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اليونيسيف تناشد اليمنيين  التعاون إلطالق المختطف جيمس ماساكوي
ناشدت منظمة اليونيسيف في اليمن المواطنيين اليمنيين التعاون  

معها في تقديم اية معلومات عن موظفها المختطف والذي 
انقطعت اخباره منذ اكثر من شهر ..  قالت منظمة اليونيسيف بأنه ال توجد 
لديها أية معلومات تذكر عن المهندس جيمس ماساكوي الذي اختطف 
يوم األحد الموافق 6 أكتوبر على خط المطار في  العاصمة صنعاء وهو في 

طريقه للعمل على مساعدة أطفال محافظة الحديدة.
ويعمل المهندس جيمس، وهو من دولة سيراليون في غرب أفريقيا، على 
توفير المياه النظيفة لألطفال وخدمات الصرف الصحي المالئم وتعزيز 

ثقافة النظافة الشخصية في عدد من المحافظات اليمنية.
وقالت منظمة اليونسيف  إنه وبسبب اختطافه يصبح من الصعب الوصول 

إلى األطفال  اليمنيين المحتاجين ومد يد العون لهم.
وحثت المنظمة اليمنيين  في حللال تعرفهم عليه من خللالل الصورة 
المرفقة وفي حال توفر أي معلومات تمكن الجهات المختصة من الوصول 
إليه، االتصال على الرقم 711003915 في أي وقت. وأكللدت  منظمة  
اليونيسيف بأنها سللوف تتعامل بكل سرية وثقة مللع المتصلين ومع 

المعلومات التي يتم موافاتها بهذا الخصوص .

بيان مؤتمر الحوار.. بوق للتحريض الحزبي
في تزلف واضح أصدر مؤتمر الحوار الوطني بيانًا   

حللاول أن يظفي القداسة على المبعوث الدولي 
جمال بن عمر، واعتبر انتقاده عبر وسائل االعللالم أو 

صفحات الفيسبوك محاولة إلفشال الحوار الوطني.
بيان بغض النظر عن الموقف من االنتقادات للسيد 
جمال بن عمر اظهر بشكل واضح أن مؤتمر الحوار أصبح 
ره 

ّ
فعاًل مختطفًا لدى أطللراف حزبية وتحاول أن تسخ

للتحريض ضد طرف آخر ضمن أساليب كيدية مفضوحة.
لو كانت األطراف التي أصدرت البيان في مؤتمر الحوار 
تحرص فعاًل على إنجاح الللحللوار والتسوية السياسية 
وتنفيذ المبادرة الخليجية لما حاولت أن تمنع اآلخرين 
التعبير عن آرائهم وترفض تجريم االنتقادات طالما اذا 
كانت انتقادات منطقية وموضوعية ولو من باب التسليم 
أن لكل جواد كبوة.. ولقد أصاب المؤتمر الشعبي العام 
كبد الحقيقة عندما أصدر بيانه ليؤكد أن السيد جمال بن 
عمر في غنى عن المتزلفين ألنه من دعاة حرية االعالم 
وأن بيان مؤتمر الحوار محاولة لالصطياد في الماء العكر..

ولقد سرد المؤتمر الشعبي العام العديد من الوقائع 
والحقائق التي تفضح أكاذيب من يقفون وراء ذلك البيان 
ومن ذلك الحملة الشرسة التي شنتها وسائلهم االعالمية 

عليه خالل عام 2011-2012م.
ولقد أكد بيان المؤتمر الشعبي العام بهذا الخصوص أن 
مؤتمر الحوار أصبح مختطفًا من قبل اطراف سياسية 

متعودة دائمًا على االختطافات.
وها هو البيان الصادر عن مؤتمر الحوار يؤكد حقيقة 
سقوط مؤتمر الحوار بيد الطابور الخامس الذي يعيث 
بالتقارير والمحاضر ويللزور ويغالط ويحرف االخبار 

وغيرها.
 

َّ
ولللللللم يللتللبللق

إاّل أن يللحللول مؤتمر 
اللللحلللوار الللوطللنللي الللى 
لللسللان حللللال ألحللللزاب 

اللقاء المشترك لصاحبه 
تنظيم االخوان المسلمين، بعد أن هدى 

الللصللملليللل األخللضللر والللتللكللفلليللر قلب 
البرولتياريين والقوميين ليناضلوا 
مع االخللوان في معركة »مقدسة« 

ضد الوطن.

كهنة رئاسة مؤتمر الحوار والتهديد بطرد وسائل االعالم

أصبح األمللر مللزريللًا ومقلقًا فللي حالة   
استمر االسلللللوب االنتقائي لجمعية 
وصللال للجرحى والنقبل أبللدًا ان يعامل الجرحى ايضًا 

بالمحاصصة!!
هكذا كتب  فواز الوافي في مناشدته على صفحة الفيسبوك 
محافظ محافظة تعز شوقي هائل إلنصافه من جمعية وصال 
التابعة لحزب االصالح والتي تقحم الجرحى بالمحاصصة الحزبية.
واشار الوافي الى ان شقيقه عبدالرحمن أحد جرحى ما أسماه 
بالثورة ولكن جمعية وصال التي تكفلت بدفع عالج الجرحى 
لم تعِط له حقوقه، وقال لقد تعرض أخي للسجن في البحث 

الجنائي بسبب مطالبته بحقه المنتهك من الجمعية.
وبعد البحث المضني في ملفات البحث الجنائي لمعرفة من الذي 
زج به في سجن البحث وكل واحد يقول ال اعلم وجدنا ان جمعية 
وصال خلف ذلك وهل اصبحت الجمعية نافذة لهذا الحد الذي 

تزج به الجرحى الى السجن..؟!
وناشد الوافي محافظ تعز بالتدخل وانصاف عبدالرحمن لما 
ناله من اضطهاد وإخفاء أوراقه وعدم صرف عالجه بالكامل 
وااللتفاف عليه بكل الللطللرق، مطالبًا المنظمات الحقوقية 
بمساعدته وتبني قضيته فهو في حالة نفسية سيئة وبعد كل 
تضحياته في مسيرة الحياة اصبح اليوم كائنًا مهماًل ومنبوذًا 

ليس لشيء فقط ألنه ال ينتمي لحزب االصالح.
ات التي تتم من قبل  كما طالب بالتحقيق حول كافة االجللراء
جمعية وصال بما في ذلك فتح الكشوفات وسجالت الجرحى 
وما تم استالمه من دعم من رئاسة الوزراء ومن جهات خارجية 

تضع عالمات استفهام كثيرة.
وحول معرفة سبب ايداعه السجن صرح محمد الحداد بإدارة 
البحث الجنائي انه تم القاء القبض على عبدالرحمن بعد تلقي بالغ 
من ادارة جمعية وصال، تم اخذه الى البحث الجنائي والتحقيق 
معه حللول قضية الللسللب والشتم والتهديد وفلللور اكتمال 

التحقيقات سيتم احالة القضية الى النيابة.

حرية اإلعـــالم في خطـــر

> كلللشلللفلللت اللللللللهلللجلللة 
العدائية لسلطان العتواني 
وتللهللديللداتلله لإلعالميين  
فللي قللاعللة مللؤتللمللر الللحللوار 
عن   حقيقة ضيق قيادات 
احلللللللزاب اللللملللشلللتلللرك مللن 
الللرأي المخالف لها , حيث 
كللشللروا عللن انلليللابللهللم  من 
حرية الصحافة  وعادهم 
وصلوا  لنصف السلطة عن 
طريق   الصدفة ، بعد ان 
ظلللللوا  سللنللوات يتشدقون  
بشعارات " حرية االعللالم 
والتعبير ", اال ان اللللراي 
المخالف لهوى رئاسة مؤتمر 
الحوار الوطني  صار اليوم 
" جللريللمللة " .. وملللا  يثير 
الللمللخللاوف هللو ان يشرعن 
مؤتمر الحوار لديكتاتورية 
تكمم االفواه وتصادر حرية  
الللراي والتعبير, وخصوصا 
ورئاسة مؤتمر الحوار باتت 
مصدرا للتهديد والوعيد 
, وتسد آخللر بصيص أمل 

يرجئ من هؤالء .. 
نائب رئيس مؤتمر الحوار 
سلطان العتواني وخللالل 
رئللاسللتلله لجلسة لمؤتمر 
الحوار وجه تهديدا غير 
مبرر  لوسائل  االعللالم.. 
وقللال : ان بعض وسائل 
اإلعلللالم تشوه الحقائق 
وتلللحلللرفلللهلللا فللللإمللللا أن 

لمهنة وينقلوا  يحترموا ا
مللا يللحللدث بللصللدق وإملللا أن 

يغادروا القاعة.
هذا الموقف العدائي لحرية 
الصحافة  أثار حفيظة كثير 
من أعضاء مؤتمر الحوار .. 
واعتبروا ان هجوم الرئاسة 
علللللى اإلعلللللالم والللتللهللديللد 
بإخراجهم من قاعة مؤتمر 
الحوار هو من اجللل تمرير 
ملللخلللطلللاطلللات  سلليللاسلليللة 
مشبوهة  بعيدا عن أعين 
اإلعللالم وحتى ال تفضحهم  

أمام الرأي العام المحلي.

الشايف ينتقد تقاعس الحكومة في 
تحرير الصحفية الهولندية

استقبل الشيخ محمد 
بلللن نلللاجلللي اللللشلللايلللف , 
السيد كون بان ليشوت 
سكرتير اول السفارة 
الللهللولللنللديللة بللصللنللعللاء 
واثنين من مساعديه, 
وبللللللللحللللللللث ملللعلللهلللم 
مللسللتللجللدات األوضللللاع 
على الساحة الوطنية 
, وسير اعمال مؤتمر 

الحوار.
وفي اللقاء اكد الشيخ 

الشايف على ضللرورة استشعار كافة 
القوى للمرحلة الحساسة التي تمر بها 
اليمن , والعمل على إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني وفق نصوص المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة . مؤكدًا ان 
االنحراف عن مسار التسوية المنصوص 
عليها في المبادرة يعد عرقلة واضحة 

لمؤتمر الحوار .
وحسبما اورده موقع )براقش نت( 
االخباري فقد عبر الشايف عن تضامنه 
لللكللامللل مللع المختطفة الهولندية  ا

الصحفية يللوديللت أسبيخل وزوجها 
بودواين بريندسن , وشدد على ضرورة 
تظافر الجهود الرسمية والشعبية 

لتأمين سالمتها وإطالق سراحهما .
مللحللمللاًل الللحللكللومللة الللمللسللؤوللليللة 
الكاملة جللراء تقاعسها وتراخيها 
فللي بللذل الجهود الكافية إلطللالق 
المختطفين الهولنديين وغيرهما 
مللن المختطفين األجلللانلللب. مبينًا 
ان االخللتللطللاف علللادة دخلليلللللة على 
المجتمع اليمني وال تمت الى االخالق 

اليمنية وقبائلها بأية صلة .

> احتجز امن مؤتمر الحوار 

الوطني في فندق موفمبيك 

مللصللور قللنللاة اليمن اللليللوم , 

وذلك بعد ان افتعلت  عضوة 

مؤتمر الحوار الوطني أميرة 

العراسي  مشادة معه السبت 
.

وأوضح مصدر إعالمي في 

مؤتمر الحوار لل " براقش نت 

" ان عضوة الحوار أميرة العراسي قامت 

بسحب كاميرا مصور قناة اليمن اليوم " 

بندر " اثناء قيامه بتصوير 

روتيني العمال الفريق اال انه 

لم يمكنها من ذلك ..

وبلللللررت  عللضللوة الللحللوار 

امللليلللرة الللعللراسللي فعلتها 

بسحب  الكاميرا بأنها التريده 

ان يصورها , بيد ان عضوة 

الحوار سماح ردمان تدخلت 

لللتللهللدئللة الللوضللع .. وفللجللأة 

استدعت العراسي  امن الفندق الذي  

قام باحتجاز مصور قناة »اليمن اليوم«.

أمن مؤتمر الحوار يحتجز مصور قناة ) اليمن اليوم(
حكومة باسندوة تحاكم الصحفي مدابش وتتجاهل مخربي الكهرباء

عللقللدت محكمة الللصللحللافللة الللثللالثللاء ثاني 
جلساتها لمحاكمة الزميل عرفات مدابش 
، ناشر ورئيس تحرير موقع )التغيير نت (

ورجل األعمال صالح فريد الصريمة في القضية 
المرفوعة ضدهما من قبل رئيس حكومة الوفاق 
محمد سالم باسندوة ووزيلللر المالية صخر 

الوجيه ووزير الكهرباء صالح سميع .
وتلت المحكمة قللرار االتهام الللذي تقدمت 
به نيابة الصحافة والمتضمن التهام بالفساد 

للمسؤولين المذكورين .
هذا وقد أنكر مدابش والصريمة ما جاء في قرار االتهام جملة وتفصياًل، 
وأكدا أن الدعوى كيدية ، وأكد الزميل مدابش ممارسته لحقه القانوني في نشر 

االنتقادات لشخصيات حكومية عامة، وفي 
الجلسة قدما إلى هيئة المحكمة محامييهما 
وهما الدكتور حسن مجلي وفيصل المريسي 
اللذين طلبا نسخة من ملف القضية لدراسته 
والرد عليها في جلسة تعقد هذا األسبوع .

وتأتي محاكمة الزميل عرفات مدابش 
في محاولة ترهيب وتكميم األفلللواه من 
قبل الحكومة للكتاب والصحفيين وكل من 
يرفض جرائم الفساد فيما اليللزال مخربو 
انابيب النفط وخطوط التيار الكهربائي وقطاع الطرق خللارج المسائلة 
القانونية رغم ُمضي اكثر من عام على توجيهات رئاسية لحكومة باسندوة 

بتجهيز ملفات الممخربين وتقديمهم للمحاكمة .

تواج��ه وس��ائل االعالم الي��وم خطرًا حقيقيًا ومتجددًا بدءًا من س��عيها لنق��ل مايجري في   
مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانتهاًء بإجراءات الحكومة على االصعدة كافة..

الفترة الماضية كشفت بجالء ان هناك من يريد شطب مهمة ومهنة االعالم من القائمة وإسكات 
الصحفيين بشكل شامل قبل وعند وبعد الحوار الوطني الشامل.

م 
َّ
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َ
الوافي يطالب بفتح كشوفات الجرحى وما ت

االصالح من دعم داخلي وخارجي


