
ودشنت ي��وم أم��س األول الخميس ع��دد من 
الحمالت االنتخابية والدعائية بعدد من المحافظات 
والمديريات، حيث دشن أمين عام المجلس المحلي 
بمحافظة حجة ومعه وزير التربية في حكومة 
الوفاق عبدالرزاق األش��ول الحملة االنتخابية 
بلقاء ضم قيادات األحزاب السياسية والمجالس 
المحلية والهيئات التنفيذية والقيادات التربوية 
والمدنية بالمحافظة والمديريات.وأكد األخ أمين 

عام المجلس المحلي على األهمية والدور الذي 
يجب على الجميع االضطالع به من أجل إنجاح 
هذا الحدث الديمقراطي المهم كونها تمثل البوابة 
السلمية للتداول السلمي للسلطة.. مشيرًا إلى 
الدور العظيم الذي قام به األخ رئيس الجمهوية 
المشير علي عبداهلل صالح في إرساء وترسيخ 
الديمقراطية والتعددية السياسية ومبدأ التداول 

السلمي للسلطة

وفيما تجري الترتيبات حاليًا إلقامة 
المهرجانات الجماهيرية على مستوى 
المديريات والدوائر خالل األيام القادمة.. 
قال رئيس المؤتمر بامانة العاصمة جمال 
الخوالني : إن أبناء العاصمة سيقولون 
في ذلك اليوم نعم ل�) عبدربه منصور 
هادي ( مرشح التوافق الوطني رئيسًا 

للجمهورية نعم لألمن واالستقرار..
وأش���ار الخوالني ف��ي حفل تدشين 
الحملة االنتخابية الخميس  إلى أنهم 
استطاعوا وبفضل همة الجميع إنجاز 
مهام كثيرة قياسًا بقصر المدة منها 
تشكيل القيادات االنتخابية على مستوى 
األمانة والمديريات وتعيين المشرفين، 
واإلعالمية  لفنية  ا ن  للجا ا وتشكيل 
وغيرها، وقال: إن الجميع قطع شوطًا 

كبيرا في عملية التواصل باللقاءات مع جماهير الناخبين على مستوى 
الدوائر والمراكز االنتخابية.

وأضاف :إن ذلك سيتم عبر مختلف الوسائل واألساليب المتبعة 
في الحمالت االنتخابية منها: استكمال توزيع وتعليق مواد الدعاية 
االنتخابية وصور المرشح، ومواصلة تجهيز إذاعات محمولة على 
السيارات إلى جانب الموجودة حاليًا، واالستعانة بالشخصيات 
االجتماعية المؤتمرية لتنفيذ اللقاءات مع الناخبين على مستوى 

المراكز والحارات وأينما توافرت، وكذا االستعانة 
برجال األعمال والقادرين على تمويل أنشطة الحملة االنتخابية، 
باإلضافة إلى مباشرة اإلعداد ودعوة الناخبين للمشاركة في المهرجان 
الجماهيري الكبير الذي سيقام يوم ال�)20( من فبراير باستاد مدينة 

الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء.
الفتا إلى التعاقد مع )19( سيارة تحمل )19( إذاعة  لتوعية الناخبين 
في جميع الدوائر االنتخابية باألمانة والمديريات بأهمية اإلدالء 

بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية المبكرة.

وق���ال: إن اليمن ع��ان��ت خ��الل الفترة 
الماضية وما زال��ت من أزم��ة طاحنة على 
مختلف األصعدة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وعانى خاللها المواطنون من 
ضيق المعيشة وشح إم��دادات المحروقات 
والكهرباء والمياه وإزه��اق أرواح كثير من 

المدنيين والعسكريين.
مضيفا: إن األخطر من كل ذلك أن األمور 
وصلت إلى مرحلة توافرت فيها كل العوامل 
المؤدية إلى اندالع حرب أهلية لوال عناية 
اهلل ولطفه بشعبنا الطيب وحكمة وصبر 
القيادة السياسية والعسكرية وعلى رأسها 
فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح - رئيس 
الجمهورية ونائبه رئيسنا القادم المناضل 
عبدربه منصور هادي، والعقالء والصادقون 

من إخواننا في المعارضة.
من جانبها أكدت رئيسة قطاع المرأة بفرع المؤتمر الشعبي العام 
بأمانة العاصمة أمة اللطيف عبدالغني مطهر على أن القواعد 
المؤتمرية لن تنسى تضحيات فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح 

التي قدمها في سبيل اليمن.
وقالت في كلمتها إن كافة قيادات وقواعد وك��وادر المؤتمر 
سيسيرون على دربه في تكريس جميع الجهود الخيرة لتحقيق نجاح 

االنتخابات الرئاسية المبكرة في ال�)21( من فبراير الجاري.

وفي محافظة تعز تعمل القيادة 
االنتخابية المشتركة والتنظيمية 
المؤتمرية على اإلعداد والتجهيز 
للمهرجان المليوني الحاشد الذي 

ستشهده المحافظة اليوم..
 » ق لميثا ا « ل� يح  تصر ف��ي  و
ق���ال رئ��ي��س ف���رع ال��م��ؤت��م��ر 
بالمحافظة جابر عبداهلل غالب: 
إن االع��دادات جارية س��واًء على 
لمؤتمري  ا لتنظيمي  ا لصعيد  ا

أو على صعيد اللجان االنتخابية المشتركة 
المشكلة على مستوى الدوائر والمديريات 
من المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه 

من أجل استنهاض كل األدوار 
المناطة بها وبكل شرائح وفئات 
المجتمع وخصوصًا السياسية 
والثقافية واالجتماعية في انجاح 
االستحقاق االنتخابي الرئاسي 

المقبل.
ولفت رئىس مؤتمر تعز إلى 
ما تم انجازه على صعيد التهيئة 
واالع��داد لهذا االستحقاق على 
الصعيد التنظيمي المؤتمري عبر 
اللقاءات الموسعة للقطاعات المختلفة والتي 
تمثل كافة الشرائح من التربويين والمثقفين 

والفنيين وغيرهم.
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فبراير:

الوطن يزدان بالعـــــــرس الديمقراطي
انطلقت المهرجانات االنتخابية المشتركة   

لمرشح التوافق الوطني لالنتخابات الرئاسية 
المبكرة المناضل عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام في عدد من محافظات ومديريات 
الجمهورية إيذانًا بمرحلة من الوفاق والتوافق 
الوطني والمسؤول من أجل حماية اليمن والرسو 

به إلى مرافئ األمان واالستقرار..

تعز.. تكثيف االنشطة 
والفعاليات االنتخابية

متابعة ورصد: بليغ الحطابي

ذمار : استعدادات  
لالحتشاد الكبير 

وف���ي محافظة ذم��ار 
ت��ج��ري االس��ت��ع��دادات 
وال��ت��رت��ي��ب��ات الخاصة 
الط�����الق ال��م��ه��رج��ان 
االن��ت��خ��اب��ي ل��م��رش��ح 
ال���ت���واف���ق ال��وط��ن��ي 
سية  ئا لر ا ت  با نتخا لال
المبكرة المناضل عبدربه 
م��ن��ص��ور ه����ادي، غ��دًا 
األح��د.. وعقدت اللجنة 
االنتخابية المشتركة بمحافظة ذمار الخميس 
اجتماعًا لها برئاسة يحيى علي العمري محافظ 
المحافظة رئيس اللجنة وبحضور حمود عباد 
وزير األوقاف واإلرشاد وأعضاء اللجنة، وخصص 
االجتماع لمناقشة الترتيبات الخاصة باللقاءات 
واالجتماعات والفعاليات واألنشطة لمختلف 
التكوينات والجهات بالمحافظة وإق��رار أسماء 
اللجان االنتخابية المشتركة بالمحافظة والدوائر 

والمديريات . 

الخوالني: استطعنا انجاز المهام في فترة قياسية
خالل تدشين االنتخابات بأمانة العاصمة

الجوف تحشد حجة: االنتخابات بوابة للتداول السلمي للسلطة
لالنتخابات

وفي الجوف واصلت اللجنة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة 
اجتماعاتها للتحضير للمهرجان 
الجماهيري ال��ح��اش��د ال��ذي 
ستنطلق فعالياته غدًا االحد.. 
الخميس  وف��ي اجتماع عقد 
تم  تشكيل اللجان االنتخابية 
لعملية  ا ة  د لقيا كة  لمشتر ا
االنتخابية الرئاسية والتصويت 
لمرشح التوافق الوطني لرئاسة 
الجمهورية المشير/ عبدربه 
منصور هادي، ودمجها بالعمل 
لعملية  ا ح  إلن��ج��ا لمشترك  ا
االنتخابية في مختلف مراحلها.. 
واتفق الجميع على أن يكونوا 
يدًا واحدة من أجل اليمن وأن 
يصبح فرقاء األم��س شركاء 

اليوم من أجل يمن جديد.

هالل: علينــا إزالــة المتاريــــــــــس من القلوب قبل الشوارع
خالل تدشينــــــه لمــــــــــــــهرجان محافظة صنعاء

 وف��ي محافظة صنعاء دشنت القيادة 
بية  االنتخا لحملة  ا لخميس  ا بية  االنتخا
لمرشح التوافق الوطني المشير عبدربه 
منصور هادي حيث أكد األستاذ عبدالقادر 
علي هالل أن األح��زاب السياسية صنعت 
إل��ى لغة العقل  اتفاقًا تاريخيًا بلجوئها 
والمنطق والحكمة اليمانية التي تجلت في 
أنصع صورها فيما يجري اليوم من حراك 
سياسي نحو االنتقال السلمي واآلم��ن 
والديمقراطي للسلطة والتفاعل الوطني 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة يوم 

الثالثاء المقبل..
معتبرًا االنتخابات الرئاسية بداية محطة 
انطالق نحو المستقبل لتصحيح األخطاء 

ومعالجة المشكالت التي نعانيها..
وقال ل�»الميثاق«: إن الجميع مدعوون 
اليوم لإليثار من أجل سالمة الوطن وأمن 
المواطن.. مذّكرًا في الوقت ذاته بإيثار 
راعي الديمقراطية األول في البالد فخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام من أجل 
سالمة الوطن منذ وقت مبكر من خالل ما 

ة  ر د لمبا ا تضمنته 
ليتها  آ و لخليجية  ا
والتي كانت مسودة 
ومشروعًا من قبله 
ُأرسلت إلى األشقاء 
في مجلس التعاون 
بصيغتها  ن  ل��ت��ك��و

الحالية..
وأوض�����ح رئ��ي��س 
فية  ا شر ال ا للجنة  ا
بمحافظة صنعاء أن 

البالد اليوم تحتاج إلى تضافر جهود كل 
أبنائها من أجل الخروج من األزمة وتضميد 

جراحاتها وآالمها..
م��ؤك��دًا أننا في حاجة ماسة إل��ى إزال��ة 
المتاريس من العقول والقلوب قبل إزالتها 
من الشوارع.. والحفاظ على ما تحقق من 
تقدم سياسي في ضوء المبادرة الخليجية 
وصيانة مكتسبات الوطن والمواطن التي 

تحققت عبر عقود من الزمن.
وأض��اف: إننا اليوم أم��ام مرحلة مهمة 
تتطلب جهودًا جبارة واستثنائية لتحفيز 


