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عبدالرقيب.. صمت حتى النهاية
ُعرف عنه الصمت وعند العمل كان يصمت اآلخرون في اشارة الى رضاهم عن  

ة في قناة »اليمن اليوم« الذي داهمه  أداء عادل عبدالرقيب مهندس االضاء
المرض داخل االستديو الثالثاء الماضي..

هدوء وسكينة فجر السبت كانتا على موعد مع أكثر الناس احترافًا لهما واحترامًا 
للطمأنينة ومواجهة الحقائق دون ازعاج، حيث ودع المهندس عادل عبدالرقيب الحياة 

بسكتة قلبية مسلمًا روحه لبارئها..

آثار الحزن من وقع خبر رحيله تبدو كبيرة في اوساط اهله وذويه واصدقائه خاصة 
الزمالء في »اليمن اليوم« ومع هذا فإنهم يسألون المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. وللمهندس عادل عبدالرقيب الخلود بقدرما 

أبدع بصمت.

األسيف: نجيب شجاع الدين

خسرت الحكومة االسبوع الماضي   
القضية الكيدية التي رفعتها 
ضد احد المنابر االعالمية المحاربة للفساد 
)التغيير نت ( وهي القضية التي سعت 
الى اخراجها من األدراج بعد ان كان قد تم 
التحفظ عليها عبر ضغوط مارستها ضد 
القضاء بهدف قمع المنابر الوطنية  الحرة  
وتكميم االف����واه   وع��دم ت��ن��اول النهب 
الفضيع للمال العام، فقد اعلنت محكمة 

ة  االستاذ عرفات مدابش ،  الصحافة الثالثاء  ب��راء
ناشر ورئ��ي��س تحرير موقع التغيير ن��ت ورج��ل 
األعمال صالح فريد الصريمة في القضية الكيدية  

المرفوعة ضدهما من قبل رئيس حكومة 
ال��وف��اق محمد س��ال��م ب��اس��ن��دوة ووزي��ر 
المالية صخر الوجيه ووزي��ر الكهرباء 

صالح سميع .
وقضى منطوق الحكم بتبرئة مدابش 
والصريمة وإحالة ملف القضية إلى الهيئة 
الوطنية العليا لمكافحة الفساد للتحقيق 

فيها.
وف��ي تصريح صحفي  ق��ال الزميل م��داب��ش : إن 
المحكمة استندت في حيثيات قرارها إلى عدم وجود 
أساس للتهمة المرفوعة ضده وانها كيدية  خاصة 
فيما يتعلق بالشتم والقذف. اضافة 
الى أن الحيثيات تضمنت أن ما 
طرح في األخبار المتداولة 
يشير إلى وجود قضية فساد 
الكهرباء وأن تناولها يصب 
ف��ي مصلحة الصالح العام 
ويعد من الحقوق القانونية 
للصحفي ورج����ل األع��م��ال 

الصريمة.

الحكومة تخسر امام القضاء بعد تبرئة رئيس تحرير »التغييرنت«

محكمة الصحافة تحيل باسندوة وسميع 
وصخر لهيئة مكافحة الفساد  

مشادات حادة بين الوزيرين السعدي 
والمخالفي تعطل اجتماع الحكومة

ش����ه����د االج����ت����م����اع  
األس��ب��وع��ي لحكومة 
الوفاق األربعاء, توترًا أدى في 
النهاية إلى رفع الجلسة دون 

استكمال جدول األعمال.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة »خ��ب��ر« عن 
م����ص����ادر خ����اص����ة ب���رئ���اس���ة 
ال���وزراء, أن م��ش��ادات كالمية 
ح����ادة وات���ه���ام���ات م��ت��ب��ادل��ة 
وت��رت الجلسة بين ك��ل من، 
وزي���ري ال��ش��ؤون القانونية، 
والتخطيط والتعاون الدولي. 
وأوض��ح��ت المصادر أن وزير 
ال��ش��ؤون القانونية الدكتور 
م��ح��م��د ال���م���خ���الف���ي، ات��ه��م 

وب��ص��راح��ة وزي���ر التخطيط 
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي، الدكتور 
محمد ال��س��ع��دي، بالتالعب 
بمبالغ المانحين والمساعدات 
الخارجية، الممنوحة لليمن، 
وه��و ما أث��ار حفيظة األخير 
ال��ذي طالب ب��دوره بتشكيل 
ل��ج��ن��ة ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ال��وق��ائ��ع 

واالتهامات الواردة.
وب��ح��س��ب ال���م���ص���ادر ف��إن 
األم����ر ت��ط��ور ال���ى م��ش��ادات 
، وم���الس���ن���ات ك��الم��ي��ة بين 
الوزيرين أثناء الجلسة وفض 
االج��ت��م��اع دون ال��م��ض��ّي في 

جدول األعمال.

النائب العام  المصري يطالب اإلنتربول 
القبض على اإلعالمي أحمد منصور

خاطب النائب العام  المصري المستشار هشام بركات، نظيره  
القطري واإلنتربول الدولي، للقبض على أحمد منصور، المذيع بقناة 
الجزيرة، وتسليمه إلى السلطات المصرية لمحاكمته على األراضي المصرية، 
وذلك لكونه مطلوًبا للمحاكمة في قضية تعذيب أحد المحامين داخل شركة 
سياحية بميدان التحرير يوم 3 فبراير 2011م، بدعوى أنه ضابط بجهاز 

مباحث أمن الدولة. 
كان النائب العام قد أمر بإحالة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، 
والمستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 
المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي وحازم فاروق 
ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي 
قياديين باإلخوان، لمحكمة الجنايات التهامهم بالقبض على أحد المواطنين 
ويعمل محامًيا واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل 

مقر شركة سفير للسياحة بدعوى أنه ضابط أمن دولة.

دراسة : اليمن الثالث عربيًا في 
قائمة البلدان األكثر ذكاء

كشفت دراس���ة عالمية  
نشرتها شبكة "غود نت" 
عن تحقيق اليمن المركز الثالث في 
قائمة البلدان العربية االكثر ذكاًء 
بمتوسط 85 درجة، فيما حصلت 
العراق على المركز االول بمعدل 
87 درجة، مما جعل العراق يحتل 

المرتبة 21 عالميًا.
وجاءت الكويت في المركز الثاني 
عربيًا ب� 86 درجة، ثم اليمن 85 
درجة، وتقاربت اإلم��ارات واألردن 
والسعودية والمغرب في الترتيب، 
وه��و 23- و24 عالميًا، وال��راب��ع 
عربيًا بمتوسط ذك��اء 84 درجة 

. فيما حصدت الجزائر والبحرين 
وليبيا وع��م��ان وس��وري��ا وت��ون��س 

المرتبة الخامسة عربيًا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ش��ه��رة التي 
ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا م��ص��ر ول���ب���ن���ان في 
ل��م��س��ت��وي��ات الثقافية والفنية،  ا
والحراك السياسي واإلجتماعي ، إال 
أن اختبار الذكاء العالمي وضعهما 
في ترتيب متأخر نسبيًا، فقد حصل 
اللبناني على 82 درجة، والمصري 
81 ، والقطري على 78 والسوداني 
على 71 درج���ة مما جعلهم في 
م��ؤخ��رة الترتيب على المستوى 

العربي.

30 نوفمبر..

انتصار الشعب اليمني على االمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس..

رئيس حزب اخواني 
تونسي يطالب 

بمعاشرة »الجاريات« 
إلى جانب الزوجة

ط����ال����ب رئ��ي��س  
ح���زب االن��ف��ت��اح 
والوفاء بأن ينصَّ الدستور 
ال��ت��ون��س��ي ال��ج��دي��د على 
"حق كل تونسي في اتخاذ 
جارية إلى جانب زوجته 
لتمّتع بها بما ملكت  وا

يمينه"!
ففي حواٍر له مع صحيفة 
"الصريح" التونسية، دعا 
البحري الجالصي إلى إلغاء 
 فصٍل قانوني يجّرم 

ّ
ك��ل

هذه العالقة )التي وصفها 
بالشرعية(، مشّددًا على 
أن "ال��ج��اري��ة ه��ي الحل 
األن��ج��ع إلع����ادة ال��ت��وازن 
االج��ت��م��اع��ي واألخ��الق��ي 
 ، ن��سي لتو ا للمجت����مع 
ر بعلمانية  ال���ذي ت��ض��رَّ
قانون األحوال الشخصية 
د  ال�������ذي ي����ج����ّرم ت���ع���دُّ

الزوجات"!

ياسين يروي قصته والعالئي: 

شاهدنا الموت في حادث االزرقين

نجا الزميالن  
ال��ص��ح��ف��ي��ان 
م����ح����م����ود ي���اس���ي���ن 
وم���ح���م���د ال���ع���الئ���ي، 
م��ن م��وت محقق إثر 
ال����ح����ادث ال���م���روري 
المؤسف الذي تعرضا 
له، مساء الجمعة، على 
طريق صنعاء عمران 
وتحديدًا في منطقة 
االزرقين، حيث تفاجأ 
الزميل محمود ياسين 
ب���س���ي���ارة ه��ي��ل��وك��س 

تعترضه اضطر على اثرها الى الهرب فانقلبت 
سيارته واصيبا برضوض من الدرجة الثانية نقال 

على اثرها الى المستشفى السعودي االلماني.
الى ذلك، قال الكاتب محمود ياسين الذي غادر 
المستشفى في صفحته على موقع التواصل 
االجتماعي انه بالرجل المحظوظ بالحياة التي لم 

يكن يقدرها كثيرًا.
واضاف:"ان السيارة ُهرست- تحطمت- تمامًا 
وال أدري كيف نجونا وال كيف طار العالئي من 
النافذة وتبين لي وأنا أصرخ محمد.. محمد انه 
كان ملقى هناك بين الجذوع والحشائش ساكنًا 
ته التي لوحت لي بموت محتمل والريح  في إغماء

تحرك شعره".
وأردف:" لطالما احببت العالئي غير انني عصر 
الجمعة وانا أقاتل لالحتفاظ بيقظتي في سيارتي 
المقلوبة تحسست أبوة جارفة تجاه هذا الكائن 
الواهن الذكي والوجل دومًا في كل مرة يركب 
الى جانبي متوجسًا مما يظنه التهور األصيل في 

مزاجي" .
ال أدري كيف طار من النافذة  وال كيف احتفظت 
بيقظتي لدرجة التبرم من احمد الحبيشي الذي 
بقي يغني "خطر غصن القنا" من مسجل السيارة 
وانا اناضل للخروج سريعًا، وقد خطر لي انني في 
سيارة أمريكية، ووحدهن األمريكيات ينفجرن 

مستلقيات على ظهورهن.

إعالميو المؤتمر يهنئون »الوحدوي« بألفيتها األولى
ه�����ن�����أ االع������الم������ي������ون  

ملون  لعا ا لصحفيون  وا
في وسائل إعالم المؤتمر الشعبي 
العام الزمالء في صحيفة الوحدوي 
الناطقة باسم التنظيم الوحدوي 

الشعبي الناصري بمناسبة إكمالها إصدار )1000( عدد.
وعبر إعالميو وصحفيو المؤتمر الشعبي العام عن 
مباركتهم للزمالء في صحيفة الوحدوي بهذه المناسبة 
،مشيرين إل��ى أن صحيفة ال��وح��دوي مثلت إح��دى أهم 
الوسائل اإلعالمية والصحفية في اليمن التي لعبت دورًا في 
تجسيد النهج الديمقراطي التعددي الذي اختاره الشعب 
اليمني مع إعادة تحقيق وحدته في 22 مايو 1990م 
،وهو ذات العام الذي بدأت فيه الوحدوي صدورها في 

27 سبتمبر 1990م.
ون��وه��وا إل��ى م��ا قدمته صحيفة ال��وح��دوي خ��الل هذه 

المسيرة من عطاء صحفي أسهم 
بشكل كبير ف��ي ترسيخ حرية 
ال�����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر ك���إح���دى أه��م 
المكتسبات الوطنية التي ارتبطت 
بقيام الوحدة اليمنية ،خالل 23 

عامًا من مسيرتها الصحفية .
وكانت صحيفة الوحدوي أقامت احتفالية بهذه المناسبة 
يوم الخميس تم فيها تكريم رؤساء التحرير السابقين 
لصحيفة ال��وح��دوي ب��درع الصحيفة وه��م )عبدالملك 
المخالفي، أحمد طربوش سعيد، حسن العديني، علي 
سيف حسن، عبدالعزيز سلطان، علي السقاف، عبدالله 
الخوالني، عبدالله إسماعيل( باإلضافة إلى هادي عامر، 
كما تم تكريم أبرز الكتاب والصحافيين ورؤساء تحرير 
الصحف األهلية الذين مروا على صحيفة الوحدوي وعملوا 

فيها.

إطالق حملة لترحيل بنعمر من اليمن على شبكة الفيسبوك

اطلق ناشطون على شبكة التواصل االجتماعي »الفيسبوك«  
حملة تدعو الى ترحيل جمال بن عمر من اليمن .

وات��ه��م الناشطون ب��ن عمر بتسويق مشاريع مشبوهة 
ومحاولة تنفيذ أجندة تسعى الى تمزيق اليمن،  وإشعال 

حرب أهلية في البالد.
واش��اروا الى ان جمال بن عمر تحول من وسيط لتقريب 
وجهات النظر بين األطراف اليمنية الى مؤجج خالفات بينها 

وصراعات مناطقية ومذهبية.
كما تحدث المشاركون في الصفحة عن التصريحات المتحيزة 
لبنعمر والتي تفقده الحيادية،  وانه يعمل على تأجيج التوتر 

والخالفات بين اليمنيين .

وحملوه مسؤولية ما يحدث من انفالت أمني واقتتال في 
صعدة وعمران وعدد من المناطق،  واشاروا الى ان اليمنيين 
قادرون على حل خالفاتهم،  متسآلين عن انتشار هذا القتل 

والقتال في وقت يجتمع اليمنيون على مؤتمر الحوار.
واكدوا ان المخطط المشبوه الذي يسعى بن عمر الى تنفيذه 
مرهون بإطالة أمد االزمة اليمنية بهدف ضرب وحدة النسيج 
الوطني.. وإنهاك الشعب في حروب عبثية وتقارير تضليلية، 
مطالبين الشعب اليمني بالتحرك بطرده.. رابط الحملة على 

الفيسبوك :
https://www.facebook.com/deport.
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