
عقدت اللجنة االنتخابية العليا 
المشتركة لالنتخابات الرئاسية 
المبكرة أمس بصنعاء اجتماعها 
ال��دوري برئاسة الدكتور عبدالكريم 
اإلرياني- المستشار السياسي لرئيس 
للمؤتمر  لثاني  ا لنائب  ا الجمهورية 
الشعبي العام- واألستاذ عبدالوهاب 
اآلنسي- رئيس اللجنة التنفيذية للقاء 

المشترك أمين عام 
ليمني  ا ل��ت��ج��مّ��ع  ا

لإلصالح.
واس���ت���ع���رض���ت 
اللجنة في اجتماعها 
ال��ت��ق��ري��ر اليومي 
ل��ن��ش��اط ال��ل��ج��ن��ة 
وال��ل��ج��ان الفرعية 
المنبثقة عنها في 
عموم المحافظات 
وات���خ���ذت إزاءه����ا 

القرارات المناسبة.
وأّك�����د ال��دك��ت��ور 
اإلري������ان������ي أن 
بية  االنتخا للجان  ا
المشتركة تمارس 
مهامها وفقًا للدليل 

والبرنامج الزمني المعد سلفًا لذلك.
من جانبه أشاد األستاذ عبدالوهاب 
اآلنسي بالجهود التي تبذلها اللجان 
االنتخابية المشتركة في المحافظات، 
داعيًا الجميع إل��ى مضاعفة الجهود 
وت��ج��اوز أي��ة معوقات ق��د ت��ط��رأ، لما 
من شأنه إنجاح االنتخابات الرئاسية 

المبكرة.
إلى ذلك أوض��ح أسعد محمد عمر- 
عضو اللجنة االنتخابية العليا المشتركة 

عضو األمانة العامة للحزب االشتراكي 
اليمني- في تصريحه لوسائل اإلعالم، 
أن االجتماع يأتي تواصاًل الجتماعات 
اللجنة العليا المشتركة والفرق الفنية 
المنبثقة عنها، مؤكدًا أن االجتماع 
يتزامن مع ستة مهرجانات انتخابية 
تم تنظيمها من قبل اللجان الفرعية 
المشتركة في المحافظات، ما يؤّكد 
أن اللجنة االنتخابية 
المشتركة تسير في 
الصحيح  ل��ط��ري��ق  ا
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��واف��ق 
ال���وط���ن���ي وإن���ج���اح 
االنتخابات الرئاسية 

المبكرة.
ه���ذا وق���د ع��بّ��رت 
ال��ل��ج��ن��ة ف���ي خ��ت��ام 
اجتماعها عن أسفها 
ل��الخ��ت��الالت األمنية 
التي حدثت وتحدث 
في بعض المحافظات 
إعاقة  ف��ي  وتتسبب 
 ، بية نتخا ال ا لعملية  ا
ودع�������ت ال��ل��ج��ن��ة 
األج��ه��زة المختصة 
إلى اتخاذ اإلج��راءات الكفيلة بتأمين 
اللجان االنتخابية والعملية االنتخابية 
برمتها.. كما دعت اللجان االنتخابية 
ال��ف��رع��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ي عموم 
لتحلي  ا ل��ى  إ الجمهورية  محافظات 
باليقظة ومضاعفة الجهود في التوعية 
االنتخابية وحشد الجماهير لممارسة 
حقها الدستوري في االقتراع باالنتخابات 
21 فبراير  الرئاسية المبّكرة ي��وم 
والتصويت لمرشّح الوفاق الوطني 

المناضل عبد ربه منصور هادي.
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نائب الرئيس يستقبل مساعد الرئيس األمريكي

رسالة خطية من أوباما تؤّكد وقوف الواليات المتحدة إلى جانب اليمن
استقبل األخ عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية أمس، مساعد 
الرئيس األمريكي ونائب مستشار 
األمن القومي لشئون األمن الداخلي ومكافحة 
اإلره���اب ج��ون ب��ري��ن��ان.ون��ق��ل المسئول 
األمريكي لألخ عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية رسالة خطية من الرئيس 
األمريكي باراك أوباما تضمّنت تأكيد الواليات 
المتحدة الوقوف إلى جانب اليمن حتى خروجه 
من الظروف الصعبة واألزمة الراهنة وبلوغ 

كامل أهداف المرحلة االنتقالية.
وأعرب الرئيس األمريكي في الرسالة عن 
تقديره للدور الوطني الرائع الذي أدار به 
األزمة المرشّح الرئاسي التوافقي المناضل 
عبد ربه منصور هادي وصواًل إلى يوم ال� 21 
من فبراير الجاري بوابة الولوج إلى اليمن 
الجديد والخروج من الظروف الصعبة إلى 
آفاق العمل الوطني واإلصالحات الشاملة بكل 
صورها وأبعادها وبما في ذلك الحوار الشامل 
ال��ذي ستنضوي فيه كافة أطياف وعناصر 
المجتمع اليمني كله وبدون استثناء أو خطوط 
حمراء من المهرة وحتى صعدة بعيدًا عن أي 

تحّفظ أو استبعاد.
وأش��ار مساعد الرئيس األمريكي إلى أن 
الرئيس أوباما يتطّلع إلى تهنئة الرئيس 
المنتخب األخ عبد ربه منصور هادي بصفة 
شخصية مع التأكيد على عمق العالقات 
القائمة بين اليمن والواليات المتحدة في 
مختلف المجاالت وتقديم كافة أشكال الدعم 
والمساعدة خصوصًا في هذه الظروف الصعبة 
والدقيقة والعمل معًا نحو المضي باليمن 

إلى مستقبل أفضل ومتطور ولولوج مرحلة 
تاريخية قوامها العدل والمساواة ومراعاة 

حقوق اإلنسان.
ولفت إلى أن الرئيس أوباما يؤّكد أن الواليات 

المتحدة األمريكية تتابع عن قرب إنجازات 
وتسجّل  ليمن  ا في  لسياسية  ا لتسوية  ا
اإلع��ج��اب والتقدير على مستوى ترجمة 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمّنة وقرار 

مجلس األمن رقم 2014. وصواًل إلى إجراء 
االنتخابات الرئاسية في الواحد والعشرين 
من الشهر الجاري وتحقيق االنتقال السلمي 
والديمقراطي للسلطة.وأّكد مساعد الرئيس 

األمريكي أن األخ عبد ربه منصور هادي 
يحظى بالثقة على مختلف المستويات إقليميًا 
ودوليًا وهناك تفهمًا من المجتمع الدولي 
ألهمية دعم اليمن في المرحلة االنتقالية 
لتحقيق كامل األهداف المرسومة..وقد عبّر 
األخ عبدربه منصور هادي عن شكره الجزيل 
وتقديره البالغ للرئيس باراك أوباما لتلك 
المشاعر الفيّاضة والطيبة التي أبداها وكذلك 
للمواقف المساندة والداعمة لمسيرة التسوية 

السياسية التاريخية في اليمن.
وقال: “نحن سعداء في اليمن الهتمامات 
الواليات المتحدة األمريكية بشئون اليمن 
على ذلك النحو المتابع لألهداف والمعالجات 

والشراكة الرائعة التي تمت في هذا اإلطار”.
وأّكد أن الطريق الذي اخترناه في اليمن كان 
الوحيد نحو السالم والوفاق والوئام أو الذهاب 
إلى االقتتال والنتائج التي ال تحمد عقباها وال 

يعلم إال اهلل سبحانه وتعالى مداها.
وأش��ار إلى أن التحديات كبيرة ومتعددة 
الجوانب والمناقب وأهمها عملية استعادة 
تكريس األمن واالستقرار والسكينة العامة 
للمجتمع. ومواجهة التحديات االقتصادية 
واألمنية والسياسية بكل أشكالها وأبعادها 

المختلفة.
وسجّل األخ نائب رئيس الجمهورية التقدير 
الكبير لمساعد الرئيس األمريكي جون برينان 
ولسفير الواليات المتحدة األمريكية لدى اليمن 
جيرالد فايرستاين لما قاما به من جهود وأدوار 
بنّاءة خالل مجريات األزمة. حضر اللقاء وزير 

الخارجية الدكتور أبو بكر القربي.

الرئيس األمريكي يشيد بالدور الوطني لنائب الرئيس في إدارة األزمة

اإلرياني: اللجان المشتركة تمارس مهامها وفقًا للدليل والبرنامج الزمني
اآلنسي: على الجميع مضاعفة الجهود وتجاوز أية معوقات قد تطرأ

اللجنة تطالب األجهزة المختصة 
باتخاذ اإلج����راءات الكفيلة 

بتأمين العملية االنتخابية
اللجنة ت��دي��ن االخ��ت��االت 
في  تتسبّب  لتي  ا ألمنية  ا

إعاقة العملية االنتخابية

هناك تفهم من المجتمع الدولي ألهمية دعم اليمن في المرحلة االنتقالية لتحقيق كامل األهداف المرسومة

اللجنة االنتخابية املشرتكة 
تطالب األجهزة املختصة 
بتأمني العملية االنتخابية

أّك���د مبعوث األم��ي��ن العام 
لألمم المتحدة جمال بن عمر 
أن المجتمع ال��دول��ي بأسرة 
يتابع عملية التسوية السياسية في 
بالدنا والتي ستكون نموذجًا رائعا في 
منطقة الشرق األوسط، جاء ذلك خالل 
استقبال األخ عبد ربه منصور هادي 

نائب رئيس الجمهورية له أمس.
وأّكد المبعوث األممي على أهمية 
التهيئة لمناخات األم��ن واالستقرار 
وس��ح��ب ك��اف��ة المظاهر المسّلحة 
العاصمة صنعاء  والميليشيات من 
والمدن األخ��رى حتى يلمس الناس 
والمجتمع اليمني كله المعاني العظيمة 
لما أنجز في طريق االنتقال السلمي 

والديمقراطي للسلطة في اليمن.
م��ن ج��ان��ب��ه رحّ���ب ن��ائ��ب رئيس 
في  األممي  لمبعوث  با الجمهورية 
زيارته الجديدة إلى بالدنا.. متناواًل 
الخطوات التي تمت على طريق تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
المزمّنة وق��رار مجلس األم��ن رقم 

2014 وال��ذه��اب إل��ى االنتخابات 
الرئاسية المبّكرة في 21 من الشهر 

ل��ت��ي ستمّثل منطلقًا  وا ل��ج��اري  ا
للمستقبل الجديد والمرحلة التاريخية 

التي سيعبر منها الشعب اليمني إلى 
آفاق المستقبل المأمول.

> ن���ج���ح ح��ف��ل 
ومهرجان تدشين 
الحملة االنتخابية 
لمرشح المؤتمر والتوافق 
ال��وط��ن��ي ل��الن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية المبكرة المشير 

عبدربه منصور ه��ادي، 
ال����ذي أق��ام��ت��ه ال��ق��ي��ادة 
االن��ت��خ��اب��ي��ة المشتركة 
بالقاعة الكبرى بمحافظة 

الضالع.
وعلى الرغم من استخدام 

العناصر الغوغائية لشتى 
أساليب العنف والفوضى، 
إال انها زادت المشاركين 
اصرارًا على إنجاح الحفل.. 
واالقبال على المشاركة في 

االنتخابات.

12 جريمة نشر لصحافة االصاح في أسبوع
> تجاوزت مخالفات وخروقات 
صحف االخ���وان خ��الل أسبوع 
واح���د 12 م��خ��ال��ف��ة جنائية 
وصحفية، منها 7 جرائم إهانة لرئيس 
الجمهورية ونشر معلومات وبيانات 
كاذبة بالجملة، واالس��اءة ألكثر من 

شخصية مؤتمرية.
وق��ال مصدر قانونيبالمؤتمر أن 
مسلسل جرائم النشر الذي تمارسه 
صحيفة »ال��ص��ح��وة« و»األه��ال��ي« 
مثيالتها منذ بداية األزمة سيعرضها 

للمسائلة القانونية حتمًا.
مشيرًا إلى أن ما تنشره تلك الصحف 

يقع تحت طائلة قانون العقوبات العام 
198(، وكذا  197( و) في مادتيه )
قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 
لعام 1990م في ماته )103( اللذان 
ينصان على عقوبات بالحبس والغرامة 
بحق كل من أهان علنًا رئىس الدولة 

أو شخصية في المجتمع.
اللجنة االنتخابية  ودع��ا المصدر 
ل��ى تحمل مسئولياتها  إ المشتركة 
ومنع استمرار نشر اإلساءات والبذاءات 
واألخ��ب��ار والمعلومات الكاذبة التي 
تستهدف النيل من اشخاص أو هيئات 

أو أحزاب.

بن عمر: التسوية السياسية يف اليمن نموذج رائع يف منطقة الشرق األوسط

في اجتماع ألبناء عمران

القهالي: يؤكد التوجه إلى 
صناديق االقتراع النتخاب هادي 

أكد عضو اللجنة العامة مجاهد القهالي أن االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي ستشهدها بالدنا الثالثاء القادم تختلف عن غيرها 

من االنتخابات السابقة ولها أهمية 
تاريخية تتجسد في االنتقال من حالة 
الحرب إلى السالم ومن الصراع السياسي إلى 

الحوار والتصالح والتسامح 
وق��ال خالل لقائه الجمعة الماضية عدد 
من الشخصيات االجتماعية والسياسية من 
محافظة عمران : إن العودة إلى الوراء كارثة 
ونحن نريد عجلة التنمية تدور إلى األمام , 
نريد تسليح اليمنيين بالحداثة والتطور 

والتعليم الالحروب والتدمير 
وحث الشخصيات االجتماعية والسياسية في 
المحافظة على أن يصنعوا الحدث بأنفسهم 
وان يسود النظام والقانون على الجميع وان 

يتوجه الجميع إلى صناديق االقتراع في اليوم 21 من فبراير صفًا واحدًا 
متجاوزين أي خالفات تشق الصف , وان نمد أيدينا إلى إخواننا في اللقاء 

المشترك من اجل هذا الوطن وأمنه واستقراره 
واستطرد قائاًل : نريد منكم المشاركة بتدشين المهرجان الحاشد لمرشح 
التوافق الوطني المناضل عبدربه منصور هادي وهو شخص معروف بمواقفه 
الوطنية وعلينا استقباله بروح الوطن والوحدة والديمقراطية والتبادل السلمي 
للسلطة وهذه سنة الحياةوأشار في نهاية حديثة إلى أن كل القوى المشاركة 
في االنتخابات لها كل االحترام والتقدير وعلى رأسهم الرئيس علي عبد اهلل 
صالح والذي قبل بالتغيير , داعيًا الجميع بروح اإلخاء والوطن والواجب إلى 
التحرك جميعًا وبروح الفريق الواحد وزرع ثقافة التسامح بداًل من الكراهية 

والحقد والوطن ملك للجميع ..
في اليوم 21 من فبراير صفًا واحدًا متجاوزين أي خالفات تشق الصف , وان 
نمد أيدينا إلى إخواننا في اللقاء المشترك من اجل هذا الوطن وأمنه واستقراره 
واستطرد قائاًل : نريد منكم المشاركة بتدشين المهرجان الحاشد لمرشح 
التوافق الوطني المناضل عبدربه منصور هادي وهو شخص معروف بمواقفه 
الوطنية وعلينا استقباله بروح الوطن والوحدة والديمقراطية والتبادل السلمي 
للسلطة وهذه سنة الحياةوأشار في نهاية حديثة إلى أن كل القوى المشاركة 
في االنتخابات لها كل االحترام والتقدير وعلى رأسهم الرئيس علي عبد اهلل 
صالح والذي قبل بالتغيير , داعيًا الجميع بروح اإلخاء والوطن والواجب إلى 
التحرك جميعًا وبروح الفريق الواحد وزرع ثقافة التسامح بداًل من الكراهية 

والحقد والوطن ملك للجميع ..

أبناء الضالع ينتصرون للديمقراطية


