
أقام فرع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظة 
إب مهرجانًا جماهيريًا حــاشــدًا تحت شعار (معًا ضــد اإلرهــاب 
والتطرف) وتنديدا بالمخطط اإلجرامي الذي استهدف الرئيس 
السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر من خالل النفق 
الذي تم حفره إلى منزله وكذا تضامنًا مع أفراد القوات المسلحة الذين 

يتم استهدافهم من قبل تنظيم القاعدة.
وفي المهرجان الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة 
أمين علي الورافي وأعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر بمحافظة اب 
وقيادات المؤتمر والتحالف أكد الشيخ عقيل حزام فاضل نائب رئيس 
فرع المؤتمر إدانتهم لمحاولة استهداف الزعيم علي عبدالله صالح 
،وقال: نقف اليوم جميعا لندين تلك الممارسات التخريبية واإلرهابية 
وأخرها محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح، مؤكدًا أن تلك 
المحاولة لم تكن تستهدف رئيس المؤتمر فحسب بل الوطن بشكل 

عام .
وأشار فاضل إلى المنجزات التي حققها المؤتمر الشعبي العام خالل 
السنوات الماضية منذ تأسيسه،مجددًا التمسك بمخرجات الحوار 

الوطني والمطالبة بتنفيذها.
وتابع: كما أن المؤتمر بكل قواه يدعم ويساند جهود الرئيس 

وأبطال القوات المسلحة في محاربة اإلرهاب والتطرف .
ومن جانبه ألقى الدكتور عبدالعزيز الشعبي رئيس جامعة إب 
رئيس فرع المؤتمر بجامعة كلمة أشار فيها إلى دور الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية 
سابقا في ظل حكمه للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنيبه 

الصراعات والفتن .
وقال الدكتور الشعبي :إن الزعيم صالح رجل حكمة وفي فترة 
حكمه تحققت ألبناء الشعب اليمني الوحدة المباركة التي تعد من 
أهم المنجزات التاريخية وغيرها من المنجزات المنتشرة في كل ربوع 

وطن الـ٢٢ من مايو العظيم.
كما ألقى نصر البعداني كلمة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
أشار فيها بأن قيادة التحالف الوطني تؤكد الوقوف صفا واحدا خلف 
فخامة المشير الركن عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية 

للخروج باليمن إلى بر األمن واألمان والسالم.
وقال البعداني: إن قيادات أحــزاب التحالف الوطن الديمقراطي 
بالمحافظة تدين وتستنكر بأشد العبارات محاولة اغتيال الزعيم 
على عبد الله صالح رئيس المؤتمر ونطالب الجنة الرئاسية المكلفة 

بالتحقق في القضية وكشف الحقائق للرأي العام.
هذا ورفع المشاركون في المهرجان الجماهيري في بيان صادر 
عنهم اسمي آيــات التهاني وأصــدق التبريكات للزعيم الوحدوي 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر على سالمته وكافة أفراد أسرته 
وقيادات المؤتمر الشعبي العام من المؤامرة التي تكشفت خيوطها 
قبل أن ينال الحاقدون واإلرهابيون تنفيذ مخططهم اإلجرامي من 

خالل حفر نفق إلى منزله.
مثمنين للمناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية متابعته 
واهتمامه من خالل توجيهاته العاجلة بتشكيل لجنة للتحقيق وكشف 

كافة خيوط المؤامرة..
وأكد المشاركون بأنهم صامدون وعلى درجة عالية من اليقظة 
والحذر ولن يسمحوا مطلقًا لقوى الشر أن تنتصر وسيقفون مع جهود 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وكل القوى 
الخيرة لمحاربة اإلرهاب وتنفيذ مخرجات الوطن الوطني والحفاظ 
على الوحدة المباركة وبناء الدولة اليمنية الحديثة ولن يستسلموا 
مطلقًا للفوضى والتخريب وللعابثين الالهثين وراء السلطة ولو على 

حساب جماجم ودماء اليمنيين األبرياء.

أبناء إب في مهرجانهم الجماهيري:

لن نسمح لقوى الشر 
بأن تنتصر

االثنين:  25 / 8 / 2014م  
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عدد مكّرس
 بمناسبة الذكرى 

الـ٣٢ لتأسيس
 المؤتمر الشعبي العام

ثوابت وطنية يجب االلتزام بها:
١- الحفاظ على الجمهورية والوحدة والديمقراطية.

٢- االلتزام بالدستور.
٣- االلتزام باِّـبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

٤- تنفيذ مخرجات الحوار.
مشروع وثيقة المؤتمر وحلفائه

 للمصالحة الوطنية الشاملة

أبناء عدن في لقائهم الموسع:

ضبط المتورطين بجريمة النفق أولى مهام الدولة
طالبت الفعاليات السياسية من احزاب ومنظمات مجتمع مدني شبابية 
ونسوية ونقابية وجمعيات واتحادات وشخصيات اجتماعية والمشاركة 
في المهرجان الجماهيري الذي نظمه فرع المؤتمر الشعبي العام واحزاب 
التحالف في عدن تنديدًا بمحاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر ، طالبت مجلس االمن والدول الراعية للمبادرة بمساعدة 
اليمن في ضبط مرتكبي جريمة النفق  وجرائم االرهاب التي يتعرض 

لها الجيش واالمن..
وصدر عن المهرجان الذي حضره رئيسا فرع المؤتمر بالمحافظة 
والجامعة وقيادات مؤتمرية وأحزاب التحالف الديمقراطي والمنظمات 
المدنية والفعاليات الشبابية والنسوية بيان عبر فيه المشاركون عن 
إدانتهم الشديدة وبأقوى الكلمات لألعمال اإلرهابية التي تستهدف 
وطننا وخيرة أبنائه التي طالت أبطال القوات المسلحة واألمن،  وآخر 
هذه االعمال اإلجرامية استهداف الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام من خالل حفر نفق يصل الى منزله 
ه من القيادات المؤتمرية وغيرها من  والمسجد  الذي يصلي فيه وزمالء

الشخصيات الوطنية االخرى.
مؤكدين أن مثل هذا العمل االجرامي الجبان يهدف إلى االضرار بالوطن 
وأمنه واستقراره بل وجر البالد في اتون حرب داخلية ال يعرف أحد  
نتائجها،  وبال شك سوف يستمر هذا المسلسل الستهداف باقي رموز 

الدولة.
كما إن هذه المحاولة الفاشلة الغتيال الزعيم والرئيس السباق علي 
عبدالله صالح تهدف إلى خلق الفوضى  في البالد لاللتفاف على مخرجات 
الحوار الوطني الشامل والهروب منها بل واختطاف الوطن نحو المجهول.
مطالبين سرعة كشف الجناة ومن يقف وراءهم ومحاكمتهم بصورة 

وقالوا في بيانهم: إننا نعرف كما يعرف شعبنا قوى الشر والظالم عاجلة لينالوا جزاءهم العادل..
واإلرهاب التي اختارت طريق العنف والقتل لتحقيق غايتها باالنقضاض 

على السلطة بعد أن عرف شعبنا حقيقتها بانها تتستر خلف الشعارات 
الدينية وعرف فشلها على مدى السنوات االخيرة بانها بعيدة عن 

اإلسالم واألعراف والدين اإلسالمي الحنيف.
ان هذه القوى اإلرهابية تعيش حالة من التخبط والهستيرية بعد أن 
انفضح أمرها أمام شعبنا بل وانفضحت في الكثير من األقطار العربية 
واتجهت بــدًال من البناء الــى الهدم وبــدًال من السالم إلــى االغتياالت 

واإلرهاب وبدًال من الحوار الى الصدام.
داعين األمم المتحدة ومجلس األمن والجامعة العربية ومجلس التعاون 
الخليجي إلى تقديم المساعدة الالزمة فنيًا ولوجستيًا لضبط الجناة 

ومحاكمتهم محاكمة عادلة لينالوا جزاءهم العادل.
الفتين إلى أن الزعيم علي عبدالله صالح قد سلم السلطة بصورة سلمية 

وحضارية بعد االنتخابات الرئاسية وقدم أنموذجًا غير مسبوق.

حفارو النفق أرادوا اختطاف 
الوطن نحو المجهول

المتربصون بالوطن اليزالون يعملون 
بقوة لتحقيق مخططاتهم

أبناء الحديدة في بيان صادر عن مهرجانهم الحاشد:

استهداف الزعيم ضرب لالصطفاف الوطني

نظم المؤتمر الشعبي الــعــام وأحـــزاب التحالف الوطني 
بمحافظة الحديدة مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا إلدانة اعمال 
التخريب واالرهاب واالستهداف المتكرر للزعيم علي عبدالله 

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وصدر عن المهرجان الذي حضره األستاذ عبده بورجي 
عضو اللجنة العامة والمهندس اكرم عبدالله عطية نائب 
رئيس مجلس النواب ، و االستاذ حسن احمد هيج رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالمحافظة، ورئيسا فرعي المؤتمر 
بالمحافظة الحاج عبدالجليل ثابت وجامعة الحديدة الدكتور 
حسين عمر قاضي، ووكيال المحافظة الدكتور الحسن طاهر 
واالستاذ حيدرة الجحماء وقيادات واعضاء وانصار المؤتمر 
وحلفائه بالمحافظة بيان دان فيه المشاركون وبشدة ما 
يتعرض له الزعيم/ علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام من استهدافات متكررة.. معتبرين النفق 
المكتشف قبل أن يبلغ هدفه بعناية الله وقدرته عمًال إجراميًا 
لم تشهد له الساحة اليمنية مثيًال وال ينبغي السكوت عليه 
ات التحقيقات  والتغاضي عنه.. مطالبين باإلسراع في إجراء
الكفيلة بالكشف عن المتورطين وإطــالع الــرأي العام على 
نتائج التحقيق أوًال بأول معتبرين ذلك امتدادًا لجريمة جامع 
دار الرئاسة والتي ال يعرف الشعب حتى اليوم حقيقتها وال 
هوية المتورطين فيها.. متمسكين بالحق الشرعي والقانوني 
في معاقية الجناة حماية لألرواح البريئة ولمنع تكرار مثل 

تلك األفعال البشعة عبر إقامة القصاص العادل الذي يقول 
الله- سبحانه وتعالى- فيه (ولكم في القصاص حياة يا أولي 

األلباب)..
وأكد المشاركون في المهرجان أن استهداف الزعيم/ علي 
عبدالله صالح لم يكن استهدافًا لشخصه فحسب وإنما هو 
استهداف لكل المؤتمريين وللوطن وأمنه واستقراره.. 
مطالبين الدول الراعية للمبادرة الوقوف بجدية أمام هذه 

الجريمة اإلرهابية..
كما استنكروا جريمة الذبح التي تعرض لها ١٤ جنديًا في 
سيئون وكذلك كل األعمال اإلرهابية والتخريبية التي تطال 
الخدمات العامة من كهرباء ونفط وقطع طرق وكل ما من 

شأنه التأثير على االقتصاد الوطني.
كما حث المشاركون في المهرجان جميع شركاء الحياة 
السياسية وكــافــة الفعاليات الوطنية واالجتماعية إلى 
االصطفاف الوطني لمواجهة كل الصعاب والتحديات التي 
تعطل مسار العملية السياسية وتنفيذ مهام المرحلة 
االنتقالية وتضاعف من معاناة الشعب على كافة المستويات 
وهي دعوة صادقة الصطفاف واسع يجسد التوافق الذي ساد 

مؤتمر الحوار الوطني للعمل جميعًا.
مطالبين الحكومة باتخاذ المعالجات الخاصة لدعم الصيادين 
وتوفير الكهرباء بالطاقة الشمسية للمزارعين لتعويضهم 

عن ارتفاع أسعار الديزل.

نظم المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الــوطــنــي  ومختلف الفعاليات الوطنية شبابية 
ومنظمات مدنية  واتــحــادات بمحافظة ذمــار 
وبــحــضــور الــمــشــائــخ والــشــخــصــيــات االجتماعية 
مهرجانا جماهيريًا حاشدًا تنديدًا بالجرائم االرهابية 
المتمثلة بذبح منتسبي المنطقة العسكرية األولى 
في محافظة حضرموت ومحاولة اغتيال الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام 
وأفراد أسرته عن طريق حفر نفق  من شارع صخر 

يصل إلى منزله.
وعبر المشاركون  في المهرجان  عن  إدانتهم 
لمحاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وأسرته وقيادات المؤتمر 

والتحالف عبر حفر  نفق إلى منزله .
واكــد بيان صــادر عن المهرجان ان استهداف 
الزعيم وأفراد أسرته وقيادة المؤتمر الشعبي العام 

من خلق جريمة النفق استهدافا للوطن ووحدته 
وأمنه واستقراره ونسفا للتسوية السياسية والتفاف 
على مخرجات مؤتمر الــحــوار الوطني وعرقلة 
لدعوات فخامة األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 

رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية الشاملة .
وطالب أبناء محافظة ذمار لجنة التحقيق سرعة 
الكشف عن الجناة وضبط من خطط ومول ونفذ 
ذلك العمل اإلجرامي وإحالتهم إلى القضاء لينالوا 
هم الــرادع وليكونوا عبرة لغيرهم من فلول  جزاء
اإلرهــاب واإلجــرام وكشف نتائج التحقيقات للرأي 
العام ..معتبرين جريمة محاولة استهداف الزعيم 
من خالل حفر النفق امتدادًا لجريمة استهداف 
الزعيم علي عبدالله صالح وقيادة الدولة في مسجد 
دار الرئاسة والتي اليزال مرتكبوها ومنفذوها خارج 

قبضة  أجهزة العدالة.
وأكـــد البيان مساندة المؤتمر الشعبي العام 

أبناء ذمار في مهرجانهم الجماهيري:

لن يقف مستهدفو الوطــــــــــــــن عند جريمة النفق

استهــــداف الزعيـــم ضـــــــــرب للتسوية السياسية
مهرجانات جماهيريــــــــــــــــــــــــــــــــة حاشدة  بالمحافظات

استنكرت فروع المؤتمر الشعبي العام  وحلفاؤه والمنظمات الجماهيرية في كافة محافظات الجمهورية العمل اإلرهابي الجبان   
الذي كان يستهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام من خالل حفر نفق يؤدي إلى منزله..

وأشــارت البيانــات الصادرة عن المهرجانات إلى أن هذه الجريمة اإلرهابية الغادرة هي امتــدادًا للعملية اإلرهابية المتمثلة بتفجير 
جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب عام ٢٠١١م والتي استهدفت حياة الزعيم علي عبدالله صالح وكبار مسئولي الدولة آنذاك..

وطالب المشاركون في المهرجانات فخامة األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والجهات ذات العالقة بسرعة كشف مالبسات 
هذا الحادث اإلجرامي وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة..

مؤكديــن أن مثــل هذا العمل االجرامي الجبان يهدف إلى االضرار بالوطن وأمنه واســتقراره، وهو محاولة رخيصة لجر بالدنا إلى أتون 
حرب أهلية..


