
الشعب يستقبل أبــــــــــــــــرز فرسان المؤتمر

المؤتم��ري   القي��ادي  اس��تقبل 
الشيخ نعمان دويد لدى وصوله 
أرض الوطن استقبااًل جماهيريًا حاشدًا 
وصف باألسطوري، شاركت فيه حشود 
كبيرة تقّدمتها قادة المؤتمر وأحزاب 
األح��زاب  وق��ادة  الوطن��ي  التحال��ف 
والتنظيمات السياس��ية والشخصيات 
المجتم��ع  ومنظم��ات  االجتماعي��ة 
المدن��ي ومواطنين توافدوا من مختلف 

المحافظات إلى مطار صنعاء الدولي.
وفور هب��وط الطائرة الرئاس��ية التي 
تق��ل الش��يخ نعم��ان دوي��د تدفق��ت 
الجماهي��ر إلى س��احة المط��ار بأعداد 
قي��ادات  ط��رت 

ّ
اض لدرج��ة  كبي��رة، 

المؤتمر ومرافقي الش��يخ نعمان دويد 
إل��ى الس��ير عل��ى األق��دام بع��د تعذر 
تح��رك الس��يارات التي تقلهم بس��بب 

الحشود الجماهيرية الكبيرة.
نعم��ان  الش��يخ  موك��ب  تح��ّرك  ث��م 
دوي��د باتج��اه منزل��ه وس��ط حف��اوة 

جماهيري��ة كبي��رة عكس��ت مدى حب 
الن��اس للش��يخ نعم��ان دوي��د وم��دى 
ش��عبية وجماهيرية المؤتمر الشعبي 
الع��ام، حي��ث عب��ر الموك��ب منطق��ة 
الحصبة في إشارة إلى التمّسك بمطلب 
تس��ليم جميع المتهمين والمتورطين 
والممّولين لجريمة تفجير مس��جد دار 
الرئاسة وإعادة من تم إطالق سراحهم 

إلى السجن.
وعم��د كثير من مس��تقبلي الش��يخ 
دوي��د إل��ى حم��ل مختل��ف األس��لحة 
لتوجيه رس��الة إل��ى الحكومة وأجهزة 
ال  أنه��م  مفاده��ا  والع��دل  القض��اء 
إط��ار  خ��ارج  الس��الح  يس��تخدمون 
القانون ويحترمون الدستور والقانون 
محذرين من اس��تمرار وعرقلة س��ير 
العدال��ة ف��ي النظ��ر له��ذه الجريمة 
اإلرهابية وضرورة معاقبة مرتكبيها 
ط له��ا حتى تأخ��ذ العدالة 

ّ
وم��ن خط

مجراها.
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صنعاء عاصمة الجمهورية وعدن عاصمتها 
االقتصادية والشتوية..

رؤية املؤتمر للحلول والضمانات
 للقضية الجنوبية

الزعيم: ضحايا وأسر شـــــــــــهداء دار الرئاســة ينتظـــرون العـدالـة
أك���د ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح  

-رئ��ي��س المؤتمر الشعبي ال��ع��ام- 
أن العدالة هي من ستنصف ضحايا جريمة 
تفجير مسجد دار الرئاسة.. حيث هنأ الشيخ 
نعمان دويد على عودته الى ارض الوطن من 
رحلته العالجية التي استمرت اكثر من عامين 
ونصف في عدة دول في السعودية او المانيا 
او بيروت ودبي.. وقال: وكذلك نهنئ قبيلته 
وكافة ابناء اسرته.. فعودته وهذا االستقبال 
الكبير من الجماهير التى توافدت من كل 
حدب وصوب ومختلف القبائل والمحافظات 
مدججين بأسلحتهم تعتبر محاكمة للخونة 
والعمالء الذين خانوا الوطن والقتلة الذين 
ارتكبوا تلك الجريمة االرهابية.. وقال الزعيم 
علي عبدالله صالح: ان ضحايا واسر شهداء 
جريمة دار الرئاسة ينتظرون تحقيق العدالة 

واح��ال��ة المتورطين ال��ى ال��ق��ض��اء م��ال��م فإنه 
سيتم رفع ملف القضية الى محكمة العدل 
الدولية الذي ال يزال موجودًا في النيابة العامة 
ووزارة العدل.. واضاف: ونتمنى على القيادة 
السياسية والعدالة في اليمن ان تتفهم معاناة 
أولئك الجرحى والمعاقين واسر الشهداء الذين 
سقطوا في جريمة دار الرئاسة وان تتحمل 
مسئولياتها لكي ال يضطر ان يأخذ احد حقه 
بالثار القبلي ألنه ال يمكن ان يترك احد منا 
دمه او جزءًا من اعضاء جسده اطالقا ولذلك 
يجب ان تتحمل القيادة السياسية مسئوليتها 
لكي ال تدخل اليمن في فتنة.. من جانبه عبر 
القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ 
نعمان دويد ، عن شكره الجزيل للزعيم علي 
عبدالله صالح ولكل الجماهير التي احتشدت 
الستقباله في مطار صنعاء الدولى لدى عودته 

الحضور الجماهيري الكبير استفتاء رافـــــــــض لالرهــــاب والمطالبــــة بالعــدالـــة
♢  وكيل محافظة حجة عضو مؤتمر الحوار 

الشيخ فهد دهشوش قال:
- ع��ودة الشيخ نعمان دوي��د نقطة تحّول مهمة في 
قضية جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة كونه آخر 
الجرحى العائدين من ال��خ��ارج، والحشود التي حضرت 
الستقباله تقدم رسالة واضحة للداخل والخارج وجميع 
الجهات بأن أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه لن يتهاونوا ضد مرتكبي هذه 
الجريمة الشنعاء وأنه يجب االقتصاص من المجرمين، 
كما أن الحضور يمثل رسالة قوية على خلفية اطالق 
ع��دد من المتهمين في ارت��ك��اب الجريمة، ومضمون 
هذه الرسالة  يقول: إذا كانت جريمة مسجد دار الرئاسة 
جريمة إرهابية، فالتهاون بها أكبر جريمة، وال قبول ألي 

تخاذل مع المجرمين والقتلة.
♢  محافظ محافظة حجة علي بن علي القيسي:

- نقول: الحمد لله على سالمة الشيخ نعمان دويد آخر 
العائدين من ضحايا جريمة دار الرئاسة في يوم )جمعة 

الله( التي لم يحدث لها مثيل في التاريخ.
واليوم وبمناسبة ع��ودة الشيخ نعمان دوي��د ها نحن 
نعتبر حضور الجماهير  استفتاًء لمكانة المؤتمر الشعبي 
العام ومحبة الشيخ نعمان دويد واستفتاء لرفض االرهاب 

والمطالبة بالعدالة.
♢  الشيخ أحمد بن صالح المنيعي  عضو مؤتمر 

الحوار الوطني قال:
- نعتبر اليوم يعتبر الميالد الثاني للشيخ نعمان دويد 
ونرحب به ترحيبًا حارًا وندين هذه الجريمة االرهابية، 
ونطالب بمحاكمة عاجلة لمرتكبي هذه الجريمة الشنعاء.
ها أن يفهموا  وعلى منفذي الجريمة ومن يقفون وراء
تمامًا رسالة االستقبال للشيخ دويد ويدركوا ان األمور 
إذا ما اتجهت في مسارها الصحيح بمحاكمة عادلة، ما لم 
فإن ردود األفعال ستكون قاسية وعليهم أن يقتنعوا 

وينصاعوا للقضاء.
♢  الشيخ محمد ناصر العامري عضو مجلس 

الشورى قال:
- أواًل الحشد الجماهيري الكبير للمؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه وأنصاره من أبناء الشعب اليمني يدل داللة عميقة 
على قوة ومكانة المؤتمر الشعبي العام وعودته السريعة 
ألخذ زمام األمور بإذن الله تعالى، كما أن العمل االرهابي 
الذي استهدف رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات 
الدولة بمسجد دار الرئاسة مدان ومستنكر من كل أبناء 
الشعب، ولعل هذه الحشود توصل رسالة واضحة مفادها 
أنه لن تذهب أرواح ودم��اء ضحايا تلك الجريمة هدرًا، 
ودوي��د اليوم عاد، ونأمل من قيادتنا السياسية سرعة 
إلقاء القبض على أولئك القتلة المجرمين.. اليوم انتهى 
ذلك الطابور المتآمر وتهاوت أركانه في كل مكان وفي 

كل قطر عربي، وانتهى يوم )ربوع عربي(.
وأضاف العامري: ان االفراج عن عدد من المتهمين في 
تلك الجريمة الشنعاء غلطة كبيرة، ونتمنى من قيادتنا 
السياسية أن تتفاداها، ألنه إذا لم تطبق العدالة فإن 

الناس ستلجأ الى تحقيق العدالة بنفسها، وهذا سيقود 
الى تقويض الدولة.

♢  عبدالولي البحر - أمين عام حزب الخضر 
اليمني - عضو مؤتمر الحوار الوطني قال:

- نشعر بسعادة غامرة بعودة المناضل الكبير الشيخ 
نعمان دويد الذي أرادت عناصر الغدر والخيانة التخلص 
منه الى جانب رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات 
الدولة في الحادث االرهابي بجامع دار الرئاسة، لكن بفضل 
الله سبحانه وتعالى منحه حياة جديدة، وأدعو كافة القوى 
السياسية والجهات المختصة وفي مقدمتها فخامة رئيس 
الجمهورية أال يتساهلوا بالموضوع وأن يقدموا المجرمين 

والقتلة للعدالة.
نحن نطالب بإعادة المتهمين في الجريمة الذين تم 
االفراج عنهم الى السجن للتحقيق معهم ولمحاكمتهم، 
ألنها تعتبر جريمة ارهابية دولية، وإذا كان القضاء اليمني 

عاجزًا عن محاكمتهم فسيتم اللجوء الى القضاء الدولي.

وأض��اف: ان الحضور الجماهيري الكبير يعد رسالة 
موجهة للحاقدين والالهثين خلف السلطة ن��زواًل عند 
رغبات وأطماع شخصية وحزبية، كما يؤكد الحضور أن 
المؤتمر الشعبي العام مازال بقوته ومكانته وريادته، 
وعليهم أن يعتبروا بما يحدث في مصر ما لم فالدور قادم 
عليهم، ألن ما يحدث في هذه األيام هو الربيع العربي 

الحقيقي، أما السابق فهو ربيع اسرائيلي.
♢  عبدالمجيد الحنش عضو مؤتمر الحوار 

الوطني فيقول:
- نرحب بعودة الشهيد الحي ال��ذي أرادوا له الموت، 
فأراد الله له الحياة.. الشيخ نعمان دويد الذي يعتبر أحد 
الشخصيات الوطنية المهمة في اليمن وعودته تأكيد 
على البقاء واإلصرار على الحياة، ونتمنى أن تشكل عودته 
عاماًل مهمًا في محاكمة الجناة والقبض على المجرمين 

لينالوا جزاءهم العادل.
وأضاف: ان االفراج عن المتهمين في الجريمة محاولة 
استباقية خوفًا من كشف الحقيقة، لكن ستظهر الحقائق 

ها. مهما حاول البعض إخفاء
نؤكد على ضرورة إلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم 
لكي يعرف الشعب حقيقة هؤالء المجرمين ويرتاح أولياء 
ال��دم وجرحى ذل��ك االع��ت��داء االره��اب��ي، انتصارًا للنظام 

والقانون.
♢  الشيخ سنان العجي عضو مجلس النواب قال:
-  ع��ودة االخ المناضل الشيخ نعمان دوي��د الشهيد 
الحي آخر الجرحى العائدين من ضحايا االعتداء االرهابي 
على مسجد دار الرئاسة الذي لم يشهد التاريخ له مثياًل 
عندما استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات 
الدولة، ونقول للعالم إن هذه الجماهير التي حضرت الى 
صنعاء الستقبال الشيخ دويد وجهت رسالة بأنها ضد 
االره��اب والعنف، وبالتالي نطالب من القضاء اليمني أن 
يقول كلمته العادلة في أولئك القتلة الذين ارتكبوا جريمة 

لم يقدم على ارتكابها حتى اليهود وال النصارى.
لألسف الشديد- لقد كان ق��رار اإلف��راج عن عدد من 
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