
> غ���ي���اب ال���دول���ة 
كان يولد لدى القبائل 
المتنازعة ش��ع��ورًا أن 
ك���ل ط����رف ي���ري���د أن 
ي��ف��رض إرادت�����ه على 
اآلخر.. فكانت المعارك 
ال��ح��روب ك��ان مجرد اس��ت��راح��ة محارب والنتيجة ال��اح��ل وال منتصر، وتوقف دام����ي����ة وم�����دم�����رة.. 

واالستعداد للثأر.

خالد القارني

> األص��وات المتعالية التي تطلقها 

اليوم نخب سياسية- معطوبة الفكر- 

تتهم دون خجل رئيس الجمهورية 

بالضعف واالس��ت��س��ام وض��ي��اع هيبة 

الدولة عند تشكيله للجان الرئاسية 

التي تسعى لتضميد الجراح وحل قضايا 

االح��ت��راب وال��ف��وض��ى عبر التحكيم 

وال��ع��رف القبلي.. وتطالبه ف��ي هذا 

الوضع المتهالك استخدام العصا السحرية لفرض هيبة 
الدولة..

 أنها كانت والتزال سببًا في وأد هيبة الدولة..
ً
متناسية

عادل خاتم

> ال��ق��وى التي حولت حلم اليمنيين 
إل���ى ك��اب��وس ب���األم���س.. ن��ج��ده��ا ال��ي��وم 
ت��روج خطاب الكراهية وتقوم بإذكاء 
ال��ص��راع��ات وإش��ع��ال ال��ح��روب العبثية 
واحتضان اإلرهاب بسلوكها وممارساتها 
الفيدية الهمجية التي تتواصل من خال 
اختاق فتن جديدة تحت عناوين قبلية 
ومذهبية ومناطقية.. وغايتها إفشال 
التسوية وإبقاء وثيقة الحوار حبرًا على 

ورق..

> م��ع��ظ��م ال���ك���وادر 
المؤهلة والمتميزة التي 
خسرت عليها الحكومة 
م��اي��ي��ن، ال أق����ول آالف 
ال����دوالرات، إم��ا هاجرت 
إل���ى أوروب�����ا أو الخليج، 
وي����ف����ت����رض م�����ن ب���اب 
االحساس بالمسئولية الوطنية أن يكون هناك 
خمس سنوات خدمة إلزامية للبلد وه��ذا هو 

المعمول به في جميع دول العالم.

أحمد غراب

أحمد الزبيري
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شرف: الرئيس وّجه بإنشاء مبنى لكلية اإلعالم بجامعة صنعاء
كشف المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توجيهات اصدرها االخ رئيس  

الجمهورية عبدربه منصور هادي باعتماد تكاليف انشاء مبنى حديث ومتطور لكلية االعام بجامعة 
صنعاء , واعرب عن امله بإدراج تكلفة مشروع المبنى وملحقاته في موازنة الحكومة للعام القادم 2015م.

واكد الوزير شرف على اهمية الدور الذي تضطلع به كلية االعام في تأهيل واعداد صناع الراي العام ورفد 
المجتمع بالكوادر المؤهلة في مجال االعام والعاقات العامة.

جاء ذلك خال تفقده األربعاء سير العملية التعليمية واالدارية بكلية االعام بجامعة صنعاء ولقائه بعميد 

الكلية الدكتور عبدالرحمن الشامي ونائبه الدكتور علي البريهي واعضاء هيئة التدريس والموظفين .
واطلع منهم على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل في الكلية وخصوصا ان مبنى الكلية قديم 
ويعود انشائه الى سبعينيات القرن الماضي واصبح متهالكا كما ان الكلية تفتقر لوجود استوديوهات حديثه 

للتطبيق العملي فضًا عن عدم وجود وسائل تعليمية حديثة.
واستمع الوزير شرف لهموم الطاب واحتياجاتهم واهم المتطلبات الضرورية لسير العملية التعليمية والية 

تعزيز التدريب العملي والتطبيق الميداني في المؤسسات االعامية.

"لجنة حماية الصحفيين": 

 على المراسلين
ً
سوريا أكثر بلدان العالم خطورة

أك��دت "لجنة حماية الصحفيين" أن  
س��وري��ا ه��ي البلد األك��ث��ر خ��ط��ورة في 
العالم بالنسبة للصحفيين، وذل��ك في تقرير 
تل فيها 

ُ
سنوي لها تضمن قائمة بالدول التي ق

صحفيون وظلت هذه الجرائم من دون محاسبة. 
وقالت اللجنة في تقريرها الذي أوردته هيئة 
اإلذاع��ة البريطانية "بي بي سي" الخميس: إن 
احتال سوريا للمركز الخامس على قائمة المؤشر 
يظهر تصاعد أعداد الصحفيين المستهدفين 
بالقتل ه��ن��اك، م��م��ا يشكل ت��ه��دي��ًدا ج��دي��ًدا 

للصحفيين العاملين في هذا البلد. 
وأض��اف التقرير: أن سوريا تحتل موقع البلد 
األخطر في العالم بالنسبة للصحفيين، نظًرا 
لألعداد غير المسبوقة من ح��االت االختطاف 
والمعدالت العالية لسقوط القتلى في المعارك 

وتقاطع النيران. 
وأشار التقرير إلى أن تجدد العنف في العراق 
والصومال والفلبين، إضافة إلى اإلخفاق في إحالة 
حاالت القتل السابقة إلى القضاء، عما على إبقاء 

هذه البلدان في خانة أسوأ ثاث دول. 
وعلى غرار العام الماضي، تصدر مؤشر اإلفات 
من العقاب الذي تصدره اللجنة، للعام 2014م 
وجود العراق في مقدمة ال��دول تليه الصومال 
والفلبين ف��ي حين حلت س��وري��ا ف��ي المركز 

الخامس. 
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن العراق، الذي 
بلغت نسبة اإلف��ات من العقاب فيه %100 

حالة قتل، يحتل المركز األول في اإلف��ات من 
العقاب، وهو مركز احتفظ به منذ أن برز هذا 

المؤشر إلى حيز الوجود عام 2008م.
وذكر التقرير أن الصحفيين العراقيين، الذين 
ستهدفوا بأعداد حطمت األرق��ام القياسية 

ُ
ا

السابقة منذ االج��ت��ي��اح ال��ذي ق��ادت��ه ال��والي��ات 
المتحدة عام 2003م كانوا قد شهدوا فترة 

هدوء سنة 2012م وهي أول سنة تمر دون أن 
ُيقتل فيها صحفي واحد بسبب عمله، غير أن 
عودة جماعات مسلحة إلى ممارسة نشاطها في 
أنحاء مختلفة من الباد أدى إلى تزايد حاالت قتل 
الصحفيين العام الماضي حيث وصلت إلى 10 

حاالت- تسع منها جرائم قتل. 
وتابع التقرير: أن الصومال احتلت المركز الثاني 

كأسوأ دولة على مؤشر اإلفات من العقاب، وذلك 
للسنة الرابعة على التوالي، وقد وقعت أربع جرائم 
قتل جديدة عام 2013م لتزيد من خطورة 
الشواغل الخطيرة أصًا بشأن أعداد الصحفيين 

الذين قتلوا انتقاًما منهم لقيامهم بعملهم. 
وأوضحت اللجنة أن مؤشر اإلفات من العقاب 
يحسب عدد ح��االت قتل الصحفيين التي لم 
تحل كنسبة من عدد سكان الدولة، مشيرة إلى 
أنها هذا العام قامت لجنة حماية الصحفيين 
ب��دراس��ة ح��االت قتل الصحفيين في كل بلد 
من بلدان العالم منذ عام 2004 وحتى عام 

2013م.
وتعتبر الحاالت بأنها لم تحل عندما ال يدان 
مرتكبوها، ويتم إدراج الدولة على قائمة المؤشر 
إذا بلغ عدد حاالت القتل التي لم يحل لغزها فيها 
إل��ى خمس ح��االت فما ف��وق.. وق��د انطبق هذا 
المعيار على 13 بلًدا هذه السنة، مقابل 12 بلًدا 

في العام الماضي. 
وهذه الدول ال�13 هي: العراق )100 قضية 
لم تحل، ب��زي��ادة 9 قضايا( والصومال )26، 
بزيادة4( والفلبين )51، بزيادة 3( وسريانكا 
)9( وسوريا )7 منذ 2012م(، وأفغانستان 
)5 بدون زيادة( والمكسيك )16( وكولومبيا 
)6، بزيادة قضية واح��دة( وباكستان )22( 
وروسيا )14، بزيادة 2( والبرازيل )9، بزيادة 
3( ونيجيريا )5 منذ 2009م( والهند )7، 

بزيادة2(.

القربي: الحرب 
أولها كالم

انتقد الدكتور أبوبكر القربي-  
وزي��ر الخارجية- بشدة اداء 
االع��ام الحزبي وال��خ��اص في اليمن، 
واتهمه بفقدان معيار المسئولية 
وال��م��ه��ن��ي�����ة وت��ه��دي��د أم���ن ووح���دة 

اليمن..
وق��ال وزي��ر الخارجية في تغريدة 
له: )الحرب أولها كام بينما اإلعام 
الحزبي والخاص فقد معيار المسئولية 
والمهنية ويهدد أمن ووحدة اليمن 
ون��ق��اب��ة الصحفيين ت��ت��ف��رج.. فهل 

تتحرك لمنع الدمار..؟(..

رغم تجاهل االنتهاكات ضد الصحفيين في »الثورة«

لقاء تضامني يفضح تخاذل النقابة
ندد صحفيون وحقوقيون بتزايد  

وتكرار االنتهاكات ضد الصحفيين 
,وب��ال��م��وق��ف السلبي للسلطات ت��ج��اه هذه 
ات كما استنكروا غياب أعضاء مجلس  االعتداء
النقابة المتكرر ف��ي الفعاليات التضامنية 
وضعف دوره��ا في الدفاع عن الصحفيين, 
ات ومواقف  ودع��وا النقابة ال��ى اتخاذا إج���راء
اقوى وعدم االكتفاء بإصدار البيانات او تنفيذ 
الوقفات االحتجاجية، ألنه يمكنها ان تلعب 

دورًا اكبر واقوى في الدفاع عن الصحفيين.
وأش�����اروا ال���ى ض��ع��ف روح ال��ت��ض��ام��ن بين 
الصحفيين انفسهم، والتعامل مع قضاياهم 

اتهم وخلفياتهم أكانت سياسية ام دينية , منوهين الى ان الدفاع  وفق انتماء
اتهم. عن زماء المهنة مسؤولية أخاقية بصرف النظر عن انتماء

وشدد الصحفيون والحقوقيون المشاركون في لقاء ُعقد األربعاء تضامنًا مع 
الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات مؤخرًا على ضرورة التماسك والدفاع 

عن بعضهم والتعبئة ضدهم..
وقالوا: إن الصحفي اليوم هو ضحية جميع األطراف المتصارعة وهو الهدف 
االسهل ألطراف الصراع التي تصفي حساباتها وتمارس انتهاكاتها ضدهم 

بينما هم ليسوا طرفًا في هذا الصراع.
وطالب الصحفيون الجهات المعنية بوضع حد لهذه االنتهاكات ومحاسبة 
مرتكبيها ومن قام بها ، كما طالبوا األجهزة األمنية بالعمل بجدية في قضية 

الصحفي األمريكي المختطف منذ سبتمبر الماضي لوك 
سومر وبفك الحظر عن صحيفة عدن الغد.

وكان طاقم قناة »اليمن اليوم«، وقناة »الحرة« 
ات التي تعرضوا لها اثناء  تحدثوا عن االع��ت��داء
عملهم.. كما تحدث آخ��رون عن التهديدات 
ات التي يتعرضون لها اثناء قيامهم  واالعتداء
بعملهم، واثار تصاعد االنتهاكات ضد الصحفيين 
ردود فعل من منظمات دولية أعربت عن قلقها 
من االنتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون..
ه��ذا وتجاهل الصحفيون ال��ذي ع��ق��دوا اجتماعهم 
في مقر النقابة الحديث عن معاناة الصحفيين في مؤسسة 
اتهم  »الثورة« وما يتعرضون له من انتهاكات يومية بسبب انتماء
الحزبية وعدم قبولهم باإلخوان، وكذلك لرفضهم للفساد واإلقصاء والخطاب 

التحريضي والدفاع عن المتطرفين.
الجدير بالذكر ان األسبوع المنصرم كان من األي��ام السوداء للكتاب 
والصحفيين في مؤسسة »الثورة« التي يعمل فيها أعضاء في مجلس 
النقابة.. حيث تعرضوا النتهاكات مختلفة بعد ان علقوا شارات حمراء 
احتجاجًا على ما يتعرضون له من انتهاكات وحرمان من الحقوق ومنع من 

ممارسات الكتابة..
إلى ذلك توعد صحفيون بطرح قضيتهم على اتحاد الصحفيين العرب 
واالتحادات االقليمية وكشف تواطؤ قيادة نقابة الصحفيين في االنتهاكات 

التي يمارسها اإلخوان ضدهم في مواقع العمل وبالميدان.

وقفة احتجاجية صامتة 
لصحفيي »الثورة«

ن������ظ������م ص���ح���ف���ي���و  
وم���وظ���ف���و م��ؤس��س��ة 
 
ً
الثورة للصحافة والطباعة وقفة
 صامتة.. احتجاجًا على 

ً
احتجاجية

ات  ما يجري في حقهم من إقصاء
تعسفية وتهميش غير مبرر 
ل��ك��ث��ي��ر م���ن ك�����وادر ال��م��ؤس��س��ة 
ال��ص��ح��ف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة واإلداري�����ة 
ة والخبرة  المشهود لها بالكفاء
والتميز في األداء واالنضباط وهو 
ما أدى إلى شبه انهيار في األداء 
المهني والفني واإلداري.. كما تأتي 
ه��ذه الوقفة أيضًا احتجاجًا على 
م��ا تشهده المؤسسة م��ن فساد 
مالي وإداري أدى إلى عدم اإليفاء 
بمستحقات العاملين المتأخرة 
م��ن��ذ س���ن���وات وع�����دم ان��ت��ظ��ام 

صرف مستحقاتهم في اوقاتها 
المناسبة..

ودعا منظمو الوقفة االحتجاجية 
جميع زم��ائ��ه��م ف��ي المؤسسة 
وزماء المهنة وجميع المنظمات 
للمشاركة في وقفتهم الرافضة 
لكل أشكال اإلقصاء والتهميش 
والقرارات التعسفية القائمة على 
ح��س��اب��ات وت��ق��دي��رات سياسية 
وش��ل��ل��ي��ة وم��ن��اط��ق��ي��ة.. ورف��ض 
ال��ف��س��اد ل��ي��س ف���ي مؤسستهم 
وحسب وإنما في كل مؤسسات 
ال���دول���ة، واع��ت��ب��ار ه���ذه الوقفة 
خطوة أولى لمجابهة الفساد الذي 
يعتبر السبب األول ف��ي انهيار 
مؤسسات الدولة وتراجع أدائها 

لمهامها ومسئولياتها الوطنية..

صحفيون يتوعدون 
بكشف تواطئ 

النقابة مع
 االخوان في

 االعتداء عليهم

لم يحدث من قبل 

انقطاعات الفضائية اليمنية
توقف بث قناة اليمن الفضائية الرسمية مساء  

الجمعة لمدة 40 دقيقة بسبب خلل فني، وأدى 
انقطاع البث الى تغيب نشرة التاسعة عن فضائية اليمن للمرة 

االولى في تاريخ القناة.
يأتي ذلك في ظل شكاوى من تدهور القطاع االعامي بقيادة 

وزير االعام علي العمراني الذي قام بتوزيع الوظائف في قطاع االعام 
وفق أسس حزبية.

وكان موقع " براقش نت " قد نشر وثيقة محاسبية حديثة تكشف 
عن تورط وزير االعام علي العمراني في مخالفات مالية وإدارية ونهب 

للمال العام .
هذه الوثيقة، تكشف عن حصول الوزير العمراني وقيادات مؤسسة 
اإلذاعة والتلفزيون على مبالغ خيالية تحت بند أجور مواصات , في حين ان 
الوزير ومن شملهم الكشف لديهم سيارات حكومية، وُيصرف لهم بترول 

وزيوت , وكذا اصاح السيارات على حساب المؤسسة .

تعرض وكالة )خبر( لمحاولتي اختراق

تعرض السيرفر الخاص بالشركة المستضيفة لموقع  
وكالة "خبر" لألنباء، لمحاولتي اختراق وتدمير اإلرشيف.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة المستضفة أن »السرفر« تعرض 
لمحاولتي اختراق، وأن الهدف كان تدمير االرشيف، مشيرًا إلى 
أن ذلك أدى إلى حذف المواد اإلخبارية الخاصة بيومي الخميس 

والجمعة .
وتوقف الموقع االلكتروني عن العمل معظم ساعات نهار 

ومساء الخميس، وأعيد العمل وشاشة العرض في وقت متأخر من مساء 
الخميس, إال أن الموقع توقف مجددًا، مساء الجمعة بسبب اختراق ثاٍن ومحاولة تدمير وصلت إلى 

إتاف عمل اليومين األخيرين بالكامل وأمكن استعادة اإلرشيف السابق.


