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خالل اللقاء الموسع للقيادات السياسية :

نائب الرئيس : اليمن سيتجاوز الوضع الصعب عبر بوابة االنتخابات

وف��ي ه��ذا اللقاء الجمعي الكبير ال��ذي بدأ 
بالسالم الوطني وآي من الذكر الحكيم تاله 
الشيخ يحيى الحليلي تحدث االخ المناضل 
عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
ال��ى الحاضرين جمعيا، معربا عن سعادته 
لهذا الجمع الغفير الذي يمثل مجتمع اليمن 
كله من كل المحافظات والمناطق في امانة 
العاصمة ..مشيرا الى ان العاصمة دائما تحتوي 
على ممثلين من جميع مناطق ومحافظات 
الجمهورية والعاصمة بذلك تمثل الوحدة 

الوطنية بكل معانيها وصورها .
واك��د االخ نائب رئيس الجمهورية الى ان 
العاصمة صنعاء قد عانت اشد المعاناة وال تزال 
من تعمد انقطاعات الكهرباء والمياه وسائر 
خدمات البنية التحتية كما عانت من الصدامات 
المسلحة وقطع الطرق وال��ش��وارع وافساد 
الحياة العامة بصورة همجية ال تمت الى الدين 

واالخالق واالنسانية بأي صلة.
وق��ال االخ عبدربه منصور ه��ادي »: لقد 

فضلت اليوم ان تكون أولى لقاءاتي 
المحورية هي اللقاء بقيادة وشرائح 
امانة العاصمة من علماء واعضاء 
مجالس محلية ومشائخ وشخصيات 
اجتماعية وثقافية ومهنية وسائر 
منظمات المجتمع المدني كونها 
تمثل صورة للمجتمع اليمني ككل .

واعتبر االخ نائب رئيس الجمهورية 
ان ق��ي��ادة ال��دول��ة والحكومة في 
ال��ع��اص��م��ة تمثل ك��اف��ة عناصر 
المجتمع، منوها بان معاناة العاصمة 
صنعاء لتلك االسباب التي أشرنا 

اليها كانت اشد معاناة عن غيرها من عواصم 
المحافظات .

وقال »: لقد استقرأت الوضع رغم الجهود 
التي بذلناها اال إنني وجهت السؤال لنفسي 
كيف نتقدم الى االنتخابات وهذه الصعوبات 
تعكس المشهد السياسي السيء في امانة 
العاصمة وفي بعض عواصم المحافظات إال 
ان وضع العاصمة يظل أصعب وتتركز فيها 
المشكلة بشكل اكبر، مما يعكس نفسه على 

اليمن ككل .
واضاف قائال : لهذا يجب علينا جميعا تشمير 

السواعد ورص الصفوف واستنهاض الهمم 
من جميع االحزاب والقوى السياسية ومنظمات 
المدني والشخصيات االجتماعية  المجتمع 
والجماهيرية واالبداعية من اجل اخراج وطننا 
وشعبنا اليمني االب��ي من الظروف الصعبة 
واالزمة الراهنة عبر بوابة االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التى ستجرى في ال���21 من الشهر 
الحالي واالنطالق صوب الغد المأمول بأذنه 

تعالى.
واكد نائب رئيس الجمهورية أن شعبنا قد 
جنبه اهلل ويالت الحرب االهلية والصدام المسلح 
الذي ال تحمد عقباه بفضل الجهود الكبيرة 
التي بذلت بالتعاون مع كل القوى السياسية 

والوطنية والجهود التي صبت في 
ذات المنجز على المستويين 
االقليمي والدولي من اجل 
س��الم��ة وام���ن واس��ت��ق��رار 
اليمن على اس��اس حرص 
المجتمع الدولي من أجل 
تجنب المخاطر ليس من 
اج���ل ال��ي��م��ن فحسب بل 
على المستويين االقليمي 
والدولي وتلك الجهود كانت 
مبعث االمال لنا جميعا من 
اجل اجتياز الوضع الصعب 
الذي عشناه ونعيشه خالل 

الفترة الراهنة بأشكاله الصعبة والمعقدة 
والحساسة .

وتابع نائب رئيس الجمهورية : » لعلكم جميعا 
تتذكرون الظروف الصعبة خالل اشهر يونيو 
ويوليو واغسطس وما صاحبها من ازمة حادة 
في المشتقات النفطية والغازية والتموينية، 
وكانت المستشفيات تشكو من انعدام وقود 
الطاقة وهو ماعرض مرض الكلى واالطفال 
الخدج » المواليد » وغ��رف العناية المركزة 
الى خطر الموت .. وفي هذا الظرف الخطير 
واالستثنائي حاولنا بكل الجهود الممكنة ان 

نعمل على الحد من تفاقم الوضع وتوفير ما 
يمكن توفيره من المتطلبات االنفة الذكر وكان 
لبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية 
السعودية الشقيقة بادرة طيبة ومكرمة رائعة 
جاءت في أدق ظرف حيث وجه بتمويل اليمن 
بمشتقات الطاقة من النفط والديزل ،وفي هذا 
المقام ال يسعنا إال تسجيل الشكر والتقدير 

لخادم الحرمين وللشعب السعودي الشقيق.
واكد االخ نائب الرئيس ان الصبر، والصبر 
وح��ده كان السالح االفضل لتجاوز االوض��اع 
الصعبة خصوصا من قبل أبناء امانة العاصمة 
صنعاء وتحملهم المشاق الثقيلة بكل انواعها 
حتى ب��دأت ال��ح��وارات والمقاربات 
ب��ي��ن ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة، وف��ي 
المقدمة فخامة االخ علي عبداهلل 
الجمهورية رئيس  صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الذي ذهب 
الى الرياض للتوقيع على المبادرة 
الخليجية واليتها المزمنة مع القوى 
السياسية المعارضة وغلب بذلك 
مصلحة الوطن وامنه واستقراره 
وتجنب اليمن الويالت على مصلحته 

الشخصية.
واشار االخ نائب رئيس الجمهورية 
الى ان االنتخابات الرئاسية المبكرة 
في الواحد والعشرين من فبراير الجاري هي 
توافقية لفترة استثنائية والظرف استثنائي 
والمهمة استثنائية ومحددة وفقا للمبادرة 
الخليجية واليتها المزمنة وقرار مجلس االمن 
2014 م وتلك مسؤولية تاريخية يجب ان 
يضطلع بها ابناء شعبنا اليمني جميعا من شرقه 
الى غربه ومن شماله الى جنوبه كمسؤولية 
وطنية جماعية تهدف الى اخراج وطننا وشعبنا 
اليمني العظيم من االزمة والظروف الصعبة 
والراهنة والخروج من عنق الزجاجة إلى آفاق 

التطور واالزدهار .

المؤتمر يدين االعتداء على 
الشباب في كريتر ويطالب 
األمن بضبط المتسببين 

 دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي 
العام األعمال االستفزازية وأعمال العنف 
التي شهدتها مدينة كريتر بمحافظة عدن 
يوم أمس األول من خالل االعتداء على 
الشباب المعتصمين في ساحة كريتر 

وحرق لخيامهم.
وج��دد المؤتمر الشعبي العام رفضه 
العنف والفوضى  القاطع لكل أعمال 

والتخريب من قبل أي جهة كانت.
واستهجن المصدر محاولة بعض القوى 
إقحام المؤتمر الشعبي وقياداته في تلك 
األعمال، مشيرًا إلى أن تلك القوى تحاول 
من خالل ادعاءاتها الهروب من تحمل 
مسؤوليتها عن تلك األح��داث وتورطها 

فيها.
وطالب المصدر األجهزة األمنية بتحمل 
مسؤوليتها والقبض على المتسببين في 

أحداث كريتر وتقديمهم إلى العدالة. 

اللجنة التنفيذية للمؤتمر تضع اآلليات لرتجمة دليل اللجان االنتخابية
> وقفت اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر الشعبي العام في 
اجتماعها المنعقد برئاسة 
األستاذ ع��ارف الزوكا عضو 
اللجنة ال��ع��ام��ة- رئ��ىس 
لترتيبات  ا م  م���ا أ للجنة-  ا
الجارية لإلعداد والتحضير 
إلجراء االنتخابات الرئاسية 
ال��م��ب��ك��رة ف��ي 21 فبراير 
ال��ج��اري، والكفيلة بضمان 
تحقيق نسبة مشاركة عالية 
للناخبين واالدالء بأصواتهم 
لمرشح ال��ت��واف��ق الوطني 
األخ ال��م��ن��اض��ل/ عبدربه 
منصور هادي- نائب رئيس 
النائب األول  الجمهورية- 
لرئيس المؤتمر األمين العام.
واطلعت اللجنة على ما تم 

انجازه من المهام في هذا 
االط��ار وخصوصًا المتعلقة 
على  بية  نتخا ال ا لحملة  با
كما  لتنظيمي،  ا لمستوى  ا
ن��اق��ش��ت ب��رن��ام��ج ال��ن��زول 
الميداني إلى المحافظات.. 

إضافة إلى عدد من تقارير 
اللجان المتخصصة باألمانة 
العامة واللجان الميدانية حول 
ما تم تنفيذه على مستوى 
ت  يا ير لمد ا و ت  فظا لمحا ا
وال���ب���رام���ج ب��ه��دف حشد 
الناخبين من أعضاء المؤتمر 
لمستقلين  ا و ه  ر ن���ص���ا أ و
النجاح هذا الحدث الوطني 

والديمقراطي.
هذا وقد استعرضت اللجنة 
للجان  لتنفيذي  ا ل��دل��ي��ل  ا
االنتخابية المشتركة، حيث 
وضعت اآلليات التنفيذية له 
وفقًا لما تم اقراره.. كما أقرت 
عددًا من المعالجات والحلول 
لتجاوز الصعوبات في العمل 

الميداني.

عبداهلل غانم  يتماثل للشفاء
تعرض االستاذ عبداهلل أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس 
الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام لوعكة صحية بعد 

ظهر اليوم نقل على اثرها الى المستشفى.
وعلمت »الميثاق« ان االستاذ عبداهلل غانم قد تعافى وتجاوز 
مرحلة الخطر بفضل اهلل حيث يرقد حاليًا في مستشفى لبنان 
بالعاصمة.أعضاء المؤتمر والتحالف وانصارهم ومحبيه يتمنون 
لألستاذ عبداهلل غانم الهامة الوطنية الكبيرة الصحة والعافية 
والعودة لمواصلة نضاله الوطني الذي كرس له حياته خدمة 

للشعب والوطن..وسالمات يا بو محمد

االنتخابات 
توافقية 

واستثنائية 
تنفيذًا للمبادرة 

الخليجية

على جميع القوى 
السياسية رص 
الصفوف إلخراج 
الوطن من األزمة 

الراهنة

خيارنا أن نكون معًا

> معًا لبناء يمن جديد شعار تختزل فيه معاني ومضامين حاجات ومتطلبات وضرورة أن 
يكون اليمانيون معًا على اختالف مشاربهم وتياراتهم وتوجهاتهم وألوان طيفهم السياسي 
إلخراج الوطن من أزمته موحدًا ديمقراطيًا تعدديًا.. جميعهم يستشعرون المسئولية تجاه  
أمنه واستقراره ونهوضه وبنائه متسلحين بعزيمة واصرار لتشييد صروح قوية تنشد 

التقدم واالزدهار.. 
انه شعار يدعونا لما يجب ان نكون عليه في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة والدقيقة 

والحساسة من تاريخنا الوطني..
انه باختصار تعبير مكثف لألهمية التي تكتسبها االنتخابات الرئاسية المبكرة وللضرورة 
المجسدة الرادة أبناء اليمن الواعية المستوعبة لحقيقة ان مبدأ التداول السلمي للسلطة 
اليتحقق إال عبر صناديق االقتراع، مؤكدين في ذلك على تمسكهم بالديمقراطية خيار ال 
رجعة عنه وهو مكسب ومنجز أرسى أسسه ورسخ مداميكه فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.. وسيتوجه أبناء شعبنا في 21فبراير 
الجاري بالتصويت لالخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام باعتباره المرشح التوافقي الذي أجمعت علىه القوى 
السياسية وفي المقدمة المؤتمر الشعبي وحلفاؤه وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه وتجلى 
هذا التوافق باتجاه االتفاق الموقع يوم السبت بينهما على تشكيل لجان وفرق انتخابية 
مشتركة على كافة المستويات بمثابة التأكيد على التزامهما ليس فقط بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة ولكن ايضًا بأن يعكس هذا الشعار على أرض الواقع في الفترة 
القادمة مدركين ان التحديات واالخطار التي واجهت وتواجه اليمن اليمكن االنتصار عليها 
وتجاوزها إال بالتوافق واالتفاق الذي ينبغي ان يحققه المؤتمر الوطني للحوار والذي بدون 
شك اليكون بين المؤتمر والمشترك ولكنه سوف يشمل كل األطراف السياسية بالساحة 
اليمنية وسوف تطرح كافة القضايا على طاولته، كما أشار االخ عبدربه منصور هادي في 
الكلمة التي ألقاها في حفل تدشين حملته االنتخابية لالنتخابات الرئاسية المبكرة بدون 

خطوط حمراء وبطبيعة الحال القضية الجنوبية وصعدة في الصدارة.
في هذا المنحى يمكن اعتبار اتفاق المؤتمر الشعبي واحزاب المشترك على تشكيل 
لجان وفرق مشتركة وعلى كافة المستويات للعمل معًا بهدف انجاح االنتخابات الرئاسية 
المبكرة، يحمل أبعادًا ودالالت تفاعلية يمكن من خاللها استشراف النجاحات المستقبلية 
في اطار االستحقاقات الوطنية في المرحلة القادمة وسيجد جميع الحلول والمعالجات 
لكافة القضايا مهما كانت معضالتها وتشابكات تعقيداتها مادامت النوايا خلصت واالرادة 
السياسية صدقت، وهذا هو مايمكن استخالصه من مؤشر اتفاق المؤتمر والمشترك 
الهادف الى انجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشكل منعطفًا تاريخيًا حيويًا 
واستراتيجيًا في مسيرة تحوالت اليمن الموحد والديمقراطي اآلمن والمستقر المتطور.. 
وهكذا يكتسب شعار »معًا لبناء يمن جديد« محتواه الحقيقي في حاضر وغد شعبنا وأجياله 

القادمة.

المحرر السياسي

حضر االخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية اللقاء الموسع الذي عقد في الصالة الكبرى بالقصر الجمهوري بصنعاء بحضور اعضاء مجلسي 
النواب والشورى والمجالس المحلية بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني بكل اتجاهاتها ومشاربها والعلماء والمشائخ والشخصيات االجتماعية 

والجماهيرية واالبداعية بكل اطيافها .

رئيس الجمهورية جنب الوطن 
الويالت وحفظ أمنه واستقراره

استياء من تحريض منذوق على المؤتمر
> عبر أكاديميون وسياسيون ومثقفون واعالميون عن 
استيائهم الشديد من الخطاب التحريضي والعدائي واالستفزازي 
الذي جاء في كلمة وزير الثقافة عبداهلل عوبل منذوق في بداية 
فعاليات الندوة حول االنتخابات الرئاسية المبكرة، والتي حضر 
افتتاح أعمالها الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر- مستشار رئيس الجمهورية أمس في المركز 
الثقافي بصنعاء.. وقالوا: في الوقت الذي كنا نتوقع أن تكون 

كلمة وزير الثقافة تحمل خطابًا وطنيًا يخدم المرحلة التوافقية 
الراهنة خصوصا وبالدنا على مشارف إجراء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة، غير أن خطاب عوبل جاء عدائي واستفزازي ال يعبر عن 
التوافق الذي اجمع عليه كل الفرقاء السياسيين.. مؤكدين أن 
المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع خطابًا هادئًا ومسؤواًل يعبر 
عن التوافق الوطني ويدعو إلى التسامح والتصالح الذي يخدم 

مصلحة اليمن.


