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وشدّد اإلرياني في اجتماع 
السبت  تنظيمي عقد عصر 
بالعاصمة صنعاء- لتدشين 
شح  لمر بية  نتخا ال ا لحملة  ا
االنتخابات الرئاسية المبّكرة- 
على ضرورة أن يكون ألعضاء 
المؤتمر ص��وت ي���دوي في 
أرجاء العالم.. مشيرًا إلى أن 
االنتخابات الرئاسية المرتقبة 
وضعت تحت أنظار المجتمع 
ال��دول��ي، وال بد للمؤتمر أن 
ي��ق��ول للعالم "ن��ح��ن صناع 

الديمقراطية في الساحة".
وأض��اف: "ص��وت يقول نعم 
لشعبي  ا تمر  لمؤ ا شح  لمر
ال��ع��ام، نعم لنائب رئيس 
الجمهورية.. نعم للنائب األول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام، 
نعم لألمين العام للمؤتمر، 
نعم لألمن واالستقرار، نعم 
للوحدة، نعم للديمقراطية، 
ن��ع��م ل���ل���ت���داول ال��س��ل��م��ي 

للسلطة".
وقال: "نعم لهذا المبدأ الذي 
تشبّث به وأصر عليه فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر  الجمهورية رئيس 
الشعبي العام- حينما قال في 
خطابه أمام مجلسي النواب 
والشورى: إذا كان وال بد من 
السلطة فليكن عبر  انتقال 
صناديق االقتراع، وهو ما نحن 
اليوم بصدده".. مشيرًا إلى 
صمود أعضاء المؤتمر خالل 
العام الماضي وتمسكهم بخيار 
صندوق االقتراع واالنتخابات 
وم��ب��دأ االن��ت��ق��ال السلمي 

للسلطة.
وقال النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام- في 
اجتماع حضره الدكتور أحمد 
عبيد بن دغ��ر، األمين العام 
المساعد وع��دد من أعضاء 
اللجنة العامة وأعضاء اللجنة 

األم����ان، ألن��ك��م أع��ض��اء في 
الديمقراطية، في  ح��اض��ن 
قلعة الحرية، في بناء اليمن 

وتطويره وتنميته". 
مشيرًا إلى السجل الحافل 
ألع��ض��اء المؤتمر ف��ي بناء 
ال��وط��ن وم��س��ي��رة التنمية 
والتطوير، وك��ذا أدواره���م 
التاريخية على مدار السنين 
الماضية في جميع المحطات 

االنتخابية.

الدائمة المحلية والرئيسية 
بمؤتمر أمانة العاصمة- إن 
الحديث عن التداول السلمي 
للسلطة لم يكن حديثًا طارئًا 
أو ناشئًا بسبب األزمة، منوهًا 
إلى وجود فصل كامل داخل 
"الميثاق الوطني" منذ ُكتب 
عام 1982م لمبدأ التداول 

السلمي للسلطة.
وأوض��ح أن الواجب الديني 
والوطني والمؤتمري يحتم 

باني ومتبنّي الديمقراطية 
وهو الذي سيقول "نعم لليمن، 

للوحدة والديمقراطية".
نقل  كلمته  وف��ي مستهل 
الدكتور عبدالكريم اإلرياني 
ت��ح��ي��ات األخ ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
ص��ال��ح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
للمشاركين في االجتماع الذي 
عُقد بصالة "الخيول" بأمانة 
ليهم  إ نقل  كما   . لعاصمة. ا

على أعضاء المؤتمر الحشد 
للمشاركة في ه��ذا اإلنجاز 
وال���ت���ح���ول ال��دي��م��ق��راط��ي 
واالن����ط����الق ن��ح��و ال��ب��ن��اء 

والتطوير.
وقال: إنهم في قيادة المؤتمر 
يراهنون على أعضاء المؤتمر 
وأنصاره في ممارسة العمل 
الديمقراطي وإسماع صوتهم 
للعالم، ويثبتون للعالم أن 
المؤتمر هو صمام األمان، وهو 

تحيات وأمنيات المشير عبدربه 
منصور ه��ادي- نائب رئيس 
األول  ئب  لنا ا لجمهورية،  ا
لرئيس المؤتمر األمين العام.

كما ح��يّ��ا ال��ح��اض��ري��ن في 
 : ئاًل قا لتنظيمي  ا ع  االجتما
"أحيي هذا الجمع المبارك.. 
ه���ؤالء العاملين م��ن أج��ل 
الوطن وسالمته واستقراره".. 
وأض����اف: "أح��ي��ي��ك��م ألنكم 
أعضاء المؤتمر.. في صمام 

دعا الدكتور عبدالكريم اإلرياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام- مسئولي وقيادات المؤتمر بأمانة العاصمة وعموم 
المحافظات إلى االنتصار لمبادئ المؤتمر في الحرية والتعددية 
والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وذلك عبر الحشد واالحتشاد 
والتصويت لمرشح المؤتمر الشعبي العام، المشير عبد ربه منصور 
هادي، نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 

العام- لالنتخابات الرئاسية المبّكرة يوم الـ 21 من فبراير الجاري.

متمسكون بمبدأ التداول السلمي للسلطة

نعم لالنتخابات الرئاسية املبدأ الذي 
تشبث به الرئيس علي عبداهلل صالح

 21
فبراير:

في تدشين الحملة االنتخابية بأمانة العاصمة

أّكد األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر مجددًا على 
تمسك المؤتمر الشعبي العام بالخيار السلمي 
والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية إلخراج 

الوطن من األزمة الراهنة.
مشيرًا في اجتماع تنظيمي لتدشين الحملة 
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا لمرشح  بية  االنتخا
والتحالف الوطني "التوافقي الوطني" لالنتخابات 
الرئاسية 21 فبراير 2012م إلى إصرار المؤتمر 
على إعادة الوضع إلى طبيعته وإعادته إلى خيار 
الديمقراطية.. منوهًا إلى أن االنتخابات هي 

وسيلة الديمقراطية.
وأوضح أن المؤتمر الشعبي العام مثلما كان 
أعضاؤه صنّاع الوحدة وصناع الديمقراطية 
فإنهم سوف يمضون بهذا الخيار إلى نهايته.. 
قائاًل: "سوف نمضي من انتخابات إلى انتخابات، 

وسوف نمضي في دعم مرشحنا، مرشح التوافق الوطني المشير 
عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، النائب األول لرئيس 

المؤتمر األمين العام".
وأشاد األمين العام المساعد لقطاع اإلعالم والثقافة بصمود أعضاء 
المؤتمر والتحالف الوطني وأنصارهم خالل العام الماضي ودورهم 

في إيقاف تدهور البالد والحد من تداعيات األزمة.
وقال: "السالم خيارنا.. والمبادرة صنعنا".. داعيًا أعضاء وكوادر 
المؤتمر خالل العامين القادمين إلى إعادة بناء اليمن والتأكيد على 
الخيار الديمقراطي.. "مستندين إلى رصيد وطني كبير يساعدنا 

على المضي في 
خياراتنا الوطنية".

وح����ّث أع��ض��اء 
ال��م��ؤت��م��ر على 
التماسك لحماية 
مثلما  ل��ي��م��ن  ا
لحماية  تماسكوا 

الشرعية.
وف��ي االجتماع 
ألقى ممّثل أحزاب 
الوطني  التحالف 
فيها  هنّأ  كلمة 
الحاضرين بذكرى 
ال��م��ول��د النبوي 
الشريف.. مؤّكدًا 
ح����زاب  أ دراك  إ
التحالف الوطني الديمقراطي لخطورة المرحلة القادمة، وأنهم 
مع مرشح المؤتمر وأحزاب التحالف المشير عبدربه منصور هادي 
لالنتخابات الرئاسية.. داعيًا الجميع إلى العمل قدر اإلمكان إلنجاح 

هذه االنتخابات وعدم الركون إلى من وصفهم بالمزايدين.
وكان رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة جمال 
الخوالني ألقى كلمة ترحيبية في بداية االجتماع الذي عقد برعاية 
الدكتور عبدالكريم اإلرياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام- وحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة وأعضاء الكتلة البرلمانية 
والشوروية للمؤتمر وأعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية لمؤتمر األمانة 
ورؤساء فروع المؤتمر بالدوائر االنتخابية وجامعة صنعاء والقيادات 

الوسطية للمؤتمر.
وأشار الخوالني إلى اكتساب هذا االجتماع أهمية خاصة لتدشين 
الحملة االنتخابات إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبّكرة في ال� 21 
من فبراير الجاري واالنتصار لمبدأ التداول السلمي للسلطة والخيار 

الديمقراطي.
وأشاد بجهود كوادر المؤتمر ودورهم الوطني خالل السنة الماضية 
قائاًل: "لوال صمودكم لما وصلنا إلى هذه االنتخابات الرئاسية المبّكرة 
كحل للخروج من األزمة".. وأضاف: "نحن اآلن في مرحلة الحصاد لما 
بذلتموه خالل الفترة الماضية وهو التداول السلمي للسلطة عبر 

صناديق االقتراع".

قال أحمد الصوفي 
السكرتير الصحافي 
الجمهورية  لرئيس 
إن ش�����روط ن��ج��اح 
االنتخابات الرئاسية المبكرة 
ال تتوفر حتى اليوم، متهما 
أحزاب اللقاء المشترك بالسعي 
إلفشال االنتخابات ومحاولة 
إحراق المرشح التوافقي في 

االنتخابات أمام الشعب.
واضاف: »ال يتوفر لالنتخابات 
الرئاسية الحد األدن���ى من 
ش��روط نجاحها، فاألسلحة 
الثقيلة لم تسحب، والمتاريس 
أزيلت من بعض ال��ش��وارع، 
س  لنفو ا ف��ي  بقيت  لكنها 
وفي األحياء والمنازل، كما أن 

اإلعالمي  لتصعيد  ا
بلغ أوج���ه، زد على 
ذلك  وجود »تحركات 
ل�)المشترك( إلفشال 
االن��ت��خ��اب��ات وجعل 
ن��س��ب��ة ال��م��ش��ارك��ة 
الشعبية ضئيلة جدا.

ونفي الصوفي في 
تصريح ل���) الشرق 

االوسط( وجود لجنة تنسيق 
سياسية بين أط��راف األزمة، 
المؤتمر   « أن  ل��ى  إ مشيرا 
الشعبي حتى ه��ذه اللحظة 
ضبط نفسه وأوق��ف الكثير 
من األنشطة اإلعالمية على 
أمل أن يساعدونا في بلورة 
توجهات إعالمية تؤكد التزام 

األط��راف بالوفاق 
ولكن حتى اللحظة 
ل���م ن��ت��م��ك��ن من 
ب��ل��ورة مثل هذه 
االتجاهات، وكأن 
األم�����ر م��ق��ص��ود 
ف����ي أن ي��ك��ون 
ه��ن��اك ف���راغ في 
ال���س���ي���اس���ي���ات 
وق��ال الصوفي: »قبل إجراء 
االنتخابات الرئاسية، يجب 
توحيد الجيش ورحيل جميع 
ع��ن��اص��ر األزم����ة ب����دءا من 
الساحات،  في  المعتصمين 
وانتهاء بخروج جميع عناصر 
األزمة من المشهد السياسي«.

العواضي يعود إلى أرض الوطن 
بعد رحلة عالجية في السعودية

> عاد الشيخ ياسر العواضي- عضو 
اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- 
إلى أرض الوطن بعد رحلة عالجه 
في المملكة العربية السعودية جراء إصابته 
في الحادث اإلرهابي الذي استهدف فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية- 
وكبار قيادات الدولة والمؤتمر في جامع دار 
الرئاسة في 3 يونيو 2011م .وأكد الشيخ 
ياسر العواضي أن صحته تحسنت وأنه تماثل 

للشفاء من اإلصابات التي تعرض لها في الحادث اإلرهابي.معبرًا عن 
شكره وتقديره لكل من زاره أو تواصل معه لالطمئنان على صحته 
وفي مقدمتهم فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، ونائب رئيس الجمهورية عبدربه 
منصور هادي- النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام، وكذا 

األطباء الذين اشرفوا على عالجه سواء في اليمن أو في السعودية .

الخوالني : 
لوال صمودكم 
لما وصلنا إلى 

االنتخابات 
الرئاسية

التقى عارف عوض الزوكا- 
ع��ض��و ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ام��ة 
للمؤتمر- رئيس دائ��رة 
الشباب والطالب- وحافظ فاخر 
معياد- القائم بأعمال رئيس 
اللجنة الفنية للمؤتمر الشعبي 
العام- بممثلي المؤتمر وأحزاب 
للجان  ا ف��ي  الوطني  لتحالف  ا
األصلية لالنتخابات الرئاسية 

المبكرة في 21 فبراير الجاري .
وقد تناول االجتماع العديد من القضايا وفي 
مقدمتها أهمية ال��دور الوطني ال��ذي يجب ان 
يضطلع به رؤساء وأعضاء اللجان األصلية في 
إنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير 
الجاري وضمان فوز مرشح التوافق الوطني األخ 
المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام بأعلى نسبة من االصوات، وذلك من خالل 

مضاعفة جهودهم في 
العمل باللجان وتذليل 
الصعاب أمام الناخبين .
وأك���د االج��ت��م��اع على 
ضرورة أن يعمل الجميع 
ب��روح الفريق الواحد 
لمستمر  ا لتنسيق  ا و
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وب��ي��ن 
لتنظيمية  ا ت  ا د لقيا ا
والتنفيذية في فروع اح��زاب التحالف الوطني 

الديمقراطي بالمحافظات..
وش��دد االجتماع على ض��رورة االلتزام باألدلة 
االنتخابية الصادرة من اللجنة العليا لالنتخابات 

والعمل على ضوئها.
هذا وقد اكد االجتماع على ان نجاح االنتخابات 
مهمة وطنية على الجميع بذل قصارى جهودهم 
فيها كونها تحقق المصلحة الوطنية للخروج من 

االزمة الراهنة ..

الصوفي : يجب توحيد الجيش ورحيل 
جميع عناصر األزمة قبل االنتخابات

الزوكا ومعياد يلتقيان ممثلي المؤتمر 
وحلفائه في اللجان األصلية

اإلرياني: على أعضاء المؤتمر الحشد للمشاركة في االنتخابات الرئاسية

بن دغر: على املؤتمريني التماسك لحماية اليمن
 مثلما تماسكوا لحماية الشرعية


