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الزعيــم.. خــــط أحمـــر
د. القربي: النفق يكشف عن مساٍع لتقويض 

العملية السياسية وجر البلد لحرب أهلية
سخر الدكتور أبــو بكر القربي- رئيس دائــرة 
العالقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام- من 
ات بافتعال واقعة اكتشاف نفق سري تحت  االدعاء
األرض يــؤدي إلى منزل رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الزعيم علي عبدالله صالح.. واتهم أصحابها 
بعدم قدرتهم على التفكير أو أنهم إنما يبررون 

لإلرهاب.
وقال الدكتور أبوبكر القربي- في تغريدة على 
تويتر: "من يدعون أن حادث النفق أمر مفتعل، 
إما أن يكونوا قد فقدوا قدرة التفكير أو أنهم في 
غّيهم يبررون األعمال اإلرهابية وبذلك تقاد اليمن 

إلى الدمار".
مؤكدًا أن النفق المكتشف والمؤدي الى منزل رئيس المؤتمر يدل داللة قاطعة 
على أن هناك من يريد جر اليمن الى حرب أهلية ويقوض العملية السياسية السلمية 

ومخرجات الحوار الوطني".

النادي اليمني للتسامح والحوار 
يدين محاولة اغتيال صالح

اعتبر النادي اليمني للتسامح والحوار محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام مخططًا مدروسًا بدقة 

لنسف كل الجهود والحلول التي توصل إليها اليمنيون.
وقال في بيان صادر عنه: إن هذا العمل الجبان كان يستهدف كل دعوات التصالح 

والتسامح واالصطفاف الوطني، ومخرجات مؤتمر الحوار.
الفتًا إلى أنه -السمح الله- في حال نجح هذا العمل اإلرهابي البشع فإن البالد كانت 

ستدخل في نفق مظلم ال يعلم نهايته إّال الله تعالى.
وفي الوقت الذي يوجه النادي اليمني للتسامح والحوار تهنئته للمؤتمريين 
ولجماهير الشعب اليمني بسالمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر فإنه 
يشيد بموقف الرئيس عبدربه منصور هادي وتوجيهاته بتشكيل لجنة أمنية 
رفيعة للسيطرة على موقع الجريمة والتحقيق فيها، كما ثمن موقف اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام ودعوتها الحكيمة لقيادات وقواعد المؤتمر وأنصاره 

وحلفائه بضبط النفس..
وطالب النادي اليمني، كافة األحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع 
المدني بإدانة هذا العمل اإلرهابي والضغط لكشف نتائج التحقيق والجناة المتورطين 

ومن يقف خلفهم وسرعة القبض عليهم واطالع الرأي العام بكافة المعلومات.
كما دعا رعاة المبادرة الخليجية والتسوية السياسية إلى اتخاذ موقف صريح 
وواضح من هذه الجريمة اإلرهابية التي كانت ستقضي على كل الجهود الدولية 

والمحلية الرامية الخراج اليمن من األزمة.
واختتم الــنــادي اليمني للتسامح والــحــوار بيانه بدعوة جميع اليمنيين إلى 
االصطفاف تلبية لدعوة الرئيس للمصالحة الشاملة والتمسك بمخرجات الحوار 

الوطني ونبذ أعمال العنف واإلرهاب.

نقابة األطباء اليمنيين:

حفر نفق الستهداف الزعيم 
عمل إرهابي جبان

طالبت نقابة األطباء اليمنيين الدولة ورعاة المبادرة الخليجية ومجلس األمن ومندوب 
األمين العام لألمم المتحدة بإدانة العمل اإلرهابي الذي حاول اغتيال الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر.. وسرعة التحقيق فيه وتقديم مرتكبيه للقضاء العادل 

كي ينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوا من جرائم.
وأشارت نقابة األطباء في بيان لها الى أن هذا العمل لم يكن محاولة اغتيال فردية 
لشخص عادي بل إن ما يمثله الزعيم علي عبدالله صالح في هيكل الوطن حضور كبير.

وقالت: إن إقدام المتآمرين من الداخل والخارج على تكرار محاولة جريمتهم من خالل 
حفر نفق من شارع صخر الى منزل الزعيم علي عبدالله صالح عمل قذر يستهدف 
قتل األبرياء وعلى رأسهم رئيس المؤتمر وأسرته جميعًا وقيادات المؤتمر ومن يقوم 
بزيارته في عمل غادر جبان يدل على مدى الحقد الدفين الذي يعشعش في صدور 

القوى الظالمية التي ال تؤمن باألساليب الديمقراطية السلمية للتعبير عن آرائها.

ملتقى الرقي والتقدم يدين محاولة اغتيال 
الرئيس السابق ونحر الجنود في حضرموت

استنكر ملتقى الــرقــي والتقدم استهداف 
الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بعد اكتشاف نفق يؤدي 
الى منزله، وقال الملتقى في بيان صادر عنه: في 
محاولة أخرى الستهدافه وأفراد عائلته بعد تلك 
الجريمة التي نفذوها في أول جمعة من شهر رجب 
الحرام ١٤٣٢هـ الموافق ٣ يونيو ٢٠١١ لينالوا 

ـــوطـــن  وإدخال الشعب في أتون مخاطر ال يعلمها إال الله.مــــن هــــــذا ال
وقال الملتقى في بيان صادر عنه: إن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح وأفراد عائلته وزواره من 
السياسيين دليل على إن لقطاء اإلجرام وحثالة المجتمع متعطشة للدماء، وما نحر 
جنودنا في حضرموت واستهداف منتسبي مؤسستنا الوطنية العسكرية واألمنية 
باالغتياالت والتصفية إال دليل واضح على إن اإلرهــاب ومموليه والمفتين له لم 
يجدوا من يردعهم ويكشف اوراقهم وخبايا ما يقومون به أمام الرأي العام المحلي 
والدولي ليعرف العالم أجمع تلك النفوس الحاقدة وما تضمره من شر لهذا الوطن 

ارضًا وإنسانًا.
وأضاف: في الوقت الذي يعبر الملتقى عن إدانته الشديدة لما جرى ويجري من 
محاوالت لتقويض العملية السياسية وعودة األمور الى مربع العنف من استهداف 
القيادات الوطنية وأبناء الجيش واألمن، فأنه يدعو القيادة السياسة واألمنية لتحمل 
واجباتها في تحقيق العدالة وتقديم مرتكبي تلك الجرائم والمخططين لها الى 
العدالة لينالوا جزاءهم العادل، حتى ال يضطر الناس لحماية انفسهم واألخذ بثأرهم 

بالطرق التي يرونها مناسبة. 

إدانات واسعة من الفعاليات الوطنية لمحــــــــــــــــــــــــــــاولة اغتيـال رئيس المؤتمر

نحذر من استمرار المؤامرة 
ضد قيادة المؤتمر

وقفت قيادة المؤتمر الشعبي العام 
وقيادات فروع الدوائر بأمانة العاصمة 
في اجتماعها المنعقد الثالثاء بمعهد 
الميثاق الوطني أمام الجريمة االرهابية 
التي استهدفت الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
من خالل حفر نفق من هنجر في شارع 
ــى المسجد الــذي يقع داخــل  صخر ال

منزله.
وعــبــرت قــيــادة المؤتمر وفروعه 
بالدوائر عن استنكارها وادانتها لهذا 

العمل االجرامي .
وأعــلــنــت تأييدها لمضامين بيان 
اللجنة العامة واحــزاب التحالف الذي 

صدر بشأن هذا المخطط اإلجرامي.
وطالب مؤتمر أمانة العاصمة اللجنة 
العامة متابعة لجنة التحقيق وسرعة 
كشف مخططي ومنفذي هذا العمل 
االرهــابــي الـــذي اســتــهــدف التسوية 
السياسية ومحاولة جر اليمن إلى حرب 

أهلية..
وثمنت قيادة المؤتمر الشعبي العام 
بأمانة العاصمة دور فخامة األخ عبدربه 
مــنــصــور هـــادي رئــيــس الجمهورية 
وتوجيهاته القاضية بتشكيل لجنة 
أمنية للتحقيق في الجريمة وسرعة 

ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.
ــادة الــمــؤتــمــر بأمانة  ــي وهــــددت ق
العاصمة وفروعه بالدوائر بالتصعيد 
من عملها السلمي عبر كل الوسائل 
بما فيها المسيرات المليونية في حالة 
التأخير عــن اعــالن اســمــاء مخططي 

ومنفذي جريمة النفق.
ولفت مؤتمر العاصمة الى ان تكرار 
استهداف رئيس المؤتمر الشعبي 
ــعــام الــزعــيــم عــلــي عــبــدالــلــه صالح  ال
ــادات المؤتمر يــؤكــد استمرار  ــي وق
ــة خــلــط االوراق  ــحــاول الــمــؤامــرة وم
واجــهــاض مخرجات الــحــوار الوطني 

والتسوية السياسية والمصالحة.

محاولة اغتيال صالح تقف وراءه 
عناصر حاقدة على الوطن

دانت قيادة وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي وحلفائه 
فــي مــحــافــظــات: صــنــعــاء وصــعــدة وذمــــار وعــمــران، 
واستنكرت بشدة محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- من خالل اقدام 
عناصر إرهابية على حفر نفق من داخل هنجر في شارع 
صخر باتجاه منزل الزعيم وتحديدًا المسجد الذي يصلي 
فيه داخل منزله.. منددين- في بيانات ادانة واستنكار 
صــادرة عنهم- هذا العمل االجرامي الــدال على مدى 
ه والتي تهدد أمن  الحقد الدفين للقوى التي تقف وراء
واستقرار البلد وهدفت من وراء ذلك المخطط التآمري 
نسف التسوية السياسية واالنقالب على مخرجات الحوار 
وافشال جهود المصالحة التي يرعاها رئيس الجمهورية. 
وعبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم للموقف الوطني 
المشّرف لألخ المناضل عبدربه منصور هادي-رئيس 
الجمهورية، المتمثل في التوجيه بتشكيل لجنة للتحقيق 
في الجريمة.. مؤكدين وقوف قيادة وكوادر المؤتمر 
والتحالف بمحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار 
الى جانب الزعيم علي عبدالله صالح الذي يعتبر رمزًا 
للمؤتمر الشعبي العام ولليمن، مشيرين إلى أن المخطط 

لن يزيد المؤتمريين إالَّ صمودًا وقوة وتماسكًا.

أكــدت فــروع المؤتمر الشعبي العام 
وحــلــفــاؤه فــي جــامــعــات صنعاء وعــدن 
وحضرموت وتعز وإب والحديدة وذمار 
وعمران والبيضاء أن مخطط استهداف 
الــزعــيــم علي عبدالله صــالــح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- استهداف لكل 
اليمنيين الشرفاء والمخلصين.. وقال 
مــؤتــمــريــو الــجــامــعــات وحــلــفــاؤهــم في 
بيانات صادرة: لقد كشفت جريمة النفق 
أن هناك قوى ظالمية ترفض التسوية 
ومخرجات الحوار الوطني وتعمل على 
إجهاض دعوة الرئيس هادي لالصطفاف 
والمصالحة الوطنية ولهذا أقدمت على 
هذا الفعل الجبان والمشين واإلرهابي 

بامتياز.
وأضافوا: لوال عناية الله ولطفه وكشف 
هذا المخطط الدنيئ لكانت كل أحالم 
الشباب والــطــالب واألجــيــال ذهبت في 
مهب االحتراب واالقتتال األهلي الذي 
كان سيخلفه هذا العمل اإلرهابي الغادر 
فيما -السمح الله- كان نجح منفذوه في 

اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح.
وحذر مؤتمريو الجامعات من االهمال 
أو التعامل مــع هــذه الجريمة بنفس 
ات التي تمت مع جريمة مسجد  اإلجــراء
دار الــرئــاســة لــمــا سيترتب عــلــى هــذا 
الــتــصــرف مــن تشجيع للقيام بجرائم 

مماثلة.
مشددين على ضرورة كشف تفاصيل 
ــلــرأي الــعــام حتى يــدرك  التحقيقات ل
ــعــدو األول  الــشــعــب الــيــمــنــي مــن هــو ال
واألخير ألمن واستقرار ووحدة الوطن.

ــذيــن  ــعــات ال ــام ــج داعـــيـــن شـــبـــاب ال
ينشدون الــدولــة المدنية الحديثة الى 
إدانة واستنكار هذا العمل الجبان الذي 
حاول مرتكبوه اغتيال باني نهضة اليمن 
الحديث وموحدها الزعيم علي عبدالله 

صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وهنأ مؤتمريو الجامعات وحلفاؤهم 
الزعيم علي عبدالله صالح بنجاته من 
هــذه المؤامرة وتمنوا له طــول العمر 

والتمتع بصحة جيدة.

لن نقف مكتوفي األيدي وسندافع 
عن قيادات المؤتمر

دانت فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظات 
عدن وأبين ولحج والضالع محاولة اغتيال الزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس المؤتمر الشعبي العام- عبر النفق الذي تم حفره من هنجر 
في شارع صخر وسط العاصمة صنعاء باتجاه منزل رئيس المؤتمر.
وحذرت فروع المؤتمر وحلفائه في بيانات لها من مغبة استمرار 
مثل هذه األفعال االجرامية البشعة التي ال تستهدف حياة الزعيم 

فحسب وإنما تسعى إلى ادخال الوطن في بوتقة من الصراع الدامي 
ونسف كافة المبادرات التي أخرجت اليمن من أزماته السياسية.. 
وقالوا: إن المخطط اإلرهابي الجبان يعد استهدافًا للتسوية السياسية 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ونسفًا للجهود التي يقودها المناضل 

عبدربه منصور هادي رئيس المؤتمر الرامية إلخراج البالد 
من األزمة.

وطالبوا الدولة واألجهزة األمنية تحمل مسئوليتها 
الكاملة تجاه هذا العمل االجرامي الجبان الذي استهدف 
الزعيم علي عبدالله صالح، وسرعة كشف نتائج التحقيق 
هم  للرأي العام وتقديم الجناة للعدالة لينالوا جزاء

الرادع.
الفتين الى أن المؤتمر لن تهزه مثل هذه االفعال اإلجرامية ولن 

توقف مسيرته على طريق بناء الغد والولوج الى المستقبل بثقة واقتدار.
وأكدوا أن جميع قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وكافة شرائح 
المجتمع بمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع لن يسكتوا بعد اآلن ولن يظلوا مكتوفي األيدي 
تجاه مثل هذه األعمال اإلرهابية التي ال تستهدف الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وقيادات المؤتمرفحسب، بل أيضًا تستهدف الوطن بأكمل.. مشددين على حقهم 

في الدفاع عن قيادة المؤتمر بكل وسيلة وطريقة والوقوف صفًا واحدًا إلى جانب قيادتنا 
السياسية وقواتنا المسلحة واألمن في محاربة اإلرهاب واقتالع جذوره ومموليه وداعميه 

وتطهير األرض اليمنية من األعمال اإلرهابية.

مخطط اغتيال الزعيم نتيجة لعدم معاقبة مرتكبي جريمة مسجد الرئاسة
دانت قيادة وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني بمحافظات المحويت وحجة 
والحديدة وريمة المخطط اإلرهابي التآمري الذي استهدف 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
من خــالل حفر النفق من أحــد الهناجر المجاورة لمنزل 
الزعيم الصالح في عملية إرهابية جبانة وتآمرية الهدف 
منها استهداف حياة رئيس المؤتمر الشعبي العام وأفراد 
أسرته وقيادات المؤتمر والشخصيات االجتماعية التي 

تتردد عليه.
وأكدت بيانات صادرة عن المؤتمر والتحالف في حجة 
وريمة والحديدة والمحويت أن هــذا المخطط التآمري 
واإلرهابي تم الكشف عنه في وقت يتطلع فيه أبناء الشعب 
إلــى التصالح واألمــن والــســالم والسكينة العامة، ونجاح 
جهود المصالحة الوطنية التي يقودها فخامة رئيس 
الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لما 
من شأنه تجاوز حاالت االنقسامات السياسية 
والصراعات العقائدية والمذهبية 

المدمرة.
وقالوا: انه وفي الوقت الذي 
يتطلع كل اليمنيين إلى البدء 
فــي تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني، وتوحيد الصفوف 
في سبيل التصدي آلفة اإلرهــاب 
وإنــجــاح جهود المصالحة الوطنية 
،فقد فوجئنا في المؤتمر الشعبي العام 
وأحـــزاب التحالف ومعنا كل أبناء الشعب 
اليمني باكتشاف ذلــك المخطط اإلرهابي 
الذي استهدف حياة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام، األمر الذي أثار قلقنا جميعًا، كون 
هذا المخطط اإلرهابي ال يعتبر استهدافًا لشخص بعينه 
وإنما استهداف للوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه 

ونسف للعملية السياسية والسلم االجتماعي.
مؤكدين أن مخطط استهداف رئيس المؤتمر وقيادات 
المؤتمر عبر حفر النفق، ما هو إالَّ نتيجة لعدم انزال العقاب 
الرادع بحق مرتكبي تلك الجريمة اإلرهابية التي استهدفت 
الزعيم علي عبدالله صالح وكبار قيادات الدولة في أول 
جمعة من شهر رجب الحرام- الـ٣ من يونيو٢٠١١م- وهم 
يؤدون الصالة في جامع دار الرئاسة، خصوصًا أن معظم 
من تم ضبطهم من المتورطين بارتكاب تلك الجريمة 
اإلرهابية تم إطالق سراحهم من السجون دون أن يقدموا 

للمحاكمة.
كما أكدوا أن كوادر وأعضاء وقيادات المؤتمر وأحزاب 
التحالف إذ ينددون بهذا المخطط التآمري اإلرهابي الجبان، 
فإنهم يؤكدون في الوقت ذاتــه رفضهم القاطع لحالة 
التهاون واإلهمال المتعمد لقضية جريمة تفجير مسجد دار 
الرئاسة.. مجددين مطالبتهم بتقديم مخططي وممولي 
ومنفذي تلك الجريمة اإلرهابية للمحاكمة لينالوا جزاءهم 

الرادع ويكونوا عبرة لغيرهم من القتلة واإلرهابيين.
مثمنين موقف رئيس الجمهورية المناضل عبدربه 
منصور هادي وتوجيهاته الحازمة بتشكيل لجنة للتحقيق 
حول هذا المخطط التآمري الجبان والكشف عن منفذيه 
ه، معتبرين أن اهتمام الرئيس  ومموليه ومن يقفون وراء
بهذه القضية وتوجيهاته من شأنها أن تمكن األجهزة 
األمنية من القبض على كل من يقف وراء هذا المخطط 
التآمري الجبان، مطالبين في الوقت نفسه اللجنة األمنية 

بسرعة إعالن الحقائق للرأي العام..

أثــارت محاولــة اغتيــال الزعيم علــي عبداللــه صالح -رئيــس المؤتمر  
الشعبي العام عبر نفق تم حفره من هنجر بشارع صخر الى منزله.. حالة 

غضب واستياء واستنكار رسمي وشعبي.
العمل اإلرهابي الجبان الذي تم االعالن عنه االثنين الماضي اســتهجنته فروع 
المؤتمر الشــعبي العام والقوى السياسية الحية والمنظمات المدنية والنقابات 

والفعاليات واالتحادات الشبابية والنسوية في مختلف المحافظات.
واعتبــرت فــي بيانات صــادرة عنهــا أن الجريمة البشــعة والدنيئــة لم تكن 
تســتهدف الزعيم صالح فقط وإنما الوطن برمته وضرب التســوية السياسية 
ومخرجات الحوار الوطني ودعوة الرئيس هادي لالصطفاف الوطني والمصالحة 

الشاملة.
وحذرت البيانات المنددة بهذه الجريمة القذرة من التســاهل في التحقيقات 
أو التالعب بالمعلومات.. مشــددة على كشف النتائج وإعالن اسماء المتورطين 

والداعمين والمخططين باعتبار العملية قضية رأي عام.
ونبهــت البيانــات الى أن ضبــط النفس لن يطــول وأن كل الخيــارات مفتوحة 
لمعرفــة الحقيقــة ووضــع حــٍد لالعتــداءات المتكررة علــى قيــادات وقواعد 
المؤتمر الشــعبي العــام.. المســاحة التالية تحتوي موجة من الغضب الشــعبي 
المندد والمدين للجريمة اإلرهابية التي اســتهدفت الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر..
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