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قال االمين العام المساعد 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  للمؤ
ني  لبركا ا ن  سلطا لشيخ  ا
ان آالف اليمنيين المقيمين في 
التقاط صور  السعودية  طلبوا 
تذكارية مع الزعيم علي عبداهلل 
صالح ومرافقيه ) الشيخ سلطان 
البركاني، واالستاذ عبده محمد 

الجندي - عضو اللجنة العامة( .
وأك��د البركاني تنامي مشاعر 
المحبة المتبادلة والوفاء واإلخالص 
بين قيادات المؤتمر الشعبي العام 
وابناء اليمن العاملين في المملكة 
العربية السعودية واستعدادهم 
للتضحية والبذل مع الزعيم علي 
عبداهلل صالح والمؤتمر الشعبي 

العام .
وخ��الل تجوالهم ف��ي ع��دد من 
االسواق واالماكن العامة بالعاصمة 
السعودية الرياض اكد البركاني 
ا  نو كا آسيويين  ل  عما د  حتشا ا
يعملون في محال تجارية وأفارقة 
وعرب وسعوديين حولهم اللتقاط 
ص��ور تذكارية مع األستاذ عبده  
الجندي وتبادل األحاديث الودية 
والتعبير عن اعجابهم بخطاباته 
متابعة  على  الشديد  وحرصهم 
مؤتمراته الصحفية خالل االزمة 
التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 

2011م .
وفي اتصال هاتفي ب�) المؤتمرنت 
( عبر الشيخ سلطان البركاني - 
األمين العام  المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام - عن استهجانه لما 

نشرته صحيفة )الناس( االصالحية 
من فبركات قال انها تعكس حالة 
االفالس واالنحطاط الذي وصل إليه 
التجمع اليمني لإلصالح وقياداته 
ووسائل إعالمه وهو االفالس الذي 

لم  يشهد له التاريخ نظير.
وعزا  البركاني ماوصفها بحالة 
الغضب والهيجان وفقدان األعصاب 
التي أصابت أولئك المفلسين الى 
مشاعر الحب والمودة التي حظي 
بها رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ومرافقوه رسميًا وشعبيًا ولدى 
كل اليمنيين في المملكة العربية 
السعودية والذين يتدفقون تلقائيًا 
الستقبالهم واالحتشاد حولهم اينما 

ذهبوا .
ونقل البركاني اعجاب مثقفين 
في  متخصصين  و يين  د سعو
ال��م��ج��ال االع��الم��ي ب��ق��درات 
االستاذ عبده الجندي- الناطق 
الرسمي باسم احزاب التحالف 
الوطني-  وإستراتيجيته في 
مواجهة األزمة ، وأورد في هذا 
الصدد قول بعضهم لالستاذ 
الجندي : )لقد صنعت إعالمًا 
جديدًا في العالم العربي عجزت 
الدوائر المتخصصة عن صناعته 
والتعتقد أنك دخلت إلى كل بيت 
في اليمن فقط وإنما في الجزيرة 

العربية(.

فبركات صحيفة  وتعليقًا على 
)الناس( قال البركاني : )أال يخجل 
هؤالء من الكذب الذي صار دينهم 
وديدنهم  ؟ وأي دين يدَّعونه؟ وأين 
هم من قوله تعالى : ) أال أن لعنة 

اهلل على الكاذبين(.
مضيفًا :) ثم إذا كان الكذب صار 
بضاعتهم في اليمن وعرفها الناس، 
ن  يكتشفو ن  بو لمغتر ا هم  فها
أكاذيبهم اليوم في أبشع صورها( .

مختتمًا بقول الشاعر : 

 )لو كل كلب عوى ألقمته حجرا 
 ألصبح الصخر  مثقااًل بدينار(.
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حضر الزعيم علي عبداهلل صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
مهرجان الجنادرية في الرياض 

بالمملكة العربية السعودية.
السابق  الجمهورية  لرئيس  وأقيم 
مهرجان  ف��ي  كبير  رسمي  استقبال 
ال��ج��ن��ادري��ة، وك����ان ف��ي استقباله 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري 
نائب رئيس الحرس الوطني والذي اقام 
للزعيم علي عبداهلل صالح ومرافقيه 
مراسيم استقبال رسمية ومأدبة عشاء 
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك 

عبداهلل بن عبدالعزيز.
وطاف رئيس المؤتمر الشعبي العام 
مع مرافقيه بأقسام واجنحة المهرجان، 
وكان في استقباله عشرات اآلالف من 
زوار الجنادرية من أبناء المملكة والجالية 
اليمنية وعرب وأجانب حيث اصطفوا على 
جانبي الطريق مرددين اغاني واهازيج 

ترحيبية برئيس المؤتمر الشعبي العام 
عبروا فيها عن تقديرهم وإجاللهم له 
ولمواقفهم العظيمة التي عززت روابط 
اإلخ���اء والمحبة بين أب��ن��اء الشعبين 
الشقيقين وكذلك مواقفهم الثابتة تجاه 

قضايا األمة.
وقد أبدى الزعيم علي عبداهلل صالح 
اعجابه بما شاهده باالقسام واالجنحة 
المختلفة لمهرجان الجنادرية وما احتواه 
من عروض تجسد مدى غ��زارة التراث 
الثقافي للمملكة العربية السعودية، 
واع��ت��ب��ره م��ك��س��ب��ًا ل��ل��ت��راث العربي 
واالسالمي.. وثمن الجهود المبذولة من 
قبل القائمين على هذه الفعالية الثقافية 

التراثية الرائعة.
وق���ال: “ان��ه ورغ��م انشغاالت خ��ادم 
هلل  ا عبد لملك  ا يفين  لشر ا مين  لحر ا
بن العزيز بالقضايا الداخلية وقضايا 
االمتين العربية واالسالمية.. اال أن ذلك 

لم يثنه عن تبني هذا المشروع الضخم و 
االستمرار في دعمه وجعله بهذا المستوى 

الكبير والمتميز.
واضاف: “لقد التقيت منذ مجيئي الى 
المملكة بعدد من المفكرين والمثقفين 
العرب والمسلمين الذين دعوا للمشاركة 
في هذا المهرجان، وهم من رواد الثقافة 
والفكر، واب��دوا إعجابهم واندهاشهم 
بذلك، وها أنا اليوم اقوم بهذه الزيارة 
واالطالع على التظاهرة الثقافية واجد 
نفسي مندهشًا تمامًا، وه��ذا االنجاز 
الضخم على أرض الواقع يكبر يومًا بعد 
يوم، والشك ان الزوار الذين يتدفقون 
بمئات اآلالف من مختلف انحاء العالم 
سيشجع السياحة ال��ى المملكة وكذا 
السياحة الداخلية بشكل كبير، واننا 

لسعداء بما رأيناه وبما ُأنجز “.
وق���د أب��ل��غ ال��زع��ي��م ال��ص��ال��ح، أخ��اه 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري 

نقل م��ش��اع��ره ال��ى خ���ادم الحرمين 
الشريفين .

رافقه خ��الل ال��زي��ارة الشيخ سلطان 
البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام والشيخ محمد بن ناجي 
الشايف عضو اللجنة العامة وعبده محمد 
الجندي عضو اللجنة العامة وعلي حميد 
جليدان عضو مجلس الشورى وعدد من 

المرافقين.
ويُذكر ان الزعيم صالح كان قد اجرى 
فحوصات طبية كما اجرى عمليات جراحية 
بسيطة في مدينة األمير سلطان بن 
العزيز الطبية العسكرية وذلك الستخراج 
شظايا من جسمه جراء التفجير االرهابي 
الذي استهدف اغتياله مع كبار قيادات 
الدولة والمؤتمر في تفجير مسجد دار 
الرئاسة.. ومن المقرر ان يعود الزعيم 

صالح خالل االيام القادمة الى صنعاء.

الزعيم يحضر مهرجان الجنادرية

نفى م��ص��در مسئول في 
مكتب الزعيم علي عبداهلل 
ص��ال��ح- رئ��ي��س المؤتمر 
الشعبي العام- المزاعم التي يروّج 
لها مراسل قناة “الجزيرة” القطرية، 
المدعو الشلفي، واصفًا إياها بأنها 
“محض أك��اذي��ب واف��ت��راءات ودس 

رخيص”.
ل�  ف��ي تصريح  المصدر  واعتبر 
“الميثاق” أن ما يدّعيه  ذلك البوق 
يندرج في إط��ار محاوالت التطاول 
على الزعيم علي ع��ب��داهلل صالح 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئ��ي��س  ر
وتاريخه النضالي والوطني العظيم 
الناصع البياض واإليقاع بينه وبين 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
األول  لنائب  ا لجمهورية  ا رئيس 
لرئيس المؤتمر األمين العام، كما 
تأتي تلك االكاذيب في سياق البحث 
عن بطوالت وهمية واختالق أحداث 
ووقائع ليس لها وجود إال في مخيلة 

من قالها أو من كتبها إفكًا وزورًا.
وقال المصدر: إن ما يردده مراسل 
قناة »الجزيرة« ال��ذي يمّثل بوقًا 
ألطراف معروفة استهداف لزعزعة 
أمن واستقرار ووحدة اليمن، وقد دأب 
على الكذب اتّباعًا للمقولة المعروفة: 
“اك���ذب ث��م اك���ذب حتى يصدقك 

الناس”.
مشيرًا ال��ى أن اس��ت��م��رار  تعمده 
اإلس��اءة ليس للزعيم علي عبداهلل 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
وحده بل للشعب اليمني من خالل 
ترويجه الشائعات واألكاذيب التي 
تتنافى مع مبادئ وأخالقيات اإلعالم 

والمهنية والصدق واألمانة  الحرّ 
الصحفية.

ووص��ف المصدر شلفي الجزيرة 
ب�»كلوركس« على غرار »ويكليكس« 

رغم الفرق الشاسع بينهما..
موكدًا أن المؤتمر الشعبي العام 
سيحتفظ بحقه في مقاضاة الشلفي 
وم��ن يقف وراءه إلص��راره��م على 
اإلس���اءة للقيادات العليا للمؤتمر 
والسعي لشق الصف الوطني وعرقلة 

الحوار..
المصدر من استمرار  واستغرب 
حزب اإلص��الح في غيه عبر أبواقه 
وعدم اقالعه عن الذنب بحق الوطن 
والشعب وما خلفه من فوضى ودمار 
وادخ��ال البالد في أزم��ة خانقة من 

سنتين..
وقال المصدر: كلما قلنا إن اإلصالح 
سيقلع عن ذنوبه وسيغلب مصلحة  
الوطن وستنجلي األزمة، قال اإلصالح 

»هذا مبتداها«.
وج���دّد المصدر تأكيده على أن 
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام سّلم السلطة 
طية  ا يمقر د يقة  بطر ع��ي��ًة  ا ط��و
وحضارية  وعبر االنتخابات وصندوق 
االقتراع صونًا للدم اليمني الغالي 
وإنقاذًا لوطن الثاني والعشرين من 
مايو من األزمة المفتعلة التي عصفت 
به منذ مطلع العام 2011م، وحمايًة 
للمكتسبات والمنجزات التي تزين وجه 
الوطن في  كافة المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية والثقافية 

التي تحققت خالل العقود الماضية.

وردًا على التسريبات التي يزعم 
أصحابها بعدم ع��ودة الزعيم الى 
أرض الوطن من رحلته العالجية أكد 
المصدر ان ال صحة لذلك أبدًا وان ما 
يردد هي إشاعات كاذبة، ليس لها 
أصل وال حقيقة إال في خيال من يسير 
في فلك تلك العناصر التي تسرب 
تقارير مغلوطة إلى المجتمع الدولي.. 
محاولة من وراء ذلك عرقلة التسوية 
السياسية والحوار الوطني الشامل 
وقد انفضح كذبها ومراميها التآمرية.
ولفت المصدر الى أن الزعيم علي 
عبداهلل صالح مواطن يمني ومن 
أعظم ال��ق��ادة في التاريخ اليمني 
التبابعة  المعاصر وه��و من نسل 
وملوك حمير وسبأ، بل ومن أنقى 
أنجبت  التي  اليمني  الشعب  فئات 
الملوك والعلماء والقادة البارزين 
الذين صنعوا تاريخ اليمن السعيد 
عربيًا  نورها  لتي شع  ا بحضارته 

وعالميًا.
م��ؤك��دًا “أن علي ع��ب��داهلل صالح 
سيبقى في وطنه وال تستطيع أية قوة 
مهما كانت أن تمنعه من البقاء في 
اليمن وممارسة حياته الطبيعية فيها 
مثله مثل أي مواطن، كما ال يستطيع 
أي طرف مهما بلغت قوته ونفوذه أن 

يرغمه على الخروج من وطنه.
وسخر المصدر مما يروجه البعض 
من اشاعات بهذا الخصوص.. معتبرًا 
ذلك محاوالت تطاول بائسة من قبل 
عناصر ال تستحق ان تذكر، وشعبنا 
يعرفها تمامًا و»ليس لها في العير وال 

في النفير«.

مكتب الزعيم  يفند مزاعم “الشلفي” 
ويؤكد أنها أكاذيب وافتراءات رخيصة

البركاني لـ»الميثاق«:

عودة الزعيم مؤكدة 100٪ وال 
صحة لما يروجه المغرضون

وسط استقبال رسمي وشعبي

وصفه بـ»كلوركس« الجزيرة

أكد الشيخ سلطان البركاني- األمين العام المساعد 
للمؤتمر- أن الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- سيعود األسبوع القادم 
إلى أرض الوطن بعد رحلة عالجية في المملكة العربية 
السعودية أجرى خاللها عدة عمليات تكللت جميعها بالنجاح.
وقال البركاني الذي يرافق الزعيم في رحلته العالجية 
في تصريح ل�»الميثاق«: إن عودة الزعيم علي عبداهلل 
صالح إلى أرض الوطن مؤكدة 100% وال صحة لما يهرف 

به المغرضون.
 وأضاف: “لقد اطمأن األطباء المشرفون على عالج الزعيم 

على العمليات التي أجريت له وأكدوا شفاءه بشكل تام”.
وثمن البركاني اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية 
الشقيقة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
بن عبدالعزيز واطمئنانهم الدائم على صحة الزعيم علي 

عبداهلل صالح.
وحيا وف��اء أبناء الجالية اليمنية بالمملكة ال��ذي تجلى 
باستمرار توافدهم لزيارة الزعيم علي عبداهلل صالح 
واالطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العمليات التي أجراها.
وعلى صعيد آخر أجرى الشيخ سلطان البركاني رئيس 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر األمين العام المساعد ومعه األستاذ 
عبده الجندي نائب وزيراالعالم عضو اللجنة العامة الناطق 
باسم المؤتمر وحلفائه، عدة لقاءات موسعة مع أبناء الجالية 
اليمنية في المملكة ناقشوا خاللها أوضاع المغتربين، حيث 
أطلع الشيخ البركاني أبناء الجالية خالل تلك اللقاءات على 
المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية وفي مقدمتها 
الحوار الوطني ومسار التسوية السياسية التي يقودها 
المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر األمين العام- بنجاح للخروج باليمن إلى 
بر األمان وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.
مؤّكدًا للمغتربين أن اليمن يخطو نحو األمن واالستقرار 
والمستقبل األفضل، وأن المؤتمر وحلفاءه يحرصون على 
إنجاح الحوار الوطني إلخراج البالد من األزمة وإنهاء معاناة 
المواطنين من تداعياتها وبما يهيّئ األجواء المناسبة لعودة 

االستثمارات وتحريك عجلة التنمية.

احتشاد جماهيري عربي حول الزعيم وقيادات 
المؤتمر يُفقد )االصالح( أعصابه


