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لقاء تشاوري لقيادات 

القطاع النسوي بمديريات 
محافظة ريمة

> عقدت قيادة القطاع النسوي بمحافظة ريمة 
اللقاء التشاوري برئاسة منيرة العواضي رئيسة 
فرع القطاع النسوي بالمحافظة تحت شعار 
سيظل المؤتمر عمالقًا والعمل الوطني وقائد 
مسيرة التنمية، وضم قيادات فروع المديريات 
وأعضاء اللجنة الدائمة، حيث كرس لمناقشة 
خطط وبرامج العمل التنظيمي للعام 2013م، 
وتفعيل األنشطة والفعاليات الميدانية ورفع 
مستوى األداء وفاعليته لالتصال والتواصل 
التنظيمي والسياسي والجماهيري للقطاع 

النسوي على مستوى مديريات المحافظة.
ونوهت العواضي الى أهمية الدور الذي تضطلع 
به قيادات القطاع النسوي بمختلف المديريات 
مستعرضة ال��رؤى والمقترحات التي تعكس 
ال��ف��ك��ر ال��وط��ن��ي 
الذي تتبناه المرأة 
اليمنية بصفة عامة 
والمرأة بمحافظة 
ريمة بصفة خاصة 
وأهميته في صنع 
وخلق بيئة اعتمدت 
ع���ل���ى ال��ت��ن��اغ��م 
السياسي وتوجيهه 

لخدمة الوطن.
وأش��ادت بالجهود 
التي يبذلها الزعيم علي عبداهلل صالح في إرساء 
النهج الديمقراطي والحواري مؤكدة أن ما قدمه 
الزعيم من تضحيات من أجل الوطن ومصلحته 

سيخلدها التارايخ ويسجلها بحروف من نور.. 
إلى ذلك دعا المشاركون في اللقاء بضرورة 
الخروج من مؤتمر الحوار الوطني برؤى تخدم 
أمن واستقرار الوطن والمسيرة الديمقراطية، 
وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة لكافة أطياف 
العمل السياسي للمؤتمر محذرًا من التالعب 
والمناورات السياسية أو الخروج عنها قيد أنملة.

 ودع��ت رئيسة القطاع النسوي بريمة الى 
إبقاء الحوار مفتوحًا حول معايير وآليات التمثيل 
لألحزاب والقوى المنخرطة للحوار وصواًل الى 
وف��اق وطني يستند على نصوص المبادرة 

وقرارات مجلس األمن.
وباالجتماع شددت منيرة العواضي على النزول 
الميداني وااللتقاء بقيادات المراكز التنظيمية 
في مختلف مناطق مديريات المحافظة الذي 
من شأنه تفعيل العمل التنظيمي وحل مختلف 
الصعوبات التي تواجه قيادات فروع المديريات.

وف��ي ختام االجتماع تم اتخاذ العديد من 
ال��ق��رارات التي من شأنها النهوض بالعمل 
السياسي التنظيمي والجماهيري واإلعالمي 

للمؤتمر.

تصدرت االوضاع األمنية في عموم محافظات البالد االسبوع 
الماضي المشهد العام.. في مؤشر عده مراقبون، خطيرًا 
خصوصًا في ظل قدرة االرهابيين على تجاوز القبضات األمنية 
التي بدت هشة بعد وصولهم الى قلب العاصمة صنعاء لتنفيذ 
مسلسل اغتياالت لقادة عسكريين وسياسيين يعد االول من 

نوعه تشهده اليمن..
وفيما  كرم األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية جنود 
النقطة األمنية بمديرية حيس بمحافظة الحديدة الذين نجحوا 
في اكتشاف وضبط شحنة المسدسات في طريقها إلى العاصمة 
صنعاء.. ذكرت األنباء عن وصول شحنة أخرى من االسلحة الى 
ميناء ميدي بمحافظة حجة..في الوقت الذي يقع الشارع اليمني 
تحت وطأة االختالالت االمنية التي طالت أمنه واستقراره.. وهو 
مايكشف ,حسب أمنيين، حجم الهوة والفلتان االمني الموجود 
في البالد، والذي يعكس فشل وزارة الداخلية التي تصف الوضع 
باالمن والمستقر.. اذ اكد فيه وزير الداخلية »قحطان«  في 
اجتماع مجلس الوزراء  الثالثاء الماضي عن تحسن في األمن 
تجاوز الـ60% ..في الوقت الذي مازالت محافظات الجمهورية 
تشهد اختالالت أمنية كبيرة وتحولت معها العاصمة صنعاء إلى 
مسرح لالغتياالت العبثية التي تحمل مدلوالت سياسية واضحة.
وفي هذا لم يستبعد خبراء أمنيون عن وجود مخطط دموي 
ارهابي تقوده قوى دينية متطرفة يستهدف التصفية الجسدية 
لعدد من كبار قادة الجيش واألمن الذين تعتبرهم تلك القوى 
حجر عثرة في طريقها نحو السيطرة التامة على المؤسسة 
العسكرية واألمنية، وإحكام قبضتها على كافة مؤسسات الدولة 

في البالد.
وفي ذات السياق نقلت صحيفة »الجمهور« االسبوعية 
المستقلة في عددها الصادر السبت ,عن مصادرها، قولها: إن 
قائمة تضم نحو 200 من كبار ضباط الجيش واألمن مستهدفة 

في هذا المخطط، ويجري مراقبة تحركاتها ووضع الخطط 
المالئمة الغتيالها مع وضع خطط بديلة للتنفيذ.

وتسارع مسلسل االغتياالت في العاصمة صنعاء وعدد من 
عواصم المحافظات بصورة حادة خالل األيام الماضية، حيث 
عادت دوامة االغتياالت لتستهدف ضباطًا وصفًا وأطباء وابناء 
شخصيات امنية، كما عاد مسلسل االختطاف الى العاصمة صنعاء 
التي سجلت خالل األيام الماضية المرتبة األولى في قائمة 
المحافظات األكثر انفالتًا امنيًا، حيث أقدم مسلحون مجهولون 
يستقلون دراجة نارية الثالثاء الماضي على اغتيال العميد فضل 
محمد جابر الردفاني- قائد محور ثمود- بمسدس كاتم الصوت 

أثناء خروجه من وزارة الدفاع وهو مايعد تحديًا امنيًا كبيرًا، سيما 
وان تنفيذ العملية تم على بعد أمتار من وزارة الدفاع، كما نفذ 
مسلحون عملية اغتيال مماثلة في منطقة دار سلم استهدفت 
العقيد سمير الغرباني، وأكدت مصادر بأن العقيد الغرباني الذي 
يعمل مسئول النشاط الرياضي في الحرس الجمهوري- سابقًا- 
استشهد برصاص مسدس كاتم الصوت في الرأس، في حين 
نجا ضابط في األمن المركزي من محاولة اغتيال أمام منزله 
بعد ضبط أحد اإلرهابيين وهو يحاول زرع قنبلتين تحت سيارته 

تمهيدًا لتفجيرها في وقت الحق.

وتأتي العمليات الثالث المذكورة بعد يوم واحد من اغتيال 
بشير العديني أحد ضباط األمن السياسي أمام كلية الشرطة 

برصاص مسلحين على متن دراجة نارية..
وشهدت أمانة العاصمة منذ مساء الخميس الماضي عمليات 
اغتيال استهدفت عددًا من رجال األمن والجيش ورجال األعمال، 
حيث اغتال مسلحون مجهولون صباح الجمعة الشيخ محمد 
احمد دغسان احد رجال األعمال الذي ينتمي لمحافظة صعدة 

أمام منزله ووسط أطفاله في منطقة الجراف.
 كما ان مسلحين قبليين اختطفوا نجل مدير البنك الدولي 
بصنعاء، واقتادوه الى منطقة نهم االثنين الماضي، كما اختطف 
مسلحون قبليون يوم امس 3 مهندسين يعملون في المؤسسة 
العامة لالتصاالت في محافظة شبوة، واقتادوهم الى مكان 
مجهول ..إلى ذلك استشهد عبده عوض العاجم نجل مدير 
االستخبارات العسكرية في مدينة غيل باوزير بحضرموت بعد 
عام من اغتيال والده على يد مسلحين مجهولين مطلع شهر 

ديسمبر من العام الماضي.
إلى ذلك طالب أعضاء في مجلس النواب الحكومة بقطع 
العالقات الدبلوماسية مع تركيا على خلفية تورطها في شحنات 
األسلحة التي تستورد لليمن سرًا لتنفيذ عمليات االغتياالت 

والسيما القناصات والمسدسات كاتمة الصوت.
كما استشهد أمس احد منتسبي األمن السياسي بمدينة 

المكال بمحافظة حضرموت..
ونقل موقع وزارة الدفاع سبتمبرنت عن مصدر أمني قوله: 
ان المساعد مطيع محمد باقطيان تعرض إلطالق نار من قبل 
مسلحين كانا يستقالن دراجة نارية قرب منطقة االمن السياسي 
بالمكال ونقل بعده الى المستشفى لتلقي العالج إال انه فارق 

الحياة بعد محاولة االطباء انقاذه.

في ظل انفــالت غيــر مســبوق

العاصمة مســرح لالغتيــــاالت 

دان فرع المؤتمر الشعبي العام في أمانة 
العاصمة االعتداء االرهابي الذي تعرض له 
الشيخ محمد سعد مرشد زيد رئيس الدائرة 
التاسعة للمؤتمر الشعبي العام من قبل 
مليشيات تابعة لحزب االصالح، اثناء توجهه 
إلداء الصالة في مسجد بشارع سقطري حي 

القادسية شرقي دار الرئاسة .
معتبرًا ذلك االعتداء االجرامي اعتداء على 
كل أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، 
وال يمكن السكوت عن ما حدث ابدًا، وعلى 
وزير الداخلية وقيادة أمانة العاصمة سرعة 
القبض على المجرمين خصوصًا وان من 
كان يتزعمهم هو عضو مجلس شورى في 
حزب االصالح وتقديمهم للعدالة في اقرب 

وقت لينالوا جزاءهم العادل.
وحذر مؤتمر أمانة العاصمة من خطورة 

المنزلق الذي قد تجر البالد اليه من وراء 
استمرار استهداف قيادات واعضاء وانصار 
المؤتمر من قبل المليشيات المسلحة التي 
صارت تمارس ابشع انواع االنتقام الحزبي 

في ظل تساهل أمني وأضح .
وفي الوقت الذي يجدد المؤتمر فيه رفضه 
ألساليب القوة والعنف واالختطاف فأنه يؤكد 
تمسكه بالقانون واالحتكام للقضاء لحل اي 

خالف.
الفتًا ال��ى ان أعضاء المؤتمر وأنصاره 
لن يقفوا مكتوفي االي��دي، وسيواجهون 

العنجهية بقوة في حال عدم االنصاف.
ودع��ا فرع المؤتمر في أمانة العاصمة 
أع��ض��اءه وان��ص��اره ال��ى اليقظة والحذر 
واعتبار جريمة اختطاف الشيخ محمد سعد 
مرشد زيد رئيس الدائرة التاسعة رسالة 

انذار باستهداف حياة جميع أعضاء المؤتمر 
والمستقلين ايضًا من قبل مليشيات حزب 

االصالح.
الجدير بالذكر أن مشائخ ابناء مديرية 
الشعر والكتلة البرلمانية لمحافظة إب 
قد ت��واف��دوا ال��ى العاصمة وع��ق��دوا لقاء 
حضره مشائخ واعيان وابناء حي القادسية 
بالعاصمة صنعاء كانوا قد التقوا بعد ظهر 
أمس في صالة الفرسان.. حيث ناقشوا 
فيه جريمة االعتداء الذي تعرض له الشيخ 
محمد سعد اثناء توجهه إلداء الصالة وقد 
استنكروا وادان��وا جريمة االعتداء.. هذا 
وقد قام الشيخ محمد سعد بشرح جريمة 
االعتداء واسبابها وكيفية تعرضه لالختطاف 
خصوصًا وانه ال توجد بينه وبين الجناة 
اية قضية شخصية على االطالق كما ان 

الخاطف وكل المدججين بمختلف األسلحة 
والتي كانت تقلهم اكثر من اربع سيارات ال 
يعيش اي منهم  في الحي او له اي خالف 

شخصي معه..
وأكد الحضور ان االعتداء الذي اقترفه 
المدعو صالح جليدان عضو مجلس الشورى 
االص��الح ومليشياته اع��ت��داء على ابناء 
مديرية الشعر وكل ابناء حي القادسية ، وال 
يجب ان تمر الجريمة دون معاقبة مرتكبيها 

..
هذا وقد خرج االجتماع الموسع بالعديد 
من القرارات وشكل لجان لتحمل مسؤولية 
تنفيذ ما اتفق عليه ابناء الشعر وابناء حي 
القادسية ورد االعتبار للشيخ محمد سعد 
وجميع ابناء مديرية الشعر وسكان حي 

القادسية بالعاصمة صنعاء..

مؤتمر األمانــة يدين االعتــداء علــى القيادي
محمد ســعد من قبل عضو شورى حزب االصالح
اجتماع موسع لربملانيي إب وابناء الشعر وحي القادسية يبحثون تداعيات جريمة االختطاف

مؤتمر حيس يشيد بتكريم رئيس الجمهورية لجنود النقطة األمنية

بعثت قيادة وأعضاء فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمديرية حيس الدائرة 
)181( محافظة الحديدة برقية إلى 
االخ عبدربه منصور هادي رئيس 
ب��ارك��وا فيها قيامه  الجمهورية، 
بتكريم رجال األمن الذين ضبطوا 
حيس،  بنقطة  األس��ل��ح��ة  شحنة 
مقدمين بذلك النموذج المشرف 

لرجل األمن اليقظ والحارس األمين 
ألمن وسالمة الوطن.

وج��ددت قيادات وأعضاء المؤتمر 
بالمديرية »في برقيتهم« العهد 
ء  لوفا ا على  لجمهورية  ا لرئيس 
لمبادئ وأه���داف ال��ث��ورة اليمنية 
والسير قدمًا خلف قيادته الحكيمة 
من اجل خير ومصلحة اليمن حاضرًا 

ومستقباًل ، موجهين له الشكر لتلك 
اللفتة الكريمة والحكيمة والعمالقة 
بعظمة أهدافها التي تؤكد فيها بأنها 
إجراء وطني باتجاه تصويب مسار 
المؤسسة األمنية من خالل النظر 
للنماذج  والعرفان  لتقدير  ا بعين 

المتميزة في أداء واجباتهم.
هذا وكان األخ عبدربه منصور هادي 

-رئيس الجمهورية- كرم الثالثاء 
»الماضي« جنود النقطة األمنية 
بمديرية حيس - محافظة الحديدة 
- الذين نجحوا في اكتشاف وضبط 
شحنة المسدسات القادمة من مدينة 
المخا - محافظة تعز- في طريقها الى 
العاصمة صنعاء من مخبأ معد بإحكام 

وعناية.


