
 أكد التحالف الوطني الديمقراطي أن االنتخابات الرئاسية القادمة ما هي إال ثمرة يقطفها الشعب اليمني العظيم من شجرة إنجازات ابنه 
البار فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الذي قاد التحوالت الكبيرة في مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية 

والتقدم واالزدهار خالل 33 عامًا من تسلمه مقاليد الحكم.
وأشار التحالف في بيان أصدره الجمعة الى أن الوحدة ستظل حاضرة في ذهن األجيال وصانعها الرئيس علي عبداهلل صالح الذي آمن  بأنها 

أساس الستقرار اليمن ونهضته وسجل بذلك اإلنجاز أروع انتصار لليمن أرضًا وتاريخًا وحضارة وإنسانًا.
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 الموافق :6 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1590( تقارير4

املؤتمر يواصل مسرية الشرعية الدستورية بشجاعة واخالص

وقال عضو اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس قطاع التخطيط 
والشئون الفنية القاضي يحيى االرياني ان من بلغوا السن 
القانونية سيشاركون في االنتخابات الرئاسية.. متوقعًا 
تسجيل 1.5 مليون إلى 2مليون ناخب جديد في يوم االقتراع 
مشيرًا إلى أنه ستتم عملية تسجيلهم واضافتهم الى جداول 
الناخبين وفقًا آللية شفافة وواضحة وعبر لجان اضافية خاصة 
تم تشكيلها لهذا الغرض وسيمارسون حقهم في االنتخاب 
سواء ببطاقة شخصية أو أية وثيقة رسمية ..مبينًا بأن هذا 
الرقم سيضاف الى قوام الهيئة الناخبة المسجلين والبالغ 
عددهم نحو5و9 مليون ناخب وناخبة.. هذا وقد بدأت اللجنة 
عملية توزيع المستلزمات الفنية والوثائق الالزمة لكل 
محافظة وذلك قبل 30 يومًا من موعد اقتراع الناخبين في 
ثالث انتخابات رئاسية تجرى في البالد منذ قيام الجمهورية 
اليمنية في العام 1990م.. مؤكدًا أنهم تلقوا بالغات بجاهزية 
90% من المقرات الستقبال اللجان والمستلزمات والوثائق 

الخاصة باللجان الميدانية لالنتخابات الرئاسية المبكرة.
 كما انه سيتم تسهيل عملية االقتراع لألشخاص غير 
المقيمين يوم 21 فبراير في مراكزهم األصلية وتمكينهم 

من االقتراع في المراكز التي يتواجدون فيها.

مسؤولية.. وجاهزية
الى ذلك أكد رئيس اللجنة العليا لالنتخابات القاضي 
محمد حسين الحكيمي  التزام اللجنة تحمل مسئولية إنجاح 
االنتخابات الرئاسية.. وحشد الطاقات والجهود المحلية 
والدولية النجاح هذا االستحقاق الوطني.. مؤكدًا ان المشاركة 
في االنتخابات الرئاسية هي الوسيلة األكثر أمانًا إلخراج 

الوطن من محنته.. 
داعيًا األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني والشخصيات االجتماعية والقادة العسكريين واألمنيين 
وكافة المواطنين  للمشاركة الفاعلة في االنتخابات والتكاتف 
والتآزر للوصول الى يوم الـ21 من فبراير 2012م وما بعده 
بسالم وأمان.. الفتًا إلى المسئوليات والمهام الجسيمة التي 
تتحملها اللجنة وضــرورة تعاون الجميع معها في العمل 
التوعوي بهدف حشد الناخبين للتوجه إلى مراكز االقتراع 

وخلق زخم انتخابي يلبي تطلعات العملية الديمقراطية.

29 ألف لجنة مشاركة
وذكر بأن اللجنة سلمت األحــزاب كشوفات 
وسيديهات ليتم تفريغ أسماء المرشحين من 
قبلها لتولي العمل والتي يبلغ عددها حوالي 
29 ألف لجنة كل لجنة مكونة من 3 أشخاص 
بإجمالي قرابة 89 عضو لجنة انتخابية تتوزع 
بواقع 16 ألفًا بالنسبة للجان الذكور،و12 ألفا 

بالنسبة للجان اإلناث.
ــد رئيس لجنة االنتخابات ان اللجان  وأك
اإلشرافية تعمل على مستوى كل محافظة 
بواقع 3أعضاء ورئيس لكل محافظة ، وقد بدأوا 
يتحركون إلى أعمالهم كما تم إعالن تشكيل 
اللجان األصلية المكونة من 301 دائرة، وستبدأ 
عملية تدريبهم يومي 29 و30 من شهر يناير..
وعلى ذات الصعيد أكد القاضي سهل حمزة 
- رئيس قطاع اإلعــالم أن القطاع أعد خطة 
إعالمية توعوية متميزة تنسجم مع أهمية 
االنتخابات الرئاسية المبكرة كحدث وطني 
مهم.. مشيرًا إلــى أنــه قد تم البدء بتنفيذ 
التوعية االنتخابية.وقال إنه قد تم استكمال 
كافة التجهيزات المتعلقة بالمركز اإلعالمي 
والذي سيعمل على تزويد الصحفيين المحليين 

والعرب واألجانب بكافة المعلومات المتعلقة بسير العملية 
االنتخابية.

جاهزية عليا..
ــراء االنتخابات  وحــول االستعدادات األمنية لتأمين إج

الرئاسية، قال مشرف اللجنة االمنية وغرفة العمليات  القاضي 
سبأ محمد الحجي: إن نسبة جاهزية القطاع األمني إلنجاز 

االنتخابات الرئاسية تتحسن يومًا عن آخر.. 
وسوف يتميز أفــراد الجيش واألمــن ألول مرة في تاريخ 
العمليات االنتخابية في اليمن بارتداء شارات تعريفية توضع 
على اكتافهم خالل أداء مهامهم لحماية اللجان االنتخابية 

الميدانية.موضحًا أن هذه الشارات تتضمن رقمًا خاصًا وتغني 
عن البطاقة العسكرية وتشمل كذلك تعليمات بواجبات ومهام 

الجندي المكلف بالمشاركة في حماية اللجان االنتخابية.
الفتًا إلى إشراك كافة تشكيالت القوات المسلحة واألمن وفقًا 

لمناطق تواجدها..
مشيرًا إلى ان الجميع سيخضع لتوجيهات وتعليمات اللجنة 
العليا لالنتخابات وتوزيعهم على حراسة اللجان اإلشرافية 
واألصلية والفرعية ولجان الصناديق وذلك بواقع ضابط و)6( 
أفراد لحماية اللجنة اإلشرافية واللجنة األصلية ومثلهم لحماية 

اللجنة الفرعية باإلضافة إلى جنديين لكل لجنة صندوق.

رقابة دولية ومحلية.. 
وفي الشأن الرقابي -محليًا ودوليًا- على العملية االنتخابية 
ــارت القاضية سامية مهدي - رئيسة قطاع األحــزاب  أش
ومنظمات المجتمع المدني الى تسلم القطاع طلبات المشاركة 
في الرقابة على االنتخابات الرئاسية المبكرة من قبل منظمات 

المجتمع المدني .
من جانب آخر أقرت لجنة دراســة طلبات المشاركة في 
االطالع والرقابة على االنتخابات في اجتماعها األخيربرئاسة 
قطاع شئون األحزاب ومنظمات المجتمع المدني باللجنة العليا 
لالنتخابات واالستفتاء منح تراخيص للرقابة على االنتخابات 
لـ)17200( مراقب محلي يعملون في )89( منظمة محلية 

مهتمة بالشأن الديمقراطي.. 

وقــال عبدالحكيم الشدادي - مدير عام إدارة الرقابة 
االنتخابية إن اللجنة في اجتماع متواصل للنظر في بقية 
الطلبات وان إدارتــه تتلقى يوميًا طلبات جديدة للرقابة 
واالطــالع على االنتخابات من قبل األحــزاب والتنظيمات 

السياسية والمنظمات المدنية ووسائل اإلعالم.

ويؤكد دليل المشاركة في االطــالع والرقابة على سير 
العملية االنتخابية على وجود عدد من الحقوق والواجبات 
التي تلزم ممثلي األحزاب والهيئات ووسائل اإلعالم المصرح 
لهم باالطالع والرقابة على سير العملية االنتخابية التقيد بها.

اجتماع موسع لمؤتمر مأرب

اجتماع لهيئة الرقابة التنظيمية 

مليشيات االصالح تحرق سيارة 
قيادي مؤتمري بتعز

رئيس فرع المؤتمر بالدائرة )15( 
ينجو  من محاولة اغتيال

> عقدت القيادة التنظيمية والتنفيذية بمحافظة مارب اجتماعًا 
موسعًا برئاسة الشيخ عبدالواحد علي القبلي نمران وكيل المحافظة 
المساعد رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة واألخ عبداهلل أحمد الباكري 
وكيل المحافظة عضو اللجنة الدائمة.. وخالل االجتماع تم استعراض 
تعميم األمين العام المساعد للشئون السياسية والعالقات الخارجية 

بشأن الدعوة لعقد اجتماع موسع في أطر المحافظة..
كما تم مناقشة األوضاع التي تمر بها البالد خالل الفترة الراهنة 
والمقبلة من أزمة سياسية واقتصادية على مستوى الوطن والمحافظة.. 
وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات الهادفة من اهمها تشكيل لجنة 

لالعداد والتحضير لعقد مؤتمر عام بالمحافظة.

> برئاسة الدكتور عوض محمد باشراحيل نائب رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي وحضور رؤســاء وكــوادر هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي عقد الثالثاء الماضي اجتماع تم فيه مناقشة 
برنامج تنفيذ مهام لجان النزول الميداني إلى مؤسسة الميثاق للصحافة 
والنشر والمؤسسات اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام 2010-2011م 
للتأكد من مدى تنظيم عمل الوحدات المالية والمحاسبية للصحف ومدى 
استخدام الدفاتر والسجالت المحاسبية الالزمة وقيد العمليات المالية 
لمصروفاتها وإيراداتها وأيضًا مدى االلتزام بتطبيق الالئحة المالية 
للصحف والمجالت ومعرفة إيــرادات ومــوارد الصحف ومدى االلتزام 
بتصفية عهد هذه المؤسسات اإلعالمية وتسليم وثائق صرفياتها إلى 

الدائرة المالية باألمانة العامة.
 كما أن على هذه اللجان المكلفة القيام باستالم نسخة من عملية الجرد 
لألجهزة والمعدات واآلالت واألثاث وغيرها ومطابقتها مع صور الجرد 
للسنوات السابقة..  إلى ذلك أكد األخ نائب رئيس الهيئة على أهمية انجاز 
المهام بشكل متكامل وعدم التقاعس أو اهمال المهام كون المسئولية 
تقع على الجميع في انجاح المهام باعتبار أن هذه المؤسسات التابعة 

للمؤتمر من أهم التكوينات..

أقدمت مليشيات حزب االصالح على احراق سيارة فؤاد الصوفي رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة )37( بمحافظة تعز.وقالت مصادر 
محلية لــ»الميثاق« ان مليشيات االصالح أحرقت سيارة القيادي المؤتمري 
فؤاد أمام منزله الكائن في منطقة الحوبان أمس األول حيث قامت بصب 
بنزين عليها ثم اطالق الرصاص ما أدى الى اشتعال البنزين واحتراقها 

بالكامل.
الجدير بالذكر ان حوادث االعتداءات التي تقوم بها مليشيات االصالح 
بمدينة تعز على القيادات المؤتمرية، في تزايد وهو مايعده مراقبون 
تأكيدًا على عدم التزام احزاب المشترك بقرارات اللجنة العسكرية التي 

قضت بإخراج المسلحين من المدينة.

نجا القيادي المؤتمري حميد راجح رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بالدائرة 15 في أمانة العاصمة من محاولة اغتيال نفذتها مليشيات 
تابعة للفرقة األولى مدرع وحزب اإلصالح في منطقة مذبح أمانة 
العاصمة .حيث أطلقت مليشيات الفرقة واإلصالح الرصاص بكثافة 
على سيارته التي كان يقلها في الشارع امام مكتب النائب العام 
من كل االتجاهات.وقال حميد راجح- الذي نجا من الموت بأعجوبة 
لـ»المؤتمرنت«: إنه تعرض وسيارته إلطالق رصاص كثيف من قبل 
تلك المليشيات أثناء مروره من أمام مكتب النائب العام عند الساعة 
الخامسة عصر االثنين الماضي.إلى ذلك ذكر شهود عيان أنه لوال 
لطف اهلل وعنايته لكان القيادي المؤتمري حميد راجح لقي حتفه نتيجة 

الرصاص الكثيف الذي أصاب سيارته وألحق بها أضرارًا كبيرة.
الجدير بالذكر أن راجح تعرض بهذا االعتداء لثالث محاولة اغتيال من 

قبل تلك المليشيات في منطقة مذبح.

اليمنيون يحتشــدون لالنتخــابات الرئاســية الثالثة

وجاء في البيان: نقف على عتبات 
انتخابات رئاســية مبكرة دعا إليها 
فخامــة األخ الرئيس علــي عبداهلل 
صالح، وأكدتها المبــادرة الخليجية 
وآليتهــا المزمنة التي تــم التوقيع 

عليهــا برعايــة خــادم الحرمين 
الشــريفين الملــك عبــداهلل بــن 
عبدالعزيز فــي مدينــة الرياض 

بالمملكة العربية السعودية.
وهي االنتخابات التي ســيخرج 
فيهــا شــعبنا اليمنــي الختيــار 
المرشــح التوافقــي المناضــل 
المشــير عبد ربه منصــور هادي 
رئيســًا لليمن في ســياق التداول 
الســلمي للســلطة، وهو ما كان 
يردده ويؤكــد عليــه فخامة األخ 
الرئيس علي عبــداهلل صالح في 
كل خطاباته.. وهــذه االنتخابات 
ما هــي إال ثمــرة يقطفها شــعب 
اليمن العظيم من شجرة انجازات 
ابنه البار المناضل المشــير علي 
عبداهلل صالح الذي حول صعوده 
إلى سدة الحكم من مغامرة بحياته 
إلــى موعــد للشــعب مع قــدره، 
ليبــدأ رحلــة التحــوالت الكبيرة، 
والخطوات الواســعة في مســيرة 
ثورة »سبتمبر- أكتوبر« الخالدة، 
وليصنــع الشــعب المعجــزات 
المتالحقة بقيادة رئيسه الشجاع.

وأكد البيــان أن فترة الـ33 عامًا 
مــن حكــم فخامــة األخ الرئيس 
المشــير علي عبــداهلل صالح قد 
شــهدت تحوالت تاريخية تمثلت 
ببناء اإلنســان اليمني وتنشــيط 
وتفعيــل دور المرأة وإســهاماتها 

في التنمية والديمقراطية وكافة الحقول 
الثقافية والسياسية والعلمية..

وأشــارت أحــزاب التحالــف الوطنــي 
الديمقراطي إلى أنه ومــع دخول األزمة 
السياسية وانتشــار” الفوضى المنظمة” 
التي عانــت منها بالدنا فــي بداية العام 
2011م وتصاعدها بشــكل متســارع، 
باتت فيه تشكل خطرًا على أمن واستقرار 
الوطــن والمواطــن، وتهديــدًا للوحــدة 
الوطنية، توالت مبادرات فخامة الرئيس 
علــي عبداهلل صالــح الداعيــة إلى حقن 
الدماء وإلى الحوار، وإلى رأب الصدع في 
البيت اليمني الواحد، مؤكدًا على أن الحل 
يأتي من خالل المؤسســات الدستورية، 
وداعيًا أيضًا إلى انتخابات رئاسية مبكرة.. 
ولما لــم تلقَ تلك المبــادرات والدعوات 

آذانــًا صاغية، بــل وقوبلت باســتهجان 
وتشكيك من قبل اللقاء المشترك وبعض 
الحاقديــن علــى الثــورة والديمقراطية 
واالستقرار والتنمية، تقدمت دول مجلس 
التعاون الخليجــي بمبادرتها لحل األزمة 
اليمنية، وعلى ما في المبادرة من إجحاف 
فــي حقــه، إال أن الرئيس علــي عبداهلل 
صالح فاجأ الجميع بتعامله اإليجابي مع 
بنود المبادرة، بل وبتمسكه بها وبآليتها 
التنفيذيــة المزمنة وإســهامه الجاد في 

تنفيذها.
وهكذا يؤكد الرئيس علي عبداهلل صالح 
أن أول ما يسعى إلى تحقيقه وتثبيته هو 
مصلحــة اليمــن والحفاظ علــى وحدتها 
أرضًا وإنسانًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه 
األكثر تسامحًا وسموًا فوق كل الصغائر، 

وقد أتى قانون الضمانــات ليعيد لألمور 
نصابها إلى حد كبير، ومع ذلك فشــعبنا 
اليمني يدرك جيدًا أن من يحتاج إلى براءة 
ذمة من قبل وبعــد “الفوضى المنظمة” 
التي فرشوا لها بسطهم الحريرية وقادوا 
العشــرات من الشــباب للمحرقة تنفيذًا 
لمآربهم المعروفة، هم أصحاب “الفوضى 
المنظمة” نفســها ومن أصحاب الدعوات 
المضللة، وهم الشك يعلمون ذلك علم 
اليقين، ويدركون أن بعضهم- إن لم نقل 
معظمهم- مطلوب للعدالة والمســاءلة 

قبل “الفوضى “ وبعدها.
تحيــة تقديــر واعتــزاز لفخامــة األخ 
الرئيــس المناضل علي عبــداهلل صالح، 
صانع التحوالت التاريخية وهو يؤســس 
لمرحلــة جديدة مرســخًا ثوابــت الوطن 

الدســتورية والقانونيــة.. مجســدًا 
قاعدة التداول الســلمي للســلطة. 
وما نقــل كافــة صالحياتــه لنائبه 
الوفي المشــير عبده ربــه منصور 
هــادي إال تأكيد حقيقــي معبر عن 
إيمــان باني نهضة اليمــن الحديث 
بالديمقراطيــة والتداول الســلمي 
للســلطة بعيدًا عن العنف، مرســخا 
بذلك قاعدة السالســة فــي التداول 
عبــر الصنــدوق المعبــر عــن إرادة 
شــعب اليمن العظيم، ومــا تم حتى 
اآلن ليس إال دلياًل عمليًا على جدية 
توجه  وقناعة الرئيس المناضل علي 
عبــداهلل صالح، وكل الذيــن رافقوه 
يعرفون ذلك وفــي مقدمتهم نائبه 
المناضل المشــير عبده ربه منصور 
هادي، الذي يواصل اليوم المســيرة 
بشــجاعة وإخالص مكماًل مســيرة 
الشرعية الدستورية ومعززًا لقاعدة 
الحــوار الســلمي الديمقراطي التي 
أرسى دعائمها الرئيس علي عبداهلل 
صالح، الــذي غادر البــالد لمواصلة 
عالجه جراء الحادث اإلجرامي الغادر 
في “مسجد النهدين” بدار الرئاسة، 
مطمئنــًا بعــد أن هــدأت العاصفــة 
وتنفس اليمن الصعداء وتسلُّم األخ 
نائب الرئيس للمســئولية التاريخية 
متوجهــًا بالســفينة نحــو صنــدوق 
االقتراع مواصاًل منهج الرئيس علي 
عبداهلل صالح الوطني الديمقراطي،  
والخروج النهائي من ساحة المتاهات 
التي فرضت علــى اليمن خالل أكثر 
من ســنة، فتكبد الوطن والمواطن 
األمرَّيــن وواجــه الشــرّين وكل 
التحديات حتى أتت مبادرة األشــقاء 
الخليجييــن وقــرار مجلــس األمــن 
ليضــع حدًا لألزمــة ويفتح لليمن شــعبًا 
وأرضًا بوابة الســالم واألمان واالستقرار 
والتنمية، معيدًا للجميــع الثقة والتوازن 

خارج الخنادق والمتاريس. 
ونثــق أن األخ المناضــل الرئيس علي 
عبداهلل صالح ســيعود قريبًا حتى يكون 
معنا فــي قيادة مســيرة الصندوق ويوم 
االحتفال بانتخاب نائبه الوفي وتســلمه 
مقاليد المســئولية التاريخيــة في هذه 
المرحلــة، ليبــدأ بعــد ذلــك المناضــل 
الفذ علي عبــداهلل صالح قيادة مســيرة 
المؤتمــر وحلفائــه، الديمقراطيــة نحو 
يوم الديمقراطية فــي الــ27من ابريل 

2014م.

في بيان صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي

الرئيس اسس الديمقراطية 
والنائب يكمـــل املشـــــوار

> توقعت اللجنة العليا لالنتخابات مشاركة نحو12مليون ناخب وناخبة في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة والتي يجري االعداد والتحضير لها على قدم وساق ,لتجرى في موعدها 

المحدد في 21 فبراير المقبل 2012 م..
 صنعاء - بليغ الحطابي 

خالل 33 عامًا تحققت العديد من الثورات السياسية والثقافية والتعليمية


