
أوضــح العميد/ يحيى   
محمد عــبــداهللا صالح 
ــوات  رئــيــس أركــــان ق
ــن المركزي أن المؤشرات  األم
األولية للتحقيق حول االعتداء الذي 
استهدف فخامة الرئيس تشير إلى 
تورط القاعدة.. وقال: لكننا في 
انتظار النتائج النهائىة للتحريات 
في محاولة االغتيال السيما في 

ظل المؤشرات على أن بعض 
أعضاء المعارضة كانوا متورطين 
في هذه العملية.. ونقلت صحيفة 
«نيويورك تايمز» أمس عن يحيى 
محمد عــبــداهللا صــالــح الــقــول: 
خطأ  يرتكبون  األمريكيين  إن 
بمساندة أي تغيير في اليمن سوف 
إلــى سيطرة المتطرفين  يقود 

واالخوان المسلمين.

غانم: المؤتمر رحب بنداء مجلس األمن 
وعلى المشترك االلتزام بالحوار

أكد االستاذ عبداهللا غانم عضو   
األمانة العامة رئيس الدائرة 
لمؤتمر  ا ترحيب  السياسية 
الشعبي العام بالبيان الذي أعلنه مجلس 
األمن الدولي وقدم من خالله مقترحاً 
يدعو كل الفرقاء اليمنيين الى ضبط 
النفس والى القيام بحوار شامل لجميع 
القضايا التي يمكن أن تكون مجال بحث 
في مائدة مستديرة تشترك فيها كافة 

القوى السياسية دون استثناء.
واعتبر غانم ان نــداء مجلس األمن 
األخير ستكون له آثار طيبة، وتوقع أن 

مستشار االمين العام لألمم المتحدة جمال بن عمرو سيزور اليمن مرة 
أخرى لمواصلة هذا الدور وإلقناع أحزاب اللقاء المشترك االلتزام به 
وتنفيذه.وأوضح رئيس الدائرة السياسية في حوار نشرته صحيفة «٢٦ 
سبتمبر» بأن المشترك يريد فقط الحوار حول نقل السلطة.. مشيراً 
الى أن هذا الموضوع يمكن ان يناقش في وقت الحق بعد عودة فخامة 
الرئيس علي عبداهللا صالح من العالج، أما مناقشته في الوقت الراهن 

فهو مسألة ال أخالقية.
تفاصيل ص٤

الحوار وال شيء غيره سيخرجنا من األزمة التي وجدنا   
أنفسنا  بفعل حسابات أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم 
الخاطئة المبنية على اعتقاد أن بإمكانهم االنقضاض 
على الديمقراطية التعددية واالنقالب على الشرعية الدستورية 
والوصول الى السلطة خارج سياق إرادة الشعب المعبر عنها في 
صناديق االقتراع ومعتمدين  في ذلك على األسلوب التآمري المبني 
على استغالل القضايا والمشاكل وتحويلها الى صعوبات وتحديات 
تتناقض مع مسيرة بناء اليمن الموحد الديمقراطي على أسس 

راسخة من األمن واالستقرار والتنمية والنهوض الشامل.
في مواجهة هذا السلوك التخريبي التدميري كان المؤتمر الشعبي 
العام بزعامة فخامة األخ الرئيس علي عبداهللا صالح تدعوهم 
الى التالقي والحوار انطالقاً من قناعة وإيمان صادق بهذا النهج 
الذي به تمكن اليمن من تجاوز فترات ومراحل ومنعطفات معقدة 
وخطرة وتم االنتصار عليها وكانت النتائج دائماً تصب في صالح 
اليمن وأبنائه.. لذا ظل المؤتمر في خضم تداعيات الفتن المثارة 
واألزمات المفتعلة والحرائق المشتعلة يدعو الى الحوار ويترك 
أبوابه مشرعة إدراكاً منه لطبيعة الواقع اليمني وتعقيدات بناه 
االجتماعية وتكويناته السياسية وهذا جعلنا جعله مستوعباً لحقيقة 
أن الحل ليس في الصراع واالحتراب والمواجهات بل بالحوار.. وال 
نحتاج هنا لسوق االمثلة لنؤكد الى ماذا كانت تنتهي االمور عندما 
تحتكم االطراف المختلفة والمتباينة الى خيارات يستبعد منها الحوار 
وما هي االثمان التي دفعها شعبنا من دماء أبنائه من استحقاقات 

متطلبات نمائه وتقدمه وازدهاره.
واليوم نحن بحاجة الى الحوار اكثر من أي وقت مضى وهذه حقيقة 
بات يعيها ال فقط كل يمني شريف مخلص حريص على وطنه وأمنه 
واستقراره ومكتسباته وإنجازات ثورته ووحدته وإنما كل االشقاء 
واالصدقاء وهذا ما عبرت عنه دعوات مجلس التعاون الخليجي 
وأكد عليه المجتمع الدولي مراراً وتكراراً وآخرها البيان الذي أعلنه 
مجلس االمن وعبر بوضوح ال لبس وال تأويل أن ال حل لألزمة اال 
بجلوس جميع أطرافها على طاولة الحوار وطرح كل خالفاتهم عليها 
ومناقشتها بهدف إيجاد الحلول التي تنهي حالة االنسداد السياسي 
والخروج من بوتقة االزمة التي ما كان لنا أن نصل اليها لوال عناد 
وتعنت ومكابرة قيادات احزاب اللقاء المشترك وشركائهم الذين 
مازلوا يصرون على رهاناتهم التآمرية االنقالبية برفضهم للحوار 
حتى بعد أن أصبحت دعواته تتجاوز الداخل الوطني الى كونها قناعة 
إقليمية ودولية.. وألن المؤتمر الشعبي العام كان ومنذ البداية وقبل 
أن تصل االوضاع الى ما وصلت اليه يعتقد بصورة جازمة ان ال حل اال 
بالحوار، فقد استجاب لبيان مجلس األمن فور إعالنه، ألن الحوار هو 
خياره سيظل كذلك انطالقاً من قناعته ان الخيار اآلخر هو خيار العنف 
واالرهاب والدمار والخراب والفوضى والفرقة والتمزق ومن يتمسك 

به يدفع بحاضر الوطن ومستقبل أبنائه الى المجهول.

البديل للحوار

رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

التغيير الديمقراطي 
اإليجابي ال يأتي عبر 
االنقالبات أو الخروج 

على القوانين..
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رئيس الجمهورية يلقي خطاباً متلفزاً لجماهري الشعب
شفاكم اهللا يا خير رجال اليمن

طبيبه الخاص عاد إلى صنعاء بعد االطمئنان على صحته

الرئيس يمارس الرياضة 
بصورة طبيعية

علمت «الميثاق» من مصادرها  
الخاصة أن صحة فخامة األخ 
علي عبداهللا صالح رئيس 
وأنه  الجمهورية في تحسن مستمر، 
أصبح يمارس الرياضة في الجناح الملكي 

بالرياض وبصورة طبيعية.. 
مشيرة إلى أن الطبيب الخاص لفخامة 
الرئيس وأمام التحسن المضطرد لصحته 

قد عاد إلى صنعاء قادماً من الرياض.
إلى ذلك أوضحت المصادر أن صحة 
كبار مسئولي الدولة في تحسن مستمر 
ويتوقع أن يغادر بعضهم المستشفيات 

خالل األيام القادمة.
ومن المقرر أن يلقي فخامة الرئيس 
خطاباً تلفزيونياً إلى جماهير الشعب اليمني 

يطمئنهم من خالله على صحته قريباً.
وأكدت المصادر أن فخامة الرئيس يتابع 
يومياً مستجدات األوضــاع على الساحة 

والحوار مع المعارضة.

التقى سفراء امريكا وبريطانيا وفرنسا وتلقى اتصاالً هاتفياً من وزير خارجية روسيا

نائب الرئيس يثمـِّن المواقف الداعمة والثابتة للدول الصديقة تجاه اليمن
على الجميع تحكيم العقل والضمير من أجل الخروج من األزمة

واصل األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب   
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام لقاءاته واتصاالته بالمسئولين 
الدوليين وسفراء الدول الصديقة بصنعاء حيث بحث معهم 
كل على حده المستجدات على الساحة الوطنية في مختلف 
الجوانب خاصة السياسية واألمنية والمحافظة على األمن 

واالستقرار.
السفير  امــس  الجمهورية  رئيس  نائب  واستقبل 
البريطاني بصنعاء جون ويلكس حيث بحث معه األوضاع 
والتطورات على الساحة الوطنية، مؤكداً له: ان هناك 

تشاوراً حول العمل الجاد والمباشر لحل األزمة الراهنة من 
مختلف جوانبها بالتعاون مع األطراف السياسية واحزاب 
المعارضة والمشائخ والشخصيات االجتماعية باتجاه صنع 

الوئام والسالم وتجاوز هذه الظروف العصيبة.
وأشاد السفير البريطاني بالجهود المبذولة في هذا 
االتجاه.. مؤكداً دعم الحكومة البريطانية لتلك الجهود 
التي تهدف الى تجنيب اليمن مخاطر ومنزلقات الفوضى، 
باعتبار ان أمن ووحــدة واستقرار اليمن يهم المنطقة 

والعالم برمته.
البقية ص٢

السفري الربيطاني: ندعم جهود الحكومة الستقرار اليمن
السفير الفرنسي: نقدر عالياً جهودكم لتجاوز األزمة السياسية الراهنة

الفروف : روسيا تؤيد الخطوات الرامية للوفاق الوطني وبدء الحوار

بن دغر لـ«الميثاق»

عودة الرئيس ورعايته للحوار قضية أساسية
نقدر لألشقاء في المملكة استضافة الرئيس وكبار مسئولي الدولة للعالج

كشف الــدكــتــور احمد   
عبيد بــن دغــر االمين 
العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام عن تواصل مستمر 
ــلــواء علي  بين قــيــادة الــدولــة وال
محسن صالح. وقال: ان االتصاالت 
مع علي محسن لم تنقطع سواًء مع 
الرئيس عندما كان في صنعاء أو مع 

نائب الرئيس حالياً..
 مشيراً الى ان التواصل مع علي 
تقتضيه  لما  وفقاً  يأتي  محسن 

المصلحة الوطنية.
ولفت الى ان علي محسن كان 

وسيطاً في اللقاء الــذي جمع االخ المناضل 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
المشترك  بقيادات  لمؤتمر  ا رئيس  نائب 

منتصف الشهر الماضي.
ــن دغــر الــى ان  وأشـــار ب
العالقات اليمنية- السعودية 
المتجذرة تقوم على أساس 
االحترام المتبادل وتنطلق 
ــم  ــواس مـــن مــعــطــيــات وق
ــــرص على  مــشــتــركــة وح

مصلحة البلدين.
ــداً بــجــهــود خــادم  ــي ــش م
الحرمين الشريفين الملك 
بــن عبدالعزيز  عــبــداهللا 
وولـــي عــهــده واهتمامهم 
الكبير باستضافة الرئيس 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية وكبار 

مسئولي الدولة للعالج في المملكة..
تفاصيل ص٣

بن دغر يفتتح دورة اللجنة الدائمة 
المحلية لمؤتمر عدن

عدن- احمد غيالن 
يفتتح الدكتور احمد عبيد بن دغر االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام اليوم الدورة االعتيادية الخامسة للجنة 
الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن والتي ستقف أمام 
جملة من القضايا الوطنية ذات الصلة بما تشهده البالد.وأكد الدكتور مهدي 
عبدالسالم رئيس فرع المؤتمر بمحافظة عدن ان الدورة ستقف أمام ثالثة 
تقارير مهمة هي تقرير قيادة فرع المحافظة- تقرير الهيئة التنفيذية- وتقرير 

قيادة فرع المؤتمر بجامعة عدن.
وأوضح رئيس فرع المحافظة ان الدورة ستناقش أنشطة فرعي المؤتمر 
بالمحافظة والجامعة في ضوء المستجدات والتطورات التي شهدتها البالد، 
والدور المنوط بالمؤتمريين ازاءها والمعالجات التي اتخذتها قيادات المؤتمر 
ازاء المشاكل التي واجهتها البالد عموماً والمحافظة خصوصاً في شتى 
المجاالت. واضاف الدكتور مهدي عبدالسالم ان الدورة ستقف أمام جريمة 
محاولة اغتيال فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبداهللا صالح وكبار قيادة الدولة باعتبارها جريمة مدانة وبشعة وغير 
مسبوقة، كما سيكون للجنة الدائمة المحلية قرارات خاصة في حق قيادات 
واعضاء المؤتمر الذين اتخذوا مواقف مناصرة ألعمال الفوضى والتخريب 

والشغب واألعمال الخارجة على القانون والنظام العام.

المحامي عالو: علي محسن وحميد 
األحمر والزنداني ارتكبوا جرائم حرب

اتهمت منظمات حقوق اإلنسان من وصفتهم بثالثي الرعب والخوف   
علي محسن وحميد األحمر وعبدالمجيد الزنداني بارتكاب جرائم 
خطيرة وانتهاكات صريحة وفظيعة في حق االنسانية وحملتهم 
كامل المسئولية في الوقوف وراء األحداث والجرائم التي حدثت في البالد خالل 
االشهر الماضية.  وقال الحقوقي البارز محمد علي عالو رئيس رابطة المعونة 
لحقوق اإلنسان في حوار مع «الميثاق»: ان وفد المفوضية السامية لمجلس حقوق 
االنسان بجنيف التابع لألمم المتحدة يزور بالدنا حالياً ويقوم بجمع المعلومات 
التي تم رصدها وتوثيقها وسلمت اليه في وقت سابق النتهاكات ممنهجة ارتكبها 

الثالثة المذكورون سابقاً بهدف تسهيل وصولهم الى العدالة.
نص الحوار صـ١٤

الشائف: من السخف أن تطالب 
المعارضة من السعودية 
تغيير النظام في اليمن  

أكد الشيخ محمد بن ناجي   
الشائف عضو اللجنة العامة 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ
رفضه الحديث عن نقل السلطة في 
الوقت الذي مازال رئيس الجمهورية 

يتلقى العالج في السعودية.
واستغرب الشيخ محمد بن ناجي 
الــشــائــف ممن اســمــاهــم «بالنفر 
القليل» الذين يحاولون التشكيك 
بمواقف المملكة العربية السعودية 
تجاه اليمن، وقال «هؤالء ال يمثلون 
الشعب اليمني وإنما يمثلون أنفسهم، 
فالمملكة هي من ساندت اليمن في 
كل الظروف والمحن وال ينكر دورها 

إال جاحد.
وقــال: «من السخف ان نسمع من 
بعض قــيــادات المعارضة تطالب 
المملكة بتغيير النظام في اليمن، في 
الوقت الذي تقف فيه المملكة على بعد 
مسافة متساوية من جميع األطراف 
اليمنية وبما يحافظ على مصلحة 

الشعب اليمني».
تفاصيل ص٤

الشامي: الحديث عن مجلس انتقالي محاولة انقالبية

أهالي زنجبار: متطرفو االصالح وتنظيم القاعدة 
يواصلون اعتداءاتهم على الجيش

أكد نازحون جراء الحرب الدائرة في مدينة زنجبار محافظة ابين ان المتشددين   
في حزب االصالح يقومون بدعم الجماعات المسلحة التي تخوض معارك ضد 
وحدات من الجيش. وقال بيان صادر عن اهالي زنجبار امس االحد عقب اعتصام 
احتجاجي امام المفوضية السامية لشئون الالجئين ان الجماعات المسلحة هي خليط من 

عناصر من حزب االصالح وعناصر تنظيم القاعدة.
وقال البيان الذي وجه الى االمم المتحدة بالقول: في االسالم تحيتنا السالم ذلك الشيء 
المفقود في مدينة زنجبار وضواحيها بسبب الصراع الدائر بين القوات الحكومية والمتطرفين 
في حزب االصالح االصولي وتنظيم القاعدة االرهابي، بينما ضحيته المواطنون البسطاء 

الذين ليس لهم ناقة او بعير في هذا الصراع الدائرة رحاه بمدينة زنجبار.
تفاصيل  صـ١٧

أكد األستاذ طــارق الشامي-   
رئــيــس الـــدائـــرة اإلعــالمــيــة 
بالمؤتمر- ان الشعب اليمني 
حسم أمره منذ وقت مبكر فيما يتعلق 
بالوصول إلى السلطة واختار الديمقراطية 
وصندوق االنتخابات كطريق وحيد لذلك.. 
مشيراً الى أن أية محاولة انقالبية سواء 
بمجلس انتقالي أو انــقــالب عسكري 
لشعب  ا سيرفضها  للسلطة  للوصول 

اليمني..
وقال طارق الشامي: إن المؤتمر الشعبي 

العام دعا المشترك الى الحوار منذ وقت 
مبكر، ومجلس األمــن في آخر بيان له 
حول اليمن دعا االطراف اليمنية للجلوس 
على طاولة الحوار، وبالتالي ال يوجد أي 
مخرج إلنهاء األزمة اال عبر الحوار والذي 
يجب أن يشمل كافة االطراف من شباب 
وأحزاب ومن معارضة في الخارج ويتم فيه 
مناقشة كافة القضايا.. أما ان تعمل أحزاب 
المشترك لالنقالب على الدستور للوصول 

للسلطة فهذا سيرفضه شعبنا.
تفاصيل  صـ٤

الجندي: تشكيل أي إطار 
خارج الدستور إعالن حرب

ر األخ عــبــده    ــــذَّ ح
الجندي- نائب وزير 
ـــــالم- مــن أي  اإلع
تشكيل خــارج إطــار الدستور 
ــى ما  والــقــانــون فــي إشـــارة إل
يسمى بالمجلس االنتقالي.. 
ـــال: لــن نتعامل معه وال  وق
يمكن أن نسمح بوجوده، فنحن 
نحمي االعتصامات والمسيرات 
السلمية ألنها مكفولة دستورياً، 
لكن أن تشكل دولة داخل الدولة 
فهذه دعوة إلى الحرب، وهي 
ورقة من األوراق المستخدمة 
لمن يقودون الحرب في تعز 

ونهم وأبين وأرحب والحيمة..
ــى أن توجه كهذا  إل مشيراً 
ــف الـــجـــانـــب الــعــنــيــف  ــش ــك ي
لالعتصامات المسماة «سلمية».

موضحاً أنــه اليمكن تجاوز 
طــرف سياسي مـــازال يمتلك 
األغلبية ويسيطر على الدولة 

بكل مؤسساتها.

القاعدة وأعضاء في المشترك 
متورطون في محاولة اغتيال الرئيس

يحيى محمد عبداهللا صالح:


