
> وسط حضور جماهيري واسع 
لمختلف مديريات محافظة المهرة 
الجماهيري  المهرجان  دش��ن 
الكبير بحضور محافظ المحافظة 
علي محمد خودم عضو اللجنة 
العامة رئيس القيادة االنتخابية 
السياسية  االح����زاب  وممثلي 
للجان  وا لمدنية  ا لمنظمات  وا
االنتخابية الميدانية المشتركة 
لدعم مرشح التوافق الوطني 

لالنتخابات الرئاسية.
وفي كلمته حث خودم جميع ابناء المحافظة 
بات  االنتخا في  لفاعلة  ا لمشاركة  ا على 
الرئاسية المبكرة واالسهام في اليمن الجديد.. 
كما تطرق الى المرحلة الراهنة وما تتطلبه 
من اصطفاف وطني واسع لتجاوز تحدياتها..

وشدد على أهمية الدفع بالمواطنين الى 
صناديق االقتراع لتشكيل الحدث الديمقراطي 
البارز وانتخاب عبدربه منصور هادي رئيسًا 

للجمهورية، ودع���ا االح���زاب 
السياسية والمنظمات المدنية 
ال��ى شحذ الهمم  بالمحافظة 
وتسخير كافة االمكانات لحشد 
الجماهير الناخبة في 21فبراير.. 
بما يعكس الصورة الحضارية 

الراقية ألبناء المهرة.
ول��ف��ت إل���ى حكمة ال��ق��ي��ادة 
السياسية ممثلة بفخامة األخ 
علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئ��ىس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
تجاوز المحنة وتنازالته الوطنية المجسدة 

لألحالم والتطلعات الشعبية..
هذا وألقيت في المهرجان عدد من الكلمات 
عن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والمشترك 
وشركائه أكدت على المسئولية الوطنية 
الملقاة على جميع شرائح المجتمع وأبناء 
المهرة بشكل خ��اص النجاح االستحقاق 

الديمقراطي المقبل.
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االنتخابات ثمرة لصمود حراس 
الشرعية الدستورية

 21
فبراير:

اليمنيون يستعدون النتخـــــــــاب مرشح املؤتمر والتوافق
الحديدة.. إسهام فاعــــــــل في الحشد للمرشــح التوافقـي

المهرجان الجماهيري الذي سيكون التواجد فيه هو 
التواجد الحقيقي للمشاركة في االنتخابات القادمة.من 
جانبه دعا وزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي 
صغير إلى التفاعل االيجابي مع االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي ستشهدها بالدنا الثالثاء القادم 21 
فبراير الجاري، مشددًا في كلمته التي ألقاها عقب 

صالة الجمعة بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة 
على أهمية الوعي المسئول الذي يلزم بالضرورة أن 
يكون موجها وحافزا للمشاركة باالنتخابات الرئاسية 
والتصويت ب�)نعم( لمرشح التوافق الوطني المشير 

الركن عبد ربه منصور هادي
وحث شائف المواطنين على المشاركة باالنتخابات 

والتصويت للمرشح التوافقي المناضل عبدربه 
منصور هادي مؤكدا في الوقت ذاته أن صناديق 
االقتراع المعبر اآلمن للغد المنشود والمستقبل 

األفضل
الى ذلك نظم المؤتمر الشعبي العام 

وأحزاب التحالف الوطني بمديرية حيس 
محافظة الحديدة مسيرة جماهيرية 
حاشدة ش��ارك فيها ن��ح��و10آالف من 
أع��ض��اء وأن��ص��ار المؤتمر وحلفائه 
ييد  لتأ ا ع��ن  للتعبير  ية  ير لمد با
والمناصرة لمرشحهم )مرشح التوافق 
الوطني لالنتخابات الرئاسية المبكرة 

التي ستشهدها بالدنا الثالثاء القادم المشير الركن 
عبدربه منصور هادي

وبعد أن جابت المسيرة أرجاء مدينة حيس التاريخية 
احتشدت بمهرجان خطابي أمام مقر المؤتمر الشعبي 
العام بالمديرية )الدائرة 181(رافعين صور المرشح 
التوافقي المناضل عبدربه منصور هادي والالفتات 

المعبرة عن المناسبة وأهدافها.
وألقيت الكلمات من رئيس فرع المؤتمر بالمديرية 
الشيخ محمد سليمان حليصي وأحزاب التحالف الوطني 
ألقاها مدير عام المديرية األستاذ عبدالولي السبالني 
ورئيسة القطاع النسوي بفرع المؤتمر بحيس األستاذة 
فتحية المعمري عبرت جميعها عن أهمية المشاركة 
باالنتخابات األم��ر ال��ذي يعتبره المؤتمر وحلفاؤه 
االنتصار الحقيقي ال��ذي يعبر عن حقيقة الخيار 
الوطني بالديمقراطية التي كانت لها صناديق 
االقتراع البوابة الشرعية الوحيدة النتقال السلطة 
واألسلوب الحضاري األمثل الختيار حكام وممثلي 

امة اإليمان والحكمة..

مؤتمر جامعة صنعاء يدشن 
حملة توعية للطالب

دشن الدكتور خالد عبداهلل 
االعالمية  لحملة  ا طميم 
ينظمها  ل��ت��ي  ا لتوعوية  ا
فرع المؤتمر الشعبي العام 
بجامعة صنعاء والتي تهدف 
ال��ى التوعية ف��ي أوس��اط 
ال��ش��ب��اب وط���الب جامعة 
صنعاء بأهمية المشاركة في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة 
وض����رورة م��م��ارس��ة الحق 
االنتخابات  السياسي في 
لترسيخ النهج الديمقراطي 
وجعل االنتخابات الوسيلة 

التبادل السلمي للسلطة..  الحضارية في 
وتتضمن الحملة االعالمية التوعوية عددًا 
من االنشطة والفعاليات  حيث أقيمت دورة 
تدريبية افتتحت انشطة الحملة التوعوية 
لعدد اكثر من 200 من طالب وطالبات جامعة 

صنعاء وق��د تناولت اهمية 
المشاركة في االنتخابات.. 
ولماذا يتم اج��راء انتخابات 
في ظل وجود مرشح واحد.. 
إلى جانب عدد من المواضيع 
ب��ات  ب��االن��ت��خ��ا لمتصلة  ا
الرئاسية المبكرة.. وعلى 
ذات ال��ص��ع��ي��د اط��ل��ق 
حملة اعالمية توعوية 
همية  بأ م��ت��خ��ص��ص��ة 
االنتخابي  االستحقاق 
لمقبل  ا ل���رئ���اس���ي  ا
التواصل  على موقع 
االجتماعي »فيس بوك« بإسم حملة 

»ش�����ارك« معًا لنبني يمن جديد..
االعالمية  الحملة  بالذكر  الجدير 
ل��دوائ��ر  ا التوعوية تستهدف جميع 

االنتخابية بأمانة العاصمة..

الجوف .. حرص شديد على 
انجاح العملية االنتخابية

 التقى امين عام المجلس المحلي بمحافظة الجوف 
علي محمد حميد قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
واللقاء المشترك وشركائه واستعرض معهم آليات تعزيز 
أسس الشراكة الوطنية الصادقة باتجاه انجاح عملية 
االنتخابات الرئاسية المبكرة .وخ��الل اللقاء الذي حضره 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام منصور العراقي و الرئيس 
ال��دوري ألح��زاب اللقاء المشترك عبدالحميد عامر وعدد من 
قيادات احزاب المؤتمر وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه، أكد 
أمين عام المجلس المحلي على ضرورة اسهام الجميع في تجاوز 
المرحلة السابقة والعمل بروح وطنية صادقة كفريق واحد نحو انجاح 
عملية االنتخابات الرئاسية المبكرة والتي تمثل األمن واالستقرار 
والمستقبل الزاهر للوطن.الفتا إلى أن اللقاء يمثل تدشينًا لعمل مهام 
اللجنة االنتخابية المشتركة وقيادة الحملة االنتخابية بالمحافظة .وتحدث 
خالل اللقاء رؤوسا وقيادات األحزاب، مؤكدين حرصهم الشديد على 
نجاح العملية وتحقيق النسبة المنشودة من المشاركة وتشكيل فرق 
ميدانية لدفع وحث الموطنين على المشاركة الفعالة على مستوى مديريات 
محافظة الجوف.وفي ذات السياق دشنت اللجنة االنتخابية المشتركة بالدائرة 
275محافظة الجوف الحملة االنتخابية لمرشح التوافق الوطني لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة عبدربه منصور هادي وفي التدشين أكد أمين عام المجلس 
المحلي بالمحافظة علي محمد حميد حرص أبناء الجوف وقيادات األحزاب والمنظمات 
على نجاح االنتخابات الرئاسية وتسخير كافة الجهود للدفع بالمواطنين للمشاركة الفعالة 
في العملية االنتخابية..مشيدا بالروح الوطنية ألبناء الجوف وأحزاب المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركائه في سبيل إنجاح االنتخابات وتجاوز االزمة الراهنة 

والوصول بالبالد إلى بر األمان.

فيما تدشن مهرجانها االنتخابي..
شبوة تتهيأ للعملية 

االنتخابية
ق����ش  ن����ا  <
م��ح��اف��ظ ش��ب��وة 
ع����ل����ي ح��س��ن 
األح�����م�����دي م��ع 
االنتخابية  للجان  ا
المشتركة في الدوائر 
والمديريات اإلجراءات 
وال��ت��داب��ي��ر ال��الزم��ة التي 
اتخذت إزاء انجاح العملية 
االن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ح��م��الت 
الناخبين  الهادفة لحشد 

ليوم االق��ت��راع الثالثاء 21 فبراير 
الجاري.

وشدد األحمدي على اللجان سرعة 
النزول إلى الدوائر والمديريات 

ل��م��واج��ه��ة ال��ص��ع��وب��ات 
وال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي تواجه 
اللجان االنتخابية الفرعية..

كما ح��ث محافظ شبوة 
على سرعة انجاز التجهيزات 
خبين  لنا ا لحشد  لخاصة  ا
ي  هير لجما ا ن  جا للمهر
الحاشد الذي سيدشن اليوم 
األحد بمدينة عتق عاصمة 
المحافظة استعدادًا ليوم 
االقتراع 21 فبراير الجاري.

مؤكدًا على ض��رورة حشد الجهود 
والطاقات وتوحيدها من اجل انجاح 
االنتخابات الرئاسية المبكرة لمرشح 

التوافق عبدربه منصور هادي.

المكال تدشن مهرجانها

حضرموت الوادي.. توحيد الطاقات ألكبر حشد جماهيري
بية  النتخا ا ن  للجا ا تستعد  فيما   <
بمحافظة حضرموت- سيئون- لمهرجانها 
الجماهيري الحاشد الذي سيدشن غدًا 
االثنين عقدت عدة لقاءات واجتماعات 
انتخابية للجان المشتركة، من المؤتمر 

وحلفائه والمشترك وشركائه، 
وترأسها عضو اللجنة العامة 
محمد حسين العيدروس عضو 
م��ج��ل��س ال���ش���ورى، ُك��رس��ت 
لمناقشة التجهيزات األخيرة 

ل��الح��ت��ش��اد ال��ج��م��اه��ي��ري 
المتواصل ليوم 21 فبراير 

للتصويت لمرشح التوافق 
الوطني عبدربه منصور 

ه��ادي- نائب رئيس 
ئب  لنا ا لجمهورية  ا
ئ��ي��س  ل��ر ل  و أل ا
مين  أل ا تمر  لمؤ ا

ال��ع��ام، ولما من 
ش��أن��ه ال��خ��روج 
ب��ال��ب��الد من 
األزم�����������ة 

الطاحنة..
وق��د أك��د عضو اللجنة 
العامة محمد العيدروس 
على أهمية حشد الطاقات 
وال��ن��اخ��ب��ي��ن وم��ش��ارك��ة 
في  جميعًا  طنين  ا لمو ا
ه��ذه العملية واالس��ه��ام 
الفاعل في معالجة األزمة 
وحلحلتها عبر المشاركة 

في االنتخابات.
وأشار في لقاءاته 

بعدد من المشائخ والشخصيات 
االجتماعية بسيئون وشبام 
وت��ري��م وع����دد آخ���ر من 
المديريات، إلى األهمية 
التي تمثلها االنتخابات 
لمبكرة  ا لرئاسية  ا
ومشاركة الجميع 
قًا  نطال ا فيها 
قضية  م���ن 
وط����������ن 
وبالتالي 

تقع المسئولية على الجميع 
واالحتشاد في يوم االقتراع 

21 فبراير..
وإل��ى ذل��ك ت��رأس عمير 
م���ب���ارك ع��م��ي��ر رئ��ي��س 
القيادة االنتخابية عددًا من 
اللقاءات باللجان االنتخابية 
واألمنية ُكرست لمناقشة 
التحضيرات واالستعدادات 
ليوم 21 فبراير.. وعلى 
مستوى الدوائر االنتخابية 
االنتخابية  للجان  اجتماعات  تم عقد 
لغرض  ا ت  ل���ذا لمشتركة  ا لفرعية  ا
على  نية  لميدا ا األنشطة  ولمناقشة 

مستوى المراكز االنتخابية..
وعلى ذات السياق عقد اجتماع برئاسة 
محافظ حضرموت خالد سعيد الديني 
بحضور رئيس فرع المؤتمر عوض حاتم 
لمناقشة الترتيبات النهائىة للمهرجان 
الذي ستدشنه المحافظة بمدينة المكال 
اليوم األحد ومستوى الحشد الجماهيري 

للناخبين.

إب تعد لمهرجانها الكبير 
اس��ت��ك��م��ل��ت ق��ي��ادة 
السلطة المحلية واللجنة 
كة  لمشتر ا بية  نتخا ال ا
بمحافظة إب اإلع��داد 
ن  جا للمهر لتحضير  ا و
االن��ت��خ��اب��ي ال��ح��اش��د 
لمرشح التوافق الوطني 
للرئاسة المشير عبدربه 
منصور ه���ادي وال��ذي 
سيقام في ملعب األستاد 

الرياضي بمدينة إب..
وق��ال عبدالواحد ص��الح الوكيل 
األول للمحافظة رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام ان المهرجان االنتخابي 
الوطني  التوافق  الحاشد لمرشح 
لقيادات  ا فيه  ستشارك  للرئاسة 
المحلية وقيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وأح���زاب التحالف 
الوطني وأح���زاب اللقاء المشترك 
وش��رك��اؤه وك��ذا مختلف الفعاليات 
والتنظيمات السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني وجمع غفير من أبناء 

مديريات المحافظة
يأتي ذلك في حين دشنت عدد من 

م��دي��ري��ات المحافظة 
االيام الماضية مهرجانات 
انتخابية حاشدة لمرشح 
ال��رئ��اس��ة ال��ت��واف��ق��ي 
المشير عبدربه منصور 
هادي .بمشاركة مختلف 
الفعاليات والتنظيمات 
ت  منظما و سية  لسيا ا
المجتمع المدني وحشد 
غفير من أبناء مديريات 

المحافظة
وصدر عن المشاركين في المهرجانات 
االنتخابية  كل على حده بيانات دعت 
جميعها  كل أبناء الوطن إلى المشاركة 
الفاعلة في إنجاح االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي ستشهدها بالدنا في يوم 

21 فبراير الجاري
واعتبرت البيانات الشعبية ان يوم 
21 فبراير يوم تاريخي كبير في حياة 
شعبنا اليمني العظيم وذلك إلخراج 
اليمن الحبيب من األزم��ة الساخنة 
التي مر عليها عامًا كاماًل إلى بر األمن 
واآلمان والتقدم واالزدهار لبناء يمن 

جديد وموحد..

مهرجانات انتخابية في 
يريم والعدين

نظمت قيادات السلطة المحلية واللجان 
االنتخابية المشتركة بمديريتي يريم 
والعدين بمحافظة إب اليوم مهرجانات 
انتخابية حاشدة لمرشح التوافق الوطني 

للرئاسة المشير عبدربه منصور هادي.
وش����ارك ف��ي ال��م��ه��رج��ان��ات مختلف 
الفعاليات السياسية والحزبية ومنظمات 
المجتمع المدني وجمع غفير من أبناء 

المديريتين.
وألقيت عدد من الكلمات أكدت على 
إنجاح  في  لفاعلة  ا لمشاركة  ا أهمية 
االنتخابات الرئاسية التي ستشهدها بالدنا 

في 21 فبراير الجاري.
وصدر عن المشاركين في المهرجانات 
االنتخابية بيانات دعت كل أبناء يمن ال�22 
من مايو العظيم إلى المشاركة الفاعلة في 
إنجاح االنتخابات الرئاسية ، وإخراج اليمن 
إلى بر األمن واألمان والتقدم واالزدهار 

وبناء يمن جديد ومستقر.

صعدة..استعداد 
واسع لالنتخابات

ناقش لقاء موسع بمحافظة صعدة أمس االول 
برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن أحمد 
شرف الدين ،وضم مديري المديريات وقيادات فروع 
األحزاب والمشائخ واألعيان والشخصيات االجتماعية 

في المحافظة.
استعرض اللقاء ال��ذي حضره رئيس اللجنة 
اإلشرافية ومدير عام فرع اللجنة العليا لالنتخابات 
، تقارير آلخر االستعدادات والتجهيزات الميدانية 
لالنتخابات الرئاسية المقررة في 21 فبراير الجاري .

وناقش اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين 
مديري المديريات و رؤساء وأعضاء اللجان األصلية 
والفرعية في سبيل إنجاح االنتخابات وتسهيل مهام 

اللجان المكلفة بإدارة العملية االنتخابية .
وف��ي اللقاء أك��د الوزير ش��رف الدين ، احترام 
الحكومة للمواقف المختلفة ألبناء الشعب اليمني 
تجاه االنتخابات باعتبارها حقًا دستوريًا وانتخابيًا 
اختياريا لكل مواطن .. مشيدا بموقف الحوثيين 
الداعي إلى عدم عرقلة إج��راء االنتخابات رغم 

إعالنهم مقاطعتها..
وحث المسئولين على العملية االنتخابية بضرورة 
االلتزام بقانون االنتخابات بما يضمن سير العملية 

االنتخابية بنجاح..

وسط حشود انتخابية تقاطرت من أرجاء المهرة..
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