
أحيت السلطة المحلية في محافظة ذمار، 
الذكرى الثانية الستشهاد وكيل المحافظة 
والقيادي المؤتمري الشهيد عبدالكريم ذعفان، 
ومرافقيه، الذين طالتهم يد الغدر في كمين 
غادر أثناء خروجه من المجمع الحكومي في الثالث 

من ديسمبر 2011م. 
واكد محافظ المحافظة يحيى علي العمري، 
أن السلطة المحلية بالمحافظة لن تتوانى في 
القبض على قتلة وكيل المحافظة عبدالكريم 
أحمد ذعفان، وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزاء 
ما اقترفوه..وأشار خالل الفعالية التي نظمتها 
أسرة الشهيد عبدالكريم أحمد ذعفان ومحبوه 
تزامنًا مع الذكرى السنوية الثانية الستشهاده 

ومرافقيه، إلى أن الوكيل ذعفان كان من خيرة من 
قدموا قصارى جهدهم وعطائهم من اجل تعزيز 
جهود التنمية واالنتصار للقضايا الوطنية وخدمة 

المجتمع.
وخالل الفعالية القيت كلمتان من قبل عضو 
مؤتمر الحوار الوطني ايمان يحيى النشيري، 
ورئيس لجنة الحوار المحلي في المحافظة- نجل 
الشهيد محمد عبدالكريم ذعفان.. اشارتا الى 
اهمية ضبط الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا 
جزائهم ال���رادع. وعلى هامش الفعالية نظم 
المشاركون فيها وقفة احتجاجية طالبوا خاللها 
االجهزة االمنية بالقيام بدورها في ضبط الجناة 

وتقديمهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع.

العدد:  )1688( 
 االثنين : 9 / 12 / 2013م 

6 الموافق : 6صفر / 1435هـ 
استنكرت قيادة المؤتمر الش��عبي العام بمحافظة حضرموت 
جريمة اغتيال الشيخ سعد بن حمد بن حبريش العليي، واثنين 
من مرافقيه على يد جنود نقطة أمنية على مداخل مدينة سيئون.

ودعت قيادة المؤتمر -في بيان صادر عنها- الدولة والحكومة 
بوقف ش��ريان الدم المتدفق من أبناء حضرموت جراء اس��تمرار 
عمليات االغتيال والفلتان األمني الذي س��اد المحافظة وأدى إلى 

انتش��ار عمليات القتل واالغتياالت والنهب على مرأى ومس��مع 
الجميع، مطالبة الحكومة بمحاسبة المحرضين والقاتلين وعدم 
االكتفاء باإلدانة وتشكيل لجان تس��تهلك الوقت وال ترجع الحق 

ألهله .
وق��ال البي��ان: إن ه��ذه األعم��ال اإلجرامي��ة التي تش��هدها 
حضرموت ومناطقها تؤكد الضعف والعجز الذي طال المؤسسة 

األمنية والعس��كرية والذي ين��ذر بتكرار مثل ه��ذه الحوادث 
إذا لم توج��د حل��ول حقيقية تحاس��ب كل من ش��ارك في هذه 
الجريمة وغيرها، وطال��ب مؤتمر حضرموت بضرورة إش��راك 
أبناء المحافظة في حفظ األمن واالستقرار في المحافظة ألنهم 
األقدر على حفظ أمنهم واس��تقرارهم في ظل حالة الهشاش��ة 

األمنية التي تعيشها البالد .

مؤتمر حضرموت يستنكر اغتيال الشيخ العليي

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ 

يحيى البخيتي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة وفاة الشيخ يحيى ناصر علي البخيتي الذي اختاره الله سبحانه وتعالى 
إلى جواره بع����د حياة حافلة بالعمل الوطني في س����بيل الث����ورة والجمهورية 
والوحدة، واإلسهام في تطوير وتنمية الوطن وانتصار اإلرادة الوطنية لشعبنا 
في الحرية والديمقراطية والبناء والنماء واإلزدهار، حيث كان -رحمه الله- من 
الرج����ال األوفياء الملتزمين بالمب����ادئ والقيم الوطنية النبيل����ة الذين يتحلون 

بالشجاعة والكرم.
وعّب����ر الزعيم ف����ي برقية الع����زاء التي بعث به����ا إلى األخ م����راد يحيى ناصر 
البخيتي.. وإخوانه وكافة آل البخيتي عن أحر التعازي وعميق المواساة باسمه 
ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش����عبي العام 
وحلفائ����ه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في هذا المصاب الجلل، س����ائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 
جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وأن ال يريهم أي مكروه بعده..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ 
محمد الحطامي

بع����ث الزعيم عل����ي عبدالله صال����ح رئيس المؤتمر الش����عبي الع����ام، برقية 
عزاء ومواس����اة في وفاة الش����يخ محمد نصر عبده الحطامي أحد الشخصيات 
اإلجتماعية البارزة المشهود لها بالمواقف الوطنية في مديرية وصاب السافل 
-محافظة ذمار- الذي اختاره المولى -عز وج����ل- إلى جواره بعد حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث 
بها إلى األخ نشوان محمد نصر الحطامي.. وإخوانه وكافة آل الحطامي باسمه 
ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الش����عبي العام 
ت قدرته- أن 

ّ
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة االقتصادي
 المعروف عباس القرشي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام، برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الش����عبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إلى األخ رياض 
عباس القرش����ي.. وإخوانه وكافة آل القرش����ي بمحافظة تعز ف����ي وفاة والده 
اإلقتصادي المعروف األخ عباس عبده القرش����ي الذي وافاه األجل بعد ُعمر 
ره لخدمة الوطن في المجال 

ّ
زاخر بالعطاء والعمل الجاد والمخلص الذي س����خ

اإلقتصادي والتنموي.حيث كان -رحمه الله- من الكوادر اإلقتصادية الكفؤة 
والمتمّي����زة التي أس����همت بفاعلية في بن����اء وتطوير االقتص����اد الوطني منذ 
الس����نوات األولى للثورة.. وش����ارك في وضع الخط����ط اإلقتصادية واالنتعاش 
اإلقتصادي الذي شهده الوطن اليمني في الس����بعينات والثمانينات، كما كان 
م����ن ذوي الرأي الثاقب والرؤي����ة الموضوعية حول كاف����ة القضايا اإلقتصادية 
والتنموية وعلى وجه الخصوص في مجال تأسيس وتطوير النهضة الصناعية 
من خالل مس����ئوليته في قيادة البن����ك الصناعي الذي كان يعتب����ر أحد روافد 
رًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل،  التنمية..معبِّ
سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ علي حزام غراب

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الش����يخ علي حزام غراب الذي اختاره المولى -عزوجل- إلى 
جواره بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، حيث كان أحد الشخصيات 
الوطني����ة الصادقة عمل بإخالص م����ع الثورة والجمهوري����ة والوحدة، وخدم 
الوطن بكل تفاٍن، وكان له إس����هامات كبيرة في المجال الخيري واإلصالح بين 

الناس.
وعّبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواس����اة ف����ي برقية العزاء التي 
بعث بها إلى الشيخ محمد حزام غراب.. واألخ فضل علي حزام غراب.. وإخوانه 
وكافة آل غراب باس����مه ش����خصيًا.. وباس����م قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الش����عبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل 
المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 
فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة الحاج 
حسين ضيف الله شميلة 

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الش����عبي العام، برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الحاج حسين ضيف الله شميلة أحد الشخصيات اإلجتماعية 
الفاعلة الذي انتقل إلى جوار رب����ه بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة 
الوطن والثورة والجمهورية والوح����دة.. وفي خدمة قضايا المجتمع ومصالح 
الناس واالهتمام بمنطقته، والذي أدى دورًا وطنيًا كبيرًا في تطوير وتقدم 
الوطن.وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواس����اة التي بعث بها إلى األخ أحمد 
حسين شميلة.. وإخوانه وكافة آل شميلة عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
ت قدرته- أن 

ّ
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب. إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي باستشهاد القاضي النعمان

عّبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن أحر تعازيه 
وعميق مواساته في استشهاد القاضي عبدالجليل نعمان محمد نعمان الذي 
لقى رب����ه في اإلعت����داء اإلجرامي اإلرهابي الغادر الذي اس����تهدف مستش����فى 
العرضي بمقر وزارة الدفاع صباح الخميس، أثناء تواجد القاضي نعمان وحرمه 
لغ����رض إجراء بعض الفحوص����ات الطبية، وعدد آخر م����ن المرضى والعاملين 
في المستشفى.وأشاد الزعيم بمناقب الش����هيد وأدواره الوطنية المشهودة 
وإسهاماته الفاعلة في سلك القضاء، حيث كان من القضاة األكفاء والمتميزين 
في أدائه وُحسن تعامله وقدرته في البت في القضايا وترسيخ العدل واالنتصار 

لقضايا المظلومين بإحقاق الحق وإعادة الحقوق ألصحابها.
وبعث الزعيم الصالح برقية عزاء ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي إلى نجل الش����هيد األخ معاذ عبدالجليل نعمان.. وإخوانه وكافة 
آل نعمان الكرام في هذا المصاب الجلل الذي استهدف حياة الشهيد وحرمه 
وعددًا م����ن المرضى وطاق����م األطب����اء والممرضين والعاملين في مستش����فى 
العرضي، إل����ى جانب عدد من أف����راد القوات المس����لحة الذين أبلوا بالءًا حس����نًا 
في التصدي لتل����ك العناص����ر اإلجرامية الت����ي ارتكبت تلك الجريمة البش����عة 
واستهدفت آمنين ومس����تأمنين.. في عمل إرهابي مش����ين وُمدان يتعارض 
مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وقيم وتقاليد وأخالق شعبنا اليمني الذي 

يرفض العنف واإلرهاب وينشد السالم واألمن واألمان.

كما توجه الزعيم علي عبدالله صالح بالدعاء إلى الله تعالى أن َيَمن بالش����فاء 
العاجل على جميع الجرحى والمصابين الذين أصيبوا جراء هذا الحادث اإلجرامي 

اآلثم والجبان. إنا لله وإنا إليه راجعون،،

و يجري اتصااًل هاتفيًا بتوفيق البحم 
في استشهاد ابنته

أجرى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، اتصااًل 
هاتفيًا باألخ توفيق البحم الذي قدم له خالل االتصال تعازيه الحارة وصادق 
مواساته في استشهاد ابنته الدكتورة جميله توفيق البحم، والعزاء موصول 
ألسرة الشهيدة الدكتورة سميه محمد الثاليا واألطباء والممرضين والمرضى 
وأفراد القوات المسلحة والمواطنين الذين استهدفهم اإلرهابيون القتلة وهم 
يؤدون واجبهم الوطني واإلنساني في مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي أثناء 
االعتداء اإلجرامي البشع والغادر على مجمع وزارة الدفاع يوم الخميس الماضي 
في عمل إرهابي جبان يستهدف أمن واستقرار الوطن والسكينة العامة في 
المجتمع، ويستهدف أيضًا أبناء القوات المسلحة واألمن وهو االعتداء الوحشي 
الذي أسفر عنه استشهاد ستة وخمسين من األطباء والممرضين والمرضى 

وأفراد القوات المسلحة والمواطنين، وجرح مائتين وخمسة عشر آخرين.
وج��دد الزعيم إدانته الشديدة، وإدان��ة المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب 
التحالف الوطني الديمقراطي لهذا العمل اإلجرامي الجبان وكل أعمال اإلرهاب 
والتخريب والعنف التي تعاني منها بالدنا والتي يجب مواجهتها والتصدي 
بحزم لكل من يحاول اإلضرار بالوطن من خالل اصطفاف وطني عام وتكاتف 
الجهود الشعبية والحزبية والرسمية، وإسناد جهود الدولة وأجهزتها 
المختصة للقضاء على آفة اإلرهاب المقيت، ووضع حد ألعمال العنف الذي 

استشرى أخيرًا ويتطلب مواجهة حازمة وصارمة.
وتوجه الزعيم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنب بالدنا وشعبنا 
كل مكروه، وأن يتغمد أرواح الشهداء األب��رار بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنهم الدرجات العلى في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء 
سر الشهداء بالصبر، وأن 

ُ
والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعصم قلوب أ

يجبر مصابهم، وأن َيَمن بالشفاء العاجل على كافة الجرحى والمصابين من 
جراء االعتداء اإلجرامي اآلثم.

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

مؤتمر صنعاء يطالب بضبط
 المعتدين على منزل الشيخ مذيور

اعربت  قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء وفروع المؤتمر 
بالدوائر والمديريات  عن ادانتهم واستنكارهم الشديدين لالعتداء االرهابي 
ال��ذي  استهدف حياة الشيخ رزق مذيور رئيس ف��رع المؤتمر الشعبي 
بالدائرة 221 الحيمة الخارجية عضو اللجنة الدائمة عضو المجلس المحلي 

بمحافظة صنعاء.
الجدير بالذكر  ان متطرفين ممن جندوا في الداخلية قاموا على متن اطقم 
امنية بضرب منزل القيادي المؤتمري   والكائن في الحيمة بمختلف االسلحة 
الثقيلة والمتوسطة  من جميع االتجاهات ..وحذر مؤتمريو صنعاء الداخلية 
وقيادة المحافظة من  خطورة تداعيات هذا االعتداء واستمرار استهداف 
اعضاء وانصار المؤتمر .. وكان مشائخ وأعيان الحيمتين تضامنوا مع الشيخ 
مذيور من خالل وقفه أمام منزل رئيس الجمهورية معتبرين االعتداء على 
مذيور استهداف لكل ابناء الحيمتين وأفاد أحد االعيان انه تم التحكيم في 

الحادثه.

الجندي  يدعو االحزاب الى مواجهة االرهاب 
واالبتعاد عن المناكفات 

دعا االس��تاذ عبده الجندي  عضو اللجنة العامة - الناطق الرسمي للمؤتمر 
الشعبي  العام  واحزاب التحالف  -االحزاب والتنظيميات السياسية الى االبتعاد 

عن المناكفات والمزايدات السياسية وتوجيه االتهام لبعضها البعض.
مشيرًا إلى أن الكل يعرف أن االعتداء اإلرهابي على مجمع  وزارة الدفاع يحمل 
بصمات معروفة لتنظيم له اجندته ورؤيته ومواقفة، وعلى القوى السياسية 
االبتعاد عن محاولة تحقيق مكاسب  سياسية من وراء هذه االعمال االرهابية.
وأكد الجندي: انه ليس هن��اك أي رابط بين جريم��ة العرضي وبين مؤتمر 
الحوار الوطن��ي، ألن المعركة ضد اإلره��اب موجودة من قب��ل مؤتمر الحوار 

وستستمر بعد انتهاء اعمال مؤتمر الحوار.
وقال: نحن بحاجة إل��ى أن يكون الجميع يدًا واح��دة واصحاب موقف واحد 
ونقف ال��ى جانب القيادة السياس��ية ومع القوات المس��لحة واألمن ضد هذه 
االعمال ألن من يسقط فيها سواًء الضحايا أو المهاجمون هم باألخير يمنيون 

والشعب اليمني هو الخاسر من هذه االعتداءات.
واعتبر الجن��دي في تصريح لقن��اة »اليمن الي��وم« أن من قام��وا  باحتجاز 
مراس��لي قناتي "اليمن اليوم وآزال" أثناء تغطيته��م لالعتداء االرهابي على 
مقر وزارة الدفاع مايزالون يضيقون من رسالة اإلعالم الذي مهمته في أي بلد 
 بأول فمن حق الصحفيين ان يقوموا بأداء واجباتهم 

ً
هو أن يواكب االحداث اوال

وتغطية االح��داث ال ان يتم التعامل معهم بامتهان لك��ون هذا  يتبع هذه 
القناة أو تلك، خصوصًا وأن أبناء القوات المسلحة واألمن بحاجة إلى مؤازرة من 
قبل أبناء الش��عب وتعاون كل االحزاب وكذلك تعاون رج��ال اإلعالم كالذين 
قاموا بتغطية هذا االعتداء البشع الذي اغضب اليمنيين واالشقاء واالصدقاء.

مؤكدًا أن التعامل الذي حدث يومها مع مراسلي قناتي "اليمن اليوم وآزال" 
تعامل خاطئ.

رفض التهييج والتهريج واالستقواء بتجييش الفوضى 

المؤتمر يدين استهداف »األخوان« لـ الحجري وشوقي
عبر المؤتمر الشعبي العام عن إدانته واستهجانه, الشديدين، للحملة 
الكيدية المسعورة التي تستهدف شخص وموقع كل من, القاضي أحمد 
عبدالله الحج����ري- محافظ محافظة إب, واألس����تاذ ش����وقي أحمد هائل- 
محافظ محافظة تعز, مج����ددًا التأكيد على وقوف����ه معهما في مواجهة 
الهجمة العدائية الظالمة التي تستهدفهما إعالميًا وسياسيًا ووصلت إلى 

التقطع والخطف واالبتزاز.
ودان المؤتمر الشعبي العام-في بيان صادر عنه- ما يتعرض له محافظ 
تعز ش����وقي أحمد هائل، من اس����تهداف ومضايقات وضغوطات طائشة 

على أكثر من صعيد للتأثير على عمله ومسئولياته في إدارة المحافظة, 
معربًا عن تضامنه المطلق معه في مواجهة االستهداف الذي يتعرض له.
ة ونزاهة, القاضي  كما ثمن المؤتمر تثمينًا عاليًا مواقف وخبرات وكفاء
أحمد الحج����ري محافظ إب, وأحد أبرز الش����خصيات الوطني����ة والقيادات 
اإلدارية والمحلية المجربة والمحنك����ة التي اخُتبرت على مدى عقود وفي 
ة والتزامًا وحس����ًا وطنيًا  مواقع ومس����ئوليات قيادية مختلفة وأثبتت كفاء

عاليًا عن جدارة واستحقاق.
وأضاف البيان: إن المؤتمر الشعبي العام وهو يتابع مسلسل االستهداف 
الكيدي المغرض والمنظم ضد القيادات والشخصيات الوطنية السياسية 
والتنفيذية والحزبية, ويقف على مجريات وشواهد حملة التشهير والكيد 
المس����عورة التي تحاول النيل بطرق مبتذلة واساليب متهالكة وموجهة, 
ضد المحافظ القاض����ي أحمد الحجري, من قبل اآلل����ة اإلعالمية والدعائية 
لإلخوان المسلمين في اليمن, فإنه يؤكد  تضامنه الكامل مع القاضي أحمد 
عبدالله الحجري محافظ إب، ويستهجن حملة التشهير المضلل والتشويه 
الفج واالستهداف األعمى الذي يمارسه مطبخ إخوان اليمن وعبر وسائله 
ومواقعه اإللكترونية في مسعى مكثف لتسعير الكراهية وإثارة الفوضى 
والبلبلة في المجتمع وتس����ميم األجواء السياس����ية وتعكيرها بالمزيد من 

عوامل التأزيم والملوثات السياسية واإلعالمية.
وجدد المؤتمر الش����عبي رفضه المطلق لسياسات وأس����اليب التشهير 
والتش����ويه واالس����تهداف الممنه����ج باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من سياس����ة 
اإلقصاء واإللغاء كممهد لها ومسوق لمخالفات وتجاوزات تعمل على إحالل 

الفوض����ى الوظيفية واإلدارية في س����ائر مرافق وهي����اكل الوظيفة العامة 
والس����لطات المحلية بمختلف مس����توياتها, مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه 
القاطع ألساليب التهييج والتهريج واالستقواء بمنطق تجييش الفوضى 

والفلتان اإلعالمي واألمني والسياسي ونشر الحرائق.
وأش����ار البيان إلى أن مثل هذه األس����اليب والممارس����ات تعمل ضدًا من 
أه����داف والتزامات المرحلة االنتقالية والتس����وية السياس����ية بالتزامن مع 

محك بلورة مخرجات الحوار الوطني إلى أرض الواقع.

د. فرحان ينجو من اغتيال 
تعرض الدكتورعبدالرحمن أحمد ناجي فرحان رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام في كلية التجارة جامعة صنعاء األربعاء الماضي في تقاطع شارع الدائري 
الغربي بشارع صخر بالعاصمة صنعاء  للتهديد بالقتل من قبل مليشيات مسلحة 

كانت على متن خمس سيارات مكشوفة »شاص« يثيرون الفزع في الشارع..
وقال الدكتور فرحان  في منشور بصفحته على الفيسبوك: وجدت نفسي 
فجأة محشورًا في وس��ط ذل��ك الرتل من السيارات وق��د ص��وب ك��اًل منهم 
السالح نحوي وعناصر المرور متواجدين ال حول لهم وال قوة والشارع ممتلئ 

بالسيارات..
واضاف: لقد نجوت من الموت باعجوبة كل هذا والدراجات النارية متوقفة، 
لكن بدائلها تسرح وتمرح تحت سمع وبصر رجال االمن، وكأنهم يشاهدون 

أحد األفالم في إحدى القنوات الفضائية.

❞ حملة األخوان المسعورة لن 
تنال من نزاهة وكفاءة الحجري

❞  نرفض الهجمة  الظالمة 
التي تستهدف هائل وإدارته 

لمحافظة تعز
إحياء الذكرى الثانية الستشهاد القيادي المؤتمري ذعفان


