
اليوم تتوجه جماهير شعبنا اليمني الى مراكز التصويت في   
عموم المحافظات وعلى امتداد مساحة الوطن الختيار االخ 
المشير عبدربه منصور هادي مرشح المؤتمر الشعبي العام والتوافق 
الوطني رئيساً للبالد مجسدة حقيقة ان الديمقراطية والتعددية باتت 
خياراً وطنياً ال رجعة عنه بعد ان رسخ اسسها وأرسى مداميكها فخامة 
االخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام وتحمل مسئولية الدفاع عنها واالنتصار لها في مواجهة المشاريع 
االنقالبية كافة التي أراد أصحابها اعادة اليمن ليس الى ما قبل ٢٢ مايو 
١٩٩٠م بل والى ما قبل الثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر وربما 
ما هو أسوأ ونعني الخراب والدمار والفوضى ليجد اليمانيون أنفسهم 

يقفون على اطالل وطن.
لكنه بحرص الوطني الغيور على وحدة شعبه وأمنه واستقراره 
وبحنكته وحكمته ادرك ان حماية وصون الديمقراطية يحفظ اليمن 
ومكتسبات وانجازات الثورة والجمهورية والوحدة وفي هذا نتبين لماذا 

أصر فخامة الرئيس على ضرورة ان يكون أية انتقال للسلطة يتوجب 
ان يتخذ المسار المعبر عن ارادة الشعب وعبر صناديق االقتراع محوالً 
هذه القناعة الى اساس يبنى عليه أي حل سياسي لالزمة وعلى ذلك 
النحو الذي ترجم عملياً في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
التي نصت على انتقال السلطة الى نائب رئيس الجمهورية النائب األول 

لرئيس المؤتمر الشعبي العام ولكن عبر صناديق االقتراع.
من هذا كله نخلص الى االستنتاج األهم وهو ان فخامة االخ الرئيس 
علي عبداهللا صالح لم تكن السلطة والكرسي غاية في ذاتها، وانما غايته 
دائماً وأبداً اليمن ووحدته ونهجه الديمقراطي وكل ما يؤدي الى أمان 
ووئام ابنائه ومواصلة سير نمائه ونهوضه وتطوره وتقدمه وازدهاره.. 
كما أكد ذلك في كلمته التاريخية مساء أمس واعتبر فيها السلطة مغرماً 

وليست مغنماً.
وهكذا فإن يوم ٢١ فبراير هو انجاز يضاف الى االنجازات الكبيرة 

والعظيمة التي حققها هذا الزعيم العظيم في تاريخنا المعاصر.

انجاز جديد لزعيم عظيم
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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ماليين الناخبين يتوجهون اليوم لصناديق االقتراع الختيار مرشح المؤتمر للرئاسة

في كلمة مهمة ألبناء الشعب بمناسبة االنتخابات الرئاسية

رئيس الجمهورية: سأظل من خالل المؤتمر أخدم وطني وشعبي في السراء والضراء
اِّـؤتمر صانع التحوالت التاريخية العظيمة وسيظل متقدم الصفوف لتحقيق تطلعات شعبنا
يجب إنجاح االنتخابات حفاظاً على الشرعية والديمقراطية وإفشال محاولة اغتصاب السلطة بالقوة واِّـال
اِّـؤسسة العسكرية ملك للشعب وليست لعشرية أو قبيلة كما تروج له قوى اإلرهاب والفساد
األزمة أفرزت خرية أبناء الوطن الذين أفشلوا اِّـؤامرة اِّـدعومة باِّـال اِّـدنس
دعونا لالنتخابات اِّـبكرة قبل عام لتجنيب البلد إراقة الدم وإزهاق األرواح

جدد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس  
المؤتمر الشعبي العام دعوته ألبناء الشعب اليمني للمشاركة 
الفاعلة في االستحقاق الديمقراطي والتوجه إلى صناديق االقتراع لإلدالء 

بأصواتهم النتخاب األخ عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية.
وقال رئيس الجمهورية في كلمة مهمة وجهها أمس إلى أبناء الشعب 
رة «إن االنتخابات تأتي في إطار  اليمني بمناسبة االنتخابات الرئاسية المبكّ
تنفيذ ما تبنيناه من أجل االنتقال السلمي والسلس للسلطة إلخراج بالدنا 
الطيبة وشعبنا الصامد األبي من األزمة الخانقة والمريرة التي استمرت عاماً 
كامالً».. وأضاف: أنه تم الوصول إلى هذه النتيجة بفضل المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن المؤتمر الشعبي العام هو صانع التحوالت 

التاريخية العظيمة منذ عام ١٩٨٢ ومحقق كل المنجزات والمكاسب الوطنية، 
وسيظل رائداً متقدماً الصفوف لتحقيق كل ما يصبو إليه شعبنا ويطمح إليه 

كل مواطن.
وحيا فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام.. الحزب الوطني الرائد وحلفاءه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي وكافة القوى المستقلة على مواقفهم وثباتهم 

وتماسكهم وحرصهم على مصلحة اليمن ومصالح المواطنين.
وقال رئيس الجمهورية: «سأظل معكم مواطناً مخلصاً لوطنه وشعبه وأمته 
كما عرفتموني في السراء والضراء أؤدي واجبي ودوري في خدمة الوطن 

وقضاياه العادلة من خالل المؤتمر الشعبي العام حزب كل أبناء الوطن».
نص الخطاب ص٢
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أكثر من 12 مليون ناخب يختارون «هادي» رئيساً
كتب/ جمال مجاهد

يتوجه اليوم أكثر من ١٢ مليون ناخب من  
المسجلين في الجداول االنتخابية وممن 
بلغوا السن القانونية، إلى مراكز االقتراع لإلدالء 
بأصواتهم وانتخاب مرشح المؤتمر المرشح التوافقي 

المناضل المشير الركن عبد ربه منصور هادي..
واختتمت أمس الحملة االنتخابية للمرشح الرئاسي 
التي حملت شعار «معاً نبني اليمن الجديد» والتي 
شملت مختلف محافظات ومديريات اليمن من خالل 
مها المؤتمر الشعبي  مهرجانات انتخابية حاشدة نظّ
العام وحلفاؤه، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي وحثّ 
ل  الناخبين على المشاركة في االنتخابات التي تشكّ
الوسيلة المثلى لنقل السلطة بشكل ديمقراطي 

وسلمي وآمن.  ودعت اللجنة العليا لالنتخابات التوجه 
إلى كافة الدوائر والمراكز االنتخابية لإلدالء بأصواتهم 
في االنتخابات الرئاسية التي ستجرى اليوم بدءاً من 

الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً.
وتشارك في إدارة االنتخابات ٢١ لجنة إشرافية و 
٣٠١ لجنة أصلية و٢٨ ألف و٧٤٢ لجنة فرعية فضالً 
عن ٧٣٢ لجنة فرعية إضافية الستقبال الناخبين 
الموجودين في غير مواطنهم االنتخابية، وكذا ١٦٨ 

لجنة فرعية إضافية خاصة بالنازحين.
ويبلغ اجمالي العاملين في كافة اللجان االنتخابية ٨٩ 
ألف و٨٩٢ عضواً، ويتولّى أكثر من ١٠٣ آالف كادراً أمنياً 
من ضباط وجنود ينتشرون في كافة المراكز اإلنتخابية 

لتوفير الحماية واألجواء اآلمنة لسير عملية االقتراع.

اإلرياني: االنتخابات 
تمنح الشرعية الشعبية 

لمرحلة استثنائية
قال الدكتور عبدالكريم اإلرياني  

نائب رئيس المؤتمر المستشار 
السياسي لرئيس الجمهورية إن اليمنيين 
مــوعــودون اليوم بالعمل الصالح وهو 
التوجه إلى صناديق االقتراع ليس النتخاب 
مرشح توافقي فحسب بل لمنح الشرعية 
بعيداً عن  استثنائية  لمرحلة  الشعبية 
أصوات المدافع وهدير الدبابات.. وأشار 
اإلرياني في المهرجان االنتخابي الحاشد 
بات  لالنتخا لوطني  ا فق  لتوا ا لمرشح 
رة المناضل المشير الركن  الرئاسية المبكّ
عبدربه منصور هادي الذي أقيم بصنعاء، 
إلى أن المرحلة االستثنائية التي يمر بها 
الوطن توجب علينا جميعاً العمل والتكاتف 

والتآخي حتى نعبر بالوطن إلى بر اآلمان.
د الدكتور اإلرياني أن مبادرة دول  وأكّ
مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية 
هي طوق النجاة لليمنيين جميعاً، األمر الذي 
يحتم علينا االلتزام بكل بنودها التزاماً 
صارماً فالوطن يمر بمرحلة ال مجال فيها 

الستجرار الماضي.
واعتبر الدكتور عبدالكريم اإلرياني أن 
هذا المهرجان الحاشد يتوج مهرجانات 
شعبنا اليمني بمناسبة إجــراء انتخابات 
ارتضاها وتراضى عليها اليمنيون جميعاً 
إلخـــراج الــبــالد مــن حالة غير مسبوقة 
في تاريخه ومن عناء ال يوصف وتدهور 
اقتصادي ومعيشي لم يسلم منه أحد ولم 

ينج من آثاره مواطن أو مواطنة.
تفاصيل ص٦-٧

بن عمر لـ«الميثاق»:

المجتمع الدولي لن يسمح بإفشال 
التسوية السياسية حتى بعد 21 فبراير

علي الشعباني
المبعوث  السيد جمال بن عمر  < طالب 
الخاص لألمم المتحدة في تصريح لـ«الميثاق» 
كافة األطراف السياسية الموقعة على المبادرة 
الخليجية وآليتها بااللتزام بتنفيذها وتطبيق 
بنودها التي تم التوقيع عليها في الرياض 
نهاية العام الماضي والتعاون مع المشير عبدربه 
منصور هادي من أجل إنجاح المبادرة وإخراج 

اليمن من األزمة الراهنة..
وحول الضمانات الدولية الستمرار التسوية 
السياسية وضمان عدم انقالب أي طرف بعد 

٢١ فبراير خاصة في ظل استمرار المظاهر المسلحة في الحصبة وغيرها 
من المناطق، كما هي عليه والتزال القوى االنقالبية متمترسة فيها، أكد 
المبعوث األممي أن المجتمع الدولي لن يسمح ألي طرف بإفشال التسوية 
السياسية واالنقالب عليها حتى بعد ٢١ فبراير وسيظل المجتمع الدولي 
متمسكاً بالتسوية التي أيدها ورعاها ويشرف عليها حتى يخرج اليمن من 

أزمته وبشكل كامل.


