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

العدد: (1596) 11

نعم ِّـرشح الوفاق الوطني اِّـناضل 
عبدربه منصور هادي

 21
فرباير

21 فبراير.. يوم مؤتمري

يوم مؤتمري ألنه قادم من رحم سنوات المؤتمر 
الخصبة باالحداث والمكاسب التاريخية التي يفاخر 

وسيفاخر بها اليمنيون ما دامت األيام والشهور..
يوم مؤتمري ألن المؤتمريين وأدوا به االنقالبات 

وأفشلوا به المؤامرات..
ـــوم مــؤتــمــري ألنــه آخــر لبنة فــي البناء  ي

الديمقراطي الذي شيده المؤتمر..
يوم مؤتمري ألنه عيد من أعياد الديمقراطية 

التي صنعها المؤتمر..
يوم مؤتمري ألن رئيس المؤتمر نادى إليه منذ 
أن تسنم الحكم ومن قبل أن يؤسس هذا التنظيم 

الرائد..
ــوري  ــط يـــوم مــؤتــمــري ألن الــصــمــود االس
للمؤتمريين وحلفائهم وأنصارهم خيوط شمسه 
طوال عامٍ في مواطن ومواقع الشرف والوطنية..

- يوم مؤتمري ألن الشرعية الدستورية التي 
حافظ عليها المؤتمر- انتصرت فيه.

- يوم مؤتمري ألن االنتقال السلمي للسلطة 
مطلب مؤتمري كامل وواضح منذ التأسيس..

- يوم مؤتمري ألن المؤتمر قدم 
التي  التنازالت  تلو  التنازالت 

أوصلتنا إليه..
- يــوم مؤتمري ألن رئيس 
الدولة رئيس المؤتمر فخامة 

األخ علي عــبــداهللا صالح 
تنازل من أجله عن حقه 

الدستوري..
- يــوم مؤتمري 

ألن الــمــؤتــمــر 
ـــوت الــفــرص  ف

على 

لمترفين  وا االنــقــالبــيــيــن 
باالنقضاض على السلطة عبر القوة 

والعنف..
- يوم مؤتمري ألن المبادرة الخليجية فكرة 

مؤتمرية ومن بنات أفكار المؤتمر..
- يوم مؤتمري ألن المتوافق عليه 

والمرشح فيه مرشح مؤتمري وقائد 
المؤتمر  مؤتمري ونائب لرئيس 

وأمينه العام..
يوم مؤتمري ألن هناك من المواقف 

واألحداث والمبادرات واإلرادات 
ما يكفي التاريخ ليسجل أنه 

يوم مؤتمري خالص..
إذاً إن يوم ٢١ فبراير يوم 
مؤتمري ألن صناعة مثل هذا 
اليوم ال يقدر وال يقوى عليه 
إالّ أعضاء وأنصار المؤتمر.. 
وقـــائـــد مــحــنــك وحــكــيــم 
كـ«علي عــبــداهللا صالح» 
رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر.. وحزب وتنظيم 
كالمؤتمر الشعبي العام.. 
وال تجمع األمة فيه إالّ على 
رجل تمرس على القيادة 

في المؤسسة الوطنية 
المتمثلة بتنظيم 

المؤتمر الرائد.

إنه يوم مؤتمري بكل المقاييس والمقادير والحسابات..  
يوم مؤتمري خالص صنعته إرادة مؤتمرية وطنية وخطت تفاصيله حكمة 

يمنية مؤتمرية ناضجة..
يوم مؤتمري ألنه امتداد لمسيرة ونهج أسسه قائد المؤتمر وربان سفينة الوطن 

الزعيم علي عبداهللا صالح..

مع استحقاق االنتخابات الرئاسية المبكرة اليوم النتخاب مرشح   
التوافق الوطني المشير عبدربه منصور هادي لتقلد منصب رئىس 
الجمهورية وقيادة البالد خالل المرحلة االنتقالية المحددة بعامين، يجد 
المؤتمر الشعبي العام كتنظيم رائد والمؤسس للنظام الديمقراطي 
كوسيلة حضارية راقية للحكم والتداول السلمي للسلطة، يجد نفسه اليوم 
أمام محطة جديدة على طريق مسيرة الديمقراطية التي أرسى مداميكها 
المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم التاريخي علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ مطلع ثمانينيات القرن 

الماضي متزامنةً مع منجز تحقيق الوحدة الخالدة.

المؤتمر ينتصر لمسيرته 
الديمقراطية

نعم إن المناضل الكبير المشير 
عبدربه منصور هادي هو مرشح 
تبقى  لكن  لتوافق،  وا المؤتمر 
مسئولية المؤتمر الشعبي العام 
وكل منتسبيه من قيادات وقواعد، 
ــراف ألداء هذا  تتقدم جميع األط
الــدور الوطني التاريخي انطالقاً 
من معطيات كثيرة في مقدمتها أن 
المؤتمر الشعبي العام معني أكثر من 
غيره بتعميم التجربة الديمقراطية 
التجربة كما  وترسيخها عبر هــذه 
كان العهد به في التجارب والمحطات 
الديمقراطية السابقة، إضافة إلى 
ذلك فإن التصويت للمناضل المشير 
ـــادي، وان  عــبــدربــه منصور ه
كانت مسئولية جميع األحزاب 
والتنظيمات السياسية، لكن 
تبقى مهمة ومسؤولية المؤتمر 
الشعبي العام وأعضائه وحلفائه 
أكــبــر وأهـــم مــن غــيــره من 
األطراف األخرى، على اعتبار 
منصور  عبدربه  لمناضل  ا
ــي األســـاس  ــو ف هـــادي ه
مــرشــح المؤتمر 
م  لــعــا ا لشعبي  ا
ـــذي خــرج من  ال
صلبه ومن بين 
صفوفه لتولي 
هذه المهمة 
يخية  ر لتا ا
قناعة  بكل 
 ، عة شجا و
يجد  ـــن  ل
ــا  ــه ــام أم
المؤتمر 

الشعبي العام ومنتسبوه إالّ مقابلتها 
بكل الدعم والمساندة والتأييد وحشد 
دعم كل األطراف األخرى السياسية 
واالجتماعية وبقوة من أجل تنصيب 
هادي رئىساً للجمهورية، وليكون ذلك 
استفتاًء ووفاًء وتكريماً له لتولي هذه 
المسؤولية وانجاز كافة مهام المرحلة 
االنتقالية بمساندة ومــؤازرة شعبية 
كاملة، نستطيع بها تجاوز التحديات 
الكبيرة الماثلة أمامنا التي تبدأ أساساً 
بتنصيب المناضل المشير عبدربه 
منصور هــادي رئىساً للجمهورية 

وقائداً للبالد.
إن جميع أبناء الوطن وبمختلف ألوان 
السياسي وفــي مقدمتهم  طيفهم 
الشعبي  المؤتمر  أعضاء ومنتسبو 
العام مطالبون بتحمل مسؤوليتهم 
الوطنية والتاريخية، وأن يلبوا نداء ٢١ 
فبراير الديمقراطي دون أي تقاعس 
للمشاركة في عملية االقتراع واإلدالء 
بأصواتهم للمناضل الكبير المشير 
عبدربه منصور هادي ومنحه الشرعية 
الدستورية لتولي رئاسة الجمهورية 
وقيادة البالد في هذه المرحلة الدقيقة 
ولنقدم  بها،  التي تمر  والحساسة 
ألنفسنا- قبل المجتمع الدولي الداعم 
لنا- النموذج الديمقراطي الراقي في 
االنتقال السلمي السياسي للسلطة 
وتــداول الحكم، والــذي عبره نتجاوز 
كل الصعاب والتحديات الماثلة أمامنا 
على طريق بناء يمن آمن مستقر ينعم 
بالتنمية والــرخــاء وتطوير تجربته 
السياسية الديمقراطية التي اختارها 
وسيلة للحكم وتداول السلطة خاصة 
وقد اضحت اليوم واحــدة من أفضل 
التجارب الديمقراطية في المنطقة 

ودول العالم الثالث.

عبدالفتاح األزهري

توفيق الشرعبي

دعت النقابة العامة للمهن  
كافة  لتربوية  وا لتعليمية  ا
قياداتها النقابية وجميع التربويين في 
عموم اليمن إلى المشاركة الفاعلة في 
حشد الجماهير إلى صناديق االقتراع 
لممارسة حقهم الدستوري والتصويت 
لمرشح التوافق الوطني المناضل عبد 

ربه منصور هادي.
وقالت النقابة في بالغ صحفي: إنه 

الذين يتصدرون  بالتربويين  جدير 
مشاعل التنوير أن يكونوا في صدارة من 
يرسخ الديمقراطية ويسهم في التوعية 

بأهمية التداول السلمي للسلطة. 
ــذي  ــالغ الــصــحــفــي- ال ــب وأضــــاف ال
حصلت «الميثاق» على نسخة منه -أن 
التربويين سيظلون كما عهدهم شعبنا 
اليمني دعاة محبة ووفاق وسالم وصناع 

مستقبل اليمن الجديد.

طالب الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي/  
محسن عايض-الناشر، رئيس تحرير صحيفة 
«طاهش الحوبان» المشير/ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية، بإحالة المتورطين في التحريض 
على قتل اآلخرين باسم الدين إلى مكتب النائب العام.

وطالب عائض باستيعاب المحرضين على أعمال القتل 
في دورات تدريبية خاصة لمعرفة المبادئ األساسية من 

القانون العالمي لحقوق اإلنسان.
وقال -في رسالة إلى نائب رئيس الجمهورية، تلقى 
المؤتمرنت نسخة منها نشاطركم كافة المسئولية، 

كوننا مواطنين في بلدنا، ولسنا رعايا وأتباعاً عند طرف 
أكان دينياً أم قبلياً أم عسكرياً يستمد قوته بطرق غير 

إنسانية وغير مقبولة في ظل التحول نحو الحرية.
وأشــار إلى أن اليمن خسرت أبــرز مفكريها، وهو 
األستاذ/ جار اهللا عمر على يد متطرف ديني، تم إعدامه 
ولم يتم مساءلة األطراف المحرضة والمتورطة بفتوى 
القتل، منوها الى ماتم اصداره مؤخرا من قبل جماعة 
اطلقوا على انفسهم علماء ، مخالفاً لنصوص الدستور 
والقانون اليمني والمصادق على القانون العالمي 

لحقوق االنسان .

نظمت قيادات نسوية حزبية في المحويت فعاليات استهدفت حشد  
الناخبات للمشاركة في االقتراع باالنتخابات الرئاسية المبكرة 
التي تشهدها اليمن اليوم. والتقت قيادات نسوية مؤتمرية بقيادات في 
قطاعات المرأة في أحزاب اللقاء المشترك. وأكدت اللقاءات على العمل بروح 
الفريق الواحد إلنجاح انتخاب المرشح التوافقي للرئاسة عبدربه منصور 

هادي. كما بحثت سبل ضمان مشاركة واسعة لنساء محافظة المحويت.
وفي السياق نظمت اللجنة النسوية المشتركة من المؤتمر والمشترك 
ندوة في المركز الثقافي بمركز المحافظة، ناقشت أهمية االنتخابات ألمن 

واستقرار اليمن.

المهن التعليمية تدعو التربويين 
للمشاركة الفاعلة في االنتخابات 

الصحفي «طاهش الحوبان» يطالب 
بمحاكمة المحرضين على القتل

نشاطات نسوية في المحويت لدفع 
الناخبات لإلدالء بأصواتهن


