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بن دغر :تأجيل االنتخابات
لم يعد مطروحًا

رؤية
س��ي��ك��ون ل���ل���م���رأة في
االنتخابات النيابية القادمة
دور فاعل ليس كناخبة فقط،
وانما مرشحة باعتبارها نصف
المجتمع..

أكد الدكتور أحمد عبيد بن
دغ��ر األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد
للمؤتمر الشعبي العام لقطاع
اإلع�لام أن خيار تأجيل االنتخابات
لم يعد مطروحًا ،ولم يعد هناك ما
يبرر التأجيل ،كما أنه ال توجد إطالقاً
مطالب خارجية بهذا الصدد ،وفي كل
االحوال فإن القرار يمني ،ولليمنيين
فقط كلمة الفصل في هذا الشأن.
وق��ال ب��ن دغ��ر :لقد ّ
م��ل الناس
مجلس ن��واب عمره ثماني سنوات
والحاجة الى التغيير مطلب شعبي
وواجب دستوري».
تفاصيل ص3

رئيس الجمهورية
رئيس املؤتمر الشعبي العام

مجور وبن دغر يحضران المهرجان الجماهيري الكبير بشبوة

نائب الرئيس :تأجيل االنتخابات
سبب الكثير من المشاكل لبالدنا

كلينتون :أمريكا ملتزمة
بشراكة شاملة مع اليمن

أبن��اء إب وذمار يحذرون م��ن االلتفاف على حقه��م االنتخابي

أكد المناضل عبدربه منصور هادي نائب
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس
المؤتمر الشعبي العام األمين العام أن
المؤتمر عقد العزم إلجراء االنتخابات النيابية في
موعدها المحدد السابع والعشرين من أبريل القادم.
وقال األمين العام لدى لقائه سفيرة أمريكا السابقة
في اليمن باربارا بودين إن تأجيل االنتخابات كان
سبباً في الكثير من المشاكل عند الذين اعتبروا ذلك
ضعفاً من الدولة ،وبدأت بعض التداعيات السلبية
وكان ذلك التأجيل.
م��ح��دد اً بنقاط معينة أولها تسوية الملعب
السياسي والنظام االنتخابي إال أن أحزاب المشترك
لم تلتزم بتنفذ اتفاق فبراير..
تفاصيل ص2

يقام صباح اليوم بمدينة
ع��ت��ق ب��م��ح��اف��ظ��ة شبوة
المهرجان الجماهيري الكبير
الذي تنظمه أحزاب التحالف الوطني
والفعاليات الجماهيرية واإلبداعية،
وذل��ك في إط��ار تواصل التأييد
الشعبي العارم إلجراء االنتخابات
النيابية القادمة في موعدها..
دول��ة الدكتور علي محمد مجور
رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة
ال��وزاري��ة للمؤتمر عضو اللجنة
العامة سيشارك أبناء محافظة
شبو ة مهر جا نهم ا لجما هير ي ،
ومعه الدكتور أحمد عبيد بن دغر
األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد ومحمد

فتحت ال��زي��ارة التي قامت
بها وزيرة الخارجية األمريكية
ه��ي�لا ر ي كلينتو ن لبال د نا
الثالثاء آفاقًا واسعة في التعاون
الثنائي بين البلدين وأك��ث��ر من
مجالي مكافحة اإلره��اب واألم��ن..
لتشمل مجاالت التنمية االقتصادية
واالجتماعية والثقافية واالستثمار
واإلصالحات..وقد استقبل فخامة
األخ علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي
العام بحضور األخ عبدربه منصور
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام
األمين العام،
تفاصيل ص2

حسين العيدروس عضو اللجنة
العامة رئيس معهد الميثاق وعارف
عوض الزوكا عضو اللجنة العامة
رئيس دائرة الشباب والطالب وعدد
من أعضاء اللجنة الدائمة واألمانة
العامة والمسؤولين.
وب��ه��ذا الخصوص أك��د النائب
ناصر باجيل رئيس فرع المؤتمر
في شبوه في تصريح لـ«الميثاق»
على أن المهرجان الجماهيري
سيجسد القناعات الكاملة لحرص
أبناء شبوة على ممارسة حقهم
ا ال نتخا بي ا لمكفو ل د ستو ر يًا
وتأييدهم للتعديالت الدستورية.
تفاصيل ص 7-4

البركاني يعلق على رد المشترك:

أكثر من ( )90جهة حزبية ومدنية تشارك في لقاء اليوم

رسالة املشرتك تدل على أزمة داخلية تعيشها قياداته الكحالني :املشرّع أعطى مهلة التقل عن ( )60يوماً لدراسة وإعداد مشروع التعديالت
المؤتمر يحترم الش��راكة السياس��ية ..ونكرر دعوتنا لتنفيذ االتفاقيات
علق الشيخ سلطان البركاني األمين
العام المساعد على رد المشترك على
رسالة المؤتمر بالقول :المؤتمر حتى
هذه اللحظة لم يتلق أي رد بشكل رسمي من
المشترك كما هو الشيء الطبيعي ،مؤكداً
أن ما نشره موقع حزب اإلصالح بما يسمى
رسالة رد على المؤتمر أو الخبر الصادر عن
ما تسمى باللجنة التحضيرية ،يعد مخالفًا
لقواعد التعامل السياسي من حيث النشر
دون ارسال الرسالة إلى الجهة الموجه إليها
كما يشيعون ..وقال :إن لغة ما يسمى برسالة
الرد وعدم التعامل بلغة التخاطب كما هو
مفترض يدل داللة قاطعة على أن المشترك

نأسف أن يذهب الغرور باملشرتك اىل التحريض للخروج على القانون
يعيش أزم���ة داخ��ل��ي��ة انعكست
بتخاطبه مع اآلخرين بلغة خلت
من المعايير الموضوعية وحملت
التهجم وعدم الجدية بالتعامل مع قضايا
الحوار والنوايا الحسنة للمؤتمر وحرصه
على استمرار الحوار وسالمة الممارسة
الديمقراطية.
وأض��اف البركاني :باالشارة إلى ما جاء
في نص رسالة ال��رد المزعومة فإنه من
المعيب على المشترك قوله« :إنه يرى أن

ال جدوى من تكليف نفسه عناء الرد على
رسائل المؤتمر» ..ألن الحوار يظل الوسيلة
المثلى والتعامل مع اآلخرين بنفس الروح
والمسؤولية التي يبدونها وعدم االستخفاف
هو ما يفتح آفاقًا جديدة لشركاء العمل
السياسي وليس الرفض المطلق أو السخرية
والتندر والتعالي الذي حمله مضمون ما
يسمى برسالة الرد والتمترس بالتمسك
بقناعات خاصة بهم وشروط اليجوز ألطراف
البقية ص 2
الحوار.

كلمة

تأجيل االنتخابات
مستحيل..
تبدأ اللجنة البرلمانية مع األحزاب
و منظما ت ا لمجتمع ا لمد ني ا ليو م
مناقشة التعديالت الدستورية الهادفة
إلى تطوير نظامنا السياسي واديمقراطي
التعددي القائم على مبدأ التداول السلمي
للسلطة والمجسد لحكم الشعب نفسه بنفسه
عبر االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة
والتي تعبر عن ارادته في اختيار ممثليه في
المؤسسات المنتخبة والتي تعد األساس الذي
تنبثق منه بقية مؤسسات الدولة والشعب ليس
مقترعاً -فقط -وإنما مشاركاً في صنع القرارات
المتعلقة باحتياجاته ومتطلباته التنموية
والخدمية على الصعيد المحلي في المحافظات
والمديريات والتي سوف تتحول إلى حكم محلي
واسع الصالحيات وفقًا لهذه التعديالت التي
بكل تأكيد من المهم أن تحظى بنقاش جاد
ومسؤول وواسع وإثراءها بالرؤى والمقترحات
والمالحظات المقدمة من األحزاب ومنظمات
المجتمع المدني ليتم استيعاب ما هو إيجابي
وبناء في الصيغة النهائية التي سيتم استفتاء
الشعب عليها.
ينبغي على الجميع استشعار المسؤولية
الوطنية في تعاطيهم مع هذه التعديالت،
مستحضرين استحقاقات وتطلعات المستقبل،
واعين للتحديات والصعوبات التي يواجهها
الوطن في هذه الفترة المهمة من مسيرة
تطوره ،وفي نفس الوقت يأتي االستحقاق
الدستوري النيابي ال��ذي سيتم إج��راؤه في
موعده بكل تأكيد باعتبار أن االنتخابات تعني
االحتكام إلى الشعب ومعها سيكون االستفتاء
على التعديالت الدستورية ..وهكذا فإن الشعب
سيظل هو مصدر كل السلطات ومانح شرعيتها
وكل من يحاول ممارسة سياسة خارج هذا
السياق ال شرعية له والسعي لالستقواء بالخارج
على ذلك النحو المهين من قبل قيادات أحزاب
اللقاء المشترك قبل أيام ليس إ ّ
ال انعكاسًا
لطبيعة تلك القيادات واستعدادها للمتاجرة
بالوطن وقضايا الشعب بهدف الوصول إلى
مأربها ،ولهذا نقول لهؤالء إن الوصول إلى
السلطة طريقه الوحيد صناديق االقتراع وأي
ارتهانات أخرى بما في ذلك االرتهان للخارج
ساقط وخاسر ..كما أن على قيادات المشترك
أن تدرك أن تأجيل االنتخابات النيابية عن
موعدها هو من سابع المستحيالت ،والتفكير
في هذا مجرد أوهام ولهث وراء سراب وال معني
للمناورات والضغوطات والمؤامرات فيما يخص
تنفيذ هذا االستحقاق الدستوري ألبناء الشعب
وال مساومة عليه خاصة وأن كل الضمانات
متوافرة لتكون انتخابات تنافسية حرة ونزيهة
وشفافة ،ومن مصلحة كافة األحزاب وخصوصاً
المشترك المشاركة الفاعلة في االنتخابات
ترسيخًا للديمقراطية واحتراماً إلرادة الشعب
وتعميقاً لمفهوم التداول السلمي للسلطة{.

أمهلتها ( )7أيام :

لجنة االنتخابات توجه رسائل لألحزاب لتسليم أسماء ممثليها يف اللجان االنتخابية
وجهت اللجنة العليا لالنتخابات رسالة لألحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب طالبت فيها االسراع
بتقديم اسماء ممثليها في اللجان االنتخابية التي ستناط بها مهمة تنفيذ مرحلة الترشح واالقتراع والفرز لالنتخابات
النيابية المزمع اجراؤها  27أبريل المقبل ..وفقاً للنسب المتعارف عليها والتي اجريت وفقها العمليات االنتخابية
السابقة..وأكد مصدر باللجنة االنتخابية أنه تم ا قرار معايير الختيار اللجان من مختلف قطاعات اللجنة وعلى األحزاب االلتزام
بها..وأمهلت لجنة االنتخابات األحزاب سبعة أيام كام ً
ال الستالم رد رسمي منها بالموافقة متضمناً الوثائق المحتوية على
البيانات التفصيلية الخاصة بأعضاء ورؤساء اللجان األصلية والفرعية واإلشرافية.

أمين عام المجلس المحلي:

وأضاف العماد بأن المعدات واآلليات التي
تم نهبها من المكاتب واألجهزة الحكومية
بمديريات المحافظة لم تعد ..وأن ما تم
تس��ليمه ه��و عب��ارة ع��ن آالت ومعدات
مدم��رة كلي��اً ..كما الت��زال هناك بعض
النق��اط والتقطعات عل��ى الطرقات في
بعض المديري��ات العاقةالحركة وتنقل
المواطنين..مشيراً الى أن الدولة صادقة
في تعامله��ا حيث ت��م العف��و التام عن
المتمردين واالفراج عنه��م وأن توجهها
دائم��اً نح��و الس�لام وتعزيز االس��تقرار
واألمن واعادة االعمار.
كما لفت العماد الى أن اللجنة القطرية
وقع��ت ف��ي موقف مح��رج لع��دم التزام
المتمردين تنفيذ ما تم االتفاق عليه.

ق��ال الش��يخ ياس��ر
العواضي عضو اللجنة
العام��ة :إن محاول��ة
االلتف��اف عل��ى التعددي��ة
واالنتخاب��ات تحت مس��ميات
الديمقراطية التوافقية حسب
أطروح��ات قيادات المش��ترك
إنما يعد تراجعًا ع��ن المبادئ
األساس��ية التفاقيات ودستور
دولة الوحدة المعلنة في الـ22
من مايو عام 1990م.
وأك��د العواض��ي مض��ي
المؤتمر الشعبي العام وبقية
القوى السياسية في المعارضة
والمس��تقلين إلى االنتخابات
النيابية المقرة في  27أبريل

إعفاء موظفي كافة القطاعات من ضرائب األجور واملرتبات بنسبة 50%

كتب /منصور الغدره

ق��ال الوكي��ل المس��اعد
لمصلحة الضرائب :إن القانون
رق��م ( )17لس��نة 2010م
الخ��اص بضرائب الدخل ،س��يعمل
على تحسين مرتبات موظفي الجهاز
اإلداري للدولة مدنيين وعس��كريين

عشرة آالف ريال بد ً
ال من ثالثة آالف
ريال في القانون السابق..وأشار إلى
أن القان��ون الجدي��د من��ح تخفيضاً
كبيراً في ضريبة األرباح للش��ركات
ً
مقارنة ب��ـ()%35
يص��ل إل��ى %15
في القانون الس��ابق بهدف تشجيع
المشاريع االستثمارية .
تفاصيل ص15

فاروق حمزة :نرفض العنف واإلرهاب ونؤيد التعديالت الدستورية
قال الدكتور فاروق حمزة:
إن الوحدة اليمنية هي حاملة
لمنهج التسامح وصمام أمان
للديمقراطية.
مش��يراً إل��ى اهمي��ة التوجه نحو
التعديالت الدس��تورية بما يضمن
نقل الصالحي��ات م��ن المركز إلى
السلطات المحلية في المحافظات ،
وثبات مبدأ استقرار السلطة باعتبار
ذلك إحدى عالمات التطور القانوني
المصاحب للتح��والت اإليجابية في

اليمن الموح��د المتواكبة مع تطور
الديمقراطية الناشئة في بالدنا.
واس��تنكر الدكتور ف��اروق حمزة
أعمال العنف والتخريب التي تقوم
بها العناصر الخارج��ة عن القانون
في بعض المناطق ‘ مشيراً إلى أن
أعمال العنف واإلرهاب مرفوضة.
جاء ذلك في ف��ي محاضرة القاها
الجمعة ف��ي منتدى ع��دن األهلي
االجتماع��ي بمديري��ة المنص��ورة
بمحافظة عدن..

قال مصدر مسئول في
المؤتمر الشعبي العام:
إن ما يدلي به محمد علي
أبو لحوم من تصريحات حول
وج��ود مبادرة خاصة به تقدم
بها بين المؤتمر الشعبي العام
وأحزاب اللقاء المشترك ووافق
عليها الطرفان أمر يخصه ويعبر
به عن نفسه وال صلة للمؤتمر
الشعبي العام بها ال من قريب أو
بعيد..وأضاف المصدر :إن موقف
المؤتمر الشعبي العام واضح
ح��ول موقفه م��ن االنتخابات
النيابية وإجرائها في موعدها
المحدد كاستحقاق دستوري
ديمقراطي غير قابل للتأجيل أو
التأخير ألي سبب كان.
وتابع المصدر :من الواضح
أن أبو لحوم يبحث له عن دور
وهو يريد من المؤتمر الشعبي
العام الذي التحق في وقت متأخر
واجهة لهذا الدور.

العواضي :االنتخابات النيابية تستمدشرعيتها من الشعب

وكيل مصلحة الضرائب لـ«الميثاق»:

باإلضافة إل��ى موظف��ي القطاعين
العام والمختلط والخاص..وأكد األخ
طارق البراق في حوار لـ«الميثاق» أن
قانون ضرائب الدخ��ل -الذي أصبح
نافذاً من شهر يناير الجاري -خفض
الضريب��ة عل��ى المرتب��ات واألجور
بنس��بة تصل إلى  ،%50إضافة إلى
أنه س��يرفع حد اإلعفاء السنوي إلى

تعقد اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة
مشروع التعديالت الدستورية أولى لقاءاتها اليوم
االثنين بقاعة مجلس النواب الكبرى بحضور أكثر
من ( )90جهة حزبية ومدنية ومراكز بحثية إلى جانب
عدد من األكاديميين والقانونيين والشخصيات السياسية
والعامة..وفي تصريح لـ«الميثاق» قال النائب أحمد محمد
الكحالني رئيس اللجنة اإلعالمية في اللجنة البرلمانية
أن اللجان األربع المختصة كثفت خالل الفترة الماضية من
نشاطها وفعاليتها لمراجعة ودراسة مشروع التعديالت
الدستورية وأعدت آلية للتواصل مع األحزاب ومنظمات
المجتمع المدني والمراكز البحثية الشراكها في نقاش
وإثراء مشروع التعديالت في المجاالت المختلفة.
وأوضح بأن اللقاء الذي سيعقد اليوم سيمثل انطالقة
أولى لحشد الجهود واالمكانات إلتاحة الفرصة أمام
األحزاب والمنظمات المدنية لالطالع على التعديالت
ومعرفة أسبابها ومبرراتها واالستماع إلى وجهات النظر
واستيعاب كل اآلراء والمالحظات وفقًا لما تقتضيه
المصلحة العامة للوطن..وأشار رئيس اللجنة اإلعالمية
المنبثقة عن اللجنة البرلمانية لدراسة التعديالت
الدستورية إلى أن المشرع اليمني أعطى فرصة التقل
عن ( )60يومًا وال تزيد عن ( )90يومًا لدراسة مشروع
التعديالت واالستفادة من اآلراء والمالحظات وبلورتها
ليتم اقرارها بصورة نهائية.
ودعا الكحالني جميع األحزاب والمنظمات إلى التفاعل
االيجابي الجاد مع هذه المهمة الوطنية وبما يواكب
التحوالت الوطنية وترسيخ النهج الديمقراطي للبالد.

مصدر :ال صلة للمؤتمر
بما يدلي به أبو لحوم

شكك بمقاطعة المشترك:

املتم��ردون يعرقل��ون إحالل الس�لام بصعدة
تواص��ل اللجن��ة القطري��ة
المش��رفة عل��ى إح�لال الس�لام
بصع��دة عملها في ظ��ل مماطلة
المتمردين الحوثيين في تنفيذ االتفاق.
وقال مصدر محلي بصع��دة :إن هناك
ع��دم مصداقي��ة م��ن قب��ل المتمردين
الحوثيين في تنفيذ م��ا تم االتفاق عليه
تحت اشراف ووساطة دولة قطر الشقيقة.
وأكد األخ محمد العماد أمين عام محلي
صعدة لـ«الميثاق» أن غالبية المحتجزين
م��ن المواطني��ن واس��اتذة الم��دارس
والمهندسين وغيرهم اليزالون يقبعون
في س��جون المتمردين عل��ى الرغم من
صدور العفو العام من رئيس الجمهورية
واالفراج عن المحتجزين.

صنعاء -بليغ الحطابي

مش��يراً إلى أن قيادات في الحزب
االش��تراكي يصع��ب عليه��ا فه��م
ما اقترفت��ه أياديهم ف��ي زمن راح
ضحيته المئ��ات م��ن األبرياء ومن
العلماء وشيوخ القبائل والمثقفين
والمواطني��ن البس��طاء األبري��اء
الذي��ن ال ناق��ة له��م وال جمل في
صراعات أجنحة “الرفاق” ..وأضاف:
“ننصح هؤالء بأن يعودوا إلى جادة
الصواب  ،ويكفوا الناس عن أذاهم
وإضرارهم بالوطن وأبناءه”.

القادم ،الفت��اً إلى وجود طرف
في أحزاب المش��ترك ال يريد
دخ��ول االنتخاب��ات ال ف��ي
ال��ـ2011م وال ف��ي 2013م
مهم��ا ق��دم المؤتم��ر م��ن
التنازالت  ،مش��يراً إلى وجود
قناعة لدى المش��ترك بوجوب
تجري��د المؤتم��ر من س�لاح
الش��رعية ورب��ط مصيره��ا
بالتواف��ق السياس��ي ،وليس
بالدس��تور والمؤسس��ات،
وقال »:هم يريدون أن يصبح
اتفاق فبراير بدي ً
ال للدس��تور
وأن تصبح لجنة الـ 200بدي ً
ال
للبرلمان  ،وأن تحل لجنة الـ30
مح��ل الحكوم��ة ،ويري��دون

من لجنة الرباعي��ة أن تصبح
مجلس رئاسة» .
وأك��د القي��ادي المؤتم��ري
ياسر العواضي أن االنتخابات
النيابي��ة المقبل��ة ل��ن تكون

منقو ص��ة و أ ن ش��ر عيتها
مستمدة من الشعب والدستور
والقانون.وشكك في نية بعض
أح��زاب المش��ترك مقاطع��ة
االنتخاب��ات ،مؤكداً اس��تحالة
تخلي شخصيات معارضة عن
دوائره��ا االنتخابي��ة ،قال إن
الكلفة بالنسبة للمؤتمر.
وأك��د العواض��ي ف��ي حوار
نشرته مجلة (أبواب) أن ذهاب
المشترك لما يسمونه مؤتمر
الح��وار الوطني  -وه��و حوار
داخ��ل المش��ترك  -وذه��اب
المؤتمر مع بقية األحزاب إلى
االنتخابات س��وف يساعدهم
في المستقبل كثيراً

أكد أن ال مشكلة في توافر المواد البترولية

نائب وزير النفط :تم تلبية احتياج املحافظات
وإجراءات صارمة ضد املتالعبني
أوضح القائم بأعمال
وزي�����ر ال��ن��ف��ط أح��م��د
عبداهلل دارس أن الوزارة
وت��ن��ف��ي��ذ اً لتوجيهات فخامة
رئيس الجمهورية تمكنت خالل
اليومين الماضيين من معالجة
أزم��ة المشتقات النفطية في
أسواق بعض المحافظات وتلبية
احتياجاتها.
وقال في تصريح لـ«الميثاق»:
م��ازل��ن��ا مستمرين ف��ي ضخ
الكميات من المواد البترولية وفقاً
لالحتياج الفعلي لكل محافظة ويجري متابعة
االحتياجات او ًال بأول..مؤكداً في هذا السياق
أنه لن تكون هناك أي مشاكل مستقب ً
ال فيما
يتعلق بتوفير المواد البترولية.
وأشار دارس الى أن لجان نزول ميداني
على مستو ى ا لمحا فظا ت تقو م حا ليًا
بالتقصي والتأكد من توافر المشتقات
النفطية  ..مشدد اً على أن وزارة النفط

وال��م��ع��ادن وب��ال��ت��ع��اون مع
الجهات المعنية لن تسمح
بالتالعب بالمواد البترولية
من قبل أ ي��ة جهة وستتخذ
اجراءات صارمة ضد كل من
يحاول التالعب بهذه السلعة
المهمة.
ودعا القائم بأعمال وزير
النفط والمعادن المواطنين
ال��ى إب�ل�اغ غ��رف��ة عمليات
الوزارة أو شركة النفط بأية
مشكلة يواجهونها في هذا
الجانب .وكانت توجيهات رئاسية قد صدرت
االسبوع الماضي قضت بإيقاف وزير النفط
والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية
عن عملهما بسبب أزمة المشتقات النفطية
وعدم توافرها في بعض المحافظات ،كما
قضت التوجيهات بتكليف نائبيهما للقيام
بمهامهما وتسيير االع��م��ال في ال��وزارة
والشركة.

