خاطب املتمردين «الحوثيني» ..ومن يسمون بـ«الحراك»

رئيس الجمهورية  :كفى عبثاً بأمن واستقرار الوطن
رحبت بزيارة الرئيس لباريس قريباً

¿ �شدد فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س و�آليتها التنفيذية على �أر�ض الواقع وان ين�صاعوا
اجلمهورية على �ضرورة ان�صياع املتمردين للأمن واال�ستقرار وال�سالم.
احلوثيني لالمن وال�سالم ..ودع��ا من ي�سمون وا�ضاف  :ال للفو�ضى واخلارجني عن القانون
�أنف�سهم باحلراك اىل االبتعاد عن اثارة الفو�ضى ..ونقول كفى عبثاً وكفى قطع الطرقات وقتل النف�س
امل����ح����رم����ة،
وق����������ال يف
وع����ل����ى م��ن
كلمته �أم�س
ي�������س���م���ون
اىل خريجي
�أن���ف�������س���ه���م
ال���������دورات
ب��احل��راك ان
التخ�ص�صية
يبتعدوا عن
مل��ن��ت�����س��ب��ي
ال���ف���و����ض���ى
ق��وات االمن
وق��������ط��������ع
امل�����رك�����زي
ال����ط����ري����ق
ب���ح�������ض���ور
واث�������������ارة
نائب رئي�س
ال�شغب.
ا جلمهو ر ية
وج�����������دد
االمني العام
ف���خ���ام���ت���ه
ل��ل��م���ؤمت��ر:
ان خيار الدولة يف حمافظة �صعدة هو ال�سالم الت�أكيد بان باب احلوار الوطني امل�سئول مفتوح
واالمن واال�ستقرار واعادة البناء واالعمار وعلى للجميع حتت �سقف الثوابت الوطنية۹.
تفا�صيل �صــ2
احلوثيني ترجمة التزاماتهم بتنفيذ النقاط ال�ست

فرنسا تجدد دعمها لوحدة واستقرار اليمن
¿ ج��ددت اجلمهورية الفرن�سية ال�صديقة دعمها لليمن حكومة
و�شعباً لوحدة و�أمن وا�ستقرار اليمن وم�سرية التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.
جاء هذا الت�أكيد يف ر�سالة وجهها الرئي�س الفرن�سي �ساركوزي لفخامة
الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س اجلمهورية ت�سلمها �أم�س حيث اكدت
الر�سالة التطور امل�ضطرد الذي ت�شهده العالقات اليمنية الفرن�سية

واثنت الر�سالة على متتني التعاون الثنائي بني البلدين يف جمال الطاقة
والتي جعلت فرن�سا امل�ستثمر الأول يف اليمن من خالل م�شروع ت�سييل
وت�صدير الغاز .كما تطرقت الر�سالة اىل جماالت التعاون االمني بني
البلدين و�آف��اق تعزيزها ورحبت بزيارة فخامة رئي�س اجلمهورية
املرتقبة جلمهورية فرن�سا وهي الزيارة التي �سيعول عليها اليمن يف
متتني وتقوية التعاون يف خمتلف املجاالت۹.

يف حديث لشبكة (بي بي إس) األمريكية

اإلرياني :حجم القاعدة يف اليمن ليس كبرياً ولكنه خطر
¿ ق��ال امل�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س اجلمهورية
الدكتور عبدالكرمي الإرياين� :إن حجم تنظيم القاعدة
يف اليمن اليتجاوز � 700شخ�ص غري �أنهم ي�شكلون
خطر ًا بالدرجة الأوىل على اململكة العربية ال�سعودية
واليمن ..و�أ�شار �إىل �أن عنا�صر القاعدة يوجدون يف
مناطق نائية تتوافر لهم فيها بع�ض احلماية القبلية.
و�أو���ض��ح الإري���اين يف ح��وار ل�شبكة (ب��ي بي �إ���س)
الأمريكية �أن التنمية االقت�صادية ومكافحة الفقر ت�شكل

�أولوية للدولة قبل �إيجاد حكم قوي قادر على الت�صدي
لأي �أن�شطة �إرهابية ،معرب ًا عن تفا�ؤله مبا �سيحدث يف
اليمن خالل الأ�شهر القادمة رغم بع�ض ال�صعوبات التي
قد تواجهه حتى انتخابات �أبريل 2011م.
واعترب امل�ست�شار ال�سيا�سي لرئي�س اجلمهورية
�أن �أف�ضل ما �سيخرج به احلوار الوطني املرتقب هو
حكومة وحدة وطنية۹.
ن�ص احلوار �صـ3

نرحب �أن تكون املعار�ضة معنا
دون �شروط تع�سفية وتعجيزية.
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السنة الثامنة والعشرون

أبوراس ألقى كلمة املؤتمر

الديمقراطي الناصري ينتخب قيادة جديدة له ويدعو لجنة الحوار اىل استيعاب مختلف القوى
كتب /يحيى نوري
كلمة امل�ؤمتر نقل خاللها حتيات ومتنيات فخامة االخ علي عبداهلل �صالح رئي�س
] اختتمت �أم�س بالعا�صمة �صنعاء �أعمال امل�ؤمتر العام التا�سع للحزب اجلمهورية رئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام واالخ عبدربه من�صور هادي نائب
النا�صري الدميقراطي حيث طالب البيان جلنة احلوار الدميقراطي العام رئي�س اجلمهورية-النائب الأول لرئي�س امل�ؤمتر ال�شعبي العام -االمني العام
وال�شامل ان ت�ستوعب كافة القوى ال�سيا�سية بالتمثيل العادل واملت�ساوي ،لأع�ضاء امل�ؤمتر بالنجاح والتوفيق يف مهمتهم الوطنية واحلزبية .م�شيد ًا
كما عرب امل�ؤمتر عن رف�ضه للعنف بكل ا�شكاله و�صوره واجراء االنتخابات يف ب�أدوار القيادات النا�صرية بدء ًا من الزعيم جمال عبدالنا�صر يف دعم ثورة
موعدها املحدد .وقد اقر امل�ؤمتر العديد من املو�ضوعات املرتبطة بجدول اعماله اليمن .منوهاً اىل �أهمية انعقاد امل�ؤمتر يف ظل تطورات وحتوالت مت�سارعة
على ال�صعيدين ال�سيا�سي والتنظيمي والتوجهات القادمة خلططه وبراجمه ت�شهدها ال�ساحة اليمنية على خمتلف اجلوانب واال�صعدة االمر الذي ي�ستدعي
كما اعاد مندوبو امل�ؤمتر انتخاب �شائف عزي �صغري �أميناً عاماً للحزب خالل الوقوف مب�سئولية ازاء خمتلف التحديات ومبا يج�سد عظمة اال�صطفاف ملختلف
الأربع �سنوات القادمة ،والأخ عبداملجيد احلف�شي نائباً لالمني العام وانتخاب الق�ضايا الوطنية يف مواجهة كل ذلك بارادة وعزمية كبرية ،وان تكون القرارات
( )91ع�ضو ًا للجنة
ا ل��ت��ي �سيتمخ�ض
املركزية.
عنها امل�ؤمتر ملبية
وك����������ان االخ
لتطلعات وق��واع��د
�������ص������ادق ام��ي�ن
احلزب الدميقراطي
¿ �أو�ضح ال�شيخ �صادق �أمني �أبورا�س الأمني العام
اب����ورا�����س االم�ي�ن
النا�صري.
امل�ساعد لل�ش�ؤون التنظيمية بامل�ؤمتر ال�شعبي العام-
ال���ع���ام امل�����س��اع��د
ه���ذا وك���ان���ت قد
نائب رئي�س ال��وزراء لل�ش�ؤون الداخلية �أن امل�ؤمتر
للم�ؤ متر ا ل�شعبي
�أل���ق���ي���ت ك��ل��م��ة يف
يثمن عالياً الأدوار الوطنية والتنظيمية لع�ضو كتلته
العام نائب رئي�س
االف��ت��ت��اح م��ن قبل
الربملانية النائب عبداهلل بن معيلي يف خدمة الوطن
ال����وزراء لل�شئون
ال���دك���ت���ور ق��ا���س��م
واالنت�صار لآماله وتطلعاته يف توطيد الأمن واال�ستقرار
رئي�س
ال��داخ��ل��ي��ة
�سالم نائب رئي�س
عال بلور
ان�ضباط
من
ي�سجله
وما
االجتماعيني
وال�سالم
ٍ
امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
امل��ج��ل�����س الأع��ل��ى
خطط وبرامج امل�ؤمتر ال�شعبي العام على ال�صعيدين
لأح���زاب التحالف
للتحا لف ا لو طني
الوطني والتنظيمي۹.
قد �ألقى يف اجلل�سة
الدميقراطي۹.
تفا�صيل �ص3
االفتتاحية للم�ؤمتر

و يشيد بدور النائب املؤتمري عبداهلل بن معيلي

كلمة

الوفاء لشعبنا الويف
¿ بتوقيع اتفاق  17يوليو بني امل�ؤمتر ال�شعبي
العام و�أحزاب اللقاء امل�شرتك جدد امل�ؤمتر حقيقة
موقفه الثابت �إزاء ق�ضايا الوطن ومتطلبات
حا�ضره وم�ستقبله ،وهو موقف يج�سد �إرادة
اخلري وال�سالم والدميقراطية واحل��وار البناء
والتعاطي مع الآخر والقبول باملختلف والإميان
ب�شراكة اجلميع يف �صنع �أي ق���رارات تت�صل
مب�ستقبل اجلميع.
ولي�س لدى امل�ؤمتر ال�شعبي العام اليوم �أو غد ًا �أو
يف �أي وقت -كما مل يكن لديه من قبل� -أي ا�ستعداد
للخو�ض يف جدل �أو مهاترات تف�سد �أجواء االتفاق
�أو تعطي مربر ًا �أو ذرائع ملن يبحثون عن ذرائع
التن�صل من االتفاقات والعقود والعهود..
¿ ومثلما كان والي��زال امل�ؤمتر ال�شعبي العام
متم�سكاً باخليارات الوطنية يف �إط��ار الثوابت
والت�شريعات النافذة ،وفياً لالتفاقات والعهود التي
�أقرها مع جميع الأطراف ،كذلك هو اليوم و�سيظل
غد ًا وبعد غد و�إىل ما �شاء اهلل ملتزماً مبا عاهد عليه
وتوافق واتفق عليه مع الآخرين� ،إمياناً منه �أن
الوفاء بالتزاماته جزء من �شخ�صيته الوطنية
و�سمة تت�صدر �سماته التي عرفه بها ال�شعب
وعهدته عليها اجلماهري اليمنية الوفية التي بادلته
والتزال تبادله الوفاء بالوفاء والثقة بالثقة.
¿ ول�سنا معنيني -يف امل�ؤمتر ال�شعبي العام-
ب�أية تخر�صات فردية �أو جماعية �أو انفعاالت قد
تطر�أ هُ نا �أو هناك ..بقدر ما يعنينا الت�أكيد على
�أننا ملتزمون مبا اتفقنا ووقعنا عليه وعازمون
على تنفيذه حتت �أي ظرف ما دام يخدم م�صلحة
الوطن وال�شعب وي�سري بنا �إىل �إحقاق حق ال�شعب
يف ممار�سة حقه الد�ستوري دون مماطلة �أو ت�أخري
�أو التفاف على حق ال�شعب الذي نحن ملتزمون له
بحمايته ،و�إرادة اجلماهري التي نحرتمها ونحتكم
لها ون�ستمد منها قوتنا وح�ضورنا ووجودنا..
¿ وحني ن�ؤكد لل�شعب ول�شركائنا يف احلياة
ال�سيا�سية �أننا ملتزمون مبا اتفقنا عليه ورا�ضون
مب��ا قدمنا م��ن ت��ن��ازالت ،ف�إننا بذلك ن��ؤك��د �أن
اخليارات الوطنية التي �ستذهب بنا نحو االحتكام
لإرادة ال�شعب كانت والتزال و�ستظل يف �صدارة
خياراتنا ،وبها ومن خاللها بنينا ج�سور الثقة
واملحبة بني تنظيم رائد وقيادة حكيمة �شجاعة
و�شعب هو الوفاء دوماً لكل ويف۹.

النائب األول  -األمني
العام يعزي آل اليماني
وآل دغيش
¿ بعث االخ عبدربه من�صور
ه��ادي نائب رئي�س اجلمهورية
النائب ا لأول لرئي�س امل�ؤمتر
ال�شعبي ال��ع��ام االم�ي�ن العام
برقيتي عزاء وموا�ساة للأخوين
يا�سر اليماين وكيل �أول حمافظة
حل��ج ل��وف��اة ال�سيدة وال��دت��ه،
والنائب عبدالباري دغي�ش لوفاة
�شقيقه..
وع�بر النائب الأول االم�ين
ال��ع��ام با�سم خمتلف القيادات
امل���ؤمت��ري��ة ع��ن خال�ص العزاء
واملوا�ساة لهذا امل�صاب اجللل
�سائ ًال اهلل العلي القدير للفقيدين
الرحمة واملغفرة� ..إنا هلل و�إنا �إليه
راجعون۹.

استشهاد ( )6جنود يف هجوم إرهابي للقاعدة بشبوة
¿ فيما تعذر ح�صول «امليثاق» على معلومات م�ؤكدة
من م�صادرها الأمنية باملحافظة قالت م�صادر حملية يف
�شبوة ان هجوماً ارهابياً ا�ستهدف م�ساء �أم�س �إحدى
النقاط الأمنية مبنطقة «العقلة».
و�أكدت امل�صادر ا�ست�شهاد �ستة جنود من افراد النقطة..
وا�ضافت ان العملية االرهابية قام بتنفيذها م�سلحون
تقلهم �سيارتان الذتا بالفرار.
و�أ�شارت اىل ان تنظيم القاعدة يقف وراء العمل االرهابي
اجلبان.

¿ قال رئي�س الدائرة التنظيمية ع�ضو اللجنة
الدائمة بامل�ؤمتر ال�شعبي العام الأ�ستاذ �أحمد
الزهريي :ان االتفاق الأخري بني امل�ؤمتر ال�شعبي
العام و�أحزاب اللقاء امل�شرتك مل ي�صب �أي طرف
ب�ضرر كونه راعى يف �أهدافه ومنطلقاته امل�صلحة
الوطنية العليا.
م�ؤكد ًا على �ضرورة توافر النوايا ال�صادقة

( )5هدنات يف أسبوع ..ومصرع أكثر من ( )70متمرداً

والنبيلة لل�سري باجتاه بلورة االتفاق على �أر�ض
الواقع يف �إط��ار االلتزام الكامل باملو�ضوعية
بعيد ًا عن ال�شطحات.
و�أ�شار الزهريي يف حوار مع «امليثاق» �إىل �أن
الفرتة القادمة �سوف ت�شهد زخماً كبري ًا على
�صعيد العمل امل�ؤمتري۹..
تفا�صيل �صـ3

فشل لجان الوساطة القبلية ..وسفيان مقربة املتمردين
صغري عزيز :أبناء سفيان سيقاتلون حتى آخر قطرة دم فيهم
خروج النائب بن عزيز من املديرية (م�سقط ر�أ�سه) وهو ما رف�ضه رجال القبائل..
بليغ الحطابي
من جانبه �أو�ضح النائب �صغري عزيز �أنه وقبائله التزموا بوقف اطالق النار احرتاماً
¿ جتددت املواجهات بني قبائل �سفيان و�صعدة واملتمردين احلوثيني �أم�س الأحد بعد
ف�شل الهدنة الرابعة التي يقودها م�شائخ ووجاهات قبلية لإلزام ميلي�شيات التمرد احلوثي للجنة الو�ساطة غري �أن املتمردين خرقوا االتفاق لتندلع معارك -و�صفت ح�سب م�صادر
حملية لـ«امليثاق» بالأعنف والأو�سع نطاقاً -يف خطوة انتقامية من قبل املتمردين لل�سيطرة
بتنفيذ وتطبيق اتفاق وقف اطالق النار و�آلياته التنفيذية.
و�أ�سفرت املواجهات عن م�صرع �أكرث من ( )60متمرد ًا وا�ست�شهاد نحو ( )35مواطناً على املديرية ..وهو ما قوبل بالرف�ض من قبل �أبناء مديرية حرف �سفيان ،كما قال النائب
عنهم �صغري عزيز ،م�ؤكدين �أن �سفيان �ستكون مقربة املتمردين و�أنهم �سيقاتلون عن �أر�ضهم
وجندياً بينما تزيد �أعداد الإ�صابات من اجلانبني عن (� )110أ�شخا�ص.
حتى �آخر قطرة دم.
ووف��ق �اً مل�����ص��ادر حملية بحرف
�إىل ذل��ك �صدت ق��وات اجلي�ش
�سفيان ف ��إن املتمردين مل يلتزموا
مب��وق��ع��ي (ال���زع�ل�اء وال��ل��ب��داء)
ب��وق��ف �إط�ل�اق ال��ن��ار و�أن��ه��م �سبب
هجومات منفردة مللي�شيات التمرد
اخل���روق���ات وامل���واج���ه���ات ال��ت��ي
والتي باءت جميعها بالف�شل �أدت
ا�شتدت اليومني املا�ضيني يف مناطق
�إىل م�صرع �أكرث من ( )22متمرد ًا
العم�شية ،وال��زع�لاء ،وامل�سحاط،
و�إ�صابة �آخرين.
ودرب زيد مبديرية حرف �سفيان..
¿ �أكد رئي�س الدائرة الإعالمية بامل�ؤمتر ال�شعبي العام طارق ال�شامي
�إىل ذل��ك امتدت املواجهات �إىل
وف��ي��م��ا جن��ح��ت ال��و���س��اط��ة يف فتح
�صعدة
حمافظة
يف
ال�سالم
إحالل
�
على
احلر�ص
كل
حري�صة
الدولة
أن
�
مديرية جمز مبحافظة �صعدة التي
الطريق العام (�صنعاء-
�صعدة) «�شمال اليمن» وعدم الإجنرار �إىل �أي مواجهات مع العنا�صر احلوثية
�شهدت ح�سب م�صادر حملية معارك
ووقف �إطالق النار ل�ساعات وااللتقاء
عزيز رغم �أن الأخرية توا�صل ارتكاب اخلروقات .وقال ال�شامي :نتمنى �أن
�شر�سة بني القبائل واملتمردين �إثر
بكل من ع�ضو الربملان
�صغريوممثل يكون هناك التزام كامل بال�ست من قِبل عنا�صر احلوثي وترك املماطلة
كمني ن�صبه املواطنون رد ًا على
الذي يقود اجلي�ش ال�شعبي
ً
عملية
إنهاء
�
و
امل�سلحة،
املظاهر
إنهاء
�
ا
خ�صو�ص
بتنفيذها،
يتعلق
فيما
الكمني الذي ا�ستهدف ال�شيخ زيدان
املتمردين ب�سفيان (يو�سف
الفي�شي) التدخالت يف �شئون ال�سلطة املحلية ..م�شري ًا �إىل �أن مماطلة عنا�صر
املقنعي �أح��د م�شائخ املحافظة-
�صباح �أم�س الأحد لإلزامهم
بتنفيذ احلوثي يف تنفيذ النقاط ال�ست هي التي �أدت �إىل حدوث املناو�شات
ال��ث�لاث��اء امل��ا���ض��ي -و( )6من
ال�شروط ال�ستة غري �أن
املتمردين بينهم وبني رجال القبائل۹.
مرافقيه ،وقد �أدى الكمني �إىل �سقوط
ح�سب م�صادر «امل��ي��ث��اق» طلبوا
ـ3
ص
�
تفا�صيل
ع�شرة متمردين۹.

¿ تتوا�صل يف املحافظات عملية
االفراج عن ال�سجناء املع�سرين وبينهم
ال�سجناء على ذم��ة �أح���داث ال�شغب
والفو�ضى وذل��ك تنفيذ ًا لتوجيهات
فخامة الأخ علي عبداهلل �صالح رئي�س
اجلمهورية ،حيث مت يف املكال مبحافظة
ح�ضرموت االف���راج عن � 82سجيناً
مع�سر ًا ممن ق�ضوا ثالثة �أرب��اع مدة
العقوبة وبينهم �سجناء على ذمة
�أحداث ال�شغب.
ويف حمافظة تعز مت اطالق �سراح 62
�سجيناً ممن ق�ضوا ثالثة �أرب��اع املدة
وع�شرة �سجناء يف حمافظة عمران،
و�أق��رت اللجنة الفرعية لالطالع على
�أح���وال ال�سجون والإ���ص�لاح��ي��ات يف
حمافظة حلج االفراج عن � 36سجيناً،
ورفعت �أ�سماء � 12سجيناً مع�سر ًا ممن
انهوا فرتة احلكم وعليهم مبالغ مالية
كبرية �إىل اجلهات املخت�صة التخاذ
الإج��راءات القانونية ب�ش�أن ا�ستكمال
عملية االفراج.
ويف ذمار مت االفراج عن � 43سجيناً
و� 14آخرين يف حمافظة رمية۹.

الشامي :الدولة حريصة على إحالل السالم يف
صعدة رغم خروقات الحوثيني

¿ دعا رئي�س االحتاد العام لعمال اجلمهورية حممد اجلدري اىل
موقف موحد ملنظمات املجتمع املدين يف اطار م�شاركتها يف �أعمال
احلوار الوطني ال�شامل.
وقال يف ت�صريح لــ«امليثاق» البد من ا�ستيعاب دورنا كمنظمات
جمتمع مدين ويجب ان تلتقي املنظمات عند ر�ؤية موحدة ،تدخل
بها اىل احلوار ،مطالباً اطراف احلوار من الفرقاء ال�سيا�سيني
القبول بتمثيل املجتمع املدين ب�صورة حقيقية ولي�س �صورية يف
�أعمال احلوار .وعلق من جهته الدكتور عادل ال�شجاع بقوله :
تتحدد امل�شاركة يف املنظمات التي لها دور �سيا�سي واجتماعي
ونقابي ،ولديها ر�ؤية للم�ستقبل وتتمتع ب�أداء ا�ستقاليل وحيادي.
وا�ضاف� :أما �أن ت�أتي االحزاب باملنظمات التي تتبعها ف�إننا لن
ن�صل اىل نتيجة۹.
تفا�صيل �صــ12

الدوالر يواصل ارتفاعه والريال يفقد
أكثر من  % 15من قيمته
«امليثاق» -عصام السفياني

¿فقدت العملة الوطنية  % 15من قيمتها
�أم��ام العمالت االجنبية منذ بداية العام
اجل���اري ح�سب �صيارفة ح َّملوا البنك
امل��رك��زي اليمني امل�سئولية ع��ن تدهور
�سعر الريال وارتفاع قيمة الدوالر اىل اعلى
م�ستوى له يف �سوق ال�صرف يف البالد.
و�شهدت االي��ام املا�ضية وحتديدا منذ
ب��داي��ة ال�شهر اجل���اري ارت��ف��اع��ا يف قيمة
ال��دوالر و�صلت اىل 235رياال حتى م�ساء
�أم�س الأحد۹.
تفا�صيل �صـ8

وي�أتي هذا الت�صعيد اخلطري الذي ي�ستهدف االجهزة
االمنية والع�سكرية بعد �أيام من عملية مماثلة نفذتها
القاعدة �ضد نقطة �أمنية يف عا�صمة املحافظة عتق
ا�ست�شهد على اثرها خم�سة جنود وا�صابة �ساد�س.
وح��اول��ت «امليثاق» االت�صال مبدير �أم��ن املحافظة
العميد حممد احلارثي للح�صول على تو�ضيح ب�ش�أن
العمل االرهابي� ،إال ان حتويلته ردت بالقول :ان املدير
نائم بالرغم من ان الوقت كان مبكر ًا جد ًا۹.

الزهريي :اتفاق  17يوليو لم يصب أحداً بضرر

تنفيذاً لتوجيهات رئيس
الجمهورية اإلفراج عن
 259سجيناً يف املحافظات

الجدري يدعو إىل موقف موحد للمجتمع املدني
والشجاع يشرتط عدم تدخل األحزاب

 30ريا ًال

مسؤول حكومي :قانون ضريبة
املبيعات يمنع من التهرب الضريبي
¿ ا�ستغرب مدير ع��ام مكافحة التهرب ال�ضريبي مب�صلحة
ال�ضرائب االنتقادات التي يوجهها البع�ض لقانون �ضريبة
املبيعات ..وقال علي عبدالوهاب اخلطيب يف ت�صريح لـ«امليثاق»:
�إن القانون احلايل عدل عام 2005م وخف�ض ال�ضريبة من %10
�إىل .%5
و�أكد امل�س�ؤول يف الإدارة ال�ضريبية �أن قانون �ضريبة املبيعات
هو بديل لقانون ال�ضرائب على االنتاج واال�ستهالك الذي كان
يفر�ض �ضريبة بن�سبة  %25و�أ�شار �إىل �أن القانون يهدف بالدرجة
الأوىل �إىل تنظيم الأعمال التجارية وتفعيل الرقابة الذاتية من خالل
الفواتري حيث يح�صر امل�سجل لأغرا�ض �ضريبة املبيعات احل�صول
على فواتري عند �شرائه لأي �سلعة بهدف اال�ستفادة من خ�صم
�ضريبة املدخالت املدفوعة على مبيعاته وبالتايل �إحكام الرقابة
من خالل البائع وامل�شرتي من التهريب ال�ضريبي۹.
تفا�صيل �صـ..15

اشادة باتفاق املؤتمر واملشرتك

الفعاليات املؤتمرية تؤكد حرصها على السري
باتجاه االستحقاق االنتخابي القادم
¿ توا�صل فروع امل�ؤمتر ال�شعبي العام يف املحافظات
واملديريات عقد لقاءاتها الدورية التي وقفت �أمام التطورات
الراهنة التي ت�شهدها ال�ساحة الوطنية على �ضوء االتفاق
الذي مت التو�صل �إليه بني امل�ؤمتر و�أحزاب امل�شرتك..
وت�شري ال��ت��ق��اري��ر امل��رف��وع��ة م��ن ف���روع املحافظات
واملديريات �إىل ترحيب وا�سع للفعاليات امل�ؤمترية بهذه
اخلطوة االيجابية والفاعلة۹.
تفا�صيل �صـ3
املؤتمر االقليمي لتعزيز النزاهة يبدأ أعماله اليوم

بالدنا تعلن اسرتاتيجيتها
الوطنية ملكافحة الفساد

كتب  :توفيق الشرعبي
تبد�أ اليوم ب�صنعاء �أعمال امل�ؤمتر
االقليمي الثاين لل�شبكة العربية لتعزيز
النزاهة ومكافحة الف�ساد.
و�أك��دت االخت بلقي�س �أبو ا�صبع
نائب رئي�س الهيئة الوطنية العليا
ملكافحة الف�ساد �أن��ه �سيتم اعالن
اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الف�ساد خ�لال امل�ؤمتر و�ستناق�ش
�ضمن جتارب بع�ض الدول العربية يف جمال الف�ساد.
م�شرية اىل ان اال�سرتاتيجية تهدف اىل تفعيل مبد �أ
امل�ساءلة وتعزيز الدور الرقابي لالجهزة املخت�صة وار�ساء
مبد�أ النزاهة وال�شفافية يف املعامالت االقت�صادية واملالية
واالدارية.

استدعاء قيادي بهيئة الكتاب..

من جانب �آخ��ر �أ���ص��درت نيابة مكافحة الف�ساد �أم��ر ًا
باالح�ضار القهري لأحد امل�سئولني الكبار بالهيئة العامة
للكتاب بعد رف�ضه احل�ضور اىل مقر النيابة للتحقيق معه.
وكانت نيابة مكافحة الف�ساد بد�أت التحقيق يف عدد من
ق�ضايا الف�ساد بالهيئة العامة للكتاب من بينها التحايل
على االيجارات اخلا�صة مبعار�ض الكتاب حيث كانت
الهيئة ت�ؤجر املرت الواحد لل�شركات مببلغ 70دوالر ًا يف
حني يقيد يف ال�سجالت الر�سمية مببلغ 40دوالر ًا باال�ضافة
اىل اختفاء كمية كبرية من الكتب التي دخلت اىل اليمن من
دول جماورة وايداعها خمازن تابعة للقطاع اخلا�ص وكذا
التالعب املايل يف الدرا�سات اخلا�صة بان�شاء املكتبة الكربى.
اىل ذلك ك�شفت هيئة مكافحة الف�ساد انها ب�صدد ا�ستكمال
اجراءات احالة ملفات �508أ�شخا�ص اىل النيابة العامة
لتخلفهم عن تقدمي اقراراتهم املالية وذلك بعد ان منحتهم
االنذارات النهائية ومل يلتزموا مبوجبها۹.

