
الشعب يستقبل أبــــــــــــــــرز فرسان المؤتمر

 بقلم/علي عمر الهيج:

العدد: - )1673(  االثنين : 19 / 8 / 2013م  
11 الموافق :12 / شوال / 1434هـ 

يكون إلقليم مدينة عدن وضع خاص يعيد لها مكانتها العالمية التي تليق بها 
كعاصمة اقتصادية وشتوية لليمن ورافد أساسي لالقتصاد الوطني

رؤية املؤتمر للحلول والضمانات
 للقضية الجنوبية

الزعيم: ضحايا وأسر شـــــــــــهداء دار الرئاســة ينتظـــرون العـدالـة

إلى اليمن بعد رحلة عالجية لنحو 790 يومًا 
من الغياب القسري اخضع خاللها للعالج اثر 
إصابته في االعتداء اإلرهابي الذي استهدف 
رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله 
صالح وكبار رجال الدولة أثناء أدائهم صالة 
الجمعة األولى من شهر رجب الحرام بمسجد 
)3( من  دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في الـ
يونيو عام 2011م.. وهنأ كل من عادوا قبله 
من المصابين.. مشيرًا الى ان من ارتكب تلك 

الجريمة االرهابية لن يفلتوا من العقاب.

الحضور الجماهيري الكبير استفتاء رافـــــــــض لالرهــــاب والمطالبــــة بالعــدالـــة
المتهمين  قرارًا خاطئًا ويجب على القضاء والنيابة سرعة 
إعادة أولئك المتهمين الى السجن الستكمال التحقيقات.. 
ونطالب باسم الشعب اليمني سرعة محاكمة المتورطين 

وأن ينال المجرمون عقابهم الرادع.
♢  الشيخ عبدالله مجيديع عضو مجلس 

الشورى قال:
- نقول أهــاًل وسهاًل والحمد لله على السالمة وهذا 
االستقبال الكبير يدل على مكانة الشيخ نعمان دويد 
كقائد من قادة المؤتمر الشعبي العام وواحد من كبار 
مشائخ اليمن، وحضور هذه الجماهير رسالة بأن المؤتمر 
الشعبي العام مستمر وسيستمر في صموده وريادته 
للعمل الوطني، كما أن هذه الحشود توجه رسالة للقيادة 
السياسية بضرورة إعادة كل المتهمين في جريمة جامع 
الرئاسة الى السجن ألنهم متهمون باعترافات أنفسهم.

♢  الشيخ حسين حازب عضو الحوار الوطني 
قال:

- نرحب بعودة الشيخ نعمان دويد الى وطنه وبين 
أهله والحمد لله على سالمته، وهذه الحشود الغفيرة 
التي تدفقت من كل أرجاء اليمن دليل على مكانة المؤتمر 
الشعبي العام وأن الوفاء أبرز عناوينه وفي نفس الوقت 

رسالة للمطالبة بالعدالة واالنصاف.
أمة الرزاق ُحمد وزيرة الشؤون االجتماعية 

والعمل - األمين العام المساعد للمؤتمر قالت:
- الحمد لله على سالمة الشيخ نعمان دويد وعودته الى 
الوطن، في هذا اليوم تذكرت الشهداء الذين سقطوا في 
االعتداء االجرامي على مسجد دار الرئاسة والذي لم نكن 
نتوقع أن يصل األمر بالمجرمين الى تنفيذ تلك الجريمة 
ببيت الله وفي أول جمعة من شهر رجب الحرام والناس 
يؤدون الصالة، نسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي من 

مازال يعاني جراح آثار تلك الجريمة.
وأضافت الدكتورة أمة الرزاق ُحّمد: نسأل الله أن يتحقق 
األمن واالمان للوطن ونتطلع الى أن تنتهي أي أعمال تضر 
بالوطن والمواطنين ونسير بسفينة واحدة يعيش فيها 

الجميع بأمن وأمان.

وقالت: إن هذه الجماهير التي حضرت الستقبال الشيخ 
نعمان دويد تعبر عن رفضها لالرهاب وتنشد السالم 

ــع بـــــأن هـــذا  ــطــل ــت وت
اليوم منطلق لتحقيق 
ــد أن  الــعــدالــة الــتــي الب
تـــأخـــذ مـــجـــراهـــا وأن 
يعاقب كل من يرتكب 

أي أعمال إجرامية.
♢  ال��ش��ي��خ 
أح��م��د دوي��د 
وال����د الشيخ 
نعمان دوي��د 

قال:
- اعتبر أن هذا اليوم عيد ميالد جديد للشيخ نعمان، 
وأقدم شكري الجزيل لمن حضر الى مطار صنعاء كاًل 

بصفته واسمه الستقبال نعمان ونعجز عن شكرهم.

وبالنسبة لمرتكبي جريمة مسجد النهدين هم أرادوا 
لهم الموت والله أراد لهم الحياة، ونسأل الله ونرجوا 
من الدولة أن تكفينا 
ا لمصائب وأن تقدم 
المجرمين إلى القضاء.
أما االشخاص الذين  
تم اطــالق سراحهم 
فــإمــا أن يــعــادوا الــى 
الــــســــجــــن ويــــقــــول 
القضاء فيهم كلمته 
وإال سوف نالحق كل 

واحد الى بيته.
♢  الشيخ عصام دويد من جانبه قال:

- نشكر كل الذين حضروا الى مطار صنعاء وتجشموا 
عناء السفر من مختلف مناطق اليمن الستقبال الشيخ 
نعمان الذي هو آخر الجرحى العائدين من ضحايا جريمة 

جامع دار الرئاسة ونعتبر عودته 
ــة خطوة  ــداي بــأنــهــا تشكل ب

جديدة لمحاسبة الجناة.
نــقــول إن مــن تــم اإلفـــراج 
ــن المتهمين هم  عــنــهــم م
هــم من  ضحايا لمن كانوا وراء

الــقــيــادات االخــوانــيــة الكبيرة، 
ونطالب بضبط كل المتورطين 
بــتــلــك الــجــريــمــة وتقديمهم 

للعدالة.
♢  االستاذ حسن اللوزي - وزير االعالم السابق 

قال:
- كل هذه الحشود الجماهيرية التي توافدت من مختلف 
مديريات ومحافظات الجمهورية الى العاصمة صنعاء 
بهذه الفرحة العارمة بوصول آخر الشهداء االحياء الشيخ 
نعمان دويد، نطالب بالعدالة ومحاكمة الجناة مرتكبي 
هذه الجريمة الشنعاء، فما يريده اليمنيون اليوم هو 
العدالة التي مازالت غائبة عن جريمة مسجد دار الرئاسة.

♢  الشيخ السحاري المسلماني قال:
- جئنا من محافظة مأرب الستقبال االسد الجريح الشيخ 
نعمان دويــد  نبارك له بسالمة العودة، ونؤكد أننا الى 
جانبه ولن يغمض لنا جفن حتى ينال المجرمون جزاءهم 
الرادع، كما أود أن أشكر هذه الجماهير الغفيرة التي لم 
تأِت بها غير  وطنيتها ومواقفها الثابتة التي ال تزحزح 

مهما كانت المغريات.
♢  الوالدة خيرية أحمد والتي جاءت الى مطار 
صنعاء حاملة جسدها على عصاها التي تتكئ 

عليها قالت:
- ابتهل الى الله كل ليلة أن يفضح مرتكبي جريمة 
دار الرئاسة والمتعاونين معهم واليوم ونحن نستقبل 
الشيخ نعمان دويد هو  بمثابة العيد لكل أبناء الشعب 
اليمني، وأضافت: أنا وأوالدي وكل أسرتي فداًء للزعيم 
علي عبدالله صالح ونعمان دويد وكل شهداء وجرحى 

دار الرئاسة.

 امه الرزاق حمد : عودة الشيخ نعمان اعادت الى اذهاننا الشهداء الذين سقطوا في جريمة دار الرئاسة 
 مجيديع : ال بد من اعادة كل المتورطين المفرج عنهم الى السجن 

 حازب : الجماهير خرجت الستقبال دويد والمطالبة بالعدالة واالنصاف 
 العجي : القضاء اليمني مطالب بإحالة القتلة الى العدالة في اسرع وقت 

 الشيخ احمد صالح دويد : أشكر كل أبناء اليمن الذين توافدوا الستقبال ابني نعمان 

 عصام دويد : عودة الشيخ نعمان 
بداية خطوة جديدة لمحاسبة الجناة 

 اللوزي : مطلبنا تحقيق العدالة 
التي مازالت غائبة 

ابوراس: إدانة واسعة  لجريمة جامع 
الرئاسة ولن تذهب دماؤنا هدرًا

أكــد الشيخ صــادق أمين أبو  
راس األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام احد المصابين في 
جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة- أن 
عودة الشيخ نعمان دويد إلى أرض الوطن 
بعد رحلة عالجية استمرت عامين هي 

بمثابة اإلدانة لتلك الجريمة اإلرهابية .
وقال: تأتي عودة الشيخ نعمان دويد 
بعد مرحلة عالجية شــاقــة قضيناها 
سويًا ومنها ما انفرد بها وحده وتأتي 
عودته سالمًا إلى أرض الوطن لتغمر 
السعادة كل أبناء الشعب.. واعتبر ابو 
راس االستقبال الجماهيري الحاشد الذي 
حظي به الشيخ نعمان دويد بمثابة إدانة 
لكل أنــواع اإلرهـــاب والتخريب ومنها 
جريمة االعتداء على مسجد دار الرئاسة 
ــي الــجــبــان الــذي  ــك التفجير اإلرهــاب ذل
ال يــقــوم بــه إال شخص ال يمت للدين 

واألخالق بصلة.
وأضاف أن الجموع الكبيرة والغفيرة 
الــتــي انــتــظــرت عـــودة الــشــيــخ نعمان 

دويد ليست من أعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه فقط، وإنما من 
مختلف فــئــات الشعب اليمني الذين 

يدينون مثل تلك األعمال اإلرهابية.
وأكد األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام أن التاريخ لن ينسى هذه 
الجريمة اإلرهابية ومن قام بها سواء من 
عرفوا عبر التحقيقات أو الذين ال يزالون 

خلف الستار.. مشددًا على انه لن يضيع 
ه مطالب . حق وراء

ــحــه  ــــــو راس تــصــري واخــــتــــتــــم اب
بالقول:حمدًا لله على ســالمــة الشيخ 
نعمان دويد ورحم الله الشهداء الذين 
سقطوا فــي تلك الجريمة اإلرهــابــيــة 
والشفاء للمصابين والحياة الكريمة لمن 

بقوا سالمين.

دويد: من ارتكبوا 
تلك الجريمة لن 
يفلتوا من العقاب


