
> ت��ت��واص��ل التداعيات 
وأعمال التصعيد من قبل 
اإلخ���وان ف��ي محافظة إب، 
ففي رد فعل على رفع وزير 
الداخلية الحصار المفروض 
ع��ل��ى م��ب��ن��ى ال��م��ح��اف��ظ��ة، 
وال��ذي لم ي��رق لمدير أمن 
المحافظة التابع لإلخوان.. 
وال���ذي أق��دم على تسخير 
سلطاته وامكانات األجهزة 
األم��ن��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ أج��ن��دة 
حزبية واعطاء توجيهات 
ب����إط����اق ال����رص����اص ع��ل��ى 

النواب والمشائخ الذين كشفوا لوزير الداخلية فساده وعبثه بأمن 
المحافظة..

وكان اجتماع لمشائخ إب قد ناقش هذه التداعيات الخطيرة وحدد 
موقفًا من مدير األمن اإلخواني الذي يستخدم الحملة األمنية لتصفية 

حسابات حزبية..
إلى ذلك شكل البرلمان في جلسته أمس لجنة تقصي حقائق من 
النواب أحمد ناصر شايع، عبدالله الخاقي، عبدالوهاب معوضة، 
شوقي القاضي، عبده الحذيفي، ومحمد القباطي، بخصوص شكاوى 
نواب من استهداف مدير أمن إب لشخصيات من أطراف سياسية 
بعينها بمن فيها أعضاء برلمان مستغًا الحملة األمنية لمنع حمل 

الساح في المدن.

وفي ذات الموضوع دافع 
ال��ن��ائ��ب اإلص���اح���ي محمد 
ات أمن  الحزمي ع��ن إج���راء
إب.. وقال إن حمل الساح 

صار "لمن هب ودب".
ورد عليه رئ��ي��س كتلة 
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي الشيخ 
سلطان البركاني إنه ال يليق 
أن يصف الحزمي زم��اء له 
في مجلس النواب "بمن هب 

ودب".
وقال البركاني: إن بطاقة 
عضوية البرلمان يجب أن 

تحترم من قبل مختلف الجهات التنفيذية واألجهزة األمنية.
ومن ناحيته أوضح النائب ورئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة إب 
عبدالرحمن معزب أن سبب استهداف مدير أمن إب لشخصيات 
بعينها كان نتيجة شكاوى به أثناء زيارة وزير الداخلية للمحافظة.

مؤكدًا أن ممارسات مدير األم��ن ال تخدم األم��ن واالستقرار في 
محافظة إب.

وكان النائبان المؤتمريان عبدالله القحيزة ونعمان البرح تعرضا 
ات من قبل مجندين من اإلخوان في إدارة أمن محافظة إب  العتداء
رغم عرضهما بطاقة عضوية البرلمان، كما اطلقت اطقم أمنية نيران 

اسلحتها على العديد من مشائخ ومسؤولي محافظة إب.
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رئيس المؤتمر يصدر قرارات تنظيمية 
بتعيينات في األمانة العامة

أصدر الزعيم علي عبدالله صالح  
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
ق��رارًا تنظيميًا بتعيين رئيس الدائرة 
االق��ت��ص��اد واالس��ت��ث��م��ار ب��األم��ان��ة العامة 

للمؤتمر الشعبي العام .
وق��ض��ى ق���رار رئيس 
ال���م���ؤت���م���ر ال��ش��ع��ب��ي 
ال��ع��ام رق��م )5( لسنة 
 / بتعيين  2014م 
ي��ح��ي��ى م��ح��س��ن ع��ل��ي 
جمعان الجدري رئيسا 
ل�����دائ�����رة االق���ت���ص���اد 
واالس��ت��ث��م��ار ب��األم��ان��ة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام .
كما أص��در الزعيم علي عبدالله صالح 
رئ��ي��س ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام ق���رارًا 
تنظيميًا بتعيين مستشار لقطاع الشباب 
والطاب باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام..
وقضى قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام 

رقم )6( لسنة 2014م بتعيين األخ علي 
بن علي شعان مستشارًا لقطاع الشباب 
والطاب باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام..
ك��م��ا أص���در الزعيم 
ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح 
رئ����ي����س ال���م���ؤت���م���ر 
الشعبي ال��ع��ام ق��رارًا 
بتعيين  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ًا 
نائب لرئيس الدائرة 
اإلع��ام��ي��ة ب��األم��ان��ة 
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ؤت��م��ر 

الشعبي العام..
وقضى قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام 
رقم )7( لسنة 2014م بتعيين األخ/ 
عبدالواحد علي اآلنسي نائبًا لرئيس الدائرة 
اإلعامية باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام..
ونصت المواد الثانية من القرارات العمل 

بها من تاريخ صدورها.

اإلرياني: الحقوق التي حصلت عليها المرأة 
اليمنية ال يستطيع أحد أن يسلبها

في ندوة حول المرأة في إيطاليا

ُحمد: مؤتمر الحوار أنصف المرأة

أك��د مستشار رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة- الدكتور  
عبدالكريم اإلرياني- النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام أن اليمن حققت ما لم تحققه دول عربية 
أخرى من حيث عملية التغيير التي يعود الفضل في ذلك 
إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وااللتزام بهما.. 
األمر الذي أفضى إلى انتقال سلس للسلطة وإجراء انتخابات 

رئاسية مبكرة.
وقال الدكتور االرياني في كلمة له في افتتاح ندوة حول 
تأكيد حقوق المرأة في الدستور والمجتمع اليمني نظمتها 
مؤسستا منيرفا والقانون الدولي اإليطاليتان بدعم وزارة 
الخارجية اإليطالية: بالتعاون مع السفارة اليمنية في روما 
" إن دور المرأة البارز والمؤثر في الحوار الوطني أصبح جزءًا 
ال يتجزأ من الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية ".
وأشار الدكتور اإلرياني إلى أن المرأة حصلت على حقوق ال 
يستطيع أحد أن يسلبها تلك الحقوق.. الفتًا إلى أن المرأة في 
اليمن أصبحت شريكًا فاعًا ومؤثرًا لشقيقها الرجل وممثلة 
بما ال يقل عن 30% في السلطات التنفيذية والتشريعية 

ومستقبا القضائية .
ونّوه الدكتور اإلرياني بدور وزارة الخارجية اإليطالية 
ومؤسسة منيرفا ومؤسسة القانون اإليطاليتين في دعم 

ومساندة قضايا المرأة في اليمن .
من جانبها أك��دت وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل 
-الدكتورة أمة ال��رزاق علي ُحمد- األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة: إن مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني تعتبر الموجه األساس لكل البرامج في اليمن 

للعمل من أجل مستقبل أفضل وواعد بالخير والعطاء.
وأشارت إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أنصفت 
المرأة اليمنية من خال حصولها على حق المشاركة في 
مختلف المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

بنسبة ال تقل عن %30.
وقالت: "إن لم تكن هناك بداية من الدستور ثم القوانين 
على حق مشاركة المرأة فإننا لن نتمكن من الوصول إلى كل 

المواقع"..
مبينة أن المرأة اليمنية كانت موجودة في مختلف محاور 
مؤتمر الحوار الوطني وأن الدولة كفلت حقوقها كاملة 
ومتساوية ومتكافئة الفرص وأفردت لها بعض المحاور 
الخاصة في محور الحقوق والحريات وخصتها ببعض البرامج 

في كافة المجاالت .
وأع��رب��ت ال��وزي��رة ُحمد ع��ن أملها ف��ي أن تعكس تلك 
المخرجات في الدستور والقوانين والتشريعات التي ستكون 

نافذة في المستقبل للمرأة.

كتب/ نجيب شجاع الدين 
 أكد المهندس جمال الخوالني- رئيس فرع المؤتمر بأمانة 
العاصمة أن األح��داث التي يمر بها الوطن أدت إلى تزايد شعبية 
المؤتمر ووقوف الجماهير اليمن�����ية إلى جانبه أكثر من ذي قبل... 
وقال الخوالني: إن المؤتمر الشعبي العام يلقى احترامًا وتقديرًا كبيرين 
في أوساط الشعب اليمني نظرًا لمواقفه الصادقة تجاه العديد من 
القضايا التي يعاني منها المواطن خاصة بعد تولي حكومة الوفاق 

المسئولية في الباد.
وناقش اجتماع تنظيمي- ُعقد األسبوع الماضي وحضره االستاذ 

أحمد الكحاني عضو اللجنة العامة وضم اعضاء قيادة فرع المؤتمر 
بأمانة العاصمة وقيادة الفروع والمراكز التنظيمية بالدوائر- 
مستجدات الساحة الوطنية، إضافة إلى المهام التنظيمية للمرحلة 

المقبلة.. حيث اكد المجتمعون على ضرورة عقد االجتماعات 
التنظيمية الدورية على مستوى فروع الدوائر والعمل على 

تفعيل النشاط التنظيمي..
كما أكد االجتماع على أهمية متابعة ما تنفذه فروع الدوائر 

باألمانة خال اسبوع خاصة عملية توزيع بطائق العضوية لألعضاء 
الجدد.

مؤتمر أمانة العاصمة يشدد على تفعيل العمل التنظيمي وتوزيع بطائق العضوية
بحضور الكحالني:

الخوالني: إقبال واسع لالنتماء لعضوية المؤتمر

البرلمان يشكل لجنة تقصي في اعتداءات »قشيبي« إب على النواب

البركاني ينتقد اساءة الحزمي للنواب.. ومعزب يؤكد أن 
مدير أمن إب ال يخدم االستقرار بالمحافظة

دان المؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف الوطني  
بمحافظة حجة االعتداء الذي تعرض له البرلماني عن 
كتلة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة الشيخ حسن سود هفج 

في الحديدة.
وعبر المؤتمر واح��زاب التحالف عن رفضهم واستنكارهم 
وادانتهم لمثل هذا االعتداء السافر من قبل عناصر امنية لم 

تحترم قانون الحصانة البرلمانية.
وقد اكد المؤتمر واح��زاب التحالف ان هذه الجريمة تعتبر 
ات الحازمة والقوية  انتهاكًا للدستور وطالبوا بسرعة اتخاذ االجراء
ضد من خالف القانون مهما كان حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولكي 
ات على البرلمانيين ولكي ينال الجناة جزاءهم  ال تتكرر االعتداء

العادل.
من جهة أخرى طالبت الكتلة البرلمانية لمحافظة حجة األجهزة 
ات الكفيلة بضبط الضالعين في  األمنية بسرعة اتخاذ اإلج��راء
االعتداء االجرامي ال��ذي تعرض له الشهيدان العميد/ محمد 
محمد العريج والعقيد أحمد عبدالله النجدي من جريمة اغتيال 
ظهر االثنين الماضي 21 ابريل أثناء عودتهما من مقر عملهما 
في شارع خوالن فوق جسر العمري وأمام قسم العمري من قبل 

مسلحين يستقلون دراجة نارية.
واستنكرت الكتلة البرلمانية بشدة ه��ذه الجريمة النكراء، 
وشددوا على ضرورة ضبط الجناة ومعاقبتهم بأسرع وقت ليمثل 

رادعًا لمن تسول له نفسه قتل النفس التي حرم الله بدون حق.

مؤتمر وتحالف حجة يدين االعتداء على النائب هفج
فيما البرلمانيون يطالبون بقتلة العريج والنجدي

قطاع اإلعالم في المؤتمر 
الشعبي يعزي برحيل 
الصحفي طالل الرجوي

ان��ت��ق��ل إل����ى رح���م���ة ال��ل��ه  
-ال��س��ب��ت- ف��ي العاصمة 
المصرية القاهرة اإلعامي اليمني 
ط���ال رش��ي��د ال���رج���وي م��دي��ر ع��ام 
اإلع���ام ال��س��اب��ق بمحافظة صنعاء 
ورئ��ي��س التحرير السابق لصحيفة 

»اليمن السعيد«.
وب���ه���ذا ال��م��ص��اب ال��ج��ل��ل يتقدم 
العاملون في وسائل إعام المؤتمر 
الشعبي العام بخالص العزاء والمؤاساة 
إلى أوالد وكافة أف��راد أس��رة الزميل 
ط��ال ال��رج��وي ال��ذي ك��ان واح��دًا من 
الصحفيين الذين اثروا مهنة الصحافة 
ف��ي اليمن ،وم��ن خ��ال المهام التي 
شغلها في وزارة اإلعام ومحافظات 
ذم��ار والمحويت وصنعاء، سائلين 
المولى عز وج��ل أن يسكنه فسيح 
جناته ويلهم أه��ل��ه وذوي���ه الصبر 

والسلوان..
»إنا لله وإًنا إليه راجعون«

رئيس استئناف 
صعدة ينجو من 

اغتيال بصنعاء
نجا رئيس محكمة استئناف 
م��ح��اف��ظ��ة ص���ع���دة ال��ق��اض��ي 
عبدالملك الغرسي من محاولة 
اغتيال تعّرض لها مساء أمس 
في منزله بحي نقم بالعاصمة 

صنعاء..
وق���ال عبدالمجيد الغرسي 
ن��ج��ل ال���ق���اض���ي ال���غ���رس���ي في 
تصريح صحفي: إن ع��ددًا من 
المسلحين أق��دم��وا أم��س على 
إط��اق واب��ل من الرصاص على 
غرفته الخاصة في منزله الكائن 
في حي نقم بالعاصمة صنعاء، 
موضحًا ان��ه لم يصب ب��أي أذى 
جراء إطاق النار على منزله من 

قبل المسلحين..
وط����ال����ب ال���غ���رس���ي وزارة 
الداخلية سرعة القيام بدورها 
وال��ق��ب��ض ع��ل��ى ت��ل��ك العناصر 
المسلحة التي حاولت اغتياله 
ل��ة لينالوا  وتقديمهم ل��ل��ع��دا

جزاءهم العادل.

أمين العاصمة يوجه برفض الصفقة المشبوهة لوزير 
التعليم الفني لبيع المعهد الصناعي بحدة

> أق�����رت ال��ه��ي��ئ��ة 
االداري���ة ألمانة 
العاصمة برئاسة 
االخ عبدالقادر 
ه����������ال أم����ي����ن 
ء  لعاصمة صنعا ا
رئ���ي���س ال��م��ج��ل��س 
المحلي رفض األمر 
ال��ص��ادر ع��ن وزي��ر 
التعليم الفني رقم 
303« ب��ت��اري��خ  «
31 / 3 / 2014م 
ل���خ���اص باستثمار  وا
ارض��ي��ة المعهد الفني 
الصناعي ب��ح��دة، رفضًا 
قاطعًا جملة وتفصيًا 
ك���م���ا أل����زم����ت ال��ه��ي��ئ��ة 
لتعليم االدارية مدير عام مكتب  ا

الفني باألمانة ومدير عام المعهد المهني 
الصناعي - حدة- بعدم العمل باألمر الصادر 
من الوزير لمخالفته قانون السلطة المحلية 
ولوائحه والقرار الجمهوري رقم »265« 

لسنة 2001م.
كما وج��ه أمين العاصمة مديري مكتب 
التربية ومكتب التعليم الفني باألمانة بعدم 

فتح المجال لاستثمار في 
المعاهد الفنية والمهنية 
وم����������دارس ال��ت��ع��ل��ي��م 
االساسي والثانوي نظرآً 
لازدحام الشديد فيها.

باالضافة الى مخاطبة 
دول���ة رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء ب��ش��أن ع��دم 
ال��ت��دخ��ل م���ن بعض 
ال������������������وزارات ف��ي 
اختصاصات السلطة 
ال��م��ح��ل��ي��ة ب��أم��ان��ة 

العاصمة صنعاء.
هذا وكان وزير 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ف��ن��ي 
ع���ب���دال���ح���اف���ظ 
نعمان قد وقع عقدًا استثماريًا 
قضى بمنح المساحة الجنوبية الكائنة خلف 
السور الجنوبي للمعهد بحدة بمسافة 125 
مترًا على شارع صخر ومسافة عمق 9 أمتار 
»24.9« لبنة عشاري  وبمساحة تقدر ب������

لمستثمرين.
الجدير بالذكر أن طاب المعهد تصدوا 
لهذه الصفقة المشبوهة ومنعوا أي مساس 

بمعهدهم.

هفج

فشل مهرجانات حراك البيض واإلخوان في عدن والمكال

ف��ش��ل ال��ح��راك ال��ج��ن��وب��ي فصيل ع��ل��ي سالم  
البيض واإلخوان المسلمين في اقامة مهرجان 
جماهيري في مدينتي عدن والمكا أمس األحد احياًء لما 

يسمونه بذكرى حرب 1994م.. 
ورغ��م دع��وة ق��ادة الحراك في المدينتين منذ ايام 
ألنصارهم وكذلك أحزاب اللقاء المشترك وتحديدًا في 
المكا وعدن بالزحف والحشد في ساحة العروض بعدن 
وساحة الحرية وس��ط مدينة المكا اال أن أهالي تلك 
المحافظات قاطعوا الدعوة ولم يستجيبوا لها رفضا 

للعنف خاصة مع انتشار مسلحين من فصيل البيض.

وج���اء رف���ض أب��ن��اء محافظتي ع���دن وح��ض��رم��وت 
ات االمنية  المشاركة في المهرجان في ضوء االج��راء
التي اتخذتها السلطات المحلية بالمحافظتين ووزارة 
الداخلية استنكارا الستفزازات مسلحي البيض بتهديد 
باقتحام الساحتين بالقوة وهو ما رفضه المواطنون 
خاصة مع توافق كثير من القوى الوطنية مع مخرجات 
الحوار الوطني بأنها تلبي تطلعات ابناء اليمن عامة 
وابناء المحافظات الجنوبية خاصة في معالجة القضية 
الجنوبية والتوصل الى حلول سلمية تزيل اثار حرب 

صيف 94م.


