أبو البنات يرزق بخمسة توائم ذكور
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في حادثة نادرة طبياً رزق أحد المواطنين البسطاء في مديرية حريب
محافظة مأرب بخمسة من األبناء الذكور بعد أن تملكه اليأس والجزع
والخوف من أن تنجب زوجته البنت الثامنة االمر الذي جعله يقول
لزوجته ال تبشريني بأنثى جديدة.
وبعد ان اصطحبها الى المركز الطبي جاء الخبر المبهج بأنه رزق

بخمسة توأم ذكور.
الرجل والد الخمسة التوأم رفض ذكر اسمه خشية العين على نفسه
وعلى زوجته وأطفاله توجه الى منزل إحدى قريباته البعيدات عن
المنطقة حتى يتوارى عن األنظار فترة من الزمن درءاً من العين
والحسد كما قال!!

إشراف/
نجيب شجاع الدين
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عال من جموع الشعب اليمني
اكدت انه يحظى بتقدير ٍ

وسائل إعالم دولية :رئيس المؤتمر يستحوذ على المشهد السياسي
قالت وس��ائ��ل اع�لام عربية
ودولية ان الزعيم علي عبداهلل
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام
استحوذ على المشهد السياسي خالل
أيام عيد االضحى المبارك ..فيما تحول
منزله لعدة أيام مزاراً لجموع اليمنيين
الذين تقاطروا من كل أنحاء اليمن
لتهنئته بعيد األضحى المبارك .
وقالت وسائل االعالم ان الزعيم
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر
عال
الشعبي العام يحظى بتقدير ٍ
ل��دى جموع الشعب اليمني وانه
استقبل جموعاً غفيرة من المهنئين
بمناسبة عيد األضحى المبارك
الذين توافدوا منذ صبيحة العيد
وخ�لال األي��ام الثالثة األول��ى إلى
منزله للسالم عليه واالطمئنان على
صحته وتهنئته بالعيد .

كاتبة أمريكية :الواليات المتحدة
دعمت اإلخوان ولن يستمروا
أك��دت الكاتبة األمريكية
ت���رودي روب��ي��ن أن رج��ال
األعمال في مصر خائفون من دعم
المجتمع المدني ،بعد أن شددت
ا لحكو مة ا لمصر ية على د عم
المجتمع الدولي لمنظمات المجتمع
المدني في مصر ،واعتبارها من
التمويل األجنبي المشبوه.
وقالت الكاتبة في صحيفة
«فالدلفيا انكويرير» -والتي تعد
من أقدم الصحف في الواليات
المتحدة -أن رج��ل األع��م��ال
القبطي نجيب ساويرس هو
الوحيد ال��ذي يدعم المجتمع
المدني في مصر ،ولم يخف من
أي مضايقات.
وأضافت الكاتبة األمريكية
في ردها على سؤال لـ»الوطن»
خ��ل�ال ل���ق���اء م���ع ع����دد من
الصحفيين في والية فالدلفيا
بمقر الصحيفة «إن الواليات
المتحدة ق��ررت دع��م اإلخ��وان
ألنهم أكثر تنظيمًا في مصر،
عكس القوى الليبرالية وغير
اإلسالميين ال��ذي��ن ه��م أقل
تنظيماً من اإلخوان المسلمين».
وأشارت رودي روبين إلى أن

الواليات المتحدة اتخذت قراراً
بدعم ال��ث��ورة المصرية بعد
شيء من التردد ،وكان القرار
صعبًا با لنسبة لهم  ،بسبب
العالقات التي كانت تجمعهم
بالنظام السابق طوال السنوات
الماضية.
وأوضحت الكاتبة األمريكية
أن الواليات المتحدة قررت دعم
اإلخوان وتعليمهم الديمقراطية
الصحيحة ،طالما أنهم منظمون
ويعملون على أرض الواقع،
لكن حتى اآلن لم تظهر بوادر
الديمقراطية لديهم في التعامل
مع األمور السياسية.
ودعت ترودي روبين الحكومة
المصرية الى عدم التدخل في
أي شيء خاص بالدستور أو عمل
منظمات المجتمع المدني وأن
تركز في عملها تجاه المواطنين
فقط.
وأكدت الكاتبة األمريكية أن
اإلخوان المسلمين لن يستمروا
كثيرا إذا لم يسيروا على الطريق
الديمقراطي الصحيح وسوف
يسقطون من أعلى الجبل دون
رجعة.

بحر عدن يقذف
باإلصالح

أهالي الجامعة يواصلون
مطالبهم برفع الخيام

أمين االشتراكي يطالب
بالتخلص من ميليشيات
اإلصالح في تعز
هاجم أمين
عام الحزب
االشتراكي الدكتور
ياسين سعيد نعمان
ح�����زب االص��ل��اح
وال��م��ن��ش��ق علي
محسن باعتبارهما
ي���ع���م�ل�ان ع��ل��ى
معا قبة محا فظة
تعز ونشر أعمال
ا لعنف و ا لفو ضى
داخلها.
وق��ال عضو المجلس األعلى للمشترك:
إن استهداف محافظتي عدن وتعز مخطط
مدروس يستهدف العملية السياسية والتسوية
برمتها ..وأوضح أن األوضاع األمنية في تعز
مقلقة للجميع.
وأشار الى أنه يجب التخلص من كل مظاهر
الفوضى المسلحة أياً كانت ومن أي طرف كان
وعدم السماح بعسكرة الحياة المدنية في تعز.
وم��ن ال��م��ع��روف أن ميليشيات االص�لاح
والمنشق علي محسن تسيطر على تعز منذ
األشهر الماضية وتمارس أعمال قطع الطرقات
واالعتداء على شباب ساحة مدينة تعز ممن
ينتمون للحزب االشتراكي واألحزاب األخرى
المنضوية في اطار اللقاء المشترك.

فوجئ أهالي حي الزراعة في أمانة العاصمة
برش زيوت سيارات في المكان الذي يؤدون
فيه اسبوعيًا صالة الجمعة على الشارع الرئيسي لحي
الزراعة  ،في محاولة لثنيهم عن أدائها والمطالبة برفع
االعتصامات عن شوارعهم وأحيائهم،اال انهم واصلوا
وقفاتهم االحتجاجية ،حيث ادوا صالة جمعة االستغاثة
للمطالبة برفع ما تبقى من مظاهر االعتصامات.

وأكد المحتجون أن واقعهم لم يعد يحتمل المزيد من
الحصار ،مناشدين رئيس الجمهورية بالتدخل لرفع ما تبقى
من المعتصمين وخيامهم التي كبلت احياءهم ،وأذاقتهم
المعاناة نتيجة الحصار المفروض على شوارعهم.
وأشار االهالي إلى أنهم أصبحوا أسرى في حاراتهم
،محاصرين في وطنهم نتيجة حرمانهم من مصادر
الرزق

الصحفيين تدين االعتداء على منزل الزميل وليد غالب
دان فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة الحديدة االعتداء
اإلجرامي الذي تعرض له منزل الزميل وليد علي غالب عضو
مجلس النقابة األربعاء الماضي بإطالق وابل من النار من قبل أشخاص
مجهولين الذوا بالفرار  ،وهو االعتداء الذي احدث أضراراً بالغة بالمنزل
وأثار الرعب والخوف لدى أسرته وأطفاله ويهدد حياة الزميل ويعرضها

للخطر .
واعتبر فرع نقابة الصحفيين بالحديدة -االعتداء موجهاً ضد األسرة
الصحفية في المحافظة ،محم ً
ال الجهات المختصة المسئولية في حماية
حياة الزميل وليد ،كما طالب األجهزة األمنية بالمحافظة سرعة ضبط
الجناة وتقديمهم للعدالة.

الدوحة تحاكم شاعر قصيدة الياسمين
لم يخالف رئيس
ف�����رع ج��م��ع��ي��ة
االص��ل�اح ف��ي محافظة
عدن الحقيقة عندما قال
إن عدن كالبحر ال تقبل
إّ
ال الطيب ودائمًا تقذف
بالجيف خ��ارج أراضيها..
وعلى ه��ذا األس��اس فإن
المواجهات التي تشهدها
ا لمحا فظة بشكل شبه
ي��و م��ي بين ميليشيا ت
االص�لاح وأب��ن��اء ع��دن ما
هي إ ّ
ال إصرار على اخراج
االصالح من المحافظة.
ال يمكن ألي محافظة
يمنية أن تنعم باألمن

واالس���ت���ق���رار ط��ال��م��ا
تواجدت فيها ميليشيات
حزب االصالح بأسلحتهم
وخ��ي��ام��ه��م ي��م��ارس��ون
االع�������ت�������داءات ع��ل��ى
المواطنين والممتلكات
العامة وال��خ��اص��ة بكل
«سلمية»..
ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى ح��زب
االصالح أن يدرك أنه خسر
مكانه في كل اليمن ..أما
بالنسبة لعدن فستظل
كما ه��ي ع��دن البحر ال
عدن الحرب أو عدن الربح
م��ن األزم���ات وسماسرة
التخريب.

قا لت منظمة ا لعفو ا لد و لية
إ ن قطر تحتجز منذ قر ا بة
السنة الشاعر النبطي محمد العجمي
المدعو «ابن الذيب» ،وتحاكمه سر اً
لتأليفه قصيدة أطلق عليها «قصيدة
الياسمين» تشيد بالربيع العربي وتدعو
إلى االقتداء بالثورة التونسية.
قالت منظمة العفو الدولية الثالثاء
ان قطر تحاكم بشكل «سري» الشاعر
النبطي محمد العجمي ال��ذي كتب
قصيدة تناولت الربيع العربي ،معتبرة
ان الشاعر «ق��د يكون سجين رأي»
ويتعين االف��راج عنه اذا كان اعتقاله
مرتبطاً فقط بالتعبير عن آرائه.
وذكرت المنظمة في بيان نقلته فرانس برس ان
الشاعر المعروف بلقب «ابن الذيب» اعتقل في 16
نوفمبر 2011م ،وتم تداول معلومات عن توجيه
تهمتي «اهانة االمير» و»التحريض على قلب النظام»
اليه.

وبحسب بيان منظمة العفو الدولية،
فإن النيابة العامة قد تكون استندت
في التهم الموجهة اليه الى قصيدة
تتضمن انتقادا ألمير البالد كتبها
في 2010م ،اال ان ناشطين قالوا
للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف
ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت
عنوان «قصيدة الياسمين» كتبها
الشاعر  2011على ض��وء الربيع
العربي.
وهذه القصيدة المنشورة على موقع
يوتيوب تتضمن اشادة باالنتفاضة
التونسية التي افضت الى زوال نظام
زين العابدين بن علي ،وتمنيات بأن
يصل التغيير الى بالد عربية اخرى ،مع تلميحات قوية
في القصيدة قد تشير الى دول خليجية او قطر.
وفي هذه القصيدة ،يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم
حركة النهضية االسالمية راشد الغنوشي ويقول:
«عقبال البالد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في

القوات االمريكية».
ويقول ايضاً «كلنا تونس في وجه النخبة القمعية».
وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق االوسط
وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان «محمد
العجمي امضى حتى اآلن سنة تقريبًا في السجن
االنفرادي ،وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة
حقه سلمياً بحرية التعبير».
واضاف« :اذا كان ذلك صحيحًا فع ً
ال ،فيعد العجمي
ً
عندها سجين رأي ويتعين االفراج عنه فورا ومن دون
شروط».
وذكرت المنظمة ان محاكمة «ابن الذيب» شابتها
عدة مخالفات ال سيما ان الجلسات عقدت بشكل سري
على حد قولها.وتعد قطر من اهم الداعمين لعدة انتفاضات في
العالم العربي.
وظلت قطر التي ليس فيها هيئة تشريعية منتخبة،
بعيدة عن االضطرابات التي صاحبت الربيع العربي،
رغم انها من اهم الداعمين لعدة انتفاضات في العالم
العربي .

