
> ع��ب��ر أب��ن��اء ال��ع��اص��م��ة عن 
شكرهم وتقديرهم لألخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
الذي أصدر االربعاء الماضي قرارًا 
جمهوريًا بتحويل مقر الفرقة األولى مدرع 
الى حديقة  عامة .. مؤكدين ان ذلك القرار 
يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية 
بمطالب المواطنين الذين ناشدوا الدولة 
وقيادتها طيلة الفترة الماضية  ضرورة 
تحويل مقر الفرقة األولى مدرع )سابقًا( 
الى حديقة عامة تكون متنزهًا مفتوحًا 
ألب��ن��اء أم��ان��ة العاصمة بعد أن كانت 
تشكل مصدر قلق وخطر دائم على أمن 
المواطنين وحياتهم خاصة بعد أن تعرض 
عدد من األحياء في نهاية العام الماضي 
لصواريخ وقذائف انفجرت من أحد مخازن 
االسلحة التابعة للفرقة أسفرت عن مقتل 
عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال 

في منازلهم.
وفي ذات السياق أقرت أمانة العاصمة 
إنشاء وحدة تنفيذية لمشروع حديقة )21( 
مارس 2011م على المساحة المحددة 

البالغة )50( الف لبنة وبما يعادل مليونين 
و200 ألف متر مربع وفقًا ألعلى المواصفات 
الهندسية والفنية وإعالن المنافسة بين 
الشركات المتخصصة المتقدمة لتنفيذ 

مشروع الحديقة العامة في أسرع وقت 
تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم )21( 
لسنة 2011م الذي قضى بتحويل مقر 

الفرقة االولى مدرع الى حديقة عامة.
وفي االجتماع االستثنائي لقيادات أمانة 
العاصمة برئاسة األخ عبدالقادر هالل أمين 

العاصمة وحضور قيادات المجلس المحلي 
والهيئة التنفيذية أقر المجتمعون تشكيل 
لجنة متابعة للمشروع مكونة من ثالثة من 
أعضاء مجلس النواب وثالثة من أعضاء 
مجلس الشورى، اضافة الى الرفع برسالة 
الى رئيس الجمهورية توصي برفع كافة 
المعسكرات من العاصمة صنعاء وتحويل 
مواقعها ال��ى مصالح عامة ومتنزهات 
وحدائق ترفيهية، وشكره على ق��راره 

بتحويل الفرقة الى حديقة عامة.
وف��ي االج��ت��م��اع ق��ال أم��ي��ن العاصمة 
عبدالقادر هالل: »إن المسؤولية مشتركة 
خالل المرحلة القادمة لترجمة قرار رئيس 
الفرقة  الجمهورية بشأن تحويل مقر 
األولى مدرع سابقًا الى حديقة 21 مارس.. 
من خالل اتخاذ خطوات عملية ومدروسة 
لحديقة  ا ء  إلن��ش��ا لمطلوب  ا لشكل  با
وفقًا ألفضل المستويات والمواصفات 
الفنية الشاملة كافة الجوانب الترفيهية 
لتحقيق طموح كل اليمنيين ببناء مدينة 

نموذجية«.
داعيًا الجهات المعنية الى المحافظة 

على كافة مساحة األرض من أي اعتداء 
أو التصرف بمساحتها.. وبما يحافظ عليها 
كونها ستكون متنزهًا مهمًا تستفيد منه 
كافة الشرائح المجتمعية وخاصة ذوي 

الدخل المحدود.
هذا والتزال أمانة العاصمة تنتظر رحيل 
المستشار علي محسن من مقر الفرقة 
ليتم البدء في االعمال التنفيذية واالشغال 
بعد تقدم عدد من الشركات والجهات 
المتخصصة في إعداد الدراسات والتصاميم 

الخاصة بالحديقة.. وبالشكل الذي يجعل 
منها متنزهًا أنموذجيًا بتوفير كل عوامل 

الراحة للمواطنين وأسرهم وأطفالهم.
م��ن جانبها أب��دت ع��دد م��ن منظمات 
المجتمع المدني عن استعدادها للمشاركة 
في حملة لتشجير وزراعة أرض الحديقة 
ومنها ملتقى الرقي والتقدم ومؤسسة 

حماية للتنمية البيئية المستدامة..
كما رحبت الهيئة العامة لحماية البيئة 
بقرار تحويل الفرقة الى حديقة عامة 
واعتبرته قرارًا حكيمًا يدعم تحسين وضع 
البيئة في أمانة العاصمة من خالل توسيع 
المساحات الخضراء والحدائق ولخدمة 

المواطن اليمني وراحته.
الى ذلك رحبت دولة ألمانيا االتحادية 
بقرارات الرئيس ه��ادي االخيرة وأثنت 
بشكل خاص في بيان لسفارتها بصنعاء 
على القرار الرئاسي الذي قضى بتحويل 
مقر الفرقة االولى مدرع سابقًا الى حديقة 
عامة لكي تكون رمزًا لتحول اليمن الى 

دولة مدنية.
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سكان العاصمة يتنزهون في حديقة 21 مارس

وداعًا لعسكرة المدن 

محلي األمانة يشكر الرئيس 
هادي على القرار ويحذر من 

أي تصرف باألرض

األمانة تنشئ وحدة 
تنفيذية لمشروع 

حديقة )21( مارس

ف��ي ت��ط��ور خطير 
ء  لجو ع��ن  يكشف 
ق�����وى س��ي��اس��ي��ة 
ألع����م����ال ال��ع��ن��ف 
واإلرهاب إلخضاع الخصوم 
وكل من يختلف معهم في 
الرأي، وينذر بدخول مرحلة 
مية  دا سياسية  تصفيات 
بين شركاء األم��س بذلك 
االع��ت��داء ال��ذي تعرض له 
القيادي ال��ب��ارز ف��ي حزب 
البعث العربي نائف القانص 
والذي أثار مخاوف الكثير من 

المراقبين.
خصوصًا بعد تعرض نايف 
ال��ق��ان��ص -األم��ي��ن العام 
المساعد لحزب البعث العربي 
قطر اليمن والناطق الرسمي 
باسم اللقاء المشترك سابقًا 
- الع��ت��داء همجي أم��س 
األول بالقرب من منزله في 
صنعاء جوار جامعة العلوم 
والتكنولوجيا مما أدى إلى 
اصابته ب��ج��روح وك��دم��ات 
متعددة نقل على إثرها الى 

مستشفى ابن سيناء.
وفي تصريح للقانص اكد  

أن م��ا ح��دث ل��ه ق��د سبقه 
تهديدات تلقاها في صفحته 
ك  بو لفيس  با لشخصية  ا
بسبب مواقفه من الحرب 
الدائرة في سوريا، ودعوته 
ح��زب االص��الح ال��ى إيقاف 
الذين  بالشباب  المتاجرة 
يدفع بهم للقتال في سوريا 

تحت مسمى الجهاد  .
من جانبه اتهم حزب البعث 
عصابة- ق��ال انها تابعة 
لحراسة جامعة العلوم بكلية 

الهندسة- باالعتداء على 
القانص  وإلحاق اصابات 
ء  أنحا جسيمة في معظم 
جسده وكذا اصابة في عينه 
اليمنى مما أدى إلى نزيف 

داخلي..
وحمَّل  حزب البعث حكومة 
ال��وف��اق ووزي���ر الداخلية 
والنائب العام المسئولية 
تعرض  م��ا  ه  تجا لكاملة  ا
ل��ه القانص م��ن اع��ت��داء.. 
مطالبًا بالقبض على الجناة 
وتقديمهم للعدالة وسرعة 
كشف من يقف وراءهم كون 
هذه الممارسات اإلرهابية 
قد تتسبب بعواقب وخيمة 

على الوطن.
 وحذر البعث من أسماهم” 
أصحاب المشاريع الصغيرة” 
من ممارساتهم اإلرهابية 
تجاه كل من يحمل الفكر 
الوطني والقومي، وانهم 
بهذه التصرفات العدوانية 
ل��ن ي��زي��دوه��م إإل إص��رارا 
وعزيمة على المضي قدمًا 
ف��ي ال��دف��اع ع��ن الحقوق 

والقضايا العادلة .

كتب/
 جميل الجعدبي

ق��ال��ت رئيس 
ف��ري��ق قضية 
صعدة بمؤتمر 
الحوار الوطني 
نبيلة  مل  لشا ا
الزبير ان النقاش في 
ق��اع��ة ف��ري��ق��ه��ا جيد 
ويتسم بالحماس العالي 
قبل  من  لمسئولية  وا
في  مشيرة   ، لجميع  ا
حديث ل�)المؤتمرنت( 
ال����ى ح��س��م م��س��أل��ة 

رئاستها للفريق وان األشخاص المعترضين أعلنوا أمس 
األحد موافقتهم.

مشيرة الى أنه لم يتبقَ إاّل التوافق على أسماد نواب 
الفريق متوقعة التوافق على ذلك قريبًا.

الى ذلك أعلنت األمانة العامة لمؤتمر الحوار تشكيل 
فريق العمل الخاص بقضية صعدة- لجنة من أعضائه 
ضمت ممثلين عن مختلف المكونات وح��ددت مهمتها 

بإعداد خطة عمل الفريق للشهرين القادمين.
وفيما منعت وسائل اإلع��الم من دخول قاعة قضية 
صعدة ، ذكرت األمانة العامة لمؤتمر الحوار ان فريق 
صعدة استهل اجتماعه بمناقشة محضر اجتماعه السابق 

وأقره.

مؤشر خطير إلرهاب الخصوم السياسيين
القانص يتعرض العتداء همجي في العاصمة

نبيلة الزبير: فريق صعدة 
متحمس لمعالجة القضية

التهديد بقتل رئيس جمعية 
الصداقة اليمنية اإليطالية

تلقى رئيس جمعية الصداقة اليمنية االيطالية 
األستاذ عبداهلل علي السنيدار األسبوع الماضي 
تهديدات بالتصفية الجسدية، الى جانب العديد من 
الشتائم وذلك عبر مكالمات هاتفية من أرقام مختلفة 
بعضها مجهولة وردت إلى هاتفه السيار وهواتف مكتبه الخاص 

بالعاصمة صنعاء.
ووفقا لبالغ صحفي صادر عن المكتب اإلعالمي لرجل األعمال 
والنائب األول لرئيس حزب التضامن الوطني عبداهلل علي 
السنيدار األسبوع الماضي، فأن تلك التهديدات جاءت على خلفية 
الحوار الصحفي الذي أجرته صحيفة 14أكتوبر ونشر في عددها 
رقم)15734(الصادر أمس االول الموافق )7-4-2013م( والذي 
من المواقع اإلخبارية، والذي كشف من خالله عن الكثير من 
الخفايا واإلسرار والمعلومات الهامة ذات الصلة بممارسات جماعة 
اإلخوان المسلمين في بالدنا وما يرتكبه من جرائم ومخالفات 

تلحق الضرر بالوطن والمواطنين.
وحسب البالغ - فان األستاذ عبداهلل السنيدار كشف عن الكيفية 
التي يستغل بها افراد جماعة اإلخوان المسلمين الدين اإلسالمي 
في سبيل تصفية خصومهم ومن يختلفون معهم في الرأي وذلك 
بهدف الوصول للسلطة، الى جانب تحذيره من استمرار مساعي 
االخوان للسيطرة على السلطة والعمل على أخونتها معتبرا ذلك 
خطرا حقيقيا البد من التنبه له, باإلضافة الى كشفه عن حاالت 

فساد عديدة في مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة.
وقال البالغ الصحفي أن من يقفون وراء تلك التهديدات.

وطالب المكتب اإلعالمي في ختام بالغه الصحفي وزير الداخلية 
اللواء عبدالقادر قحطان بالتوجيه بالتحقيق في قضية التهديدات 
التي تعرض لها رئيس جمعية الصداقة اليمنية اإليطالية لمعرفة 
الجناة ومن يقف ورائهم وأحالتهم إلى العدالة لينالوا العقاب 

الرادع.


