
حاتم : المؤتمريون حريصون
 على النهج الديمقراطي

> ع���وض ع���داهلل 
ح��ات��م رئ��ي��س ف��رع 
فظة  بمحا تمر  لمؤ ا

حضرموت قال:
 إن المؤتمريين في 
حضرموت  محافظة 
وب��ال��رغ��م م��ن كل 
الصعوبات حريصون 
ع���ل���ى االح���ت���ف���ال 
سبة  لمنا ا ه  ب��ه��ذ

النهج  كونها تعكس 
الديمقراطي للمؤتمر. ويجب التحضير واإلعداد 
الجيد لالحتفال بيومي 21، 27 فبراير ليعكس 
مدى قوة المؤتمر وتمسكه بالعمل الديمقراطي 

وتجسيد التبادل السلمي للسلطة.

أبو عبده : المؤتمر أنقذ اليمن 
من ويالت الحروب والصراعات

> خ��ال��د أب��و عيده 
نائب رئيس الدائرة 

الفنية قال:
 إن يوم 27 فبراير 
هو يوم تاريخي ألن 
الشعبي  ل��م��ؤت��م��ر  ا
علي  لزعيم  با ممثاًل 
عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
انقذ الوطن من ويالت 
الحروب والصراعات، وتجسدت حكمة اليمنيين 
وحرصهم على عدم ازهاق األرواح وإراقة الدماء.
وقال: إننا في المؤتمر نعتبر يومي 21 و27 
فبراير تاريخيًا للسالم والديمقراطية وإنجازًا 
مؤتمريًا استطاع خاللهما إفشال كل المؤامرات 

الداخلية والخارجية..
 وعلى العالم أن يشاهدوا في يوم 27 فبراير 
عظمة شعبية المؤتمر وقوته التي يستمدها من 
حكمة قياداته ونهجه المعتدل الذي أكسبه مزيدًا 

من الشعبية والجماهيريه.
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سنعمل على انجاح الحوار الوطني
للوصول بالوطن الى بر االمان

الزعيم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

اللقاء التشاوري ل����������قيادات المؤتمر :

21 فبراير انتصار مؤتمري للت����داول الس�لمي للس�لطة

   في مس�������������يرة حاشدة

جماهير الشعب تهنئ رئيس الجمهورية.. وتشيد ب��������حكمة الزعيم وترفض التدخل في شئون المؤتمر

متابعة/ جميل الجع�دبي
دونما ترتيب مسبق ، وبدوافع تلقائية عفوية 
، تدافع المئات من أعضاء المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني عقب صالة الجمعة في 
مسيرة جماهيرية رمزية تأييدًا لجهود األخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية في التحضير للحوار الوطني 
وإنجاح المبادرة الخليجية وآليتها إلخراج اليمن من األزمة.

وتجمع المشاركون في المسيرة بميدان السبعين بالعاصمة 
صنعاء عقب أداء صالة الجمعة بجامع الصالح مرددين هتافات 
مؤيدة لرئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 

وقيادات أحزاب التحالف الوطني.
ونددوا بتدخالت قيادات في أحزاب اللقاء المشترك )إصالح، 
اشتراكي، ناصري( في شئون المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

التحالف ناصحين إياهم بإصالح شئون أحزابهم الداخلية.
وتعهد اآلالف من أنصار الشرعية الدستورية واألم��ن 
واالستقرار -مجددًا - بمواجهة التحدي بتحدي وحماية الشرعية 

الدستورية.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني ، وصور الزعيمين عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر األمين العام ، والزعيم 

علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وانطلقت المسيرة الرمزية من ساحة ميدان السبعين مرورًا 
بشارع حدة حتى منزل رئيس المؤتمر حيث نظم المشاركون 
في المسيرة وقفة تضامنية تأييدًا لمواقف الزعيم علي عبداهلل 
صالح وعرفانًا بجهوده في صياغة وإخراج بنود المبادرة وآليتها 

> دعت قيادات المؤتمر الشعبي العام كافة أبناء الشعب 
اليمني للمشاركة في االحتفال الجماهيري الذي سيقام في أمانة 
العاصمة يوم االربعاء القادم 27 فبراير بمناسبة الذكرى األولى 
للتداول السلمي للسلطة بين الزعيمين علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وعبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.. 
باعتبار ان ذلك اليوم للتداول انجاز مؤتمري خالص جسدت فيه قيادة 

المؤتمر واعضائه وأنصاره وحلفائه الديمقراطية في أبهى صورها.
مؤكدين خالل اللقاء التشاوري -الذي عقد أمس األول برئاسة الزعيم 
علي عبداهلل صالح- ان االحتفال بهذه المناسبة يعد احتفااًل باالنتصار 
للشرعية الدستورية الصخرة التي تحطمت عليها مؤامرة المتآمرين 

على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته..
 »الميثاق« استطلعت آراء عدد من قيادات المؤتمر وخرجت بهذه 

الحصيلة :
< متابعة : علي الشعباني

العامري : متمسكون بالمؤتمر 
حتى آخر قطرة من دمائنا

باجيل : 21فبراير يوم
مؤتمري بامتياز

> ناصر باجيل رئيس فرع المؤتمر بمحافظة 
شبوة قال: بفضل مواقف المؤتمريين قيادة 
وأعضاء وأن��ص��ارًا وأح��زاب التحالف استطعنا 
الوصول بالوطن الى بر االمان ونحافظ على 
أمنه واستقراره ووحدته.. فتلك المواقف الوطنية 
قد تكللت بتتويج الديمقراطية في اليمن 21، 
27 فبراير 2012م بتجسيد أول انتقال سلمي 
للسلطة في الوطن العربي، ولذلك سوف يظل 
منجز فبراير منجزًا مؤتمريًا مهما حاول اآلخرون 
تضليل الرأي العام والكذب عليهم لسرقة هذا 

المنجز.

>  محمد ناصر العامري محافظ البيضاء السابق عضو اللجنة الدائمة فقد 
عبر عن الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
في محافظة البيضاء للزعيم علي عبداهلل صالح وما قدمه من تضحيات 
وتنازالت من أجل الوطن وتجنيبه الفتن.. وقال: لقد عاهدنا الزعيم علي 
عبداهلل صالح وقيادة المؤتمر وسنظل متمسكين بالمؤتمر حتى آخر قطرة 
من دمائنا.. كما أن المؤتمريين سيبقون أقوياء ولن تهزهم العواصف 

وسيدافعون عن الوطن والمؤتمر مهما كانت التضحيات.
ولن نذهب الى سوق النخاسة أو الى دول العمالة كما فعل اآلخرون ولن 
نستجدي أحدًا، وسنثبت في يوم 27 فبراير ذلك، فهذا اليوم يوم مؤتمري 

تاريخي يعكس الروح والنهج الديمقراطي للمؤتمر الشعبي العام.

االربعاء.. العاصمة تشهد مهرجانًا مؤت�����مريًاحاشدًا بمناس�بة الوف��اء بالوع��د

علوي : أمام المؤتمر  تحديات
يجب ان يتخطاها بحكمة

> علوي عبداهلل المشهور فقد ق��ال: إن 
المؤتمر أمام مهام وطنية صعبة، يجب أن 
يتخطاها بحكمة مثلما تجاوز األزمة السياسية 
العام 2011م. واستطاع بقيادة الزعيم علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر- أن يوصل 
اليمن الى بر االمان ويجنب اليمنيين الحرب 
األهلية والفتن، وسطر الزعيم أروع معاني 
التضحية واإليثار وحب الوطن وسلم السلطة 
إلى أيادٍ أمينة مؤتمرية.. وأضاف: أن االحتفال 
بيوم التداول السلمي للسلطة الذي يعد إنجازًا 
مؤتمريًا ومصدر فخر لكل مؤتمري ولكل يمني.
 يعود فضل ذلك هلل ثم للزعيم علي عبداهلل 
صالح ولقيادة المؤتمر الشعبي العام وجماهيره 
الذين أثبتوا للعالم انه لم يحدث انتقال سلمي 
للسلطة بشكل ديمقراطي وح��ض��اري في 

المنطقة العربية اال في اليمن.

عالو : على المؤتمرين االحتفاء 
بهذا المنجز المؤتمري

> م��ح��م��د ع��الو 
عضو اللجنة الدائمة 
يين  تمر لمؤ ا ع��ا  د
ال��ى المشاركة في 
سبة  بمنا ل  حتفا ال ا
ال��ت��داول السلمي 
لمناسبة  ا للسلطة، 
التي جسد  المهمة 
كل  تمر  لمؤ ا فيها 
طية  ا يمقر لد ا قيم 

وق��د تجلى ذل��ك ي��وم 27 ف��ب��راي��ر ويحق 
للمؤتمريين أن يحتفلوا به بفخز.. كون هذا 
اليوم هو نتاج تضحياتهم ومعاناتهم وصبرهم 
طوال األزم��ة التي كان البعض يراهن على 
أنها سوف تنتهي باجتثاث المؤتمر واغتصاب 
السلطة.ولكن المؤتمريين قيادة وأعضاء 
ومعهم أحزاب التحالف الذين استطاعوا ان 
يتصدوا لكل المؤامرات بكل حكمة ويجنبوا 

الوطن الفتنة.


