
بن دغر: المؤتمر ملتزم 
بإنجاح االنتخابات

الــتــقــى الــدكــتــور   
أحــمــد عــبــيــد بن 
دغر األمين العام المساعد 
العام  الشعبي  للمؤتمر 
مع جيرالد فاير ستاين 
السفير األمريكي بصنعاء.

ـــالل الــلــقــاء  وجــــرى خ
ــجــهــود  اســـتـــعـــراض ال
يتعلق  فيما  لة  و لمبذ ا
بتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية وسير 
ــدادات الجارية  ــع ــت االس

رة المقررة في الـ ٢١ من  لالنتخابات الرئاسية المبكّ
فبراير الجاري.

وقد جدد األمين العام المساعد التزام المؤتمر 
الشعبي العام بالعمل على إنجاح االنتخابات الرئاسية 
رة باعتبارها محطة مهمة في مسار إنجاز  المبكّ

التسوية السياسية.
من جانبه أكد السفير األمريكي دعم بالده لجهود 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإنجاح 

رة. االنتخابات الرئاسية المبكّ

النيابة تستدعي أمين 
جمعية اإلصالح

رجحت مصادر حقوقية في صنعاء قيام النيابة العامة   
باستدعاء حميد زيــاد األمين العام لجمعية اإلصالح 
االجتماعي الخيرية وأمين عام مؤسسة اليتيم للتحقيق معه في 
تهمة استغالل األيتام في أعمال تتنافى مع مبادئ حقوق اإلنسان، 

وذلك خدمة الهداف سياسية وحزبية لصالح بعض األطراف.
وذكر موقع «اسرار برس» السبت أن ذلك يأتي بعد ان تم 
الكشف عن مخطط يجري تنفيذه بالتنسيق بين المنشق علي 
محسن وحميد زياد يتضمن تجنيد وحشد أعداد كبيرة من 
األيتام في المراكز التي تتبناها وتشرف عليها جمعية االصالح 
والــزج بهم في مظاهرات ومسيرات تخدم أهــداف أحزاب 

المشترك وبالذات « حزب االصالح «.

الشيخ الطاهري : 

االصالح اعترض على حكم اهللا
عبـر الشيخ عبداهللا الطاهري عن اسفه للتعاطي غير   

المسئول الذي يبديه حزب االصالح بشأن تنفيذ حكم 
القصاص ضد قتلة شقيق الشيخ احمد الطاهري وابن عمه من 

آل نهشل بمحافظة حجة العام ٢٠٠٦م.
وقــال الطاهري ان حزب االصــالح قد دأب على التزييف 
والتضليل طيلة الفترة الماضية حول هذه القضية وذلك لخدمة 

أهدافهم السياسية.
مستنكراً بيان االصالح الذي سيس أبعاد القضية وقال الشيخ 
الطاهري ان من اقترفوا تلك الجريمة لم يسبقهم إليها احد ولكن 
االصالح كعادته يأخذ من الدين مايوافق هواهم ويحقق مطامعهم 

واضاف انهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض.

رئيسة الحزب الناصري تدعو إلى 
المشاركة الفاعلة في االنتخابات

أشادت رئيسة الحزب الناصري   
الديمقراطي األســتــاذة نجيبة 
عبدالسالم األصبحي بجهود وتضحيات 
فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
وحرصه على إفساح المجال لممارسة 
التعددية السياسية والحزبية، وتعزيز 
التداول السلمي للسلطة، واضعاً في 
مقدمة أهــدافــه وحـــدة اليمن وأمنه 
واستقراره، وتغليبه لمصلحة الوطن 

العليا على ما عداها من المصالح في األزمة التي استمرت طوال 
العام الماضي.

تفاصيل ص٩

نعم للوحدة.. نعم للديمقراطية .. نعم للتداول السلمي للسلطة..   
نعم لألمن واالستقرار.. نعم للتنمية والبناء، هذا ليس شعاراً 
للمؤتمر الشعبي العام فحسب وإنما  أسس شيد عليها صروح وجوده 
الشامخة في الساحة السياسية الوطنية اليمنية مترجماً معانيها 
ومضامينها الى حقائق مجسدة في إنجازات كبرى وعظيمة في واقع حياة 
شعبنا منذ تأسيسه عام ١٩٨٢م وحتى اليوم، فكان وسيبقى التنظيم 
السياسي الرائد المعبر عن الروح الحضارية العريقة المحقق لمتطلباته 

الملبي آلماله وتطلعاته.
وهكذا من الطبيعي أن يكون االجتماع التنظيمي لتدشين الحملة 
االنتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي لالنتخابات الرئاسية المبكرة االخ 
المناضل المشير عبدربه منصور هادي النائب األول لرئيس المؤتمر 
وأمينه العام منطلق المؤتمريين المشاركين في هذا االجتماع من مبدأ 
التداول السلمي للسلطة الذي رسخه فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وعلى ذلك النحو الذي تجسد 
في تأكيده التمسك بمبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع 
ليصبح حقيقة ال يمكن ألحد تجاوزها.. فال انتقال للسلطة في يمن اليوم 

والغد اال من خالل إرادة الشعب.
وهذا هو السياق الذي تحدثت به القيادات المؤتمرية في االجتماع 
التنظيمي والذي دعوا فيه الى حشد جماهير المؤتمر ليوم التصويت 
لمرشح المؤتمر في االنتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى تحت 
أنظار المجتمع الدولي الذي ستكون أصوات جماهير المؤتمر الشعبي 
العام مدوية يسمعها العالم كله في هذه االنتخابات ليتجلى في ذلك 
للقاصي والداني أن الخيار الديمقراطي خيار وطني مؤتمري لطالما دعا 
االخ الرئيس الى االلتزام به وال مجال لتداول السلطة اال عبر صناديق 
االقتراع، مدركاً فخامته وهو يتحدث في كلمته عند ترؤسه االجتماع 
المشترك ألعضاء مجلسي النواب والشورى أن الديمقراطية التعددية تعنى 
في محورها اختيار شعبنا اليمني من يحكمه بإرادته الحرة عبر انتخابات 
نزيهة وشفافة وأية محاولة لفرضها عليه خيار خاطئ سيأخذ اليمن الى 

دروب الفرقة والتمزق والحرب االهلية.
وهو خيار واجهه المؤتمر وتصدى له بقيادة فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهللا صالح انطالقاً من ايمان وقناعة عميقة أن الطريق اآلمن الذي 

يجب السير فيه هو طريق الديمقراطية التعددية.
 من هنا فإن االنتخابات الرئاسية المبكرة خيار مؤتمري به أفشل كل 
التوجهات والرهانات على الوصول الى السلطة بصورة غير ديمقراطية، 
ولهذا فإن يوم ٢١ فبراير سيكون بالتأكيد يوماً مؤتمرياً بامتياز وأي حديث 
خارج هذا السياق ساقط وال مفر له وهو يعكس غيظ وغل أولئك الذين 
كانوا يريدون الوصول الى السلطة بوسائل غير مشروعة يسعى أصحابها 
الى االنقالب على الدستور والنهج الديمقراطي والنتيجة كانت االنزالق 
الى كارثة الخراب والدمار والفوضى، وهذا ما وقف في وجهه المؤتمريون 
قادة وقواعد وانصاراً واللقاء التنظيمي لتدشين الحملة االنتخابية لمرشح 
المؤتمر الشعبي العام لالنتخابات الرئاسية المبكرة المشير عبدربه 
منصور هادي هو مواصلة لنهج المؤتمر في صنع حاضر ومستقبل اليمن 

المنتصر دوماً الديمقراطية
كلمة 

المؤتمر يدشن الحملة االنتخابية لمرشحه في االنتخابات الرئاسية

استياء شعبي واسع النتشار مليشيات الفرقة جوار منزل نائب الرئيس
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في تدشين الحملة االنتخابية نائب الرئيس يناقش مستوى تنفيذ 
اإلرياني: المؤتمر سيقول للعالم المبادرة مع ممثلي األحزاب

نحن صنـَّاع الديمقراطية التقى األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية   
النائب األول لرئىس المؤتمر األمين العام، السبت، ممثلي 

األحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وجرى خالل اللقاء تقييم ما تم إنجازه في طريق تطبيق المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية على أرض الواقع من أجل تجاوز الظروف 

الصعبة واألزمة التي عصفت بالبالد منذ مطلع العام الماضي.
وتم خالل اللقاء اتخاذ جملة من القرارات على طريق التحضير النهائي 

رة في موعدها المحدد ٢١ فبراير الجاري. لالنتخابات الرئاسية المبكّ

دشــن الدكتور عبدالكريم   
اإلريــانــي- النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام الحملة 
االنتخابية للمؤتمر لألخ المناضل 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئىس 
المؤتمر مرشح المؤتمر لالنتخابات 
اجتماع  فــي  لمبكرة-  ا لرئاسية  ا
 . . ء بصنعا لسبت  ا عقد  تنظيمي 
وشدد على ضرورة أن يكون ألعضاء 
المؤتمر صــوت يــدوي فــي أرجــاء 
العالم.. مشيراً إلى أن االنتخابات 
الرئاسية المرتقبة وضعت تحت 
ــي، وال بد  ــدول أنــظــار المجتمع ال
للمؤتمر أن يقول للعالم «نحن صناع 

الديمقراطية في الساحة».
ودعا الدكتور عبدالكريم اإلرياني 
قــيــادات وأعــضــاء المؤتمر بأمانة 
العاصمة وعموم المحافظات إلى 
االنتصار لمبادئ المؤتمر الشعبي 
ــي الــحــريــة والــتــعــدديــة  ــام ف ــع ال
والديمقراطية والــتــداول السلمي 
للسلطة، وذلك عبر الحشد واالحتشاد 
والتصويت لمرشح المؤتمر األخ 
المشير عبدربه منصور هــادي- 
لنائب  ا لجمهورية  ا رئيس  نائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام- 
رة يوم الـ  لالنتخابات الرئاسية المبكّ

٢١ من فبراير الجاري.
تفاصيل ص٣

 باالنتخابات يثبت اِّـؤتمر 
للعالم بأنه صانع الديمقراطية

 مرشح اِّـؤتمر للرئاسة..
خري خلف لخري سلف

 نعم لالنتخابات الرئاسية اِّـبدأ الذي 
تشبث به الرئيس علي عبداهللا صالح

في اجتماع للجنة واألمانة العامة 

المؤتمر يدعو 
الناخبين إلنجاح 

االنتخابات الرئاسية
ــدت الــلــجــنــة الــعــامــة   ــق ع

واألمــانــة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام اجتماعاً الخميس 
برئاسة الدكتور عبد الكريم اإلرياني 
لمؤتمر  ا لرئيس  لثاني  ا لنائب  ا
الشعبي الــعــام وقفت فيه أمــام 
المستجدات في الساحة الوطنية 
بات  لالنتخا لتهيئة  وا لتحضير  وا
الرئاسية المبكرة النتخاب مرشح 
الركن  المشير  الوطني  التوافق 
عبد ربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس 

المؤتمر األمين العام..
ودعت اللجنة العامة واألمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
كافة أبناء شعبنا اليمني وفي 
مقدمتهم أعضاء المؤتمر وأنصاره 
وحلفاؤه إلى حشد كافة الطاقات 
واإلمكانات للمشاركة الفاعلة 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة 
وتفويت الفرصة على كل من 
يعتقد أنه يستطيع الوصول إلى 
السلطة من خالل الفوضى والعنف 
طية  ا يمقر لد ا ن  أ و يب  لتخر ا و
واالنتخابات هي المدخل الوحيد 
للتداول السلمي للسلطة وهو 
الــمــبــدأ الـــذي حــرص المؤتمر 
الشعبي العام والرئيس علي عبد 

اهللا صالح على تحقيقه.

لقاء موسع لقيادات المؤتمر.. 
استعداداً لالنتخابات

ينعقد اليوم بصنعاء لقاء تشاوري موسع يضم   
اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وقياداته في الهيئات الوزارية والشوروية 
والنيابية ورؤساء الهيئات التنفيذية ورؤساء فروع 
المؤتمر في المحافظات وأمناء عموم المجالس 
ــزاب التحالف الوطني الديمقراطي  المحلية وأح
ت  تيبا لتر ا و لتنظيمية  ا ت  ا لتحضير ا قشة  لمنا
واالستعدادات لالنتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة 

في ٢١ فبراير الجاري.
وذلــك بهدف ضمان تحقيق أكبر مشاركة في 
العام األخ  المؤتمر الشعبي  التصويت لمرشح 
ــادي نائب رئيس  المناضل عبدربه منصور ه

الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر..
وعلمت «الميثاق» أن اللقاء سيقف أمام األوضاع 
األمنية والظروف التي ستجرى فيها االنتخابات وكذا 
استعراض الترتيبات التي تنفذها اللجنة العليا 
لالنتخابات في سياق التحضير لهذا الحدث الوطني 

الديمقراطي المهم.
باإلضافة إلى تقييم أداء الفروع التنظيمية للمؤتمر 
وأحزاب التحالف في سبيل انجاح االنتخابات ووضع 
المعالجات للعراقيل التي تقف أمام عمليات حشد 
الناخبين وكذلك الخروج ببرامج عمل ميدانية 
تهدف إلى حشد وتوعية الناخبين بضرورة المشاركة 

الفاعلة في االستحقاق الديمقراطي المرتقب.

عضو اللجنة العسكرية لــ«الميثاق» :
أشعر بخيبة أمل من عمل اللجنة في الحصبة واستقالتي جاهزة

أكد أحد أعضاء اللجنة العسكرية أن اللجنة   
تعثرت عن انجاز مهامها في تعز والحصبة 
بشكل مخيب لآلمال وينذر بمخاطر كبيرة. وقال 
عضو اللجنة العسكرية الذي طلب عدم ذكر اسمه 
في تصريح لــ«الميثاق» ان جميع اعضاء اللجنة 
لم يعد لهم أي دور في انجاز المهام الموكلة اليهم 
واقتصر العمل على اثنين من أعضائها فقط، وهو 
ما أثر على األداء ميدانياً سواء في الحصبة التي 
لم يتم انجاز أي نسبة مشجعة أمام تزايد اعداد 
المواقع المستحدثة من قبل أوالد االحمر والفرقة 
خالفاً الستمرار تدفق المقاتلين الى الفنادق 

والمنازل والمباني التي مازالت تحت سيطرة أوالد 
االحمر والفرقة.

وأعرب عضو اللجنة العسكرية عن خيبة أمله 
لعمل اللجنة وخصوصاً في الحصبة وصوفان والتي 
بسبب هذه التوترات فيها شكلت اللجنة ادراكاً من 
قبل الجميع إلزالة التوترات في الحصبة وغيرها 

باعتبارها من أولويات المهام لحل األزمة.
وقال : لالسف اصبح عمل اللجنة العسكرية 
محصوراً بين عضوين فقط فيما بقية االعضاء 
لم يعد لهم أي دور يذكر، ويحضرون االجتماعات 

الستالم بدل جلسات فقط.

مؤكداً في ختام تصريحه على ضرورة تحمل 
اعضاء اللجنة العسكرية مسئوليتهم الوطنية 
وسرعة انجاز مهمتهم في الحصبة وصوفان وشارع 
هائل وغيرها دون مراضاة او مداراة ألطراف صارت 
تهدد الوطن بمخاطر كبيرة.. وتساءل في ختام 
تصريحه عن صمت اللجنة العسكرية في الوقت 
الذي يتوسع المسلحون الى منطقة السنينة وجوار 

منزل نائب رئيس الجمهورية..
متوعداً بتقديم استقالته واعالن الحقائق للرأي 
العام وبراءة للذمة إذا ظلت اللجنة تعمل بهذه 

اآللية.

المنشق يجند 100 ألف شخص 
إلفشال االنتخابات

مطالب شعبية برحيل مليشيات االصالح 
من أمام منزل نائب الرئيس

تواصل مليشيات الفرقة المنشقة واالصالح اعتداءاتها وأعمال   
التخريب الهادفة إلى إعاقة إجراء االنتخابات الرئاسية المبكرة، 

وإفشال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
وتفيد مصادر مطلعة أن المنشق علي محسن قام مؤخراً بتجنيد نحو مائة 
ألف شخص في مختلف المحافظات حيث يتلقون تدريباتهم في معسكرات 
غير شرعية على أيدي عناصر متشددة. واعتبرت المصادر هذه الخطوة 
استعداداً واضحاً إلفشال االنتخابات الرئاسية، ال سيما بعد أن تأكد بأن 

المشترك يحشد أنصاره لمقاطعة االنتخابات.
مراقبون يؤكدون ان نجاح االنتخابات يبدو أمراً محتوماً، لكنهم يلوحون 
إلى أن هذا النجاح لن يكون في صالح المنشق علي محسن الذي بدأ يعد 
العدة ويحشد المليشيات ويسلحهم ويوزعهم على كل المحافظات، سعياً 

لتفجير األوضاع عسكرياً.

ــزال مليشيات االصــالح    الت
والفرقة تمارس االستفزازات 
أمــام منزل االخ المناضل عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
األمين العام، على الرغم من اتفاق 
التسوية السياسية والمضي في تنفيذ 

المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
ــا يثير ســخــط واســتــيــاء  وهـــو م
األوســاط الشعبية والحزبية ولدى 
الــذيــن يعتبرون ذلك  المراقبين 
ويحدث بإيعاز من قيادات المشترك.

مؤكدين أن بقاء تلك المليشيات 

التي تتمدد الــى الجوار من منزل 
نائب الرئيس يأتي في اطار أعمال 
التصعيد واالســتــفــزاز في مسعى 
وتعطيل  الوضع عسكرياً  لتفجير 
االنتخابات، ومن ثم التنصل عن 

تنفيذ المبادرة الخليجية..
وطالبوا قيادات المشترك بسرعة 
ــدم التمدد  سحب مليشياتهم وع
أمــام منزل نائب  بنقل خيامهم 
الرئيس ألن ذلك يؤكد مضيهم في 
عملهم االنقالبي ورفضهم ألية حلول 

سلمية.

انتفاضة المؤسسات اإلعالمية تنتصر لثوابت الوطن

اعتذار وزير اإلعالم وإلغاء قرارات اإلقصاء أقل المطالب
المحرر السياسي

تواصل انتفاضة اإلعالم زخمها ويتهاوى رموز الفساد الحقيقيين   
واحداً بعد اآلخر، وينتصر حملة األقالم وصناع الكلمة الشريفة 
المدافعة عن الشعب اليمني وقضاياه، لتمتد هذه االنتفاضات الى بعض 
المؤسسات الحكومية األخرى التي طالها الفاسدون لتمثل انتفاضة الزمالء 
في مؤسسة الثورة شرارة االنطالق لبقية المؤسسات والمكاتب الحكومية 

رافعة قضايا عادلة حقوقية ووطنية.
لقد استطاع الزمالء في المؤسسات االعالمية أن يوقفوا ذلك الصلف 
الشمولي الذي أراد إلغاء ليس الشريك في الوفاق وإنما ذهب الى التعدي 

على الثوابت الوطنية والسلطات الدستورية بشكل وقح.
وها هم اإلعالميون والمنظمات المدنية والحقوقية وأبناء شهداء الثورة 
اليمنية يخرجون مطالبين بمحاسبة المتسببين وإقالتهم من صحيفتي 
«الثورة» و«الجمهورية» والتلفزيون، وليس االكتفاء بإعادة أهداف الثورة 
وإضاءة فخامة الرئيس وشعار الفضائية، وهذا يتطلب من حكومة الوفاق 
الوطني عدم «الدعممة»، أو الترقيع، في المعالجة خصوصاً وقد تم التنبيه 
لخطورة انحراف الخطاب االعالمي الرسمي مبكراً وخروجه حتى عن ما جاء 

في برنامج الحكومة ذاتها..
ونجزم أنه بدون اعتذار وزير اإلعالم للشعب وإلغاء قرارات اإلقصاء واإللغاء 

فإنه ال عودة للقمقم.

قائد الحرس الجمهوري بتعز لـ«الميثاق»:

200 موقع مازالت 
تحتلها مليشيات الفرقة

على الشعباني

كشف قائد الحرس   
الــجــمــهــوري بتعز 
العميدالركن مراد العوبلي 
ـــالح  أن مــلــيــشــيــات االص
والفرقة مــازالــت تتمركز 
في أكثر من (٢٠٠) موقع 
داخل ٨ مناطق بمدينة تعز 
ولم تلتزم بإخالء المظاهر 
المسلحة حسب ما أقرته 
ولجنة  لعسكرية  ا للجنة  ا

التهدئة.
وأكد العوبلي لـ«الميثاق» 
أن حالة االنــفــالت االمني 
تعز  فــي مدينة  الحاصل 
هو بسبب استمرار وجود 
تلك المليشيات في المدينة 
س  لحر ا ب  نسحا ا بل  مقا
الجمهوري من كافة المواقع 

داخل المدينة.
ــورة  ــط ـــن خ مـــحـــذراً م

المليشيات  تلك  استمرار 
وقياداتها بالمراوغة في 
عــمــلــيــة االنــســحــاب من 
المدينة الذي تشرف على 
العسكرية  اللجنة  تنفيذه 
التي علقت أعمالها في تعز 
اكثر من مرة بسبب رفض 
مليشيات المشترك الخروج 

من المدينة.
وقــال العوبلي: إن حالة 
ــذي  ــي ال ــن االنـــفـــالت االم
تشهده المدينة قد يعيق 
عملية إجـــراء االنتخابات 
الرئاسية في مدينة تعز وأن 
على قيادة المشترك إثبات 
حسن النوايا والمصداقية 
فــي تنفيذ الــتــزامــاتــهــا 
ـــي إخــــراج  واالســـــــراع ف
المسلحين من المدينة لكي 
تجرى االنتخابات في أجواء 

هادئة.


