
تأييد دولي واسع وترحيب 
كبير بمبادرة الرئيس

حظيت المبادرة التاريخية التي أعلنها فخامة األخ علي عبداهلل   
صالح رئيس الجمهورية أمام المؤتمر الوطني العام الخميس 
بتأييد عربي ودولي واسع وترحيب كبير، نظرًا لكونها تمثل 
مخرجًا لألزمة الحالية التي تعاني منها البالد، وتفتح آفاقًا واسعة لتطوير 

النظام السياسي وإنجاح الحوار الوطني الشامل.
فقد رحبت الواليات المتحدة األمريكية على لسان مساعد الرئىس 
األمريكي جون برينان بمبادرة فخامة الرئىس، ودعت كافة القوى اليمنية 
المعارضة لالستجابة بطريقة بناءة لدعوة الرئيس لالنخراط في حوار جاد 

بغية إنهاء المعضلة الحالية.
كما أشادت روسيا االتحادية بمبادرة الرئىس، ووصفت وزارة الخارجية 
الروسية المبادرة بأنها »برنامج واسع النطاق لإلصالحات السياسية 
يتضمن جملة أمور تشمل إجراء استفتاء عام خالل العام الجاري على 
مشروع دستوري جديد وتحول اليمن من النظام الرئاسي إلى نظام 
برلماني جمهوري، كما يقترح وضع قانون جديد لالنتخابات وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية«.أما االتحاد األوروبي فقد دعا  إلى ترجمة المبادرة 
إلى خطوات عملية ملموسة، حيث دعت الممثلة العليا لشئون السياسة 
الخارجية واألمنية في االتحاد نائبة رئيس المفوضية ا ألوروبية كاثرين 
آشتون كافة األحزاب والفاعلين السياسيين في اليمن إلى ضبط النفس 

وسرعة البدء بحوار جاد وحقيقي.
تفاصيل ص11

المبادرة التي أعلنها فخامة االخ علي عبداهلل  
صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في كلمته بالمؤتمر الوطني 
العام األول الذي شارك فيه آالف من القوى السياسية 
والوطنية الحية والمؤثرة الحاملة لمشروع تغيير 
ايجابي حقيقي همه األول واألخير اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره ونمائه وتطوره وازدهاره.. جسدت معاني 
ومضامين تعبر بصورة حاسمة من هو حقًا يضع مصلحة 
الوطن والشعب فوق كل اعتبار والسلطة بالنسبة له 
وسيلة لبلوغ الغايات الوطنية الكبرى ومن يطمح 
الى السلطة كغاية في ذاتها لتحقق له مآرب ومطامع 
حزبية وشخصية انانية ضيقة واليهمه ان كان ذلك على 
حساب خراب ودمار وتمزق اليمن وجر أبنائه الى فوضى 
الصراعات واالحتراب واالرهاب الذي اليبقي واليذر، 
وعلى ذلك النحو الذي رأينا ونرى مشاهدها الكارثية 
ماثلة أمامنا في الوطن العربي ومنطقة الشرق األوسط 

والعالم الثالث..
وألن مبادرة االخ الرئيس هي امتداد لمبادرة سابقة 
رفضتها احزاب اللقاء المشترك وقيادتها المتمترسة 
خلف مشاريعها الكارثية االنقالبية التآمرية فقد توجه 
بها الى الشعب ال��ذي كان حاضرًا في تلك الحشود 
المشاركة في هذا المؤتمر الممثلة فيه كافة  فعالياته 
وشرائحه وقياداته من أعضاء مجلسي النواب والشورى 
والعلماء واالحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسلطة 
المحلية جميعهم حضروا وهم على قلب رجل واحد في 
الوقوف ضد كل من يسعى الى الفتنة واثارة زوابعها 
واشعال حرائقها بتلك االعتصامات والمظاهرات التي 
تقوم فيها بالطجة المشترك بقطع الطرقات وترويع 
اآلمنين ومحاربة المواطنين في ارزاقهم ومساكنهم 
باحتاللهم للساحات داخل األحياء وصواًل الى االعتداء 
على رجال االمن الذين ج��اءوا لحماية حرية التعبير 
السلمي والناس من أية تجاوزات، لكنهم تجاوزوا في 
عدوانيتهم ليشكلوا حالة ارهاب في كل مكان يتواجدون 
فيه وما حدث ويحدث من هؤالء امام جامعة صنعاء 
والدائري الغربي واالحياء المجاورة يشكل أنموذجًا بشعًا 
لكل هذا الذي بات ويقود تلك التصرفات االرهابية هم 
من عناصر القاعدة الذين لم يكتفوا بترويع وارهاب 
المواطنين وانما اصبح لديهم سجون ومعتقالت 
يقتادونهم اليها ليمارسوا التعذيب معطين مشهدًا 

بشعًا للتغيير الذي يريدونه.
رافضين التغيير الذي يجب ان يكون من أجل اليمن 
وشعبه واجياله القادمة وهذا اليحققه إال حوار وطني 
شامل مبني على قاعدة مشاركة واسعة تناقشه 
وتدرس على طاولة الحوار من قبل كل األطراف بهدف 
معالجة وحل كافة المشكالت والمعضالت والتجاوز 
بالوطن كل التحديات واالخطار الكارثية التي يريد ان 
يوصله اليها دعاة الفرقة والتمزق الذين باتو ا مكشوفين 
للعالم كله وهذا مايتجلى في الترحيب والتأييد الدولي 
لمبادرة االخ الرئيس التي أعلنها في المؤتمر الوطني 
العام معبرًا بذلك عن روح وطنية مسئولة تجاه اليمن 

وحاضر ومستقبل أبنائه.

التغيير ومشروع الفوضى
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إعداد دستور جديد للبالد.. واالنتقال إلى النظام البرلماني
حكم محلي كامل الصالحيات وإنشاء األقاليم.. وتشكيل حكومة وفاق وطني

في مبادرة تاريخية لرئيس الجمهورية أمام المؤتمر الوطني العام

مسريات مليونية تحذر املشرتك من االنقالب على الشرعية

أعلن فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئىس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام   
عن مبادرة تاريخية وطنية مهمة للخروج من األزمة الحالية التي تعاني منها البالد، 
تفتح آفاقًا واسعة لتطوير النظام السياسي وإنجاح الحوار الوطني الشامل، وذلك في 
كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني العام الذي عقد الخميس في مدينة الثورة الرياضية بصنعاء.. 
وحضره أكثر من خمسين ألف مشارك من مختلف األحزاب والشخصيات االجتماعية والمنظمات 

المدنية. وتضمنت المبادرة تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية 
إلعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات ويستفتى عليه في نهاية هذا العام 
2011م، واالنتقال إلى النظام البرلماني وبحيث تنتقل كافة الصالحيات التنفيذية إلى 
الحكومة البرلمانية في نهاية العام 2011م وبداية 2012م، وتطوير نظام الحكم المحلي 
كامل الصالحيات على أساس الالمركزية المالية واإلدارية وإنشاء األقاليم اليمنية في 

ضوء المعايير الجغرافية واالقتصادية، وتشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون 
جديد لالنتخابات بما في ذلك القائمة النسبية وعلى أن يلتئم مجلس النواب بمختلف 
كتله من السلطة والمعارضة إلقرار قانون االنتخابات واالستفتاء وتشكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات واالستفتاء.
تفاصيل ص2

نائب رئيس مجلس التضامن يقدم استقالته

عشرات من أحزاب المشترك ينضمون 
للمؤتمر ويرفضون العنف والفوضى

أعلن العشرات من أحزاب اللقاء المشترك   
استقاالتهم احتجاجًا على تبني المشترك 
للفوضى والعنف ورفضهم للحوار والتداول السلمي 
للسلطة وهذا مؤشر على تفكك أحزاب المشترك 

وتمزقها..
وبهذا الخصوص أعلن 88 إصالحيًا في مديرية رداع 
استقاالتهم من حزب االصالح وانضمامهم للمؤتمر.. 
كما استقال نائب رئيس مجلس التضامن الشيخ يحيى 
مجاهد ابوشوارب وكذلك الشيخ يحيى ناصر الشويط 
والشيخ هاني محمد علي ابوشوارب احتجاجًا على قيام 
مايسمى مجلس التضامن والمشترك باالعتداء على 
المواطنين وفي مأرب وإب استقال العديد من قيادات 

االشتراكي اليومين الماضيين.
تفاصيل صــ16

أبناء عمران يرفضون الوصاية عليهم
ش��ه��دت ع���دد م���ن م��ح��اف��ظ��ات   

الجمهورية مهرجانات جماهيرية 
حاشدة ومسيرات ضخمة تأييدًا 
ومباركة لمبادرة فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئىس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام التي أعلنها أم��ام المؤتمر 
الوطني العام الخميس، والمتضمنة تطوير 
النظام السياسي وإنجاح الحوار الوطني 
الشامل مع كافة القوى السياسية للخروج 
من األزمة الحالية بما يجنب البالد الفوضى 

والعنف والفتن.
وقد أكد المشاركون في المسيرات التي 
ضمت علماء ومثقفين ومشائخ ووجهاء على 
أهمية التمسك بالحوار ورفض الفوضى 

والعنف وانتهاج الحوار السلمي للخروج من 
االحتقان السياسي.

ففي محافظة عمران جاب قرابة مليون 
م��ش��ارك ف��ي المسيرة الحاشدة السبت 
شوارع مدينة عمران، وهم يرددون شعارات 
داعية إلى التالحم الوطني ووحدة الصف، 
مستنكرين رفض المشترك كافة المبادرات 
الوطنية المقدمة من القيادة السياسية 

وأصحاب الفضيلة العلماء.
ودع��ا محافظ عمران كهالن مجاهد 
أبوشوارب إلى رص الصفوف والتصدي 
بحزم وإصرار للمخططات التآمرية والنوايا 
االنقالبية الرامية إل��ى تمزيق الوطن 
وتدمير مكاسبه وقدراته واستهداف رموزه.

ر المشترك من االنقالب على الشرعية الدستورية أحزاب التحالف الوطني تحذَّ

مصدر إعالمي:

خططت أحزاب المشترك ألحداث السبت أمام جامعة صنعاء

المراهنون باالنقالب على الديمقراطية 
سيتصدى لهم المؤتمر وأحزاب التحالف

رت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي    حذَّ
من استمرار أحزاب اللقاء المشترك في 
الزج باألبرياء كوقود لصراعات سياسية 
هدفها االنقالب على الشرعية الدستورية والنهج 
الديمقراطي وال��دف��ع باتجاه افتعال ال��ح��وادث 

واالختالالت األمنية والصدامات وأعمال العنف.
واستنكرت أح��زاب التحالف بشدة في بيان لها 
محاوالت أح��زاب اللقاء المشترك إقحام الحرس 
الجمهوري واألمن المركزي ومختلف األجهزة األمنية 

في األح��داث المؤسفة التي شهدتها ساحة بوابة 
جامعة صنعاء السبت. وأوضحت أحزاب التحالف أن ما 
حدث منذ عصر يوم الجمعة وحتى صباح السبت خططت 
له قيادات اللقاء المشترك التي عملت على نقل الخيام 
إلى األحياء السكنية بعيدًا عن الساحة أمام بوابة جامعة 
صنعاء وهو األمر الذي رفضه األهالي واعتبروه تقييدًا 
لحرياتهم وحقوقهم الحياتية وكرامتهم وحرماتهم 
وتعدٍ سافر على أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية.
تفاصيل ص3

قال مصدر إعالمي في   
المؤتمر الشعبي العام 
إن النفر المستقيل من 
المؤتمر الذين قدموا استقاالتهم 
هم عناصر انتهازية ظلت مندسة 
ف��ي ص��ف��وف المؤتمر وق��دم��وا 
خدمة للمؤتمر برحيلهم بحثًا عن 
مصالحهم ل��دى تجار السياسة 
المعروفين بفسادهم السياسي 
والمالي. وق��ال المصدر :تابعنا 
في اآلون��ة األخيرة ذلك الترويج 
المقصود والمبالغ فيه من قبل 
بعض وسائل إعالمية ح��ول ما 

سمي باستقاالت نفر من المؤتمر 
الشعبي العام.. وقال المصدر: في 
الحقيقة ان تلك العناصر االنتهازية 
التي ظلت مندسة في صفوف 
المؤتمر تساقطت كأوراق الخريف 
وفي مثل هذه الظروف التي يواجه 
فيها الوطن تلك التحديات. وبذلك 
كشفت عن أقنعة الزيف والخداع 
التي ظلت تتخفى وراءه���ا من 
اجل تحقيق مصالح أنانية على 
حساب كل القيم والمبادئ الدينية 

والوطنية واألخالقية.
البقية ص3

الحكومة تطلب من الصحة 
العالمية تحري مزاعم المشترك

»الميثاق«- خاص 
 ط��ل��ب��ت ب���الدن���ا من 
منظمة الصحة العالمية 
التابعة لألمم المتحدة إيفاد خبراء 
للتحري في مزاعم أح��زاب اللقاء 
المشترك حول القنابل الدخانية التي 
استخدمت لفض االشتباكات وأعمال 
الشغب بين المواطنين ومعتصمين 

أمام جامعة صنعاء السبت الماضي..
ج��اء ذل��ك في رسالة سلمها وزير 
الصحة الدكتور عبدالكريم راصع أمس 
لممثل المنظمة بصنعاء تتضمن طلب 
إرس��ال فريق من المكتب االقليمي 
للمنظمة من أجل الفحص والتحري 
في تضليالت أحزاب اللقاء المشترك 
وأطبائهم الذين قالوا إن القنابل تحتوي 
على مادة سامة محظورة دوليًا.. وهو ما 
نفته الحكومة عبر وزارة الصحة العامة 

والسكان جملة وتفصياًل..
تفاصيل ص10

مشاهدة عناصر من جماعة الشباب الصومالية في مخيمات المشترك
ذكرت مصادر مطلعة ل�»الميثاق«   

أن ق��ي��ادات ف��ي أح���زاب اللقاء 
المشترك استقبلت عناصر إرهابية 
من جماعة الشباب الصومالية المتحالفة مع 
القاعدة في مخيماتها.. وكان ملس زيناوي 
رئىس الوزراء األثيوبي حذر أمس األول من 
أن تصاعد االضطرابات في اليمن يمكن أن 

يعزز من تحالف القاعدة والجماعة.. مشيرًا إلى 
أن المظاهرات قد تعطي القاعدة فرصة جيدة 
للتوسع ولدعم الجماعة.. هذا وكانت جماعة 
الشباب الصومالية ه��ددت في وقت سابق 
بأعمال إرهابية في بالدنا انتقامًا لإلرهابيين 
الذين سقطوا في الضربات االستباقية التي 
نفذتها األجهزة األمنية العام الماضي في 

محافظتي أبين وشبوة.. وأش��ارت  المصادر 
إلى أن تحركات المشترك وخصوصًا حزب 
»اإلص��الح« تنبئ بالتمهيد لجماعة الشباب 
الصومالي لتنفيذ تهديداتها ضد األجهزة 
األمنية.. ول��م تستبعد المصادر من لقاء 
الزنداني بعناصر من الجماعة في أرحب بعيدًا 

عن أعين قوات مكافحة اإلرهاب.

ناهبو األراضي وعصابات الفساد 
يختطفون أعضاء المؤتمر

خطة »لبالطجة« المشترك تستهدف 
ضرب حي الجامعة والدائري بصنعاء

قالت مصادر وثيقة أن اتفاقًا سريًا بين حميد وحسين  
االحمر وفارس مناع و عبدالملك الحوثي لتشكيل حالة 
من الرعب والذعر واالره��اب في نفوس المواطنين 
إلجبارهم على االنضمام الى صفوف المعتصمين والفوضويين بساحة 
جامعة صنعاء. وأكدت المصادر على أنهم قاموا باستئجار ودفع أموال 
لعناصر قبلية ومرتادي سجون كانت تستخدمها سابقًا للقيام بالخطف 
وأعمال التقطع ونهب األراضي، لتنفيذ مهمة خطف أعضاء المؤتمر 
والرافضين ألعمال العنف والبلطجة التي يتبنونها إلجبارهم على 

اعالن استقاالتهم واالنضمام اليهم بالقوة.
البقية ص3

أوض���ح���ت م��ص��ادر   
مطلعة ل��»الميثاق« 
ان ع���ن���اص���ر م��ن 
ل��ق��اع��دة والحوثيين مسلحة  ا
تتمركز بمبنى يقع بالقرب من 
مفروشات الجوبي بشارع الدائري 
بصنعاء توجه فيه هذه العناصر 
اسلحتها الى صدور المعتصمين 
والمواطنين ورجال األمن بجوار 
الجامعة. واضافت المصادر بأن 

عمارتين غير مشطبتين أمام 
فندق »مرسيليا« تتمركز فيه 
عناصر ارهابية من المنتمين الى 
أحزاب اللقاء المشترك وتنظيم 
القاعدة يقومون فيه بأعمال 
قنص للمواطنين والمعتصمين 
على حد سواء وذلك في محاولة 
الشعال الفتنة وسفك الدماء 

لتحقيق مخططهم التآمري.
البقية ص3

بالطجة المشترك يسعون لالستيالء على مستشفى الكويت
أفادت مصادر مطلعة أن مجموعة من عناصر االصالح بمساندة عدد من  

البالطجة المستأجرين من أصحاب السوابق تسعى في مخطط إجرامي 
لالستيالء والسيطرة على مستشفى الكويت الجامعي الكائن بشارع 
العدل. وأكدت المصادر ل��»الميثاق« أن خطة بالطجة المشترك تقوم على اساس 
استدعاء اعضائها من المحافظات لزيادة أعداد الخيام والمعتصمين بهدف التوسع 
باتجاه مستشفى الكويت الجامعي الذي يبعد عشرات األمتار عن ساحة االعتصام 
فضاًل عن التمدد باتجاه الشارع المقابل والمؤدي الى معهد الميثاق للسيطرة عليهما 
واحراقه وكذا قسم الحميري ومكتب االنتربول. وقالت المصادر أن بالطجة المشترك 
يسعون ألن يكون مستشفى الكويت بدياًل عن المستشفى الميداني الذي يستخدمونه 

وينفذون فيه تمثيلياتهم عن الجرحى والمصابين.

تنسيق بين حسين األحمر والبيض ومناع لمد 
المعتصمين بالمال والسالح

علمت »الميثاق« من مصادر مطلعة أن هناك تنسيقًا يتم بين محمد   
عبدالاله القاضي وحسين األحمر وعبدالملك الحوثي وعدنان البيض 
وفارس مناع وذلك لمد المعتصمين من أحزاب اللقاء المشترك وجماعاتهم 
بالمال والسالح. وأفادت المصادر أن عملية انفاق األموال على بعض المعتصمين تتم 
بسخاء بهدف استقطاب أكبر عدد من ضعفاء النفوس لالنخراط في صفوفهم، واغراء 

آخرين من بقية المحافظات لتبني اعتصامات مماثلة.

النيابة تحقق في قضية اختالس 
البرلماني القاضي 7 ماليين دوالر

قالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة تحقق حاليًا في الملف الذي أحيل   
إليها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والخاص بقضية اختالس لمبلغ 
7 ماليين دوالر من الشركة العامة لألدوية والمتهم بها البرلماني محمد 
عبدالاله القاضي أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة كما تضمن الملف 
قضية االستيالء على مبلغ 988.106 تسعمائة وثمانية وثمانين ألف ومائة وستة 
دوالرات أمريكية كمديونية لصالح شركة مصافي عدن مقابل شراء وقود لصالح 
شركة سام لتموين البواخر التي يملكها القاضي والذي امتنع عن تسديد تلك المديونية 

باإلضافة إلى امتناعه عن سداد مبلغ سبعمائة ألف دوالر لصالح موانئ عدن.

إقالة وزير بسبب فساده
صنعاء »الميثاق« :  

أقيل أحد الوزراء يوم أمس على خلفية فساد مالي وفي مقدمتها السطو 
واالعتداء على أموال خاصة ببعثة الحج. واشارت المصادر في تصريح 
ل��»الميثاق« ان هذه االقالة جاءت في اطار التوجهات التي يقودها فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ضد الفساد والمفسدين 
والتخلص من رموزه. وقالت المصادر ان هذه الحملة سوف تتواصل الى أن يتم اجتثاث 

الفساد والفاسدين في كافة قطاعات الدولة.

تعميم لإلصالح يطلب من عناصره 
المندسة في المؤتمر االستقالة

أكدت مصادر موثوقة أن حزب اإلصالح أصدر تعميمًا حزبيًا يطلب من   
أعضائهم المندسين في صفوف المؤتمر الشعبي العام تقديم استقاالتهم 
منه واالنضمام إلى ما يسمونه بساحات االعتصام للمطالبة بإسقاط 
النظام. وأضافت المصادر أن عددا من أولئك المندسين نفذوا ما تضمنه التعميم 
التنظيمي لحزب اإلصالح وقدموا استقاالتهم بالفعل بينهم أعضاء في مجلس النواب، 
وكان آخر أولئك النائب عبداهلل حسين خيرات، وقالت المصادر إن اإلصالح قد رموا في 
األزمة الراهنة بكل مالديهم من كروت واعتبروها بالنسبة لهم معركة مصير فيما 
يرون أنه فرصة تاريخية سنحت لهم للوصول إلى السلطة التي تعذر عليهم الوصول 

إليها بغير هذا الطريق.

مصادر تؤكد مكوث الزنداني 
في أرحب خوفًا من اعتقاله

أك��دت مصادر في حزب   
اإلصالح توجه عبدالمجيد 
ال��زن��دان��ي إل��ى مسقط 
رأسه في منطقة أرحب، وفيما بررت 
المصادر ذلك بأنه احتجاج على قمع 
المعتصمين، غير أن مصدرًا آخر 
في المعارضة سخر من هذا التبرير 
وقال إن الزنداني تخوف من الفوضى 
إلحاح  بصنعاء خصوصًا في ظل 
الواليات المتحدة االمريكية بتسليم 
الزنداني المدرج اسمه ضمن قائمة 
اإلرهاب المطلوبة للواليات المتحدة.
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