
> األخ��ت ع��اي��دة ع��اش��ور- مسؤولة 
القطاع النسوي المؤتمري بمحافظة 
لحج- تحدثت قائلة: إن المشاركة في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة في ال�21 
من فبراير الجاري وبشكل ايجابي وفعال 
يعتبر واجبًا وطنيًا ودينيًا.. ونحن هنا في 
محافظة لحج- بدأنا العمل منذ تدشين 
التوعوية لالنتخابات بتنفيذ  الحملة 
العديد من البرامج واألنشطة بالتفاعل 
والتنسيق مع أعضاء المؤتمر وأحزاب 
التحالف وأعضاء اللقاء المشترك، ونشعر 
أن ل��دى المواطنين استجابة نفسية 
ومعنوية للمشاركة في االنتخابات ألن 
ظروف األزم��ة الماضية قد ارهقتهم، 
وما يخيف المواطنين في هذه الفترة 
هي تهديدات بعض الفئات من الحراك 
الجنوبي التي تتوعد من سيشارك في 
االنتخابات، األمر الذي يتطلب توفير الجو 
األمني المناسب قبل يوم االقتراع، ألن 
بعض األخوات في اللجان الفرعية عبرن 
عن قلقهن.. مؤكدات أنه في حالة عدم 
توافر أمن مناسب سوف يجبرن على 
عدم المشاركة، لذا ندعو اللجنة العليا 
لالنتخابات إلى توفير األجواء المناسبة 
وتعزيز المستوى األمني بحيث يستطيع 
الناخبون اإلدالء بأصواتهم بأمان.. وعلى 
الجميع أن ي��درك أن نجاح االنتخابات 
األمن  لتجذير  الصحيح  الطريق  هو 

واالستقرار.
ظروف استثنائية

وفي ذات الشأن تقول األخ��ت فايزة 
العاقل- مسؤولة القطاع النسوي في 
المؤتمر الشعبي العام محافظة البيضاء: 
إن االنتخابات الرئاسية تأتي في ظروف 
استثنائية، األمر الذي يحتم التوعية 
بضرورة التوجه إلى مراكز االقتراع من 
أجل صنع المستقبل األفضل واخراج 

اليمن من أزمته..
وتضيف: نحن في المحافظة نقوم 
كقطاع نسوي بحملة توعية واسعة 
من خ��الل إقامة الجلسات وال��ن��دوات 
والمهرجانات، فقد قمنا بتشكيل فرق 
ميدانية للتواصل مع مختلف شرائح 
المجتمع وتوعيتهم بأهمية االنتخابات 

وضرورة المشاركة فيها، واثناء النزول 
الميداني شعرنا أن المواطنين لديهم 
احساس وإدراك بأهميتها ولكن ما 
يقلقهم عدم توافر األمن وخوفهم من 
حدوث أي توترات يوم االقتراع في ظل 

الشائعات التي يبثها الساعون إلى 
عرقلة االنتخابات..

ونطالب اللجنة العليا بالتنسيق لتوفير 
أجواء أمنية مالئمة ومطمئنة قبل يوم 
ال�21 من فبراير ليتمكن المواطنون من 

المشاركة بأمان في يوم االقتراع.
بداية طريق

م��ن جانبها ت��ق��ول األخ���ت وف��اء 
عبداهلل غالب- عضو الحزب 
االشتراكي محافظة الحديدة: 
إن االنتخابات القادمة ستكون 
بداية الطريق نحو المرحلة 
االنتقالية التي ستخرج بالدنا 
من األزم��ة السياسية المعقدة 
إلى الدولة المدنية الديمقراطية 
الواعية، وأه��م ش��يء أن تكون 
القلوب خالية من الضغينة والحقد 
لمستقبل  ا نحو  ية  لبدا ا لتكون 
المشرق- بإذن اهلل- ولنكون عند 
حسن ظن اآلخرين بنا ولنعكس 
الصورة الالئقة والمشرفة من 
خالل االقبال على االنتخابات 
وال��ع��م��ل ب��ص��دق وشفافية 
والتفاعل معها بإيجابية من 

أجل مصلحة الوطن.
بناء الدولة

من جانبها ترى األخت انتصار 
القاضي- حزب اإلصالح- أن الوضع 
السائد اليوم يضع على عاتق الجميع 
مسئولية كبرى في العمل بكل جهد 
لما فيه خير الوطن وأمنه واستقراره.. 
وه��ذه االنتخابات هي خطوة في 
طريق التغيير نحو األفضل وصواًل 
إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، 
ومن الواجب أن يكون هناك عمل 
جاد في إطار توفير األجواء المالئمة 
إلجراء االنتخابات وعلى الجميع أن 
يعرف أن كل صوت يدلي به المواطن 

إنما يصب في مصلحة الوطن.
إنقاذ الوطن

> ونختتم مع األخت لمياء المدومي- 
الحزب الوحدوي الناصري- والتي 
ت��ح��دث��ت ق��ائ��ل��ة: ت��ك��م��ن أهمية 
االنتخابات في انها تمهيد لمرحلة 
انتقالية تأتي بعدها مرحلة أخرى 
يكون فيها الوطن وأبناؤه قادرين على 
الوقوف مجددًا والبدء في طريق البناء 
والنهوض، فهذه المرحلة االنتقالية 
هي الطريق نحو انقاذ الوطن من 
أزمته واستعادة أمنه واستقراره، 
األمر الذي يفرض على الجميع دون 
مستوى  عند  يكونوا  أن  ء  استثنا
المسؤولية وأن تكون مساندتهم 
لهذا الحدث الوطني بشكل ايجابي.. 
ومن هذا المنطلق أدعو كافة شرائح 
المجتمع إلى التفاعل والمشاركة في نشر 
التوعية وكذا في يوم االقتراع لتجنيب 
البالد الصراعات والتركيز بعد ذلك على 

مرحلة البناء والنهوض.
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الـ21 من فرباير يوم من أيام 
اليمن واملؤتمر

المرأة تحسم أمرها نحو 21 فبراير

في كل الظروف تبقى المرأة هي السباقة بأدوارها المهمة والحيوية التي  
يكون من خاللها التأثير والتغيير، وفي هذه المرحلة تعمل المرأة كشريك 
قوي بوتيرة عالية ولها رأي ومواقف مساندة إلى جانب أخيها الرجل وتسعى بجدية 
إلنجاح العملية االنتخابية التي تعتبر المخرج األمثل لألزمة الخانقة التي كادت 

تعصف بالبالد.. حول هذه الجهود وعن أهمية هذه المرحلة تحدثت العديد 
من الشخصيات النسوية.. فإلى الحصيلة..

استطالع/ هناء الوجيه

ال خوف على 
نجاح االنتخاب

سيكون ب��إذن اهلل ي��وم غد الثالثاء 
ي��وم االق��ت��راع الديمقراطي للرئيس 
للمناهضين  ل��ق��ادم فيصاًل حاسمًا  ا
للديمقراطية والمصطادين في األوحال 
السياسية، وأعداء أنفسهم والوطن.. 
وسوف تقول جماهير الناخبين كلمتها 
ب�)نعم( للتبادل السلمي للسلطة.. نعم 
للديمقراطية وانتشال الوطن من أزمة 
خانقة لو قدر لها االستمرار في التردي 

فلن تبقي ولن تذر.
ف��االل��ت��ف��اف ال��وط��ن��ي ح���ول إن��ج��اح 
االنتخابات الرئاسية إلخراج اليمن من 
أزمتها الراهنة اكبر بكثير من شنشنة 
وزعيق أولئك الرافضين، بغباء سياسي 
فج، لهذه االنتخابات، وحتى من دون 
أن يقولوا لنا بعقالنية ومنطق لماذا 
يرفضونها، ول��م��اذا ي��دَّع��ون أنها ال 
تعنيهم في شيء، وهم يدركون تمامًا 
أنهم مجرد فصيل حركي من ثالثة 
فصائل حراكية ف��ي الجنوب أي��دت 
وباركت جميعها هذه االنتخابات بل 
وأكدت على المشاركة فيها باستثناء 

هؤالء القلة .
إن ما جرى وربما سيجري في بعض 
الدوائر االنتخابية في بعض المحافظات 
الجنوبية من تعدٍّ وترهيب للناخبين 
من قبل هؤالء المغامرين سيكون شيئًا 
طبيعيًا، ولن يؤثر في إنجاح االنتخابات، 
ألنهم- أي المغامرين- قلة غير مؤثرة 
لهزيلة  ا ومسيراتهم  واحتجاجاتهم 
والعشوائية قد خبرناها بالمكال عاصمة 

حضرموت .
إن هؤالء يدرون وال يريدون أن يدروا 
أنهم بموقفهم الرافض لالنتخابات إنما 
يخرقون الدستور ويتعدون على النظام 
ويخرجون على الشرع واألعراف وأنهم 
يراهنون على رموز هرمة في الخارج 
لعل وعسى أن توقف عجلة الديمقراطية 

بقواها الخائرة وأموالها المأجورة.
وأخيرا نقولها بصدق إن الشعب اليمني 
شبابه وشيوخه أحرص من هؤالء على 
حماية الوطن والخروج به من األزمة 
التي أسهم ه��ؤالء في إذك��اء أواره��ا 
بإثارتهم الفتن والقالقل خدمة لمن 

يضمرون شرًا لهذا الوطن.
قال الشاعر:

وإنما األمم األخالق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

) احمد شوقي (

ali.s15@hotmail.com

عايدة عاشور:

 لدى المواطنين 
استجابة نفسية 

ومعنوية للمشاركة 
في االنتخابات

فايزة العاقل: 

المطلوب تعزيز 
الجانب األمني 

يوم االقتراع
وفاء غالب: 

االنتخابات ستعكس 
الصورة التي تليق 

باليمن
انتصار القاضي: 

مصلحة الوطن 
تتطلب المشاركة 

الفاعلة يوم 21 فبراير
لمياء المدومي: 

هي الطريق نحو انقاذ 
الوطن

رئيسة نقابة المهن التعليمية بتعز:

نساء عدن يحتشدن لممارسة حقوقهن الديمقراطية غدًا 21 فبراير يوم ناصع في مسيرة المؤتمر
> دعت األستاذة صفية حداد- رئيس نقابة المهن التعليمية بمحافظة تعز- 
كافة التربويين والمعلمين إلى المشاركة الفاعلة في االنتخابات الرئاسية 

يوم غدٍ الثالثاء.
مشيرة إلى أن اليمن بحاجة إلى أصوات أبنائه النهاء حالة االختالفات 
وإسقاط المشاريع المتآمرة عليه وفتح صفحة جديدة نحو مستقبل أفضل 
أسس مداميكه فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية رئيس 

المؤتمر الشعبي العام..
وقالت صفية حداد القيادية المؤتمرية في تصريح ل�»الميثاق«: إن يوم 21 
فبراير من األيام الناصعة في صفحات التاريخ اليمني التي ستضاف إلى رصيد 

الزعيم علي عبداهلل صالح الذي قدم الغالي والنفيس من أجل وطنه وشعبه..
وأضافت: على جميع التربويين أن يكونوا عند مستوى المسئولية ويعملوا 
على توعية المجتمع لإلدالء بأصواتهم لمرشح المؤتمر والتوافق الوطني 
المناضل عبدربه منصور هادي القادم من المؤسسة الوطنية الديمقراطية 

المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام..
وتوقعت األستاذة صفية حداد أن تكون تعز المحافظة األكثر تفاعاًل 
مع االنتخابات الرئاسية وأن دور المرأة في تعز تجاه الحدث الديمقراطي 
التاريخي سيكون الفتًا لما وصلت إليه المرأة من وعي وإدراك ألهمية صوتها 

ومستقبلها.

نظمت اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة عدن اليوم 
بالتعاون مع مشروع الدعم االنتخابي حلقة نقاشية حول 
الحقوق االنتخابية للمرأة اليمنية بمشاركة 30 امرأة 
من ربات البيوت وخريجات الثانوية العامة من مديريتي 

المنصورة ودار سعد .
وأشارتا رئيس فرع اللجنة الوطنية للمرأة بعدن قبلة سعيد 
ومندوبة اللجنة الوطنية بصنعاء مها عوض إلى أن الحلقة 
تهدف إلى إكساب المشاركات معارف في مجال الحقوق 
االنتخابية للمرأة التي كفلتها الشريعة اإلسالمية والحقوق 
االنتخابية في الدستور والقانون وإج��راءات المشاركة في 

االنتخابات وفوائدها، باإلضافة إلى توعية المشاركات في 
العملية اإلنتخابيه والدفع بهن للذهاب إلى مراكز االقتراع 
والمشاركة القانونية لإلدالء بأصواتهن ومشاركتهن كحق 

قانوني ودستوري.
وأوضحتا أن اللجنة الوطنية نظمت برنامجا توعويا للنساء 
حول أهمية المشاركة في االنتخابات وممارسة حقها في 
العملية اإلنتخابيه وكيفية إدارتها وأهمية استخدام حقها 
وتعزيز وجودها في كافة المجاالت وحثهن على اهمية 
المشاركة في انجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة لمرشح 

التوافق الوطني عبد ربه منصور هادي .


