
التقى األستاذ ع��ارف الزوكا- األمين العام  
المساعد للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام، ومعه 
األستاذ ياسر العواضي- عضو اللجنة العامة.. نائب رئيس 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر، االسبوع الماضي، بالسيد 
جرانت كيبن مدير مكتب المنظمة الدولية لألنظمة 
االنتخابية "اإليفس" باليمن ونائبه األستاذ هاني العذري.
وف��ي اللقاء رح��ب األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد للمؤتمر 
بالحاضرين، مشيدًا بالدور اإليجابي الذي تقوم به منظمة 
أيفس وما تبذله من جهود في دعم العملية االنتخابية 
بمراحلها المختلفة، مشيرًا إلى أهمية تعاون كل القوى 
السياسية مع اللجنة العليا لالنتخابات للقيام بمهامها. 

وأكد الزوكا أن المؤتمر الشعبي العام يبذل كل الجهود 
الرامية إلى تحقيق التعاون مع اللجنة العليا لالنتخابات 
من أجل تنفيذ المهام المناطة بها وفي مقدمتها الشروع 

في تنفيذ السجل االنتخابي االلكتروني.
مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني واضح 
من قبل اللجنة العليا لالنتخابات يحدد فيه مواعيد كل 
ات المتصلة بالعملية االنتخابية واالستفتاء وفي  اإلجراء
إطار المواعيد الزمنية المنصوص عليها في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني، وهو ما أكد عليه المؤتمر الشعبي العام 
منذ وقت مبكر في العديد من الرؤى التي قدمها وفي 

اته ومواقفه. كل لقاء
مشيرًا إلى أهمية بدء اللجنة العليا لالنتخابات بخطوات 

عملية ملموسة بهذا الشأن .
من جانبه عبر السيد جرانت كيبن مدير منظمة 

ايفس عن شكره للمؤتمر الشعبي العام على تعاونه 
المستمر، مؤكدًا أن منظمة أيفس حريصة كل الحرص 
ات المتصلة بالعملية االنتخابية  على استكمال كل اإلجراء
واالستفتاء من قبل اللجنة العليا لالنتخابات في مواعيدها 

ات سليمة ومنظمة. المحددة ووفقًا إلجراء
منوهًا الى أن المنظمة ستقدم كل الدعم والمساندة 

الرامية إلى تحقيق ذلك .
تم خالل اللقاء الذي حضره األستاذ عبده الجندي، 
وعلوي المشهور، والدكتور محمد السياني، والدكتور 
عبدالله أب��وح��وري��ة، واألس��ت��اذ عبدالقوي الشميري، 
وشكري العميسي، مناقشة جملة من القضايا والمواضيع 

ذات الصلة.
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المؤتمر يدعو جماعتي اإلصالح والحوثي في عمران للتحاور بداًل من العنف
دع��ا م��ص��در مسئول ف��ي المؤتمر الشعبي العام  

وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جماعة االصالح 
)االخ��وان المسلمين( وجماعة الحوثي االط��راف المتصارعة 
في محافظتي عمران وحجة إلى ضبط النفس وإعمال العقل 
والتهدئة والتوصل الى تفاهمات تفضي الى ايقاف الصراعات 
ال��ت��ي ت���ودي بحياة االب��ري��اء، وتغليب مصلحة ال��وط��ن على 

مصالحهم الشخصية .
كما دعا المصدر األط��راف المتصارعة إلى التوصل التفاق 
ينهي التوترات بينهما وحل الخالفات عبر الحوار وبطرق 
سلمية ، داعيًا في الوقت نفسه الجهات ذات العالقة إلى تحمل 
مسئوليتها والعمل على حل المشاكل بين األطراف المتصارعة 
وتوفير األمن واالستقرار لجميع المواطنين في اطار الدستور 

والقانون.
وجدد المصدر حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على 
نبذ كل اشكال العنف والتطرف من أي طرف كان والحرص 
على الحوار والحلول السلمية ألية مشاكل أو خالفات قد تنشأ 

هنا او هناك.

ئ األمير مقرن بن عبد العزيز 
ّ
الزعيم يهن

بمناسبة تعيينه وليًا لولي العهد السعودي

هّنأ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس  
المؤتمر الشعبي باسمه وقيادة المؤتمر 
وك���وادره وأن��ص��اره وحلفائه، األم��ي��ر مقرن بن 
عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
بالمملكة العربية السعودية، على الثقة العظيمة 
التي نالها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 

الله بن عبد العزيز باختياره وليًا لولي العهد.
وأعرب الزعيم علي عبد الله صالح في برقيه 
تهنئة عن ثقته في أن األمير مقرن بن عبد العزيز 
من موقعه القيادي سيسهم في تطوير وتعزيز 
أواصر العالقة بين الشعبين اليمني والسعودي 
من جهة وبين األمة العربية واإلسالمية والعالم 

من جهة أخرى.
وهنا نص برقية التهنئة:

صاحب السمو الملكي األم��ي��ر مقرن ب��ن عبد 
العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء في المملكة العربية السعودية المحترم..
أت��ش��رف ب��اس��م��ي وق��ي��ادة ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
العام وك��وادره وأنصاره وحلفائه أن أنقل إليكم 

التهنئة بالثقة العظيمة التي نلتموها من خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز 
باختياركم وليًا لولي العهد وهي واحدة من أسمى 
التشريف والتكريم لجهودكم ول��دورك��م في 
توطيد دور المملكة وتعزيز أم��ن واستقرار 

العالمين العربي واإلسالمي.
إن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة أن��ك��م م��ن موقعكم ال��ق��ي��ادي 
ستسهمون في تطوير وتعزيز أواصر العالقة 
بين الشعبين اليمني والسعودي من جهة وبين 
األمة العربية واإلسالمية والعالم من جهة أخرى.
وف��ق��ك��م ال��ل��ه ف��ي مهامكم ال��وط��ن��ي��ة وال��ل��ه 

يرعاكم..

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
صنعاء / 28 /3 /2014
27 جماد اول 1435

خالل لقائه مدير االيفس

الزوكا يؤكد على أهمية تزمين إجراءات العملية االنتخابية واالستفتاء

استنكار واسع للحملة الممنهجة التي يشنها »اإلصالح« ضد الرئيس هادي
تطاول اإلخوان على الرئيس هروب من التسوية وعرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار
البركاني : ليس على الرئيس أو الجيش أن يقاتلوا بالنيابة عن طرف سياسي

صعدت ق��ي��ادات »االخ���وان« المسلمين في اليمن من   
حملتها العدائية ضد المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في توجه خطير لنسف التسوية السياسية 
بعد ان فشلت ق��ي��ادات االص��الح عبر المستشار علي محسن 
بالضغط على الرئيس هادي لزج الجيش في مواجهة مع الحوثيين 

بعد هزيمتهم النكراء في عمران.
وفي سياق هذه الحملة الممنهجة هاجم نواب إصالحيون )إخوان( 
في جلسة  البرلمان أمس االحد رئيس الجمهورية على خلفية تحكيم 
الدولة للحوثيين بمحافظة عمران، ما دفع الشيخ سلطان البركاني االمين 
العام المساعد الى التأكيد ان سياسات أحزاب المشترك بقيادة 

اإلصالح وراء إضعاف مؤسستي األمن والجيش.
وردًا على ان��ت��ق��ادات إصالحيين لسياسات 
رئيس الجمهورية في المجال األمني قال 

البركاني إن من أشعلوا الفتنة منذ العام 2011م وأضعفوا األمن والجيش 
هم من مكنوا الحوثي من االنتشار ابتداًء من السيطرة الكاملة على محافظة 

صعدة في 2011 حتى وصوله إلى ضواحي العاصمة ومحافظات أخرى.
وأضاف البركاني : أن أحزاب المشترك وفي مقدمتهم اإلصالح يتجرعون 
اليوم نتائج سياساتهم الصراعية مع المؤتمر الشعبي العام وفرقاء المشهد 
السياسي. وذكر من أسماهم بالمتباكين جراء التمدد الحوثي بوصفهم حروب 
الدولة ضد الحوثيين في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعبثية 

حسب تصريحات وبيانات أحزاب المشترك حينها.
وقال البركاني "يجب أال نتحول إلى أطراف أدانت باألمس علي عبدالله صالح 

وتدين اليوم عبدربه منصور هادي".
وتابع الشيخ البركاني: ليس على الرئيس أو الجيش أن يقاتل بالنيابة عن 

طرف من أطراف الصراع.
ودعا البركاني نواب االخ��وان المنتقدين للرئيس من النواب أن يطالبوا 

الحكومة بتحمل مسؤولياتها.
ل لماذا ممارسة التظاهر وقطع الشوارع مباحة لالصالح في شارع  وتساء

الستين وفي إب وغيرها ومحرمة في عمران.
الجدير بالذكر ان النائب االخواني علي الورافي وصف رئيس الجمهورية 

ب�"غريم الشعب".
وطالب مساعد رئيس كتلة اإلصالح منصور الزنداني الرئيس بإصدار بيان 
للشعب يوضح فيه اإليادي الداخلية واإلقليمية المحركة والممولة للعنف 

والجماعات المسلحة.
وأكد الزنداني مسؤولية الدولة عن قمع أية حركة متمردة في تأكيد على 
مطالب االصالح بزج الجيش في حرب مع الحوثي وهذا ما اشار اليه النائب 
االخواني عبدالرزاق الهجري الذي استغرب سياسات التحكيم من قبل الدولة 
ما اعتبرها ممارسات خاطئة في رفض واضح ألي حل سلمي مع جماعة 

الحوثي- حسب اعتقاده.

على االخوان الكف عن انتقاد الرئيس ومطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها

لماذا ممارسة التظاهر وقطع الشوارع مباحة في الستين ومحرمة في عمران..؟!


