
سخر الشيخ سلطان البركاني- األمين العام  
المساعد من التصريحات التي نشرتها 
بعض المواقع وتداولتها بعض الصحف بشأن 
االنتخابات الرئاسية اإلعالمية نقاًل عن موقع 
ما يسمى بـ”أنصار الثورة التابع للمنشق علي 
محسن” وزعمت أن أفرادًا داخل المؤتمر يعملون 

ضد االنتخابات الرئاسية. 
مؤكدًا أن كل قيادات المؤتمر وقواعده بدءًا من الرئيس 

علي عبداهلل صالح تتابع باهتمام بالغ وتبذل كل ما 
بوسعها إلنجاح االنتخابات الرئاسية باعتبار عبدربه 
منصور هادي قياديًا في مقدمة صفوف المؤتمر وأثبت 
في كل الظروف والمواقف أنه رجل المبادئ والقيم وأنه 
تربى على احترام واجباته ومسئولياته ولم تكن في 
مسيرة حياته ما يجعل من يعملون معه يشعرون تجاهه 

إال بكل إجالل وتقدير.
تفاصيل ص3

> 21 فبراير الذي يصادف الثالثاء القادم فيه سيتحقق االنتقال السلس 
للسلطة وعبر صناديق االقتراع كتأكيد لتمسك المؤتمر الشعبي العام 
بزعامة فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئىس المؤتمر 
الشعبي العام بالنهج الديمقراطي التعددي ومبدأ التداول السلمي للحكم 
باعتباره جوهر الديمقراطية، به تتحقق إرادة الشعب لتكون مصدر 
الشرعية وتأسيسًا على هذا فإن جماهير المؤتمر سوف تشارك بفعالية 
غير مسبوقة في االنتخابات الرئاسية المبكرة وستصوت لمرشحها ومرشح 
التوافق الوطني األخ المناضل المشير عبدربه منصور هادي سيكون 
يوم 21 فبراير 2012م.. كما أشار الدكتور عبدالكريم اإلرياني نائب 
رئيس المؤتمر المستشار السياسي لرئيس الجمهورية عرسًا ديمقراطيًا 
انتخابيًا لقيادة وقواعد وأنصار هذا التنظيم الوطني الرائد بامتياز، وهو 
ما سيجسدونه باحتشادهم المنقطع النظير على المراكز االنتخابية في 
كافة الدوائر على امتداد ساحة الوطن.. معبرين بذلك  عن وعي عاٍل 
وصادق ومسؤول ومستوعب لتعقيدات وصعوبات الفترة التاريخية التي 
يمر بها وطنهم وشعبهم ويثبتون أنهم كما كانوا دومًا يتصدرون نضاالته 
هم كذلك اليوم يدفعهم إدراكهم العميق بالتحديات والمخاطر التي واجه 
ويواجهها في الحاضر والمستقبل.. ودورهم مثلما كان في الماضي كبيرًا 
وعظيمًا في التجاوز باليمن أخطر األوضاع والظروف السياسية واالقتصادية 
واألمنية فهذا الدور يكبر ويتعاظم أكثر من ذي قبل كونه التنظيم الذي 
لم يخذل أبناء شعبه الذين بادلوه الوفاء بالوفاء ليكون األوسع انتشارًا 

وجماهيرية..
 هذه حقائق واضحة وجلية التدحض وكان المؤتمر باستمرار محل احترام 
وتقدير وثقة غالية الشعب وكافة االنتخابات السابقة الرئاسية والنيابية 
والمحلية برهان كافٍ على مكانة المؤتمر.. هذا كله يجعله يستشعر ثقل 
المسئولية التي توجب عليه الحرص على وحدة الوطن وخياره الديمقراطي 
وأمنه واستقراره.. وعلى مواصلة مسيرة نمائه وتطوره وتقدمه أكبر من 

أي وقت مضى..
في هذا السياق تأتي القناعة والثقة بما سيقوم به المؤتمر النجاز 
االستحقاق االنتخابي الرئاسي الديمقراطي المبكر وانجاح مرشحه 
والوطن كله األخ المشير عبدربه منصور هادي.. انطالقًا من فهم جميع 
المؤتمريين أن هذا النجاح هو انتصار لمواقفه وخياراته التي يطرحها.. 
ودعا كافة األطراف السياسية إلى التالقي والتفاهم على طاولة حوار 
تناقش فيه كل القضايا والخروج بالحلول والمعالجات التي تؤدي إلى 
انتقال سلمي وسلسل للسلطة تخرج الوطن مما هو فيه لسنا بحاجة إلى 
التذكير بالمبادرات والتنازالت التي قدمها المؤتمر والرئيس منذ بداية 
األزمة.. لو استجابت القوى السياسية األخرى في الساحة اليمنية لتلك 
المبادرات الختصرت الطريق ووصلنا إلى التغيير المنشود، ولما تكبد 

شعبنا هذه االثمان الباهظة من اقتصاده وأمنه ومعيشته..
خالصة القول: إن المؤتمر وفي كل المستويات القيادية والقاعدية 
وكذلك أنصاره وجماهيره سوف يشاركون في االنتخابات الرئاسية المبكرة 
وانتخاب األخ المناضل المشير عبدربه منصور هادي وعلى نحو يجعل 21 
فبراير نجاحًا وانجازًا وانتصارًا لليمن وشعبه الحضاري العريق.. وعرسًا 

وطنيًا مؤتمريًا كبيرًا.

عرس مؤتمري
كلمة 
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الوطن يزدان بالعرس الديمقراطي
الرئيس يوجه بإنزال صوره 
ورفع صور المرشح الرئاسي

أصدر فخامة األخ على عبداهلل  
صالح رئيس الجمهورية رئيس 
لــعــام توجيهاته  ا الشعبي  المؤتمر 
إلى كافة مؤسسات وهيئات الدولة 
والحكومة والسلطات المحلية وكافة 
والمختلط  العام  القطاع  مؤسسات 
والخاص، بإنزال جميع صوره الشخصية 
من الميادين العامة والشوارع والمباني 
والمكاتب، ورفع صور نائب الرئيس 
المشير الركن عبدربه منصور هادي 

المرشّح لرئاسة الجمهورية.
وتأتي هذه الخطوة من قبل فخامة 
رئيس الجمهورية قبيل ساعات من 
إجــراء االنتخابات الرئاسية المبّكرة 
ــثــالثــاء، للمرشح  ــمــقــرّرة يــوم ال ال
التوافقي تنفيذًا للمبادرة الخليجية 
واآللية التنفيذية المزمّنة لها الموّقعة 
في الرياض في الـــ 23 من نوفمبر 
2011م وقرار مجلس األمن الدولي 

رقم )2014(..

مهرجانات انتخابية حاشدة في عموم 
محافظات ومديريات الجمهورية

»الميثاق«- خاص 
تشهد مختلف محافظات ومديريات الجمهورية اليوم مهرجانات 
انتخابية حاشدة لمرشّح المؤتمر الشعبي العام والتوافق الوطني في االنتخابات 
الرئاسية المبّكرة األخ المناضل عبد ربه منصور هادي بحضور قيادات المؤتمر 

ورؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والمديريات.
وتؤّكد المهرجانات الجماهيرية على األهمية الوطنية التي تمّثلها االنتخابات 
الرئاسية المبّكرة وضــرورة المشاركة الفاعلة في إنجاحها من قبل كافة 
األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية والعلماء والمثقفين والشباب والمرأة.. ويشارك اليوم 
الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر في المهرجان االنتخابي 

بمحافظة تعز، والذي يحضره أيضًا عضو اللجنة العامة حسين علي حازب.
كما يشارك األمناء العامون المساعدون للمؤتمر في المهرجانات بالمحافظات 
وكذلك المشرفون وأعضاء اللجنتين العامة والدائمة ووزراء سابقون، والذين 

كلفوا بالنزول ميدانيًا النجاح مرشح المؤتمر لالنتخابات الرئاسية.

د.اإلرياني: 21 فبراير يوم مؤتمري
وصف الدكتور عبد الكريم  

ــي- النائب الثاني  ــان اإلري
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئيس  لر
الــمــســتــشــار الــســيــاســي لرئيس 
ــراع في  ــت ــوم االق الــجــمــهــوريــة- ي
االنتخابات الرئاسية المبّكرة »21 
فبراير« بأنه يوم من أيام المؤتمر أواًل 
وأخيرًا ألن المؤتمر تمسك وأصر على 
أن ال تنقل السلطة إال عبر الشرعية 

الدستورية وصندوق االنتخابات.
وشدّد الدكتور اإلرياني خالل حفل 
تدشين المؤتمر الشعبي العام للحملة 
االنتخابية للمرشّح الرئاسي عبدربه 

ــادي بالعاصمة صنعاء  منصور ه
بحضور األمينين العامين المساعدين 
للمؤتمر سلطان البركاني والدكتور 
أحمد بن دغر، وأحمد الكحالني عضو 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر مشرف 
المحافظة، وأمين جمعان أمين عام 
المجلس المحلي بالعاصمة، وفاطمة 
الخطري عضو اللجنة العامة بالمؤتمر 
رئيسة دائرة المرأة، ومختلف قيادات 
على  ــدّد  ش لعاصمة-  با لمؤتمر  ا
دور القيادات المؤتمرية في حشد 

الناخبين للذهاب إلى التصويت.
تفاصيل ص3

البركاني يسخر من أبواق المنشق علي محسن

نخشى أن يكرر اإلصالح أكذوبة99 وال يصوتون للمرشح التوافقي
»هادي« من أبرز قيادات المؤتمر وشريك 

الرئيس في صنع التحوالت الوطنية

قائد الحرس: الجيش سيقف ضد من يحاول 
إفشال االنتخابات الرئاسية

ــد العميد الــركــن أحمد   أك
علي عبداهلل صالح- قائد 
أهمية  الجمهوري- على  الحرس 
إنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة 
المقرر إجراؤها في 21 فبراير الجاري 
النتخاب مرشح التوافق الوطني األخ 

عبدربه منصور هادي.
ــال العميد الركن أحمد علي  وق
عبداهلل صالح: »إن قــوات الحرس 

الجمهوري والقوات الخاصة واألمن 
المركزي واألمن العام والنجدة وكافة 
مكونات وفصائل القوات المسلحة 
ســوف تقف ضــد كــل مــن يحاول 
إفشال االنتخابات الرئاسية المبكرة 

، وستعمل على إنجاحها«.
جاء ذلك في كلمة قائد الحرس 
والقوات الخاصة الثالثاء بصنعاء أمام 

القيادات العسكرية في الجيش.

مصدر مؤتمري:

انتخابات المحافظين يحكمها القانون 
وال صحة لمزاعم وزير اإلدارة المحلية

قال مصدر مسئول في  
المؤتمر الشعبي العام إن 
التصريحات التي أدلى بها وزير 
اليزيدي  اإلدارة المحلية علي 
ــم فيها أن وزارتـــه ستعيد  وزع
ــاع المحافظين  النظر في أوض
وتعيين محافظين توافقيين عقب 
االنتخابات الرئاسية المبّكرة غير 
صحيح وغير مطروح على طاولة 

الحكومة.
وأضاف: إن وزير اإلدارة المحلية 
يتناسى أن انتخابات محافظي 
المحافظات ليس من صالحيات 
الحكومة وإنما هو أمر محكوم 
بقانون السلطة المحلية، الذي 
حدد كيفية وآلية ومواعيد انتخاب 

المحافظين..
تفاصيل ص2

العامري: أبناء البيضاء سيستأصلون االرهاب والتطرف
كتب/ يحيى نوري 

 أكد محافظ البيضاء محمد ناصر 
العامري أن المحافظة ستظل صفحتها بيضاء 

وخالية من اإلرهاب والتطرف..

مشيرًا في حديث لـ»الميثاق« إلــى أن 
االنتخابات  لخوض  المحافظة مستعدة 

الرئاسية والمشاركة بفعالية فيها..
موضحًا أن األزمــة السياسية قد كبدت 

المحافظة أكثر من 80 مليار ريال.. وقال: لو 
كان هناك أداء حزبي مسئول من قبل أحزاب 

المشترك لما تكبدت المحافظة تلك الخسائر.
تفاصيل ص10

السفير األمريكي: 

سنقوم بإعادة هيكلة الجيش
أّكد السفير األمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين أن  

االنتخابات الرئاسية تعد واحدة من االنجازات االيجابية 
في سبيل تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

وقال حول هيكلة الجيش قال السفير األمريكي: نحن سنقوم 
بإعادة التنظيم الكامل للقوات العسكرية، وأضاف: إننا ندعم 
تطوير القوات اليمنية لحماية حدودها وأراضيها كما أننا نعمل 
على رفع المهنية لتلك القوات وتطوير  النظم الداخلية كي 
تلعب دورًا مهنيًا. ورفض السفير األمريكي الحديث عن تسمية 
أي شخصية سيتم إقالتها داخل المؤسسة العسكرية، وقال: لن 
ندخل في تسمية أي شخصيات ولكننا نتوقع دخول جميع العناصر 
األمنية في تلك الهيكلة وستكون أخيرًا في يد الحكومة المدنية.
وانتقد السفير األمريكي في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء 
االحتجاجات داخــل المؤسسات الحكومية وعلى وجه خاص 
الوحدات العسكرية.. وقال: هناك خيط رفيع بين المؤسسات 
العسكرية والعصابة المسلحة، وعندما يقطع عسكريون الطريق 

العام فإنهم يتحولون إلى عصابات مسلحة.

مليشيات الفرقة المنشقة تستحدث 
نقطتين بشارع الستين

أعادت مليشيات الفرقة المنشقة انتشارها الكثيف   
بشارع الستين مساء أمس جوار منزل نائب رئيس 
الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي المرشح التوافقي 
لالنتخابات الرئاسية.. وأفاد مراسل »الميثاق« أن مليشيات 
الفرقة قامت بنصب نقطتين تفتيشيتين إضافة إلى نشر 
سبعة أطقم عسكرية ابتداًء من بداية شارع الرباط وحتى 
جوار منزل النائب. وقال: إن تلك المليشيات قامت باطالق 
النار على ثالثة مواطنين كانوا على متن سيارة ما أسفر عن 
وفاة شخص وإصابة اثنين أخرين أحدهم في حالة خطيرة 

إضافة إلى احراق السيارة التي كانوا على متنها.

الدفاع تشيد بالحرس 
الجمهوري واألمن المركزي

مسئول أممي: االنتخابات سيكون لها 
تأثير جيوسياسي قوي في المنطقة

ــادة وزارة   ــي أشـــادت ق
الـــــدفـــــاع ورئـــاســـة 
ــان العامة بالعملية  هيئة األرك
البطولية الناجحة التي نفذتها 
البيضاء(  قيادة محور )رداع- 
من الحرس الجمهوري واألمــن 
المركزي والمواطنين الشرفاء 
والتي  الغيورين على وطنهم 
أدت إلى إلقاء القبض على واحد 
وعشرين فردًا من المشتبه بهم 
القاعدة اإلرهابي  من تنظيم 
الجريمة  مــن مرتكبي  وكـــذا 
الشنعاء التي أودت بحياة رئيسي 
اللجنتين االنتخابية واألمنية في 
ومرافقيهم  ء  لبيضا ا محافظة 
العشاء  يتناولون وجبة  وهــم 
بمدينة البيضاء المسالمة واآلمنة 
والتي لم تشهد مطلقًا مثل هذه 
الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق 

كوكبة من أبناء الشعب األوفياء 
ــؤدون واجبهم المقدس  وهــم ي
في إنجاح االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي تهدف إلى إخراج 
الوطن والشعب من عنق الزجاجة 
ومن األزمة الطاحنة التي مرت بها 

بالدنا خالل العام الماضي. 

قال غوستافو غونزاليس- المدير الُقطري لبرنامج األمم المتحدة  
اإلنمائي في اليمن-إن أي تحول إيجابي في اليمن من حيث 
االستقرار واألمن والتنمية سيكون له تأثير جيوسياسي قوي في المنطقة.
وأضــاف المسئول األممي في تصريح لشبكة األنباء اإلنسانية 
»إيرين« التابعة لألمم المتحدة: أن »االنتخابات الرئاسية المقبلة 

تشّكل الخطوة األولى في هذه المرحلة الصعبة«.
واعتبر غونزاليس أن أحد المعايير األكثر أهمية في العملية 
االنتقالية هــو الــحــوار 
ــــذي من  الــوطــنــي، ال
الــمــفــتــرض أن يجمع 
األطــــــــراف الــيــمــنــيــة 
الــرئــيــســيــة، بــمــا فيها 
السياسية،  األحـــــزاب 
وقادة الشباب، ومنظمات 
المجتمع المدني والقطاع 
ــاص، حــول طاولة  ــخ ال
واحــدة لتحديد أولويات 
التنمية الجديدة، والنظام 

السياسي الجديد.

شائف لـ»الميثاق«:
عدن تستعد للعرس الديمقراطي وعصية على االرهابيين

كتب/ علي الشعباني 
> أكد عبدالكريم شائف- األمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن أن الخطة 
األمنية التي تم البدء في تنفيذها بالمحافظة يوم أمس كفيلة بحفظ األمن واالستقرار 
والتصدي ألي عناصر خارجة على النظام والقانون أو من يقومون بأعمال التقطعات واستهداف 

المنشآت العامة ويحاولون إعاقة إجراء االنتخابات الرئاسية في المحافظة.
مشيرًا في حديث لـ»الميثاق« إلى أن عدن مستعدة لالنتخابات الرئاسية وأن أبنائها تواقون 

لهذا العرس الديمقراطي الكبير.

مليشيات الفرقة تستحدث نقطتني عسكريتني جوار منزل نائب الرئيس 


