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التغيير في اليمن عميق ويسير وفقًا للتسوية 
السياسية، وال تراجع عن خيارات الشعب في الحرية 

عبدربه منصور هاديوبناء الدولة اليمنية الحديثة
رئيس الجمهورية

نائب رئيس المؤتمر- األمين العام

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة
 اللواء األشموري

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر برقية عزاء 
ومواساة إلى آل األشموري بوفاة اللواء صالح جميل األشموري.. 

وإلى نص البرقية:
»من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدياًل« صدق اهلل 

العظيم
األخ الدكتور/ عبدالخالق صالح جميل األشموري وأخوانه      

المحترمون
األخوة/ آل األشموري       المحترمون

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ببالغ األس��ى تلقينا نبأ وف��اة والدكم اللواء/ صالح جميل 

األشموري
وبهذا المصاب الجلل باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم 

على فقدان مناضل وطني بارز.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر 

والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون

 علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي زمام 
بوفــاة والــده

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء و مواساة إلى محمد منصور زمام رئيس مصلحة 

الجمارك و كافة إخوانه و ذلك بوفاة والدهم منصور زمام.
وعبر رئيس المؤتمر في برقيته عن خالص عزاء كافة قيادات 
وكوادر المؤتمر آلل زمام بوفاة الفقيد الراحل.. سائاًل المولى 
تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان و أن يسكنه فسيح جناته.. انا هلل وانا اليه راجعون.

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

املؤتمر يهنّئ الرئيس والزعيم وجماهري الشعب بعيد ثورة 4 1 أكتوبر
رفع األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة 
الرقابة التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام برقيات 
تهانٍ كاًل باسمه شخصيًا ونيابة عن جميع قياديي 
قطاعاتهم التنظيمية إلى فخامة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام وإلى 
فخامة الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، وال��ى كافة أبناء الشعب اليمني 
بمناسبة حلول العيد ال� 49 لثورة ال� 14 من أكتوبر 

المجيدة.
كما بعثوا ببرقيات تهانٍ إلى األخوة أعضاء اللجنة 
العامة وإلى جميع قياديي وقواعد وكوادر المؤتمر 
الشعبي العام بالمحافظات والمديريات ورؤس��اء 
الهيئات التنظيمية والتنفيذية وأمناء المجالس 
المحلية بالمحافظات وإلى هيئة رئاسة مجلسي 

النواب والشورى وإلى أعضاء مجلس ال��وزراء وإلى 
رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى وإلى رئيس 
المحكمة االستئنافية العليا والنائب العام وإلى رئيس 
وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء وإلى 
رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد وإلى رئيس 
وأعضاء لجنة المناقصات والمزايدات وإلى أمناء 
وقياديي األحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات 

الجماهيرية والشخصيات الوطنية واالجتماعية.
وعبّرت البرقيات عن تهانيهم الحارة ومباركتهم 
لهم باألصالة عن أنفسهم ونيابة عن األخوة أعضاء 
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول 
العيد ال� 49 لثورة ال� 14 من أكتوبر المجيدة، متمنين 
لهم دوام الصحة والعافية ولشعبنا ووطننا الغالي 
المزيد من التقدم والرخاء والنماء واالزدهار واألمن 

واالستقرار.

رئيس المؤتمر يصدر قرارات تنظيمية

> أصدر الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام قرارات تنظيمية نصت 
بتصعيد األخوين: الشيخ امين حسن احمد راجح والشيخ عبدالواحد عبده حسن الجابري لعضوية 

اللجنة الدائمة الرئيسية.
> كما اصدر رئيس المؤتمر الشعبي العام قرارات نصت بتعيين فاهم الفضلي مديرًا لمكتب 

مدير مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام.
> وعادل حسين العوامي رئيسًا لوحدة الشؤون االدارية والتنظيمية بمكتب رئيس المؤتمر 

الشعبي العام. 
> و علي محمد الشعباني رئيسًا لوحدة اإلعالم والرصد والمتابعة بمكتب رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.

فـي لقـاء موســــع 

العجي يدعو لرفع وترية األداء املؤتمري ملواجهة مخاطر املرحلة

جميل الجعدبي
فظة  بمحا لمحلية  ا لسلطة  با ل  مسئو نجا 
حضرموت من محاولة اغتيال حينما فتح مسلحون 
النار على منزله..وأطلق مسلحون مجهولون مساء 
الجمعة واب��اًل من الرصاص على منزل عضو 
المجلس المحلي بمدينة سيئون الشيخ سالم 
فرج بن طالب الكثيري، والحق االعتداء أضرارًا 
مادية بالمنزل.ويعتقد الشيخ سالم الكثيري- وهو 
نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام لمديرية 
سيئون- أن دوافع سياسية تقف وراء االعتداء 
على منزله الواقع بحي الثورة مدينة سيئون.

وأك��د القيادي المؤتمري الكثيري في اتصال 
هاتفي مواقف المؤتمر الشعبي العام وأعضائه 
وأنصاره وحلفائه الثابتة وأن مثل هذه األعمال 
اإلرهابية لن تثنيهم عن التمسك بمبادئهم 
وحماية المكتسبات الوطنية.وفي يوم الخميس 
اعلن اغتيال ضابط أمن السفارة االمريكية/ 
قاسم عقالن برصاص مسلحين وسط العاصمة 
صنعاء.. ويأتي االعتداء على منزل القيادي 
المؤتمري بحضرموت الشيخ/ سالم الكثيري 
بعد نحو )5( أيام من استشهاد نائب رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية الطيال محافظة 
صنعاء الشيخ زياد حسين أحمد القاضي وثالثة 

من مرافقيه.. وقبل هذه الجريمة بيوم واحد 
أصيب نائب رئيس المركز اإلعالمي بالمؤتمر 
الشعبي العام والناشط السياسي/ عادل ربيد 
بجروح خطيرة حينما أطلق مسلحون النار عليه 
وسط العاصمة صنعاء.وضمن مسلسل استهداف 
قيادات المؤتمر الشعبي العام ومسئولي األمن 
والقوات المسلحة منذ تفاقم االزمة السياسية في 
اليمن ونزوع احزاب المشترك )تحالف المعارضة 
سابقا( نحو العنف مطلع العام الماضي ، اغتيل 
أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي وأصيب عشرة من 
قيادات مؤتمر محافظة الجوف في جرائم اغتيال 

سياسي مماثلة.

> عبر األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام، الشيخ سلطان البركاني، عن خيبة أمله 
وقوى الحداثة والمدنية من خطاب أمين عام 
الحزب االشتراكي اليمني، الدكتور ياسين سعيد 
نعمان، الذي ألقاه أمس األول أمام عدد كبير 
من قيادات وأعضاء الحزب، والذي وصف فيه 
المؤتمر الشعبي العام بأنه )نقطة الضعف في 
العملية السياسية( مستجديًا من حزب اإلصالح 

لعب دور في إصالح العملية السياسية.  

وقال البركاني في تصريح لصحيفة )اليمن اليوم(: 
كنا نتمنى على الدكتور ياسين سعيد نعمان السيما 
وقد اتضحت الصورة أمامه كاملة خالل األسابيع القليلة 
الماضية، أن يكون له موقف جاد يحسب له ال عليه، وما 
شهدته من ارتداد كبير من قبل شركائه على االتفاقات 
المبرمة، وعلى المفاهيم التي ينبغي أن يعمل الجميع 
من خاللها على تجاوز األزمات ومساعدة المشير عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية، للوصول باليمن إلى 
النتيجة المرجوة، وصياغة مشروع وطني يضمن بناء 

دولة مدنية حديثة.  
وأضاف: خالل األسبوعين الماضيين أطل علينا رئيس 
الهيئة العليا بحزب التجمع اليمني لإلصالح محمد 
اليدومي، وبعده أطل صادق األحمر في لقاء تلفزيوني 
وكلمة ألقاها في ما يسميه تحالف قبائل اليمن.. كالهما 
أوضحا بجالء حقيقة ما ينوون الذهاب إليه، واألهداف 
التي يسعون إليها، حتى لم يعد هناك ما يجعل الدكتور 
ياسين يغض الطرف عن تلك االنتكاسة الكبيرة التي 

اعترت مفاهيم اإلخوة في اإلصالح وشركائهم.  
واستغرب البركاني أن يفصل الدكتور ياسين في 
خطابه بين اإلصالح الحزب واإلصالح الحركة، عندما 
قال )إن على اإلصالح مسئوليات كبيرة في إصالح هذا 
الوضع إذا أراد للحياة السياسية أن تستقيم على قواعد 
قوية، أما إذا أهمل مهمته في ذلك واستطاعت القوى 
األخرى أن تجره إلى مشروعها المتصادم مع العملية 

السياسية...إلخ(، وكأن الدكتور ياسين يرى أن تلك 
القوى شيء واإلصالح )الحزب( شيء آخر.  

وقال: ال أعتقد أن الدكتور ياسين ال يدرك حقيقة أن 
أولئك جميعًا وجهان لمشروع واحد، بل إن من يقصدهم 
هم الوجه الحقيقي للمشروع الذي يجرون البلد إليه، 
واضاف البركاني “إذا كان الزنداني بما أسماه مؤتمر 
العلماء قد خرج إلى الناس بمشروع ال يتفق البتة مع 
ما توصلت إليه القوى السياسية، بل وأصر على طبخ 
أي حوار بمفهومه الديني المذهبي، جاعاًل من نفسه 
ومن معه المرجعية للحوار، فإننا والدكتور ياسين سنجد 
في تجمع آخر تبناه صادق األحمر نفس الصورة ونفس 
المضمون والهدف، لقوى تجر البلد إلى الخلف، إلى حيث 
يوجد مشروعها، متجاهلة حتى التفاهمات التي كانت 

قد وصلت إليها مع شركائها في المشترك، ناهيك عن 
تفاهماتها واتفاقاتها مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.  
وتابع األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
قوله “وفيما كنا ننتظر من الدكتور ياسين موقفًا حازمًا 
ورافضًا لما يهدف إليه أصحاب المشاريع الظالمية 
والقوى المرتبطة بها، وجدناه يغرد بعيدًا كمن استهوته 
أو فرضت عليه لعبة الهروب من الحقيقة، حتى صار أشبه 
بالنعامة تدفن رأسها في الرمال حتى ال ترى مصرعها، 
وذلك سواء بادعائه أن المؤتمر الشعبي العام هو نقطة 

ضعف العملية السياسية”.  
أو أن ثمة ق��وى بداخله تقاوم التغيير، أو بقاءه 
-الدكتور- محكومًا بكراهية للرئيس السابق علي 
عبداهلل صالح ، الذي كان هو أول من فتح الباب للوصول 

إلى مشروع سياسي أكان لجهة بمغادرته السلطة 
وإيثاره اليمن على نفسه أو بتنفيذ كل بنود المبادرة 

بآليتها التنفيذية المزمنة.  
وأضاف: وإن ما يؤسف له ونحن نسمع ما سمعناه من 
الدكتور ياسين أمس األول، أنه يدرك أكثر من غيره 
أن المؤتمر الشعبي العام لم يكن في يوم من األيام 
متزاوجًا أو متناغمًا مع مشروع شركائه -الدكتور - 
وإنما قاد تحوالت كبيرة، وهو اليوم أقرب من غيره 
إلى مفاهيم الدولة المدنية، واألكثر تجسيدًا الحترام 
الحريات والحقوق والقدرة على التعايش مع مختلف 

القوى، دون تفريط بالثوابت الوطنية.  
وبخصوص ما قاله الدكتور ياسين سعيد نعمان عن 
أن نقل السلطة مرتبط مباشرة بنقل رئاسة المؤتمر 
الشعبي العام، مكذبًا ما قاله السفير األمريكي بهذا 
الشأن.. قال البركاني: “المبادرة وآليتها التنفيذية 
المزمنة واضحة بندًا بندًا، وإذا كان لدى الدكتور ما 
ينص على نقل رئاسة المؤتمر من الرئيس علي عبداهلل 
صالح إلى غيره، فليأتنا به حتى يكون دقيقًا وحصيفًا في 
تنظيراته مع علمنا وعلمه أنه لن يجد شيئًا من ذلك”.  

وتابع: “إن من الغريب حقيقة أن ينهج الدكتور ياسين 
نهج اإلقصاء واإللغاء وعدم القبول باآلخر أكان في 
ما يخص تعامله مع شريكه في التسوية، المؤتمر 
الشعبي العام، أو الرئيس علي عبداهلل صالح شخصيًا.. 
وما كنا نتعشمه، والدكتور يدرك خطورة األوضاع أن 
تعمل جميع القوى السياسية في البلد وعلى رأسها 
المؤتمر واالشتراكي واإلصالح، على العمل ميدانيًا في 
المحافظات الجنوبية الشرقية، وكذلك في المحافظات 
الشمالية، إلنقاذ المشروع الوطني الجامع الذي نسعى 
إليه من أيادي أصحاب المشاريع التي ال يمكنها العيش 

دون حروب ودون عنف وشتات”.  
وأضاف: “إن تلك هي المهمة الرئيسية التي ينبغي 
أن يشغل بها الدكتور ياسين نفسه كما هو حال القوى 
الوطنية، لمساعدة الرئيس هادي في الخروج بالوطن 
إلى بر األمان، بداًل من الهرب إلى األمام واتهام اآلخرين 
بأنهم نقطة الضعف، السيما وهو -الدكتور ياسين- 
يعلم ويدرك أكثر من غيره، حجم المؤتمر الشعبي 
العام، وكيف أنه اليوم كما كان منذ نشأته نقطة التوازن 
بين القوى، والمظلة التي ال غنى لقوى الحداثة عنها 

أينما وجدت”.  

فـــرع المؤتمر بالجزائر  يحتفل بالطــالب الجــدد
أقام فرع المؤتمر الشعبي العام بالجزائر أمس االول حفل إستقبال 
الطالب الجدد وعددهم ثالثون طالبا وطالبة، مبعوثي وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي في إطار منح التبادل الثقافي للعام 2013/2012 
بين بالدنا والجمهورية  الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، حيث وقد 
أستقبلتهم  قيادة الفرع في مطار هواري بومدين بالجزائر وتم تسكينهم 
في اإلقامة الجامعية باب الزوار وتسكين الطالبات في اإلقامة الجامعية 
للبنات، وأثناء حفل اإلستقبال ومأدبة الغداء هنأت قيادة الفرع الطالب 
الجدد بمناسبة وصولهم بالسالمة مؤكدة لهم أن فرع المؤتمر بالجزائر 
سيقدم لهم كل التسهيالت والخدمات لكي يتوفر لهم جو دراسي ممتاز 
وسيتكفل بكل قضاياهم بالتعاون مع الملحقية الثقافية  بسفارة بالدنا 
بالجزائر، كما هنأت قيادة الفرع الطالب الجدد بمناسبة الذكرى ال�)49( 

لثورة الرابع عشر من أكتوبر وإحتفاالت بالدنا بأعياد الثورة المباركة، 
موصية إياهم بالجد واإلجتهاد والتحصيل العلمي الممتاز وأن يمثلوا 
اليمن خير تمثيل ، هذا وقد تحدث الطالب الجدد معبرين عن شكرهم 
وامتنانهم لفرع المؤتمر بالجزائر على حفل اإلستقبال وكرم الضيافة ، 
أشرف على حفل اإلستقبال عرفات الرعيني رئيس فرع المؤتمر بالجزائر 
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، ومحمد مهدي الحوري المسؤول التنظيمي 
بالفرع، وأصيل محمد قايد المسؤول المالي، ووضاح الشرعبي مسؤل 

الرقابة والتفتيش ،
 من جانب  أخر كان في إستقبال الطالب الجدد المستشار الثقافي 
بسفارتنا  رشاد صالح بن شائع والمستشار المساعد للشؤون المالية 

عبده سيف حسن .

في رد على مغالطــات الدكتور ياســين

البركاني يدعو إلى إنقاذ المشروع الوطني من تجار الحروب
نســتغرب كراهية ياســين للرئيس السابق 
الذي فتح الباب للوصول إلى مشروع سياسي

إذا كان لدى ياســين نص في المبادرة على 
نقــل رئاســـة المؤتمـر فليأتنـا به

نجاة قيادي مؤتمري بحضرموت من محاولة اغتيال

لبوزة : لحج تستقبل
 عيد أكتوبر بالمنجزات

قال الدكتور قاسم لبوزة -وكيل محافظة لحج رئيس فرع 
المؤتمر بالمحافظة: إن شعبنا اليمني يستقبل العيد الوطني لثورة 
14 أكتوبر المجيدة بحلول الذكرى التاسعة واألربعين وقد شهد 
الوطن اليمني الحبيب نقلة نوعية هائلة في ظل التحوالت الوطنية 
العمالقة في ظل راية الوحدة اليمنية المباركة التي استعادها 

الشعب اليمني بقيادة الزعيم 
ال��وح��دوي األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام .
وأضاف لبوزة بهذه المناسبة 
الخالدة لهذا اليوم التاريخي 
ني  لتها ا ف  ز أ ن  أ ني  يسعد
والتبريكات للقيادة السياسية 
لمناضل  ا لمشير  ا م��ة  ب��زع��ا
عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية وإل��ى أبناء شعبنا 
اليمني ال��وف��ي، وأح��ي��ي في 
هذه المناسبة الوطنية أولئك 
ال��م��ن��اض��ل��ي��ن ال��ش��رف��اء من 

أبناء شعبنا الذين حملوا السالح ضد الحكم اإلمامي واالستعمار 
البريطاني البغيض، الذي ظل جاثمًا على جنوب اليمن سابقًا أكثر 

من 129 عامًا.
وأشار رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة أن محافظة 
لحج الباسلة تستقبل المناسبة الوطنية وهي تنعم بالكثير من 
المنجزات والتحوالت التي ينعم بها أبناؤها الشرفاء الوطنيون فيما 
اليمكن حصر ورصد مشاريع الخدمات في مجاالت التعليم والصحة 
واألشغال والمياه والكهرباء واالتصاالت وغيرها، التي انتشرت في 

مديريات المحافظة .
وقال: نحن ماضون إلى تحقيق المزيد من المشروعات اإلنمائية 
وتطوير المحافظة في شتى المجاالت في ظل الدعم واالهتمام 
الذي يوليه فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
الذي يدعو دائمًا في كل مناسبة للحوار الوطني الشامل والمبادرة 
الخليجية للخروج برؤية واضحة وصريحة لتجنيب اليمن كافة الفتن 
والعنف واإلرهاب، بعيدًا عن ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد 

وطن 22 مايو المجيد .

> أكد رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي 
االس��ت��اذ نجيب ناصر العجي 
أهمية الدور الكبير الذي يقوم 
به المؤتمر الشعبي العام في 
مواجهة التحديات والمخاطر 
الساعية للنيل من اليمن وأمنه 

واستقراره.
وش���دد العجي ف��ي اللقاء 
التشاوري الموسع لمسؤولي 
الرقابة التنظيمية بفرع أمانة 
العاصمة وفروع الدوائر الرجالية 
والنسوية على ضرورة رفع وتيرة 

العمل التنظيمي والرقابي مواكبة لتطورات المرحلة 
الحالية وبما يعزز من وحدة وتماسك المؤتمر.. منوهًا 
بالتفاعل الواعي لكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 

أثناء األزمة وحرصهم على إنجاح 
الحوار الوطني وإخراج اليمن من 

محنته.
في  ركون  لمشا ا واستعرض 
اللقاء الموسع الذي حضره الدكتور 
عوض باشراحيل والدكتور بشير 
عبداهلل العماد واالستاذة بشرى 
زايد ونواب وكوادر هيئة الرقابة 
واألخ أحمد معياد رئيس فرع هيئة 
الرقابة التنظيمية بأمانة العاصمة 
مستجدات الجانب التنظيمي في 
أمانة العاصمة، كما تم مناقشة 
آلية العمل الرقابي المستقبلية 
وإصدار عدد من القرارات والتوصيات التي من شأنها 
المساعدة في رفع وتيرة العمل التنظيمي وحل 

االشكاليات القائمة.

السفري الصيني يشيد بمواقف املؤتمر  إلخراج اليمن من األزمة
اشاد السفير الصيني في اليمن / ليو دنجلين بمواقف المؤتمر الشعبي العام ودوره الوطني في اخراج اليمن 
من األزمة السياسية الراهنة، جاء ذلك في كلمته خالل الحفل الذي اقامه االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 

العام سلطان البركاني في وداع السفير الصيني بصنعاء بمناسبة انتهاء فتره عمله في بالدنا.
وفي الحفل الذي حضره وزير الخارجية- الدكتور ابو بكر القربي -عضو اللجنة الدائمة وعدد من قيادات المؤتمر 
ودبلوماسيون عرب واجانب وقيادات سياسية.. القى الشيخ سلطان البركاني كلمة اشاد فيها بالجهود الدبلوماسية 
المتميزة للسفير الصيني .. وقال البركاني: لقد كان افضل السفراء الذين استطاعوا ان يحققوا للعالقات اليمنية 

الصينية الكثير من المكاسب المثمرة التى عززت من عمق العالقات بين البلدين .
مثمنًا جهوده ودوره االيجابي في انجاز التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وإخراج اليمن من األزمة بما 
يحفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن ، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.كما نقل البركاني تحايا 
الزعيم على عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام للسفير ليو دنجلين وحمّله تحايا المؤتمر الشعبي العام 

وقيادته الى القيادة السياسية الصينية وقياده الحزب الشيوعي ووزير الخارجية
من جانبه القى السفير) ليو دنجلين ( كلمة عبر فيها عن سعادته للعمل في اليمن وقال انه سيظل صديقا 
لليمن وسيعمل من اجل اليمن ومن اي مكان يكون فيه ، مشيدا بمواقف المؤتمر الشعبي العام ودوره الوطني 

في إخراج اليمن من األزمة السياسية الراهنة.

.. ويؤكد التزام المؤتمر بتنفيذ المبادرة
كّذب األمين العام المساعد للشئون السياسية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني 

ما زعمته بعض المواقع عن تدارس المؤتمر وحلفائه فسخ المبادرة الخليجية.
وقال البركاني إن هذه المزاعم ال أساس لها من الصحة وال وجود لها إال في مخيلة من يروجون 
لها ويحاولون االصطياد في المياه العكرة، وتسميم األجواء السياسية بشائعات وأكاذيب ألهداف 
معروفة..وأضاف البركاني “ال يوجد مصدر في المؤتمر وال أحد من قياداته تكلم أو يتكلم بمثل 
هذا الحديث ولم يعقد أي اجتماع كما روجت لذلك بعض المواقع”، مؤكدًا أن موقف المؤتمر الملتزم 
بعملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ال يحتاج إلى المزايدة عليه، 

فالمؤتمر عبر عن ذلك مرارًا وتكرارًا.
ودعا البركاني كافة وسائل اإلعالم إلى احترام المهنية والمصداقية والموضوعية في عملها، 
وأخذ المعلومات من مصادرها، مؤكدًا أن للمؤتمر الشعبي العام قيادات ناطقة باسمه ومعبرة عن 

موقفه ووسائل إعالمية هي المخولة بنقل وجهة نظره ومواقفه.


