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بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
عبدالله صالح زار وفد رفيع المستوى من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام األسبوع الماضي السفارة المصرية في صنعاء 
وذلك لمشاركة السفارة المصرية والجالية المصرية والشعب 
المصري الشقيق احتفاالتهم بنجاح العملية الديمقراطية 
وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر 

العربية.
ونقل الوفد المؤتمري الذي رأسه الشيخ سلطان البركاني، 
للسفارة المصرية تهاني وتبريكات قيادة المؤتمر بنجاح 
العملية االنتخابية وانتهاء التقاليد الرفيعة لتسليم السلطة 
وتمنياتهم للشعب المصري استكمال خارطة الطريق التي 

اختارها الشعب المصري للعبور إلى األمن واالستقرار. 

وحمل الوفد تحيات قيادة المؤتمر للرئيس عبدالفتاح 
السيسي، متمنيًا له التوفيق بأداء مهامه التاريخية مؤكدين 
أن دور مصر المحوري في كل مراحل التاريخ.. العربي يشكل 
صمام أمان واستقرار المنطقة برمتها واستعادة الشعوب 
العربية لزمام المبادرة في اختيار الطريق المؤدي إلى صيانة 

مصالحها العليا وتضامنها القومي.

وفد مؤتمري يهنئ بتنصيب السيسي رئيسًا لمصر

وق��ال المصدر: إن اإلص��اح آخ��ر من يتحدث عن 
الشعب وعن مصالحه بعد أن هدم كل مصالح الشعب 
منذ 2011م وف��ش��ل ف��ش��ًا ذري��ع��ًا بتوفير الحد 
األدنى من الخدمات والمشتقات النفطية والكهرباء 
والمستوى المعيشي للمواطنين من خال وزرائه أو 

الوزراء المنتسبين إليه.
واستغرب المصدر أن يشير البيان إلى اتهام أطراف 
تستهدف إفشال الدولة، متساءاًل: أي دولة يتحدث 
عنها اإلص��اح؟.. أهي الدولة التي نحن جزء ال يتجزأ 
منها وق��د فشلت حكومتها فشًا ذري��ع��ًا وجعلت 
الناس ليل نهار يبحثون عن دب��ة بترول أو ديزل 
ويعيشون الليل والنهار في ظام دامس ويفتقدون 
األمن واالستقرار على مرأى ومسمع من العالم ودمروا 
االقتصاد ونهبوا المال العام وأفلسوا بالخزينة العامة 
وتحولوا إلى لصوص للتجمع اليمني لإلصاح..؟! أم أي 
حكومة يقصد والشعب اليمني الذي تحدث البيان 
عنه قد عرف جيدًا حجم الكذب والزور والشعارات 
الفارغة التي كان يرفعها اإلصاح في سنوات سابقة 

وعرف ممارسته المشينة خال السنوات الماضية، وأن 
كل تلك الشعارات أصبحت خالية المضمون وأن أول 
من اعتدى على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وقطع 
الطرقات واعتدى على المعسكرات هم التجمع اليمني 
لإلصاح وهم من دم��روا ممتلكات الدولة ومبانيها 
واستولوا عليها، وأن اإلصاح آخر من يجب أن يتحدث 
باسم الشعب بعد أن عرفه الشعب وأن الزيف والكذب 
قد صار مكشوفًا وأن الشعب ال يقبل هذيان المجانين 
وال إسفاف المسفين وال مغالطة وكذب المتمرسين 

على الكذب.
وأض��اف المصدر: لقد ص��ار كل ش��يء ل��دى الشعب 
محسوسًا وملموسًا وال يحتاج إلى تدليس أو مغالطة 
فقد صبر عليهم منذ العام 2011م واكتشف زيفهم 
ونهبهم للمال العام وتدميرهم للوظيفة العامة 
وتزييفهم لوعي الناس وتدمير كل ما هو جميل، كما 
أن العالم العربي واإلسامي قد كشف زيف اإلخوان 
المسلمين في كل مكان وأن مثل هذا البيان الصادر 
عن اإلصاح إنما ينطبق عليه مقولة )إذا لم تستِح 

فاصنع ما شئت(. 
وخاطب المصدر حزب اإلصاح :يا أدعياء اإلسام 
أي��ن المشتقات النفطية ألرب��ع��ة أشهر كاملة ألم 
يكن وزي��ر المالية هو ال��ذي رف��ض ش��راء الكميات 
وفقًا للموازنة العامة للدولة منذ الربع الرابع للعام 
2013م وحتى هذه اللحظة ورفض تقديم الدعم 
لشراء المشتقات ما خلق هذه األزمة الطاحنة؟! ألم 
يكن مأجوروكم واألعضاء المنتمون لكم في اإلصاح 
الذين طلبتم منهم في عام 2011م االعتداء على 
أبراج الكهرباء وأنابيب النفط هم من يعتدون على 
أبراج الكهرباء والنفط حتى هذه اللحظة ومحافظوكم 
في مأرب والجوف يستلمون مئات المايين بل والتي 
وصلت إل��ى حد المليارات باسم التصالح مع أولئك 
الذين يقطعون الكهرباء والنفط؟! فلماذا تّدعون 
أنكم تجهلون ما تصنعون ؟!ألستم من يبتز الخزينة 
العامة باسم إعادة الكهرباء وأنابيب النفط ؟!ألستم من 
كلف البلد مليارًا ومائتي مليون باسم الطاقة المشتراه 
فيما األص��ل أن البلد تعيش في ظام وال توجد أية 
طاقة مشتراه؟! ألستم من عاث في األرض فسادًا 
وأفسد الوظيفة العامة بالجهلة وخريجي المعاهد 
ات؟!  العلمية ممن ال يملكون أي تخصص أو ك��ف��اء
ألستم المسئولين عن عدم وجود سياسة مالية في هذا 
البلد والنتيجة ما وصلنا إليه اليوم؟! ألستم مسئولين 
عن نكبات البلد بشكل عام؟! ألستم من جعل طريق 
المعارضة هي قطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة 
وسرقة المال العام والسطو على البنوك والهيئات 

والمؤسسات والمصالح.
واختتم المصدر بالقول: أيا هؤالء اخجلوا أيا هؤالء 
ال تكذبوا أيا هؤالء ال تضللوا وحسبنا في الختام قوله 
تعالى: »أال لعنة الله على الكاذبين«.. وعليكم أاّل ترموا 

فشلكم وسرقاتكم ونهبكم على اآلخرين .

عبر األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني 
رئيس الكتلة البرلمانية عن أسفه 
لحالة السقوط المروع الذي وصل إليه 
بعض ال��دائ��ري��ن ف��ي السياسة هذه 
األيام والوسائل اإلعامية وأكاذيبهم 
التي ال يخجلون من أن تصبح مادة 

لتلك الوسائل اإلعامية.
مؤكدًا أن ما نشره موقع »العين 
أوناين« وتناولته مواقع أخرى عن 
جلسة مقيله كما ج��اء في الخبر من 
أن الرئيس علي عبدالله صالح فشل 
للمرة الخامسة بعمل ان��ق��اب على 
الرئيس هادي بإحداث الفوضى التي 
عمت شوارع العاصمة صنعاء األربعاء 
بأنه ه��راء وعمل غير م��ؤدب وغير 
أخ��اق��ي وال ي��ص��در إال ع��ن نفوس 

مريضة.
وقال البركاني:إن أولئك ال يحملون 
أدن��ى قيم أو أخ��اق أو رجولة وأن ما 
نسبوه إلى سلطان البركاني ال أساس 
له من الصحة فسلطان البركاني ليس 
لديه مقيل ال اليوم وال يوم أمس وال 
قبل أسبوع ألن��ه متوقف عن مضغ 
القات منذ إجراء عملية القلب المفتوح 

في سبتمبر الماضي .
وأضاف :إن ما زعم عن حديث في مقيله إنما هو تعبير عن 
حقارة الذين نشروا الخبر وأنهم أغبياء كل الغباء وأنهم أرادوا أن 
يزوروا أخبارًا ترضي سذاجتهم ففشلوا ألن سلطان البركاني ال 
يقيم مقيًا هذه األيام وأن الرئيس صالح ليس خؤونًا وال متآمرًا،وال 
انقابيًا ولم يكن له أي دور فيما جرى، ألن ما جرى مرتبط بانعدام 
المشتقات النفطية وانقطاعات الكهرباء في عموم الجمهورية 

وليس بغيره. 
وقال البركاني :على أصحاب المواقع والوسائل اإلعامية الذين 
يقترفون التزوير والكذب وال يعيشون إال عليه ويقتاتون منه 
أن تصحوا ضمائرهم حتى أثناء هذه األزمة الخانقة التي دمرت 
كل شيء في حياة الناس وهم ي��رون اليمن غارقة في الظام 

وي��رون طوابير السيارات على امتداد 
ال��ك��ي��ل��وم��ت��رات للبحث ع��ن المشتقات 
النفطية.. إن أي ق��ارئ يقرأ الخبر آنف 
الذكر يرى فيه نوعًا من الغباء المكشوف 
والسذاجة فهو بدأ بالحديث عن استنكار 
سلطان البركاني لما حدث وانتهى من أن 
سلطان البركاني كان غاضبًا من تقاعس 
بعض أعضاء مجلس النواب من أعضاء 
المؤتمر ب��إخ��راج ح��ش��ود إل��ى العاصمة 
صنعاء وهو أمر ال يستقيم على اإلطاق 
أن يبدأ سلطان البركاني مستنكرًا بما 
حدث في العاصمة ثم ينتهي غاضبًا من 
تقاعس المؤتمريين عن الخروج بحشود 

كبيرة.
وقال البركاني: إن على من كتبوا هذا 
الخبر أن يذهبوا إلى المعاهد الخاصة 
ليتعلموا العمل السياسي واإلعامي 
ألن��ه��م ب��ه��ذه ال��ف��ب��رك��ات اإلع��ام��ي��ة 
وال��ك��ذب المفضوح إنما يعبرون عن 
جهالتهم وعدم فهمهم ألدنى مبادئ 
العمل السياسي واإلعامي على اإلطاق 
وأنهم مجرد »أغنام سائمة« يكتبون 
كل ما يقال لهم وال يفهمون لفظًا وال 
معنى وهذه هي سمة الجهلة والكاذبين 
والمنافقين ودائ��م��ًا ص��اح��ب الكذب 
مفضوح مهما ك��ان فصيحًا بليغًا ألن 
بضاعته الكذب وهو ما حدث فيما نسب إلى سلطان البركاني 
كما جاء في بداية الخبر ونهايته مما يدل داللة قاطعة أن 
من أرادوا ترويجًا لعمل انقاب أو نسب التهمة إلى الرئيس 
صالح أغبياء بما يصنعون ألن الشعب يعيش ظروفًا صعبة 
أجبرته على الخروج وطوابير السيارات المستمرة على مدى 
أربعة أشهر والظام الدامس الذي يغطي على اليمن كلها 
هذه األيام ال يحتاج إلى من يدفع أو يحرض، وعليهم أن ال 
يوهموا أنفسهم بأن هناك خصومًا فالخصم الرئيسي هو عدم 
توريد المشتقات النفطية وتوزيعها للناس وانقطاع الكهرباء 
وعليهم أن ال يوهموا أنفسهم بخيوط العنكبوت أو يتعلقون 
بها كالغريق الذي يتشبث بأوراق الطحلب والله المستعان 

على ما تصفون .

مصدر مؤتمري ُيفند أكاذيب اإلخوان ويعري فسادهم

ما تشهده البالد من معاناة وانفالت سببه »اإلخوان«
البركاني يدحض اكاذيب »االصالح«

ضيق الحال أخرج المواطنين 
وليـــس »صـــالح« 

فبركات الجهلة تعبر 
عن عدم فهمهم 
ألبجديات العمل 
السياسي واالعالمي

�ه الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رسائل  وجَّ
إلى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام، على صلة باألحداث األخيرة وتداعياتها الناجمة عن 
أزمات الوقود والمشتقات والخدمات األساسية ومظاهر احتجاج المواطنين 

في العاصمة صنعاء.
ر، بل ووصلت  ك مدبَّ وفند حازب المزاعم التي يجري الترويج لها لإليهام بتحرُّ
إلى االشتغال على ما تصفه ب�"االنقاب" المخطط, من وراء خروج مظاهر 
احتجاج عفوي وشعبي ولم يسجل عنفًا ُيذكر، يوم األربعاء، بالعاصمة على 

خلفية تفاقم أزمة المشتقات والوقود والخدمات األساسية.
مشيرًا إلى أن الناس لم تخرج من أجل أحد أو "من أجل زيد وعبيد".

وخاطب الرئيس، بأن يثق أن ال أحد في قيادة المؤتمر يمكن أن يتآمر أو 

ينقلب عليه.
وكتب حازب في صفحته بموقع التواصل االجتماعي فيسبوك:

والله إن الخوف والجوع وراء خروجهم، وقد يندس فيها من له غرض آخر.
لهذا... فقد وجب عليك سماع هذه األصوات"..

وفي رسالة ثانية، أيضًا، كتب حازب:
"أخونا فخامة الرئيس المشير هادي..

ثق كل الثقة بأن إخوانك في قيادة المؤتمر والتحالف سيختلفون معك أحيانًا 
ويتفقون معك أحيانًا.. ويرضون أحيانًا ويغضبون أحيانًا.. وسيلومونك مّرة 

ويشكرونك مّرات كثيرة.
لكّنهم أبدًا أبدًا لْن ولْم يتآمروا عليك.. ولْن ولم ينقلبوا عليك.. ولن يخططوا 

لذلك.

حازب في رسالة للرئيس :

 نختلف معك لكننا ال نتآمرعليك

مصدر مؤتمري ُيكذب »الشارع« ويسخر من تصريحات »السقاف«
علق مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي 
العام على ما نشرته صحيفة الشارع من خبر 
زعمت فيه ان الزعيم علي عبدالله صالح 
ذهب إلى »موفمبيك« بناًء على طلب لجنة 
م هو محزن 

َ
ك

َ
العقوبات..وقال المصدر: ل

أن تسقط صحيفة ال��ش��ارع ه��ذا السقوط 
ال��م��روع وه��و ليس ج��دي��دًا عليها اقتراف 
الكذب واختاق االقاويل بل أحيانًا تنقل عن 
اجتماعات سرية وكأنها حاضرة معهم وكل 

شيء من خيال إدارة الصحيفة.
واض���اف ال��م��ص��در: ن��ق��ول ل��ه��ؤالء إن علي 
عبدالله صالح، يا أيها الكاذبون لم ُيدع ولم 
يذهب إلى »موفمبيك« وأن كل ما زعمتموه 
أكذب من الخيال واذا كنتم تحترمون المهنية 
إن بقيت لديكم مهنية فإن عليكم المسارعة 
إلى االعتذار واذا كانت الصحيفة قد كسدت 
ولم يعد لديها ق��راء وتريدون رفع أعداد 

قرائها بالحديث عن »صالح« فكان 
األول����ى ب��ك��م أن تبحثوا عن 

وس��ائ��ل أخ���رى للتكسب 
خ����ي����رًا م����ن االف����ت����راء 
وال��ك��ذب وبمثل هذه 

الفرية. 
ل المصدر  وت��س��اء
عن ماذا ستقولون 
ل��ق��رائ��ك��م ب��ع��د أن 

ق�������رأوا ه�����ذا ال��ن��ف��ي 
ال���ق���اط���ع أم ان���ك���م قد 

تعودتم على ال��ك��ذب ده��رًا 
ول���م ي��ع��د للخجل ل��دي��ك��م م��ك��ان��ًا؟! 

ياسبحان الله!!
من جهة ثانية عبر مصدر في المؤتمر 
الشعبي العام عن أسفه للتصريحات الصادرة 
عن مستشار رئيس الجمهورية الدكتور 

فارس السقاف الذي تبرع باختاق 
األك�����اذي�����ب وال����م����ب����ررات 
والمزاعم الباطلة حول 
إغ�����اق ق���ن���اة ال��ي��م��ن 

اليوم.
وق��ال المصدر: كان 
األول����ى بالسقاف 
ق��ب��ل أن ي��س��رع 
للتبرع بالمبررات 
م�����ع�����ت�����ق�����دًا أن�����ه 
سيكسب رض��ا رئيس 
ال��ج��م��ه��وري��ة- ال�����ذي هو 
مستشار له -كان األولى به أن يسأل 
الرئيس ألنه النائب األول لرئيس المؤتمر 
واألمين العام للمؤتمر الشعبي العام الذي 
صرف من خزائن المؤتمر الشعبي العام 11 
مليون دوالر تكاليف لقناة اليمن اليوم، وكان 

الرئيس سيقع في المحذور الذي وقع فيه 
السقاف بتصريحه والكذب الذي قاله دون 

ات التي زعمها. خجل واالدعاء
وأوضح المصدر أن السقاف أراد من خال 
تلك األكاذيب أن يوهم الرأي العام بأشياء ال 
حقيقة لها على اإلط��اق رغم أننا نعلم انه 
موظف حاول االجتهاد من باب اإلرضاء لسيده 
ولكنه فشل ألنه لم يقل كلمة حق واحدة فيما 
صرح به وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب 
وأن قناة »اليمن اليوم« أنقى وأشرف من أن 

يلوثها فارس السقاف.
ونصح المصدر السقاف أال يكون دائمًا 
مهرواًل بعيدًا عن الحقيقة بحيث يكون همه 
إرضاء الحاكم -أي حاكم- وقد فعل ذلك مع 
رؤساء سابقين ولن يكون رئيس الجمهورية 
عبدربه منصور هادي آخر من سينافق معه 

فارس السقاف.. 

عّبر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام عن أسفه لحالة الجنون التي وصلت إليه األمانة العامة 
للتجمع اليمني لإلصالح في اجتماعها الدوري المنعقد األربعاء كما جاء في خبر االجتماع الذي بثته 
وسائل إعالم اإلصالح والتي ادعت فيه أنها وقفت أمام التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية 
أو ما يتعرض له الوطن من أعمال تخريب ممنهجة تهدد أمنه واستقراره وسلمه االجتماعي من قبل 

أطراف معروفة بعدائها للشعب الذي لفظها تستهدف إفشال الدولة.

في بيان نعي:

المؤتمر وحلفاؤه: رحيل المناضل 
عادل مقيدح خسارة للوطن

نعت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وفاة 
المناضل والقيادي البارز عادل آل مقيدح أمين عام حزب جبهة التحرير الذي رحل 
إلى جوار ربه يوم الخميس بعد مسيرة حافلة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن. 
واعتبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في 
برقية عزاء أن رحيل األستاذ عادل آل مقيدح يمثل خسارة للوطن وألحزاب التحالف 
الوطني حيث كان الراحل واحدًا من المناضلين والسياسيين القائل الذين أسهموا 
في الحركة الوطنية وفي إرساء العملية الديمقراطية من خال حزب جبهة التحرير 
ثم في إطار أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكان له مواقف وطنية مشرفة في 
مختلف محطات النضال الوطني سواء إبان االستعمار البريطاني لجنوب الوطن ،أو من 
خال مواقفه الوحدوية ودفاعه عن النظام الديمقراطي والوحدة الوطنية بشجاعة 
ووضوح..وعبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
عن خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل عادل آل مقيدح وإلى كافة أعضاء 
وكوادر أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ،وحزب جبهة التحرير.. سائلين الله العلي 

القدير أن يلهم الجميع الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يذكر أن المرحوم المناضل عادل احمد علي مقيدح »69« عامًا كان أحد أبرز 
المناضلين في حرب التحرير ضد االستعمار البريطاني وكان قائد فرقة العاصفة في 

عدن، تقليد عددًا من المناصب خال مسيرة حياته.


