
محافظة  دشنت   <
عمران أمس مهرجانها 
شد  لحا ا ي  هير لجما ا
ب��ح��ض��ور ع����دد من 
لمحافظة  ا ق���ي���ادات 
وال��م��ج��ال��س المحلية 
وق����ي����ادات االح����زاب 
ت  لمنظما ا ممثلي  و
فظة  لمحا با نية  لمد ا
واعضاء مجلسي النواب 
وال���ش���ورى وم��ش��ائ��خ 
وشخصيات اجتماعية.. 

وقد القى امين عام محلي عمران صالح المخلوس 
كلمته امام الحشود من مختلف ابناء المحافظة شدد 
فيها على ضرورة حشد ابناء المحافظة الناخبين 
منهم للتصويت لمرشح الرئاسة التوافقي عبدربه 

منصور هادي.
وقال المخلوس ان هذه الحشود في هذا المهرجان 
هي تعبير واضح لوقوف ابناء عمران الى جانب 
مرشح الوفاق الوطني الذي اثبت بحكمته وشجاعته 
واخالصه وتضامنه انه رجل المرحلة القادمة ولذلك 
فقد نال االجماع الشعبي والسياسي من قبل كل 

االحزاب.
واض���اف : ان اب��ن��اء ع��م��ران سيرسمون في 

21فبراير صورة االخاء 
والتسامح  ل��م��ح��ب��ة  وا
ونبذ العنف والضغائن 
واالح��ق��اد وط��ي صفحة 
الماضي وفتح صفحة 
جديدة نحو المستقبل 
االفضل الواعد بالخير 

والعطاء.
ه��ذا وق��د ال��ق��ت عن 
لقاها  أ كلمة  لمؤتمر  ا
ع���ب���داهلل ب��درال��دي��ن 
رئ��ىس ف��رع المؤتمر 
بالمحافظة اك��دت على اهمية الحدث وانجاح 
مرشح التوافق الوطني، مضيفاًَ بان االنتخابات 
تأتي تجسيدًا للخيار الديمقراطي الذي يتمسك به 
الشعب اليمني وقيادته السياسية ممثلة بفخامة 
االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 

المؤتمر.
 كما القيت عدد من الكلمات من قبل ممثلي احزاب 
المشترك والمرأة والمنظمات المدنية بالمحافظة 
والمشائخ أكدت سعيهم وحرصهم الجاد النجاح 
االنتخابات وحشد الناخبين والتصدي للتحديات 
والمشاكل التي تعيق تقدم ونهوض المحافظة 

وابنائها.

ملتقى  ش����ن  د
ش���ب���اب س��ن��ح��ان 
د  بال ل  بهلو بني 
ال������روس ال��ي��وم 
الحملة االنتخابية 
المشتركة للمرشح 
الرئاسي التوافقي 
عبد رب��ه منصور 
ه���ادي بمهرجان 
ج��م��اه��ي��ري كبير 
حضره جمع غفير 

من أبناء مديريتي سنحان وبني بهلول وبالد 
ال��روس.و في المهرجان الذي حضره وكيل 
محافظة صنعاء للقطاع الجنوبي الشرقي 
للجنة  ا رئيس  ونائب  الغربي  عبدالملك 
الوطنية للتوعية الدكتور عبد اهلل أبو حورية 
أكد نائب وزير اإلعالم عبده الجندي أن يوم 
ال�21 من فبراير يمثل يوما محوريا في تاريخ 
شعبنا اليمني العظيم مثله مثل يوم السادس 
والعشرين من سبتمبر وال��راب��ع عشر من 
أكتوبر والثاني والعشرين من مايو ألنه يحقق 
فعليا احد أهداف الثورة اليمنية في ترسيخ 
الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة .ودعا 

الجندي جميع أبناء 
شعبنا اليمني بكل 
كة  ر للمشا ته  فئا
سيس  لتأ علة  لفا ا
مرحلة جديدة من 
مراحل التطور التي 
ليمن  ا ي��ش��ه��ده��ا 
م��ن خ���الل اإلدالء 
بأصواتهم لمرشح 
التوافق الوطني عبد 
ربه منصور هادي.
من جانبه دعا رئيس ملتقى شباب سنحان 
بني بهلول بالد الروس الدكتور مهدي علي 
الضبري جميع مكونات الشعب للمشاركة 
بفاعلية في إنجاح انتخابات الرئاسة التوافقية 
وحشد المواطنين والدفع بهم للمشاركة يوم 
ال�21 من فبراير النتخاب عبد ربه منصور 
هادي رئيسا للجمهورية وفقا لما نصت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأكدت كلمة وجهاء المديريتين التي ألقاها 
ت  با نتخا ال ا ن  أ سي  لحما ا حسين  محمد 
الرئاسية التوافقية القادمة ستجنب الوطن 

الفتن..
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 21
فبراير:

اليمنيون يستعدون النتخـــــــــاب مرشح املؤتمر والتوافق
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

القيادة االنتخابية بأمانة العاصمة وصنعاء تحشد 190 ألف مواطن لرفع الشعارات الوطنية
> عقد يوم أمس اجتماع مشترك للقيادة 
االنتخابية للمؤتمر بأمانة العاصمة ومحافظة 
صنعاء تم فيه استعراض المهام الموكلة 
لتهيئة  ا التي تعمل على  الميدانية  للجان 
خالل  م��ن  لمبكرة  ا لرئاسية  ا بات  لالنتخا
المهرجان الجماهيري القادم حيث أقرت اللجنة 
حشد 150 ألف مشارك من أمانة العاصمة و40 
ألفًا من محافظة صنعاء وذلك لرفع الشعارات 
الوطنية والالفتات الوطنية التي تم إقرارها 
من قبل اللجنة العليا المشتركة والعمل بروح 

الفريق الواحد.
ه��ذا وق��د اق��رت اللجنة االنتخابية العليا 
لالنتخابات في كل من أمانة العاصمة ومحافظة 
صنعاء مقررات اللجنتين الفنية واإلعالمية 

المشاركة في المهرجان.
وكان االجتماع برئاسة األخوة عبدالقادر هالل 
مشرف محافظة صنعاء، وأحمد الكحالني رئيس 
فرع المؤتمر باألمانة وأمين جمعان أمين عام 
المجلس المحلي بأمانة العاصمة وأمين عام 

المجلس المحلي بمحافظة صنعاء.

مؤتمريو األمانة يعقدون لقاءات موسعة 
ويقيمون مهرجانات انتخابية

مأرب.. تكثيف الجهود النجاح االنتخابات الرئاسية
> عقدت القيادة االنتخابية للمؤتمر وحلفائه بمحافظة 
مأرب اجتماعًا انتخابيًا برئاسة مشرف المحافظة عضو 
اللجنة العامة عبداهلل مجيديع، وفي االجتماع ناقش 
الحاضرون االستعدادات الجارية لمهرجان المحافظة الكبير 
الذي سيدشن يوم االثنين 20 فبراير لدعم مرشح التوافق 
الوطني عبدربه منصر هادي لالنتخابات الرئاسية التي 

ستجرى بعد غدٍ الثالثاء.
كما تم استعراض نجاحات اللقاءات والمهرجانات التي 
عقدت على مستوى مديريات ومراكز المحافظة وحمالت 
التوعية باإلضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه 
المحافظة والعملية االنتخابية واإلجراءات المتخذة إزاؤها.

وكان احتشد المئات من أبناء مديرية صرواح بمحافظة 
مأرب أمس الجمعة في مهرجان انتخابي لتأييد ودعم 
مرشح التوافق الوطني المناضل عبدربه منصور هادي 

لالنتخابات الرئاسية التي ستجرى الثالثاء المقبل.

وفي المهرجان الذي حضره مشرف المحافظة عبداهلل 
مجيديع عضو مجلس الشورى عضو اللجنة العامة- وعدد 
من وكالء وقيادات المديرية وأعضاء اللجنة االشرافية، دعا 
المحافظ علي الزايدي ابناء المديرية ومأرب بشكل عام 

الى التوجه نحو صناديق االقتراع النتخاب مرشح التوافق 
الوطني لالنتخابات الرئاسية المبكرة.. وهو اليوم التاريخي 
الذي سيكون للشعب اليمني القرار لتجاوز المحن وبناء يمن 

جديد.
ووقف المحافظ الزايدي أمام الممارسات التخريبية 
المستمرة لخدمات الطاقة الكهربائية وتفجيرات أنابيب 
النفط وقطع الطرقات التي تضر بمصالح الناس في أرجاء 
الوطن مؤكدًا أن هذه األفعال تسيئ ألبناء المحافظة 
وتاريخهم المشرف.. مطالبًا الجميع الوقوف بمسئولية 

للتصدي لها لما فيه خير المحافظة وأبنائها.
فيما أشار رئيس اللجنة االشرافية بمأرب سعود اليوسفي 
الى ض��رورة تجاوز المرحلة والحفاظ على حالة الوفاق 

الوطني واالستفادة من األزمة ومعالجة آثارها.
وقد القيت عدد من الكلمات أكدت على أهمية المرحلة 

القادمة واالصطفاف بشأنها.

> نفذت القيادة االنتخابية في الدائرة )15( 
مهرجانًا انتخابيًا شاركت فيه جماهير غفيرة من 
األعضاء والقيادات ومواطني الدائرة بحضور مشرف 
مديرية معين األخ أحمد ناصر الحماطي، واألخ 
معين المحاقري ومن أحزاب المشترك كال من صالح 
السنباني عضو مجلس النواب وأحمد الحسني، 
وأحمد األشول.. وقد ألقيت عدد من الكلمات المؤكدة 
على أهمية المرحلة والتفاعل الجاد مع تحضيراتها 

وأنشطتها..
وفي الدائرة )17( بمديرية الثورة عقد اجتماع 
للجنة االنتخابية المشتركة ضم األخ��وة قيادات 
المراكز على النطاقين المؤتمري واللقاء المشترك 
تم فيه مناقشة مهام الدليل التنفيذي للمشترك وآلية 
تنفيذ الفعاليات االنتخابية وأعمال توزيع وتعليق 
الصور والدعاية االنتخابية كما أقر االجتماع الترتيب 
لتنفيذ مسيرة حاشدة بالسيارات صباح اليوم تجوب 
مختلف مراكز الدائرة والتجمع في جوار حديقة الثورة.
وعلى ذات الصعيد عقد في الدائرة )18( لقاء 
موسع اضم المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأحزاب 
اللقاء المشترك وشركاءه كرس هذا اللقاء لدعم 
للمرشح  لمبكرة  ا لرئاسية  ا بية  االنتخا الحملة 
التوافقي المشير عبدربه منصور هادي وقد القيت 
عدد من الكلمات التوعوية التي تحث المواطنين 

للدفع بالناخبين للمشاركة يوم االقتراع.
كما عقد في الدائرة )19( اجتماع تنظيمي حضرته 
قيادة الدائرة وقيادات المراكز ورئيس الهيئة 

التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية تم فيه مناقشة 
مرحلة االنتخابات الرئاسية المبكرة وخصوصًا ما 
يتعلق بالدعاية االنتخابية وكيفية الدفع بالناخبين 
ونقلهم إلى مراكز االقتراع وذلك بالتنسيق مع 
اللجنة االنتخابية المشتركة.. كما عقد اجتماع 
للجنة االنتخابية المشتركة بمقر الدائرة بحضور 
ممثلي المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه تم 
فيه مناقشة مجريات الحملة التوعوية واالنتخابية 
لمختلف اللجان التي قامت بدورها في تلصيق صور 

مرشح التوافق.
وفي الدائرة )6( عقدت القيادة االنتخابية اجتماعًا 
لها برئاسة األخ مازن نعمان مدير عام المديرية 
كما ترأس مشرف المديرية اجتماعًا ضم القيادة 
االنتخابية بالدائرة وعلى ضوئه عقدت قيادة 
الدائرة اجتماعًا آخر.. وشكلت القيادة االنتخابية لجنة 
إعالمية اضطلعت بمهام الدعاية االنتخابية وتوزيع 

الصور والملصقات.
وفي الدائرة )11( تقوم القيادة االنتخابية بالعديد 
من األنشطة المتصلة بالعملية االنتخابية في مرحلة 
الدعاية، كما عقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا 
على مستوى المراكز تم فيه مناقشة التحضيرات 
والترتيبات لالنتخابات الرئاسية المبكرة ووضع آلية 
للدفع بالناخبين يوم االقتراع ال�2 من فبراير الجاري.. 
هذا فيما تتواصل في بقية دوائر أمانة العاصمة عقد 
اللقاءات والمهرجانات االنتخابية الداعمة للمرشح 

التوافقي المناضل عبدربه منصور هادي..

الحديدة.. إسهام فاعــــــــل في الحشد للمرشــح التوافقـي
حث رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي 
عثمان، القيادات والفعاليات البرلمانية والمحلية في 
مدينة الحديدة على اإلسهام الفعال في الحشد للمهرجان 
االنتخابي لمرشح التوافق الوطني المناضل عبد ربه 
منصور هادي، جاء ذلك خالل اللقاء الذي عُقد السبت 
بمديرية الميناء في محافظة الحديدة، بحضور عضوي 
مجلس النواب، عبد الواسع هائل سعيد، وعبد الجليل 
ردمان، وعضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد مكي، 
وعدد من قيادات السلطة المحلية.وعبر رئيس مجلس 
الشورى عن ثقته بأن أبناء محافظة الحديدة سيكونون 
القوة الحقيقية إلنجاح هذه االنتخابات، كما عهدناهم في 
كل االنتخابات التي يكون فيها الوطن هو الطرف الحقيقي 
فيها، وسيعبرون عن حرص كبير للوصول بهذه االنتخابات 
إلى بر األمان.وشدد عثمان على أن الزخم الجماهيري 
في المهرجان، سيكون له األثر الكبير على نجاح العملية 
االنتخابية.وأكد رئيس مجلس الشورى على أهمية أن 
تضطلع األحزاب السياسية بدورها في الدفع بالمواطنين 
لإلدالء بأصواتهم في هذه االنتخابات وحصول المرشح 

التوافقي فيها على عدد كبير من األصوات.وكان أمين 
عام المجلس المحلي بالمحافظة، حسن أحمد هيج، 
ومدير عام مديرية الميناء عبدالمنعم الرفاعي، قد أكدا 
في كلمتين لهما أن الترتيبات في دائرتي المديرية إلنجاح 
هذه االنتخابات تسير بصورة جيدة وأن لجان الحشد 
قد بدأت التوجه إلى الميدان لحشد الناس إلى حضور 

شباب سنحان وبني بهلول وبالد 
الروس يدشنون حملة التوعوية 

ريمة تستعد لـ 21 فبراير
> عقد بمحافظة ريمة اجتماع موسع 
برئاسة األخ علي سالم الخضمي محافظ 
ريمة وبحضور األخ الشيخ نبيل صادق 
باشا مشرف المحافظة عضو مجلس 
ال��ن��واب وأمين ع��ام محلي ريمة األخ 
حسين عبداهلل العمري، وأعضاء اللجنة 
أمن  المشتركة، وم��دي��ر  االنتخابية 
المحافظة العميد محمد القحم وأعضاء 
اللجنة األمنية ورئىس وأعضاء اللجنة 

اإلشرافية بالمحافظة..
وأك��د المحافظ ف��ي كلمته على 
ضرورة تضافر الجهود النجاح عملية 
النتخابات الرئاسية.. مشيرًا إلى أن 
الجميع يبذلون جهودًا كما أن أعضاء 
المكتب التنفيذي مكلفون بالنزول 
الميداني إلى الدوائر وكافة الوجهاء 

للحشد ليوم االقتراع.
من جانبه أشار األخ نبيل باشا مشرف 
المحافظة إلى أهمية هذه االنتخابات 
معتبرًا ي��وم ال���21 من فبراير نقطة 
تحول مهمة في تاريخ بالدنا وبدء مرحلة 
جديدة وطي صفحة الماضي بين الجميع 

من أجل المصلحة العليا للبالد..
كما تحدث األخ محمد عبده م��راد 
رئ��ىس ف��رع المؤتمر عضو اللجنة 

االنتخابية المشتركة، حيث أشار إلى أن 
سير العملية االنتخابية واالستعدادات 
لالنتخابات تسير بصورة جيدة وبتضافر 
الجهود والتكامل بين أعضاء اللجنة 

االنتخابية، معتبرًا أن االنتخابات المبكرة 
هي المخرج اآلمن لبالدنا وتجنيبه ويالت 
الصراع وبناء اليمن الجديد وهذا لن يتم 

إاّل بتعاون الجميع.

نساء اليمن يدفعن 
المرأة للمشاركة

دشنت األستاذة رمزية 
األري��ان��ي عضو اللجنة 
ال��ع��ام��ة األم��ي��ن ال��ع��ام 
لالتحاد النسائي العربي 
العام رئيسة اتحاد نساء 
اليمن أمس أعمال حملة 
التوعية بأهمية مشاركة 
ال��م��رأة ف��ي االنتخابات 
المبكرة على  الرئاسية 
مستوى أمانة العاصمة 
تحت شعار »معًا النتخاب 
مستقبل أفضل« بدعم 

م��ن برنامج األم��م المتحدة اإلنمائي 
والمفوضية األوروب��ي��ة باللجنة العليا 
لالنتخابات.. والتي تهدف للمساهمة في 
رفع الوعي لدى النساء بأهمية المشاركة 
في االنتخابات و تشجيعهن للذهاب إلى 
مركز االقتراع على مدى الفترة المتبقية 
حتى يوم االنتخابات في ال�21 من فبراير 
الجاري.. وفي التدشين أك��دت اإلرياني 
في  لرئاسية  ا بات  االنتخا أهمية  على 
تحقيق األمن واالستقرار وع��ودة الحياة 
إلى طبيعتها وخروج اليمن إلى بر األمان.. 
مشيرًة إلى ض��رورة خروج المرأة لإلدالء 
بصوتها، كما تحدثت عن التسهيالت خالل 

االنتخابات وعن دور اإلعالم 
في التوعية إلنجاح العملية 
االنتخابية والدفع بالمواطنين 
إل��ى انتخاب مرشح اليمن 
التوافقي المناضل عبدربه 
منصور ه���ادي.. كما القى 
كبير خ��ب��راء م��ش��روع دعم 
االنتخابات في برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي الدكتور/ 
ب��ه��رام أباجيان كلمة أكد 
فيها أن العمل مع منظمات 
المجتمع المدني في اليمن 
من أجل دعم العملية االنتخابية يعد من 
أه��م اهتمامات برنامج األم��م المتحدة 

اإلنمائي في هذه اللحظة..
وأض���اف ان ه��ذه االنتخابات تؤسس 
لمرحلة ديمقراطية جديدة في اليمن ، كما 
نوه إلى  ان البرنامج يعمل على تمكين 
ال��م��رأة من أج��ل انخراطها في العملية 

السياسية..
 الجدير ذكره ان المشروع يعقد دورة 
تدريبية لمدة يومين لتدريب )30( إعالميًا 
حول التوعية باالنتخابات وتكوين فريق 
من اإلعالميين للتوعية في وسائل اإلعالم 

المختلفة..

القطاع النسوي للمؤتمر 
بريمة يحشد الناخبين

>  عقد القطاع النسوي  للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة 
اجتماعًا تنظيميًا حضره رؤساء واعضاء اللجان الفرعية لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة بمديرية الجبين ناقشوا فيه كيفية تسهيل سير 

العملية االنتخابية للناخبين والناخبات في المحافظة.. 
وفي االجتماع باللجان االنتخابية بمديرية الجبين حثت منيرة 
العواضي رئيسة فرع القطاع النسوي بالمحافظة الحاضرين 
على ضرورة االلتزام التام والتحلي بروح الفريق الواحد وتسهيل 
العملية االنتخابية للناخبين والناخبات يوم 21 فبراير الجاري.. 
مؤكدًة على ضرورة الدفع بالناخبين الى مراكز االقتراع لما يمثله 
هذا اليوم من مكانة وطنية مهمة والتفاعل مع دعوة فخامة 
رئيس الجمهورية التي دعا فيها لتضافر الجهود وتوعية الناخبين 

بأهمية المشاركة في االنتخابات.

أبناء عمران يحيون الفعاليات االنتخابية 


