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صوفان : االنتخابات تتويج لصمود المؤتمريين وحلفائهم أثناء األزمة

شبوة.. مهرجان جماهيري لمرشح التوافق الوطني

األحمدي: االنتخابات المبكرة بداية مرحلة لصياغة مستقبل اليمن 
 شبوة- عادل القباص

نظمت اللجنة االنتخابية المشتركة 
من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه 
صباح أمس بقاعة المركز الثقافي 
بمدينة عتق المهرجان االنتخابي 
لمرشح التوافق الوطني المناضل 
الجسور عبدربه منصور ه��ادي 
وت��ح��ت ش��ع��ار )م��ع��ًا نبني اليمن 
الجديد(.وفي المهرجان المهيب 
أك��د محافظ المحافظة الدكتور 
علي حسن األحمدي على أهمية 
االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية وض���رورة 
التكاتف والتعاون إلنجاحها من أجل 

الوطن والمستقبل.
وأش��ار إلى أن المناضل الوطني 
المشير عبدربه منصور هادي يعتبر 
رجل المهمات الصعبة الرجل الذي 
لم يسع لرئاسة وإنما فرض عليه 
واجبه الوطني بعد أن مر الوطن 
بظروف قاسية وصعبة تشارف على 

الحرب األهلية.
وق��ال: إننا نقدر تقديرًا عاليًا 
تضحيات وحرص فخامة الرئيس 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل ص��ال��ح وت��ن��ازل��ه 
الطوعي عن حقه الدستوري مؤكدًا 
أن المبادرة الخليجية جاءت مخرجًا 
لليمن من أزمته الراهنة وحقنًا 
للدماء؛ مطالبًا الجميع بإنجاح هذه 
المبادرة وإنجاح هذه االنتخابات 
باعتبار نجاحها هو نجاح للمبادرة 
وتؤسس لمرحلة انتقالية يتم خاللها 
صياغة مستقبل اليمن وحل كل 
القضايا الخالفية من خالل الحوار 
الوطني الذي سيتناول كل القضايا 
الوطنية ويضع الحلول ا لناجعة لها 
وتنتهي باالستفتاء عما يتمخض 

الوطني وينعكس  ل��ح��وار  ا عنه 
في دستور البالد ال��ذي سيطرح 
لالستفتاء عليه من قبل الشعب 

باعتبار الشعب مصدر السلطة.
مشيرًا إلى أن نجاح االنتخابات 

يمثل العبور اآلمن إلى المستقبل.
وق��ال: إننا نستغرب كل الغرابة 
الدعوات المشبوهة والممولة من 
األموال المدنسة من الخارج لمنع 
ممارسة حقهم  م��ن  المواطنين 
القانوني في اإلدالء بأصواتهم 
في هذه االنتخابات بحجة اإلضرار 
بالقضية الجنوبية على حد زعمهم.
م���ؤك���دًا أن ال��م��ش��ي��ر عبدربه 
منصور ه���ادي وأث��ن��اء تدشينه 
الحملة االنتخابية أش��ار إل��ى أن 
القضية الجنوبية من أهم القضايا 
المطروحة على جدول حوار ما بعد 
هذه االنتخابات وبدون أي خطوط 
حمراء وأن مقاطعتهم لالنتخابات 
حق من حقوقهم ولكن ليس من 
حقهم مصادرة حرية اآلخرين بقوة 

السالح أو التهديد.
داع���ي���ًا ف��ي خ��ت��ام كلمته كل 

المغرر بهم من أبناء المحافظة 
إلى تحكيم العقل والمنطق ونبذ 
العنف وممارسة حقهم في اإلدالء 
بأصواتهم س��واًء ب�»نعم أو ال« أو 
عدم التصويت ولكن ال يحق ألحد 
أن يكون وصيًّا على المحافظات 

الجنوبية.
وف��ي الحفل ألقى كل من علي 
عوض البترة كلمة اللجنة االنتخابية 
المشتركة ، وعلى محمد عامر كلمة 
اللجنة العليا لالنتخابات، وخالد 
الشعبي  لمؤتمر  ا كلمة  لجفري  ا
ال��ع��ام وحلفائه، ون��اج��ي محسن 
الصمي كلمة أحزاب اللقاء المشترك 
وشركائه أما قطاع المرأة فقد ألقى 
كلمة عنهم خلود محمد يحيى.أكدت 
جميعها على ضرورة تكاتف جهود 
جميع أبناء محافظة شبوة بمختلف 
أطيافهم السياسية والعمل كفريق 
واح��د من أج��ل إنجاح االنتخابات 
ودعوتهم للجميع للتوجيه المباشر 
لصناديق االقتراع لإلدالء بأصواتهم 
بحرية وديمقراطية لخدمة الوطن 
والمواطنين وترسيخ مبدأ التداول 

السلمي للسلطة.

حجة - مراد شلي

لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا ق���ام  أ  <
بمحافظة حجة المهرجان االنتخابي 
لمرشح المؤتمر الشعبي العام المرشح 
التوافقي صباح أمس االح��د بالصالة 
الرياضية المغطاه والذي حضره االستاذ 
احمد صوفان من اللجنة العامة واالستاذ 
علي كثيري من اللجنة الدائمة واعضاء 
مجلسي النواب والشورى بالمحافظة 
والشيخ فهد دهشوش رئيس فرع 
لمحافظة  با لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
واالستاذ امين صالح القدمي امين عام 
المحافظة -نائب المحافظ رئيس الهيئة 
التنفيذية للمؤتمر واالخ��وة قيادات 
المؤتمر بالمحافظة والقيادات النسوية 
للمؤتمر واالخوة رؤساء فروع المؤتمر 
بالمديريات واعضاء المجالس المحلية 

بالمديريات.
وفي الحفل الخطابي القى الشيخ فهد 
مفتاح دهشوش رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام كلمة رحب فيها باالخوة 
اعضاء اللجنة العامة والدائمة وقال 
لرئاسي  ا االنتخابي  االستحقاق  ان 
هو ره��ان المؤتمر خالل فترة االزمة 
السابقة والحوار الذي جرى كون القبول 
باالحتكام للشعب وصندوق االقتراع 
الزم��ة مؤتمرية تحتم على اعضائه 

المشاركة الفاعلة في 21 فبراير الجاري 
لمرشح  ع  لالقترا لجماهير  ا وحشد 
المؤتمر مرشح التوافق الوطني المشير 
عبدربه منصور هادي المناضل الوطني 
الكبير، داعيًا كل الفعاليات والتنظيمات 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
بات  االنتخا ف��ي  لفاعلة  ا للمشاركة 
الرئاسية المبكرة والتصويت لمرشح 
التوافق الوطني لرئاسة الجمهورية االخ 
عبدربه منصور هادي كما أكد على دور 
المرأة في االضطالع بدورها المتميز 
في المحافظة والدفع بالناخبات الى 
صناديق االقتراع.ثم القى االستاذ محمد 
صبار الحمامي كلمة السلطة المحلية 
بالمحافظة اكد فيها اهمية المشاركة 

في االنتخابات الرئاسية المبكرة.
والقت االستاذة زعفران المهنا كلمة 
ية  كز لمر ا ية  هير لجما ا ت  لمنظما ا
اشارت فيها الى تالحم مختلف االطياف 

السياسية حول المرشح التوافقي.
وأك��د الدكتور مجاهد اليتيم وكيل 
وزارة الثقافة على ضرورة المشاركة 
الفاعلة في االنتخابات ودور المؤسسات 

الثقافية والمدنية في هذه االنتخابات.
ثم القى الشيخ علي القيسي كلمة 
الشخصيات االجتماعية اكد فيها ان 
ابناء المحافظة سيقولون كلمتهم  بنعم 

لمرشح التوافق الوطني.

ثم القى راعي المهرجان االستاذ احمد 
صوفان عضو اللجنة العامة كلمة نقل 
في بدايتها تحيات القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة االخ رئيس الجمهورية 
المشير علي ع��ب��داهلل صالح ونائبه 
المشير عبدربه منصور ه��ادي الى 
ابناء المحافظة الذهبية.. داعيًا الجميع 
االض��ط��الع ب��دوره��م ف��ي المشاركة 
الفاعلة في االنتخابات الرئاسية المبكرة 

الثالثاء القادم..
وقال : ان اختيار عبدربه منصور هادي 
مرشحًا توافقيًا يدلل على المكانة التي 
يحتلها الرجل قبواًل وحضورًا بين القوى 

الوطنية الفاعلة في الساحة.
وح��ث اب��ن��اء المحافظة م��ن الجبل 
الى ال��وادي م��رورًا بالسهل وبمختلف 
مكوناتهم الى المشاركة الفاعلة في 
انجاح هذا الحدث الديمقراطي، وحيا 
الجميع على االصطفاف خلف مرشج 
الوطني عبدربه منصور  ل��ت��واف��ق  ا
هادي.. وقال صوفان في ختام كلمته 
ان االنتخابات الرئاسية تتويج لصمود 
تمسكهم  و ئهم  حلفا و يين  تمر لمؤ ا
بالشرعية باعتبارها انتصارًا لمسيرة 

المؤتمر الديمقراطية.
هذا وقد تم في االجتماع تزكية االخ 
فهد مفتاح دهشوش لمنصب محافظ 

حجة.

مهرجان جماهيري حاشد في المكال دعمًا لمرشح الوفاق الوطني 

بن دغر: االنتخابات الرئاسية هي التحول الذي حرص عليه الرئيس )الصالح(
نظمت اللجنة االنتخابية المشتركة 
بالمكال أمس األحد مهرجانًا انتخابيًا 
حاشدًا لدعم مرشح التوافق الوطني 
عبدربه منصور هادي .وفي المهرجان 
أشار وزير االتصاالت وتقنية المعلومات 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام الى ان 
ابناء اليمن سيجتمعون في ال�21من 
فبراير الجاري النتخاب الرئيس القادم 
لما له من مناقب حميدة ومواقف وطنية 
صادقة يدعمها تاريخ حافل بالنضال 
لقضايا اليمن قبل الوحدة وبعدها..
الفتا الى ان فضل هذا التحول يعود 
الى حرص قادة اليمن الكبار على امنه 
واستقراره سواء أكانوا في السلطة أم 

وأضاف إننا نجتمع وكلنا أمل في تجاوز في المعارضة.
آالم األزم��ة مضمدين ج��راح الماضي 

مح  لتسا ا و لمحبة  ا ببلسم  يب  لقر ا
والتصالح والتطلع الى مستقبل مشرق 
ونحن ننتخب مرشحنا التوافقي لوضع 
حد نهائي لألزمة التي كادت أن تعصف 
بكل انجازاتنا الوطنية خالل الخمسة 

العقود الماضية..
وقال: ان لحضرموت دورًا رياديًا في 
صنع التحوالت ووض��ع حد للخالفات 
بين مختلف القوى السياسية وتحديد 
مسارات اإلخاء الوطني والوقوف صفا 

واحدا لمواجهة التحديات.
واوضح بن دغر أن المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاءه وأحزاب اللقاء المشترك 
سيعملون تحت سقف الوحدة على حل 
كافة المشاكل بما فيها القضية الجنوبية 
وتحديد أسس ومسارات وهيكلة الدولة 

المدنية الحديثة .وفي المهرجان ألقى 
األخ خالد الديني محافظ حضرموت 
المشتركة  االنتخابية  اللجنة  رئيس 
كلمة أش��ار فيها ال��ى ان االنتخابات 
الرئاسية المبكرة هي طريق العبور 
الى المستقبل اآلم��ن والغد المشرق 
الذي ينشده أبناء اليمن كافة.. مشيدًا 
بأبناء حضرموت وجهودهم الحثيثة في 
سبيل إنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة 
والعمل صفًا واح��دًا إلخ��راج اليمن من 
أزمته الراهنة.كما ألقيت في المهرجان 
عدد من الكلمات عبرت في مجملها عن 
اهمية التعاون والتكامل وتحقيق الهدف 
المنشود في انجاح االنتخابات الرئاسية 

المبكرة في ال�21من فبرايرالجاري.

في مهرجان جماهيري حاشد لمرشح التوافق الوطني

ادريس: حشد أبناء رداع سيكون استثنائيًا يوم 21 فبراير
محمد المشخر

شهدت مدينة رداع محافظة البيضاء 
أم��س مهرجانًا جماهيريًا وخطابيًا 
حاشدًا لمرشح التوافق الوطني لرئاسة 
الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي. والذي نظمته اللجنة االنتخابية 
المشتركة في مديريات رداع تحت 

شعار )يدًا بيد نبني يمن الغد(. 
وف��ي الحفل ال���ذي ح��ض��ره وكيل 
المحافظة المساعد لقطاع التنمية 
مطهر محمد الماوري، وأبناء مديريات 
وفودها  لتي وصلت  ا السبع  رداع 
إلى ساحة العروض بمقر المهرجان 
بمدينة رداع وهم حاملون صور مرشح 
التوافق الوطني وي��رددون الزوامل 
والشعارات التي تحث جماهير الشعب 
على المشاركة الفاعلة في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة.وقد ألقيت كلمات 
من قبل وكيل وزارة األوقاف واإلرشاد 
لقطاع االستثمار رئيس هيئة الرقابة 
لعامة  ا باألمانة  لمالي  ا لتفتيش  وا
للمؤتمر الشعبي العام مشرف محافظة 
البيضاء نجيب ناصر العجي ووكيل 
وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب 
الحسني وعضو  عبدالرحمن حسن 
المجلس األعلى للقاء المشترك عضو 
األمانة العامة التحاد القوى الشعبية 
عبداهلل علي الصبري اكدت جميعها أن 
يوم ال�21 من فبراير يمثل يوما محوريا 
في تاريخ شعبنا اليمني العظيم فبقدر 
ما يمثل اختيارا ديمقراطيا لرئيس 
توافقي فانه يمثل انطالقة حقيقية 
نحو مستقبل أفضل لبناء يمن حديث 
وإرساء قواعد التغيير الذي نسعى إليه 

اليوم وغدًا.
وعبرت الكلمات عن األم��ل في أن 
تكون المرحلة القادمة مرحلة وفاء، 
تجمع الشعب اليمني في كلمة سواء 
لبناء ال��وط��ن وال��ح��ف��اظ على أمنه 
واستقراره ووحدته.ودعوا جميع أبناء 
مديريات رداع إلى التفاعل اإليجابي 
لمبكرة  ا لرئاسية  ا بات  االنتخا م��ع 
المقررة يوم غدٍ الثالثاء 21 فبراير 
الجاري واإلدالء بأصواتهم دعمًا لمرشح 

التوافق الوطني األخ عبدربه منصور 
هادي.

وأهابت الكلمات بأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وأعضاء اللقاء 
المشترك وجميع فئات الشعب اليمني 
العظيم إل��ى التوجه نحو صناديق 
االقتراع الختيار مرشح التوافق الوطني 

المناضل عبد ربه منصور هادي..
كما ألقى عبداهلل علي إدريس رئيس 
ف��رع المؤتمر ب��رداع كلمة المؤتمر 
الشعبي وحلفائه أشاد في مستهلها 
بأبناء منطقة رداع الذين أسهموا على 
مر التاريخ في بناء اليمن وتطويره 
والذين قدموا خيرة الرجال في سبيل 
الوطن..مؤكدًا أن موقفهم سيكون 
استثنائيا يوم 21 فبراير وذلك عبر 
توجههم زرافات ووحدانا إلى صناديق 
االقتراع وقولهم نعم لألمن واالستقرار 
والتوافق واالتفاق ونعم للوحدة اليمنية 
وأهداف ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر 
وأكتوبر ونعم للديمقراطية والتداول 
السلمي للسلطة.وأشار إدري��س إلى 
أن ال��وص��ول إل��ى السلطة ال يمكن 
أن يتحقق إال عبر االنتخابات الحرة 

المباشرة من الشعب صاحب السلطة 
وم��ص��دره��ا.. مشيدًا بالمزايا التي 
يتمتع بها المرشح التوافقي عبدربه 
منصور ه��ادي وبوطنيته وكفاءته 
ونزاهته وحنكته وإيمانه بالثوابت 
الوطنية، واستعداده للدفاع عنها وهو 
ما جعله محل إجماع مختلف األطراف 
السياسية ومحل تأييد الخارج والداخل 
ولذلك فهو الرجل المناسب للمرحلة.
وقال رئيس فرع المؤتمر برداع:” إننا 
أم��ام مرحلة جديدة للبناء والتنمية 
وإصالح ذات البين وعلينا أن ال نتيح 
الفرصة ألي طرف كان يريد الوصول 
إلى السلطة عبر طريق غير صندوق 
االقتراع أو االحتفاظ بها بالقوة فاليمن 
عبر التاريخ ال يستقيم فيها األمر بغير 
الشراكة الوطنية والعدالة االجتماعية 

والمساواة”.
وأض��اف إدري��س إننا إذ نقف اليوم 
كقيادة مشتركة وأيدينا في أيدي 
بعض لقيادة الحملة المشتركة إلنجاح 
المرشح عبد ربه منصور هادي علينا 
جميعا العمل من اج��ل تنفيذ ماتم 
االت��ف��اق عليه وان نضع الخالفات 
والمكايدات جانبا ونذهب معا الى 

صناديق االقتراع، ومن كان له رأي 
آخر عليه من غير المؤتمر وحلفائه أو 
المشترك وشركائه أو أنصار الطرفين 
ان يحترم اآلخرين ويكفي ما حل بالبالد 
والعباد من ضرر.. مؤكدًا الحرص على 
المضي قدما إلنجاح االنتخابات المبكرة 
تعزيزا للديمقراطية وحماية للوطن 

من الصراعات والحروب.
داعيًا في ختام كلمته أعضاء وأنصار 
وحلفاء المؤتمر وحلفائه والمشترك 
وشركائه العمل بروح الفريق الواحد 
من اجل الوصول بالوطن إلى بر االمان.
وكان المهرجان وقف دقيقة حداد 
على أرواح شهداء الوطن والواجب.. 
كما دان اس��ت��ه��داف رئيس اللجنة 
اإلشرافية بالمحافظة حسين أحمد 
البابلي ورئيس العمليات خالد وقعة 
ومدير اللجنة الفنية محمد محسن 
األعرج ونجل رئيس اللجنة اإلشرافية 
احمد حسين البابلي ومحمد المنحمي 
من جنود الحرس الجمهوري والذين 
استشهدوا اثر اعتداء إجرامي جبان من 
قبل عناصر خارجة عن القانون مساء 

األربعاء الماضي.

نظمت اللجنة االنتخابية المشتركة بمحافظة 
إب والمتمثلة في المؤتمر وحلفائه والمشترك 
وشركائه أم��س مهرجان انتخابي مليوني 
لمرشح التوافق الوطني المناضل عبد ربه 

منصور هادي .
وفي المهرجان الذي أقيم بإستاد إب الدولي 
وحضره وزير الصحة العامة والسكان الدكتور 
احمد العنسي ووزير الشباب والرياضة معمر 
اإلرياني ألقى ممثل حكومة الوفاق وزير الدولة 
لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد 
الرصاص كلمة أشاد فيها بالحشود االنتخابية 
والتوافق الوطني في محافظة أب وتوجههم 
إلى صناديق االقتراع بروح وطنية وتفاعل جاد .

وأشار إلى أهمية االنتخابات الرئاسية وتحقيق 
لحمة القوى السياسية نحو يمن جديد امن 
ومستقر ومرحلة تاريخية جديدة من العمل 

الديمقراطي بمشاركة جميع االطياف .
من جانبه اش��ار محافظ إب احمد عبداهلل 
إل��ى أهمية  الحجري عضو واللجنة العامة 
االنتخابات الرئاسية وما تمثله من نقلة نوعية 
في تاريخ اليمن وترسيخ شرعية دستورية 
ووحدة وطنية .. مؤكدا بأنها استمرار لنضال 
شعبنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ومايو 
وأنها مسيرة مجددة للتالحم الوطني وإزاحة 

ظالم الفتن والحروب .
ودعا أبناء محافظة إب إلى التوجه يوم الثالثاء 
إلى صناديق االقتراع لتحقيق آمال الشعب وطي 
صفحة األزمة الطاحنة والخروج باليمن إلى بر 

األمان .
ب��دوره ألقى وكيل أول محافظة إب رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام كلمة المؤتمر 
وحلفائه.. قال فيها: هاهي محافظة إب اليوم 
كما هي عادتها تسجل أرق��ى صور التالحم 
واالخ��اء والتسامح وتطوي صفحة من تاريخ 

الوطن متناسية كل آالم هذه االزمة التي اضرت 
بالوطن والمواطن وتتجه جميعًا لصنع مستقبل 
اجيالنا في ظل الوفاق الوطني ال��ذي حققه 
اليمنيون وتجلت الحكمة في ظروف حرجة ونحن 
اليوم جميعًا نتوجه بقلوب صادقة نحو اخراج 
الوطن من عنق الزجاجة من خالل التوجه نحو 
صناديق االقتراع يوم 21 فبراير الجاري ليسجل 
كل اليمنيين التغيير المنشود وعن طريق 
صناديق االقتراع والنهج الديمقراطي الذي 
ارسى مداميكه فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية من قدم لهذا الوطن جل عمره 
في خدمته وانجز ما انجز واليوم نسجل له كل 
الشكر والتقدير على نضاله وتضحياته الجسيمة 
وحرصه على اخراج الوطن من هذه األزمة مهما 

كان الثمن.
وأضاف: نحن جميعًا في المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك وشركائه يدًا 
واحدة استشعارًا بالمسئولية وبأهمية المرحلة 
نتوجه صوب سالمة وامن واستقرار الوطن 
وانتم ايها الجماهير من تصنعون هذا االنجاز 
في ظ��روف هي استثنائية في حياة الشعب 

اليمني األبي.واستطرد: سوف تكون صناديق 
االقتراع على موعد الن��زال بطائق االقتراع 
باسم مرشح التوافق الوطني االخ المناضل 
المشير عبدربه منصور هادي والذي يعد من 
ابرز الشخصيات الوطنية المتزنة والصادقة 
في تعامله مع الجميع ولذلك حظي بمباركة 
كافة اطراف العمل السياسي بالوطن وبدعم 
دول الخليج والمجتمع الدولي، وسوف يتحمل 

مسئولية كبيرة في ظروف حرجة.
ودعا عبدالواحد صالح رئىس فرع المؤتمر 
بالمحافظة كافة القوى السياسية والمؤسسات 
الحكومية للوقوف معه بكل قوة وانجاح هذه 
الفترة بهدف امضاء الوطن من أية مؤامرة او 

اضرار بأمنه ووحدته واستقراره.
كما ألقيت في الحفل كلمات باسم أحزاب 
المشترك ومنظمات المجتمع المدني والمرأة 
أكدت جميعها على اهمية صناعة مستقبل 
افضل والتوجه إلى صناديق االقتراع يوم 21 

فبراير
حضر المهرجان أمين عام المجلس المحلي 

أمين علي الورافي ووك��الء المحافظة 
مجلسي  ء  ع����ض����ا ال��ن��واب وا
وال��ش��ورى وق��ي��ادات 
ني  لمد ا لمجتمع  ا
وك����اف����ة ال���ق���وى 

السياسية .

أبنـــاء إب يؤازرون مرشح الوفاق

عبدالواحد صالح: اليمنيون يتجهون نحو التغيري الذي أرسى مداميكه الرئيس علي عبداهلل صالح

العجي: االنتخابات الرئاسية المبكرة تمثل ترسيخًا للديمقراطية  
حضر نجيب ناصر العجي -رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، مشرف محافظة البيضاء- المهرجان 
االنتخابي الحاشد الذي أقيم في مدينة رداع صباح اليوم، لدعم مرشح التوافق 

الوطني المشير/ عبدربه منصور هادي.
وأكد العجي في كلمته على ضرورة الدعم الكامل والمشاركة الفاعلة في 
حشد الجماهير للمشاركة في االنتخابات- التي ستشهدها اليمن بعد غد 
الثالثاء- التي تمثل ترسيخًا للثوابت الوطنية والديمقراطية، وبما يعزز سبل 
السلم االجتماعي في بناء يمن جديد ومستقبل آمن ومستقر. مؤكدًا في ذلك 
على أن الطريقة األمثل هي المشاركة في االنتخابات واالحتكام إلى الصندوق.
من جانب آخر قام األستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
بتقديم واجب العزاء ألسرة الشهيد األستاذ/ حسين أحمد البابلي، رئيس اللجنة 
اإلشرافية بمحافظة البيضاء، الذي تم اغتياله في محافظة البيضاء على أيدِ 

آثمة إرهابية خارجة عن القانون، برفقة اللجنة الفنية واألمنية.

فظة  محا ت  شهد
ذمار أمس مهرجانا 
ان��ت��خ��اب��ي��ا ح��اش��دا 
ل��م��رش��ح ال��وف��اق 
الوطني لالنتخابات 
لمبكرة  ا لرئاسية  ا
ع��ب��درب��ه منصور 
هادي نظمته اللجنة 
االنتخابية المشتركة 

بالمحافظة.
وفي المهرجان دعا 
محافظ ذمار رئيس 
بية  نتخا ال ا للجنة  ا

المشتركة يحيى علي العمري أبناء المحافظة ممن 
بلغوا السن القانونية إلى التوجه نحو صناديق 
االقتراع يوم 21 فبراير الجاري النتخاب مرشح الوفاق 
الوطني.وأشار إلى أن انتخاب عبدربه منصور هادي 
يعني الوفاء بالعهود والعقود المبرمة بين شركاء 
العمل السياسي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
واللقاء المشترك وشركائه والتزاما بنصوص المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس األمن الدولي 

.)2014(
واعتبر العمري أن إنجاح االنتخابات الرئاسية 
المبكرة رفض للفوضى والعنف السياسي واإلرهاب 
والحرب .. الفتًا إلى أن هذه االنتخابات دليل على 
سماحة وصفاء قلوب اليمنيين الذين مهما اختلفوا 
فان حب الوطن يجمعهم وسيثبتون للعالم بهذا 

االصطفاف الوطني 
أنهم أصحاب رسالة 
يوفون بعقودهم 

ومواثيقهم.
وف��ي المهرجان 
ال��ذي حضره وزير 
األوق���اف واإلرش��اد 
حمود عباد وأمين 
ع�����ام ال��م��ج��ل��س 
بمحافظة  لمحلي  ا
ذمار مجاهد شايف 
العنسي وعدد من 
أع��ض��اء مجلسي 
النواب والشورى أكدت كلمة المؤتمر الشعبي العام 
التي ألقاها رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة حسن 
عبد ال��رزاق أن االنتخابات تشكل وسيلة حضارية 
ديمقراطية تمثل نقطة تحول تاريخية بحجم ما 

ستحققه من امن واستقرار وبناء.
ودعا مختلف تكوينات المجتمع إلى التوجه نحو 
صناديق االقتراع لتعزيز عرى الوحدة واالصطفاف 
الوطني والقول بلسان واحد نعم لمرشح التوافق 
عبدربه منصور هادي األبرز كفاءة وقدرة على إدارة 

شؤون البالد واالنتقال بها إلى بر األمان.
كما ألقيت كلمات في المهرجان شددت على أهمية 
المشاركة في االنتخابات الرئاسية والدفع بالمواطنين 

نحو صناديق االقتراع يوم غدٍ الثالثاء.

ذمار تشهد مهرجانًا انتخابيًا كبيرًا لمرشح الوفاق الوطني

عبدالرزاق: إنجاح االنتخابات  تجسيد للديمقراطية التي رسخها  فخامة الرئيس


