
 ش���دّد األمين 
ال��ع��ام المساعد 
للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام الشيخ سلطان 
ال��ب��رك��ان��ي ع��ل��ى أن 
ال��م��ؤت��م��ر ل��ن يسمح 
ل��ل��م��ت��آم��ري��ن ب��إع��اق��ة 
سية  لسيا ا ل��ع��م��ل��ي��ة  ا
السلمية وتعطيل الحوار 
أو اإلس���اءة إل��ى رئيس 
الجمهورية األخ عبد ربه 
منصور هادي أو محاولة 
توجيه السهام إليه أو 
رفض قراراته أو العبث 
بها والتحايل عليها أو 
الخروج على المبادرة 
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة وآل��ي��ت��ه��ا 

التنفيذية.
وأّكد البركاني أن بيان 
المشترك بشأن مشروع 
قانون العدالة االنتقالية 
طنية  لو ا لحة  لمصا ا و
ال��م��ح��ال م���ن رئ��ي��س 
الجمهورية إلى مجلس 
ال��ن��وّاب، يسير بنفس 
السياق المحموم للحملة 
التي يديرها اإلص��اح 
وياسين ضد  ومحسن 
الرئيس هادي والسعي 

لتعطيل الحوار.
أن  البركاني  واعتبر 
ما يحدث داخل اللجنة 

الفنية من تعطيل للحوار وقتل له قبل 
أن يبدأ وخرق للمبادرة واآللية وقرارات 
مجلس األمن وإنكار الوحدة اليمنية في 

ك��ل وث��ائ��ق اللجنة 
وع����دم اس��ت��ن��اده��ا 
إلى الوثائق الثاث 
إنما هو عمل مبيّت 
إلع���اق���ة ال���ح���وار 

الوطني.
وع��زا البركاني ما 
أس��م��اه��ا األع��م��ال 
المجنونة للمشترك 
وح��ل��ف��ائ��ه إل���ى أن 
ية  ر لجمهو ا ئيس  ر
اتّخذ ق��رارات تخدم 
الصالح العام وتمس 
تلك القوات التي كان 
اإلص����اح يعتبرها 
العسكري  ج��ن��اج��ه 
وميليشياته المسّلحة 
وقد جنّد فيها خال 
ال����ع����ام ال��م��اض��ي 

عشرات اآلالف.
وأضاف األمين العام 
للمؤتمر:  عد  لمسا ا
بأن ياسين واآلنسي 
إل��ى حشر  يسعيان 
ال���وط���ن وت��دم��ي��ره 
وال��ق��ض��اء على كل 
أمل بالحوار والتوافق 
والعملية السياسية 
السلمية التي رضي 
بها الجميع وباركها 

العالم.
ولفت إلى أن علي 
محسن صار جزءًا من الماضي ولم يعد 
له مكان- حاضرًا وال مستقبًا- فمكانه 

التقاعد وليس غيره.
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رف������������ض 
ال����م����ن����دوب 
اليمني السابق 
لدى الجامعة العربية 
 ، منصور لملك  عبدا
رفضًا قاطعًا- اخراج 
الباد   أي يمني من 

تحت مبرر السياسة.
 وفي تصريح خاص 
ل�صحيفة  »ال���راي« 
الكويتية ، قال: »نريد 
أن يُشارك في الحوار 
كُل يمني له رأي أو له 
قضية أو مَنْ يُمثله. 

يُحرم  ن  أ يصح  وال 
يمني من الحضور مهما 
كانت ال��م��ب��ررات، وال 
يصح أيضًا المطالبة 

بإقصاء أي شخص.
وردًا على المطالبة 
ب���إق���ص���اء ال��رئ��ي��س 
ال��س��اب��ق م���ن ح��زب 
»ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
ال��ع��ام« ال���ذي ش��ارك 
الرئيس في تأسيسه 
مطلع الثمانينيات قال 
م��ن��ص��ور: »ل��ي��س من 

تتدخل  ن  ا لمقبول  ا
األح��زاب في الشؤون 
الداخلية ل��ح��زٍب آخر 
ويطلبوا منه أن يُغير 
أم��ور  فتلك  رئيسه، 
داخلية تخص كل حزب 
على ح��دة وه��و ال��ذي 

يقررها«.
 وع��ن ضغط بعض 
االطراف السياسية على 
المجتمع الدولي إلخراج 
علي ع��ب��داهلل صالح 
م��ن ال��ي��م��ن ب��دع��وى  
لمشهد  ا يُعيق  ن��ه  ا

ال���س���ي���اس���ي ق���ال 
عبدالملك منصور: 
»ال��رئ��ي��س السابق 
علي عبداهلل  صالح 
مواطن يمني ال أقبل 
شخصيًا أن يقال بأن 
عليه أن يخرج من 
نريد  اليمن.. نحن 
م��ن ال��رؤس��اء علي 
سالم البيض وعلي 
ناصر محمد وحيدر 
العطاس أن يعودوا 
اليمن، فكيف  إل��ى 
نطلب من الذي في 

الداخل أن يخرج«؟
وش����دد ع��ل��ى ع��دم 
إق��ص��اء أي يمني من 
الحوار، وق��ال: »نريد 
حوارًا ال يٌْقصِي أحدًا 
وال يُخِْرج أحدًا.. وأقول 
ج  خرا بإ لب  يطا لمن 
أح���دٍ أو إق��ص��ائ��ه: ال 
تفعل ذل��ك فإنك إْن 
مَ��نْ  تي  سيأ فعلتَ 
يُطالب بإقصائك أو 
البلد،  بإخراجك م��ن 

فكما تدين تُدان«.

جدد المؤتمر الشعبي العام 
وأح�����زاب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
الكامل  الديمقراطي دعمهم 
ل��أخ/ عبدربه منصور ه��ادي- رئيس 
الجمهورية.. مستنكرين حمات اإلساءة 
التي تستهدفه وتنتهج سياسة المغالطة 
والتضليل وتقف خلفها أطراف موتورة 
ت��ح��اول إع��اق��ة عجلة التغيير والبناء 
والحفاظ على مصالحها وامتيازاتها غير 
القانونية على حساب المصلحة الوطنية .
معتبرين- ف��ي ب��ي��ان ص���ادر عنهم 
الجمعة- ال��ح��م��ات اإلع��ام��ي��ة التي 
تستهدف اإلس��اءة لرئيس الجمهورية- 
والتي أعقبت قرارات الهيكلة الشجاعة 
التي أصدرها بهدف إنهاء االنقسام في 
القوات المسلحة وبناء جيش وطني ع لى 
أسس علمية ومهنية- محاوالت بائسة 
إلعاقة مسيرة البناء والتغيير والتقدم 

في مختلف المسارات .
وأكد المؤتمر وحلفاؤه مساندتهم لكل 
القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية 
المسلحة  القوات  فيما يتعلق بهيكلة 
واألمن وقرارات معالجة قضايا األراضي 
لمحافظات  ا ف��ي  لمبعدين  ا يا  وقضا
الجنوبية وقانون المصالحة الوطنية 
والعدالة االنتقالية .. وكل ما يصدره 
الرئيس من ق���رارات تستهدف إنهاء 
مظاهر األزمة السياسية التي عاشتها 
الباد وتهيئة األج��واء لمؤتمر الحوار 
الوطني “ال��ش��ام��ل” وال���ذي سيؤسس 
لمرحلة جديدة من تاريخ اليمن قائم على 
العدالة والمواطنة المتساوية والحكم 

الرشيد.

وج��اء في البيان : إن دع��م المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه للرئيس عبدربه 
منصور هادي يأتي ثقًة بقدرته على 
التجاوز بالبلد هذا الظرف العصيب الذي 
تمر به والعبور به نحو شاطئ األمان، 
الدستورية  الشرعية  يمثل  وك��ون��ه 
انتخابات  “الوحيدة” والمستمدة من 
شعبية ش��ارك��ت فيها ك��ل األط���راف 
السياسية والمكونات االجتماعية وحظيت 

بإقبال جماهيري منقطع النظير.
وأشار البيان: إلى أن كل القرارات التي 
أصدرها الرئيس ه��ادي ج��اءت تنفيذًا 
حرفيًا للمبادرة الخليجية واآللية التنفيذية 

“المزمنة” وترجمة عملية لروح التسوية 
السياسية التي رسمت طريقها المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة التي وقعت 

عليها كل األطراف.
معتبرًا أي خروج على المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة أو أي إعاقة للقرارات 
ال��ت��ي ي��ص��دره��ا رئ��ي��س الجمهورية، 
بمثابة انقاب على التسوية السياسية 
وتحدٍّ سافر لإلرادة الشعبية والسياسية 
والرعاية اإلقليمية والدولية للمسار 

السياسي في اليمن .
وطالب المؤتمر وحلفاؤه سفراء الدول 

العشر الراعية للتسوية السياسية بإدانة 
الطرف الذي يقف ضد تنفيذ المبادرة 

الخليجية وآليتها المزمنة .
وجدد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي حرصهم 
الكامل على إنجاح الحوار.. مشددين على 
محورية مؤتمر الحوار الوطني وأهميته 
كمخرج وحيد لكل األزمات والمشاكل التي 
عانتها البلد، وهو الحوار الذي ينبغي أن 
يرتكز على إعاء المصالح الوطنية وصون 
المكتسبات وتعزيز الوحدة الوطنية بين 

كل مكونات المجتمع وأطيافه .

ق��ام الزعيم علي عبداهلل 
صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام -ب��زي��ارة اللواء البطل 
سالم الوحيشي رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة صعدة سابقًا 
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام ال��ذي يرقد حاليًا بالمستشفى 
العسكري لتلقي العاج نتيجة اإلصابات 
التي تعرض لها خال المواجهات بين 
ال��ق��وات المسلحة واألم���ن وعناصر 
التمرّد الحوثي في صعدة والتي نقل 
على إثرها للعاج في المملكة العربية 
السعودية والواليات المتحدة األمريكية.
وقد اطمأن رئيس المؤتمر الشعبي 
العام على صحته، متمنيًا له الشفاء 

العاجل.
كما زار الزعيم علي عبداهلل صالح- 
رئيس المؤتمر- اللواء متقاعد لطف 
الذابلي واألخ العميد علي أحمد جباري 
نائب مدير إدارة العاقات بوزارة الدفاع 
اللذين يتلقيان العاج بالمستشفى 
العسكري.. متمنيًا لهما الشفاء العاجل، 
لقيادة  وتقديره  شكره  عن  معبّرًا 
الخدمات الطبية العسكرية وإدارة 
وأطباء وك��ادر المستشفى العسكري 
على ما يبذلونه من جهود وما يقدمونه 
من رعاية وعناية واهتمام بالمرضى.. 
متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.. رافق 
الزعيم خ��ال ه��ذه ال��زي��ارة ع��دد من 

قيادات المؤتمر الشعبي العام.

اطمأن الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على صحة األستاذ الدكتور 
عبده علي عثمان أستاذ علم االجتماع بجامعة صنعاء الذي يخضع للعاج في أحد مستشفيات 
العاصمة صنعاء، وذلك خال اتصال هاتفي أجراه الزعيم مع الدكتور عثمان صباح أمس، سائًا 
اهلل سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يمن عليه بالشفاء العاجل ليواصل مشواره 

وواجبه العلمي في إعداد وتأهيل طالبي العلم ورفد مسيرة الوطن بالكوادر المؤهلة علميًا.
وقد عبّر األستاذ الدكتور عبده علي عثمان عن شكره وامتنانه للزعيم علي عبد اهلل صالح 
على اتصاله واطمئنانه على صحته، مقدّرًا له المشاعر النبيلة والصفات اإلنسانية التي يتحلى 
بها دائمًا، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المؤتمر الشعبي العام.. التنظيم الرائد في 

الساحة اليمنية.

الزعيم يزور القيادي المؤتمري البطل الوحيشي في المستشفى العسكري

أعرب األخ عبد ربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- عن أمله 
في أن تكون القوى السياسية والمجتمعية والثقافية شريكة في 
تحمل المسئولية كاملة على أساس أن مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل يمّثل جوهر التغيير وعنوان نجاح المرحلة االنتقالية والطريق 

الوحيد إلى المستقبل المأمول.
وأشار رئيس الجمهورية- لدى لقائه أمس السفير البريطاني بصنعاء 
نيكوالس هوبتون- إلى أن الجهود ماضية بقوة صوب الولوج إلى 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأشاد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بالجهود الحثيثة التي 

يقوم بها السفير البريطاني وهو ما يعكس عمق العاقات بين البلدين 
الصديقين.

وجرى خال اللقاء بحث المستجدات وآخر التطورات الراهنة 
على صعيد التسوية السياسية التاريخية في اليمن 

بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة 
وقراري مجلس األمن رقم »2014 و 2051«..

كما جرى خال اللقاء أيضًا بحث مجاالت التعاون بين 
اليمن وبريطانيا في مختلف المجاالت وبصفة خاصة 
كل ما يتعلق بسير التسوية السياسية ومحاربة اإلرهاب 

العابر للقارات والحدود.
ونقل السفير البريطاني خال اللقاء اهتمامات مجلس 
األمن البريطاني ومراقبته لسير العملية وكيفية 
االلتزام بتنفيذها من قبل جميع األطراف دون تلكؤ 

أو إبطاء.

رئيس الجمهورية: مؤتمر الحوار 
الوطني يمّثل جوهر التغيير في اليمن

في بيان استنكار للحملة االعالمية البركاني: لن نسمح للمتآمرين باإلساءة 
لرئيس الجمهورية أوالتمرد على قراراته

في تصريح لمصدر مسئول في المؤتمر
المؤتمر يدين مخططات »االخوان« ضد 

اإلمارات العربية ودول الخليج

رئيس الجمهورية يمثل الشرعية الدستورية الوحيدة المستمدة من انتخابات شعبية
نؤيد  قرارات الهيكلة ولجان معالجة األراضي والمبعدين والعدالة االنتقالية

المؤتمر وأحزاب التحالف يجددون دعمهم لرئيس الجمهورية

كرم الرئيس هو 
الذي أبقى علي 

محسن في منصبه 
بداًل من إحالته 

للتقاعد
ياسين واآلنسي 

يسعيان إلى القضاء 
على كل أمل بالحوار 

> دان مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام محاوالت المساس بأمن واستقرار دولة اإلم��ارات 
العربية وبقية دول الخليج الشقيقة من قبل العناصر 
اإلرهابية والمتطرفة، والحمات اإلعامية المسيئة لأشقاء 

في اإلمارات ودول الخليج.
وأكد المصدر -في تصريح له الجمعة -رفض واستنكار 
المؤتمر الشعبي العام الستهداف األشقاء في دولة األمارات 
ودول الخليج سواء أكان عبر الحمات اإلعامية المسيئة 
أو األعمال اإلرهابية من قبل عناصر التطرف واإلرهاب 
وحركات اإلس��ام السياسي فيما يسمى ببلدان الربيع 

العربي.
كما أكد المصدر أن امن واستقرار دولة اإلمارات يمثل 
ركيزة أساسية ألمن المنطقة والعالم، مذكرًا بأن دولة 
األمارات وبقية دول الخليج يعيش فيها المايين من مختلف 
الجنسيات العربية واإلسامية ومختلف دول العالم وهم 

يمثلون رافدًا أساسيًا من روافد التنمية في بلدانهم.
وعبر المؤتمر عن تضامنه الكامل مع األشقاء في دولة 
االمارات فيما يتخذونه من إجراءات هادفة إلى الحفاظ على 
أمنهم واستقرارهم ضد العناصر اإلرهابية ومن يقفون 

خلفها.

ع��ب��ر مجلس ال��ن��واب في 
سة  ئا بر ة  لمنعقد ا جلسته 
المجلس األخ يحيى  رئيس 
علي الراعي عن مباركته الكاملة لكل 
األعمال واألفعال الهادفة غرس قيم 
وأخاقيات وثقافة التسامح والتصالح 
بين كل أفراد الشعب اليمني وكل قواه 

السياسية واالجتماعية أينما وجدوا.
ول��ف��ت إل���ى أن أع��م��ال التصالح 
والتسامح تأتي إنسجامًا مع العفو 
ل��ع��ادات  وا والتسامح والمصالحة 
والتقاليد الحميدة المتأصلة في ضمير 

ووجدان الشعب اليمني العظيم.
كما عبر نواب الشعب عن ثقتهم أن 
مظاهر التسامح والتصالح ستصب 
في مجرى تنظيف وتصفية القلوب 
والعقول وإزالة كل المآسي وأمراض 
ال��م��اض��ي ون��ب��ذ دع���وات التخلف و 
العودة إلى الوراء وتنقية األجواء من 
السياسية  الصراعات  عوامل  كل 

واالجتماعية وأحقاد الماضي.
وأكدوا أن نبذ دعوات التفرقة تأتي 
تجسيدا لنصوص م���واد وأح��ك��ام 

الدستور والقوانين النافذة .
ودع��ا ن��واب الشعب أم��س األحد 
أبناء المجتمع اليمني إلى التحلي 
العمل بروح  الدائمة و  باليقظة 
الفريق ال��واح��د من أج��ل ترسيخ 
دعائم األمن واالستقرار والحفاظ 
على و المكاسب الوطنية ومواصلة 

عملية البناء واإلص���اح الشامل 
وإج���راء التغيير الموضوعي في 
آم��ن ومستقر  سبيل يمن جديد 
ومزدهر والعمل على تهيئة الظروف 
والمناخات المناسبة بكل إخاص 
وتفاني ون��ك��ران للذات من أجل 

إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الذي الشك أن نتائجه يؤمل عليها أن 
تشكل خاصة وعصارة جهد لأفكار 
الوطنية النيرة واآلراء اإليجابية 
لكل المشاركين في المؤتمر الذين 
سيحرصون دون شك على مصالح 

اليمن العليا وفي مقدمتها الوحدة 
اليمنية التي تعد أهم منجز للشعب 
اليمني في القرن العشرين وبذلك 
يرسم مؤتمر الحوار مستقبل اليمن 
لتقدم  وا رة  الحضا يمن  لجديد  ا

واإلزدهار.

عبدالملك منصور : أرفض أقصاء علي 
عبداهلل صالح من المشاركة في الحوار  

نواب الشعب يباركون خطوات التسامح

..ويطمئن على صحة الدكتور عثمان


