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العدد:  (١٧١٩)
االثنين

14/ 7 / 2014م  
17 / رمضان / 1435هـ

دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة االعتداء على منزل رجل األعمال 
عضو مجلس الشورى يحيى الحباري والذي ادى إلى استشهاد عبدالولي الحباري 

وإصابة ٧ آخرين.
واستغرب مصدر في المؤتمر تعامل األجــهــزة األمنية مع الحادثة التي 
استهدفت منزل الحباري الواقع بحي الحصبة بالعاصمة صنعاء بال مباالة قائًال: 
"كنا ننتظر تحرك أجهزة األمن وقيام وزارة الداخلية بواجباتها تجاه الحادث 

الواقع على بعد أمتار من مقرها"..
ات على رجال األعمال  ونبه المصدر إلى خطورة استمرار مثل هذه االعتداء
ومظاهر االنفالت األمني في العاصمة وغيرها وتأثير ذلك على األوضاع االقتصادية 
والقطاع التجاري واالستثماري بشكل عام..وعبر المصدر عن التعازي والمواساة 

ألسرة المتوفي في الحادثة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل..

المؤتمر يدين االعتداء على منزل الحباري

< يقوم المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران 
بحصر األضــرار والخسائر التي تكبدتها قيادات 

وأعضاء المؤتمر سواًء في األرواح أو الممتلكات..
وأفــاد قيادي مؤتمري في محافظة عمران في 
«الميثاق» أن هناك خسائر فادحة تكبدتها  حديث لـ
قــيــادات وكـــوادر وأعــضــاء المؤتمر بعمران جراء 
الصراعات العبثية بين مليشيات اإلصالح والحوثي.

وقــــال: رغـــم أن طــرفــي الــنــزاع وجــمــيــع الــقــوى 
السياسية يدركون أن الموتمر الشعبي في عمران 
كان محايدًا تمامًا، بل أنه سعى عبر قياداته في 
السلطة المحلية أو المشائخ والشخصيات االجتماعية 
إلى لملمة الوضع إّال أن هناك من حاول جر قياداته 
وأعضائه إلى مربع العنف وتعمد قصف الكثير من 
منازل قياداته وأعضائه واستهداف البعض بالقتل 
حتى أنه وصل بهم الحد إلى االستهداف عبر الهدايا 

المفخخة.
مؤكدًا أن الفرع سيقدم عند هــدوء الوضع في 
المحافظة تقريرًا مفصًال عــن كــل مــا تعرض له 

المؤتمر من استهدافات لقياداته وأعضائه.
كما دان مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام ما تعرض له منزل القيادي في المؤتمر 
الشعبي العام عضو اللجنة الدائمة وكيل وزارة اإلدارة 

المحلية عبدالسالم الضلعي في محافظة عمران.
واعتبر أن هذا االعتداء يأتي في إطــار مسلسل 
ات التي تستهدف قيادات المؤتمر بصورة  االعتداء

ممنهجة منذ بداية عام ٢٠١١م.
مؤكدًا أن القيادي المؤتمري عبدالسالم الضلعي 
ليس له «ال ناقة وال جمل» بــاألحــداث الــدائــرة في 

محافظة عمران.
ــب الــمــصــدر الــمــؤتــمــري- فــي تــصــريــح له  وطــال
الثالثاء- األجهزة األمنية والعسكرية بمتابعة من 
قاموا باالعتداء اإلجرامي على منزل الضلعي محمًال 
إياها مسؤولية مايتعرض له القيادي الضلعي من 
تهديدات، وكذلك ما يتعرض له العديد من قيادات 

المؤتمر الشعبي العام في محافظة عمران.
وعلى ذات الصعيد دان مصدر مسئول في األمانة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تعرضت له منازل 
قــيــادات مؤتمرية في عمران من قصف أدى إلى 
سقوط إصابات في أوساط أسرهم وتهدم منازلهم.
وذكر المصدر- في تصريح له األربعاء- أن منزلي 
القياديين المؤتمريين فهد محمد البن والحاج 
عبدالله البابلي في عمران تعرضا للقصف مما أدى 
إلى سقوط إصابات في أوســاط أسرتيهما وتهدم 

منزليهما.
وقالت مصادر محلية إن منزل القيادي المؤتمري 
فهد محمد البن تعرض للقصف واإلحراق بالكامل 

فيما أصيب اثنان من أوالده جراء ذلك االعتداء.
كما تعرض منزل القيادي المؤتمري الحاج عبدالله 
البابلي للقصف مما أدى إلى تهدم جزء من المنزل 

وإصابة أحد أفراد أسرته.
كما دان مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر 
ما تعرض له منزل القيادي المؤتمري وعضو مجلس 
الشورى الشيخ عبده حمود راجــح، من قصف في 

منطقة بني ميمون بمحافظة عمران.

وكــان منزل القيادي المؤتمري تعرض للقصف 
الشديد من جبل ضين الذي يتمركز فيه مسلحون 
مـــن حـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــالصـــالح (اإلخـــــوان 

المسلمين) ما ادى الى اضرار فادحة في المنزل.
واعتبر المصدر أن ما تتعرض له منازل القيادات 
ات بأنها ضمن  المؤتمرية في عمران من اعــتــداء
عمليات االستهداف الممنهج الذي يطال قيادات 

المؤتمر منذ العام ٢٠١١م.
ات تهدف إلى جر  وأكد المصدر أن هذه االعتداء
أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام إلى مربع 
العنف في الوقت الذي يقف فيه المؤتمر وجميع 
أعضائه موقف الحياد والرفض للعنف بكافة أشكاله.
وحــمــل المصدر األجــهــزة األمنية مسئولية ما 
ات وقصف  تتعرض له قيادات المؤتمر من اعتداء
ات  لمنازلها، مطالبًا تلك األجهزة باتخاذ اإلجــراء
الكفيلة بحماية منازل وحياة كل أعضاء وقيادات 
المؤتمر وضبط الجناة الذين قصفوا منازل القيادات 

المؤتمرية وتقديمهم للعدالة .

المؤتمر يدين االعتداءات التي طالت منازل قياداته وأعضائه في عمران

محمد شنيني

دشن نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام.. عضو 
اللجنة الدائمة االستاذ عبدالرحمن خرجين، مساء الخميس، 
النشاط الرمضاني لــفــرع المؤتمر بــالــدائــرة (١٦٠) 
بمديرية الحوك، والتي حملت اســم الفقيد االستاذ 

عبدالكريم حراب . 
واستهل نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
األمسية بالحديث عن مناقب الفقيد ومآثره كقامة 
قيادية تنظيمية واداريــة واجتماعية، معبرًا في 
الوقت ذاته عن الثقة بأن الرئيس الجديد لفرع 
الدائرة االستاذ فؤاد مقبول سيكون خير خلف 

لخير سلف.
مشيدًا باصطفاف أعضاء وكــوادر 
ــرة والــمــراكــز  ــدائ المؤتمر فــي ال
ــحــمــتــهــم  الــتــنــظــيــمــيــة ول
وتفاعلهم المتميز 
ــذي يقدمون به  ال
النموذج الطيب 
والــــمــــشــــرف مــن 
خــالل نشاطاتهم 
ـــتـــي جــمــعــت بين  ال
التعدد والتنوع واتساع 

دائرة المشاركة.
وحــث نــائــب رئــيــس مؤتمر 
ــادات وأعــضــاء  ــي المحافظة ق
المؤتمر على اقتفاء اثر الفقيد حراب و 

التفاعل مع قضايا وهموم الناس، مشددًا في الوقت ذاته 
على ضــرورة اتسام قــيــادات وأعــضــاء المؤتمر باألخالق 
الحميدة مــن الممارسات الوطنية المجسدة لفضائل 
الوسطية واالعتدال بعيدًا عن الغلو والتطرف والتعصب 

االعمى الذي ال يثمر إال الشر.
ودعــا خرجين رئيس واعــضــاء قيادة فــرع الــدائــرة الى 
التعامل الواعي والمسؤول مع طلبات االنتساب إلى عضوية 
المؤتمر الشعبي العام التي تعد الدائرة ١٦٠ من اهم 
الفروع التي يقصدها طالبوا العضوية الجديدة بالمحافظة 
التي تشهد تزايدًا جماهيريًا ملحوظًا في طلبات االنتساب 

للمؤتمر.
وألقيت في األمسية عدد من الكلمات القاها رئيس فرع 
المؤتمر بالدائرة االستاذ فؤاد مقبول وفضيلة الشيخ وائل 
النجار وفضيلة االستاذ احمد حسن عياش والدكتور ابوعلي 
غالب عضو قيادة المؤتمر بجامعة الحديدة، تحدثت 
جميعها عن مناقب الفقيد حراب واهمية النشاط الرمضاني 
وما ينبغي ان يكون عليه قيادات واعضاء المؤتمر من الوعي 
والتواصل والعمل الدائم على تعزيز قيم السالم والوسطية 
واالعتدال والتعبير العملي عن تطلعات وهموم الوطن 

والمواطن.
كما القى الشاعران االستاذ حسين البجلي والعاقل علي 

مدني قصيدتين بالمناسبة نالتا استحسان الجميع.
حضر الفعالية نجل الفقيد ايمن عبدالكريم حــراب، 
ومدير عام مديرية الحوك االستاذ علي هندي، ومدير عام 
الشباب والرياضة بالمحافظة االستاذ نبيل الحبيشي، وعضو 
مؤتمر الحوار الوطني االستاذ محمد عياش قحيم، وعدد 

من قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر.

مؤتمريات «الحوك» يناقشن 
أزمة المشتقات النفطية
ناقش القطاع النسائي لفرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 
«١٦٠» مــديــريــة الــحــوك بمحافظة الــحــديــدة األوضـــاع 

والتحديات التي تعيشها محافظة الحديدة.
وأكد القطاع النسائي في أمسية رمضانية حضرتها االستاذة 
نورية الحاشدي - رئيس القطاع بالمحافظة واألخــت نجيبة 
إدريس -رئيس القطاع بالدائرة «١٦٠» على ضرورة استيعاب 

ات  الــوضــع االستثنائي للمحافظة واتــخــاذ االجــــراء
والتدخالت العاجلة لتلبية احتياجات ابناء المحافظات 

الى الكهرباء والمشتقات النفطية.
وطالبت مؤتمريات مديرية الحوك في األمسية 
الرمضانية الحكومة وقيادة المحافظة بسرعة 
تلبية احتياجات المديرية من المشتقات النفطية 
حتى يتمكن الصيادون والمزارعون من مزاولة 

اعمالهم التي توقفت بسبب انــعــدام مــادة الــديــزل وحتى 
يتدارك المزارعون ما يمكن تداركه من المحاصيل الزراعية التي 

قتلها الظمأ.
كما نقاشت األمسية الرمضانية لمؤتمريات الدائرة «١٦٠» 
بمديرية الحوك جملة من القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية 
التي تشهدها البلد.. اضافة الى القضايا التنظيمية وضرورة تفعيل 

دورالقطاع النسوي في المحافظة.

القطاع النسوي بمديرية «الميناء»
 يدعو لتنفيذ مخرجات الحوار

ــرة  ــدائ ــاشــدت مــؤتــمــريــات ال ن
«١٦١» بمديرية الميناء محافظة 
ــة وقـــيـــادة  ــحــكــوم الـــحـــديـــدة ال
المحافظة وضـــع حــد النقطاع 
الكهرباء، والذي يصل الى ساعات 
طويلة حولت حياة أبناء الحديدة 
ـــى جــحــيــم وعــطــلــت المصالح  ال

والخدمات بالمحافظة.
جــاء ذلــك في أمسية رمضانية 
أقامها القطاع النسوي بالدائرة 
ــحــضــور األســـتـــاذة  «١٦١» وب
نورية الحاشدي -رئيسة القطاع 
النسوي بالمحافظة واألخت سامية 
الحرازي - رئيسة القطاع بالدائرة 
والعديد من القيادات النسوية 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، حيث 
ناقشت األمسية المستجدات على 
الساحة وفي مقدمتها ما تشهده 
محافظة عــمــران مــن صــراعــات 
خلفت مــئــات القتلى والــجــرحــى 
خصوصًا مــن المدنيين األبــريــاء 

اضافة الى نزوح اآلالف الى خارج 
المحافظة.  وطالبت مؤتمريات 
الحديدة أطراف النزاع في عمران 
ــى تغليب المصلحة الوطنية  ل ا
ات الــســالم  ـــداء ـــن ــة ل ــجــاب واالســت
وتوجيه الطاقات لبناء وإعمار ما 

خلفه الصراع.
كما طالبن بضرورة االصطفاف 
الوطني خلف القيادة السياسية 
ــمــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات الــتــي  ل
يشكلها اإلرهــاب والتطرف على 
حاضر ومستقبل اليمن وشددن 
ـــرة «١٦١»  ـــدائ مــؤتــمــريــات ال
بمديرية الميناء في امسيتهن 
الرمضانية التي ناقشت مجمل 
القضايا السياسية والتنظيمية 
على ضرورة التمسك بمخرجات 
ــحــوار الــوطــنــي وشــحــذ الهمم  ال
لتنفيذها وتفويت الفرصة على 
كل من يسعى لعرقلتها بصرعات 

عبثية.

إغتيال القيادي المؤتمري الشيخ  الحميقاني 
ونهب سيارته في  صنعاء 

صنعاء / محمد المشخر 
أقــدمــت عناصر إرهــابــيــة مساء السبت على 
جريمة اغتيال الشيخ حسين عبدالرب الجابري 
الحميقاني عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام  في شارع ٢٢ مايو بالعاصمة صنعاء.  
وذكر أحد أقارب الشهيد أن المسلحون نفذوا 
جريمة اإلغــتــيــال فــي شـــارع ٢٢ مــايــو جولة 
االصبحي  بصنعاء حيث أطلقوا عليه ٤ رصاصات 
وأنزلوه من على سيارته واستولوا عليها وعلى 

مبلغ مالي كبير، وفروا الى مكان مجهول.  
وقد تم إسعاف القيادي المؤتمري الى المستشفى لكنه فارق الحياة على إثر 

تلك الطلقات.  
الجدير بالذكر أن الشهيد الشيخ حسين الجابري من أبناء مديرية الزاهر 

محافظة البيضاء، وهو مغترب في الخارج.

المؤتمر يعزي بوفاة القيادي
 شوقي العظامي عضو محلي عدن

بعثت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساةالى كافة 
آل العظامي في وفاة/ شوقي حسن العظامي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر - 

عضو المجلس المحلي بمحافظة عدن.
ــة الــعــامــة فــي بــرقــيــة عــزاء  ــان وعــبــرت األم
بعثتها إلى األخ حافظ حسن العظامي وكافة 
آل العظامي عن بالغ األســى والحزن برحيل 

المغفور له باذن الله تعالى.
سائلة المولى عز وجــل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

مصدر بفرع المؤتمر بالمحافظة يؤكد حصر األضرار

في األمسية الرمضانية بالدائرة (١٦٠)

خرجين يدعو المؤتمريين إلى االهتمام بقضايا المواطنين بالحديدة

فروع المؤتمر تواصل االمسيات الرمضانية 
نــظــم الــقــطــاع الــنــســوي للمؤتمر الشعبي الــعــام 
بمحافظة ذمار سلسلة من األمسيات الرمضانية في 
إطار البرنامج التنظيمي لشهر رمضان المبارك في 
كــٍل من الــدوائــر ( ١٩٦ - ١٩٧ مديرية عنس - 
١٩٥مدينة ذمار - ٢١٠ -٢١١ وصاب العالي ) والتي 
كرست لمناقشة القضايا التنظيمية واألوضاع األمنية 

واالقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وخالل األمسيات الرمضانية التي عقدت في مقرات 
فروع الدوائر بالمديريات بحضور قيادات القطاع 
النسوي للمؤتمر وممثالت عن أحزاب التحالف الوطني 
والتربويات وممثالت منظمات المجتمع المدني 

والقيادات الوسطية ناقشت المشاركات مستوى األداء 
التنظيمي والتحديات الماثلة واألوضاع السياسية التي 
يمر بها الوطن واالختالالت األمنية التي ضاعفت من 
معاناة المواطنين وصوال إلى انعدام كافة الخدمات 
من كهرباء ومياه والمشتقات النفطية والذي انعكس 
ذلــك على ارتــفــاع جنوني ألســعــار الــمــواد الغذائية 

واالستهالكية المختلفة وأعاق عملية التنقل.
واستعرضت األمسيات الرمضانية للقطاع النسوي 
بدوائر محافظة ذمار األوضاع السياسية التي تمر بها 
البالد ومحاوالت بعض القوى السياسية جر اليمن إلى 
مربع العنف من خالل الصراعات الجارية بين الجماعات 

المسلحة والتي تحاول جر القوات المسلحة إلى مربع 
الصراع لتحقيق مكاسب سياسية بعيدا عن مخرجات 
الحوار الوطني ونصوص المبادرة الخليجية واليتها 

التنفيذية المزمنة .
وطالبت المشاركات في البيانات الصادرة عن تلك 
األمسيات الحكومة إلى االضطالع بدورها في تلبية 
احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات األساسية 
وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير متطلبات الحياة 
الكريمة والحد من االنفالت األمني وتبني مشاريع 
اقتصادية تلبي تطلعات الشباب وتسهم في الحد من 

الفقر والبطالة.

مؤتمريات ذمار يطالبن  بتوفير الخدمات  للمواطنين
نظم القطاع النسوي بمحافظة ريمة أمس األول امسية 
رمضانية برئاسة االخــت/ منيرة عبدالكريم العواضي 
رئيسة الفرع عضو اللجنة الدائمة وبحضور عدد من 
عضوات اللجنة الدائمة المحلية وممثالت عن منظمات 

المجتمع المدني.
وفــي مستهل األمسية نقلت رئيسة الفرع تحيات 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام وتقديره لكل القيادات النسوية على جهودهن 
ـــوام الماضية وماخلفته أزمــة  وصــمــودهــن خــالل األع
٢٠١١م من تداعيات والتي برهنت بأن رجال ونساء 
المؤتمر اثبتوا بأنه حزب عصي على االجتثاث واإلقصاء 

من خالل تماسكهم وتعاضدهم.

وقالت بأن مايدور في الساحة الوطنية من تداعيات 
ومن محاوالت يائسة لتحميل المؤتمر وزر تلك األخطاء 
انما هي أكاذيب مارسها ويمارسها اعداء التنمية والبناء.

داعية الى التفاعل الجاد مع الواجبات الزكوية ودفعها 
للدولة التي لها الحق الوحيد في جبايتها من الناس.

حاثة الجميع على ضرورة تفعيل ومواصلة االنشطة 
التنظيمية والتنسيق والتواصل مع كل الجماعات المراكز 
التنطيمية على مستوى الدوائر والمديريات واالعداد 

والتحضير لعملية القيد والتسجيل.
من جانبها اشادت مسئولة القطاع النسوي بمديرية 
الجبين بمواقف المؤتمر الشجاعة وتصديه لكل مؤامرات 

االقصاء والتهميش واالبعاد.

مؤتمريات ريمة يحيين صمود المؤتمر في مواجهة المؤامرات


