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اليوم.. ينتصر اليمنيون للديمقـــــــــراطية ويفشلون رهان االنقالبيني
صنعاء تشهد أكبر المهرجانات االنتخابية دعمــــــــــًا لمــرشّح التوافــــق الوطنــي

اليوم أول انتخابات رئاسية مبكرة 
تختبر النوايا وتكتمل صورة اإلرادة 
الوطنية الجادة والصادقة لدى 
جميع األطراف إلخراج الوطن من 
المحنة التي كلفت الشعب الكثير 
من المعاناة النفسية واالجتماعية 

واألضرار المادية واالقتصادية.
ولفت الكحالني إلى أن المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاءه وفخامة 
الرئيس علي عبداهلل صالح، كانوا 
أول من دعا لتجاوز األزمة بإجراء 
انتخابات رئاسية مبكرة، تعزيزًا 
للديمقراطية والتداول السلمي 
للسلطة واستشعارًا للمسؤولية 
وطننا  تجنيب  ه  تجا يخية  ر لتا ا
االنزالق إلى الفوضى والصراعات.

وقال: “لقد أثبت مرشح التوافق 
الوطني المناضل المشير عبد ربه 
منصور هادي انه رجل المرحلة 
الصعبة والشخصية التي توافق 
عليها الجميع وراهنوا عليه في 
معالجة القضايا األمنية والسياسية 
واالجتماعية، وأثبت خالل مجريات 

األزمة قدرة فائقة على تجاوز المنغصات وعالج القضايا 
أواًل بأول ولمّ الشمل عند افتراق واختالف الفرقاء”.

ونوه إلى ضرورة التعامل مع المسائل التي تعترض سير 
حياتنا بمسئولية من كافة األطياف والفئات والوقوف صفًا 
واحدًا ضد كافة األعمال التي تستهدف األمن واالستقرار 
ورفض االعتداء على خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط 
وقطع الطرقات وإقالق أمن وسكينة المجتمع.. داعيًا أبناء 
الشعب اليمني العظيم الشباب ممن بلغوا سن الثامنة 

عشرة وك��ل رجال 

اليمن ونسائه إلى التوجه لصناديق االقتراع للمشاركة في 
االنتخابات والتصويت لمرشح التوافق الوطني المناضل 
المشير عبد ربه منصور ه��ادي، لبناء مستقبل واعد 

نستطيع جميعًا رسم مالمحه التي نرغبها.

حكمة اليمنيين
فيما أكدت كلمة اللقاء المشترك وشركائه- التي ألقاها 
الرئيس الدوري للمجلس األعلى للقاء المشترك األمين 

للتجمع  ل��ع��ام  ال��ي��م��ن��ي ا

لإلصالح عبدالوهاب اآلنسي- أن 
التوافق القائم اليوم حول مرشح 
الرئاسة وفي الحكومة وإدارة شئون 
المرحلة االنتقالية يعد ميزة تجلت 
اليمنيين في تأمين  فيها حكمة 
انتقال السلطة بشكل سلمي جنب 
ب��الدن��ا وي��الت ال��ح��رب واالقتتال 
لتسامح  ا قيم  فيها  وت��ج��س��دت 

وتغييب االنتقام.

رجل اإلجماع الوطني
كلمة اللجنة االنتخابية المشتركة 
بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 
التي ألقاها جمال الخوالني رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام باألمانة، 
أكد فيها أن يوم )21( فبراير تأكيد 
على الرغبة في ال��ع��ودة للهدوء 
واالس��ت��ق��رار والتحالف والعمل 
الوطني المسئول باختيار مرشح 
التوافق الوطني المناضل المشير 

عبدربه منصور هادي.
وقال: “لقد أثبت المناضل المشير 
عبدربه منصور هادي خالل العام 
المنصرم واألع��وام السابقة أنه رجل اإلجماع الوطني 
والمحبة والتسامح الذي أجمع عليه كل أبناء اليمن وحصل 
على دعم إقليمي ودول��ي ومعه سنستكمل المبادرة 
الخليجية وإعادة صياغة الدستور، والبناء واإلعمار ضمن 

البرنامج الزمني للمبادرة الخليجية..

جمعان: الوفاق تجسَّد في تشكيل اللجنة االنتخابية العليا المشتركة
جميل: المشاركة في االنتخابات تأكيد على االحتكام إلرادة الشعب
الكحالني: علي عبداهلل صالح أول من دعا لتجاوز األزمة بإجراء انتخابات رئاسية مبّكرة
الخوالني: »هادي« أثبت أنه رجل اإلجماع الوطني

حضرموت الوادي والصحراء تحتشد للمشاركة في االنتخابات

السقطري: 21 فبراير.. يوم فاصل في تاريخ اليمن
نظمت اللجنة االنتخابية المشتركة بوادي  

وصحراء حضرموت أمس بمدينة سيئون 
مهرجانًا انتخابيًا لمرشح التوافق الوطني لالنتخابات 

الرئاسية المبكرة عبدربه منصور هادي .
وفي المهرجان الذي حضره الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر -األمين العام المساعد- وعدد من أعضاء مجلسي 
النواب والشورى والمسئولين التنفيذيين والتنظيميين 
ألقى المهندس عوض السقطري عضو الهيئة الوزارية 
بالمؤتمر كلمة اشار فيها إلى أن ال� 21 فبراير سيكون 
يومًا فاصاًل في تاريخ اليمن يتجه فيه الجميع إلى 
صناديق االقتراع إلجراء أول تغيير سلمي وديمقراطي 
للسلطة في الوطن كطريق اختاره الشعب بإرادة وطنية 

حرة.
وأكد السقطري أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
أخرجت اليمن من عنق الزجاجة ، بعد أن كانت على 
أعتاب حرب أهلية ال فرار منها .. معتبرا أن األيام علمت 
الجميع ان الخالفات ال يمكن حلها بالقوة وإنما بالطرق 
الديمقراطية والسلمية عبر الحوار والتفاهم بين الفرقاء.

ودعا الوزير السقطري إلى فتح صفحة جديدة والتطلع 
إلى حياة أفضل بعيدا عن العنف في ظل دولة مدنية 

يسودها النظام والقانون .
وأوضح أن حكومة الوفاق الوطني تعول كثيرًا على 
دعم توجهاتها وبرنامجها الهادف إلى لمّ الشمل وتجاوز 
آثار األزمة والعبور إلى المستقبل بروح اإلخاء والتسامح 
والتصالح إلخراج البلد من أزمته الحالية ..مشددا على 
عدم السماح ببقاء األسباب والمسببات التي أوصلت البلد 

إلى االزمة الراهنة .
وأشاد المهندس السقطري وزير الثروة السمكية بأبناء 
وادي حضرموت وإخالصهم الوطني تجاه اليمن وامنه 
واستقراره ووحدته.. وحث الجميع على المشاركة الفاعلة 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة والدفع بالمواطنين الى 

صناديق االقتراع لما من شأنه إخراج البلد من األزمة 
الراهنة .

من جانبه أكد وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء 
عمير مبارك على اهمية االنتخابات إلخراج الوطن من 
ازمته التي دامت عامًا كاماًل.. داعيًا الجميع في الوادي  
والصحراء رجااًل ونساًء، شبابًا وشابات وكل من بلغ السن 
القانونية أن يهبّوا للمشاركة بأصواتهم لمرشح التوافق 

الوطني عبدربه منصور هادي.
وأشار إلى أن االنتخابات الرئاسية المبكرة مرحلة أولى 
على طريق معالجة مشاكل الوطن.. الفتًا إلى أن مرحلة 
الحوار الوطني التي ستعقب هذه المرحلة ستشهد حوارًا 
وطنيًا شاماًل بين كافة القوى السياسية يشمل مجمل 
القضايا الوطنية بما فيها القضية الجنوبية لضمان 

مستقبل مشرق ومتطور لليمن.
بدوره أكد عضو اللجنة االنتخابية المشتركة بالوادي 
والصحراء أبوبكر عبدالقادر بارجاء، ان انتخاب الرئيس 
التوافقي له دالالت كثيرة منها عودة اللحمة الوطنية 
للقوى السياسية في الساحة اليمنية ممثلة في حزب 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك 
وشركائه في إع��ادة ال��روح الوطنية للوحدة اليمنية 
..مجددًا الدعوة للشركاء السياسيين ان يكونوا عونًا قويًا 
للرئيس القادم في تنفيذ المرحلة الثانية من المرحلة 

االنتقالية .
وفي كلمة منظمات المجتمع المدني بالوادي والصحراء 
ألقتها هديل شمالن تطرقت الى أهمية االنتخابات 
الرئاسية المبكرة ومالها من دالالت في إخراج البلد مما 
هو عليه اآلن إلى مستقبل آمن في ظل دولة الوحدة 
والنظام والقانون والمواطنة المتساوية ..مثمنة دور 
االشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لما بذلوه من 
جهد للم الشمل اليمني عبر المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.

عــــدن في مهرجـــان الوفــــــــــــاء من أجل المستقبل اآلمن..

شائف: احتشاد أبناء عدن لالنتخابات يــــــــــــؤكد تطلعهم للسالم والسلم االجتماعي

يجب أن يترافق مع احتشاد 
وطني طوعي مؤسس على 
ما ترسخ في وجدان عامة 
الناس من يقين بأنهم هم 
مستقبله  سيصنعون  من 

بقناعاتهم.
من جانبه حث عضو مجلس النواب 
إنصاف مايو في كلمة أح��زاب اللقاء 
المشترك وشركائه كافة أعضاء وأحزاب 
اللقاء وشركائهم على التفاعل االيجابي 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة 
النتخاب المرشح التوافقي المناضل 

عبدربه منصور هادي..
فيما ألقت كلمة منظمات المجتمع 
المدني تحية حسين احمد، عبرت فيها 
باسم القطاعات النسوية في مديريات: 
الشيخ عثمان ، المنصورة ، البريقة ، عن 
اعتزازها وتقديرها العاليين لهذا الحشد 
والذي يأتي تحضيرا للحدث التاريخي 
المهم في حياة شعبنا اليمني وهو اليوم 

الثالثاء الموافق 21 فبراير..

وأكدت ان اختيار المرشح 
منا  تعبير  هو  لتوافقي  ا
على ال��وف��اء لهذا الوطن 
واألمل في المستقبل الذي 
ستسوده العدالة والمواطنة 

المتساوية والديمقراطية والتقدم.
وأض��اف��ت إن��ن��ا م��ط��ال��ب��ون أح��زاب��ًا 
وتنظيمات ومنظمات مجتمع وشخصيات 
اجتماعية وكل القوة الخيرة التفاؤل 
بالمستقبل الزاهر والعمل بروح الفريق 
ال��واح��د ألن��ه ال ت��زال هناك رك��ام من 
المشاكل والتعقيدات ومصاعب النمو 
تنتظرنا العمل الدؤوب واإلخالص ووضع 
مصلحة الوطن فوق كل االعتبارات 

الخاصة.
حضر المهرجان وكيل أول محافظة 
عدن المهندس وحيد علي رشيد ورئيس 
جامعة عدن الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور وعدد من المسؤولين والشخصيات 
االجتماعية وممثلي منظمات المجتمع 

المدني بعدن وأبين.

مؤتمر الحديدة يستكمل الترتيبات ليوم االقتراع 

اللجنة الشبابية بالمؤتمر تحث الناخبين 
على التصويت للمرشح الرئاسي

أعلن فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة الحديدة  
حالة االستنفار القصوى بين قياداته وك��وادره 
وأنصاره الذين رفعوا سقوف األداء إذ صار مؤتمر الجامعة 
جيشا انتخابيا بكل المحافظة لحشد وتوجيه الجماهير الناخبة 
إلى صناديق اإلقتراع والتصويت ب�)نعم( لمرشح التوافق 

الوطني المناضل المشير الركن عبدربه منصور هادي.
وأوضح رئيس فرع المؤتمر بجامعة الحديدة الدكتور 
حسين عمر قاضي انه وزمالءه بمؤتمر الجامعة جندوا 

أنفسهم للحملة االنتخابية لمرشح التوافق الوطني 
المشير هادي وأنهم اليوم بحالة استنفار بطول وعرض 
المحافظة بحملة توعية تشمل الناخبين والناخبات في 

عموم المحافظة.
وأكد في الوقت نفسه أن فرع المؤتمر بالجامعة ليس 
بعزل عن منظومة األداء الوطني إلنجاح المهمة االنتخابية 
بل إلزام نفسه بما يراه يستحق الن يتواجد به كفرع جامعة 
يقدم خالصة وعي واهتمام الكادر المؤتمري الجامعي 

ميدانيا.
وبذات االتجاه عبر رئيس مؤتمر جامعة الحديدة عن ثقته 
بتميز ونجاح أداء المؤتمر وأعضائه بالجامعة والمحافظة 
وان يوم غد الثالثاء21فبراير سيكون اليوم التاريخي 
الذي تفخر اليمن به كأبرز األحداث الديمقراطية باليمن 
والمنطقة اذ يسجل التاريخ أول انتقال سلمي للسلطة 
بانتخاب مرشح التوافق الوطني المشير عبدربه منصور 

هادي. 

للجنة    ا قشت  نا
الشبابية باألمانة 
لها  اجتماع  ف��ي  لعامة  ا
أم��س االث��ن��ي��ن مستوى 
االن��ج��از والتنفيذ لخطة 
األنشطة والفعاليات التي 
قامت بها مجموعات العمل 
والفرق االنتخابية للتوعية 

باالستحقاق الرئاسي..
االجتماع  تطرق  كما 
إلى أنشطة دائرة الشباب 
بفرع محافظات صنعاء 
ولحج وحضرموت وفرع 
جامعة الحديدة، وألهم 
ما تم انجازه على صعيد 
ال��م��راك��ز االن��ت��خ��اب��ي��ة 
مرشح  لدعم  لحشد  وا
ال��م��ؤت��م��ر وال��ت��واف��ق 
الوطني المشير عبدربه 

منصور هادي..
ك��م��ا ت���م م��ن��اق��ش��ة 
ال���ص���ع���وب���ات وأوج����ه 
القصور التي اعترضت 
حمالت التوعية الشبابية 

وال���ن���دوات وال��ح��ل��ق��ات 
النقاشية السياسية التي 
نفذتها مجموعات العمل 
والفرق الميدانية على 
مستوى ف��روع المؤتمر 
بالمحافظات والمديريات 

والجامعات..
وخلص االجتماع إلى 
التواصل مع القيادات 
بية  لطال ا و بية  لشبا ا
بفروع المؤتمر وحلفائه 
بالمحافظات والجامعات 
وحث الجميع على حشد 
عيتهم  تو و هير  لجما ا
بأهمية مشاركتهم في 
االق���ت���راع والتصويت 
اليوم الختيار المناضل 
عبدربه منصور هادي 
 ، ية ر للجمهو ئ��ي��س��ًا  ر
تكريسًا لخيار المؤتمر 
ف��ي ال��ت��داول السلمي 
ن��ت��ص��ارًا  وا للسلطة.. 
إلرادة الشعب والشرعية 

الدستورية.

أبناء الدائرة الخامسة في حشد 
جماهيري إلنجاح االنتخابات

علي الشعباني

نظمت اللجنة اإلشرافية المشتركة  
بمديرية أزال ال��دائ��رة الخامسة 
في أمانة العاصمة لقاء جماهيريا موسعًا 
حضره قيادات المؤتمر وحلفائه والمشترك 
وشركائه وأعضاء المجلس المحلي وعدد من 
الشخصيات االجتماعية وجمع غفير من أبناء 

الدائرة.
وفي اللقاء قال أحمد الكحالني عضو كتلة 
المؤتمر البرلمانية رئيس اللجنة اإلشرافية 
لالنتخابات بمديرية أزال إن أهمية االنتخابات 
الرئاسية المبكرة تكمن في كونها جاءت في 
ظ��روف استثنائية غير عادية، حيث أصبح 
التجاوب لها ض��رورة قصوى لتجنيب البالد 
النزاعات والصراعات المسلحة التي كانت 
الحصبة وأبين وتعز وأرح��ب ونهم ساحات 

مصغرة منها .
مشددًا على أنه يجب على المؤتمر وحلفاؤه 
والمشترك وشركاؤه في المديرية أن يتنافسوا 
أبناء وبنات  جميعًا من أج��ل حشد جميع 
المديرية ممن بلغوا السن القانونية للمشاركة 

في االنتخابات الرئاسية المبكرة.
من جانبه أك��د رئيس المؤتمر بالدائرة 
الخامسة محمد عبد الجبار المعلمي على أن 
21 فبراير هو يوم تاريخي ومحطة فاصلة 
في تاريخ الديمقراطية التي تمسك بها 
أبناء الشعب اليمني على الرغم من األزمة 
التي شهدها الوطن وكادت أن تقضي على 

الديمقراطية.
للمرشح  التصويت  إن  المعلمي:  وق��ال 
التوافقي المشير عبدربه منصور هادي 
ه��و تصويت للوطن ول��أم��ن واالستقرار 
وللديمقراطية والوحدة والتنمية، مشيرا إلى أن 
في االنتخابات الرئاسية رسالة قوية لكل من 
يتربص بالوطن من الداخل أو الخارج وتفويت 
للفرصة على الحاقدين والمغرضين الذين 
كانوا يراهنون على سقوط الديمقراطية 

والنظام.
داع��ي��ا كافة أب��ن��اء ال��دائ��رة إل��ى التفاعل 
بية  االنتخا ليات  لفعا وا األنشطة  كل  مع 
والتصويت لمرشح التوافق الوطني المشير 
عبدربه منصور هادي ولأمن واالستقرار 

والديمقراطية. 


