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قام رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح قبل األربعاء الماضي بجولة 
في أحياء وشوارع مدينة صنعاء القديمة عقب 
الفقيد  مشاركته الجماهير تشييع جنازة 

العميد ناصر الشحطري .
والتقى الزعيم صالح عددًا من سكان الحي 
الذين اصطفوا تلقائيا على جانبي الشوارع 
رين عن الوفاء  لتحيته والترحيب ب��ه، معبِّ
للزعيم وتقديرهم واع��ت��زازه��م بالمواقف 
الوطنية والتاريخية له وما حققه لليمن من 
إنجازات عظيمة شملت كل المجاالت ومناحي 

حياة الشعب، وفي مقدمة تلك المنجزات منجز 
الوحدة اليمنية التي تعتبر مفخرة لليمنيين 
وللعرب والتي جاءت تتويجًا لنضاالت الشعب 
اليمني وتضحياته الجسيمة التي قدمها من 
أجل تحقيق هذا الهدف السامي واالستراتيجي 
للثورة اليمنية )26 سبتمبر و14 أكتوبر( 
والمجسد لطموحات الحركة الوطنية اليمنية.

مؤكدين تمسك أبناء الشعب اليمني بوحدتهم 
وإصرارهم على المحافظة عليها والدفاع عنها 

بالغالي والنفيس.

من جانبه عّبر الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام عن اعتزازه 
بالمشاعر الصادقة التي أبداها عنها إخوانه 
المواطنون وترحيبهم الحار بزيارته للعاصمة 

التاريخية صنعاء.
وكان األخ الزعيم علي عبدالله صالح قد أدى 
صالة الجنازة مع عموم المصلين على جثمان 
الفقيد العميد ناصر الشحطري الذي وافاه 
األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في 
سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة في 

سلك القوات المسلحة.

في اجتماع برئاسة الزعيم

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي اجتماعًا لها االربعاء برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وقفت خالله أمام االوضاع السياسية وآخر 

المستجدات على الساحة الوطنية .
وأعربت مجددًا عن دعمها للجهود التي تبذلها السلطة والقوى 
السياسية للخروج من االزم��ة التي ت��زداد تعقيدًا في بالدنا إلى أجواء 

المصالحة والبناء .

وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي تأكيد دعمها لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تأتي 
في إطار الحفاظ على الوحدة والثورة والجمهورية .وفقًا لما نصت عليه 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
واهابت اللجنة العامة واحزاب التحالف بجميع القوى الوطنية في الساحة 
العمل معًا من أجل تنفيذ المهام المطلوب انجازها خالل المرحلة القادمة 

ووضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ وعلى ارض الواقع .

في لقاء  موسع للقطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام

د. حمد: على عضوات المؤتمر مسؤولية ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار

ترأست الدكتورة ام��ة ال��رزاق حمد االمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام الثالثاء لقاًء موسعًا 
للقطاع النسوي للمؤتمر في االمانة العامة وبحضور 
فاطمة الخطري عضو اللجنة العامة  رئيس دائرة 
المرأة  ووفاء الدعيس  عضو اللجنة العامة رئيس دائرة 
االنشطة والفعاليات الثقافية واالعالمية وعدد من  

قيادات  الفروع في المحافظات .
وفي  اللقاء اك��دت  الدكتورة امة ال��رزاق حمد  على  
اهمية  انعقاد اللقاء  الموسع  في هذه المرحلة المهمة  
والذي  يأتي بعد النجاح  الكبير الذي تحقق لشعبنا في 
مؤتمر الحوار الوطني وما تم التوصل اليه من اتفاق  على  
مخرجات تاريخية  لبالدنا  وشعبنا ..والتي تضع  امام 
المرأة اليمنية بشكل عام وعضوات المؤتمر الشعبي 
العام  بشكل خاص  مسؤوليات ومهام وطنية وتنظمية 
كبيرة خالل المرحلة القادمة لترجمة ما تم االتفاق عليه، 
وحثت الجميع  على  االنطالق  نحو المستقبل  وطي 
صفحة الماضي  والتوجه نحو تعزيز العمل التنظيمي 
وتطويره بما يواكب المستجدات والتطورات التي 

تشهدها الساحة الوطنية ، وفي صدارة ذلك   تبني  
قضايا  المواطنيين وتطلعاتهم والعمل على التخفيف 

من معاناتهم ومعالجة مشاكلهم ..  
 وثمنت امة الرزاق حمد  الدور البارز لعضوات المؤتمر 
الشعبي العام  الالتي شاركن في مؤتمر الحوار الوطني 
في النجاحات التي   تحققت  لشعبنا بشكل عام  وللمرأة 

اليمنية بشكل خاص  ..
هذا وقد  استعراض  اللقاء الخطط  والبرامج المقدمة 
من قطاع المرأة  والتي  رك��زت على اهمية  تفعيل 
النشاط  التنظيمي على مستوى المحافظات ، كما وقف 
االجتماع  بجدية امام  ض��رورة  االرتقاء ب��اداء  قطاع 

المرأة على كافة المستويات .
وشدد  على اهمية النزول الميداني  لفروع المؤتمر 
في المحافظات لشرح وتوضيح مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني وحث اعضاء وعضوات المؤتمر وانصاره  لترجمة 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على  الواقع لكونها تلبي  
تطلعات شعبنا..   هذا وقد خرج اللقاء بالعديد من 

القرارات والتوصيات المهمة..

الزعيم الصالح يتجول في شوارع صنعاء القديمة

الهيئة العلمية لمعهد 
الميثاق تناقش تفعيل 

التدريب والدراسات
ناقشت الهيئة العلمية بمعهد 
الميثاق في اجتماع لها برئاسة 
االستاذ محمد حسين العيدروس 
بالمؤتمر  لعامة  ا للجنة  ا عضو 
الشعبي العام رئيس المعهد - 
تفعيل نشاط المعهد في مجال 
التدريب والدراسات والبحوث، 
واالس��ه��ام ال��ف��اع��ل ف��ي تنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
ال��ى جانب اس��ت��ع��راض مشروع 
الالئحة الداخلية لفروع المؤتمر 
في الجامعات وقطاعات الشباب 
والطالب وتكوين شباب الميثاق.

واشادت الهيئة العلمية بمعهد الميثاق بالدور البارز الذي اضطلع به 
االكاديميون من اعضاء المؤتمر في اإلعداد المبكر لرؤى المؤتمر الشعبي 
العام في القضايا التي وقف أمامها الحوار الوطني.. هذا وقد خرج االجتماع 

بالعديد من القرارات والتوصيات المهمة.

المؤتمر والتحالف يهيبون بجميع القوى 
وضع مخرجات الحوار موضع التنفيذ
نجدد دعمنا لجهود السلطة للخروج من األزمة

يجب تعزيز وتطوير العمل التنظيمي وتبني قضايا المواطنين
اللقاء يستعرض الخطط والبرامج ألنشطة القطاعات واالرتقاء بأداء الفروع

21 فبراير
كتب المحرر السياسي

> 21فبراير 2012م أهميته التاريخية تكمن في انه جسد التداول السلمي للسلطة كمبدأ للزعيم علي عبدالله 
صالح رسخه وكرسه لدى قيادات وقواعد وجماهير المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانتخاب االخ عبد ربه منصور 
هادي رئيسا للجمهورية في ذلك اليوم قبل عامين يعكس هذه الحقيقة ويؤكد ان الديمقراطية بما تعنيه من 
تعددية سياسية وحزبية لم تكن شعارات براقة للزعيم والمؤتمر، إنما هي إيمان وقناعة هدفها تحويل مبدأ 
التداول السلمي للسلطة الى واقع.. وبدون شك وحتى ال يزايد علينا احد ان هذا كان من االسباب الرئيسية وليس 
الوحيد فقد كان هناك ازمة سياسية افتعلتها قوى واطراف بعينها افرزت احداثًا وضعت اليمن بنتيجتها على 
حافة كارثة الصراعات واالحتراب كادت ان تؤدي الى الدمار والخراب والفوضى والفرقة والتمزق وتحويل الوطن الي 
شظايا متناثرة لم يكن امامنا كتنظيم وطني رائد صنع لهذا الوطن انجازات كبرى وعظيمة في مقدمتها الوحدة 
والديمقراطية ان يسمح لتلك األطراف المتطرفة اإلرهابية وشركائها ان ينزلقوا باليمن والوطن والشعب الى تلك 
الهاوية استجابة ألحقادهم وضغائنهم ولمشروعهم المناطقي القبلي المذهبي ان ينجح، مسقطًا المؤتمر دعواته 
الى الحلول السياسية عبر الحوار بمساعدة األشقاء واألصدقاء في المبادرة الخليجية باعتبار ان هذا الطريق هو من 
سيفوت الفرصة على من يريدون لهذا البلد وابنائه شرًا وكان واضحا وجليا لنا منذ البداية ان انتقال السلطة عبر 
 وكان قرارنا ان اية تنازالت نقدمها تؤدي 

ً
الوسائل السياسية السلمية يعبر عن النهج الذي ناضلنا من اجله طويال

الى صون وحدة  اليمن وامنه واستقراره والمضي قدما في مسيرة تنميته وتطوره ونهوضه الشامل هي غايتنا 
كون هذه التنازالت من اجل حاضره ومستقبل اجياله القادمة.

هذا هو السياق الذي فيه انتقلت السلطة وحظي االخ الرئيس عبدربه منصور هادي الذي من موقعه كنائب لرئيس 
المؤتمر الشعبي -األمين العام بتوافق كل القوى السياسية وثقة الشعب عبر صناديق االقتراع.. 

وهنا البد من االشارة الي ذلك اليوم التاريخي المهيب الذي فيه سلم الزعيم علي عبدالله صالح العلم لزميله 
الرئيس عبدربه منصور هادي باعتباره المؤتمن على مواصلة مسيرة بناء اليمن الجديد الديمقراطي التعددي.. 
وهكذا فان يوم 21فبراير مناسبة لتأكيد أن ال سبيل إلى السلطة إال بالتداول السلمي عبر صناديق االقتراع..وهو 
المسار الذي نتمسك به وسنمضي فيه لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني حتى تصل سفينة وطننا وشعبنا 

الى بر االمان.

الحراك يختطف 20 جنديًا بالضالع

> تواصل عناصر الحراك المسلح في محافظة الضالع 
عمليات االختطاف والقتل لمنتسبي اللواء 33 مدرع.

وعلمت صحيفة »الميثاق« ان عناصر الحراك المسلح 
اختطفت 20 شخصًا م��ن منتسبي ال��ل��واء 18 بعد 
اختطافها يوم األحد جنديين اثناء عودتهما الى اللواء، 
فيما رفضت من قبل االفراج عن 18 جنديًا وضابطًا تم 

اختطافهم تحت تهديد السالح خالل األيام الماضية.

هذا وكان اجتماع استثنائي، عقد السبت بصنعاء برئاسة 
وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ورئيس جهاز 
األمن القومي الدكتور علي حسن األحمدي وقف أمام ما 
تشهده محافظة الضالع من تدهور في األوضاع األمنية 
وناقش انطالقًا من الشعور بمسؤولية تلك التداعيات 
بهدف حقن للدماء وتفويت الفرصة على أعداء الوطن 
المتربصين باإلنجازات والمكاسب المحققة على صعيد 
تنفيذ مهام المرحلة االنتقالية وخ��روج الوطن إلى بر 

األمان من أزمته الحالية.
واستعرض االجتماع كافة الخيارات والسبل الكفيلة 
بعودة استتباب األمن واالستقرار إلى المحافظة وأقر 
تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية في ظل 
وقف فوري لالشتباكات المسلحة من قبل كافة األطراف 
لتتمكن اللجنة من الوقوف على تداعيات تدهور األوضاع 
ومسبباتها واالستماع إلى كافة األطراف ورفع تقاريرها 
ومقترحاتها إلى اللجنة الرئاسية المشكلة لهذا الغرض.


