
بع��ث الزعي��م علي عب��داهلل صال��ح -رئيس 
المؤتمر الش��عبي الع��ام- برقي��ة تهنئة لألخ 
عبدرب��ه منصور هادي -رئي��س الجمهورية- 
بمناس��بة مرور عام على انتخابه رئيسًا للجمهورية 
اليمني��ة ونيل��ه ثق��ة الش��عب اليمن��ي العظيم في 
االنتخابات الرئاسية المبكرة التي شهدتها بالدنا في 

21 فبراير 2012م.
وتمنى الزعيم علي عبداهلل صالح لرئيس الجمهورية 
عبدربه منصور ه��ادي التوفيق والنجاح في انجاز ما 
تبقى من مهام واستحقاقات المرحلة الثانية للمبادرة 
الخليجي��ة وآليته��ا التنفيذي��ة، مؤك��دًا أن المؤتم��ر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
س��يكونون عونًا ودعمًا له في تحقيق كل التطلعات 
الوطنية وفي المقدمة العمل على إنجاح مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل والوصول بالوطن إلى بر األمان.
»الميثاق« ينشر نص برقية التهنئة :

األخ العزيز الرئيس/ عبدربه منص��ور ه�ادي
رئي����س الجمهوري��ة األك���رم

يس��رني باسمي ش��خصيًا وباس��م إخوانكم قيادات 
وأعض��اء وأنص��ار المؤتمر الش��عبي الع��ام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي أن نبعث إليكم بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات بمناس��بة م��رور عام على 
انتخابكم رئيس��ًا للجمهورية للفت��رة االنتقالية بعد 
نيلكم ثقة الش��عب اليمني العظيم ف��ي االنتخابات 
الرئاسية المبكرة التي دعونا لها.. وتضمنتها المبادرة 
نَة التي جاءت لحل  الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّ
األزمة السياسية، وتسلمكم قيادة الوطن في ظروف 
عصيبة وحرجة وحساس��ة نتيجة األزم��ة التي ألمت 
باليمن واليمنيين، وتسببت في تصدع كبير في الصف 
الوطني وت��ردي األوضاع االقتصادي��ة واالجتماعية 
واألمنية وفي زيادة معاناة الناس واإلضرار بمصالح 

الوطن والمواطنين.

لقد شّكل االنتقال السلمي للسلطة أنموذجًا مسئواًل 
ومشرفًا لليمنيين.. وجس��د الحكمة اليمانية وأسهم 
في إزالة التوتر وتطبيع األوضاع وإنجاز مهام المرحلة 
األولى م��ن المب��ادرة الخليجي��ة وآليته��ا التنفيذية 

نَ��ة، متمنين لك��م التوفيق والع��ون من اهلل  المزمَّ
سبحانه وتعالى إلنجاز ما تبقى من مهام واستحقاقات 
المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
مؤكدي��ن أن إخوانكم ف��ي المؤتمر الش��عبي العام 
وأح��زاب التحالف الوطن��ي الديمقراطي س��يكونون 
عونًا ودعمًا لكم في تحقي��ق كل التطلعات الوطنية 
وفي المقدمة العمل على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل والوصول بالوطن إلى بر األمان.
مع خالص تمنياتي وتقديري،،،
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الوفاق الوطني سفينة اليمن التي 
تبحر نحو شاطئ األمان

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

سنظل داعمين لكم لتحقيق تطلعات الشعب اليمني
االنتقال السلمي للسلطة شكل إنموذجًا مشرفًا لليمنيين

سنعمل على إنجاح 
الحوار الوطني للوصول 

بالوطن الى بر األمان

االنتخابات الرئاسية 
المبكرة جسدت الحكمة 

اليمانية 

في كلمة له أمام الحشود الرافضة لسفره

دعا الزعيم علي عب��د اهلل صالح رئيس 
المؤتمر الش��عبي العام  حكومة الوفاق 
الوطني إلى التوجه نحو التنمية والعمل 
لخدمة الوط��ن والمواط��ن ورفع الميليش��يات 
المسلحة من الش��وارع والطرقات وأحياء جامعة 
صنع��اء وتأمي��ن حي��اة الن��اس ف��ي الطرقات 
والمصالح العامة والخاصة ومحاكمة المجرمين 

وقّطاع الطرق.

جاء ذلك ف��ي خطاب جماهي��ري ألق��اه الثالثاء 
أمام آالف المواطني��ن الذين  احتش��دوا تلقائيًا 
أمام منزله بالعاصمة صنعاء تنديدًا بالتدخالت 
الخارجية في ش��ئون اليمن والمؤتمر الش��عبي 

العام.
وانتقد الزعي��م إخفاقات الحكومة وفش��لها في 
تقديم قّطاع الطرق ومخربي خطوط نقل التيار 
الكهربائي ومفجري أنابيب الغاز والنفط للعدالة.

وكان ق��د احتش��د اآلالف من المواطني��ن رجااًل 
ونس��اءًا  أمام منزل الزعيم علي عبد اهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام منذ الصباح الباكر 
رافعين صوره والعل��م الوطني وأعالم المؤتمر 
الشعبي العام مرددين شعارات تعبر عن الوفاء 
للزعيم والتنديد بالتدخل الخارجي في الشئون 
الداخلية لليمن والمؤتمر الشعبي العام. مؤكدين 
بأنهم ل��ن يقبل��وا بمثل ه��ذه التدخ��الت ولن 

يسمحوا ألي كائن من كان بالتطاول على باني 
اليمن ومؤسس نهضته ومحقق الوحدة الزعيم 
علي عب��د اهلل صال��ح رئيس المؤتمر الش��عبي 

العام.
وقد ألق��ى الزعيم عل��ي عبد اهلل صال��ح كلمة 
ش��كر فيه��ا ه��ذا الحض��ور المب��ارك والتفاعل 
الوطن��ي والتنظيم��ي. مؤكدًا ح��رص المؤتمر 
وحلفائه في أح��زاب التحالف الوطني على نجاح 

التس��وية السياس��ية والتنفيذ الكامل للمبادرة 
الخليجي��ة وآليته��ا. وق��ال “المفت��رض عل��ى 
الحكومة والمعرقلين للتس��وية االلتزام الكامل 
بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وال يجعلوا من 
المخيمات في أحياء جامع��ة صنعاء فزّاعة ضد 

اآلخرين”.
وأضاف “عل��ي عبد اهلل صالح بن��ي وطن ودولة 
ومؤسس��ات ووح��د اليم��ن وحق��ق التنمية في 

مختل��ف المج��االت وحم��ى الحري��ات وانته��ج 
الديمقراطية والتعددية”.

وفيما يتعلق بسفره للخارج الستكمال العالج قال 
الزعيم “إن سفري في الفترة الراهنة غير وارد”.
وأدى تواف��د آالف المواطني��ن تلقائي��ًا إلى 
منزل رئيس المؤتمر بالعاصمة صنعاء إلى 
اختناق حركة الس��ير في الشوارع الرئيسية 

للعاصمة.

على الحكومة 
أن تنشغل 
بخدمة 
المواطنين 
ورفع 
المليشيات 
من الطرق

في برقية رفعها له بالمناسبة

الزعيم يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى األولى للتداول السلمي للسلطة

المشاركون في المسيرة ينددون بالتدخالت في شئون اليمن والمؤتمر

رئيس المؤتمر: لن أترك اليمن في الفترة الراهنة


