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»الميثاق«:: السفير المصري لـ

ندعـو المنظمات الدولية 
لمـراقبـة االنتخـابات الرئـاسـية

كتب/ جمال مجاهد
قــال سعادة السفير المصري لــدى اليمن أشرف 
عبدالوهاب عقل إنه سيسمح لمنظمات المجتمع المدني 
الدولية المهمة باالنتخابات وحــقــوق اإلنــســان ودعــم 
الديمقراطية وهيئات ومفوضيات االنتخابات األجنبية 
بمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، وفقًا للضوابط 
ــواردة في قرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم 6 لسنة  ال
2014، بعد الحصول على تصريح بذلك من لجنة االنتخابات.
وأشــار عقل في تصريح لـ"الميثاق" إلى انه يتعين على 
منظمات المجتمع المدني األجنبية والدولية التي تتقدم 
بطلب التصريح لها بمتابعة االنتخابات، أن تكون "ذات 
سمعة دولية حسنة ومشهودًا لها بالحيدة والنزاهة، وأن 
يكون من ضمن مجاالت عملها متابعة االنتخابات وحقوق 
اإلنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة في 

هذا المجال".
د عقل أن القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم 

ّ
وأك

االنتخابات الرئاسية يسمح لكل من يتواجد خارج مصر في 
أيام االنتخابات بالخارج والمقرر إجراؤها من 15- 18 مايو 
المقبل سواء بصفة دائمة أو عارضة وألي سبب أن يدلي بصوته 
في أقرب لجنة فرعية في الدولة التي يتواجد فيها بشرطين، 
األول أن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، والثاني 
أن يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصالحية 

متضمنًا الرقم القومي.
وأوضح السفير المصري أن عملية التصويت بالخارج ستتم 
من خالل نظام معلومات الكتروني مؤّمن تمامًا يربط جميع 
اللجان الفرعية.وأفاد عقل بأن األصل أن يكون كل مصري 
استخرج بطاقة الرقم القومي قبل قــرار دعــوة الناخبين 
للتصويت، مقيدًا بشكل تلقائي في قاعدة بيانات الناخبين، 
باستثناء من يستبعد من تلك القاعدة وفقًا لألسباب 
القانونية المختلفة، ويحق لكل مقيد إن كان متواجدًا في 
الخارج وقت االنتخابات أن يدلي بصوته في البعثة المتواجد 

في دائرة اختصاصها دون اشتراط تسجيل مسبق.
وأعــرب عقل عن استعداد السفارة المصرية بصنعاء 
لتقديم كافة التسهيالت الممكنة ألبناء الجالية المصرية 

في اليمن للمشاركة في هذا االستحقاق الدستوري الذي سينهي 
المرحلة االنتقالية التي بدأت بثورة الـ 30 من يونيو عام 2013، 

لتبدأ مصر عهدًا جديدًا من البناء والحرية والديمقراطية.
دًا أن السفارة المصرية بصنعاء وكافة البعثات الدبلوماسية 

ّ
مؤك

حين، 
ّ

العاملة خارج مصر تقف على مسافة واحدة من كافة المرش
الذين سيختار منهم الشعب المصري األكفأ واألجدر بقيادة البالد 
في هذه المرحلة الحّساسة والصعبة، ومن يعمل على تحقيق األمن 

واالستقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأضاف السفير عقل بأنه يمكن ألي ناخب التحقق من قيده 
في قاعدة بيانات الناخبين من خالل االستعالم من موقع لجنة 
االنتخابات الرئاسية، مع العلم بأنه بعد إلغاء التسجيل المسبق 
كشرط للتصويت في الخارج، فقد تم إعــادة جميع من قاموا 
بتسجيل أنفسهم بالخارج إلى موطنهم االنتخابي األصلي داخل 

مصر.

محمد شرف الدين

> مهمة المعبوث الدولي جمال بن عمر تزداد تعقيدًا بعد 
اختتام مؤتمر الحوار الوطني وخالل زيارتين للعاصمة صنعاء 
ماتزال األوضــاع تتجه نحو منزلق خطير يهدد بتقويض 

التسوية السياسية برمتها.
وخالل زيارتين للسيد جمال بن عمر وعلى مدى أربعة أشهر 
 تشكيل لجنة صياغة 

ّ
لم يظهر من مخرجات مؤتمر الحوار إال

الدستور وطلب تعديل قانوني لتوسعة مجلس الشورى 
وغيرها من الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية ليل نهار 

لوقف توسع مساحة االحتراب والعنف.
إن ما يالحظه الشارع اليمني والمراقبون السياسيون أن 
المبعوث الدولي رشد كثيرًا من تصريحاته الصحفية في الوقت 
الذي من المفترض أن يطلق كتلك التصريحات والتهديدات 
لعل وعسى تسمعه األطــراف المتقاتلة في عمران وذمار 
وغيرهما.. وتتوقف عن سفك الدماء وتشريد آالف األسر 
 سيما وقد خبره اليمنيون خالل 27 مهمة قد استخدم 

ً
باطال

كل المفردات ضد المؤتمر الشعبي العام وقياداته.
»الميثاق«: أن صمت جمال بن  مراقبون سياسيون أكدوا لـ
عمر إزاء التداعيات الخطيرة التي تواجهها اليمن والتسوية 
السياسية قد شجع جماعة االخوان على نقل معاركهم من 
عمران وصنعاء الى إب وتعز وغيرهما من المحافظات، حيث 
تقوم مليشيات االخــوان باالعتداء على المباني الحكومية 

واغالقها وبرعاية رسمية من أطراف في الحكومة.
مشيرين الى أن التطور الجديد يتمثل في عرقلة أحزاب اللقاء 
المشترك ألعمال اللجنة العليا لالنتخابات وهذا يعد التطور 
األخطر حيث إن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار مرهون بإعداد 
دستور جديد واالستفتاء عليه..  هذا وكان المبعوث الدولي 
الذي وصل الى صنعاء الخميس قد كشف عن برنامج خاص 
لألمم المتحدة لمساعدة لجنة صياغة الدستور وتوفير جميع 

االمكانات لها.
مؤكدًا أنه سيقوم خالل الزيارة هذه بإعداد التقرير الذي 
سيقدمه لمجلس األمن في اجتماعه الذي سيعقد في الـ24 

من أبريل الجاري.

المهمة الـ29 لـ بن عمر.. وأحزمة ناسفة أمام مخرجات الحوار

صمت المبعوث الدولي شجع اإلخوان 
على نقل المعركة إلى إب وتعز وذمار

اإلصالح يشترط تعيين 8 وكالء و20 مديرًا عامًا و11 
مدير مديرية و10 مستشارين مقابل رفع االعتصام في إب

> كشف مسئول رفيع في محافظة إب عن 
الــشــروط التي تقدمت بها قــيــادات حزب 
اإلصـــالح االخــوانــيــة للحكومة مقابل رفع 

اعتصاماتها وفتح مبنى محافظة إب.
ــال علي الــزنــم وكيل محافظة إب في  وق
»الميثاق« إن حزب اإلصالح تقّدم  تصريح لـ
باشتراطات مقابل رفع »الخيم« وفتح مبنى 
المحافظة وتمثلت االشتراطات بتعيين 
قيادات إخوانية منهم »8« وكالء للمحافظة 
و»20« مديرًا عامًا لمكاتب تنفيذية و»11« 
مدير عام مديرية و»10« مستشارين في 
المحافظة إضافة الى تعيين قيادة من حزبهم 

لجامعة إب وكلياتها.
وأضاف: »إن هذه الشروط المجحفة فضحت 
الهدف الرئيسي لإلصالح في إب من وراء 
تصعيد األخير، وكشفت كذب وزيف شعارات 

»االخـــوان« المرفوعة في تصعيدهم ضد 
السلطة المحلية وإغالقهم لمبنى المحافظة.. 

بحجة المطالبة بإصالحات مالية وإدارية..
مشيرًا إلــى أن قيادات أحــزاب المشترك 
وناقشت  اجتمعت  قد  كانت  بالمحافظة 
األوضــــاع الــتــي تعيشها المحافظة على 
ــي واألمــنــي  ــخــدم الــمــســتــوى الــتــنــمــوي وال
واالقتصادي وأقرت قيادات األحزاب باالجماع 
على أن حكومة الوفاق قد فشلت في تلبية 
احتياجات ومتطلبات المحافظة من مشاريع 
 عن فشلها 

ً
تنموية وخدمية وصحية فضال

األمني.
وأكد الزنم أن ما قاله المحافظ القاضي أحمد 
الحجري عن فشل الحكومة لم يكن تجنيًا من 
قبله وإنما كان وفقًا للتقارير الميدانية واقرار 
كافة األحزاب والقوى السياسية وفي مقدمتها 
حزب اإلصالح وأحزاب اللقاء المشترك بهذا 
الفشل الذي ال يستطيع بيان باسندوة إنكاره. مسؤول أمني كبير يسرد تفاصيل اعتداء

 على وزارة الداخلية
قال مسؤول أمني كبير بوزارة الداخلية لـ"الميثاق نت" أن مبنى الوزارة تعرض لهجوم بقذيفة صاروخية فجر السبت في محاولة 
استهداف لوزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب مباشرة في تأكيد لتقارير اعالمية نشرت أمس األول حاول السكرتير اإلعالمي 

للوزارة نفيها. 
وصرح المسؤول األمني لـ"الميثاق نت" أن مبنى الوزارة قصف بالفعل واستهدفت قذيفة صاروخية مباشرة مكتب الوزير الذي كان غير 

موجود بمكتبه لحظة انفجارها عند الساعة الثانية والنصف وأصابت جدارا مجاورا من دون اصابة أفراد أمن الوزارة.
وكانت العديد من الصحف نشرت أمس خبرًا يفيد سقوط قذيفة )هاون( في حوش مكتب الوزير تسببت ببعض األضرار المادية إال 
أنها لم تسفر عن سقوط ضحايا بينما سقطت قذيفة اخرى في حديقة الثورة المجاورة لمبنى الوزارة لكن السكرتير االعالمي لوزير 

 وتفصيال.
ً

الداخلية نفى الحادثة جملة
وأعطى المسؤول األمني "الميثاق نت" حيثيات ونتائج التحقيق بشأن الهجوم ضاربًا بتصريح السكرتير االعالمي للوزارة عرض الحائط 

والذي نفى فيه ما نشرته صحيفتا )الشارع( و)أخبار اليوم( محاولة استهداف مكتب الوزير.
واعتبر المسؤول األمني سقوط قذيفة صاروخية بجوار مكتب وزير الداخلية عمل مقصود ومدبر متهما أوالد الشيخ الراحل عبدالله 
بن حسين األحمر بإطالقها من مبنى سكني.. وقال: "نعرف تماما انها )القذيفة الصاروخية( اطلقت من قبل أوالد األحمر بعدما أبلغها 

الوزير الترب مساء الجمعة تسليم الجناة في مقتل باعة متجولين من أبناء عتمة عصر الجمعة الماضية واصابة اخر في سوق الحصبة.
وتابع:المصدر القول: التحقيقات اكدت ان موقع اطالق القذيفة مملوك ألوالد االحمر ويتحصن بداخله أفراد مسلحون تابعون لهم 

ومنهم مطلوبون على ذمة قضايا أمنية وحوادث شهدتها منطقة الحصبة في الفترة الماضية".
وقال المسؤول إن الهجوم اعتداء صريح على سلطات الدولة ومحاولة لكبح جهود الوزارة في استعادة األمن واالستقرار وسيادة القانون 
مؤكدا أن الوزير وقيادة الوزارة لن تأبه لحادثة التهديد هذه وستقوم بواجبها في مالحقة الجناة سواء المتهمين في مقتل مواطنين 
او المطلقين القذيفة على الوزارة ولن تتوانى غي عمل كل مايلزم الستتباب األمن وإعادة الطمأنينة الى المواطنين في العاصمة صنعاء 

او غيرها من مدن البالد. 

في اجتماع مع البنك الدولي 

صخر الوجيه يعترف بجرعة سعرية قاتلة
ازمة المشتقات النفطية مقدمة لرفع الدعم عنها

> أكد وزير المالية صخر الوجيه للبنك الدولي ان مجلس 
ــوزراء لحكومة الوفاق أقر في جلسته األخيرة اتخاذ  ال
ات الالزمة لتنفيذ أجندة اإلصــالحــات المالية  اإلجـــراء
واإلداريــة، في اشارة واضحة إلى اعتزام الحكومة اقرار 

جرعة سعرية جديدة..
جاء ذلك خالل جلسة مباحثات موسعة بين وفد الحكومة 
مع البنك الدولي في األعمال السنوية الجتماعات صندوق 
النقد الدولي والبنك الدوليين وقيادة البنك المنعقدة أمس 

األحد في مقر البنك بواشنطن..
وحسب ما نشرته وكالة األنباء اليمنية الحكومية »سبأ« 
فقد أكد وزير المالية صخر الوجيه أن اليمن ماضية في 
المسار السياسي.. منتقدًا ما اسماهم بالقوى الظالمية التي 
تواصل اعتداءاتها على أنابيب النفط والغاز وكذا األبراج 

الكهربائية.. وأشار وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء أقر 
في جلسته األخيرة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أجندة 
اإلصالحات المالية واإلدارية على ضوء اتفاقية »المساءلة 
المشتركة«.. مستعرضًا وضع المالية العامة وسبل سد 
الفجوة في الميزانية.. واستعرض الوجيه التحديات 
األمنية التي تواجهها اليمن من قبل الجماعات المسلحة 

والتنظيمات الخارجة على القانون..
ويأتي تأكيد وزيــر المالية في حكومة باسندوة عن 
حزب اإلصالح مناقضًا لنفي رئيس الحكومة عن اعتزامها 
اقرار جرعة سعرية جديدة ورفع الدعم عن المشتقات 
النفطية.ولم تستبعد مصادر حكومية مطلعة أن تكون 
أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة صنعاء 

والمحافظات تهيئة لجرعة سعرية.

رئيس المؤتمر يعزي آل الشامي في وفاة 
المناضل اللواء عبدالوهاب الشامي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى المهندس 
شــرف عبدالوهاب الشامي وأخــوانــه وكافة آل 

الشامي بوفاة اللواء عبدالوهاب الشامي .
وأشــارت برقية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
إلــى مناقب الفقيد الــراحــل ومسيرته العملية 
الحافلة بالعطاء وخدمة الوطن حيث كان اللواء 
الراحل مناضاًل وطنيًا مخلصًا،ومثاال للقائد الكفؤ 
ــقــدوة المتميزة في  والمخلص والمتفاني وال

الشرف والنزاهة،
وأضاف الزعيم في برقيته: لقد عمل الفقيد منذ 
تخرجه في الكلية الحربية عام 1958م والتحاقه 
بتنظيم الضباط األحرار حيث كان أحد رجاالت 
الثورة اليمنية 26 سبتمبر ومعارك الدفاع عنها 
، وعمل بشرف ونزاهة في المواقع التي تبؤاها 
خالل مسيرته العملية وكان قاضيًا شجاعا ونزيهًا 

طيلة فترة عمله في القضاء العسكري .

وجاء في برقية العزاء التي بعثها رئيس المؤتمر 
لالخ المهندس شرف عبدالوهاب الشامي واخوانه 
: )اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم في هذا 
المصاب الجلل شخصيًا ولألسرة الكريمة، نعبر 
لكم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمي 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وكوادر وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
 

ّ
التحالف الوطني الديمقراطي، لنسأل المولى جل

وعال أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه الجنة.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.. إنه سميع مجيب(..
»إنا لله وإنا إليه راجعون«

أخوكــم:
علي عبدالله صالح  
رئيس المؤتمر الشعبي العام


