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وأشار الدكتور اإلرياني إلى أن 
األخ علي عبداهلل صالح- رئيس 
تمر  لمؤ ا ئيس  ر ية  ر لجمهو ا
الشعبي العام- اتصل به وحّثه 
على تفعيل دور هيئات المؤتمر 
وحلفائه إلن��ج��اح االنتخابات 
طب  خا و . ة لمبكر ا سية  ئا لر ا
اإلري��ان��ي ق��ي��ادات المؤتمر: 
يسعدني أن أنقل إليكم تحيات 
األخ الرئيس علي عبداهلل صالح، 
وال أقولها مجاملة فقد اتصل 
بي شخصيًا وحثني على تفعيل 
دور اللجنة العامة والقيادات 
المؤتمرية ودور حلفائنا وأن 
نؤدي واجبنا على أكمل وجه في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة، 
وشكرًا له وتقديرًا منا الهتمامه 

بهذا األمر.وهنا نص الكلمة:
يسعدني أن أنقل إليكم تحيات 
األخ ال��رئ��ي��س ع��ل��ي ع��ب��داهلل 
صالح، وال أقولها مجاملة فقد 

اتصل بي شخصيًا أول من أمس 
وحثني على تفعيل دور اللجنة 
العامة والقيادات المؤتمرية 
ودور حلفائنا وأن نؤدي واجبنا 
على أكمل وجه في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة، وشكرًا له 
بهذا  الهتمامه  منا  وتقديرًا 

األمر.
اإلخوة واألخوات:

ال شك أن المؤتمر الشعبي 
وحلفاءه هم العمود األساسي 
ف��ي ن��ج��اح ه��ذه االنتخابات، 
وأقول لكم قد تسمعون جعجعة 
وال ترون طحينًا.. ولكننا جميعًا 

نراهن على المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه، نراهن عليهم 
ف��ي ك��ل مركز انتخابي على 

مستوى الجمهورية.
إنكم أيها اإلخوة المشرفون، 
إنكم أنتم القادرون والمؤثرون 
والفاعلون في الميدان.. نحن 
وراءك����م ولكننا ال نستطيع 
أن نعمل الشيء اليسير مما 

ستعملونه..
إنكم ستذهبون إلى المراكز 
االنتخابية وستحثون المواطنين 
والمواطنات على الخروج يوم ال� 
)21( من فبراير، وذلك اليوم هو 

يوم من أيام المؤتمر الشعبي 
العام أواًل وأخيرًا ألن المؤتمر 
الشعبي العام الذي تسمك وأصر 
على أن ال تنقل السلطة إال عبر 
الشرعية الدستورية وصندوق 

االنتخابات.
وكان أول من نادى بذلك األخ 
الرئيس علي عبداهلل صالح.. 
أول من نادى بإجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة ون��ادى بالنقل 
السلس للسلطة عبر صناديق 
االق��ت��راع، فلماذا ننكر للحق 
وج��وده ونغطي على الشمس 

بأصابعنا..

اإلخوة واألخوات:
إن المهمة التي أماكم مهمة 
كبرى وإن أجركم عند اهلل أكبر 
ألنكم ستخرجون الوطن من 
أزم��ة كانت خانقة وم��دم��رة.. 
ألنكم ستخرجون الوطن إلى 
ع��ه��د ه��و ع��ه��د دي��م��ق��راط��ي 
تعددي يؤمن بالتداول السلمي 
للسلطة.. وأن��ت��م س��ادة هذا 
الميدان وأنتم فرسانه فلذلك 
أؤكد لكم أن المسئولية الواقعة 
على عاتقكم مسئولية كبرى 
وأن التاريخ سينظر إليكم عبر 

السنتين وربما العقود القادمة 
لشعبي  ا لمؤتمر  ا ن  إ ليقول 
العام وحلفاءه كانوا هم العجلة 
للجماهير  لمحرك  وا علة  لفا ا
لتذهب إلى صناديق االقتراع 
يوم ال�� )21( من فبراير.كما 
أؤكد لكم أن الثقة بكم جميعًا 
ثقة كاملة ومطلقة.. وأؤكد لكم 
أن األخ نائب رئيس الجمهورية 
المناضل عبد ربه منصور هادي 
يراهن عليكم أواًل وقبل كل 

شيء..
إنه يراهن على مؤتمريتكم 
ويراهن على ميثاقكم وإيمانكم 
به، ويراهن على أن أبناء وبنات 
المؤتمر الشعبي العام، وحلفاء 
وحليفات المؤتمر الشعبي العام 
سيقومون بعمل تاريخي، فلهم 
مقدمًا الشكر واالمتنان ولهم 
منا الدعاء وبالتوفيق والنجاح.

والسالم عليكم.

في تدشين الحملة االنتخابية بأمانة العاصمة:

اإلرياني: 21 فبراير يوم من أيام المؤتمر الشعبي العام
أّك��د الدكتور عبدالكريم االرياني- النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام- أن 
المؤتمر الشعبي وحلفاءه هم العمود األساسي 
في نجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة التي 

ستشهدها بالدنا يوم 21 فبراير الجاري.
جاء ذلك خالل ترؤسه حفل تدشين المؤتمر الشعبي 
العام للحملة االنتخابية للمرشح الرئاسي عبد ربه 
منصور ه��ادي بالعاصمة صنعاء الخميس بحضور 
األمينين العامين المساعدين للمؤتمر سلطان البركاني 
والدكتور أحمد بن دغر، وأحمد الكحالني عضو الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر مشرف المحافظة، وأمين جمعان 
أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة، وفاطمة الخطري 
عضو اللجنة العامة بالمؤتمر رئيسة دائرة المرأة، 

ومختلف قيادات المؤتمر بالعاصمة.

واوضح الشيخ البركاني: أواًل أنا غادرت صنعاء 
في 31 من الشهر الماضي إلى خارج الوطن للعالج 
ولم أعد إال مساء يوم 15 فبراير، واستغرب تضليل 
تلك المواقع للرأي العام بأننا تلقينا تعليمات 
للعمل ضد االنتخابات، مضيفًا: ولعل أكبر دليل 
على كذب هؤالء أن خالد عبدالرحمن األكوع سفير 

الوطن في إيطاليا غير موجود في اليمن أصاًل.
وق��ال األمين العام المساعد للمؤتمر: وإننا 
لنعذرهم أنهم يتحدثون عن االنتخابات عبر 
الوسائل اإلعالمية فقط، أما من الناحية العملية 
فلم نرَ ما يشير إلى صدقهم ،وإنني ألكرر ما قلته 
في مجلس النواب من خشيتي أن يكرروا موقف 
انتخابات الرئاسة عام 1999م حين أعلن محمد 
اليدومي أمين عام اإلصالح- آنذاك- أن الرئيس 
علي عبداهلل صالح مرشح اإلصالح لالنتخابات 
الرئاسية، وال يعلمون من هو مرشح المؤتمر، 
وحين ج��اءت المصداقية ي��وم التصويت غاب 
اإلصالحيون، وهي حقيقة يعرفها الجميع وأتمنى 
أال يكرروا ذلك اآلن مع المرشح التوافقي المناضل 
عبدربه منصور هادي، خصوصا وأمامنا بعض 
الشواهد بأن اللجان المشتركة والفرق الميدانية 
والخطط التي يفترض أنها قد أنجزت ليس لها 

وجود على أرض الواقع.
وقال البركاني: أما الحديث عن المؤتمر وأن 
هناك أي انقسام فيه فهو حديث مردود عليهم 
الن المشير عبدربه منصور ه��ادي هو نائب 
رئيس الجمهورية والنائب األول لرئيس المؤتمر 
واألمين العام للمؤتمر الشعبي العام في األصل 
وواحد من أبرز رجاالت المؤتمر والشريك للرئيس 
علي عبداهلل صالح في تحقيق االنجازات وقيادة 

ال��ت��ح��والت خ���الل ال��ف��ت��رة 
ال��م��اض��ي��ة..وأض��اف :إن كل 
ق��ي��ادات المؤتمر وق��واع��ده 
بدءًا من الرئيس علي عبداهلل 
لغ  با باهتمام  بع  تتا لح  صا
وتبذل كل ما بوسعها إلنجاح 
االنتخابات الرئاسية باعتبار 

عبدربه منصور هادي قياديًا في مقدمة صفوف 
المؤتمر وأثبت في كل الظروف والمواقف أنه رجل 
المبادئ والقيم وأنه تربى على احترام واجباته 

ومسئولياته ولم تكن في مسيرة حياته ما يجعل 
من يعملون معه يشعرون تجاهه إال بكل إجالل 
وتقدير، ولقد عرفه اليمنيون جميعًا خالل شهور 
األزمة وأهمها منذ لحظة وقوع حادث جامع دار 

الرئاسة وحتى اليوم.
وقال األمين العام المساعد: 
إن ك��ل ق��ي��ادي��ي المؤتمر 
بشكل عام وب��دون استثناء 
 21 ي���وم  لجعل  يعملون 
فبراير يومًا تاريخيًا، ألن نجاح 
المرشح التوافقي عبدربه 
منصور ه��ادي هو مسئولية المؤتمر بالدرجة 
األولى ،معبرًا في الوقت نفسه عن أمله في أن 

يصدق اآلخرون ويوفون بوعودهم.

وأكد البركاني أن قيادات المؤتمر تعمل في 
قطاعات مختلفة وموزعة على كل المحافظات 
وقال :أنا شخصيًا وقد عدت بعد العملية الجراحية 
واالستشفاء ذاهب إلى محافظة تعز لقيادة الحملة 

االنتخابية لالنتخابات الرئاسية المبكرة.
وأض��اف: وإني ألدعو ليس المؤتمريون فقط 
من أبناء محافظة تعز المشاركة في االنتخابات 
ولكن كل أبناء محافظة تعز سواء المقيمين فيها 
أو المقيمين في المحافظات األخرى أن يكونوا 
سباقين في الحضور إل��ى مراكز االنتخابات 
واإلدالء بأصواتهم للمرشح التوافقي عبدربه 
منصور هادي ألن ذلك ليس التزامًا فقط على 
أبناء هذه المحافظة التواقين دائمًا إلى الممارسة 
الديمقراطية ولكنها مسئولية إلنقاذ اليمن من 

المحنة التي وضعها فيها تجار األزمات والداعون 
إلى تمزيق الصف الوطني .

وأض���اف األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد: إن إج��راء 
االنتخابات هي مقدمة للخروج من األزمة واالنتقال 

إلى تنفيذ بقية بنود المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة والتي جعلت اليمن 
محل تقدير واحترام العالم، 
ووضعت الرئيس علي عبداهلل 
صالح موضع العظماء الذين 
شعوبهم  لح  مصا يضعون 

ومستقبل أبنائهم على رأس أولوياتهم.
وقال: لقد أثبت الرئيس من خالل توقيعه على 
المبادرة الخليجية أنه ذلك الزعيم الذي نذر حياته 

منذ الصغر لخدمة هذا البلد وسيظل مع المرشح 
عبدربه منصور ه��ادي يعمالن بنفس ال��روح 
وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى، وقد ثبث خالل 
مسيرة الماضي أن الرئيس وهادي كان نصب 
أعينهما مصلحة اليمن وليس الذات أو المناصب 
وكل واحد منهما بادل اآلخر الثقة المطلقة والوفاء 

الذي اليقبل الشك.
وأضاف البركاني: أما بالنسبة لي فإن ما يربطني 
بالرئيس علي عبداهلل صالح وبالنائب عبدربه 
منصور هادي أكبر بكثير من عالقة عمل أو عالقة 
انتماء حزبي وليثق أولئك الذين يحاولون تسريب 
الشائعات أن كل ما يشيعونه ال نلقي له بااًل وال 
يصغي له عبدربه منصور هادي أذنًا بل يسخر 

منه كما يسخر من صناعه..
وأكد األمين العام المساعد للمؤتمر :إن مروجي 
الشائعات لن يستطيعوا النيل من تماسك المؤتمر 
الذي أثبت خالل شهور األزمة وفي كل المحن أنه 
صمام أمان هذا الوطن وأن قيادته ال تتنازعها 
األهواء وال تفرقها المصالح وثبت بالدليل القاطع 
أن المؤتمر ازداد ق��وة وصالبة خ��الل الشهور 
الماضية وأن الخبث والخبائث قد غادروه إلى غير 
رجعة وحسب المؤتمريين أن يقولوا »ما طهر مني 
وما خبث من الشيطان«.وتابع: وليعلم أولئك 
الذين اليعلمون أن الرئيس علي عبداهلل صالح 
يتابع قيادات المؤتمر من مشفاه في نيويورك 
ويحثهم بل ويناشدهم بذل كل ما في وسعهم 
إلنجاح االنتخابات ورفع نسبة المصوتين فيها، 
وحسب أعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه وكل 
الخيرين في هذا البلد أنه لم يغب عن االنتخابات 
أو عن حرصه وزمالته لعبدربه 
منصور هادي لحظة واحدة..
واختتم البركاني تصريحه 
ب��ال��ق��ول: أم��ا قائد الحرس 
الجمهوري العميد الركن احمد 
علي عبداهلل صالح فهو جندي 
ينفذ تعليمات عبدربه منصور 
هادي الذي يتعامل معه كابن ال كقائد عسكري 
واالتصاالت بينهما ال تنقطع يوميًا فضاًل عن 

اللقاءات .

البركانــي : إنجاح االنتخابات مسئولية المؤتمر 

نائب الرئيس يراهن على المؤتمر وحلفائه يوم 21 فبراير
املؤتمر  العمود االساسي يف نجاح االنتخابات

سخر الشيخ سلطان البركاني- األمين العام المساعد ورئيس الكتلة 
البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- من التصريحات التي نشرتها بعض 
المواقع وتداولتها بعض الصحف بشأن االنتخابات الرئاسية وبعض الوسائل 
اإلعالمية نقاًل عن موقع ما يسمى بـ"أنصار الثورة التابع للمنشق علي محسن" 
من أن أطرافًا أو أفرادًا داخل المؤتمر يعملون ضد االنتخابات الرئاسية 
موردين اسمه واسم قائد الحرس الجمهوري العميد الركن أحمد علي عبداهلل 
صالح، واللواء علي صالح األحمر- مدير مكتب القائد العام، والشيخ جابر 
عبداهلل غالب- رئيس فرع المؤتمر بمحافظة تعز، والشيخ نبيل باشا- عضو 
مجلس النواب، وخالد عبدالرحمن األكوع، وحافظ معياد، وجمال الخوالني، 

وعبدالكريم شائف، وعدد من قيادات المؤتمر .

نخشى أن يكرر اإلصـــاح أكذوبة 
1999م وال يصوت للمرشح التوافقي

هادي من أبرز قيادات املؤتمر وشريك الرئيس يف صنع التحوالت الوطنية

محاوالت  المنشق 
الفشال االنتخابات

باءت بالفشل

التوجه لانتخابات 
إنقاذ لليمن من 
تجار الحـــروب

مؤتمر جامعة عدن يهيب بأعضائها  التصويت ملرشح التوافق الوطني
أهاب المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن بكل أعضائه وأنصاره بالجامعة وكلياتها في محافظات 
عدن، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة إلى التوجه لصناديق االقتراع بمقرات اللجان الرئيسية 
والفرعية يوم الثالثاء المقبل 21 فبراير، النتخاب مرشح التوافق الوطني المناضل عبدربه 
منصور هادي.وقال في بيان صادر عنه الخميس، إن اتفاق حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأنصاره، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه على انتهاج الطريق الديمقراطي السلمي لتداول 
السلطة في اليمن، أكد بما اليدع مجااًل للشك على اقتناع الجميع أن هذه الوسيلة هي المثلى 

والوحيدة إلدارة الحكم في البالد واالنتقال السلمي السلس واألمن للسلطة.
ودعا بيان قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عدن كل أعضاء وأنصار المؤتمر ومنتسبي 
الجامعة والمواطنين إلى التصويت للمشير عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي لليمن للمرحلة 
القادمة، والوقوف بمسئولية عالية أمام أي محاوالت مشبوهة تسعى إلى كبح الناخبين عن اإلدالء 
بأصواتهم في االنتخابات.وقال البيان: إن البالد تمر بمرحلة حساسة وبمنعطف تاريخي مهم 
يستدعي العمل دون تردد باالقتراع والتصويت لمرشح الوفاق الوطني، الن ذلك هو المسار الناجع 
والصحيح لتثبيت تقليد االنتقال السلمي للسلطة في بالدنا، وتجاوز األزمة التي هددت االستقرار 

واألمن والتنمية في الوطن، والعبور إلى حقبة األمان بعد عام من األزمة..

دان مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام االعتداء الذي نفذته عناصر إرهابية 
وأدى إل��ى استشهاد رئيس اللجنة اإلشرافية 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة في محافظة البيضاء 
حسين احمد البابلي ونجله احمد حسين البابلي 
والعقيد الركن خالد وقعة رئيس اللجنة األمنية 
لالنتخابات الرئاسية في البيضاء ومرافقيه ورئيس 
الدائرة الفنية بفرع اللجنة العليا لالنتخابات 
بالمحافظة محمد حسين األع��وج والجندي في 

الحرس الجمهوري عادل محمد اللحمي .
وقال المصدر إن ذلك الحادث اإلرهابي يعكس 
ن��وازع العنف والتطرف التي لطالما حذر منها 
المؤتمر الشعبي العام وممن يقفون وراءها، كونه 
يمثل محاولة لنشر الفوضى والعنف ويندرج ضمن 

سعي بعض القوى إلى عرقلة إجراء االنتخابات 
الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير الجاري 
النتخاب مرشح التوافق الوطني المناضل المشير 
عبدربه منصور هادي.كما دان المصدر حوادث 
االعتداءات التي استهدفت اللجان االنتخابية في 
بعض المحافظات كعدن والضالع وغيرها، مشيرًا 
إلى أنها محاوالت يائسة من قبل بعض القوى 
إلرهاب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم 
الدستوري في التصويت في االنتخابات الرئاسية 

المبكرة يوم 21 فبراير .
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام وهو يدين 
تلك الحوادث بشدة فإنه يؤكد رفضه المطلق 
لتعبير بعض القوى عن موقفها من االنتخابات 
عبر اللجوء إلى العنف واإلرهاب واألعمال المسلحة .

وقال إن المؤتمر الشعبي العام سيقف بقوة بوجه 
من يحاولون عرقلة إج��راء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة، وأن أعضاء وأنصار المؤتمر ومن خلفهم 
كافة أبناء الشعب اليمني سيؤكدون على انحيازهم 
للخيار الديمقراطي بالذهاب إلى صناديق االقتراع 
يوم 21 فبراير والتصويت لمرشح التوافق الوطني 

المناضل عبدربه منصور هادي .
وطالب المؤتمر كافة األح��زاب والتنظيمات 
السياسية والمنظمات المدنية إدانة أعمال العنف 
والوقوف ضدها، كما طالب أجهزة األمن القيام 
بواجباتها في توفير األج��واء اآلمنة لالنتخابات 
وحماية اللجان االنتخابية ،وضبط المتسببين في 
جريمة البيضاء وبقية حوادث االعتداء على اللجان 

االنتخابية وتقديمهم للعدالة .

املؤتمر يدين الجريمة االرهابية يف البيضاء


