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االنتخابات الرئاسية وفوز هادي برئاسة اليمن

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ق��ال تعال��ى: )وَُق��ِل اعْمَُل��وْا َفسَ��يَرَى اهللُهّ 
عَمََلُكمْ وَرَسُوُلهُ وَاْلمُؤْمِنُوَن(.. صدق اهلل 

العظيم.
باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة ومشاركة فاعلة 
س��ايرت قيادة المؤتمر الش��عبي الع��ام عملية 
االنتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها اليمن 
يوم 21 فبراير منذ أول خطوة في االستعدادات 

لها وحتى إجراؤها وإعالن نتائجها.
لقد مثلت االنتخابات الرئاس��ية المبكرة لحظة 
مفصلية في تاري��خ اليمن المعاص��ر باعتبارها 
مثلت خطوة عملي��ة وواقعية لالنتق��ال باليمن 
إل��ى مرحلة جديدة، وعكس��ت وعيًا ش��عبيًا عبر 
المشاركة الفاعلة والكبيرة فيها، ومثلت ترسيخًا 
للنهج الديمقراطي وجسدت مبدأ التداول السلمي 
للس��لطة عبر االحت��كام إل��ى اإلرادة الش��عبية 
والعودة إلى الشعب الختيار من يحكمه باعتباره 

مصدر السلطة ومالكها.
إن المؤتمر الشعبي العام سيظل ينظر إلى أن 
يوم الحادي والعش��رين من فبراير يوم تاريخي 
كونه جس��د الحكمة اليمانية عبر لجوء اليمنيين 
إلى تج��اوز أخطر أزمة سياس��ية م��رت بها البلد 
وكادت تعصف باليمن أرضًا وإنس��انًا وتذهب به 
نحو ح��رب أهلية لذلك فإن ي��وم 21 فبراير جاء 
ليتجاوز تلك المخاوف وينتقل بالبلد إلى مرحلة 
جدي��دة .إن المؤتمر الش��عبي الع��ام ليفخر أنه 
بقيادته وأعضائه وكوادره وأنصاره وحلفائه كانوا 
هم من أس��هموا في الوصول إلى صنع يوم 21 
فبراير سواء عبر دفاعه عن الشرعية الدستورية 

وإصراره عل��ى التمس��ك بالنه��ج الديمقراطي 
والعودة إل��ى الش��عب الختيار م��ن يحكمه عبر 
صناديق االقتراع م��رورًا بتوقيع فخامة الرئيس 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
والمؤتمر وحلفائه على المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمن��ة وصواًل إلى صنع وإنجاح يوم 
21 فبراي��ر وانتخاب المناضل المش��ير عبدربه 

منصور هادي رئيسًا للجمهورية .
إن المؤتمر الش��عبي الع��ام يعبر ع��ن تهانيه 
وتبريكات��ه العميقة للمناض��ل عبدربه منصور 
ه��ادي النائ��ب األول لرئي��س المؤتم��ر األمين 

العام للمؤتمر الشعبي العام على انتخابه رئيسا 
للجمهورية ويؤك��د المؤتمر الش��عبي العام انه 
بكافة أعضائه وك��وادره وأنصاره وحلفائه كانوا 
ومايزالون وس��يظلون معه داعمين ومساندين 
له لتنفي��ذ واجبات��ه الدس��تورية والقانونية في 
خدمة الشعب اليمني خالل الفترة االنتقالية وبما 
يساهم في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية واليتها 
المزمنة ويخ��رج اليمن إلى بر األم��ان، ويحافظ 
على أمنه واستقراه ووحدته وسيادته واستقالله .

إن المؤتمر الشعبي العام يبارك للشعب اليمني 
أجمع نجاح الع��رس الديمقراط��ي المتمثل في 
االنتخابات الرئاس��ية المبكرة النتخاب المش��ير 
عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية اليمنية، 
فقد أثبت الش��عب اليمني من خاللها أنه ش��عب 
اإليمان والحكمة وقدم بذلك درس��ًا عظيمًا في 
عملي��ة االنتق��ال الس��لمي للس��لطة وأصبحت 
التجربة اليمنية في الخروج من األزمة السياسية 
نموذجًا يحتذى به ف��ي دول أخرى، وبنجاح هذه 
االنتخابات تم إسكات كل األفواه التي كانت تردد 
الشائعات بأن االنتخابات لن تتم وأن قوى بعينها 

تسعى لعرقلة االنتخابات .
لقد ش��هد العال��م كله حرص فخام��ة الرئيس 
علي عبداهلل صال��ح على س��المة اليمن ووحدة 
أراضي��ه وإيصال الوطن إلى بر األمان وإرس��ائه 
لمبدأ التداول السلمي للسلطة كإنجاز يضاف إلى 
اإلنجازات التي تحققت للوطن اليمني خالل فترة 
حكمه وس��يظل التاريخ يذكر له ذلك وأنه غلب 
مصلحة الوطن والش��عب اليمني، وهو ما تحدث 
به المش��ير عبدرب��ه منصور هادي ب��أن فخامة 
الرئيس تعال��ى على كل الج��راح تغليبًا وحرصًا 

على مصلحة الوطن .

كما يعبر المؤتمر الش��عبي الع��ام عن عظيم 
شكره وتقديره لكل أبناء الوطن الذين كان لهم 
الدور الرئيسي إلنجاح العملية الديمقراطية من 
خالل حضورهم الذي فاق التوقعات وتصويتهم 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة وفي مقدمتهم 
قيادات وأعضاء وأنصار وحلفاءه المؤتمر الشعبي 

الع��ام الذي��ن ش��اركوا بفاعلية ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية وصوت��وا للمناضل عبدرب��ه منصور 
ه��ادي رئيس��ا للجمهوري��ة منتصري��ن بذل��ك 
لمواقفهم في الحفاظ على الشرعية الدستورية 
والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع.

إن المؤتمر الش��عبي العام يكرر شكره للجهود 
التي قامت بها اللجنة العليا لالنتخابات واألجهزة 
العس��كرية األمنية لضمان س��ريان االنتخابات 
بالصورة التي تم اإلعداد لها وصوال إلى نجاحها 
،ويترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا خالل 
إجراء االنتخابات من المدنيين والعسكريين وفي 
مقدمته��م كوادر المؤتمر الش��عبي العام الذين 
استش��هدوا وهم ي��ؤدون واجبه��م الوطني في 

إنجاح عملية االنتخابات الرئاسية المبكرة.
كما يكرر شكره لكل الجهود التي بذلت لتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وفي 
المقدمة المملكة العربية السعودية ودول الخليج 
العربي الشقيقة، وكذا االتحاد األوروبي والدول 

الدائمة العضوية في مجلس األمن.
إن المؤتمر الش��عبي العام وه��و يجدد التهنئة 
للمناضل عبدربه منصور هادي بانتخابه رئيسا 
للجمهورية ليؤكد التزامه باستكمال تنفيذ اتفاق 
التسوية السياسية ويجدد دعوته لجميع األطراف 
لاللتزام بما تم االتفاق علي��ه وتغليب المصالح 
العليا للوطن عل��ى أي مطامع ش��خصية ، وكذا 
االلتزام المطل��ق والكامل باس��تكمال تنفيذ ما 
تبقى من المب��ادرة الخليجية وآليته��ا التنفيذية 
المزمنة وقرار مجلس األم��ن 2014 كمنظومة 
متكامل��ة ودون انتقاء بند دون آخ��ر حرصًا على 

سالمة اليمن ووحدة أراضيه .
ا  بَدُ َفيَْذهَبُ جَُفاًء وََأمَّ ا الزَّ قال تعالى :) َفَأمَّ
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العدد: )1597(  التنظيمية4
المؤتمر يهنئ المناضل عبدربه منصور هادي 

بانتخـــابه رئيســًا للجمهــورية
بارك المؤتمر الشعبي العام للشعب اليمني نجاح العرس الديمقراطي في االنتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت الثالثاء 

الماضي.
.وعبر المؤتمر عن اعتزازه وافتخاره بقيادته وأعضائه وكوادره وأنصاره وحلفائه كونهم هم الذين اسهموا في الوصول 
إلى صنع يوم 21 فبراير وانتخابهم لمرشح المؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية.. وأشار إلى ما 
حظي به فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح من شهادة العالم بأكمله واعجابهم بحكمته وحرصه على سالمة اليمن ووحدة 

أراضيه وايصال الوطن إلى بر األمان..

وأكد المؤتمر مساندته الكاملة للرئيس المنتخب في تنفيذ واجباته الدستورية والقانونية من أجل خدمة الشعب اليمني 
وبما يساهم في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

االنتخابات جسدت مبدأ التداول السلمي للسلطة واالحتكام إلرادة الشعب

دان مصدر مسئول في األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
الحادث اإلرهابي الذي استهدف 
حراس بوابة القصر الجمهوري بمدينة 
المكال محافظة ح��ض��رم��وت وأدى 
إلى استشهاد 21 من أف��راد الحرس 
الجمهوري المرابطين هناك، وامرأة ، 
وإصابة 9 آخرين بجروح بينهم ثالثة 

مواطنين.
واعتبر المصدر العملية اإلجرامية 
بأنها تعكس ن��وازع العنف والتطرف 
واإلرهاب لدى منفذيها والمخططين 

لها ومن يقفون وراءها.
وق���ال ال��م��ص��در “إن ذل��ك العمل 
اإلجرامي الجبان يؤكد أن العناصر 
تنظيم  في  لمتطرفة  وا بية  اإلرها
القاعدة والمتحالفين معها ما كان 
لهم أن يتمادوا في ارتكاب جرائم 
القتل واستهداف منتسبي المؤسسة 
العسكرية واألمنية والمواطنين األبرياء 
لوال األزمة السياسية التي انعكست 
ب��آث��اره��ا سلبًا وأس��ه��م��ت ف��ي خلق 
بيئة مناسبة لتلك العناصر للتحرك 
والتخطيط واإلعداد والتنفيذ لجرائمهم 

اإلرهابية”.
وقال: “إن حادث حضرموت اإلرهابي 
يؤكد مخاطر استمرار بعض القوى 

في حمالتها اإلعالمية ضد المؤسسة 
العسكرية واألمنية وف��ي مقدمتها 
الحرس الجمهوري.. مؤكدًا بأن تلك 
الحمالت إضافة إلى قيامها بعملية 
التحريض المباشر فإنها تقدم مبررات 
مسبقة تشجع عناصر اإلره��اب في 

تنظيم القاعدة ومن يتحالف معهم 
لتنفيذ أعمالهم اإلجرامية واإلرهابية.

وأوضح المصدر بأن المؤتمر الشعبي 
العام وهو يجدد إدانته الشديدة لذلك 
الحادث اإلرهابي الجبان ليؤّكد أن 
مواجهة اإلرهاب بكافة أشكاله وأنواعه 
كانت وستظل في مقدمة أولوياته 
الفكرية والثقافية وأدائه السياسي، 
تأكيد دعمه ومساندته  كما يجدد 
ئيس  ر مة  فخا كلمة  تضمّنته  لما 
الجمهورية عبد رب��ه منصور هادي 
أمام البرلمان والتي أّكد فيها استمرار 

مواجهة القاعدة باعتباره واجبًا دينيًا 
ووطنيًا”.

ودعا المؤتمر الشعبي العام كافة 
لسياسية  ا لتنظيمات  وا األح����زاب 
أبناء  وك��اف��ة  المدنية  والمنظمات 
المجتمع إل��ى إدان���ة ه��ذه األعمال 
اإلره��اب��ي��ة وال��وق��وف ص��ف��ًا واح���دًا 
لمواجهتها باعتبارها أعمااًل تستهدف 
أم���ن واس��ت��ق��رار وسكينة ال��وط��ن 
وال��م��واط��ن، م��ش��ددًا ع��ل��ى رفضه 
للمحاوالت الرامية إلى إيجاد مبررات 
لهذه األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة ومحاولة 
البعض توظيفها في إطار مماحكات 

سياسية مفضوحة.
وطالب المصدر األجهزة العسكرية 
واألمنية بالقيام بواجبها في مالحقة 
الجناة وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة 

لينالوا جزاءهم العادل.
بين  للمصا لمصدر  ا تمنّى  وفيما 
الشفاء العاجل، ترحّم على أرواح 
الشهداء الذين قضوا في حادث المكال 
وهم يؤدون واجبهم الوطني، معبّرًا 
ع��ن تعازيه ال��ح��ارة لكافة أسرهم 
وذويهم، سائاًل اهلل العلي القدير أن 
األنبياء  مع  جناته  يسكنهم فسيح 
والصديقين والشهداء وحسن أولئك 

رفيقًا.

عبرت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمحافظة تعز 
عن ادانتها واستنكارها الشديد للحادث االجرامي الغادر الذي 
تعرض له موكب الشيخ/ عبدالرحمن محمد علي عثمان - 
رئيس مجلس الشورى االربعاء بمحافظة ذمار ، معتبرة ذلك حرابة 
وفسادا في االرض كما ان استهداف رئيس مجلس الشورى يعني 

استهداف الوفاق الوطني..
وطالبت في بيان لها الجهات االمنية والقضائية سرعة التحرك اللقاء 
القبض على مخططي ومنفذي الجريمة الشنعاء ومن يقف خلفها 
وتطبيق شرع اهلل فيهم..وجاء في البيان: إنه في غمرة البهجة التي 
تعيشها بالدنا أقدمت عصابة مسلحة إجرامية على تنفيذ االعتداء 
اإلجرامي على موكب الشيخ محمد علي عثمان رئيس مجلس الشورى 
يوم األربعاء 22 فبراير في منطقة بني سالمة بآنس محافظة ذمار.

ودانت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة تعز هذا االعتداء.. مثمنة 
المواقف الوطنية لرئيس مجلس الشورى وأسرته الذين كان لهم دور 

كبير في انتصار الثورة اليمنية 26 سبتمبر.
الجدير بالذكر ان رئيس مجلس الشورى لم يكن موجودًا داخل 

الموكب الذي تم االعتداء عليه من قبل قطاع الطرق.

دان الحادث االرهابي في المكال

املؤتمر: مواجهة اإلرهاب كانت
 وستظل يف مقدمة أولوياتنا

المؤتمر والتحالف الديمقراطي يدينون 
اعتراض موكب رئيس مجلس الشورى 

يوم 21 فبراير يوم 
تاريخي جسد الحكمة 

اليمانية في تجاوز
 اخطر أزمة

المؤتمريون وحلفاؤهم 
وأنصارهم صنعوا مجد 

الديمقراطة

الشعب قدم درسًا 
عظيمًا في التداول 

السلمي للسلطة

 سيظل المؤتمر داعمًا 
ومساندًا للرئيس لتنفيذ 

بنود المبادرة الخليجية

دان مصدر مسئول في األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام 
محاولة االغتيال التي تعرض لها 
محافظ مأرب ناجي علي الزايدي رئيس 
الهيئة التنفيذية عضو اللجنة الدائمة 
للمؤتمر الشعبي العام من قبل عناصر 

تابعة ألحزاب المشترك.
وقال المصدر: إن محاولة االغتيال 
الفاشلة التي تعرض لها ال��زاي��دي 
الثالثاء تعد انتهاكًا صارخًا لقيم التوافق 
الوطني ومحاولة لضرب مساعي جهود 
التسوية السياسية التي تعيشها البالد.
مؤكدًا أن إق��دام عناصر المشترك 
على محاولة اغتيال المحافظ الزايدي 
في اليوم الذي شهدت فيه البالد عرسًا 
بات  االنتخا في  متمثاًل  ديمقراطيًا 
من  ًا  كثير يثير  لمبكرة  ا لرئاسية  ا
التساؤالت عن حقيقة قبول المشترك 
بمبدأ التوافق وسعيه لتجاوز الماضي 
تنفيذ  استكمال  والسير في عملية 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

األجهزة  لمصدر  ا لب  لمزمنة.وطا ا
األمنية القبض على الجناة وتسليمهم 

إلى العدالة.
وكان محافظ مأرب قد نجا الثالثاء 
من محاولة اغتيال هى الثالثة خالل 
االشهر الماضية ، وكشفت مصادر 

محلية بمحافظة مأرب قيام عناصر 
تابعة ألحزاب اللقاء المشترك بالتقطع  
لموكب المحافظ العميد/ ناجي بن على 
الزايدي محافظ محافظة مأرب أثناء 
عودته من زيارته التي قام بها لالطالع 
على سير عملية االقتراع لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة بالمحافظة.واطلقت 
نيران اسلحتها بكثافة مستهدفة حياة 

المحافظ.
وذكرت مصادر ل�»الميثاق« أن الجناة  
الذوا بالفرار فور تنفيذهم لمحاولة 

االغتيال الفاشلة .
مؤكدة أن ذلك العمل الجبان يعد خرقا 
واضحا لالتفاق السياسي الموقع بين 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب 

اللقاء المشترك وشركائه.
وك��ان محافظ م��أرب ناجي بن علي 
ال��زاي��دي نجا في سبتمبر من العام 
الماضي من محاولة اغتيال قتل فيها 

أحد مرافقيه وأصيب 4 آخرين ..

المؤتمر يدين محاولة ميلشيات 
االصالح اغتيــال الزايـدي 

األزمــة السياســية 
ســمحت للعناصــر 
اإلرهابيــة بارتكاب 

جرائم بشعة


