
ح���ث ال��ش��ي��خ س��ل��ط��ان 
العام  البركاني األم��ي��ن 
المساعد للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام أب��ن��اء محافظة تعز على 
المشاركة الفاعلة في االنتخابات 
والتصويت لمرشح التوافق الوطني 
للرئاسة المشير عبدربه منصور 

هادي.
وأك��د البركاني -ل��دى زيارته 
ع��ددًا من المراكز االنتخابية في 
مديريتي الشمايتين والمعافر بتعز 
على التفاعل واالحتشاد إلنجاح 

االنتخابات الرئاسية.
وعلى هامش زياراته التقى مواطنين وقيادات 

وك��وادر المؤتمر الشعبي العام 
الذين اك��دوا ادراكهم بأهمية 
ليمن  ا بها  تمر  لتي  ا لمرحلة  ا
وض���رورة ال��خ��روج م��ن األزم��ة 

بالمشاركة في انتخابات الغد.
وأشاد البركاني بمواقف أبناء 
تعز المساندين للخيارات الوطنية 

والنهج الديمقراطي.
م��ع��ب��رًا ع���ن ش���ك���ره على 
ص��م��وده��م ف��ي وج��ه األزم���ة، 
ودفاعهم إلى جانب أبناء الشعب 
اليمني الذي فوت على المتآمرين 
رهاناتهم لجر اليمن إلى مهاوي 

الحرب والفوضى.

> أك��د األس��ت��اذ نجيب ناصر العجي 
-رئ���ىس هيئة ال��رق��اب��ة التنظيمية 
والتفتيش المالي عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي- على ضرورة المشاركة في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة من خالل الدفع 
بجماهير الشعب إلى صناديق االقتراع لإلدالء 
بأصواتهم النتخاب الرئيس التوافقي تجسيدًا 
للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في 
الوطن، مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام ممثاًل 
بأعضائه وأنصاره وجماهيره وحلفائه سوف 

يشاركون بفعالية ويصوتون لمرشح التوافق 
منصور  عبدربه  لمشير  ا لمناضل  ا لوطني  ا
هادي باعتبار االنتخابات الرئاسية المبكرة هي 
بوابة العبور نحو المستقبل وهذا لن يتحقق 
إاّل بالمشاركة الواسعة والفاعلة من جميع أبناء 
اليمن التواقين لألمن واالستقرار وبناء يمن موحد 
تسوده العدالة والمساواة وان هذا االنجاز لم يكن 
ليتحقق لوال حكمة األخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر التي تمثلت في عدم 

االنجرار وراء القوى المتطرفة لحل األزمة.

نظمت اللجنة االنتخابية المشتركة 
أم���س ب��م��دي��ري��ة ص��ب��اح منطقة 
نا  البيضاء مهرجا رداع محافظة 
انتخابيا دعما لمرشح التوافق الوطني 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة المشير عبد 

ربه منصور هادي.
وفي المهرجان الذي حضره أمين عام 
المجلس المحلي بالمديرية محمد احمد 
االبتل ألقى مدير عام المديرية عبدالولي 
علي العامري كلمة السلطة المحلية حيّا 
فيها أبناء مديرية صباح الذين يمثلون 
أنموذجًا رائعًا للمجتمع المدني المسالم 
والخالي من الصراعات وأعمال العنف 
وال��س��الح ويضربون أروع األمثلة في 
الوحدة الوطنية والنزاهة والبذل والعطاء 
ويرسمون لوحة جميلة لترابط الماضي 

بالحاضر واستشراف آفاق المستقبل.
وأشاد العامري بالدور األخوي الصادق 
ألشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي 
على مبادرتهم النبيلة التي جنبت وطننا 

االنزالق نحو العنف والفوضى
وقال إن هذا التفاعل الرائع مع المرشح 
التوافقي من أبناء مديرية صباح له داللة 

وتأييدهم  لوطنهم  حبهم  على  قوية 
للمرشح التوافقي المناضل عبدربه منصور 
هادي لرئاسة الجمهورية.. منوهًا أن هذه 
االنتخابات هي الخيار الوحيد الذي ال رجعة 
عنه للخروج بالوطن من دوامة األزمة التي 
تجرعها شعبنا على مدار عام كامل والتي 
كادت تداعياتها تجر الوطن بأسره نحو 
هاوية سحيقة وفتنة قاتلة ال تحمد عقباها.
واعتبر االنتخابات الرئاسية مناسبة 
للتجديد والتغيير ومدخاًل رئيسيًا للتداول 
السلمي للسلطة وفرصة تاريخية للولوج 
إلى المستقبل بنظرة متفائلة ومشرقة 
.. داعيا أبناء الدائرة 133 إلى المشاركة 
الفاعلة في االنتخابات الرئاسية المبكرة 
لتوافق  ا لمرشح  تهم  بأصوا واإلدالء 

الوطني.
كما ألقيت كلمات عن المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه من قبل عبداهلل احمد 
ال��واق��دي وع��ن األح��زاب للقاء المشترك 
وشركائه من قبل نصر المسوري دعت 
جماهير مديرية صباح إلى التفاعل البنّاء 
مع االنتخابات الرئاسية المبكرة والمشاركة 

في عملية االقتراع.

أبناء مديرية صباح يؤكدون وقوفهم
 إلى جانب إنجاح االنتخابات

الثالثاء :21 / 2 / 2012م 
 الموافق :29 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1596( مهرجانات3
في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس 

االرياني : نراهن على وعي الشعب يف انجاح االنتخابات

> استكملت محافظة 
المهرة أم��س االثنين 
وك������ل م��ح��اف��ظ��ات 
الجمهورية كافة االعدادات 
وال��ت��ح��ض��ي��رات واألن��ش��ط��ة 
االنتخابية تمهيدًا ليوم االقتراع 
21فبراير صباح اليوم الثالثاء 
في كافة مراكز ودوائر المحافظة.
وف��ي اج��ت��م��اع ع��ق��ده رئيس 
محافظ  بية  االنتخا دة  ل��ق��ي��ا ا
المهرة علي محمد خودم عضو 
اللجنة العامة بكافة التكوينات 

التنظيمية واللجنة االنتخابية 
المشتركة والمشائخ واالعيان 
دع��ا خ��ودم ال��ى التفاعل الجاد 
واالي��ج��اب��ي وح��ش��د الناخبين 
لالقتراع واختيار مرشح التوافق 

الوطني عبدربه منصور هادي.
واك���د ان األوض����اع والمهام 
تسير  لمهرة  ا ف��ي  بية  االنتخا
بشكل ايجابي وسلس دون أي 

معوقات او موانع.
صًا  خصو و لجميع  ا لبًا  مطا
لجهود  ا بتنسيق  لمؤتمريين  ا

والتعاون بروح الفريق الواحد من 
أجل مواصلة بناء اليمن الجديد 
 . الصالح. لرئيس  ا درب  على 
ريخية  لتا ا لمسئولية  ا وتحمل 
ب���اخ���راج ال��ب��الد م��ن أزم��ت��ه��ا 

وأوضاعها الراهنة.

> أكد الدكتور عبدالكريم 
االري��ان��ي- نائب رئيس 
ال��م��ؤت��م��رال��م��س��ت��ش��ار 
السياسي لرئيس الجمهورية- 
ان اليمن تمر بمرحلة تاريخية 
ح��اس��م��ة ول��ي��س��ت ب��ح��اج��ة إل��ى 
المماحكات الحزبية أو السياسية 
وان األع��م��ال التخريبية التي 
تحدث في بعض المناطق تقوم 
بها القاعدة وعناصر متطرفة من 

الحراك الجنوبي.
وأش��ار الدكتور االرياني- في 
ك  لمشتر ا لصحفي  ا تمر  لمؤ ا
ال��ذي عقد مساء أم��س- إلى ان 
االنسجام وعالقة التعاون بين 
المؤتمر والمشترك تعتبر أنموذجًا 
غير مسبوق في الوطن العربي 

والشرق األوسط.
وأض��اف: يجب علينا ان نأخذ 
الجانب االيجابي في ما توصلنا 
اليه.. والعالم وال أقول اإلقليم 
يقول ان التجربة اليمنية فريدة 
إليه  م��ن نوعها، فما توصلت 
األح��زاب السياسية المتوافقة 
يعتبر تجربة أنموذجًا يُحتذى 
به، والنستغرب أن تحصل بعض 
الحوادث أو أن يُقتل شخص هنا 
أو هناك، فاألعمال التخريبية 
ي��ق��وم ب��ه��ا م��خ��رب��ون وال أح��د 

يستطيع منعها.
مؤكدًا ان يوم 21 فبراير يوم 
حاسم ويمثل مربط الفرس في 
التنافس على التعاون والتآخي 
بين المؤتمر والمشترك خالل 

المرحلة المقبلة.
وعن المؤتمر الشعبي العام 
خ��الل المرحلة ال��ق��ادم��ة قال 
الدكتور االرياني: أداء المؤتمر 
الشعبي العام اليحتاج الى إثبات 
او دليل، فالمؤتمر تنظيم سياسي 
قائم فاعل ومؤثر في الحياة 
السياسية اليمنية منذ 1982م 
وسيظل ك��ذل��ك.. ون��ظ��رًا ألننا 
نمر بمرحلة استثنائية انتقالية 

فاليجوز للمؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه والمشترك وشركائه 
أن يدَّعي أحدهما احتكار العمل 
السياسي خالل المرحلة القادمة، 
بل يجب ان يكون عماًل موحدًا 
ومنسجمًا لمصلحة اليمن وليس 

لمصلحة أي حزب سياسي.
وفي رده على سؤال عن النسبة 
التي سيتم تحديدها إلعالن فوز 
التوافق الوطني، أكد  مرشح 

الدكتور االرياني ان الجمهورية 
اليمنية دائرة واحدة وان النسبة 
المئوية ليست محددة والينص 
عليها ال��دس��ت��ور وال��ق��ان��ون 

االنتخابي..
مضيفًا: نحن نراهن على وعي 
الشعب ب��أن يخرج للمشاركة 
في االنتخابات بأعداد وجماهير 
غفيرة وكبيرة، وهي من ستحكم 
على شرعية االنتخابات وليست 
النسبة ف��ال ي��وج��د أي ش��رط 
ال دس��ت��وري أو ق��ان��ون��ي.. وأم��ا 
الدوائر التي تعاني من المشاكل 
لعليا  ا للجنة  ا مسئولية  فهذه 

لالنتخابات..
وعن موعد عودة فخامة الرئيس 
علي عبداهلل صالح أفاد االرياني 
بالقول: انه لمن المعروف للجميع 
علي  لرئيس  ا عة  باستطا ن  ا
عبداهلل صالح العودة الى الوطن 
عندما يستكمل شئونه الطبية 
في أي وق��ت، وهناك توقعات 
ولكنها ليست جازمة بقدومه 
للمشاركة في تنصيب الرئيس 
عبدربه  لمشير  ا األخ  لجديد  ا

منصور هادي.. 

الراعي: المؤتمر تمسك 
باالنتخابات ولم يخلف وعوده

»الميثاق«- خاص
قال الشيخ يحيى الراعي 
رئيس مجلس النوّاب األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام إنه آن األوان بأن يقرّ الجميع 
ب��أن المؤتمر ك��ان خ��الل العقود 
األخ  ت��وّل��ى فيها  التي  الماضية 
عبداهلل  علي  لمشير  ا لمناضل  ا
صالح منصب رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر ومعه كل القيادات 
الوطنية المخلصة حتى اليوم تقف 
على ال���دوام عند وع��وده��ا وفية 
بالتعهّدات التي قطعتها للجماهير.

وأوض��ح ال��راع��ي في تصريح ل�«الميثاق« 
أن يوم ال���21 من فبراير ما كان إال استكمااًل 
لعهود صدقت ووعود تحّققت والتزامات وطنية 
وسياسية، وما كان للمؤتمر أن يخلفها أو يتراجع 
عنها، ولليمنيين الحق بأن يفخروا بما تحّقق 

لهذا الوطن من إنجازات عظيمة 
سيتحدّث عنها التاريخ ويسجّلها 

في أنصع صفحاته.
ووص��ف الشيخ يحيى الراعي 
يوم االنتخابات الرئاسية المبّكرة 
بيوم الوعد الحق وي��وم الوفاء 
بالوعد ويوم الحقيقة الناصعة 
والمتمّثلة  التي ال غبار عليها 
في انتخاب األخ المشير عبدربه 
منصور هادي مرشّح التوافق 
 ، ية ر للجمهو ئيسًا  ر طني  لو ا
ح  لنجا ا و فيق  لتو ا ل��ه  متمنيًا 
وللوطن م��زي��دًا م��ن التقدّم 

واالزدهار.
ودع��ا األمين العام المساعد كافة القوى 
السياسية وكل أبناء الوطن إلى التكاتف والتالحم 
لمواصلة البناء ليمن الوحدة والديمقراطية بعيدًا 

عن المناكفات التي ال تخدم الوطن وأبناءه.

العجي: حكمة الرئيس أفشلت الحلول المتطرفة

الضالع -محمد الشعيبي 

ش��ه��دت م��دي��ري��ة »دم���ت« 
نًا  مهرجا لع  لضا ا بمحافظة 
ومسيرة،  ح��اش��دًا  بيًا  انتخا
اختتامًا للحملة االنتخابية لمرشح 
التوافق الوطني لرئاسة الجمهورية 

المشير عبدربه منصور هادي.
وفي المهرجان -الذي نظمته اللجنة 
لمديرية  با لمشتركة  ا بية  النتخا ا
لة من المؤتمر الشعبي العام  المشكَّ
وحلفائه، وأح��زاب اللقاء المشترك 
وشركائه- أكد عضو المجلس المحلي 
محمد مقبل العبادي في كلمة السلطة 
المحلية، على أهمية الحشد االنتخابي 
إلى مراكز االقتراع اليوم، والمشاركة 
الكبيرة م��ن قبل أب��ن��اء المديرية 
النتخاب المرشح التوافقي لرئاسة 
الجمهورية المشير عبدربه منصور 

هادي.
معتبرًا االنتخابات التي ستشهدها 
ب��الدن��ا ال��ي��وم وسيلة ديمقراطية 
للتغيير السلمي وتداول السلطة نحو 
المشاركة الشعبية في البناء والتنمية.
من جانبه أشاد عبده علي العودي-
عضو مجلس ال��ن��واب عن الدائرة 
299(، ف��ي كلمته ع��ن المؤتمر  (
العام وحلفائه- بالوفاق  الشعبي 

والتعاون بين أبناء المديرية بمختلف 
أحزابها وفئاتها االجتماعية خالل 
مرحلة األزمة السياسية التي مرت 

بها البالد.
وق��ال: إن هذا المهرجان الموحد 
بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، 
وأح������زاب ال��م��ش��ت��رك وش��رك��ائ��ه 
-وبمشاركة وحضور أبناء المديرية، 
حزبيين ومستقلين، ومشائخ وأعيانًا- 
هو ختام للحملة لالنتخابية للمرشح 
التوافقي الوطني عبدربه منصور 

هادي.
وأشار العودي إلى أن هذه االنتخابات 

تأتي تتويجًا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية التي حظيت بإجماع وتأييد 
إقليمي وعربي ودول��ي. باعتبارها 
مخرجًا وطنيًا يجنب اليمن الفتنة 
والفوضى، ويحقق للوطن وأبنائه 
ال��ت��ص��ال��ح، وي��رس��خ ق��ي��م األخ���وة 
وال��ت��ق��ارب، ويبعد عنهم أم��راض 

األحقاد والكراهية.
مؤكدًا أن األزمة أثبتت تغلب رأي 
العقالء والحكماء والحريصين على 
أمن وسالمة واستقرار الوطن وأبنائه 

ومنهم أبناء دمت.
ب��ن سعد  الشيخ سعد  كما ح��ث 

االم��ري-رئ��ي��س الغرفة التجارية 
بالمحافظة- في كلمته على العمل 
بروح الفريق الواحد في االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة، ب��ع��ي��دًا ع��ن األح��ق��اد 
والمكايدات، والعمل بشكل جماعي 

لما يخدم مصلحة الوطن وأبنائه.
المدني  المجتمع  كلمة منظمات 
ألقاها قايد المثيل، تطرقت لصوابية 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
والتي نقطف ثمارها اليوم كتوافق 
وإج��م��اع لمرشح ال��وف��اق الوطني 
لرئاسة الجمهورية.. وقال: ال شك أن 
اهلل سيصلح به الشأن اليمني ويؤلف 

اهلل به بين قلوب اليمنيين.
قاسم الذرحاني عبر في كلمة أحزاب 
اللقاء المشترك عن سعادته بالحشد 
الجماهيري ألبناء مديرية »دمت« 
لمرشح  االنتخابي  المهرجان  في 
التوافق الوطني.. كما عبَّر عن ثقته 
بأن أبناء دمت والمديريات األخرى 
بمحافظة الضالع سيمارسون حقهم 
الديمقراطي وسيلعبون دورًا كبيرًا 
في التغيير السلمي عبر صناديق 

االقتراع.
كما ألقيت في المهرجان قصائد 
شعرية لعدد من الشعراء من أبناء 

المديرية.

أبناء الضالع: االنتخابات ثمرة الديمقراطية التي أسسها الرئيس

المرحلة التسمــح 
ألي حزب باحتكـار 

العمل السياسي

نعم ملرشح التوافق الوطني
املناضل عبدربه منصور هادي

 21
فبراير

21فرباير يوم تنافس بني املؤتمر 
واملشرتك على التآلف والتآخي

الربكاني يحث ابناء تعز ملنح ثقتهم 
لـ»عبدربه منصور هادي«

خودم يطالب املؤتمريني بتحمل 
املسئولية إلنجاح االنتخابات

عصام البحري

يعة  مذ جهشت  أ
اليمن  ف��ض��ائ��ي��ة 
بالبكاء على الهواء 
مباشرة أثناء قراءتها في 
نشرة األخبار الرئيسة في 
الساعة الرابعة من بعد 
عصر ال��ي��وم فقرة أعلن 
فيها فخامة الرئيس علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 
الجمهورية وداعه للسلطة 
ف��ي ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا إل��ى 
ليمني  ا الشعب  جماهير 
ب��م��ن��اس��ب��ة االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية المبكرة المقرر 

إجراؤها اليوم.
وفي حين قرأت المذيعة 
أم��ل ال��ش��رام��ي.. معظم 
طبيعي  بشكل  لكلمة  ا
بمافيها الفقرات التي دعا 
لجمهورية  ا رئيس  فيها 
الناخبين والناخبات إلى 
المشاركة الفاعلة في هذا 
االستحقاق الديمقراطي 
وال��ت��وج��ه إل��ى صناديق 

االقتراع لإلدالء بأصواتهم 
النتخاب مرشح التوافق 
الوطني عبدربه منصور 
هادي رئيسًا للجمهورية.. 
إال أنها عند وصولها إلى 
الفقرة األخيرة من الكلمة 
والتي أعلن فيها الرئيس 
علي عبداهلل صالح وداعه 

للسلطة بقوله:
" آبائي.. وأمهاتي:
إخواني.. وأخواتي:

أبنائي.. وبناتي:
أتحدث إليكم اليوم بقلب 

مفتوح وبثقة عالية بأنكم 
متمسكين  ن  س��ت��ظ��ل��و
بالمبادئ والقيم والثوابت 
ضحى  و ضحيتم  ل��ت��ي  ا
أب��اؤك��م وأج��دادك��م من 
أجلها.. وف��ي المقدمة.. 
ال��ث��ورة وال��ج��م��ه��وري��ة..
والوحدة والديمقراطية.. 
والحرية .. وأق��ول: وداعًا 
للسلطة التي ستظل في 
نظري ونظر كل العقالء 
من أبناء الوطن مغرمًا ال 
لخدمة  وموقعًا   . . مغنمًا
الشعب وال��وط��ن والبذل 
والتضحية من أجلهما".. 
تلعثمت المذيعة وفقدت 
القدرة في السيطرة على 
مشاعرها قبل أن تتوقف 
لبرهة م��ن ال��وق��ت ومن 
ث��م ت��واص��ل ق���راءة بقية 
الفقرة وصوتها مصحوب 
بنبرة البكاء والحزن األمر 
الذي عكس مشاعر الحب 
والتقدير التي اليزال نسبة 
كبيرة م��ن أب��ن��اء اليمن 
علي  ئيس  للر نها  يكنو

عبداهلل صالح.

المذيعة أمل الشرامي تجهش بالبكاء اثناء 
قراءتها لكلمة الرئيس وتوديعه للسلطة

ل  ق����ا  <
األس�����ت�����اذ 
عارف الزوكا- 
رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
عضو  ية  لتنفيذ ا
اللجنة العامة- إن 
ال����21 م��ن فبراير 
هو اليوم اليماني 
ال��م��ج��ي��د وال����ذي 
راهن عليه المؤتمر 

وكسب الرهان.
ودعا في تصريح 
صحافي ل�»الميثاق« 

كافة ك���وادر وأع��ض��اء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام في أرجاء 
الوطن وم��ن خاللهم جماهير 
بكل  لعظيم  ا ليمني  ا شعبنا 
مكوناته وشرائحه، إلى المشاركة 
الفاعلة في العملية االنتخابية 
والحرص على االقتراع دونما أي 
تخاذل إكرامًا للوطن وانسجامًا 
مع مصالحه العليا، محذرًا من 
التجاوب أو اإلصغاء إلى هذيان 
منهج  و نهج  ع��ن  لمتخلفين  ا
ال��وط��ن، وأن يتحلوا باليقظة 

ة  دع��ا لمواجهة 
الفوضى.

وأك�����د ع���ارف 
الزوكا أن يوم 21 
فبراير يمثل حالة 
مضيئة في سِْفر 
األح��داث العظام 
صنعها  ل���ت���ي  ا
القائد الوحدوي 
ل���رم���ز فخامة  ا
األخ علي عبداهلل 
ص��ال��ح- رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
وأنه من غير الممكن القبول بمن 
يحاول أن يطفئ النور ولو حمل 

مشاعل من نار.
وشدد في ختام تصريحه على 
أعضاء المؤتمر وأنصاره بصفة 
خ��اص��ة على ض���رورة تحليهم 
بقيم التنظيم وأخالقياته في 
التعاطي مع وعوده، وهو من ال 
يخلف للجماهير وعدًا.. مشيرًا إلى 
أن المرحلة الراهنة تمثل أهمية 
خاصة وتحديًا البد من مواجهته.

الزوكا يدعو الجماهري للمشاركة الفاعلة 
يف إنجاح العملية االنتخابية


