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خالل استقباله وفود قبائل خوالن وبني صريم وبني حشيش

الزعيم : هناك مخططات لجر المؤتمر إلى صراعات عبثية

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام األربعاء عددًا من الشخصيات االجتماعية 
والمشائخ ومنظمات المجتمع المدني واعضاء من المؤتمر 

الشعبي العام. 
وفــي بداية اللقاء رحــب الزعيم علي عبدالله صالح 
بالحاضرين، مقدرًا لهم ثباتهم وصمودهم المعهود في 
كل الظروف واالزمات التي اختبرت لديهم صدق تبادل 

الوفاء بالوفاء منذ ازمة العام ٢٠١١م.
واشار الزعيم الى وجود مخطط تآمري يسعى إلى جر 
المؤتمر الشعبي العام في صراع ليس طرفًا فيه، كما 
يهدف إلى صرف المؤتمر عن مواجهة مشكالت الوطن 

والمواطن من خالل نقل الصراع الى داخل المؤتمر.
مطالبًا الحضور بضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم 
االنــزالق الــى مربع الصراع الــذي يرغبون ان يستدرج 

المؤتمر اليه.
ات  وقد عبر الحضور عن استنكارهم وادانتهم لإلجراء
غير القانونية التي تعرضت لها قناة «اليمن اليوم» وما 
رافقه من نهب وتخريب لمحتوياتها واجهزتها الفنية، 
منوهين الى أن ما يحدث اليوم هو استكمال للمؤامرة 

االنقالبية في العام ٢٠١١م.
مؤكدين انهم سيظلون رجاًال اوفياء مناضلين اكفاء في 
صفوف المؤتمر الشعبي العام للحفاظ على المكتسبات 

الوطنية وصيانة الوحدة والدفاع عنها.
كما استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

الشعبي العام وفودا من مشايخ واعيان قبائل خوالن .
وفي اللقاء أشاد الزعيم بمواقف مشائخ وأعيان خوالن 
وشكرهم على ثباتهم، كما اشاد بمواقفهم الشجاعة 
وأدوارهـــم الوطنية في الــدفــاع عن قضايا الوطن في 
مختلف المراحل.. وقال : ان وقفتهم الصادقة ال بد أن 

تسجل في سجل الوفاء , وان الوفاء ال يبادل اال بالوفاء .
ودعا صالح الجميع الى ضبط النفس وتفويت الفرصة 
على من يريد جر المؤتمر الشعبي العام الى صراعات 
عبثية، مؤكدًا ان المؤتمر الشعبي العام اكبر من ذلك , 

وانه قادر على تجاوز كافة التحديات .

مــن جانبهم عبر مشائخ واعــيــان قبائل خــوالن عن 
ات غير القانونية التي  ادانتهم واستنكارهم لــإلجــراء
تعرضت لها قناة «اليمن اليوم» وعّدوه انتكاسة خطيرة 

لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
واكدوا انهم سيظلون رجاًال اوفياء مناضلين اكفاء في 
صفوف المؤتمر الشعبي العام للحفاظ على المكتسبات 

الوطنية وصيانة الوحدة والدفاع عنها.
وكان الزعيم التقى الثالثاء الماضي وفودًا من قبائل بني 
صريم وبني حشيش حيث عبرت القبائل في اللقاء عن 
تأييدهم للزعيم علي عبدالله صالح ورفضهم للتصعيد 

السياسي وتسميم أجــواء الوفاق الوطني، مؤكدين ان 
التصعيد اليخدم المرحلة االنتقالية القائمة على الشراكة 

ويفتح الباب أمام المتربصين بأمن واستقرار الوطن..
مشيدين بحكمة الزعيم علي عبدالله صالح في تجنيب 
اليمن االنــزالق الى ويالت الحرب واالقتتال خالل أزمة 

العام ٢٠١١م.
كما عبروا عن ادانتهم لما قامت به قــوات الحماية 
الرئاسية من اقتحام قناة «اليمن اليوم» ونهب تجهيزاتها 

وكذلك حصار جامع الصالح..
بدوره ثمن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام المواقف الوطنية والمشرفة لقبيلتي بني 
صريم وبني حشيش فــي الــدفــاع عــن الــثــورة اليمنية 
وحماية الوحدة، شاكرًا لهم الوقفة التي ليست بجديدة 

عليهم وال على كل الشرفاء..

المؤتمر وحلفاؤه يدينون استهداف
 مقر «انصارالله » في العاصمة صنعاء

الوفود تشيد بحكمة الزعيم في تجنيب اليمن ويالت الصراعات

< دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
ما تعرض له مقر المجلس السياسي لجماعة 
أنصار الله الجمعة بمنطقة الجراف بالعاصمة 

صنعاء.
واعتبر المصدر الحادثة واحدة من مظاهر 
ــة للتسوية  ــاق ــاوالت العرقلة واإلع ــح وم
السياسية عبر استحداث بؤر عنف جديدة، 
ومــحــاوالت نقل المواجهات المسلحة الى 

العاصمة .

ودعا المصدر في المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني جميع األطراف إلى االلتزام بمضامين 
لتنفيذية  ا ليتها  وآ لخليجية  ا لمبادرة  ا
وقـــرارات مجلس األمــن ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني والعمل على تنفيذها على أرض 
الواقع وبما يعزز جهود رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور هـــادي إلنجاح 

التسوية وإخراج اليمن إلى بر األمان.
وشدد المصدر على أهمية إبقاء مكاتب 
العمل السياسي والمقرات السياسية محمية 

من أي استهداف خصوصًا ونحن جميعًا 
نسعى لتشجيع كل األطــراف للتحول إلى 
العمل السلمي ، وأن مثل هذه األعمال قد 
تصنع مخاوف وحالة من التوجس تحول دون 

تحقيق ذلك.
وذكر المصدر األجهزة األمنية بوظيفتها 
في حفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة 
للمواطنين وسكان أمانة العاصمة وغيرها من 

محافظات الجمهورية.

في توجيهات لوسائل  اعالم المؤتمر ..

البركاني: المهاترات اإلعالمية ال تخدم 
المؤتمــــر وال النظام السياسي برمته

من يعتقد أن أي عمل يسيئ للرئيس يخدم الزعيم او العكس واهم وال يدرك مخاطر ذلك
المؤتمر مطالب بأال يسمح للعواصف الهوجاء أن تعصف بالوطن

< دعا الشيخ سلطان البركاني -األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- 
أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره إلى 

ترك المهاترات اإلعالمية..
وقال في بيان له: يسعدني أن أتوجه بهذا 
النداء لكل األخوة واألخوات واألبناء العاملين 
في المواقع االلكترونية وشبكات التواصل 
االجتماعي ووســائــل اإلعـــالم المختلفة 
التابعة للمؤتمر الشعبي العام وقياداته 
ممثلة بفخامة األخ عبدربه منصور هادي- 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر -األمين العام، واألخ الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
الــعــام- أن يــقــدروا الظرف الــذي تعيشه 
البالد والخطورة القائمة في مختلف نواحي 
الحياة بالتوقف عن المهاترات اإلعالمية 

والفعل ورد الفعل..
ون الزعيم صالح أو الرئيس هادي أن يتوقفوا 

ّ
وأضاف: على من يجل

عن اشعال نار الفتنة من خالل الوسائل اإلعالمية المختلفة ألن الحب 
واالحترام ألي قائد يعني التمثل بسلوكه وتقدير ما يبذله من جهود 

وحرص في خدمة األوطان..
واستطرد قائًال: إننا في المؤتمر الشعبي العام بغنى عن المهاترات 
وان النظام السياسي في البلد برمته بغنى أيضًا عن المهاترات التي ال 
يستفيد منها أحد.. وأن من يعتقد أن أي عمل يسيئ إلى الزعيم صالح 
يخدم الرئيس هادي أو أي عمل يسيئ للرئيس هادي يخدم الزعيم صالح 

إنما هو واهم في تقديره وال يدرك مخاطر ذلك الفعل أبدًا.
وكــرر الشيخ سلطان البركاني دعوته لكل رجل وامــرأة يعمل في 

ــواصــل  ــت ـــجـــاالت اإلعــــــالم ومــــواقــــع ال م
ــوقــف نــهــائــيــًا عن  ــت االجــتــمــاعــي الـــى ال
ات والفبركات اإلعالمية  المهاترات واإلساء
ومحاوالت توتير األجواء وخلق االنشقاقات 
وبذر الفتنة والشقاق.. ألن ذلك عاقبته 
الخسران وال يفيد شيئًا وليس منه إّال 

الوبال على األوطان..
ــًال أن تجد دعــوتــه آذانـــًا صاغية من  آم
الجميع الــذيــن عملوا كفريق واحــد إلى 
جانب المؤتمر الشعبي العام اثناء أزمة 
٢٠١١م رغــم صعوبتها وخطورتها 
وبشاعتها واستطاعوا إسقاط المراهنات 
ونجحوا في تجاوز تلك األزمــة وتجنيب 

اليمن المخاطر واألهوال والدماء..
منبهًا إلى أن األزمات اليوم تكبر ونخشى 

أن تأكل األخضر واليابس..
ومذكرًا بقول الشاعر: 

ــمــعــن تــكــســرًا «تــــأبــــى الـــعـــصـــى إذا اجــت
ـــســـرت آحــــــــــادا».. ـــك وإذا افــــتــــرقــــن ت
واختتم دعوته بالقول: لقد ثبت بما اليدع مجاًال للشك أن المؤتمر 
الشعبي العام هو صمام األمــان لهذا البلد وأنه اليوم مطالب بتحمل 
مسئولياته كاملة وأال يسمح للعواصف الهوجاء أن تعصف بالوطن، 
وهذا األمر يجعلنا أمام مسؤوليات كبيرة وجسيمة بعد أن فشلت كل 
تلك األصوات الناعقة في الحفاظ على الحد األدنى من متطلبات األمن 
والسالمة لهذا الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره ومستقبل 
أبنائه وتوفير الحد األدنى من العيش لمواطنيه، وباعترافهم جميعًا 
أن المؤتمر الشعبي العام هو األقدر على حماية الوطن والحفاظ عليه..

محمد الرويشان يطالب
بانقاذ العملية التعليمية

ــاذ محمد علي  ــت  عــبــر األس
ــيــس الــدائــرة  الــرويــشــان رئ
التربوية والتعليمية باألمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام عن 
أسفه البالغ واستيائه الشديد 
لما آلت اليه العملية التربوية 
والتعليمية في الجمهورية من 

تدهور مريع.
مــؤكــدًا أن فضيحة تسرب 
اسئلة امتحانات الثانوية العامة 
ــك التردي  تعد احــد صــور ذل

الكبير على كافة المستويات.. 
واستهجن رئــيــس الــدائــرة 
التربوية للمؤتمر انشغال قيادة وزارة التربية والتعليم بعملية االقصاء 
الممنهج للكوادر والكفاءات الوطنية التربوية في مختلف المرافق التعليمية 
سواء عن طريق شعارات الجودة واالعتماد التي تم فيها استحداث ادارات 
وموازنات لها او عبر حاالت االقصاء المباشر والتي استهدفت وتستهدف 
كافة القيادات والعناصر التربوية من اعلى المناصب القيادية حتى ادنى 
الوظائف على مستوى المدرسة. ودعا محمد الرويشان الجميع إلى الوقوف 
ضد هذا العبث الذي تتعرض له العملية التعليمية في بالدنا والذي يهدد 

حاضر ومستقبل الوطن وابنائه من الشباب والطالب.

منظمة دولية تشيد بدور 
رئيس المؤتمر في التنمية 

الديمقراطية
التقى األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
الشيخ سلطان البركاني االثنين الماضي السيد ليس 
كامبل مسئول الشرق االوســط بالمعهد الوطني 
 «NDI» الديمقراطي األمريكي للشئون الدولية
ومعه السيد جيف فوكس كبير خبراء البرامج في 
المعهد المقيم بصنعاء، والسيد مراد ظافر نائب 

المدير المقيم في صنعاء.
وجرى خالل اللقاء استعراض األحداث والتطورات 
التي تشهدها الساحة ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني وكذا دور المؤتمر الشعبي العام والمعهد 
في التطور الديمقراطي واالنتخابات وما شهدته 
ات والتواصل  اليمن والمنطقة، مرحبين باللقاء
المستمر لخلق شراكة دائمة في فعاليات المعهد 

«NDI» وأهمية المؤتمر الشعبي العام ومكانته.
وأشاد مسئولو المعهد بدور رئيس الجمهورية 
السابق الزعيم علي عبدالله صالح في التنمية 

الديمقراطية وحكمته في التعامل مع األزمة.


