
أوضح الدكتور احمد بن 
دغر األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام بأن 
ر  منصو به  ر عبد ر  ختيا ا
ه���ادي م��رش��ح��ًا للوفاق 
الوطني مؤشر واضح على 
المكانة التي يحتلها الرجل 
حضورًا وقبواًل وتأييدًا من 
القوى الوطنية الفاعلة في 

الساحة الوطنية.
وق������ال:« ل��ق��د جنبت 
المبادرة الخليجية اليمن 
ليمني مخاطر  ا والشعب 
االن����زالق نحو الفوضى 
والعنف والحرب األهلية«.. 
مؤكدا إن المهمة القادمة 

األكثر إلحاحًا بعد انتخاب 
الرئيس الجديد هي كيفية 
ال��ح��ص��ول على موافقة 
الجميع لخوض حوار وطني 

صريح وشفاف.
ودع�����ا ب���ن دغ����ر في 
ال��ذي نظمته  المهرجان 
اللجنة المشتركة للمؤتمر 
والمشترك في محافظة 
ال���م���ه���رة ال��م��واط��ن��ي��ن 
النتخاب المرشح التوافقي 
لالنتخابات الرئاسية التي 
لقادم  ا ء  لثالثا ا ستجرى 
كونها ستمثل حدثا بارزًا 
في الحياة السياسية في 

اليمن.

قال حسين علي ح��ازب- عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
بية  االنتخا للجنة  ا عضو  لعام  ا
التوافقي المشير عبد  للمرشح 
ربه منصور ه��ادي- إنه سيقدم 
بالغًا إلى القيادة االنتخابية باسم 
المؤتمر الشعبي العام يوضح فيه 
مخالفة اللقاء المشترك للضوابط 
االنتخابية المتفق عليها بعد أن 
أقحمت أنصارها ل��إس��اءة إلى 
المؤتمر والمرشح التوافقي في 
مهرجان ملعب الشهداء بمحافظة 

تعز.
وأض������اف ح������ازب: إن على 
المؤتمريين خصوصًا في تعز بعد 
ما شاهدوه في ملعب الشهداء أن 

يدركوا تمامًا أنهم المعنيون فقط 
بانتخاب عبد ربه منصور هادي وأن 

ال يركنوا على اآلخرين.
وقال في تصريح للمؤتمر نت 
إن على المؤتمريين أن يدركوا أن 
تصويتهم لعبد ربه منصور هادي 
هو تصويت له أواًل وثانيًا للمشروع 
األهم الذي بدأه فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
ووض��ع أول لبنة ف��ي بناء هرم 
الوطن في ع��ام 1978م ويوم 
الثالثاء سيضع عبد ربه منصور 
هادي- نائب رئيس المؤتمر األمين 
العام- أحدث لبنة في هذا المشروع 

الحضاري.

وأّك��د ح��ازب أن انتخاب األمين 
العام للمؤتمر هو ف��رض عين 
منا  فهو  اآلخ��ري��ن  قبل  علينا 
والرجل الثاني في تنظيمنا وأميننا 
العام وقاد اليمن بحنكة واقتدار 
منذ إصابة الرئيس في الحادث 
اإلجرامي الجبان والغادر على جامع 

الرئاسة.
وأضاف: نفتخر أن أميننا العام هو 
المرشح الرئاسي ومن حسن الحظ 
أنه نال اإلجماع العربي والدولي 
وه��و ش��رف لنا جميعًا أن نذهب 
ح��ش��ودًا إل��ى صناديق االق��ت��راع 
النتخابه فالمعركة الحقيقية تبدأ 

الثالثاء القادم.
مختتمًا تصريحه بدعوة المحافظ 
لمشتركة  ا بية  النتخا ا للجنة  ا و
بالمحافظة إلى النظر فيما حدث 
بملعب الشهداء وما شابه من كالم 
غير الئق، وإذا كان للمشترك الحق 
في رفع صور أخرى فكان أحق أن 
نأتي بصور المواطنين والجنود 
ورج���ال األم��ن ال��ذي��ن ُقتلوا في 
مواقع أعمالهم وهو يدافعون عن 

مكتسبات الوطن.

إنجاح االنتخابات مسئولية مؤتمرية 
بالدرجة االوىل
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فبراير:

دشّن االنتخابات الرئاسية بتعز

البركاني: المؤتمريون سيقفون خلف مرشحهم »هادي« وحضور المشترك اعالمي 
دش��نت صب��اح أم��س بالمرك��ز الثقاف��ي بتعز 
االنتخاب��ات الرئاس��ية 2012م بحض��ور الش��يخ 
س��لطان س��عيد البركاني- األمين العام المساعد 
للمؤتمر والش��يخ حس��ين علي حازب عضو اللجنة 
العامة واألستاذ نبيل شمسان وزير الخدمة المدنية 
واألس��تاذ حمود خالد الصوف��ي محافظ المحافظة 
رئيس الهيئ��ة التنفيذي��ة للمؤتمر والش��يخ جابر 
عب��داهلل غالب رئيس فرع المؤتمر الش��عبي العام 
بالمحافظ��ة كما حض��ر الحفل مدي��رو المديريات 
وأعض��اء مجل��س النواب ورؤس��اء ف��روع المؤتمر 

بالدوائر ومديرو عموم المكاتب التنفيذية.
وفي الحفل ألقى الش��يخ سلطان البركاني كلمة 
قال فيها: "ندشن اليوم حفل االنتخابات الرئاسية 
للمشير عبدربه منصور هادي النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر األمين العام- هنا من تعز المحافظة التي 
نالت نصيبًا وافرًا من العذاب من قبل من استقبلوا 

القتلة والمجرمين ولكنها ظلت صامدة".
وأضاف: "فتعز عانت كثيرًا خ��الل العام الماضي 
وتحملت مس��ئولية األزمة بالدرج��ة األولى ولكن 
لألسف هناك من اس��تقبلوا القتلة الوافدين وهذا 

سيبقى وصمة عار في جبينهم".
وق��ال: "إن ما يج��ري الي��وم هو تداول س��لمي 
للسلطة داخل صفوف المؤتمر بين الرئيس ونائبه 
ونتوّق��ع أن يكون المش��ترك يوم الثالث��اء القادم 
حاضرًا فقط عبر وسائل اإلعالم وغائبًا عن صناديق 
االقتراع وليس أم��ام المؤتمر من عذر، وعليهم أن 
يصمدوا خلف األمين العام مثلما صمدوا عامًا كاماًل 
أثناء األزمة ولم يهتزوا وكانوا األشجار التي ال تهزها 
الرياح والصامدون خالل س��نة عليهم أن يواصلوا 
صمود رجل تحمل 13 عملي��ة جراحية وظل جباًل 

ال يتزحزح".
وخاطب األمين العام المساعد جموع الحاضرين: 
"إنن��ا بالذهاب ي��وم الثالث��اء إلى مراك��ز االقتراع 
وانتخ��اب عبد رب��ه منص��ور هادي فإننا نؤس��س 
لالستقرار واألمن وبناء ما هدم من القيم والمبادئ 
والمباني والطرق والمنش��آت". وفيما يخص عودة 
الرئيس أّكد البركاني ع��ودة فخامة الرئيس علي 

عبداهلل صالح لقيادة العمل التنظيمي في المؤتمر.. 
وقال: ليس من حق أحد أن يمنع علي عبداهلل صالح 
من قيادة العمل التنظيمي والسياسي أو التنفيذي، 
وقد حملن��ي فخامة الرئيس أمانة فهو يناش��دكم 
جميعًا بأن تحضروا إل��ى صناديق االقتراع بكل ما 
أوتيتم من قوة فهذه االنتخابات تؤسس لمستقبل 

بعد هذا الهدم".
وقال البركاني: "وخالل الفترة االنتقالية سنتحاور 
حول شكل النظام السياس��ي واالنتخابي والحكم 

المحلي وليس لدينا أي تحفظ".
وأضاف: "اتركوا الذين أتوا إلى المؤتمر من أجل 
الوظيفة واتركوا المتنقلين بين األحزاب فالمؤتمر 
صام��د في أغلبيت��ه ف��ي البرلمان وخارج��ه، أنتم 
خرجتم م��ن األزم��ة منتصري��ن فالمؤتم��ر ليس 
الحزب الدستوري في تونس وليس الحزب الوطني 
في مص��ر الذي محي من الوجود، وس��يظل كذلك 

بوفائكم وصمودكم".
مضيفًا: "إن شاه إيران ودولته كانا أقوى من علي 
عبداهلل صالح واليمن لكن الش��اه لم يمنح س��اعة 

للدخول إلى أمريكا بينما علي عبداهلل صالح يقيم 
مهرجانات في قلب أمريكا".

وقال: "نح��ن حريصون على اليم��ن أما اآلخرون 
فهم غير حريصين.. والمكاسب حّققها الرئيس على 
مدى 33 عامًا وحققها المؤتمر من عام 1982م وال 
يمكن أن نس��مح بهدمها وكذلك الديمقراطية لن 
نس��مح بإزالتها ونحن دعاة بناء وليس دعاة هدم 
وال نريد أن تسقط قطرة دم من أي مواطن يمني.

وأشار البركاني إلى أن المؤتمريين رجال حوار وقد 
وافقنا على صيغة المب��ادرة الخليجية التي صيغت 
داخ��ل مبنى الرئاس��ة بصيغه��ا الث��الث ولم تكن 
مفروضة علين��ا ونحن اخترنا ه��ذا الطريق وحتى 
قرار مجلس األمن ل��م يعرف له التاريخ مثياًل وجاء 
ليعطي القضية اليمنية توصيفًا حقيقيًا فقد حافظ 

على الوحدة اليمنية.
وقال األمين العام المساعد للمؤتمر إن ما يجري 
في اليمن ليس عماًل ثوريًا ولكنه صراع بين أطراف 
وما جرى في دار الرئاسة عمل إرهابي ال يندرج في 
العمل السياس��ي، وجاء قان��ون الضمانات كتأكيد 

لذلك ما عدا قضايا اإلرهاب.. والمبادرة والقرار جاءا 
في الس��ياق الصحيح.. ونحن هنا نشيد بأداء دول 
الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لما 
بذلوه من جهد وحرص على اليمن ولهم منا الشكر 

على كل المواقف.
واعتبر البركان��ي أن ما جرى في جامع الرئاس��ة 
ليس هيّنًا لوال أن اهلل قال للنار كوني بردًا وسالمًا 
على علي عبداهلل صالح، ولو تفجّرت القذائف الست 
النتهى الجامع ودار الرئاسة بما فيه، والكل يعرف 
من هو مالك تلك القذائف وشرائح سبأفون ومالك 

الشرائح هي الفرقة األولى مدرع.
وأضاف: هذا دليل على اس��تمرارهم في انتهاك 
بيوت اهلل ويدَّعون اإلس��الم في النهار ويمارسون 

القتل واإلجرام في الليل.
وخاطب البركاني أعضاء المؤتمر وقيادته بالقول: 
لقد ق��ال فينا اإلص��الح الكثير من ال��زور والبهتان 
والتضليل وأتى باألم��وات من الطرقات والثالجات 

ويدّعون الموت هباء.
وأضاف: إن األحزاب األخرى في المشترك ما هي 
إال تابعة وهي اليوم أكثر قلقًا من تجمع اإلصالح، 
وتدعو اهلل أن يبقى المؤتمر خالفًا لما كانت تدعو 
إليه سابقًا.. وبدأوا اآلن يقولون إن المؤتمر، صمام 
أمان وان اهلل سيحاس��بنا إذا فرّطنا بالمؤتمر وفي 
كل األح��وال لم نن��دم على م��ا صنع��وه ونرحب 
بحرصهم على المؤتمر ألن ذلك ما كنا نقوله لهم 

من قبل.
وقال: عليكم أن تتساءلوا لماذا صعد اإلسالميون 
في تونس والمغرب ومصر بنسبة 40% ولو كانت 
ديمقراطي��ة فلماذا الصدف في النس��بة.. فأمريكا 
وإس��رائيل لم تعد العدو األكبر ومس��تعدون لبيع 

الغرب كل ما يريدون.
مختتمًا حديثه بالقول ل��كل محبي علي عبداهلل 
صالح أن تكونوا صواريخ ي��وم الثالثاء وال تركنوا 
إلى كالم اإلصالح فتمسكم النار ونريد أن تكون تعز 
األولى في التصويت وال يغرّنكم ضجيج المشترك، 
يكفينا أن نبقى قلة قليلة من األوفياء خير من غثاء 

السيل.

أبناء البيضاء يحتشدون لدعم مرشح التوافق

العامري:سنكون السباقني إلنجاح اإلنتخابات

ن��ظ��م��ت 
اللجنة االنتخابية المشتركة بمحافظة البيضاء 
اليوم مهرجانا جماهيريا حاشدا لمرشح التوافق 
الوطني لالنتخابات الرئاسية المبكرة المناضل 
عبدربه منصور هادي.وفي الحفل أكد محافظ 
البيضاء محمد ناصر العامري أهمية المشاركة 
الفاعلة في االنتخابات الرئاسية المبكرة كونها 
الوسيلة الحضارية الديمقراطية التي تجسد فيها 
روح الشراكة السياسية والتوافق الوطني والطريقة 

المثلى لالنتقال السلمي للسلطة .
وقال العامري في المهرجان الذي حضره أمين عام 
المجلس المحلي للمحافظة ناصر الخضر حسين “ 
ان أبناء محافظة البيضاء التي قدمت تضحيات في 
سبيل إرساء دعائم األمن واالستقرار والدفاع عن 
الثورة والجمهورية والوحدة كانوا السباقين دائما في 
صنع األحداث الوطنية وسيقفون إلى جانب إنجاح 

مرشح الوفاق 
الوطني بكل إخالص “ .

ودع��ا محافظ البيضاء كل األح��زاب والتنظيمات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمشائخ 
ركة  للمشا لسياسيين  وا لتربويين  وا ء  لعلما وا
االيجابية الفاعلة في دفع الناخبين إلى مراكز 
االقتراع للتصويت للمناضل الجسور عبدربه منصور 
هادي، .. مشيرًا إلى أن على الجميع اليوم واجبًا كبيرًا 
يتمثل في إشاعة روح الوئام واالنسجام بين مكونات 
العمل السياسي وبما يحقق نجاح االنتخابات وكذا 
الوقوف صفا واحدا الى جانب القوات المسلحة واألمن 
ومكافحة اإلرهاب والحفاظ على مكاسب ومقدرات 

االمة .
إلى ذلك أكد ت كلمة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
التي ألقاها رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
الدكتور محمد عبدالولي السماوي ان االنتخابات 

الرئاسية للمرشح التوافقي المناضل عبدربه منصور 
هادي هي الوسيلة الوحيدة إلخماد الفتنة والمخرج 
اآلمن من األوضاع الراهنة التي كانت نتاج توافق 
الجميع وحظيت بمباركة المجتمع الدولي والتي 

أثمرت عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأشار الدكتور السماوي إلى أن العرس الديمقراطي 
الذي اجتمعنا في هذا المهرجان نصرة لالنتخابات 
التي سنعلن للعالم بأننا شعب حضاري اعتمدت 
الديمقراطية منهجا واالنتخابات وسيلة للتداول 
ان  السماوي  لتغيير.وبين  وا للسلطة  السلمي 
المشاركة في االنتخابات الرئاسية تكمل صورة 
اإلرادة الوطنية الجادة والصادقة لدى جميع األطراف 
إلخراج الوطن من المحنة التي عاشها وان المؤتمر 
وحلفاءه حريص على تعزيز قيم الديمقراطية 
والحروب  الصراعات  الوطن وتجنيبه  وحماية 

والفوضى.

في مهرجان المحويت االنتخابي

محسن: املرحلة الراهنة تتطلب حشد جهود الجميع واالنتخابات املخرج اآلمن
المحويت/ عبدالخالق الخياطي

> في ض��وء االس��ت��ع��دادات التحضيرية 
الجارية النتخاب مرشح التوافق الوطني 
المناضل عبدربه منصور ه��ادي نائب 
رئىس الجمهورية النائب األول لرئىس 
المؤتمر األمين العام.. لالنتخابات الرئاسية 
التي ستجرى بعد غدٍ الثالثاء.. أقيم أمس 
بساحة المجمع الحكومي بمحافظة المحويت 
المهرجان الجماهيري الحاشد الذي حضره 
عشرات اآلالف من أبناء المحافظة الذين 
توافدوا منذ الصباح الباكر من عموم مراكز 
ومديريات المحافظة ومختلف توجهاتهم 
السياسية للمشاركة الفاعلة في المهرجان 

االنتخابي..
وق��د أك��د محافظ المحويت أحمد علي 
المرحلة  أهمية  محسن في كلمته على 
السياسية التي تمر بها البالد اليوم والتي 
تتطلب حشد الجهود والتكاتف والتعاون من 
أجل انجاز التزامات الفترة االنتقالية والتي 
تبدأ من حشد جميع الناخبين الختيار مرشح 

التوافق الوطني عبدربه منصور هادي.
وفيما تطرق محسن إلى مناقب المرشح 
الرئاسي »هادي« ومواقفه الوطنية الصادقة 
في الدفاع المستميت عن الوحدة والمكاسب 
الوطنية العظيمة.. شدد على أهمية التدافع 
الكبير واالحتشاد الواسع للمواطنين وأبناء 
المحافظة للتعبير عن إرادتهم الوطنية 

ومرشحهم التوافقي عبدربه منصور هادي.. 
ومشاركتهم الحثيثة في ي��وم االقتراع 
لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى في عموم 

محافظات الجمهورية.
وأك��د أحمد علي محسن ان االنتخابات 
الرئاسية المبكرة تمثل خطوة مهمة ومخرجًا 

للبالد من أزمتها التي طالت كل شيء..
كما تطرق في كلمته أم��ام الجماهير 
المحتشدة من أبناء المحافظة الى مشاكل 
المحافظة وأبرزها ظاهرة التقطع على 
الطرقات والتي تعد حالة شاذة ودخيلة على 

المحافظة وأبنائها..
كما أنها تمس بسيادة األمن واالستقرار 
فيها وتشوه صورة أبنائها السلمية المتعاونة 

في حفظ وصيانة المكتسبات الوطنية..

كلمة المؤتمر
إلى ذلك أشاد األخ محمد محمد أبو علي 
رئىس فرع المؤتمر بالمحافظة بالخطوات 
الكبيرة على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية 
واستيعاب المهام و المسئوليات من قبل 
القوى السياسية في الساحة المناطة بالجميع 
في هذه المرحلة الصعبة.. كما لفت إلى أن 
االنتخابات اليوم تعد ترجمة واضحة لألسس 
والمبادئ الديمقراطية التي وضعها فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح رئىس الجمهورية رئيس 
المؤتمر في التداول السلمي للسلطة والحقوق 
والحريات.. إضافة إلى حرصه الوطني الكبير 
على حقن ال��دم��اء وصيانتها من بعض 
األعمال الفوضوية واالستفزازية الالواعية.

من جانبه تحدث كل من األخ علي الخطيب 
كلمة أحزاب المشترك والمهندس عبداهلل 
صعتر كلمة مرشح التوافق عبدربه منصور 
هادي إلى جماهير الناخبين.. مؤكدين على 
أهمية االنتخابات وما تمثله من خطوة 
فاعلة ضمن مفردات مبادرة األشقاء وجهود 
األصدقاء األوروبيين وغيرهم باعتبارها 
تمثل المخرج اآلمن والحل السليم لليمن 

وأبنائه.

في مهرجان جماهيري حاشد :

صوفان: حجة تعلن الوفاء لبشري الخري وترحب بمرشح التوافق
> في إط��ار فعالياتها الجماهيرية 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية، أقامت اللجنة 
المشتركة بمحافظة حجة  االنتخابية 
صباح السبت الموافق 18 / 2 / 2012م 
مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح 
منصور  عبدربه  لمناضل  ا لتوافقي  ا

هادي..
حضر المهرجان أمين عام المجلس 
المحلي بالمحافظة األستاذ أمين صالح 
القدمي ووزير التربية والتعليم عبدالرزاق 
األش��ول ممثل حكومة الوفاق الوطني 
واألستاذ محمد مسعد الرداعي ممثل 
الهيئة العليا للقاء المشترك واالستاذ 
أحمد محمد صوفان عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي، وعدد من أعضاء مجلس 
النواب والشورى وقادة األحزاب السياسية 

والمنظمات المدنية.
> ووسط الحشود  العارمة من مديريات 
المحافظة ألقى االخ احمد صوفان عضو 
اللجنة العامة مشرف المحافظة كلمة قال 
فيها : ان مهرجان اليوم هو مهرجان الوفاء 
والترحيب.. الوفاء لصاحب الوفاء فخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي كرس 
حياته من أجل اليمن وحقق المنجزات التي 
التعد والتحصى.. واض��اف : بأن واجبنا 

اليوم ان نبادله الوفاء بالوفاء عرفانًا من 
جماهير حجة لرجل الوفاء.. وقال عضو 
اللجنة العامة ان هذا هو اعتزاز ابناء حجة 
وتقديرنا لكل التضحيات التي قدمها من 
أجل الوطن، وقال اما الترحيب فهو لرجل 
خبير وقدير اثبتت االزمة السياسية قدرته 
على ادارة شئون البالد ترحيب برمز جديد 
وهو خلف لخير سلف انه المشير المناضل 
عبدربه منصور هادي مرشح التوافق 
الوطني لالنتخابات الرئاسية المبكرة، 
وشدد في كلمته على الدفع بالناخبين 

والناخبات الى صناديق االقتراع لالدالء 
باصواتهم لمرشح التوافق الوطني، وقال 
مخاطبًا ابناء حجة بان لكم تاريخ طويل 
في انجاز المهام الوطنية عبر االنتخابات 
مسئولية  ل��ي��وم  ا وعليكم  لمنعددة  ا
كبرى ينبغي الوفاء بها من خالل الدفع 
بالناخبين ل��الدالء بأصواتهم لمرشح 
التوافق الوطني لتكتمل لوحة الفرح 

اليماني. الجماهيرية
داعيًا كافة ابناء المحافظة الى رسم 
لوحة ال��وح��دة الوطنية ي��وم الثالثاء 
القادم من خالل حشد الجماهير الناخبة 
لالدالء بأصوات الناخبين لمرشح التوافق 

الوطني.
كما ألقيت ف��ي المهرجان ع��دد من 
الكلمات من قبل ممثل احزاب المشترك..
ه��ذا وق��د حضر فعاليات المهرجان 
االنتخابي الكبير الدكتور عبدالكريم 
راص��ع عضو اللجنة الدائمة والدكتور 
علي مطهر العثربي رئيس دائرة الثقافة 
عضو االمانة العامة والشيخ يحيى النجار 
رئيس دائرة التوجيه واالرشاد باالمانة 
العامة واعضاء مجلس النواب والثقة 
بان التنظيم وقيادات اللقاء المشترك 
والمشائخ والوجهاء واالعيان وحشود 

جماهيرية من كل ابناء المحافظة.

ما يجري اليوم 
يجسد تداول سلمي 

للسلطة داخل 
صفوف المؤتمر 

بين الرئيس ونائبه

الرئيس سيعود 
لقيادة العمل 

التنظيمي

بن دغر: اختيار هادي 
مرشحًا توافقيًا مؤشر 
على حضوره الوطني

حازب: املشرتك خالف الضوابط 
االنتخابية يف مهرجان تعز

على املؤتمريني أن 
يدركوا تمامًا أنهم 

املعنيون فقط بانتخاب 
عبد ربه منصور هادي
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