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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

نهج التصالح والتسامح
حل قضايا اليمن ومشاكله وتجاوز ما تفرزه من تحديات وأخطار  

على وحدته وأمنه واستقراره ال يكون عبر الصراعات والحروب 
والفتن، بل باصطفاف أبنائه وتماسكهم المؤسس على مداميك التصالح 
والتسامح والشراكة والتالقي على القواسم المشتركة عبر حوار تنطلق 
أطرافه من إيمان عميق بثوابت الجمهورية والوحدة والديمقراطية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها خيارات الشعب التي ناضل من 

أجلها وقدم التضحيات في مختلف مراحل تاريخه المعاصر.
هذا هو النهج الذي كان وال يزال وسيبقى مصدر قوة المؤتمر الشعبي 
العام وسر التفاف جماهير شعبنا حوله وثقتهم بحكمة قيادته وصحة 
وصوابية مواقفها في كل المنعطفات التي مر بها الوطن بما في ذلك أزمة 
٢٠١١م، والتي سبقها وصاحبها دعوات التصالح والتسامح، وأن ما يمر 
به اليمن ال يحل إالَّ بجلوس الجميع على طاولة الحوار، وهذا هو بالضبط ما 
رون والحريصون من أبناء اليمن واألشقاء في مجلس التعاون  سعى إليه الخيِّ
الخليجي واألصدقاء من المجتمع الدولي لمواجهة االنــزالق إلى كارثة 
وضعتنا على حافتها حماقات البعض الذين آن األوان أن يدركوا ويعوا أن 
األوضاع والظروف التي أوصلنا إليها إصرار البعض على تحقيق أهدافه 
وفرض إرادته بوسائل العنف والصراع واالحتراب والتخريب واإلرهاب، 
رغم أن الــدروس والعبر المستخلصة من الماضي والحاضر تؤكد أن ال 
مصلحة ال إلطرافها وال للوطن من استمرارها، فالمعطيات الراهنة تتطلب 
تفسيرًا سياسيًا مختلفًا يؤدي إلى فهم حقيقي ألهمية االصطفاف الوطني 
والمصالحة الشاملة، ال يستثنى منها أحد, وتقوم على اإليمان بحقيقة 
أن ال طريق آخر أمامنا إالَّ المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني التي أجمع عليها شعبنا بكافة مكوناته االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية والثقافية والفكرية، فهي صمام األمان لعبور سفينة اليمن 
بحر األزمات لترسي على شواطئ الغد األفضل الذي تسود فيه المحبة 

واإلخاء.. ليعم كل أبنائه السالم والوئام.

كلمة 

برئاسة رئيس الجمهورية- األمين العام

الرئيس يثمن الدور الوطني الكبير الذي لعبه المؤتمر في التعاطي مع تداعيات أزمة ٢٠١١م
اللجنة العامة تستعرض المستجدات في الساحة والصعوبات أمام التسوية والمخاطر المحدقة بأمن البالد ووحدتها واستقرارها

المؤتمر يبارك دعوة الرئيس للمصالحة الوطنية الشاملة

على أعضاء المؤتمر التمسك بخيارات الشعب المتمثلة في 
الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات الحوار

ندعو الصطفاف وطني واسع ومصالحة شاملة ال يستثنى منها أحد
نشيد بالدور الذي لعبه أعضاء المؤتمر في مختلف 

مؤسسات الدولة وحرصهم على تقدم العملية السياسية
رأس الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية.. النائب األول لرئيس المؤتمر.. األمين   

العام للمؤتمر الشعبي العام، اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تحدث خالله عن آخر 
التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية والصعوبات الماثلة أمام التسوية السياسية وتعقيدات 

المرحلة الراهنة والمخاطر المحدقة بأمن البالد ووحدتها واستقرارها.
وأكد رئيس الجمهورية على الدور الوطني الكبير الذي لعبه المؤتمر الشعبي العام وقياداته وقواعده 

في التعاطي مع تداعيات األزمة السياسية منذ نشوبها في العام ٢٠١١ وحتى اآلن، داعيًا أعضاء المؤتمر 
وقياداته وهيئاته المختلفة إلى التمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل والتمسك بخيارات الشعب في الجمهورية والوحدة والديمقراطية ومخرجات مؤتمر 
الحوار. وأشاد الرئيس عبدربه منصور هادي بالدور الذي لعبه أعضاء المؤتمر الشعبي العام في مختلف 
مؤسسات الدولة وهوالدور الحريص على تقدم العملية السياسية وإنجاز مهام المرحلة الراهنة التي 

يتبوأ فيها فخامته موقع القيادة.
وأشار الرئيس إلى أن األوضاع الراهنة في البالد قد أفرزت جملة من المعطيات التي تتطلب تفسيرًا 
سياسيًا مختلفًا يقوم على الدعوة الصطفاف وطني واسع ومصالحة شاملة ال ُيستثنى منها أحد، تؤمن 
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل باعتبارها برنامجًا وطنيًا وخيارًا 

تفاصيل ص٢استراتيجيًا ال رجعة عنه أجمعت عليه مختلف القوى السياسية.

أكثر من ٤٠٠ شهيد فلسطيني جراء العدوان الصهيوني على غزة

صمت عربي وتواطؤ دولي.. وتركيا تفتعل أزمة مع القاهرة

أكثر من مائة شهيد فلسطيني حصدتهم اآللة العسكرية    
الصهيونية في قطاع غــزة حتى يــوم أمــس، ليرتفع عدد 
الشهداء الفلسطينيين إلى (٤٢٥) شهيدًا معظمهم من األطفال 
والنساء والشيوخ ومدنيين عزل جراء االعتداء المستمر على القطاع 

منذ ١٤ يومًا..
وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها أسرت جنديًا إسرائىليًا اسمه 

شاؤول آرون اثناء العمليات التي نفذتها ضد إسرائيل أمس األحد.
وأقر الجيش اإلسرائىلي بمقتل (١٣) جنديًا إسرائىليًا في قطاع 

غزة ليلة السبت/ األحد.

وكان الجيش اإلسرائىلي اعلن سابقًا عن مقتل خمسة جنود منذ 
الخميس بدء االعتداء البري على قطاع غزة مما يرفع عدد الجنود 

اإلسرائىليين القتلى إلى ١٨ جنديًا.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة (أمس) انها سلمت رسميًا 
مطالبها لاللتزام بالتهدئة مع إسرائيل إلى الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس واطراف عربية ودولية أخرى..
ووصفت تقارير فلسطينية الوضع اإلنساني في غزة بأنه مترٍد للغاية 
وأن آالف العائالت تنزح إلى مقرات األمم المتحدة، وطالبت بمزيد من 

العون من المجتمع الدولي..

كما أعلن تقرير أممي أن العدوان البري والغارات اإلسرائىلية الجوية 
على قطاع غزة نتج عنها تدمير كبير للبنى التحتية في القطاع من 
بينها خطوط الكهرباء الواصلة من األراضي المحتلة وخدمات المياه 

والصرف الصحي.
وأفاد تقرير مكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية في األراضي 
المحتلة أنه تم تدمير (١٨٩٠) منزًال جراء العدوان اإلسرائىلي، 
فضًال عن تشريد مئات العائالت واألسر في العراء ونزوحها إلى خارج 

مناطقها.
تفاصيل ص٣

في اتصاٍل له مع المشاركين في أمسية لمؤتمر العاصمة

الزعيم: جاهزون للمصالحة الوطنية والتسامح ولن نتحالف مع طرف ضد آخر
مرتكبو جريمة مسجد الرئاسة وجمعة الكرامة 
والمعتدون على المعسكرات ال مصالحة معهم

أكــد الزعيم علي عبدالله  
صـــالـــح رئـــيـــس الــمــؤتــمــر 
الشعبي الــعــام أن المؤتمر سيظل 
التنظيم الرائد في الساحة الوطنية، 
كما سيظل صامدًا أمام كل التحديات.
وقـــال رئــيــس المؤتمر فــي كلمة 
هاتفية إلى المشاركين في األمسية 
الرمضانية التي أقامها مساء االحد 
ــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام بــأمــانــة  ال
العاصمة تحت عنوان (أمسية شهيد 
اليمن عبدالعزيز عبدالغني) أن 
المؤتمر الشعبي العام مع المصالحة 
والتسامح، لكنه لن يتحالف مع طرف 

ضد آخر.
ــحــن جــاهــزون  وقــــال الـــزعـــيـــم: ن
للمصالحة والتسامح لكن المؤتمر لن 
يتحالف مع طرف ضد طرف آخر ولن 
يتنازل عن دماء من استشهدوا في 
ات اإلرهابية على دار الرئاسة  االعتداء
وعلى الشباب في جمعة الكرامة أو 
شــهــداء الــقــوات المسلحة واألمـــن 
ات على  الذين سقطوا خالل االعتداء

المعسكرات والمنشآت الحكومية.
وأضــــاف: يمكن أن يــكــون هناك 
مصالحة برعاية األشــقــاء، لكن لن 
تــدخــل جريمة التفجير اإلرهــابــي 
لمسجد دار الرئاسة وال جريمة جمعة 
الكرامة التي يقفون خلفها هم وال 
ات على المعسكرات  جرائم االعتداء
والــمــنــشــآت الحكومية ضمن هذه 
المصالحة.. ألن هــذه الجرائم أمام 

القضاء.
وتــابــع الــزعــيــم مخاطبًا قــيــادات 
ــعــاصــمــة:  ـــة ال ـــان ـــي أم الــمــؤتــمــر ف
ــمــؤتــمــر قـــوي وعــظــيــم وصــامــد  ال
رغــم المخططات اإلجــرامــيــة التي 
استهدفته واستهدفت قياداته 
منذ الــعــام ٢٠١١م وحتى اليوم، 
ــوم مــن أحــســن إلى  فالمؤتمر كــل ي
األحــســن، وسيظل قــويــًا بأعضائه 
وأنــصــاره وحلفائه والتفاف الشعب 

ـــه من  ــعــرض ل ــت ـــا ي حـــولـــه رغــــم م
االســتــهــداف واإلقــصــاء والتهميش 
ونهب لممتلكاته وتصفية قياداته.

لتحية  ا بتوجيه  كلمته  مختتمًا 
لكل قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار 
وحلفاء المؤتمر الشعبي العام في 
أمانة العاصمة قائًال: خواتيم مباركة.. 
وا حيلكم فالمؤتمر الشعبي العام  شدَّ

صامد صمود نقم وعيبان.
تفاصيل األمسية ص٣

البركاني: المؤتمر لن يتحالف 
مع االخوان وأوالد األحمر 

ــخ ســلــطــان   ــشــي ــــد ال أك
البركاني األمــيــن العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن 
المؤتمر لن يتحالف مع االخوان وال 
مع أوالد األحمر وال علي محسن.. 
وإنــمــا يــحــرص على الــذهــاب إلى 

سالم وأمن واستقرار اليمن..
وأشاد البركاني في كلمته التي 
ألقاها أمس في االمسية الرمضانية 
التي أقامها مؤتمر امانة العاصمة 
بصمود المؤتمريين خالل األزمة 

«الربيع العبري» والفوضى الخالقة.. وإسقاطهم لـ
مؤكدًا أن اإلصــالح يعيش في أســوأ حاالته ولكن المؤتمر 

الشعبي العام يحترم حق الشراكة الوطنية..
تفاصيل صـ٣

في الذكرى الثالثة الستشهاده

محبو «عزيز اليمن» يطالبون القضاء سرعة إحقاق العدالة
أحيا المؤتمر الشعبي العام     

ــي الــشــهــيــد  ــب ــح وجـــمـــيـــع م
عبدالعزيز عبدالغني الذكرى الثالثة 

لرحيله..
 وعــــددت الــبــيــانــات والفعاليات 
الــمــكــرســة بــهــذه الـــذكـــرى مناقب 
الــشــهــيــد وأدواره الــوطــنــيــة خــالل 
مــســيــرة حــيــاتــه الــحــافــلــة بالعطاء 

الوطني.
الفتين إلى أن تاريخ عزيز اليمن 

سيظل مرجعًا ومنهًال وطنيًا لألجيال 
اليمنية ولكل الوطنيين والمخلصين والشرفاء.

 وأشارت الفعاليات التأبينية إلى حجم الخسارة 

التي تكبدها الوطن والشعب اليمني 
برحيل االستاذ عبدالعزيز عبدالغني 

في ظروف حساسة جدًا.
 وطالبت الفعاليات السلطة القضائية 
سرعة البت في ملف جريمة مسجد دار 
الرئاسة وإلقاء القبض على المخططين 
والداعمين والمنفذين لتلك الجريمة 
البشعة التي استهدفت رئيس الدولة 
وكــبــار المسؤولين وراح ضحيتها 
ــقــيــادات بــيــن شهيد  الــعــديــد مــن ال
وجريح ومعاق وفي مقدمتهم الشهيد 

عبدالعزيز عبدالغني.. 
تفاصيل ص٩


