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يتطلع أبناء شعبنا بتفاؤل كبير إلى إحداث  
نقلة نوعية في مسار النهضة الشاملة بدءاً 
بإصالح النظام السياسي وتنفيذ حزمة من 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية تركز بالدرجة األولى 
على تحسين معيشة المواطنين ومعالجة اآلثار السلبية 

لإلصالحات التي جرى تنفيذها خالل الفترة الماضية.
ــام كل هــذه التطلعات واآلمـــال دفعت القيادة  وأم
السياسية بمبادرات عدة من شأنها توسيع المشاركة في 
الحوار الوطني وتقديم تنازالت كبيرة من أجل اشراك 
المعارضة في تحمل مسئولياتها الوطنية واالسهام بجدية 

في حوار مسئول إلصالح النظام السياسي.
ولعل إعالن أحزاب اللقاء المشترك أمس قبولها بمبادرة 
فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية- رئيس 
المؤتمر الستئناف الحوار يشكل نقطة ايجابية يمكن البدء 
منها مجدداً إلحداث التحول المنشود ومواجهة التحديات 

الراهنة.
إن المؤتمر الشعبي العام يعلن ترحيبه باستئناف الحوار 
الوطني ضمن اللجان المقرة سابقاً وعلى قاعدة اتفاق ٢٣ 
فبراير ومحضر ١٧ يوليو، ويؤكد حرصه الكامل على انجاح 
هذا الحوار للخروج بالنتائج التي تخدم الوطن والمواطن، 
إيماناً منه بأن الحوار هو الوسيلة الحضارية لحل كافة 
الخالفات والطريق اآلمن للسير نحو بناء دولة المؤسسات 

والنظام والقانون والعدالة االجتماعية.
إن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع المضي دون 
تلكؤ في انجاز كافة التحضيرات للحوار الوطني الشامل، 
وإبداء حسن النوايا وتجاوز الخالفات ووضع المصلحة 

الوطنية نصب أعيننا.
ومن المناسب قبل بدء الحوار التأكيد على مسألة مهمة 
وهي أن الحوار المرتقب يقوم على قاعدة اتفاق ٢٣ فبراير 
٢٠٠٩م أي ما قبل أحداث تونس ومصر بسنوات وهو 
التزام تفرضه المبادئ والنهج الثابت للمؤتمر الشعبي 
العام وقيادته وليس كما قد يحلو للبعض تصويره بأنه 
واقع تحت ضغط وافرازات األحداث التي شهدتها الساحة 
العربية مؤخراً، وليس من العيب أن تقدم األغلبية تنازالت 
من أجل اشراك جميع أطراف الحياة السياسية في عملية 
إصالح النظام السياسي، وإذا كانت المبادرة التي قدمها 
فخامة الرئيس قد القت ترحيباً دولياً وعربياً واشادة كبيرة 
فمن االنصاف أن تتعامل معها أحزاب اللقاء المشترك 

بنفس التقدير وعدم تفسيرها خارج إطارها.
ومن الواجب هنا االشادة بعقالء اللقاء المشترك الذين 
استطاعوا إعالء صوت العقل وقرروا بشجاعة العودة إلى 
طاولة الحوار، وهو موقف يستحق منا كل التقدير على أمل 
أن تستمر مسيرة الحوار حتى تحقق ما يصبو إليه الشعب 
وما ينتظره من أحزابه وممثليه الذين تحملوا مسئولية 
التعبير عن همومه وقضاياه والعمل من أجل رفعته وعزته 

وكرامته..
فلنبدأ وليكن صوت العقل والحق عالياً وليخرس كل من 

يحيكون المؤامرات لهذا البلد الغالي.

الحوار مجدداً

رؤية

كلمة 

مسريات مليونية ترفض الفوضى والتخريب
عن مبادرة الرئيس

برلمانيون:
أسست ِّـرحلة جديدة َّـ تاريخ اليمن

أكاديميون:
ترجمة صادقة للشراكة الوطنية

فعاليات وطنية:
بددت مخاوف اِّـتوجسني

قيادات نسوية:

أعريونا 
سمعكم!!

مدينة دمت
َّـ قبضة الفساد

برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر

رحبت بقبول أحزاب اللقا ء المشترك بمبادرة رئيس الجمهورية

أحزاب التحالف الوطني تؤكد الحرص على سرعة مواصلة الحوار قبل نهاية األسبوع

رحبت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي   
بقبول أحــزاب اللقاء المشترك بما ورد في 
مبادرة فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، التي أعلنها 
أمام االجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى في 

الـ٢ من شهر فبراير الجاري.
وطالبت أحــزاب التحالف في اجتماع عقدته أمس 
برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بسرعة التئام لجنة 
األربعة قبل نهاية هذا األسبوع لمواصلة عملية الحوار 
على قاعدة اتفاق ٢٣ فبراير ٢٠٠٩م ومحضر ١٧ يوليو 
٢٠١٠م، وتقديم ما تتفق عليه بآليات وجدول زمني 

محدد ودون وضع شروط مسبقة واشتراطات محددة 
الستئناف الحوار والقيام بتفسيرات اجتهادية من أي 

طرف ضد الطرف اآلخر لما يوضحه في أطروحاته.
وشــددت أحــزاب التحالف على التنفيذ الفوري لما 
يتم التوصل إليه من خالل لجنة األربعة، بما في ذلك 
تشكيل حكومة إئتالف وطني تتولى اإلشــراف على 
استكمال اإلجــراءات الخاصة بالتعديالت الدستورية 
وإجــراء االنتخابات النيابية في مناخات حرة ونزيهة 
وشفافة وفي إطار الشرعية الدستورية والقانونية التي 
تؤمن مسيرة الوطن وتصون مكاسبه وتحافظ على 

السلم االجتماعي العام.

االجتماع المشترك للجنة العامة ومجلس الوزراء يقف أمام القضايا التنظيمية والتطورات على الساحة الوطنية والعربية
التعامل مع المبادرة دون أي تسويف أو مماطلة أو إهدار للوقت حرصاً على المصلحة الوطنية العليا
الحرص على إنجاح الحوار المسئول الذي يحقق مصالح الوطن ويصون أمنه واستقراره
اإلشادة بوعي ويقظة أبناء شعبنا وتصديهم لكافة أعمال الفوضى والعنف والتخريب

ترأس فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية أمس األول   
اجتماعاً مشتركاً للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومجلس الوزراء 
تم فيه الوقوف أمام العديد من القضايا التنظيمية والتطورات على 
الساحة الوطنية والعربية، ومنها ما يتصل بالتطورات السياسية واالقتصادية 
واألمنية ونتائج االجتماع الموسع الذي عقد الجمعة وضم مجلس الدفاع 

الوطني وعدد من القيادات السياسية واللجنة األمنية العليا.
وأكد االجتماع على ضرورة التحلي بالمسئولية الوطنية في الحرص على 
إنجاح الحوار الجاد والمسئول الذي يحقق المصالح العليا للوطن ويجنبه الوقوع 
في شر الفتنة والفوضى ويصون أمنه واستقراره ومكاسبه وانجازاته وثوابته 
الوطنية. وأشاد االجتماع بما يتحلى به أبناء شعبنا العظيم من يقظة ووعي، 
وما أبداه من حرص في مواجهة كافة الدعوات الهدامة لدعاة الفتنة والتمزق 
وتصديه لكافة أعمال الفوضى والعنف والتخريب والحفاظ على أمن الوطن 

واستقراره ووحدته والسلم االجتماعي.
وأكد االجتماع على ضرورة إعطاء تنمية الموارد المحلية والمركزية األولوية 
األولى في عمل المجلس االقتصادي األعلى وجعل هذا الموضوع موضوعاً 

دائماً في جدول أعماله وانتظام انعقاد اجتماعات المجلس شهرياً.
تفاصيل ص٢

 جميل الجعدبي

قال عضو اللجنة العامة   
للمؤتمر الشعبي العام 
عارف الزوكا إن الشعب 
اليمني يرفض اإلتجار بثوابته 
الوطنية واليقبل البيع والشراء 
بوحدة وأمن واستقرار بالده نافياً 
نفياً قاطعاً صحة ما تناولته بعض 
وسائل اإلعــالم من أن المؤتمر 
الشعبي العام يوزع مبالغ مالية 
لمتظاهرين بميدان التحرير وسط 

العاصمة صنعاء.
وأوضح الزوكا في تصريح لـ“المؤتمرنت“ ان 
ما تناولته بعض وسائل اإلعالم بهذا الخصوص 
ليس له أساس من الصحة، مؤكداً تدافع أبناء 
الشعب اليمني عند األزمــات والملمات من 
تلقاء أنفسهم، وأعتبر من يروجون لمثل هذه 
اإلدعاءات يسيئون ألنفسهم حينما يكون (المال) 
هو معيارهم لتقييم مواقف أبناء الشعب اليمني 

من أمن واستقرار وتنمية وطنهم.

ـــرة الشباب  وأكـــد رئــيــس دائ
والطالب بالمؤتمر الشعبي العام 
تدفق الجماهير اليمنية يومياً 
على ساحة ميدان التحرير على 
نفقاتهم الخاصة وذلك إلعالن 
مواقفهم من المخاطر المحدقة 
بالوطن، مشيراً إلى تأييدهم 
ــرار والتنمية  ــق لــألمــن واالســت
والحوار والديمقراطية ،ورفضهم 
الــمــطــلــق لـــدعـــوات الــفــوضــى 
والتخريب وصناعة االزمات التي 

تلحق الضرر بالوطن.
رئيس  لمبادرة  لجماهير  ا ييد  بتأ مشيداً 
الجمهورية للحوار الوطني المعلنة في الـ٢ من 
فبراير وكذا دعوتهم األحزاب السياسية للتفاعل 

اإليجابي مع المبادرة.
وحيا الزوكا جماهير الشعب بكافة فئاتهم على 
مواقفهم الشجاعة والصريحة تجاه محاوالت 
المساس بأمن واستقرار الوطن وتهديد السلم 

االجتماعي.

كتب: منصور الغدرة

مصلحة    ت  ـــذ ـــخ ت ا
ـــراءات  الــضــرائــب إج
ــي إيــقــاف  ــة ف ــوري ف

الضريبي  لرقم  ا
ئع  بضا ــز  ــج وح
التجار الممتنعين 
ــد  ــدي ــس عـــــن ت
الــــضــــريــــبــــة 
المستحقة عليهم 
مة  لعا ا للخزينة 

للدولة.
 وقال االخ أحمد 
ــيــس  ـــب رئ غـــال
مصلحة الضرائب 
ــح  ــري ــص ــــي ت ف
لـ«الميثاق»: إن 

المصلحة شرعت 
في اتخاذ جملة من اإلجراءات 
القانونية والفورية بحق التجار 
الذين تحصلوا من المواطنين 
الضريبة المستحقة، ويرفضون 

توريدها الى الخزينة العامة.
ــس مصلحة  ــي وأضــــاف رئ
الضرائب انــه وفقاً لقرارات 

وتــوجــيــهــات مجلس الــدفــاع 
ت  با لعقو ا لتطبيق  طني  لو ا
لممتنعين  ا بحق  نية  نو لقا ا
والمتهربين لسداد ما عليهم 
من المستحقات 
للخزينة العامة 
رة  اإلدا ــــإن  ف
الضريبية أحالت 
عدداً من التجار 
الى  لممتنعين  ا
مة  لعا ا بة  لنيا ا
اآلخر  والبعض 
لتهم  حا إ سيتم 

قريباً إليها.
ــى  وأشــــــار ال
ــم  ــت ــي أنـــــــه س
ــالن  قــريــبــاً اإلع
عــن قـــرار إنهاء 
التراكمات الضريبية.. مؤكداً 
أن اإلدارة الضريبية ستعمل 
جــاهــدة فــي تحسين جباية 
اإليـــرادات الموجودة والعمل 
على تحصيلها من خالل إتباع 
كل الطرق والوسائل القانونية 

المتاحة.

الرئيس يوجه بإحالة ملفات 
الوزراء الفاسدين إلى القضاء

وجه فخامة األخ علي   
عبداهللا صالح رئيس 
ئيس  ر ية  ر لجمهو ا
المؤتمر الشعبي العام الهيئة 
الوطنية العليا لمكافحة الفساد 
بتحريك ملفات الفاسدين سواء 
أكانوا وزراء سابقين أم حاليين 
أم رؤســاء مؤسسات وهيئات 
ومصالح حكومية وغيرها أو 
أي مسؤولين متورطين في 
قضايا الفساد المالي واإلداري 
وإحالتهم للقضاء ومحاسبتهم 
الفاسدة،  على ممارساتهم 
مهما كانوا وفــي أي موقع، 
وفي مقدمتهم أولئك الذين 
يدعون الطهارة وهم غارقون 

في الفساد.
وقــــال فــخــامــة الــرئــيــس: 
«ال أحــد فــوق القانون مهما 
كــان».. مشدداً على أهمية 
ـــالم  ــدة أجـــهـــزة اإلع ــان ــس م
لجهود الهيئة الوطنية العليا 
لتشهير  وا د  لفسا ا لمكافحة 
بالفاسدين على ضوء األحكام 

القضائية الــصــادرة بحقهم 
ــالل لقائه  ــث فخامته خ وح
األربعاء رئيس وأعضاء الهيئة 
د  لفسا ا فحة  لمكا طنية  لو ا
بحضور رئيس مجلس القضاء 
األعلى رئيس المحكمة العليا 
الــقــاضــي عــصــام السماوي 
ووزيــر العدل الدكتور غازي 
األغبري حثهم على مضاعفة 
جهودهم في مالحقة قضايا 
الفساد والعبث بالمال العام 
وتقديم المسؤولين عن ذلك 
الى القضاء التخاذ اإلجراءات 
القانونية بحقهم وبما يحافظ 
على المال العام ويحد من 

الفساد.
وأكـــد على أهمية تعزيز 
التنسيق بين الهيئة  والجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة 
والــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
متابعة قضايا الفساد وسرعة 
البت فيها من قبل القضاء وبما 
يكفل محاسبة الفاسدين مهما 

كانوا وجعلهم عبرة لغيرهم.

الحرص على الوفاق والتفاهم وتجنيب الوطن الفوضى

الزوكا : الشعب اليمني ال يتاجر بثوابته الوطنية

رئيس مصلحة الضرائب:

 إحالة التجار الممتنعين 
يواصل اكثر من مائة ألف   إلى النيابة

مواطن اعتصامهم بميدان 
العاصمة  التحرير وســط 
صنعاء متمسكين باألمن واالستقرار 
ورفضاً لدعوات الفوضى والتخريب 
واستغالل الغوغاء الشعال الفتن 
وتعريض المصالح العامة والحقوق 
الخاصة لبالطجة أحــزاب الفوضى 
بدعوى (النضال السلمي).. وأعلن 
المعتصمون تمسكهم بمبادرة فخامة 
ــاءت ملبية لكل  الرئيس، التي ج
مطالب أحزاب اللقاء المشترك وفي 
مقدمة ذلك العودة للحوار، محذرين 
من اللعب بالنار.. هــذا ويواصل 
المعتصمون منذ الجمعة الماضية 
ثقافية تصاحبها  فعاليات  وســط 
األهازيج الشعبية واألناشيد الوطنية 
المعبرة عن التالحم الوطني حول 
القيادة السياسية لحماية المكتسبات 

الوطنية وسالمة وأمن اليمن .
ورفع المتظاهرون الفتات معبرة عن 
تمسكهم بالديمقراطية والحوار البناء 
والتنمية ورفضهم المطلق لدعوات 
الفتنة والهدم ومحاوالت جر الوطن إلى 

تفاصيل ص٨المجهول.

الداخلية تدعو المواطنين إلى 
الوقوف ضد الفوضى والتخريب

ــوزارة الداخلية    أهــاب مصدر مسئول ب
بالمواطنين عدم االنجرار وراء الدعوات 
المشبوهة الهادفة إلى اطالق يد التخريب 
والفوضى والــزج بهم في مسيرات غير مرخصة 
تستهدف األمن واالستقرار وعرقلة مسار الحياة 
اليومية للمواطنين ومصالحهم. وأكد المصدر أن 
وزارة الداخلية مع حرية المواطنين في التظاهر 
والتعبير عن أنفسهم ولكن في إطار القانون، ضماناً 
لتطوير الممارسة الديمقراطية الواعية في حياة 
المجتمع. مشدداً على أن الحرية والديمقراطية تعني 
المسؤولية وهي نقيض الفوضى التي تدعو إلطالق 
يد التخريب والفوضى لتعم المجتمع ومفاصل حياته 

اآلمنة.
فئاتهم  بكافة  المواطنين  المصدر  لــب  وطــا
ووظائفهم السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم في 
الحفاظ على األمن واالستقرار والوقوف صفاً واحداً 

في وجه دعوات التخريب والفوضى والكراهية.
وأعــرب المصدر عن ثقته في أن أبناء وطن 
الحكمة واإليمان لن يكونوا إالّ مع األمن واالستقرار 
ومع الحفاظ على السلم األهلي ولن يسمحوا 
للدعوات المشبوهة أو ألي كان بأن يقوض 

حياتهم األمنية.

اشادات واسعة باإلصالحات السياسية في بالدنا

السفير األميركي:  الرئيس قدم تنازالت مهمة وأي فوضى ال تخدم اليمنيين 

دعم دولي وعربي لمبادرة رئيس الجمهورية ودعوته للحوار
عواصم- وكاالت

وجدت مبادرة فخامة األخ علي عبداهللا   
صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ودعوته للحوار اهتماماً 
واسعاً واشادات كبيرة من األسرة الدولية والعربية 
التي أكــدت دعمها الكامل لعملية اإلصالحات 
السياسية واألمن واالستقرار في بالدنا. وأشادت 
بريطانيا بمبادرة الرئيس لإلصالحات السياسية 
في بالدنا جاء ذلك لدى استقبال فخامة الرئيس 
(األربعاء) الماضي لوزير الخارجية البريطاني وليم 
هيج الذي أكد دعم بالده الكامل لتوجهات اليمن 
بإجراء حزمة من اإلصالحات يكون أساسها الحوار 

بين األطراف السياسية. كما أكدت فرنسا دعمها 
واشادتها بمبادرة الرئيس لإلصالحات السياسية 
ودعوته للحوار، وقالت وزيرة الخارجية بجمهورية 
فرنسا ميشيل اليوماري، لدى لقائها (الثالثاء) 
الماضي بباريس وزير الخارجية الدكتور أبوبكر 
القربي إن بالدها تشيد بمبادرة الرئيس لإلصالحات 
السياسية، وتجدد موقفها الداعم لوحدة وأمن 
واستقرار اليمن.. وأشادت اليابان بالمبادرة التي 
اطلقها رئيس الجمهورية، وكذا دعوته الستئناف 
الحوار بين «المؤتمر الشعبي العام» وأحزاب «اللقاء 
المشترك». جاء ذلك على لسان مدير دائرة الشرق 
األوسط والشؤون األفريقية بوزارة الخارجية اليابانية 

ما تسوتومي تشيجرو خالل لقائه بسفير بالدنا 
بطوكيو مروان عبداهللا نعمان.

وقال ماتسو تومي: «إن اليابان ترحب بالتطورات 
السياسية االيجابية في اليمن في ضــوء هذه 
المبادرة الرئاسية المقترنة بالدعوة لمواصلة الحوار 
الوطني». بدوره أكد االتحاد البرلماني العربي موقفه 
الداعم لوحدة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره. 
وعبر االتحاد في بيانه الختامي لمؤتمره السابع عشر 
(الثالثاء) الماضي في العاصمة القطرية الدوحة 
بمشاركة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي 
عن «رفضه القاطع ألي تدخل خارجي في شؤون 

اليمن الداخلية»..

اعتبر السفير األميركي في بالدنا جيرالد ام  فايرستاين مبادرة األخ   
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر التي أعلنها 

مطلع الشهر الجاري بأنها ”تنازالت كانت مهمة“ .
وأشار في حديث لعدد محدد من الصحافيين اليمنيين (المنتقين) عقد مساء 
السبت في مبنى السفارة األميركية بصنعاء إلى أن اتفاقي فبراير ٢٠٠٩ 
ويوليو ٢٠١٠ ، هما األساس للعودة إلى الحوار واالتفاق بشأن التفاصيل ، والى 
أن واشنطن شجعت أحزاب المشترك على الطلب من أعضائهم في مجلس 

النواب العودة إلى البرلمان الذي يقاطعونه منذ عدة أسابيع ، مشددا على 
العودة إلى الحوار بدال من اللجوء إلى الشارع.

ونقل موقع التغييرنت عن سفير واشنطن القول: إن اليمن لديها ”ميزات 
مهمة“ ولديها معارضة منظمة وانه ال يريد القيام بأي نوع من أنواع المقارنة 
بين اليمن والبلدان األخرى ، مؤكدا أن الواليات المتحدة كانت قلقة ” في حال 
تخلينا عن الحوار وتحت تلك الظروف ال يمكننا التنبؤ بالنتائج“ ، وأن ”أي فوضى 

ال تخدم الشعب اليمني، بنظرنا عملية الحوار هي المثالية.. ”.

محاكم األموال 
العامة تفصل في 

224 قضية

شدد االجتماع الموسع  
الذي عقد بصنعاء أمس 
وضــم مجلس القضاء 
األعــلــى وهيئة مكافحة الفساد 
ء  لقضا ا مجلس  رئيس  برئاسة 
لقاضي  ا لعليا  ا لمحكمة  ا رئيس 
عــصــام الــســمــاوي، على أهمية 
التنسيق والتعاون المستمر بين 
السلطة القضائية والهيئة على ضوء 
توجيهات فخامة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية بتحريك 
قضايا الفساد وتقديم مرتكبيها 

إلى العدالة لنيل جزائهم العادل.
وأكد وزير العدل الدكتور غازي 
األغبري في االجتماع أن محاكم 
األمـــوال العامة قد فصلت خالل 
العام الماضي في ٢٢٤ قضية من 
إجمالي عدد القضايا المنظورة أمامها 

وعددها ٥٢٢ قضية مال عام.

جماهير الشعب تواصل اعتصامها في ميدان التحرير


