هو من أجل اثارة غضب شعبي في البالد وصرف الرئيس عن 
المعركة ضد القاعدة، في ظل تقاعس الحكومة والوزراء المختصين عن القيام بتحمل مسؤولياتهم..

ووصفوا توجيهات رئيس الجمهورية لمحافظ مأرب والقيادات العسكرية واألمنية في لقاء السبت 

انذاراً شديداً إنه اليمكن القبول باستمرار ضرب الكهرباء  وأن على كل مسؤول ان يقوم بأداء واجبه 
دون تقاعس، وهي رسالة وجهها لجميع المسؤولين مفادها ان حماية األمن واالستقرار وحماية 

الخدمات العامة مرهونة ببقائهم في مناصبهم..
غير ان اعتداء أمس األحد بمنطقة آل شبوان برمي خبطة جديدة يمثل اعالن تحد ورفض لتلك 
اإلجراءات وهذا يفرض مواجهة التحدي بالتحدي وان تتحمل الحكومة مسؤوليتها بشجاعة ال أن 
يظل الوزراء المختصون مجرد متفرجين أو اقتصرت مهامهم على صرف المال العام في غير محله.. 
وهذا يوجب على رئيس الجمهورية ان يكون حازماً أيضاً مع الوزراء الفاشلين فخبطاتهم أخطر من 

غيرهم..

اكثر من عشرة ماليين 
من  سكان اليمن 
يواجهون المجاعة

يواجه أكثر من عشرة  
ماليين مواطن يمني، 
بينهم نحو مليون طفل نقصاً 
حاداً في الغذاء، نتيجة األزمة 
بها  تسببت  لتي  ا سية  لسيا ا
أحــزاب المشترك منذ مطلع 
العام ٢٠١١. وادت هذه االوضاع 
الى تداعيات خطيرة في مختلف 
مجاالت الحياة وفي غضون عام 
ونصف اصبح الشعب اليمني 
يعاني من نقص حاد في الغذاء 
والخدمات األساسية، خالفاً لعجز 
الحكومة عن إعادة الغذاء والماء 
والكهرباء للوضع الذي كانت 
عليه قبل افتعال األزمة، حيث 
تشير تقارير دولية إلى أن قرابة 
نصف سكان اليمن يهددهم 

الجوع.
ونسبت وسائل اعالمية الى 
جوي سينهال، مدير البرامج 
في مكتب منظمة أوكسفام في 
صنعاء، أن «اليمن يواجه عدداً 
من األزمات الكبيرة وإذا تحدثنا 
عن األمن الغذائي فإن هنالك 
نحو عــشــرة ماليين شخص 

يواجهون خطر المجاعة».
ووفقاً للعربية نت، فقد زاد 
ضعف أداء حكومة الــوفــاق 
الوطني، وتزايد حاالت االنفالت 
األمني، من المعاناة اإلنسانية 
لمعظم السكان، األمــر الذي 
حال دون وصول مواد اإلغاثة 
لبعض النازحين في المناطق 

النائية.


