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نعم ملرشح الوفاق الوطني املناضل 
عبدربه منصور هادي

 21
فرباير:

 األشقاء في دول الخليج واألمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة وروسيا، اعلنوا تأييدهم 
ودعمهم المطلق لمرشح التوافق الوطني المناضل 
عبدربه منصور هادي كونه األجدر واألنسب لقيادة 
البالد خالل عامي الفترة االنتقالية واكمال بقية بنود 
المبادرة على طريق تجاوز أوضاعنا الصعبة وبناء يمن 

جديد معافى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا.
ثقة دولية

أكد األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربي الدكتور عبداللطيف الزياني على ثقته الكاملة 
في قدرة الشعب اليمني على تجاوز المرحلة الصعبة 
التي تمر بها البالد حاليًا، وذلك بإجراء االنتخابات 

الرئاسية المبكرة وفوز مرشح التوافق الوطني..
وأش��ار الزياني في تصريحات نشرتها صحف 
ووسائل إعالم خليجية الخميس إلى اهتمام الدول 
ذات العضوية الدائمة بمجلس األمن الدولي واالتحاد 

األوروب�����������ي 
ومجلس التعاون 
بسير  لخليجي  ا
عملية التسوية 
ال��س��ي��اس��ي��ة 
ف�����ي ال��ي��م��ن 
درة  للمبا وفقًا 
الخليجية وآليتها 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
المزمنة وق��رار 
األم��ن  مجلس 
ال���دول���ي رق��م 

)2014( وص��واًل إلى إج��راء االنتخابات الرئاسية 
المبكرة والمحدد لها يوم 21 فبراير الجاري.

وقال إن »التواصل مستمر بينه ومختلف القوى 
السياسية والمسؤولين اليمنيين وفي مقدمتهم 
نائب رئىس الجمهورية المشير  عبدربه منصور 
هادي ورئىس الوزراء لمتابعة التطورات في اليمن 
الشقيق..«، مؤكدًا أن »االنتخابات الرئاسية المبكرة 
ستنقل البالد إلى مرحلة جديدة تحقق المصالحة 
وتعزز الوحدة الوطنية وتدفع نحو إع��ادة البناء 

والتنمية«.
وكشف الدكتور الزياني أن »االجتماع القادم 
ألصدقاء اليمن والدول المانحة سينعقد في الرياض 
بعد االنتخابات الرئاسية وذلك تدشينًا لتحرك دولي 
وخليجي واقليمي الخراج اليمن من األوضاع الصعبة 
والظروف الراهنة، وبصورة يكون فيها العامل 
االقتصادي أبرز المواضيع إلى جانب القضايا األمنية 
والسياسية وبما يمكن اليمن تجاوز محنته نهائىًا..«.

دعم  أممي
أكد العديد من مسؤولي األمم المتحدة على أهمية 

االنتخابات الرئاسية المقررة )الثالثاء( ودعم مرشح 
الوفاق الوطني المشير عبدربه منصور هادي.

وجددت األمم المتحدة التزامها بدعم اليمن في 
هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، وتوقعت مصادر 
في المنظمة أن مبعوث األمين العام جمال بن عمر 
سيزور صنعاء قبيل يوم االنتخابات الرئاسية، وذلك 
لالشراف على سير تطبيق اآللية التنفيذية للمبادرة 

الخليجية وآليتها.

يوم تاريخي
في ذات االتجاه توقعت الواليات المتحدة األمريكية 
أن يشهد اليمن يومًا تاريخيًا عندما يتوجه مواطنوه 
)الثالثاء( القادم إلى صناديق االقتراع النتخاب 

عبدربه منصور هادي رئيسًا جديدًا للبالد.
وأع��رب سفير الواليات المتحدة بصنعاء جيرالد 
فايرستاين في تصريحات صحافية عن أمله: »أن 
تكون هناك مشاركة قوية في االنتخابات الرئاسية..« 
وقال: »أتوقع أن يكون يوم الثالثاء المقبل يومًا 

تاريخيًا وناجحًا ومميزًا في حياة الشعب اليمني..«.
وأكد فايرستاين على أن »مؤتمر أصدقاء اليمن 
المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض عقب 
االنتخابات الرئاسية سيكون بداية جديدة للتنسيق 
بين أصدقاء اليمن والمانحين لمناقشة القضايا 

الحيوية الخاصة بمساعدة اليمن..«.
وفي سياق متصل توقعت مصادر ديبلوماسية في 
صنعاء أن يزور بالدنا قبيل يوم االقتراع مساعد 
الرئيس األمريكي جون برينان لدعم االنتخابات 
الرئاسية ودعم المرشح التوافقي عبدربه منصور 

هادي.
مرشح اعتباري

إل��ى ذل��ك أعربت القيادة الروسية عن ارتياح 
)موسكو( للخطوات التي انجزتها بالدنا بشأن 
التسوية السياسية، والتي جنبت البالد ويالت االقتتال 
والخالف، واختيار الجنوح إلى السالم والوئام، وبما 
لليمن  يحفظ 
أمنه وسالمته 
ووح�����دت�����ه، 
جمة  تر ع��ب��ر 
ال����م����ب����ادرة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة 
وآليتها المزمنة 
وك��ذل��ك ق��رار 
مجلس األمن 
ال��دول��ي رق��م 

.)2014(
وأشادت رسالة خطية من القيادة الروسية لنائب 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تسلمها 
)األربعاء( الماضي من المبعوث الروسي مدير دائرة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الروسية 
سيرجي فرشيننين، بالدور الحيوي الكبير الذي 
اضطلع به األخ نائب رئيس الجمهورية في سبيل 
تجنيب اليمن الحرب واالقتتال الناتج عن األزمة 
التي خلفت اآلالم والهالك في شتى مناحي الحياة 

االقتصادية واألمنية والسياسية..«.
وعبرت رسالة القيادة الروسية عن »اهتمامها 
الكبير بالشأن اليمني وص��واًل إل��ى االنتخابات 
الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 21 فبراير 
الجاري النتخاب المرشح التوافقي الوطني المناضل 
عبدربه منصور هادي، وحتى بلوغ كامل المرحلة 
االنتقالية بما تتضمنه من اصالحات شاملة على 
مختلف المستويات بما في ذلك حوار وطني شامل 
لكل شرائح المجتمع وق��واه السياسية بمختلف 
اتجاهاتها الفكرية والسياسية.. وذلك باعتبار روسيا 
أحد الضامنين لتنفيذ التسوية السياسية التاريخية 

في اليمن..«.

اسامة الشرعبي

انتخابات تنتزع 
ثقة العالم

بولوج بالدنا إلى محطة   
االنتخابات الرئاسية يكون 
شعبنا بحكمته قد استطاع أن 
يتجاوز -دون رجعة- تلك الفوضى 
العارمة التي اجتاحت عددًا من 
تحت مسمى  لعربية  ا لبلدان  ا
الربيع العربي والتي تركت في 
بعض نماذجها اآلثار التخريبية 
والتدميرية والتي طالت أرواح 
األبرياء ودماء الجرحى ولم تسلم 
منها الممتلكات العامة والخاصة 

واالقتصاد والبنية االجتماعية.
حقيقًة كما أكد في وقت مبكر 
الكثير من المراقبين والسياسيين 
الدوليين والعرب أن اليمن ليست 
كبقية األق��ط��ار العربية، فلها 
خصوصية ونسيج خاص، وهو 
ما تأكد وتكشف في جنوح أبنائها 
خاصة االط��راف السياسية إلى 
التزام الحلول السلمية بعيدًا عن 
العنف والدمار واالقتتال الذي 
بشَّر به البعض اآلخ��ر.. حيث 
فاجأ اليمنيون األس��رة الدولية 
واألشقاء الخليجيين الداعمين 
لحلول سلمية وسياسية، بتوقيع 
القيادات السياسية على المبادرة 
مثلت  لتي  ا ليتها  آ و لخليجية  ا
بنودها خارطة طريق لالنتقال 
السلمي للسلطة وتجاوز المرحلة 
الصعبة والعصيبة التي بدأت منذ 
حوالى ع��ام، عبر محطات عدة 
تم انجازها على طريق اجراء 
المبكرة  الرئاسية  االنتخابات 
إحدى أهم تلك المحطات التي 
تعقبها محطات أخرى خالل الفترة 

االنتقالية المقررة بعامين.
واليوم وأم��ام اعجاب واش��ادة 
العالم بأسره بربيع اليمن الهادئ 
والراقي- كما قال أحد الكتاب 
الخليجيين- مطلوب من أهل 
الحكمة وااليمان اكمال مشوارهم 
البديع الرائع بالمشاركة االيجابية 
والفاعلة في االنتخابات الرئاسية 
عبدربه  للمناضل  لتصويت  با
منصور هادي ومنحه الشرعية 
الدستورية لقيادة البالد في هذه 

المرحلة الدقيقة والحساسة..
 لننتصر بهذا االنجاز التاريخي 
ألنفسنا ووطننا وأجيالنا ونقدم 
م��ن خ��الل��ه ال��ن��م��وذج ال��رائ��ع 

والمسؤول أمام العالم.

كتب/ عبدالفتاح األزهري

أمريكا: 21 
فبراير يوم 
تاريخي في حياة 
اليمنيين

روسيا: بانتخاب 
عبدربه سيثبت 
اليمنيون ثقة 

العالم

فرنسا تطالب بمراقبة 
تنفيذ المبادرة

أك��د وزي��ر الخارجية الفرنسي آالن   
جوبيه دعم فرنسا الكامل لعملية 

االنتقال السياسي للسلطة في بالدنا.
وج��دد جوبيه تأكيد دعم فرنسا الكامل 

لعملية االنتقال السلمي 
للسلطة  لسياسي  وا
اليمن، ورغبتها  في 
بلعب دور في عملية 
ال��م��راق��ب��ة ال��دول��ي��ة 
نقل  تفاق  ا لتطبيق 

السلطة في البالد.
وعلى ذات السياق 
ق���ال���ت ال���س���ف���ارة 
ء  بصنعا نسية  لفر ا
في بيان ص��ادر عنها 

)األرب���ع���اء( الماضي 
إنها »تعهدت مع ال��دول الدائمة العضوية 
بمجلس األمن ودول الخليج على االقتناع 
بمواكبة االنتقال السياسي والسلمي للسلطة 
في اليمن، حتى يتم إج���راؤه على أكمل 
وجه، وقالت إنها وافقت بروح حيادية على 
تنسيق إسهام المجتمع الدولي في صياغة 
الدستور المستقبلي الذي سيختاره اليمنيون 

ألنفسهم..«.

المانحون:
إخالء العاصمة والمدن من المظاهر 

المسلحة ضرورة النتخابات نزيهة
أوروبا:  االنتخابات ستفتح صفحة 

جديدة في تاريخ اليمن

قالت مصادر دبلوماسية في مجلس   
ال��ت��ع��اون الخليجي إن المجلس 
يدرس مقترحات باتخاذ إجراءات عقابية 
مع األط��راف الدولية واألوروب��ي��ة ضد أي 
طرف من األط��راف اليمنية، سواًء أكانت 
من الموقعة على المبادرة الخليجية أو 
من الرافضة لها تسعى إلى إعاقة إجراء 
االنتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في 

21 فبراير الجاري.
وأكدت المصادر الدبلوماسية الخليجية 
أن االنتخابات الرئاسية المبكرة النتخاب 
مرشح التوافق الوطني عبدربه منصور 

هادي لرئاسة الجمهورية يعتبر االجراء 
األه��م في المبادرة الخليجية والنافذة 
الوحيدة لعملية انتقال السلطة وإبعاد 
اليمن عن مخاطر االنزالق إلى حرب أهلية.
إلى ذلك أكدت مصادر دبلوماسية غربية أن 
اتصاالت وتحركات مكثفة دشنها مؤخرًا ممثلو 
منظمات األم��م المتحدة واالت��ح��اد األوروب���ي 
والواليات المتحدة األمريكية وروسيا وبريطانيا 
والصين لحث األطراف العسكرية والقبلية المسلحة 
على االل��ت��زام بإخالء العاصمة من المظاهر 
المسلحة كافة المتبقية قبيل الموعد المقرر إلجراء 

االنتخابات الرئاسية المبكرة الثالثاء القادم.

»الميثاق«- خاص 
أّك���دت بعثة االتحاد 
األوروبي في اليمن دعم االتحاد 
األوروبي بشكل كامل لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة التي ستجرى 

في ال� 21 من فبراير الجاري.
لها-  بيان  لبعثة في  ا وقالت 
تلّقت »الميثاق« نسخة منه- إن 
االنتخابات الرئاسية ستسمح بأن 
يفتح اليمن صفحة جديدة في 
تاريخه وأن ينخرط في عملية 
انتقالية تمتد لعامين تهدف إلى 
إجراء حوار وطني شامل ووضع 
دستور جديد يستجيب للتطّلعات 
 . . ليمني ا للشعب  عة  و لمشر ا

كما ستتيح االنتخابات الفرصة 
بأصواتهم  ل���إدالء  لليمنيين 
م��ن أج��ل يمن جديد والتعبير 
عن تأييدهم لالنتقال السلمي 
للسلطة وع��م��ل��ي��ة االن��ت��ق��ال 

السياسي.
ولفتت بعثة االتحاد األوروب��ي 
إلى أنها ستقدّم 7 ماليين يورو 
لدعم العملية االنتخابية، كما 
سيرسل االتحاد األوروب��ي بعثة 
خبراء انتخابات تتألف من خبراء 
مستقلين للقيام بتقييم شامل 

إلطار العمل االنتخابي.
واعتبر بيان البعثة أن االتحاد 
األوروب���ي ودول��ه األع��ض��اء أهم 

المانحين لالنتخابات كما قدّم 
االت���ح���اد األوروب�����ي التمويل 
والتدريب لعدد كبير من المراقبين 
المحليين، باإلضافة إل��ى دعم 
بعض المبادرات المحددة للرقابة 
في  ستسهم  ل��ت��ي  ا و لمحلية  ا
ضمان شفافية وجودة االنتخابات 

الرئاسية المبّكرة.
وذك���ر البيان أن »س��ف��ارات 
االت���ح���اد األوروب�����ي ستتابع 
االنتخابات عن كثب وتدعو كافة 
األطراف اليمنية إلى العمل بنوايا 
مخلصة لضمان ق��درة الشعب 
على ممارسة حقه الديمقراطي 

في التصويت«.

> باعجاب وتقدير كبيرين تنظر األسرة الدولية واالقليمية إلى االنتخابات  
الرئاسية المبكرة في بالدنا كحدث تاريخي لالنتقال السلمي للسلطة وتداول 

الحكم.
من هنا اعلنت األطراف الدولية واالقليمية دعمها الكامل للمرشح الرئاسي التوافقي 

المناضل عبدربه منصور هادي لقيادة البالد في المرحلة القادمة..


