
دعا األستاذ الدكتور/ يحيى 
محمد الشعيبي وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي كافة 
أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س 
واإلداريين والطالب في كافة 
مية  لحكو ا ليمن  ا ت  معا جا
واألهلية، وكذا العاملين في 
وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي الى المشاركة الفاعلة 
لممارسة حقهم  والمتميزة 
الديمقراطي في االنتخابات 
المبكرة والتوجه  الرئاسية 
الى صناديق االقتراع النتخاب 
لرئاسة  لتوافقي  ا المرشح 

الجمهورية المشير الركن/ 
عبدربه منصور ه��ادي غدًا 

الثالثاء 21 فبراير. 

وأهاب الشعيبي بمنتسبي 
الجامعات اليمنية من األساتذة 
واإلداريين والطالب تجسيد 
هذا الحدث التاريخي المهم 
الذي يأتي تأكيدًا إلرساء مبدأ 

التداول السلمي للسلطة. 
متمنيًا من الجميع المشاركة 
ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة إلن���ج���اح ه��ذه 
في  تأتي  لتي  ا بات  االنتخا
ظروف بالغة الصعوبة يعيشها 
الوطن، وتحتاج الى تكاتف 
الجهود من مختلف شرائح 
المجتمع وصنع تاريخ اليمن 

الجديد والحديث.  

االثنين :20 / 2 / 2012م 
 الموافق :28 / ربيع أول / 1433هـ 

العدد: )1595( متابعات9

االنتخابات ثمرة لصمود حراس 
الشرعية الدستورية

 21
فبراير

غــدًا.. اليمـنـيـــون يـجـســــــــدون أروع صور الديمقراطية
الشعيبي يدعو منتسبي الجامعات 

للمشاركة في إنجاح االنتخابات 
مؤتمر مأرب يدعو للمشاركة 

الفاعلة في االنتخابات

مديرية معين تحشد 
ليوم 21 فبراير

أقام فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمدينة مأرب مهرجانًا 
انتخابيًا حاشدًا لمرشح التوافق 
عبدربه  لمناضل  ا لوطني  ا

منصور هادي. .
وتطرق الشيخ/ عبداهلل أحمد 
مجيديع –عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر، مشرف المحافظة، 
في كلمته- إل��ى العديد من 
القضايا التي مرت بها البالد، 
وأث��ن��ى ع��ل��ى ال��ج��ه��ود التي 
بذلت من قبل أبناء مديرية 
"المدينة" في الحفاظ على 

األمن واالستقرار في عاصمة المحافظة أثناء 
األزمة التي مرت بها اليمن.

كما أشاد بالجهود التي تبذل من قبل مشائخ 
قبيلة "االشراف" –وفي مقدمتهم الشيخ/ محمد 

عبدالعزيز األمير، والشيخ محمد بن حيدر.
وق��ال: كانت محافظة م��ارب السباقة في 

االستفتاء على دستور دولة الوحدة، 
وكانت األول��ى. وكل أملي منكم 
أيها الحاضرون من مشائخ وأعيان 
وأف���راد أن تحضروا المهرجان 
الختامي ي��وم غ��دٍ. وأن تكونوا 
السباقين –كما عودتمونا- في 
التوجه إلى صناديق االقتراع يوم 
21 فبراير النتخاب مرشح التوافق 
الوطني، المشير/ عبدربه منصور 

هادي.
وتخلل المهرجان كلمات دعت في 
مجملها إلى التوجه إلى المشاركة 
في االنتخابات الرئاسية المبكرة 
. كما ألقيت قصيدة من الشاعر قردع العبيدي 

نالت استحسان الحاضرين.
حضر المهرجان محمد عبدالعزيز األمير، 
العام للمجلس المحلي بمديرية  واألم��ي��ن 
"المدينة"، ووك��الء المحافظة، ومدير أمن 

المحافظة.

عمران تستعرض جاهزيتها 
للعرس الديمقراطي

عمران - محمد الموهبي
> استعرضت اللجنة االنتخابية بمحافظة عمران امس في 
اجتماعها جاهزية الخطط الخاصة بالتجهيزات والتحضيرات 
لالنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها غدًا الثالثاء ال��21 من 

فبراير الجاري.
وفي االجتماع أكد امين عام المجلس المحلي للمحافظة 
صالح زمام المخلوس ان محافظة عمران استكملت كل 
االجراءات والتحضيرات ليوم غدٍ لمشاركة المواطنين في 
عملية االقتراع النتخاب مرشح التوافق الوطني المناضل 
عبدربه منصور هادي 

رئيسًا للجمهورية.
ح��ض��ر االج��ت��م��اع 
وكيل وزارة التربية 
والتعليم محمد هادي 
طواف وعضو مجلس 

النواب عزام صالح.
وعلى صعيد متصل 
نظمت اللجنة الوطنية 
بمحافظة  ة  أ ل��ل��م��ر
عمران امس بالتعاون 
م��ع م��ش��روع الدعم 
االن��ت��خ��اب��ي الحلقة 
صة  لخا ا شية  لنقا ا
بتعريف ال��م��رأة في 
م��ح��اف��ظ��ة ع��م��ران 
بية  نتخا ال ا قها  بحقو
واهمية ممارسة حقها االنتخابي والتصويت والمشاركة 

السياسية الى جانب اخيها الرجل..
وفي افتتاح الحلقة تطرق كل من وكيل محافظة عمران 
المساعد باكر علي باكر ومدير عام اللجنة الوطنية للمرأة 
بالمحافظة امة السالم البابلي ومسئولة التنسيق في اللجنة 
الوطنية بصنعاء سميرة عبداهلل - في كلمة لهم الى أهمية 
االنتخابات الرئاسية المبكرة كونها الهدف العام الذي يترجم 
النهج الديمقراطي في التداول السلمي للسلطة وتشجيع 
ودفع المرأة للمشاركة الفعالة في االنتخابات الرئآسية 
كخطوة اساسية لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية 
العامة وتعريفها بحقوقها الشرعية والدستورية والقانونية 

المختلفة.
كما ناقشت اللجنة المشتركة بالدائرة )288( بمديرية 
عمران مع ادارة مصنع اسمنت عمران اليوم دور المصنع في 

دعم سير العملية االنتخابية بالمديرية..
حيث أكد مدير مصنع اسمنت عمران خالد حسين المقدمي 
ومدير مديرية عمران حسين صالح جابر ان العملية االنتخابية 
مسئولية الجميع وهي بالدرجة االولى واجب وطني على كل 

مواطن المشاركة فيها وممارسة حق االقتراع.

>  عقدت مديرية معين يوم أمس لقاًء موسعًا شمل الدائرتين )12و15( 
ركز على مناقشة االجراءات التحضيرية لالنتخابات الرئاسية ومستوى جاهزية 
المقار والمراكز  الستقبال الناخبين يوم غد الثالثاء  لالدالء بأصواتهم الختيار 

مرشح التوافق عبدربه منصور هادي رئيسًا للجمهورية.
وفي اللقاء الذي حضره قيادة وأعضاء المجلس المحلي بالمديرية وقيادة 
الدائرتين الرجالية والنسائية ولجان الصناديق الفرعية شدد مدير عام مديرية 
معين على ضرورة الدفع بفرق العمل الميدانية بين اوساط الحارات لحث 
المواطنين للتوجه يوم 21 فبراير الى صناديق االقتراع للمشاركة في اخراج 

اليمن من أزمته الحالية.
وفي ذات السياق نظمت مديرية معين دورة تدريبية ارشادية لرؤساء 

المراكز التنظيمية في الدائرة.

أبناء شبام كوكبان.. يستشعرون 
مسئولياتهم تجاه 21 فبراير

 أقيم أمس بمديرية شبام كوكبان 
بمحافظة المحويت مهرجان جماهيري 
لدعم مرشح التوافق الوطني األخ 
عبد ربه منصور هادي، نظمته اللجنة 
اإلعالمية المشتركة للمؤتمر وحلفائه 

والمشترك وشركائه بالمحافظة.
وفي المهرجان ألقى وزير الكهرباء 
وال��ط��اق��ة ال��دك��ت��ور ص��ال��ح حسن 
سميع كلمة تطرق فيها إلى أهمية 
االستحقاق االنتخابي الذي سيجرى 

غدًا الثالثاء..
كما ألقى عضو مجلس النواب حسين 
بن حسين خميس، وعضو مجلس 

الشورى الدكتور محمد العاضي كلمتان أكدا فيهما 
ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية والتوجه إلى 
صناديق االقتراع النتخاب مرشح التوافق الوطني األخ 
عبد ربه منصور هادي لما تمثله من خارطة طريق 
للخروج بالبالد مما عاناه، وتحقق تطلعات الشعب 

اليمني في األمن واالستقرار والتنمية.
كما لفت إلى الحكمة اليمانية التي كانت شاهدًا 
على وصول جميع األطراف إلى بر األمان وأن التوافق 
خالل المرحلة الحالية يعتبر صمام أمان لألمن 

واالستقرار والمستقبل المنشود.
وبينا أن إرس��اء مبدأ التداول السلمي للسلطة 
يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة وممارسة 
حقهم لإلدالء بأصواتهم لمرشح الوفاق الوطني 

األخ عبد ربه منصور هادي.
من جانبه أكد زياد الرملي مدير عام مديرية 
شبام أن اتفاق كل القوى السياسية على إخراج 

البالد من عنق الزجاجة إلى بر 
األمان باختيارهم لمرشح توافقي 
للجميع هو نابع عن وحدة وطنية 
في القلوب قبل األفكار وأضاف 
بأن المحاوالت الرخيصة من قبل 
البعض بتعكير النهج الديمقراطي 
السليم وعرقلة االنتخابات دليل 

حقد على وحدة الوطن.
المشترك  اللقاء  وألقى ممثل 
لليث، وممثل  ا أحمد  وشركائه 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
محمد قاسم الربع كلمتان أكدا 
فيهما أهمية العمل بروح الفريق 
ال��واح��د وط��ي صفحة الماضي وبما يسهم في 

إخراج البالد إلى بر األمان 
وتجنيبها ويالت الحروب 

والصراعات.
ودع���ي���ا إل���ى ض���رورة 
التفاعل اإليجابي والحشد 
ليوم االقتراع رجااًل ونساء 
ليودع الجميع الخالفات 
ويعملون  لفرقة  ا ونبذ 
بروح الفريق الواحد إلنقاذ 

اليمن وبنائه وتنميته.
لمهرجان  ا حضر  كما 
ع��دد م��ن الشخصيات 
والمشائخ  االجتماعية 

والعقال بالمديرية.

همدان.. تحشد جماهيرها  لالنتصار الديمقراطي

حريب بيحان تستعد 
لالنتخابات

 نظمت اللجنة االنتخابية المشتركة بمحافظة مأرب مهرجانا 
انتخابيا في مديرية حريب بيحان التابعة للدائرة االنتخابية 277 
التي تظم مديريتي مدينة مأرب، مأرب الوادي، ونصف مديرية 

حريب بيحان
وفي المهرجان القيت العديد من الكلمات عن السلطة المحلية ، 
واالحزاب والتنظيمات السياسية و المشائخ واالعيان، دعت جميعها 
المواطنين المسجلين في سجالت الناخبين او غير المسجلين إلى 
المشاركة الفاعلة في االنتخابات الرئاسية المقبلة لالدالء باصواتهم 

لمرشح التوافق الوطني عبدربه منصور هادي.
كما دعت الموطنين إلى التعاون مع االجهزة االمنية والعسكرية في 
حفظ االمن واالستقرار وانجاح العملية الديمقراطية والقيت في المهرجان 

قصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين.

> أقيم أمس األول بمديرية همدان 
محافظة صنعاء مهرجان جماهيري 
حاشد ألبناء المديرية الذين تقاطروا 
صباحًا الى الساحة العامة بمنطقة 
شمالن دعمًا وتأييدًا لمرشح التوافق 
ال��وط��ن��ي ل��الن��ت��خ��اب��ات الرئاسية 

المناضل عبدربه منصور هادي.
وفي االحتفال ال��ذي حضره عدد 
م��ن ق��ي��ادات المحافظة والسلطة 
المحلية بالمديرية واللجنة االنتخابية 
المشتركة بالمديرية اش��اد مدير 
عام المديرية االخ عبداهلل الضبياني 
اب��ن��اء المديرية  بحماس وتفاعل 
وحضورهم المهرجان، كما لفت الى 
المسئولية المناطة بالجميع ازاء حشد 
في  لمديرية  ا لتمثيل  لمواطنين  ا
المهرجان الجماهيري الكبير المشترك 
للمحافظة الذي سيحتضنه ميدان 
الثورة بالعاصمة االثنين.. ومواصلة 
حالة االحتشاد يوم 

21فبراير الذي يعد ثمرة ولبنة من 
لبنات الخير والبناء واليمن الجديد 
التي وضعها فخامة االخ علي عبداهلل 
صالح -رئيس الجمهورية- رئيس 
المؤتمر ومساعيه الوطنية للنهوض 

بالوطن أرضًا وانسانًا.
كما ُألقيت ع��دد من 
الكلمات من قبل فرع 
ية  ير لمد با تمر  لمؤ ا

واخ��رى عن اح��زاب المشترك دعت 
الجميع ال��ى العمل من أج��ل انجاح 
االستحقاق االنتخابي المقبل بعد غدٍ 

الثالثاء.
وعلى صعيد متصل أشاد الشيخ 
اإليجابي  بالتفاعل  يحيى عايض 
المخلص الذي تبديه قيادات األحزاب 
ء  بنا أ و عية  جتما ال ا ت  لشخصيا ا و
مديرية همدان ومحافظة صنعاء 
للمشاركة ف��ي االنتخابات ودع��م 
مرشح التوافق الوطني وتحقيق أعلى 

نسب في المشاركة . 
كما دعا الشيخ يحيى عايض في 
العديد من وجهاء ومشائخ  لقائه 
همدان أمس األول، إلى نبذ االختالفات 
بين األطراف السياسية ككل والتوجه 
لبناء يمن جديد لما فيه المصلحة 
العامة والتسابق إلى ذلك دون التفكير 
في ما تم في المرحلة السابقة التي 
سنخرج منها بشكل نهائي في يوم 
ال�21 من فبراير القادم بمشيئة اهلل 
كون هذا اليوم محطة لالنطالق إلى 

بناء يمن جديد .

رئيس القطاع النسوي بسقطرى : 
 المرأة السقطرية حريصة 

على أن يكون لها شأن
> عقد القطاع النسوي بجزيرة 
انتخابية  اج��ت��م��اع��ات  سقطرى 
ول���ق���اءات م��وس��ع��ة ف���ي اط���ار 
االستعدادات إلنجاح االستحقاق 
الديمقراطي االنتخابات الرئاسية 
المبكرة التي ستجرى غدًا الثالثاء 

بعموم محافظات الجمهورية.
وقالت االخت نور مبارك بلوك- 
رئيسة القطاع- انه تم منذ البداية 
توزيع المهام والمسئوليات على 
المراكز والفروع  وفق خطة معدة 
ت��رك��ز على ع��دد م��ن االنشطة 
والفعاليات االنتخابية التي تهدف 
الى حشد الناخبات والتفاعل مع هذا 
الحدث سواًء عبر حضور اللقاءات 
والمهرجانات االنتخابية او من خالل 
االضطالع بمسئولياتها في حشد 
الناخبات ليوم االقتراع والتصويت 
لمرشح التوافق المناضل عبدربه 

منصور هادي.
واش����ارت رئيسة ق��ط��اع ال��م��رأة 
السقطرية  ة  ل��م��رأ ا ان  بسقطرى 
تفاعلت منذ البدايات االولى لالعداد 
لهذا الحدث وابدت حرصًا كبيرًا  على 
االسهام الفاعل في االدالء بصوتها 
او حشد الناخبات والتفاعل مع حملة 
دشنت  ل��ت��ي  ا بية  االنتخا لتوعية  ا
وحريصة ايضًا على التصويت لمرشح 
الوفاق الوطني وانجاح االنتخابات 

كخيار وحيد للخروج من األزمة.

عمال اليمن.. معًا من أجل 
يمن قوي وحضاري ومزدهر

دشَّن االتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصنعاء حملته 
االنتخابية المكثفة لدعم المرشح الرئاسي التوافقي عبدربه 
منصور هادي. وفي التدشين دعا األمين العام لالتحاد العام 
لنقابات عمال اليمن علي أحمد الجدري عمال اليمن إلى تصدر 
صفوف مسيرة جماهير الشعب اليمني لإلدالء بأصواتهم يوم 
الثالثاء 21 فبراير الجاري النتخاب مرشح التوافق الوطني عبد 
ربه منصور هادي رئيسا للجمهورية انتصارا لإلرادة والحكمة 
اليمنية وحفاظا على الوحدة والنهج الديمقراطي. وأشار إلى أن 
اليمنيين مدعوون اليوم إلى تناسي الماضي بكل تبعاته وآالمه 
وأحزانه وأن يجعلوا من يوم 21 فبراير الجاري نقطة انطالق إلنهاء 
معاناة شعبنا والتخلص من كل ما طرأ على نسيجنا االجتماعي 
والخروج من المنعطفات التي مرت بها بالدنا. وأكد أن عمال اليمن 
سيعملون جميعا من أجل يمن قوي وحضاري ومزدهر تعلو فيه 
عزة وكرامة اإلنسان اليمني وتسوده العدالة االجتماعية والمواطنة 

المتساوية.

أبناء عبس يؤكدون على أهمية 
المشاركة في االنتخابات

 ش��ه��دت م��دي��ري��ة عبس 
بمحافظة حجة أمس مهرجانًا 
انتخابيًا مؤيدا لمرشح التوافق 

الوطني عبدربه منصور هادي.
وفي المهرجان الذي شاركت فيها 
ق��ي��ادات ومواطنو مديريات الساحل 
وتهامة.. أكدت كلمة السلطة المحلية لألخ 
بالمجلس  لية  لما وا التخطيط  لجنة  رئيس 
المحلي بالمحافظة محمد صبار الجماعي على 
أهمية المشاركة الواسعة من قبل الجميع وفي مقدمة 
ذلك الدور المناط على السلطة المحلية التي يعول عليها 
الكثير في إنجاح هذه الفعالية والدفع بالجماهير إلى صناديق 

االقتراع
وتطرقت كلمتا ممثلي اللجنة االنتخابية المشتركة إلى 
ما يمثله الحادي والعشرين من فبراير من انطالقة نحو 
المستقبل بخطى واثقة تعكس قدرة اليمنيين على الخروج 
من معاناتهم بكل حكمة واقتدار، في أجواء تمألها معاني 

المحبة والوفاق .
وفي المهرجان الذي حضره الدكتور عبدالرزاق األشول 
المشرف العام على االنتخابات بمحافظة حجة دعت كلمتا 
المجتمع المدني والمرأة إلى استنفار الهمم والطاقات إلنجاح 
االنتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها ،..مشددة على 
ضرورة أن يكون دور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني في 

مقدمة المتفاعلين مع هذا الحدث الوطني والديمقراطي.


