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> القى االعتداء االجرامي لمليشيات المتمرد علي محسن 
على الزمالء في مكتب »يمن ديجتال« استياًء واسعًا في 
الوسط الصحفي، وكان جنود يتبعون اللواء المتمرد علي 
محسن األحمر على الزمالء في مكتب يمن ديجتال لإلعالم-
الذي يضم مراسلي وسائل إعالم خارجية عديدة في اليمن- 
وأطلقوا عليهم الرصاص مصيبين اثنين منهم، قبل أن 

يقتادوهم إلى أحد سجون الفرقة )المنحلة ( ويحتجزونهم 
ويعتدون عليهم بالضرب .

وأوض��ح مدير مكتب يمن ديجتال لإلعالم الزميل طه 
المعمري أن جنود الفرقة )المنحلة( اقتحموا مقر المكتب 
واعتدوا عليه وعلى الموظفين وأطلقوا الرصاص عليهم مما 
أدى إلى إصابة المصور الزميل باهر الشرعبي وسائق مدير 

المكتب عبدالباسط المعمري .
ويأتي اعتداء جنود الفرقة المنحلة على الزمالء في مكتب 
يمن ديجتال لإلعالم في وقت يواصل فيه المنشق علي 
محسن تمرده على قرارات رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي التي قضت 

بإلغاء ) الفرقة األولى مدرع (.

الوسط اإلعالمي يستنكر اعتداء مليشيات الجنرال على مكتب »يمن ديجتال«

ذكروه بأنهم يدفعون المكالمات مسبقًا

حقوقيون يطالبون حميد بتسديد الكهرباء 
والبساطون يعلنون الحصبة منطقة منكوبة

حذر محامون وناشطون حقوقيون الشيخ 
حميد االحمر بسداد ما عليه من متأخرات 
الفترة  للكهرباء خ��الل  قيمة استهالكه 
الماضية والتي تتجاوز )5( ماليين ريال وإال 
فإنه سيتعرض للمالحقة القانونية معتبرين 
ان تلك األموال يصبح حكمها حكم االموال 
المنهوبة باعتبار ان سبب عجز الكهرباء 
عن استيفائها هو موقع حميد االجتماعي 
كشيخ وموقعه السياسي كعضو برلماني 
وقيادي سياسي وقال المحامي خالد اآلنسي 
لحميد االحمر على صفحة الفيسبوك :إذا 
كنا ال نتحدث هاتفيا اال وقد دفعنا لكم قيمة 
المكالمات سلفا فمن غير الالئق بكم ان ال 
تدفعوا ماقد صار دينا مستحقا بذمتكم..!!!

م��ن جانب آخ��ر نفذ تجار وبساطو حي 
لبة  للمطا جية  حتجا ا ق��ف��ة  و  ) لحصبة ا (
بتعويضهم من االضرار التي لحقت بهم إثر 

المواجهات التي دارت في منطقة الحصبة 
بين قوات الجيش واألمن وبين مسلحي 

أوالد األحمر ومليشيات حزب اإلصالح 
خالل العام 2011م . 

ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون ال��ش��ع��ارات 
ال��م��ط��ال��ب��ة ب��س��رع��ة تعويض 
دمرته  م��ا  وترميم  المتضررين 
المواجهات وإع���ادة فتح السوق 
المركزي واألسواق المحيطة، حيث 
ال ي��زال مئات بل آالف األس��ر في 

انتظار إعادتها.
وأكد رئيس النقابة العامة رئيس 

رع  فا محمد  لحصبة  با بية  لنقا ا للجنة  ا
ال��غ��رق أن ع��دم إع��الن منطقة الحصبة 
منطقة منكوبة يعد إهمااًل لحقوق اإلنسان 
والحريات العامة التي كفلتها كافة القوانين 

والتشريعات المحلية والدولية.

الجواسيس ينشطون في اليمن

قال مسؤول في الحكومة: إن األجهزة األمنية ال تزال تقود 
حملة مالحقة لشبكات تجسس وتجنيد جواسيس تعمل 
لصالح أطراف إيرانية وإسرائيلية، وإن تلك الجهود حققت 
نجاحات كثيرة في كشف عدد من تلك الشبكات والجهات 

التي تقف وراءها..
ودعا المسؤول- الذي طلب عدم ذكر اسمه- الدول التي 
ترعى مثل هذا النشاط االستخباراتي إلى الكف عن التدخل 
في شؤون اليمن، وإدراك أن جهودها هذه ليست في مصلحتها 

أساسًا. 

وق��ال: إن »أم��ن واستقرار اليمن هو استقرار للمنطقة 
واإلقليم، وإنه في حال حدوث انجرار في البلد إلى فوضى 
فإن المنطقة بأسرها والعالم سيدفع ضريبة ذلك، ولن يدفعه 

اليمنيون وحدهم«.
وكانت سلطات األمن أعلنت خالل األشهر الماضية القبض 
على شبكة تجسس إيرانية تنشط داخل اليمن، كما أعلنت 
ضبط  يمني يحمل الجنسية اإلسرائيلية في محافظة تعز 
بتهمة التخابر مع الموساد اإلسرائيلي، وُأحيل إلى نيابة 

محافظة عدن تمهيدًا لمحاكمته.

سياسيون فرنسيون:

قطر تمول اإلرهابيين في مالي
رفعت أوساط سياسية فرنسية عدة، حدة االنتقادات الموجهة 
للدور المفترض لقطر إزاء الجماعات المسلحة في مالي 
وخاصة بعد استيالء )3( جماعات منها وهي »القاعدة في 
المغرب اإلسالمي« وجماعة »أنصار الدين« وحركة »التوحيد 

والجهاد« على شمال مالي.
وك��ان��ت م��اري��ن لوبان، 
لجبهة  ا ح��زب  زعيمة 
في  طنية  لو ا
ال��ي��م��ي��ن 

المتطرف، وميشيل ديسمين، الشيوعي في مجلس الشيوخ، نددا 
بالدعم المالي الذي تقدمه قطر لهذه المجموعات.

وتعقيبًا على تصريح للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أمير قطر قال 
فيه إن القوة لن تحل مشكلة شمال مالي، قالت لوبان :« قطر غير 
راضية عن التدخل العسكري الفرنسي في مالي ألنه يهدف إلى دحر 

المتشددين الموالين لهذه اإلمارة في كل أنحاء العالم«.
وكانت أسبوعية »لوكانار أنشينه« الفرنسية الساخرة قد نقلت 
في يونيو الماضي عن مصادر استخباراتية فرنسية أن أمير قطر 
منح مساعدات مالية للجماعات المسلحة التي احتلت شمال 
مالي، دون أن تذكر قيمة هذه المساعدات وطريقة 
منحها، مضيفة: أن السلطات الفرنسية كانت 
على علم بتصرفات القطريين في شمال مالي.
وفي يوليو من العام المنصرم أيضًا، وجه 
سادو ديالو، عمدة مدينة غاو في شمال مالي، 
اتهامات لقطر بتمويل اإلسالميين المتواجدين 
في ه��ذه المدينة.. وق��ال على إذاع��ة »آر تي 
إيل« :«إن الحكومة الفرنسية تعرف من يساند 
اإلرهابيين، فهناك مثاًل قطر التي ترسل يوميًا 
مساعدات غذائية إلى شمال مالي عبر مطاري غاو 

وتمبكتو«.
ومما زاد من شكوك عمدة غاو حول طبيعة الدور القطري في شمال 
مالي، هو النشاط اإلنساني الذي كانت تقوم به جمعية »الهالل 
األحمر القطري« الصيف الماضي بشمال البالد، حيث كانت توزع 
مساعدات غذائية لسكان غاو، وكانت وكالة »فرانس برس« نقلت 
عن عنصر من حركة »الجهاد والتوحيد« لم تكشف هويته حينها، »أن 

قطر كانت تساعد هذه الحركة لكي تتقرب من السكان«.. إلى ذلك، 
يرى خبراء فرنسيون أن هناك مؤشرات عدة تشير إلى عالقة ما بين 
قطر والجماعات اإلسالمية المسلحة المتواجدة في شمال مالي.. إذ 
يشير أندريه بورجو- وهو باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية 
ومتخصص في شؤون مالي- إلى أنه بالرغم من عدم توافر أدلة 
دامغة عن وجود رابط بين الجماعات المسلحة وقطر، إال أن هناك 

مؤشرات تدل على ذلك.
من جهتها، نفت الدوحة رسميًا كل االتهامات الموجهة إليها، حيث 
قال أحد موظفي جمعية »الهالل األحمر القطري« في تصريح لوكالة 
»فرانس ب��رس:«: إن هدف تواجد الجمعية في غاو »هو تقييم 
األوضاع اإلنسانية والغذائية وليس مساندة الجماعات اإلسالمية«.

لكن إريك دينيسي، رئيس المركز الفرنسي المكلف بالبحوث 
في مجال االستخبارات، يرى أن قطر اعتادت لعب أدوار كثيرة في 
المناطق التي تتواجد فيها الجماعات اإلسالمية، كما هو الحال في 

ليبيا وسورية.
 ويقول مهدي لزار، وهو متخصص في علم الجغرافيا، في مقال 
نشرته أسبوعية » اإلكسبريس« الشهر الماضي: »إن العالقات 
بين قطر والجماعات المسلحة ليست جديدة، بل سبق لهذه اإلمارة 
النفطية أن مولت مدارس وجمعيات دينية في مالي«.. مضيفًا: 
»مالي لديها ثروات نفطية كبيرة وتحتاج إلى استثمارات من أجل 
استغاللها وقطر تمتلك كل التقنيات واإلمكانات الالزمة لذلك«.. 
ويقول لزار: »قطر تسعى إلى رفع مستوى تأثيرها االستراتيجي 
في دول غرب إفريقيا ودول الساحل وتريد منافسة السعودية في 

العالم اإلسالمي«.
المصدر: فرانس 24

ارتفاع وتيرة االعتداءات على الصحفيين

 رصاص مليشيات الفرقة المنحلة يصيب طاقم 
)الحرة(.. والضرب لمدير )يمن ميديا(

> اس��ت��م��رارًا لمسلسل 
االع��ت��داءات على العاملين 
ف��ي مجال االع���الم وال��ذي 
ترتفع وتيرته اسبوعيًا من 
قبل مليشيات الفرقة األولى 
مدرع المنحلة.. نجا االعالمي 
عبي  لشر ا عيضة  محمد 
الشرعبي  باهر  والمصور 
من موت محقق بعدما أطلق 
جنود الفرقة السبت النار 
عليهم في ش��ارع القاهرة 

جوار جامعة صنعاء..

وقال شهود عيان إن عيضة 
أص��ي��ب ب��ج��روح بالغة في 
عنقه من رج��ع الرصاص، 
فيما أصيب باهر  بجروح 
في رأسه ووجهه وذلك على 
خلفية مزاعم جنود الفرقة 
انهما قاما بتمزيق ملصقات 
لحزب االصالح ألصقت على 
حائط مكتب ال� »بي بي سي» 

و»الحرة«.
ك��م��ا ق���ام ج��ن��ود الفرقة 
المنحلة باالعتداء بالضرب 

مدير  لمعمري  ا ط��ه  على 
ش���رك���ة »ي���م���ن م��ي��دي��ا« 
واق��ت��ادوه مضرجًا بالدماء 
الى المعسكر، ما دفع أمين 
نقابة الصحفيين الى اللحاق 
به والتوسل إلخراجه.. ولم 
الصحفيين  بة  نقا ت��ص��در 
أي بيان إدان��ة أو استنكار 
للحادثتين وإنما باتت تمارس 
دور المصلح االجتماعي بين 
علي  عسكر  و لصحفيين  ا

محسن؟!

الناشطات اليمنيات يستأنفن الحكم 
بقضية القذف المرفوعة ضد حميد األحمر

> قالت المحامية فيروز الجرادي: إن آخر 
ما توصلت اليه نيابة الصحافة والمطبوعات 
في قضية سب الثائرات ضد المتهم / حميد 
االحمر المقدمة من / بلقيس اللهبي، نادية 

الكوكباني، أروي عثمان، سماح الشغدري .
قرار بأال وجه القامة الدعوى الجزائية لعدم 
كفاية االدلة وتم تسليمي القرار بتاريخ 20 

من هذا الشهر .
مشيرة بحسب شبكة اخبار اليمن الى انها 
مستمرة في المتابعة ويجب استئناف القرار 
خاصة وان عضو النيابة المكلف بالتحقيق 

في القضية لم يلتفت الى طلب الرد للمترجم 
)الخبير ( الذي قام بتحريف االلفاظ وعدم 

ترجمتها بشكل صحيح .
كذلك اعتبرت النيابة ما جاء في التقرير 
المقدم منا والمسحوب من النت قرينة على 
واقعة السب ولكنها ال ترقى الى مستوي الدليل 
الكافي لطلب البرلماني الشيخ المتهم في 

قضيتنا.
وقالت: نأمل خيرًا في استئناف القرار ونتمنى 
من القضاء ان يواكب التطور في الجرائم 

االلكترونية.. واهلل المعين.

ناهبو أراٍض يهددون الصحفي 
الهاللي بالتصفية

تلقى الزميل الصحفي منيف الهاللي تهديدات 
sms من رقم  بالتصفية الجسدية عبر رسائل 
714990509 وذلك على خلفية كتاباته حول قضايا 

نهب االراضي والعصابات التي تقف خلفها.
وقال الزميل الهاللي في بيان الى نقابة الصحفيين 
اليمنيين ان هناك عصابات تقف وراء تهديد حياته 
وال تريد فتح حقيقة الملفات الخاصة بنهب أراضي 

الجندية بمحافظة تعز.
وحمل الجهات االمنية المسئولية الكاملة في حال 
تعرضه ألي مكروه من قبل تلك الوحوش اآلدمية 

التي تسعى الى اغالق ملف 
نهب اراض��ي المواطنين 
بالقوة عندما لم يجدوا من 
يحميهم ويحمي حقوقهم 

من قبل هذه العصابات.
اع���الم���ي���و ال��م��ؤت��م��ر 
لزميل  ا م��ع  منون  يتضا
ال���ه���الل���ي وي���دي���ن���ون 
ويستنكرون التهديد الذي 
ت��ع��رض ل��ه وال����ذي يعد 
جريمة ش��روع بالقتل.. 
داعين قيادة وزارة الداخلية 

الى تحمل مسؤوليتها في كشف من يقف وراء هذا 
التهديد في محاولة لتكميم األفواه.

كما طالبوا باتخاذ التدابير الالزمة لحماية الصحفي 
الهاللي وضمان عدم التعرض له او ألحد افراد اسرته 
بسوء. وتمنوا من كل المنظمات الحقوقية ادانة 
هذه االساليب القمعية والضغط على وزارة الداخلية 
واجهزة االمن في تعز للكشف عن الجناة وتقديمهم 

للعدالة. 


