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فبراير:

الوطن يزدان بالعـــــــرس الديمقراطي

الضالع: نجاح االنتخابات 
مرهون بتفاعل األحزاب

وف����ي ت��دش��ي��ن 
الحملة االنتخابية 
ف����ي م��ح��اف��ظ��ة 
الضالع ق��ال علي 
ق����اس����م ط���ال���ب 
محافظ الضالع: إن 
ت  با نتخا ال ا ح  نجا
الرئاسية تقتضي 
من جميع األحزاب 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
السياسية تحمُّل مسؤولياتها وتكثيف جهودها إلنجاح االستحقاق 
والوصول إلى نتائج أفضل لتنفيذ ما جاء في مبادرة األشقاء في مجلس 

التعاون الخليجي واآللية المزمَّنة لها.

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

لدفع  وا المواطنين 
ب��ه��م إل����ى م��راك��ز 
االق��ت��راع للتصويت 
ل��م��رش��ح ال��ت��واف��ق 
ضل  لمنا ا طني  لو ا
ع��ب��درب��ه منصور 
ه��ادي نائب رئىس 

الجمهورية.
ودع�������ا رئ����ىس 
اللجنة االش��راف��ي��ة 
ء  صنعا فظة  لمحا
األح���زاب السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني والشخصيات االجتماعية إلى العمل 
بروح الفريق الواحد والترفع عن الصغائر 
بما يعمل على بداية حقيقية لمصالحة 
وطنية شاملة تودع الماضي وتعمل من 
أجل المستقبل لما فيه رفعة وازدهار ورقي 

الوطن أرضًا وإنسانًا.
 إل��ى ذل��ك اعتبر رئيس ف��رع المؤتمر 
العام بمحافظة صنعاء-محمد  الشعبي 
الحاوري- أن تدشين الحملة يمثل انتصارًا 
للمسيرة الديمقراطية، وترسيخًا للتداول 

اختط مسيرته  ل��ذي  ا للسلطة  السلمي 
فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح، رئيس 

الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وقال الحاوري في حفل تدشين الحملة 
لتوافق  ا لمرشح  لمشتركة  ا بية  االنتخا
اليوم  الوطني عبدربه منصور ه��ادي 
بصنعاء: إن وصول اليمن إلى هذه المرحلة 
دليل ناصع على حنكة وحكمة هذا القائد 
ال��وح��دوي، وك��ض��رورة ملحة للخروج من 

المرحلة الحرجة التي وصلت إليها البالد.
مؤكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق 
الواحد والترفع عن الصغائر، لما فيه مصلحة 
اليمن وإزالة العوائق والصعاب أمام تقدمه 

ورقيه.
إلى ذلك دعا أمين عام محلي محافظة 
صنعاء عبدالغني حفظ اهلل جميل اللجان 
المشتركة والفرق االنتخابية المشكلة من 
المؤتمر وحلفاؤه، والمشترك وشركاؤه 
إلى تجسيد الشراكة الحقيقية والمصلحة 
الوطنية، والعمل بروح واحدة من أجل حشد 
الناخبين، والتأكيد أن صنعاء هي المحافظة 

األولى في ممارسة الديمقراطية.

الحجري: الرئيس استطاع بحكمته 
تجنيب اليمن الفوضى 

وبمحافظة إب عقد الخميس لقاء موسع 
برئاسة محافظ المحافظة القاضي احمد 
الحجري ومشرفها الدكتور رشاد الرصاص 
وامين واعضاء المجلس المحلي، ُكرس 
لمناقشة اإلع��داد والتحضير للمهرجان 
االنتخابي الحاشد لمرشح الرئاسة المشير 
عبدربه منصور هادي، الذي سيقام بمدينة 
إب غدًا األحد ، بمشاركة مختلف األحزاب 
والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع 

المدني.
ودع��ا القاضي أحمد عبداهلل الحجري 
إلى فتح بوابة جديدة بين كافة األحزاب 

السياسية للسير في موكب واحد لبناء اليمن وإخراج الشعب من األزمة 
إلى مستقبل جديد ومزدهر.

وأضاف الحجري: أن الرئيس علي عبداهلل صالح استطاع بحكمة قيادته 
للوطن حقن الدماء وذلك حفاظًا على أمن واستقرار وطن ال�22 من مايو، 
وكذا جمع الشمل الواحد بين كافة القوى السياسية للخروج بالوطن إلى 

بر األمان.
من جانبه الدكتور رشاد الرصاص-وزير الدولة لشئون مجلسي النواب 
والشورى، أشار في كلمته إلى أن يوم ال� 21 من فبراير يوم الفصل الكبير 

للخروج بالوطن الواحد من األزمة.
وأهاب الدكتور الرصاص بالوقوف وقفة رجل واحد في إنجاح االنتخابات 
الرئاسية المبكرة والمتمثلة في انتخاب المشير عبدربه منصور هادي، 

خلفًا صالحًا لفخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية.
داعيًا قيادات السلطة المحلية واألحزاب السياسية بالمحافظة إلى حشد 

أبناء المحافظة إلى صندوق االقتراع.
كما ألقى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة -عبدالواحد صالح- كلمة أكد 
فيها أن اللجنة االنتخابية استكملت المهام الموكلة لها في اإلعداد وحشد 
أبناء المحافظة ليوم 21 من فبراير القتراع مرشح التوافق الوطني 

المشير عبدربه منصور هادي.

أبناء عدن يجسدون التجربة 
الديمقراطية..

 دشنت محافظة عدن حملتها 
االنتخابية المشتركة األربعاء 
الماضي وسط حضور جماهيري 
وشعبي كبير تخللته هتافات 
تؤيد الوحدة والسالم ومرحلة 
التوافق الوطني وك��ان  األخ 
ئم  لقا ا شايف  لكريم  ا عبد 
بأعمال محافظ ع��دن أمين 
عام المجلس المحلي وقد أشار 
في الحفل  إلى بعض النقاط 
المهمة لما تم حول التحضيرات 
لالنتخابات وقال: إن ما يجري من 
تحضيرات اليوم لالنتخابات هو 
درس من دروس الديمقراطية التي 
نتعلمها تماشيًا مع خصائص وواقع 
المجتمع اليمني والعملية السياسية 

برمتها في بالدنا.
ليس  بلد  ن��ن��ا  أ ر  اعتبا نيًا  ثا
ديمقراطيًا بمعنى الكلمة 
بطريق  نسير  نحن  وإنما 
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وه���ذه 
االن��ت��خ��اب��ات ع��ل��ى ه��ذه 

الطريقة التوافقية هي لبنة في بناء 
مدماك العملية الديمقراطية الطويلة 
التي بدأها فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية -رئيس 

المؤتمر.
من جانبه قال رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بعدن النائب مهدي 
عبدالسالم: إن الترتيبات جيدة إلجراء 
االنتخابات الرئاسية المبكرة الثالثاء 

القادم.
المؤتمر وحلفاءه  إن  وأض����اف: 
والمشترك وشركاءه منسقون إلنجاح 
العملية االنتخابية، مشيرًا إلى تشكيل 
الطرفين لجانًا مشتركة، رئيسية، 

وإعالمية، وفنية، واجتماعية .
مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بمهامها 
كما هو مخطط.. مؤكدًا أن االنتخابات 
الرئاسية ستشهد نجاحًا كبيرًا في 
عدن رغم منغصات من أعداد قليلة 
تابعة للحراك لكنها لن تعرقل انتخاب 
الرئيس التوافقي عبدربه منصور 

هادي.

لحج ..البدء بمرحلة  
وطنية جديدة

دش����ن ال��خ��م��ي��س 
بمدينة “ال��ح��وط��ة” 
بمحافظة لحج الحملة 
شح  لمر بية  نتخا ال ا
ال��ت��واف��ق ال��وط��ن��ي 
ال��م��ش��ي��ر/ ع��ب��درب��ه 
منصور هادي، لخوض 
االنتخابات الرئاسية 
ن  أ لمقرر  ا ة  لمبكر ا
في  ليمن  ا تشهدها 
ال�����21 م��ن ف��ب��راي��ر 

المقبل.
وفي المهرجان - الذي 

حضره محسن النقيب - المشرف 
العام لالنتخابات للمؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه، وعلي حيدره ماطر 
- األمين العام للمجلس المحلي، 
وع��دد من أعضاء مجلسي النواب 
والشورى والقيادات اإلدارية واألمنية 
والعسكرية- أكد أحمد المجيدي 
محافظ لحج على أن االستحقاق 
االنتخابي يأتي وفقًا لما ورد في 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمنة، والتي حظيت بقبول أطراف 
العمل السياسي في اليمن، والشعب 

اليمني.
وق�����ال: إن ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق 
الديمقراطي سيبلغ ذروته باالقتراع 

الحر والمباشر في 
يوم ال� 21 من فبراير 
ال���ج���اري، مضيفا: 
بكل  ل��ي��م��ن  ا ن  إ
نسيجها االجتماعي 
وال��س��ي��اس��ي على 
موعد مع المستقبل 
ف��ي مرحلة وطنية 
ج���دي���دة ق��وام��ه��ا 
دول������ة ال���ح���داث���ة 
والعدالة  والمدنية 
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة، 
لسلطات  ا وف��ص��ل 
والتوزيع العادل للثروات، والتدوير 

السلمي للسلطة.
وف���ي ال��ح��ف��ل أل��ق��ى ك��ل م��ن: 
الدكتور/ قاسم لبوزة كلمة عن 
المؤتمر وحلفائه، والدكتور/ عبداهلل 
بامطرف عن المشترك وشركاؤه، أما 
عن منظمات المجتمع المدني فقد 
ألقت الكلمة عنهم عائدة عاشور، 
حيث عبرت في مجملها عن رؤية 
ومنظمات  السياسية  األح����زاب 
المحافظة،  المدني في  المجتمع 
ودعوتها للجميع للتوجه المباشر 
لصناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم 
بحرية وديمقراطية لخدمة الوطن 

والمواطن.


