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21 فبراير جسد االجماع الشعبي غير المسبوق 
في اإلنحياز للوطن ولألمن واالستقرار.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

اللقاء التشاوري لــــــــــقيادات المؤتمر :

21 فبراير انتصار مؤتمري للتــــداول السـلمي للسـلطة

   في مســـــــــــــيرة حاشدة

جماهير الشعب تهنئ رئيس الجمهورية.. وتشيد بــــــــحكمة الزعيم وترفض التدخل في شئون المؤتمر

إلى النور ، وتقديمه التنازالت لتجنيب اليمن ويالت الصراعات 
والحروب.

ورفض المشاركون في المسيرة أي تدخالت في شئون المؤتمر 
الشعبي العام ومحاوالت اإليقاع بين قياداته السياسية وزعاماته 
التاريخية، معتبرين الحديث عن إقصاء أيا من قيادات المؤتمر 
وأحزاب التحالف الوطني في هذه المرحلة يعد  تدخاًل مرفوضًا 
واستفزازا ألعضاء وأنصار المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في 
عموم المحافظات وانتهاكًا سافرًا ألبسط مبادئ الديمقراطية 

والتعددية وأسس الدولة المدنية الحديثة.

مؤكدين في بيان صادر عنهم أن تغيير قيادات المؤتمر 
أمر يخص اعضاء المؤتمر، وهم وحدهم من يقررون ذلك في 

المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام.
ودعا المتحدث باسم المشاركين في المسيرة سمير العمراني - 
باحث اقتصادي- وزراء أحزاب التحالف الوطني في حكومة الوفاق 
الوطني إلى مؤازرة جهود رئيس الجمهورية المشير عبدربه 
منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق في سبيل توفير الخدمات 
األساسية للمواطنين والعمل على خفض أسعار المشتقات 
النفطية والمواد الغذائية األساسية. داعين حكومة الوفاق 

الوطني إلى الوفاء بالتزاماتها في برنامجها المقدم لمجلس 
النواب أواخر العام 2011م.

وعبروا عن اسمى تهانيهم للرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية بمناسبة مرور عام على التداول السلمي 
للسلطة وتوليه قيادة البالد في انتخابات رئاسية مبكرة مثلت 
نموذجًا يحتذى به في بلدان ما يسمى بالربيع العربي حينما خرج 
الشعب اليمني في الـ21 من فبراير 2012م مجسدًا أروع صور 
التالحم الوطني وانتصارًا للديمقراطية والتداول السلمي رافضًا 

المشاريع االنقالبية ونزعات اغتصاب السلطة بالقوة.

مراد : المؤتمر قوي بقياداته 
وأعضاءه المتماسكين

لبوزه : منجز فبراير ســيظل
خالدًا في ذاكرة االجيال

> محمد عبده م��راد عضو اللجنة 
الدائمة الرئيسية رئيس فرع المؤتمر 
بمحافظة ريمة ق��ال: المؤتمر سوف 
يثبت للداخل والخارج مدى تماسكه 
وحجمه في 27 فبراير هذا اليوم الذي 
يعتبر محطة تاريخية في حياة اليمنيين 
حيث جسدوا فيه أهم عملية انتقال 

سلمي للسلطة.
بقياداته  ق��وي��ًا  المؤتمر  وسيبقى 
وأعضائه المتماسكين وسوف يكون 

يوم 27 فبراير دلياًل على ذلك.

االربعاء.. العاصمة تشهد مهرجانًا مؤتـــــمريًاحاشدًا بمناسـبة الوفــاء بالوعــد
> الدكتور قاسم لبوزة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة لحج أن التنازالت 
التي قدمها المؤتمر الشعبي منذ بدء األزمة وحتى اآلن ليست ضعفًا منه 

بل حرصًا على إنجاح التسوية وإخراج اليمن الى بر االمان.
والمؤتمر مهما قدم من تنازالت فهي لمصلحة الوطن ولكنه في ذات 
الوقت لن يسمح ألحد بأن يتدخل في شيء يتعلق بشؤونه الداخلية 
وسيتمسك المؤتمريون بقياداتهم كلها وفي مقدمتهم الزعيم 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر واالخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية اللذان استطاعا ان يخرجا اليمن من أحلك الظروف وأصعب 
األزمات .. مؤكدًا أن منجز فبراير سيظل خالدًا في ذاكرة االجيال كيوم 
تجسدت فيه الحكمة اليمانية بأبهى صورها.. كما أن االحتفال بيوم 27 

فبراير يعتبر تمهيدًا للوصول الى مؤتمر الحوار الوطني.

المعكر : المؤتمر سيظل متمسكًا 
بالديمقراطية ولن تثنيه العراقيل

> أحمد المعكر رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع، فقد قال: إن المؤتمر سيظل 
متمسكًا بنهج الديمقراطية والحرية.. كما أن مؤتمريي المحافظات الجنوبية لن 
توقفهم العراقيل ولن تثنيهم عن االحتفال والمشاركة بهذه المناسبة.. وأضاف: 
لقد قامت عناصر االصالح والحراك المسلح بقطع الطرق واالعتداء على الممتلكات 
وخاصة في مدينة قعطبة، وهذه هي منجزات ما يسمى بالتغيير الذي  أنتج نماذج 
للفوضى والعنف مثل ما يحدث اليوم في عدد من المحافظات الجنوبية، لذلك إن 
احتفال المؤتمر بمنجز 21، 27 فبراير هو تجسيد لكل قيم الحرية والديمقراطية 

والتنمية وباعتباره إنجازًا مؤتمريًا نفتخر بأن نحتفل به لعشرات السنين.
منوهًا الى أن المواقف الوطنية والتنازالت التي قدمها الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام قد أثبت للعالم من خاللها حقيقة النهج الديمقراطي 
والسلمي في العمل السياسي والحرص على الوطن ومصالحه وإنجازاته التنموية 

والديمقراطية التي توجها بيوم 27 فبراير يوم الوعد بالوفاء.

المهنأ: 27فبراير انجاز مؤتمري 
جسـد الحكمة اليمانية

المهنأ:  > زعفران 
لقد تجسدت الحكمة 
اليمانية بكل معانيها 
فــي يــوم 27 فبراير 
ــذي غلب فيه االخ  ال
رئيس المؤتمر حرمة 
الدم اليمني على كل 
شــيء.مــضــيــفــة: أن 
الــوحــدة أصبحت في 
خطر وهي أهم منجز 

للمؤتمر وقيادته ويجب عليهم أن ثبتوا للجميع 
في الداخل والخارج ان المؤتمر مازال قادرًا على 
الدفاع عن الوطن ومنجزاته مهما كانت الظروف 

والمؤامرات.

العقاري : المؤتمر 
متماسك أمام المؤامرات

> النائب أحمد العقاري عضو اللجنة الدائمة 
عضو مجلس النواب قال: يوم 27 فبراير صنعه 
كل المؤتمريين وحلفائهم من قواعدهم في 
الميدان الى قياداتهم العليا.إننا في المؤتمر 
بصمتنا وصبرنا نحافظ على الوطن وليس كما 

يفعل المزايدون والمتآمرون.
، وسيثبت المؤتمر وكل أعضائه وأنصاره 
وحلفائه أنــه صلب ومتماسك مهما كانت 
المؤامرات.وأضاف: أن الزعيم علي عبداهلل صالح 
هو صاحب الحكمة والريادة ويستحق الشكر 
والتقدير في هذا اليوم الذي أوقف فيه نزيف 
الدم اليمني وحافظ على وحدة اليمن وأمنه 
واستقراره وسلم السلطة في أروع وأبهى صور 

الديمقراطية
.ولعل األهم من ذلك هو ضرورة استمرار 

مسيرة الديمقراطية.. 
ونحن في المؤتمر حريصون على استمرارها، 
وسنتمسك بدعم ومساندة الشرعية الدستورية.

الصوفي : نحتفل بسقوط 
المخطط التآمري

< حسين الصوفي قال: إن االحتفال بيومي 
21، 27 فبراير هو احتفاء باالنتصارات على 
كل المخططات التآمرية التي حاكها أعداء 

الوطن وأمنه واستقراره وفشلوا في تحقيق 
مخططاتهم بفضل المؤتمر الشعبي العام 

وقيادته الحكيمة التي انتهجت الديمقراطية 
وفضلت خيار التبادل السلمي للسلطة بداًل 

عن العنف والصراعات لحل األزمة. إن المؤتمر 
وحلفائه وهم يحتفلون بهذه المناسبة فإنهم 
يؤكدون على تمسكهم بالشرعية الدستورية 

ومساندتهم لألخ عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية- للسير بالوطن الى بر االمان 

واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي حققها 
باني نهضة اليمن الزعيم  الموحد علي عبداهلل 

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

 د.الشجاع : المؤتمر هو الحزب 
القادر على احداث التغيير

> الدكتور عــادل 
الشجاع فقد تحدث 
المؤتمر  إن   : قائاًل
هو  لعام  ا الشعبي 
القادر على  الحزب 
إحــــداث أي تغيير 
وهو صانع التغيير 
والتحوالت السياسية 
فـــي الـــوطـــن منذ 
ــدة  ــوح ــل ال مـــا قــب

وحتى اليوم .. وأضــاف: إن الزعيم علي 
عبداهلل صالح قد تسلم السلطة يوم كان 
الجميع يفر منها وتركها يوم كان الجميع 
يتكالبون عليها، فقد تسلمها وسلمها 

بأسلوب ديمقراطي حضاري.
مشيرًا الى أن يوم 27 فبراير قد أثبت أن 
المؤتمر حزب رائد وقوي، واحتفاله بهذه 
المناسبة سيؤكد ذلك.. وعلى المؤتمريين 
المشاركة في االحتفاء بهذا اليوم وعلى 
مستوى كل شبر من أرجاء الوطن ليعلم 

الداخل والخارج.


