
 

تــــرأس األخ عــبــداهللا أحمد   
العامة  اللجنة  مجيديع عضو 
عضو مجلس الشورى اجتماعاً 
تنظيمياً ضم أعضاء قيادات المحافظة 
أحزاب  والتنفيذية وممثلي  التنظيمية 
الــتــحــالــف الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي في 
المحافظة. وقال مجيديع: عليكم كأعضاء 
في المؤتمر أن ترفعوا رؤوســكــم وأن 
تواجهوا كل تلك األكاذيب فلديكم ما 
تتكلمون عنه من المنجزات، وثقوا بأننا إذا 
قمنا بمهامنا ومسؤولياتنا فإننا سنصل الى 

الهدف الصحيح.
 وشدد الشيخ عبداهللا مجيديع على أن الطريقة المثلى للتداول 
السلمي للسلطة هي صناديق االقتراع وعلى أبناء مأرب تقع مسؤولية 
الحفاظ على األمن واالستقرار كون محافظة مأرب من المحافظات 
المهمة وأي إخالل باألمن يؤثر على جميع المحافظات ويسيئ إلى أبناء 

مأرب بالدرجة األولى.

30 رياالً السنة الثامنة والعشرون20 صفحة أسبوعية - سياسية

رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

دفعنا أنهاراً من الدماء 
من أجــل الــوحــدة وعدم 
عودة اإلمامة.. فال يجوز 
المواطن  ــي  وع تزييف 

البسيط..
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رد أحـــزاب اللقاء المشترك   
المتشنج الموتور على دعوات 
المؤتمر الشعبي العام وقف الحمالت 
اإلعالمية والمظاهرات تمهيداً للدخول 
في حوار جاد وصادق في إطار اللجنة 
تهم  نزعا حقيقة  يــؤكــد  لرباعية  ا
الشمولية فقد فهموا الرسالة بصورة 
خاطئة مع فارق هذه المرة أنهم كانوا 
أكثر حماقة وغطرسة وايــغــاالً في 
ــرار على االثــم والــعــدوان وهذا  اإلص
واضح في قراءتهم الخاطئة للمشهد 
ره  استحضا ولتهم  ومحا لــعــربــي  ا
واسقاطه على اليمن غير مستوعبين 
بلد ديمقراطي تعددي  فــي  أنهم 
وأن الوصول إلى السلطة ال تحققه 
الفوضى وإنما صناديق االقتراع في 
انتخابات ديمقراطية تنافسية حرة 
ونزيهة وشفافة تجسد مبدأ التداول 
السلمي للسلطة.. أما الفوضى فسوف 
تنتهي إلى الخراب والدمار والدماء 
والدموع الــذي لن يسمح به شعبنا 
اليمني العظيم وسوف يتصدى لدعاتها 
بقوة وبحكمته التي تتجلى في وعيه 
الذي يسبقهم بمسافات زمنية فيما 
تبقى تلك القيادات الحزبية عاجزة 
عن اللحاق به ألن ذلك يوجب عليها  
أن تقوم بمراجعة شاملة للمواقف 
التي طالما  والتوجهات والخيارات 
اثبتت أنها مبنية على حسابات خاطئة.. 
فكانت تؤدي إلى نتائج فاشلة تعكسها 
الرهانات الخاسرة التي عمقت حالة 
اليأس واالحباط السياسي الذي دفع 
قــيــادات في المشترك إلــى خيارات 
عدمية دلــت عليها ركوبهم موجة 
الفتن واشعال الحرائق متصورين أنها 
تشكل أوراقاً رابحة سوف توصلهم إلى 
بغيتهم لكنها ومثل كل مرة سرعان ما 
تهوى وتتساقط حقاً أن تلك القيادات 
تعيش حالة خرف سياسي يظهر هذه 
المرة بصورة واضحة في اعتالء موجة 
األحــداث في بعض البلدان العربية 
دون وعي األسباب التي أدت إليها وكذا 
السياسية  الخصوصية االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية لليمن معتقدة 
أنها امسكت بورقتها الرابحة دون 
أن تعي أنها ستكون ورقــة الرهان 
األخيرة وهو ما يمكن رؤيته في بيانها 
الهستيري األخير مفوتة على نفسها 
فرصة جديدة، أراد المؤتمر الشعبي 
العام من تقديمها إعــادة المشترك 
إلى جادة الصواب واالسهام االيجابي 
في تمتين تماسك الجبهة الداخلية 
والتصدي معاً للتحديات التي سينتصر 
عليها شعبنا ويتجاوزها لمواصلة بناء 
حاضره ومستقبله بدون تلك األحزاب 
التي حسمت خيارها ووضعت بذلك 
ــاح الفوضى  مصيرها فــي مهب ري

والعدمية الذي ال نتمناه لها.

الخميس.. تظاهرة ديمقراطية بالعاصمة لتأييد االستحقاقات الدستورية

صلف الشموليين

رؤية

كلمة 

غري مخصص للبيع

دعت إلى إيقاف الحمالت اإلعالمية والتوقف عن المظاهرات والمسيرات

اللجنة العامة تدعو المشترك إلى الحوار في إطار لجنة األربعة

دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الجمعة   
برئاسة فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام-  الى مواصلة الحوار في إطار لجنة األربعة 
المشكلة بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية، وذلك انطالقاً مما تقتضيه 

المصلحة الوطنية.
 وأكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر وتمسكه بالحوار كوسيلة مثلى لمعالجة 
كافة القضايا التي تهم الوطن وفي ضوء تقييم كافة الجهود والخطوات التي 
تمت في سبيل الحوار بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء 
المشترك. ودعت اللجنة العامة الى إيقاف كافة الحمالت اإلعالمية بين كافة 
اطراف العمل السياسي وبما يهيئ األجواء المناسبة إلنجاح الحوار وتنقية 
ر صفوه وبما يعزز  مناخات العمل السياسي من أي شوائب من شأنها أن تعكّ

من التآخي والتالحم والوحدة الوطنية ويخدم المصلحة الوطنية.
 كما دعت اللجنة الى التوقف عن المظاهرات والمسيرات التي تؤجج 
الشارع من كافة االطراف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء 
المشترك وبما يجنب الوطن االنزالق نحو أتون الفتنة والصراع أو استغالل 
حق التعبير السلمي عبر المظاهرات والمسيرات من قبل عناصر مدسوسة 
أو متطرفة لالنحراف بها نحو ما يضر بالوطن وأمنه واستقراره ومصالحه 

العليا.
 وأكدت اللجنة على تفعيل العمل التنظيمي ومواصلة الجهود المبذولة لتعزيز 
التالحم الوثيق مع أبناء الشعب وباعتبار أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم 
الرائد والمنبثق من الشعب والمستلهم لتطلعاته وآماله والحريص على تحقيق 

مصالح الوطن والمواطنين.

فيما الفعاليات الوطنية 
تواصل مناقشتها:

أكثر من 1000 رأي ومقرتح 
حول التعديالت الدستورية

اِّـرأة تنتصر 
للربِّـان القادم

مبادرات للفراغ 
الدستوري!!

المؤتمر في 
الميدان

كهالن أبو شوارب:

ال أوصياء 
على 

عمران

زقاق المعارضة!!

وجـَّه بنقل المواطنين والطالب اليمنيين على نفقة الدولة

الرئيس يؤكد تضامن اليمن 
مع حكومة وشعب مصر

أجرى فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية   
اتصاالً هاتفياً بأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة مساء أمس 
األول.. أطمأن خالله على األوضاع في مصر في ضوء األحداث 

المؤسفة التي تشهدها حالياً.
وأكد فخامة الرئيس خالل االتصال وقوف وتضامن اليمن مع 
حكومة وشعب مصر.. متمنياً أن يسود األمن واالستقرار والسكينة 

مصر.
وجرى خالل االتصال بحث العالقات األخوية الحميمة ومجاالت 

التعاون المشترك بين اليمن ومصر والشعبين الشقيقين.
وكان فخامة األخ علي عبد اهللا صالح رئيس الجمهورية قد أصدر 
توجيهاته للحكومة بالتكفل بنقل المواطنين والطالب اليمنيين 
الموجودين في مصر الراغبين في العودة إلى اليمن على نفقة 
الدولة. كما وجه فخامته الخطوط الجوية اليمنية باستحداث رحالت 
إضافية لنقل المواطنين والدارسين اليمنيين في مصر الراغبين 

في العودة إلى أرض الوطن.

أثناء لقائه برئيس المعهد األمريكي

نائب الرئيس يؤكد على أهمية إجراء االنتخابات في موعدها
كامبل: الديمقراطية في اليمن مرتكزة على أسس أصيلة

بحث األخ المناضل عبد ربه منصور   
ــادي نائب رئيس الجمهورية  ه
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام مع مدير المعهد الديمقراطي األمريكي 
لمنطقة الشرق األوسط لس كامبل القضايا 
والموضوعات المتصلة بالتعاون المشترك 
في مجال تكريس العملية الديمقراطية في 
اليمن واالستعدادات لالنتخابات النيابية في 

الـ ٢٧ ابريل القادم.
وقد تطرق نائب رئيس الجمهورية إلى 
طبيعة الحوارات التي استمرت وتستمر مع 
أحزاب اللقاء المشترك.. مشيدا بدعم الواليات 
المتحدة األمريكية واإلتحاد األوروبي للنهج 

الديمقراطي في بالدنا.
واستعرض المناضل عبد ربه منصور هادي 
جملة من المعطيات المتصلة بأهمية إجراء 

االنتخابات في موعدها المحدد.
وأكد مدير المعهد الديمقراطي األمريكي 
لمنطقة الــشــرق األوســـط ، فــي لقاء أن 
الديمقراطية في اليمن مرتكزة على أسس 

أصيلة.

وأشار المسئول األمريكي إلى أن في اليمن 
أحزابا ومنابر ومعارضة ، وتلك المرتكزات 
األساسية للعملية الديمقراطية الفتا إلى 
أهمية تعاون الجميع إلنجاح هذا المسار 

المهم.
حضر اللقاء األمين العام المساعد لشؤون 

العالقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام 
الشيخ سلطان البركاني ، واألمين العام 
المساعد لقطاع الثقافة والفكر واإلعالم 
الدكتور احمد عبيد بن دغر ، ومدير مكتب 
المعهد الديمقراطي بصنعاء هيدر ثيران ، 

ونائب مدير المكتب مراد ظافر.

تشهدها أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية

المؤتمر.. ينظم مهرجانات جماهيرية 
للدفاع عن الديمقراطية الخميس

العام وحلفاؤه    الشعبي  المؤتمر  ينظم 
ــقــادم مهرجانات  ــاره الخميس ال ــص وأن
جماهيرية حاشدة في كل من أمانة العاصمة 
وعموم محافظات الجمهورية ومن المتوقع أن تشهد 
المهرجانات حضوراً جماهيرياً كبيراً وذلك في إطار 
مساندة أبناء الشعب للمواقف التي اتخذها المؤتمر في 
المضي نحو إجراء االنتخابات البرلمانية في موعدها 
المحدد ٢٧ أبريل ٢٠١١م وكذا مباركة التعديالت 

الدستورية.
وتؤكد المهرجانات التي ينظمها المؤتمر الشعبي 
العام حرص الجماهير اليمنية على المشاركة في 

لثابت  ا ديمقراطي عن تمسكها  بأسلوب  لتعبير  ا
والراسخ بضرورة ممارسة حقوقهم المكفولة وفقاً 
للدستور والقانون وفي مقدمتها اختيار ممثليهم في 
مجلس النواب ودعوة كافة األحزاب للمشاركة واالحتكام 
لصوت الشعب عبر صناديق االقتراع وما تفرزه من 
نتائج وكذلك ستجدد الجماهير اليمنية في المهرجانات 
تعهدها بالتصدي لكل من يحاول االنقالب على العملية 
الديمقراطية أو التراجع عنها تحت أي مسمى ووقوفهم 
صفاً واحداً ضد العناصر الخارجة على النظام والقانون 
ومن يقف وراءها بهدف النيل من مقدرات ومكتسبات 

الوطن والعبث باألمن واالستقرار.

المؤتمر يدين االعتداء على الشايف 
والشعيبي ويطالب بمالحقة الجناة

مؤتمرات البيضاء وذمار والمحويت وصعدة 
والضالع تتعهد بالتصدي ألعداء الديمقراطية

أكد أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر   
الشعبي العام في اللقاءات التنظيمية 
الموسعة رفض المؤتمر لمحاوالت 

بعض األحزاب الزج بالبالد في دائرة الفوضى.
 وبهذا الخصوص قال األخ ياسر العواضي 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر مشرف محافظتي 
البيضاء وذمــار إن طبيعة المرحلة تستدعي 
تشمير السواعد وشحذ الهمم والتركيز على 
األولــويــات التي تلبي احتياجات المواطنين 

واستمرار دوران عجلة التنمية.
 وبدوره أشار األخ أحمد النويرة عضو اللجنة 
العامة في اللقاء الموسع بمحافظة المحويت 
الى أهمية استكمال تنفيذ البرنامج االنتخابي 
لفخامة األخ رئيس الجمهورية باعتبار ذلك من 
الواجبات االساسية المناطة بكل أعضاء المؤتمر 
وكونه يجسد طموح الجماهير ويجدد أولوياتها 

في الحياة والتنمية واالقتصاد.
 وفي محافظة صعدة أكد صالح األعجم عضو 
اللجنة العامة في كلمته أن المحافظة بحاجة 
الى تكاتف الجهود لمواجهة ما يروج له اللقاء 
المشترك وشركاؤه من تزوير للحقائق وتضليل 
ن الجميع من فهم ومتابعة الواقع  للناس بما يمكّ

القائم.
إلــى ذلــك أكــدت قيادات المؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة الضالع في اجتماع عقد برئاسة 
الدكتور يحيى محمد الشعيبي عضو اللجنة 
العامة وقوفهم إلى جانب القيادة السياسية 
في خطواتها وإجــراءاتــهــا التي اتخذتها في 
سبيل الــحــوار الجاد والمسؤول مع مختلف 
ـــزاب اللقاء  الــقــوى السياسية الوطنية وأح
المشترك والتمسك بالخيار الديمقراطي لتنفيذ 

االستحقاقات الوطنية.

دانــت اللجنة العامة   
لشعبي  ا تمر  للمؤ
العام حادثي االعتداء 
الذي تعرض له الشيخ محمد بن 
ناجي الشايف عضو اللجنة العامة 
عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
الشعبي العام والدكتور يحيى 
الشعيبي وقاسم طالب محافظ 
ــك في محافظتي  الضالع وذل

صنعاء والضالع.
ر  مصد ستنكر  ا و
ة  بشد للجنة  ا فــي 
االعتداءين  هذين 
األثمين والــذي أدى 
أحدهما الى إصابة 
ــن موكب  ــة م ــالث ث
الشيخ الشايف بينهم 
وكـــيـــل مــحــافــظــة 
الجوف، معتبراً أنه 
ـــوازع  ـــن يــعــكــس ال
اإلجرامية لمرتكبيه. 

وأشار المصدر الى أن مثل هذه 
األعمال تؤكد مخاطر اللجوء الى 
العنف من قبل بعض القوى التي 
تصر على إثارة الفتنة وزعزعة 

األمن واالستقرار وبث الكراهية 
في أوساط المجتمع.

 وطــالــب الــمــصــدر األجــهــزة 

الجناة  األمنية بسرعة ضبط 
ا  لو لينا لة  ا للعد يمهم  تقد و

جزاءهم الرادع.

أحزاب التحالف: األعمال اإلرهابية لن 
تثني عزيمة المخلصين للوطن

دانت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي   
الحادثين اإلجراميين اللذين تعرض لهما 
الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام أثناء عودته 
االربــعــاء الماضي من مشاركته في المهرجان 
الجماهيري الذي أقيم بمحافظة الجوف، وكذلك 
الدكتور يحيى محمد الشعيبي عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر في نفس اليوم أثناء عودته من محافظة 
الضالع.. و اعتبرت الحادثين دليالً واضحاً على تمادي 
تلك العناصر االجرامية التي انتهجت هذه الممارسة 
االرهابية والتي ال تمت بصلة لقيم الدين واالخالق 

واالعراف التي نشأ عليها شعبنا اليمني العظيم.
 ودعت األجهزة األمنية والمؤسسات المعنية الى القيام بواجبها 
على أكمل وجه والقبض على المجرمين والخارجين على النظام 

باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار.

110 إصالحيين ينضمون
 إلى المؤتمر في البيضاء

محمد المشخر 
 أعلن عدد (١١٠) من أعضاء وقيادات 
حزب اإلصالح بمديرية العرش محافظة البيضاء 
بينهم (١٢) امــرأة عن تقديم استقاالتهم من 
عضوية اإلصالح وانضمامهم إلى المؤتمر الشعبي 
العام بحضور الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي 
ــدوا أن استقاالتهم من  العام بالمحافظة.. وأك
اإلصالح وانضمامهم إلى المؤتمر تأتي عن قناعة 
تامة بمبادئ وتوجهات المؤتمر الشعبي العام ونهجه 

ا لوطني القائم على الوسطية واالعتدال..
وأعلنوا رفضهم دعوة قيادة اإلصالح الصريحة 
لهم وتحريضهم على القيام بأعمال شغب وفوضى 

في المنطقة.
وقالوا: إن انضمامهم إلى صفوف المؤتمر الشعبي 
العام ألنه التنظيم الوطني الرائد الذي يحرص على 

مستقبل الوطن وأمنه واستقراره.
وقالت مصادر في فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة البيضاء: إن قيادة المركز التنظيمي 
بالبيضاء بدأت أمس باستكمال إجراءات قبولهم 
كأعضاء جــدد في صفوف المؤتمر بالمديرية، 
والمحافظة، وفقاً لبرنامج النظام األساسي للمؤتمر 

والئحة التكوينات القاعدية.

أبناء عمران يؤكدون جاهزيتهم إلنجاح االنتخابات البرلمانية
شدد أبناء محافظة عمران على أنهم لن يسمحوا ألية جهة بالعبث بما   

تحقق من منجزات للوطن.  وأشاروا الى أنه ال يجوز ألحد اليوم أن يدعي 
الوصاية على محافظتهم أو أن يساوم بأبنائها في المزاد السياسي ولن 
يستطيع أحد أن يؤثر على مبادئهم ومواقفهم الوطنية وسيبوء بالفشل كل من 
يحاول تفريق صفهم وتغيير إرادتهم. وأكد الشيخ يحيى الراعي األمين العام 
المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب في كلمته للمهرجان الجماهيري الذي 
نظمه المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني االربعاء الماضي بمحافظة 
عمران أن االنتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد ٢٧ أبريل القادم كونها 
استحقاقاً دستورياً.  وأعرب عن أسفه الختصار اللقاء المشترك الحوار بالتعديالت 

الدستورية في حين تم التصويت عليها من قبل نواب الشعب. 
تفاصيل ص٤-٥

مجيديع: صناديق االقتراع  الطريقة 
المثلى للتداول السلمي للسلطة

نائب وزير الخدمة: تنفيذ استراتيجية األجور في فبراير بتكلفة 89 ملياراً 

المشترك يدرب إرهابيين في شركات أمنية عالمية

كشفت مصادر مطلعة لـ«الميثاق»   
أن عناصر من أحزاب المشترك تلقت 
دورات تدريبية مكثفة في الشركات 
األمنية ا لخاصة التي اشتهرت بأعمال القتل 
البشعة وجرائم السلب والنهب والخراب في 
العراق، وأفغانستان واستخدمتها القوات 

األمريكية عند احتالل العراق وأفغانستان.

مشيرةً إلى أن تلك العناصر الشابة قد تم 
استقطابها قبل سنوات وسافرت إلى الخارج 
تحت غطاء برامج ال تثير االنتباه.. موضحة 
أن هذه العناصر بدأت تدرب مجموعات جديدة 
داخل اليمن لتنفيذ مهام خاصة تشمل أعمال 
شغب وفوضى وتدمير وقتل.. وأعمال وحشية 
تدربوا عليها مع عصابات إجرامية يديرها 

مجرمون تحت مسمى «شركات أمنية».
وذكرت المصادر أن هذه المجموعات تمول 
بواسطة شركات كبيرة تديرها قيادات حزبية 
تحت مسمى حراسات خاصة ويتم االنفاق 
عليها بسخاء. وتشير المعلومات إلى أن هذه 
العناصر تستعد حالياً للقيام بمهمة كبيرة لم 

تفصح عنها.

أعلن األخ نبيل شمسان - نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات - أن   
الوزارة انتهت من عملية وضع القواعد والتعليمات وإعداد النماذج 
واألدلة المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من االستراتيجية الوطنية 
للمرتبات واألجور تنفيذاً لتوجيهات فخامة األخ علي عبداهللا صالح -رئيس 
الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام. وأوضح شمسان في تصريح 
لـ“الميثاق“ أنه تم تعميم النماذج الخاصة بحصول الموظفين والمتقاعدين 
على الزيادة المستحقة في اطار االستراتيجية على وحدات الخدمة العامة 
والوحدات االدارية والتي ستقوم بدورها في تعبئة البيانات واعادتها للوزارة 

خالل موعد أقصاه ٩ فبراير الجاري. مؤكداً أن تنفيذ المرحلة الثالثة من 
االستراتيجية سيتم بشكل كامل خالل شهر فبراير وبتكلفة تصل الى ٨٩ 
مليار ريال غير شاملة حصة الحكومة من التأمينات واصابات العمل والتي 
تبلغ ٧٪ تضاف الى المبلغ السابق. وفيما يصل عدد المستفيدين من تنفيذ 
المرحلة الثالثة الى مليون و٣٤١ ألفاً و٨٢٤ موظفاً ومتقاعداً أكد شمسان أن 
الموظفين في الدرجات المتدنية في الهيكل الوظيفي هم األكثر استفادة 
من هذه المرحلة حيث ستصل نسبة الزيادة األكبر للموظفين في الدرجات 

الدنيا ٢٥٪ ثم تتدرج بالتناقص الى نهاية الهيكل.

الشامي: المؤتمريون أوصلوا 
رسالة واضحة لمتهوري المشترك

قال طارق الشامي رئيس الدائرة   
اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام: 
ــروع المؤتمر بــدوائــر أمانة  إن ف
العاصمة حرصت من خالل المهرجانات التي 
أقامتها الخميس الماضي بأن توصل رسالة إلى  

المتهورين في أحزاب المشترك .
وأضاف: أن الحشود الجماهيرية التي خرجت 
في تلك المهرجانات أوصلت رسالة للمشترك 
مفادها بأنها هي من ستتصدى ألعمال التخريب 
ــارة الكراهية  والعنف والفوضى وترفض إث
والفتنه، وأنها ستحافظ على أمنها واستقرارها.
ــد الشامي فــي تصريح لـ«نيوزيمن»  وأك
حرص أعضاء المؤتمر على إيصال تلك الرسالة 
لمتهوري المشترك بأن المؤتمر وأنصاره يقفون 
صفاً واحداً ضد من يحاول إثارة الفتنة، وزعزعة 
األمن واالستقرار، وأنهم مع إجراء االنتخابات في 
موعدها كاستحقاق دستوري من حق الشعب من 
خاللها يتم تجسيد أروع صور التبادل السلمي 

للسلطة باختيار ممثليهم بالسلطة التشريعية.


