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االنتخابات الرئاسية انتصار 
لإلرادة الشعبية

 21
فبراير

غــدًا.. اليمـنـيـــون يـجـســــــــدون أروع صور الديمقراطية
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..

متابعة ورصد: بليغ الحطابي

تواصاًل للتفاعل الوطني المسؤول ألبناء محافظة عدن 
تشهد مديرية الشيخ عثمان اليوم االثنين مهرجانًا انتخابيا 
جماهيريا للمرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي والذي 
يجمع مديريات المنصورة والبريقة ودار سعد والشيخ 

عثمان.
وأوضح مصدر إعالمي في اللجنة االنتخابية المشتركة 
بالمحافظة أن المهرجان يأتي استكماال للمهرجانات 
االنتخابية للمرشح الرئاسي التوافقي التي شهدتها 

المحافظة في عدد من المديريات.
وكانت اللجنة االنتخابية المشتركة بمحافظة عدن 
السبت دشنت مهرجانًا جماهيريًا للمرشح الرئاسي 
التوافقي عبدربه منصور هادي لمديريات التواهي وخور 

مكسر وصيرة والمعال.
وفي المهرجان ألقى عوض مشبح كلمة المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه بمحافظة عدن أكد فيها ان يوم 21 فبراير 
هو يوم نجاح تجربة الشراكة والوفاق والتمثل الواعي 
لتنفيذ المبادرة الخليجية التي مثلت طوق النجاة وخارطة 

الطريق نحو المستقبل األمن الزاهر.
وأشار إلى انه بتنفيذ هذه المبادرة الخليجية سوف ينتقل 
المجتمع اليمني من مرحلة صعبة عشناها طوال األشهر 
الماضية حيث كان الوطن معرضًا لالقتتال والحرب األهلية.
وطالب مشبح األحزاب والتنظيمات ومنظمات المجتمع 
اليمني والشخصيات االجتماعية إلى التفاؤل بالمستقبل 
الزاهر والعمل بروح الفريق الواحد.. والعمل الدؤوب ووضع 
مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات الخاصة بهدف إنجاح 
العملية االنتخابية وحشد الناس إلى صناديق االقتراع 
النتخاب عبدربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني 

رئيسا للجمهورية.
كما ألقت أم الخير الصاعدي كلمة القطاع النسائي 

للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بعدن أكدت فيها 
أن خيار القطاع 

النسوي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه بعدن ومنظمات 
المجتمع المدني هو للتصويت للمرشح التوافقي عبدربه 
منصور هادي في هذه االنتخابات التي تعد يومًا تاريخيًا 

في المسيرة الديمقراطية للوطن.
وقالت: نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة نحو التغيير 
والتقدم واالزدهار وكما صنعنا الماضي سنصنع الحاضر 

وسنصنع المستقبل .
وأضافت : علينا ان نثبت للعالم اجمع أننا متمسكون 
بالديمقراطية والوحدة والحرية واألمن واالستقرار وال 
خيار لنا غيره من اجل التنمية ومن اجل اليمن الجديد 
والدولة اليمنية الحديثة مع شركائنا في العمل السياسي 
وسوف نعمل بكل ما نستطيع حتى نصل الى حقنا الوطني 
الدستوري الى ذلك اليوم المنشود يوم التصويت للمرشح 

التوافقي.
من جانبها دعت مها محسن في كلمة القطاع النسائي 
ألحزاب اللقاء المشترك وشركائه جميع النساء في محافظة 
عدن إلى المشاركة لإلدالء بأصواتهن يوم 21 فبراير 

الجاري للمرشح التوافقي عبدربه منصور هادي.
حضر المهرجان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور يحيى الشعيبي والقائم بأعمال محافظ عدن 
األمين العام للمجلس المحلي رئيس اللجنة االنتخابية 
المشتركة عبد الكريم شائف ووكيل أول محافظة عدن 
المهندس وحيد علي رشيد وكيل محافظة عدن سلطان 
الشعيبي ورئيس جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بعدن الدكتور 
مهدي عبدالسالم ورئيس المكتب التنفيذي للقاء المشترك 
ب��ع��دن ع��ب��دال��ن��اص��ر باحبيب 
وأع��ض��اء مجلس النواب 
ورئيس اللجنة اإلشرافية 
لالنتخابات بعدن وقيادات 
السلطة التنفيذية والمحلية 
والشخصيات االجتماعية وممثلي 
منظمات المجتمع المدني وجمع 

غفير من المواطنين .

عدن تؤكد مضيها نحو العرس الديمقراطي

صنعاء.. تناقش إنجاح مهرجانها االنتخابي

مؤتمر العاصمة يطالب الفرقة بإخالء مقره في 
الموطن االنتخابي لمرشح التوافق 

> عقد المكتب التنفيذي لمحافظة صنعاء أمس اجتماعًا استثنائيًا 
برئاسة امين عام المجلس المحلي نائب المحافظ عبدالغني حفظ اهلل 
جميل.. كرس لمناقشة االستعدادات الجارية للمهرجان االنتخابي الكبير 

والمشترك مع امانة العاصمة اليوم بمدينة الثورة الرياضية.
كما تم استعراض اآللية المتعلقة بحشد المواطنين لهذا المهرجان 
وجدول الفعاليات االحتفائية الكبيرة وفقًا لما تم االتفاق عليه في االجتماع 

المشترك مع قيادة امانة العاصمة ومستوى التنسيق بين اللجنة االنتخابية 
والفرق الميدانية نحو انجاح المهرجان.

وفي ذات السياق عقدت اللجنة االنتخابية المشتركة مع اللجنة االشرافية 
اجتماعًا لمناقشة االج��راءات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان ودفع 
المواطنين الى صناديق االقتراع غدًا الثالثاء على مستوى مراكز ودوائر 

ومديريات المحافظة.

عقدت القيادة االنتخابية للمؤتمر الشعبي العام 
بأمانة العاصمة واللجنة اإلشرافية والكتلة النيابية 
والشوروية لقاء موسعًا مع القيادات االنتخابية 
والمشرفين ومديري المديريات ورؤساء الدوائر 
لمراجعة وتقييم ما تم انجازه في الخطة التنفيذية 
الخاصة بالحملة االنتخابية وتحفيز ودفع الناخبين 
ووض��ع البرنامج الخاص لنقلهم إل��ى المراكز 

االنتخابية. 
وناقش اللقاء التجهيزات الخاصة إلقامة المهرجان 
االنتخابي لمرشح الوفاق الوطني المشير الركن 
عبدربه منصور هادي لرئاسة الجمهورية ، والذي 
سيقام اليوم االثنين 20 فبراير وكذا الترتيبات 
الخاصة بإجراء االنتخابات الرئاسية التي ستشهدها 

بالدنا يوم غدٍ الثالثاء. 
وفي االجتماع الذي عقد مساء السبت أكد جمال 
الخوالني رئيس فرع المؤتمر باألمانة عضو اللجنة 
العامة نائب رئيس القيادة االنتخابية على أهمية أن 
تضطلع القيادات االنتخابية على مستوى المديريات 
والدوائر بدورها للعمل على نجاح االنتخابات على 

مختلف األطر والمكونات وكافة المستويات. 
مشيدًا بالجهود التي بذلت النجاح المهرجانات 
في المديريات والدوائر االنتخابية والمراكز بأمانة 

العاصمة..
كما تحدث أحمد الكحالني مشرف أمانة العاصمة 
ح��ول ض���رورة العمل المنظم وال��ج��اد إلنجاح 
االنتخابات ، مؤكدًا أن المهرجان الذي ستحتضنه 
المدينة الرياضية وينظمه المؤتمر الشعبي العام 
وحلفاؤه واللقاء المشترك وشركاؤه في أمانة 
العاصمة ومحافظة صنعاء يستدعي بالضرورة 

اإلعداد الجيد والناجح. 
مشيرًا إلى أهمية توفر وسائل النقل بالشكل 
المطلوب لتسهيل عمليات ال��ذه��اب واإلي��اب 

للمواطنين ، وأكد على أنه تم االتفاق في اجتماع 
القيادة االنتخابية المشتركة على عدم رفع أي 
شعارات أو الفتات حزبية واالكتفاء بما أقرته اللجنة 

العليا لالنتخابات المشتركة. 
وتحدث عدد من المشرفين ومديري المديريات 
ورؤساء الدوائر عن السبل الكفيلة إلنجاح المهرجان 
االنتخابي واالنتخابات الرئاسية وما قامت به 
المديريات وال��دوائ��ر من إع��داد وترتيب بإقامة 
مهرجانات ولقاءات انتخابية موسعة والتعزيز من 
التوعية االنتخابية اعالميًا واعالنيًا من أجل انجاح 

االنتخابات.
وطالب الحاضرون القيادة االنتخابية واللجنة 
اإلشرافية بضرورة السعي الجاد لمطالبة قيادة 
الفرقة األولى مدرع بإخالء مقر الدائرة الثانية عشرة 

للمؤتمر الشعبي العام والمحتلة منذ أشهر من قبل 
جنود الفرقة. 

متسائلين كيف يستمر احتالل أحد المقرات 
المهمة للمؤتمر الشعبي العام والخاص بالموطن 
االنتخابي لمرشح الوفاق الوطني ونائب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام المشير الركن عبدربه 
منصور هادي ، في أجواء توافقية يفترض أن تذيب 

أي خالفات وتوحد الصف بين جميع األحزاب. 
وقد خرج االجتماع بعدد من القرارات التي من 
شأنها العمل على انجاح العملية االنتخابية التي 

ستجرى غدًا الثالثاء.

 شهدت مديرية شرعب الرونة بمحافظة 
تعز أمس مهرجانًا جماهيريًا كبيرًا لمرشح 
التوافق الوطني المناضل عبدربه منصور 

هادي.
وفي المهرجان الذي حضره عضو مجلس 
النواب عبد الحميد محمد فرحان وعدد من 
والسياسية من  االجتماعية  الشخصيات 
مختلف أطياف العمل السياسي والجماهيري 
ومنظمات المجتمع المدني بالمديرية ألقى 
مدير عام المديرية عبدالباري الحمودي كلمة 
حيا فيها الحشد الجماهيري الذي لم تشهده 
المديرية إال في المهمات الوطنية الحاسمة 

والكبيرة .
وقال إن هذا التفاعل الرائع مع المرشح 
التوافقي من أبناء مديرية شرعب الرونة 
لداللة قوية عن حبهم لوطنهم وتأييدهم 
للمرشح التوافقي المناضل عبدربه منصور 

هادي لرئاسة الجمهورية..
ودعا الجميع إلى أن يكونوا عند مستوى 
المسئولية الوطنية والتاريخية بضرورة إنجاح 
االنتخابات التوافقية والمشاركة الفاعلة من 

قبل الجميع رجااًل ونساًء باعتبار ذلك الوسيلة 
الحضارية واألسلوب األمثل في التداول 

السلمي للسلطة وبناء اليمن الجديد.
وقد ألقيت في المهرجان كلمة المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه ألقاها منصور محمد 
عبد الملك الهياجم، أكد فيها أن يوم ال�21 
من فبراير الجاري سيسجله التاريخ باليوم 
المفصلي في حياة شعبنا وتداوله السلمي 
للسلطة بطريقة حضارية اتحد فيها أبناء 
الوطن بعد فراق عام حول رؤية واح��دة - 

اليمن أوال.
وأشار الهياجم إلى أن الحكمة اليمانية دائما 
ما تكون حاضرة في أوق��ات الشدائد، وان 
التعقل في مواجهة النوائب تكون النتائج 
حميدة ومفيدة للجميع .. داعيا أبناء شرعب 
للزحف يوم غدٍ الثالثاء إلى صناديق االقتراع 
واإلدالء بأصواتهم لمرشح الوفاق المناضل 

عبدربه منصور هادي.
ألقيت كلمة عن أح��زب اللقاء المشترك 
وشركائهم ألقاها عبد الباسط عبد الحق 

ناجي..

دشنت السبت الماضي بمديرية لودر بمحافظة أبين الحملة االنتخابية 
لمرشح التوافق الوطني المشير عبدربه منصور هادي بحضور عدد من 
المشائخ والشخصيات االجتماعية واالعتبارية ورؤساء المراكز من األحزاب 
والتنظيمات السياسية المشاركة في العملية االنتخابية والمستقلين وجموع 

غفيرة من المواطنين . 
وفي المهرجان الحاشد ألبناء المديرية ألقى الشيخ احمد علي القفيش 
- مدير عام مديرية لودر- كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين من أبناء 
مديرية لودر بمختلف انتماءاتهم السياسية واالجتماعية للمشاركة الفاعلة 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة خصوصًا وأن هذه االنتخابات توافقية 
واستثنائية وتحظى بإجماع ورعاية إقليمية ودولية وفق ما نصت عليه 

المبادرة الخليجية .  
وأشار في سياق كلمته إلى أننا جميعا نشعر بالفخر واالعتزاز ألن يكون 
المرشح لهذه االنتخابات من أبناء هذه المنطقة صاحب األيادي البيضاء 
ورجل الحكمة المشير عبدربه منصور هادي .. مؤكدًا ان نجاح هذه 
االنتخابات في بالدنا يعد اللبنة األولى للخروج من األوضاع الحالية التي تمر 
بها البلد نحو التغيير وتطبيع األوضاع ويأتي في مقدمتها القضية الجنوبية. 
وأضاف: علينا أن نحافظ على وحدة الصف وعدم اإلنجرار إلى العنف 

وإثارة الفوضى وجعل المنطقة تتعايش سلميًا 
على اختالف االنتماءات والرؤى، كما أننا نحترم 

رأي إخوتنا الذين يدعون إلى المقاطعة بصورة 
سلمية ونرفض جملة وتفصياًل استخدام العنف 

أو التهديد والوعيد لمنع االنتخابات بالقوة وسندلي 
بأصواتنا في الوقت والمكان المحددين.

وقال مدير عام لودر: علينا جميعًا إنجاح االنتخابات 
دون أن ننصاع ألي تأثيرات أو إمالءات وفق قناعات كل شخص . 

داعيًا في ختام كلمته األخوة في الحراك الجنوبي بتحكيم العقل نظرًا 
لخصوصية المحافظة ومن أجل المساهمة في درء الفتنة، معبرًا عن ثقة 
أبناء المديرية الشرفاء سيكونون في مقدمة المؤازرين للمرشح التوافقي 
هادي. من جانبه أشار المناضل علي محمد القفيش - نائب رئيس هيئة اسر 
الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية - إلى األهمية التي تكتسبها االنتخابات 
الرئاسية في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البالد وحث الجميع على 
الحفاظ على األمن واالستقرار والسكينة العامة والعمل بروح الفريق 
الواحد على اختالف الرؤى واالنتماءات للوقوف إلى جانب المرشح التوافقي 
لالنتخابات الرئاسية عبدربه منصور هادي باعتباره رجل الحكمة والمهام 

الصعبة 
ب��اع��ت��ب��اره رج��ل 

المرحلة لبناء الدولة المدنية 
الحديثة نحو مستقبل أفضل ألبناء 

اليمن كافة . 
فيما لفت األخ محمد عبداهلل الحامد مستشار وزير العدل سابقًا إلى 

أهمية الوفاق الوطني والحوار بين الفرقاء واألحزاب والتنظيمات 
ومختلف المكونات مهما اختلفت الرؤى بينها من اجل الوصول 

إلى نتائج مثمرة تصب في مصلحة المحافظة بوجه خاص 
واليمن عامة، داعيًا إلى االلتفاف ومؤازرة رجل المرحلة 

المرشح الرئاسي التوافقي الرئيس القادم عبدربه 
منصور هادي.

أبناء شرعب الرونة يتجهون 
نحو االنتخابات

حبيش تؤكد مشاركتها أهالي لودر: سنكون في مقدمة المؤازرين لصاحب اليد البيضاء
في صنع 21 فبراير

ن��ظ��م��ت ق��ي��ادة 
لمحلية  ا ل��س��ل��ط��ة  ا
بية  النتخا ا ل��ل��ج��ن��ة  ا و
المشتركة ب��ال��دائ��رة 94 
فظة  محا حبيش  ية  ير بمد
للمرشح  بيًا  انتخا نًا  إب مهرجا
لرئاسية  ا بات  لالنتخا فقي  لتوا ا
ر  منصو به  ر عبد لمشير  ا ة  لمبكر ا
هادي وذلك بمشاركة مختلف الفعاليات 
السياسية والحزبية وجمع غفير من أبناء 

المديرية. 
وفي المهرجان الحاشد ألبناء الدائرة قال عضو 
مجلس النواب أحمد النزيلي: إن التفاف أبناء 
الدائرة ومديرية حبيش يؤكد استعدادهم التام 
للمشاركة الفاعلة في إنجاح االنتخابات الرئاسية 

محافظات  عموم  ستشهدها  لتي  ا لمبكرة  ا
الجمهورية غدًا الثالثاء الذي سيكون يومًا تاريخيًا 

في حياة الشعب اليمني. 
وأكد النائب البرلماني أن هذا اليوم سيكون 
يومًا تاريخيًا في حياة شعبنا اليمني العظيم 
وذلك إلخراج اليمن الواحد من األزمة التي مر 

بها عاماًَ كاماًل . 
ودعا النزيلي أبناء اليمن الحبيب إلى توحيد 
الصف ونبذ العنف وإث��ارة الفوضى بما يكفل 
الحفاظ على أمن واستقرار يمن اإليمان والحكمة 

 .
داعيًا كافة الفعاليات السياسية والحزبية 
ومختلف شرائح المجتمع المدني إلى التفاعل 
الكبير واإليجابي إلنجاح االنتخابات الرئاسية 

المبكرة.


