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متابعة ورصد: بليغ الحطابي

اطلع محافظ محافظة ذمار  
يحيى علي العمري ،أم��س ، 

على استعدادات 
ال�����ل�����ج�����ان 
في  بية  النتخا ا
الدائرتين 194 
195 مدينة   -
ذم��ار ومستوى 
ال��ت��ج��ه��ي��زات 
إلن��ج��اح عملية 
االقتراع والفرز.

وش��������������دد 
المحافظ العمري 

خالل الزيارة على أهمية تضافر الجهود 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية والعمل 
بروح الفريق الواحد لضمان سير عملية 

االقتراع بكل سهولة ويسر.
وأش��اد بالجهود التي بذلتها اللجنة 
في  ء  ستفتا ال ا و ت  با نتخا لال لعليا  ا
إنجاح مهام العملية االنتخابية وتوفير 
التجهيزات الالزمة إلنجاح مهام يوم 

االقتراع.
وأكد أن االنتخابات الرئاسية التوافقية 
امن  الوحيد نحو يمن  الطريق  تعد 
وم��زده��ر و ال ط��ري��ق غيرها سوى 

الفوضى والعنف والتشظي.
رافقه خالل الزيارة وكيل المحافظة 
محسن هارون والوكيل المساعد عبده 
علي سيالن ورئيس جامعة ذمار أحمد 
محمد الحضراني وعدد من القيادات 

التنفيذية.

صنعاء تشهد أكبر المهرجانات االنتخابية دعمــــــــــًا لمــرشّح التوافــــق الوطنــي

وف��ي المهرجان الحاشد ال��ذي يعد أكبر المهرجانات 
االنتخابية، قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور 
عبدالكريم اإلري��ان��ي ف��ي كلمة ع��ن مرشح التوافق 
الوطني المشير عبدربه منصور هادي: “إن هذا المهرجان 
الحاشد يتوج مهرجانات شعبنا اليمني بمناسبة إجراء 
اليمنيون جميعًا  انتخابات ارتضاها وت��راض��ى عليها 
إلخ���راج ال��ب��الد م��ن ح��ال��ة غير مسبوقة ف��ي تاريخه 

وم��ن ع��ن��اٍء ال ي��وص��ف وت��ده��ور اقتصادي 
ومعيشي لم يسلم منه أحد ولم ينجُ من آثاره 

مواطن أو مواطنة”.
وأردف: “إنكم جميعًا أمام عتبة من عتبات 
تاريخ اليمن تعبرون بها إلى يمن جديد ومتجدد، 
يمن الحرية والديمقراطية، يمن األمن واألمان، 
يمن التقدم واالزدهار، سوف تبنونه بسواعدكم 
وتزخرفونه بأقالمكم، وتحمونه بأفئدتكم، 
فلنَِسر إلى األمام من أجل غد مشرق ومستقبل 

زاهر في ظل يمن واحد موحد”.

وأكد الدكتور اإلرياني في المهرجان- الذي 
حضره عدد من أعضاء مجالس النواب والشورى 
وال��وزراء والقيادات في األح��زاب والتنظيمات 
السياسية والمشائخ واألع��ي��ان والشخصيات 
االجتماعية- أن اليمنيين موعودون بالعمل 
الصالح وهو التوجه إلى صناديق االقتراع ليس 
النتخاب مرشح توافقي فحسب بل لمنح الشرعية 
الشعبية لمرحلة استثنائية بعيدًا عن أصوات 
المدافع وهدير الدبابات.. الفتًا إلى أن المرحلة 
االستثنائية التي يمر بها الوطن توجب 
علينا جميعًا العمل والتكاتف والتآخي حتى 

نعبر به إلى بر األمان.
وأشار المستشار السياسي لرئيس الجمهورية إلى 
أن مبادرة دول التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية هي 
طوق النجاة لليمنيين جميعًا، األمر الذي يحتم علينا 
جميعًا االلتزام بكل بنودها التزاما صارمًا، فالوطن 

اليمني يمر بمرحلة ال مجال فيها الستجرار الماضي.
وثمّن الدكتور اإلرياني الدور الكبير الذي لعبه 
األشقاء في دول الخليج العربي وال��دول الخمس 
دائمة العضوية في مجلس 
األم��ن ومبعوث األمين 
ال��ع��ام ل��أم��م المتحدة 
ج����م����ال ب��ن 

عمر، على ما بذلوه من جهود 
أوصلت الوطن إلى يوم )21( 

فبراير.

رسالة وفاء
من جانبه أك��د أمين عام 
ن��ة  م��ا أل لمحلي  ا لمجلس  ا
أمين جمعان في  العاصمة 
ك��ل��م��ة ال��س��ل��ط��ة المحلية 
باألمانة، أن الوفاق الوطني 
تجسد في تشكيل مختلف تكوينات اللجنة االنتخابية العليا 
المشتركة في عموم المحافظات والمديريات والدوائر 
والمراكز االنتخابية. الفتًا إلى أن الصورة األعظم واألجمل 
واألروع للتوافق الوطني تتجلى بهذا الحضور الجماهيري 
الكبير من الرجال والنساء والشباب من مختلف األحزاب 

والتنظيمات السياسية.
وقال جمعان: “إن يوم ال�)21( فبراير هو انتصار للنهج 
الديمقراطي واألمن واالستقرار والتنمية وبناء اليمن الجديد، 
وهو رسالة وفاء للوطن وألبناء الوطن وللمناضلين واألوفياء 

الذين رسخوا النهج الديمقراطي في وطننا الحبيب”.
وأضاف: “إننا قبلنا بمبادرة األشقاء في دول الخليج العربي 
وما تبعها من جهود األصدقاء في مجلس األمن واألمم 
المتحدة والدول الدائمة العضوية والتي أتت 

عمة  ا د

ومؤيدة لالنتقال السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع 
وبإرادة الجماهير، كحل لما اختلفنا عليه ومخرج وطني لما 

مر به الوطن من ظروف استثنائية.

تتويج للوفاق
فيما قال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء في 
كلمة السلطة المحلية بالمحافظة عبدالغني جميل: “إن هذا 
الحشد الجماهيري الحاشد الذي توافد على مدينة الثورة 
بأمانة العاصمة من جميع مديريات أمانة العاصمة ومحافظة 
صنعاء ُليؤكد وعي أبنائها بأهمية المشاركة في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة وأهمية الوفاق الوطني وانتصارًا لأمن 
والسالم والديمقراطية”. وأكد جميل أن أبناء محافظة 
صنعاء يدركون أن االنتخابات الرئاسية المبكرة هي المخرج 
الوطني اآلمن مما عاشه الوطن خالل المرحلة الماضية، وأن 
المشاركة في االنتخابات هي تأكيد على االحتكام إلرادة 

الشعب الذي هو مالك للسلطة ومالكها.
الفتًا إلى أن االنتخابات الرئاسية هي تتويج للوفاق 
الوطني وثمرة من ثمار الديمقراطية ووف��اء بالعهود 
وااللتزامات التي توافقنا عليها التزامًا منا ألبناء الوطن 
ورفضًا ألي ممارسات وسلوكيات وخيارات غير إنسانية 

وغير مشروعة.

إرادة وطنية
فيما ُألقيت كلمة للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه ألقاها 

أكد  الكحالني  ن أح��م��د  أ فيها 

اإلرياني: علينا جميعًا االلتزام 
بكل بنود المبادرة الخليجية 

التزاما صارمًا

شهدت مدينة الثورة الرياضية في العاصمة صنعاء- االثنين- فعاليات  
المهرجان االنتخابي الحاشد لمرشح التوافق الوطني لانتخابات الرئاسية 
المبكرة المناضل المشير الركن عبد ربه منصور هادي، والذي نظمته اللجنة 

االنتخابية المشتركة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

ريمة تسجل موقفًا تاريخيًا في حشودها االنتخابية

رئيس مجلس الشورى: االنتخابات انجاز سياسي وديمقراطي استثنائي
أش��اد عبدالرحمن عثمان عضو   

اللجنة العامة للمؤتمر- رئيس 
مجلس ال��ش��ورى بالتفاعل ال��ذي أظهره 
أبناء محافظة ريمة مع االستحقاق الوطني 
الديمقراطي ممثاًل في االنتخابات الرئاسية 
المبكرة والتفافهم حول مرشح اإلجماع 

الوطني المناضل عبدربه منصور هادي.
ج��اء ذل��ك في الكلمة التي ألقاها في 
المهرجان االنتخابي الذي أقيم أمس في 
عاصمة المحافظة، الجبين، بحضور عضوي 
مجلس النواب نبيل صادق الباشا، مشرف 
المحافظة و محمد الخاوي وعضوي مجلس 

الشورى عبدالولي أحمد سيف الشرجبي، 
والدكتور أحمد محمد مكي، وأمين عام 
المجلس المحلي، حسن العمري وقيادات 
السلطة المحلية وممثلي الفعاليات السياسية 
واالجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في 

المحافظة.
وقال رئيس مجلس الشورى إن هذا التفاعل 
تعبير عن انحياز أبناء محافظة ريمة إلى خيار 
السالم والديمقراطية واألم��ن واالستقرار 
والتنمية، وتعبير عن وفائهم وتقديرهم 
لمرشح اليمن والوفاق الوطني، ولجدارته 
ونجاحه المشهود في إدارة البالد في مرحلة 

صعبة وخطيرة من تاريخ اليمن.
معبرًا عن ثقته الكبيرة، بأبناء محافظة 
ريمة، الذي سيسجلون يوم 21 فبراير، موقفًا 
، يفاخرون به، باعتبارهم كتيبة  تاريخيًا
متقدمة لحماية اليمن، وباعتبارهم أيضًا، 

صناعًا مؤثرين لمستقبل اليمن الجديد.
وش��دد على أن ه��ذا الموقف سيتحقق 
بالتأكيد، من خ��الل ح��رص الجميع، على 
تسجيل أعلى نسبة اقتراع، في االنتخابات، 
ينتصرون بها لخيار السالم والديمقراطية، 

وللوحدة الوطنية، واألمن واالستقرار.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى موقف 
األشقاء واألصدقاء، من خارج اليمن، الذين 
أظهروا حرصًا غير مسبوق، على مساعدة 
اليمن للخروج من دوام��ة العنف إلى دائرة 
الحل السلمي ال��ذي يحفظ للوطن وحدته 
وأمنه واستقراره، من خالل المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، التي تضمنت خارطة طريق 
لالنتقال السلمي واآلمن للسلطة، من أبرز 

محطاتها، هذه االنتخابات الرئاسية المبكرة.
معتبرًا أن االنتخابات الرئاسية المبكرة، 

إنجاز سياسي وديمقراطي استثنائي، وتعكس 
حالًة استثنائيًة من الوفاق الوطني بين القوى 
والتنظيمات السياسية المؤثرة في الساحة 
اليمنية، في هذه المرحلة المهمة والحساسة 

من تاريخ اليمن.
ونوه عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيس 
مجلس الشورى بالمكانة الفريدة لمحافظة 
ريمة، في الجغرافية اليمنية، وهي تعانق 
السحاب وتغترف الضباب وتكتسي بحلتها 
السندسية الخالبة واآلس����رة، مما يعزز 
دِارتها ألن تحتلَّ قائمَة أجمل محافظات  جَََ

اليمن.
وقال إن لهذا الجمال الطبيعي، امتداده 
في نفوس أبناء المحافظة وفي سجاياهم 
اإلنسانية الرائعة “ .. مبديًا اهتمامه باألولويات 
التنموية لمحافظة ريمة، التي قال إنها بحاجة 
إلى مشاريع البنية التحتية والخدمية، ما 
يستدعي جهودًا مضاعفة من قبل السلطتين 
المركزية والمحلية، لتلبية هذه المشاريع 
وتوفير التغطية المالية الالزمة لتنفيذها، 
وإلى التسريع في إنجاز المشاريع المتعثرة، 
وتستدعي أيضًا، التعاون والتفاني واإلخالص 

من جميع أبناء المحافظة.
وألقى محافظ ريمة على سالم الخضمي 
عضو اللجنة العامة، كلمة السلطة المحلية 

الذي لفت إلى الداللة التي يمثلها يوم 
21 فبراير بالنسبة لمحافظة ريمة، 
التي تحتل الرقم 21 بين محافظات 
الجمهورية، التي قال “إنها سيكون لها 
القول الفصل في االستحقاق االنتخابي 

الديمقراطي اليوم الثالثاء”.
داعيًا أبناء المحافظة إلى التفاعل 
اإليجابي مع هذا اليوم والتسابق بخطى 
حثيثة لإلدالء باألصوات داخل المحافظة 

وخارجها.
وحث محافظ ريمة على تجسيد مبادئ 
الحرص على المنجزات وصناعة التنمية 
والتأريخ المشرق لليمن الحديث، من خالل 

هذا اليوم.
وقال” إن المناضل عبدربه منصور هادي، 
نائب رئيس الجمهورية، هو المرشح الذي 
ارتضاه الجميع وتوافقوا عليه، وهو مرشح 
اإلجماع الوطني، ولذلك سيقول له الشعب 

اليمني نعم”.
ونوه محافظ ريمة باإلسهامات المهمة 
لمرشح اإلجماع الوطني في المحافظة، 
ممثلة في إقرار مصفوفة التنمية المقترحة 
من قيادة المحافظة، ومنحها موازنة استثنائية 
تلبي احتياجاتها وتكسر عزلتها وتخصيص 
ء  ا لفقر الجتماعي  ا ن  للضما منحة  لفي  أ

المحافظة.
وأش��اد ب��اإلرادة القوية ألبناء المحافظة 
للمشاركة ف��ي االق��ت��راع، وال��ت��ي تشكل 
امتدادًا إلسهاماتهم النضالية أينما كانوا في 

المحافظة وفي خارجها.
وألقيت في الحفل كلمتان عن المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه، ألقاها رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة، محمد 
عبده مراد، وعن اللقاء المشترك وشركائه، 
ألقاها رئيس الهيئة التنفيذية ألحزاب اللقاء 
المشترك، ابو الفضل الكحلي، عكستا اإلرادة 
المشتركة لأحزاب والتنظيمات السياسية في 
المحافظة على إنجاح االنتخابات، وتدشين 

مرحلة جديدة من تاريخ اليمن.
وتوجهت الكلمتان بالدعوة إل��ى الهيئة 
الناخبة في المحافظة للتفاعل اإليجابي مع 
االنتخابات الرئاسية المبكرة، والتوجه إلى 
صناديق االق��ت��راع اليوم الثالثاء النتخاب 
مرشح التوافق الوطني المناضل عبدربه 

منصور هادي.

الخضمي: إرادة أبناء 
ريمة قوية للمشاركة 

في االنتخابات

محافظ ذمار يطلع على 
استعدادات اللجان االنتخابية 
إلنجاح عملية االقتراع والفرز 

عــــدن في مهرجـــان الوفــــــــــــاء من أجل المستقبل اآلمن..

شائف: احتشاد أبناء عدن لالنتخابات يــــــــــــؤكد تطلعهم للسالم والسلم االجتماعي
بية   نتخا ال ا للجنة  ا نظمت 

المشتركة بمديريات المنصورة 
والشيخ عثمان والبريقة ودار سعد في 
محافظة عدن أمس مهرجانًا انتخابيًا 
جماهيريًا للمرشح التوافقي المناضل 

عبدربه منصور هادي .
للجنة  ا كلمة  لقيت  أ لحفل  ا وف��ي 
االنتخابية المشتركة بالمحافظة ألقاها 
عبدالكريم شائف ، حيا فيها الحضور 
الجماهيري من مديريات الشيخ عثمان 
والبريقة ودار سعد والمنصورة ، الذي 
تجسد فيه وقفة وطنية للسير بالوطن 

إلى بر األمان.
وق��ال: “ان هذه المشاركة تعبر عن 
مدى إصرار أبناء عدن لممارسة حقهم 
الدستوري واالنتخابي، فعدن التواقة 
للسلم االجتماعي والمدنية ها هي 
اليوم تقول نعم لالنتخابات الرئاسية، 
نعم للمرشح التوافقي عبدربه منصور 
ه��ادي، وال خيار أمامنا إال االنتخابات 
ودونها الفوضى والفتن والدمار لمن 

يريدون ان يسلكوا هذا الطريق”.
ودع���ا ع��ب��د ال��ك��ري��م ش��ائ��ف كافة 
المواطنين في محافظة عدن للتوجه إلى 
صناديق االقتراع ليقولوا نعم لمرشح 
الوفاق الوطني عبدربه منصور هادي 

من اجل السالم واالستقرار.
وأهاب بالجموع المحتشدة في مهرجان 
ال��وف��اء من اج��ل المستقبل والسلم 
االجتماعي.. مبينًا بأن الجميع مدعوون 
اليوم للخروج والمساهمة الفاعلة في 
إنجاح االنتخابات.. مؤكدًا بان األمن مهيأ 

وليس هناك ما يعكر صفو االنتخابات.
كما ألقى عن المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه جمال الجوهري كلمة دعا فيها 
الجميع النتخاب المشير عبدربه منصور 
هادي الرجل الذي اجتمعت لترشيحه 
إرادات ث��الث: الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
وأش��ار إلى أن التوافق ال��ذي سيأتي 

“بالمشير” رئيسا ليمننا الميمون نثق 
به كثيرًا بل إننا نراهن عليه، بناء على 
مؤشرات اختبرنا نتائجها ليس من خالل 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة دولة 
األستاذ محمد سالم باسندوة فحسب بل 
من خالل الشراكة بين المؤتمر وحلفائه 
والمشترك وشركائه أثناء الحوارات 
على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة ، م��رورًا بخطوات 
التنفيذ لها مرحلة تلو أخرى دون تلكؤ أو 
نكوص من قبل كافة األطراف وهو األمر 
الذي جعلنا كأحزاب سياسية ومنظمات 
 ، مجتمع مدني وش��رائ��ح مجتمعية 
لنا  المستقبل يحمل  ب��أن  مطمئنين 
بشائر واعدة بالخير والنماء كاستحقاق 
يحوزه شعبنا بجدارة لصبره على ما 

عاناه جراء األزمة.
وأك���د أن ت��وج��ه ال��ق��وى السياسية 
والنخب  الحكومية  غير  والمنظمات 
لثقافية  وا واالجتماعية  األكاديمية 
للتصويت “بنعم” لعبدربه منصور هادي 


