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باسندوة يؤكد أهمية االلتزام باستكمال تنفيذ 
التسوية السياسية وتغليب مصالح الوطن العليا

ثمن عاليًا المواقف الخليجية المشرفة تجاه الشعب اليمني

صنعاء/  سبأ
التقى رئيس مجلس الوزراء األخ 
محمد سالم باسندوة أمس سفراء 
وممثيل البعثات الدبلوماسية لعدد 
من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربي املعتمدين لدى اليمن.
األوضاع  تطورات  اللقاء  وتناول 
ضوء  عىل  الوطنية  الساحة  عىل 
املستجدات األخرية، والدور املتوقع 
من الدول الراعية والداعمة للمبادرة 
الخليجية ويف مقدمتها دول مجلس 
اليمن  ملساعدة  الخليجي  التعاون 

عىل تجاوز هذه األوضاع.
االلتزام  أهمية  عىل  اللقاء  واكد 
باستكمال تنفيذ بقية بنود املبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية املزمنة 
الوطني  الحوار  مخرجات  وتطبيق 
الشامل باعتبارها الضامن الوحيد 
لبناء اليمن الجديد والدولة املدنية 
التي تلبي تطلعات الشعب اليمني 

يف التغيري وتحقيق التنمية املنشودة.
ويف مستهل اللقاء رحب األخ رئيس 
البعثات  وممثيل  بسفراء  الوزراء 
الدبلوماسية لعدد من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربي.. مثمنا 
يبذلونها  التي  املخلصة  الجهود 
األخوية  العالقات  وتطوير  لتعزيز 

اليمن  بني  املشرتكة  والتاريخية 
وبلدانهم عىل مختلف الصعد.

وأشاد األخ باسندوة عاليا بمواقف 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
اليمني  الشعب  تجاه  املرشفة 
ودعمها  الظروف،  مختلف  يف 
ومساندتها لعملية االنتقال السلمي 

للسلطة من خالل املبادرة الخليجية 
مؤكدا  املزمنة..  التنفيذية  واليتها 
رضورة االلتزام باستكمال تنفيذ بقية 
بنود املبادرة الخليجية ومخرجات 
الحوار الوطني وعدم الخروج عنها 
والعمل عىل توسيع قاعدة املشاركة 

يف إدارة شؤون البالد.

التأكيد  الوزراء  رئيس  وجدد 
الفرقة  ونبذ  التعايش  أهمية  عىل 
واالختالف بني جميع أبناء الشعب 
العليا  املصلحة  وتغليب  اليمني، 
للوطن عىل ما عداها من املصالح.. 
معربا عن ثقته يف أن اليمن بأبنائها 
الخريين قادرة عىل تجاوز أية خالفات 
مهما كانت بفضل حكمتهم املعروفة، 
وإدراكهم بأن مستقبل الوطن وأبنائه 

ال يحتمل املخاطرة.
بدورهم عرب سفراء وممثلو البعثات 
دعم  عن  الخليجية  الدبلوماسية 
بلدانهم لكل ما من شأنه تحقيق األمن 
ومساندتهم  اليمن،  يف  واالستقرار 
مخرجات  لتنفيذ  املبذولة  للجهود 
الحوار الوطني واستكمال بقية بنود 
املبادرة الخليجية واليتها التنفيذية 
وشعبها  لليمن  متمنني  املزمنة.. 
كل الخري واالستقرار والخروج من 

األوضاع الراهنة إىل بر األمان.

استكمال مناقشة مشروع تعديل بعض 
مواد قانون املعهد العايل للقضاء

صنعاء/ سبأ
ناقش مجلس القضاء األعىل يف اجتماعه األسبوعي 
أمس برئاسة رئيس املجلس القايض الدكتور عيل نارص 
سالم عدداً من املوضوعات املتعلقة بالعمل القضائي 
وسبل تطويره عىل كافة املستويات.. واستكمل املجلس 
مناقشة املرشوع املرفوع من وزير العدل- رئيس مجلس 
املعهد العايل للقضاء بشأن تعديل بعض مواد قانون 

املعهد العايل للقضاء رقم(34) لسنة 2008م.

وأكد االجتماع أهمية االرتقاء بمخرجات املعهد العايل 
تطوير  عىل  والعمل  احتياجاته  كافة  وتوفري  للقضاء 
مناهجه التعليمية والتطبيقية بما تتواكب مع العرص 
وتلبي طموحات الشعب اليمني يف إيجاد قضاء قوي 

يحكم بني الناس بالعدل.
كما استعرض املجلس عدداً من املواضيع املدرجة يف 
جدول أعماله واتخذ ازاءها القرارات املناسبة وأقر محرض 

جلسته السابقة.

"االنتخابات" تستمع لعرض خبريين دوليني عن تصميم النظم االنتخابية

محافظ إب يتفقد سري العملية التعليمية يف عدد من املدارس
افتتح مركز منطقة مثلث حراثة لخدمات الكهرباء

صنعاء /سبأ
العليا  اللجنة  رئيس  التقى 
لالنتخابات واالستفتاء القايض 
الحكيمي  حيدر  حسني  محمد 
بصنعاء  اللجنة  مقر  يف  أمس 
ومعه أعضاء اللجنة العليا بمدير 
مكتب املؤسسة الدولية لألنظمة 
اليمن  االنتخابية (آيفس) لدى 
الخبريان  ومعه  كيبني  جرانت 
االنتخابيان الدوليان اندرو رينولد 

واندرو ايليس.
واستمع رئيس وأعضاء اللجنة 
من  مقدم  لعرض  اللقاء  خالل 
الخبريين الدوليني حول تصميم 
(نظام  ومنها  االنتخابية  النظم 
القائمة النسبية املغلقة) بناًء عىل 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

الجوانب  العرض  وتناول 
ومدى  النظام  بهذا  املتعلقة 
ارتباطه بالقوانني األخرى ومزايا 

وتحديات هذا النظام.
وجرى خالل اللقاء استعراض 
األنظمة  من  عدد  ومناقشة 
مختلف  عىل  االنتخابية 
الدول  بعض  يف  املستويات 

الفيدرالية.

العليا  اللجنة  رئيس  ثمن  وقد 
لالنتخابات واالستفتاء الجهود 
مكتب  مدير  قبل  من  املبذولة 
لألنظمة  الدولية  املؤسسة 
سفارة  وكذا  آيفس  االنتخابية 
مملكة هولندا التي قامت بتمويل 

هذا النشاط، مؤكداً عىل رضورة 
عقد مثل هذه اللقاءات لالستفادة 
من الخربات الدولية واالستئناس 
أفضل  اختيار  بغية  برأيها 
بما  بها عامليا  املعمول  التجارب 

يتناسب وخصوصية اليمن .

لجنة تحديد الجرف القاري تقر 
خطتها للمرحلة القادمة

مركزية الناصري تحذر من مغبة تحويل 
اليمن إىل ساحة صراع إقليمي ودويل

صنعاء /سبأ
ناقشت اللجنة الوزارية لتحديد الجرف القاري برئاسة رئيس اللجنة 
وزير النقل الدكتور واعد باذيب مستوى تنفيذ األعمال املتعلقة باللجنة 

الوزارية واللجنة الفنية ملرشوع الجرف القاري خالل الفرتة املاضية.
التخطيط  وزير  الوزارية،  اللجنة  أعضاء  ضم  الذي  االجتماع  وأقر 
والتعاون الدويل الدكتور محمد السعدي، ووزير الرثوة السمكية املهندس 
عوض السقطري، ونائب وزير الخارجية أمري العيدروس، ونائب وزير 
الشؤون القانونية أحمد املحروق، خطة عمل اللجنة خالل الفرتة القادمة، 

ضمن مصفوفة تحدد مسؤولية الجهات املناط بها التكليف.
وكانت اللجنة الفنية الرئيسية املنبثقة عن اللجنة الوزارية برئاسة 
وكيل وزارة النقل للقطاع البحري واملوانئ القبطان عيل الصبحي، ورئيس 
املكتب الفني للحدود محسن رمضان، قدمت عرضاً مرئياً عن نتائج املسح 
الخاص بالجرف القاري، والتقرير التحلييل للجنة الفنية املقدم للجنة 
الوزارية، إىل جانب استخالصات للدراسات املقدمة من مراكز وخرباء 

دوليني ذو كفاءات عالية ومتخصصة لقياس ومسح الجرف القاري.
حرض االجتماع أعضاء اللجنة الفنية، وعدد من املختصني يف الجهات 

ذات العالقة.
إىل ذلك اطلع أعضاء اللجنة الوزارية لتحديد الجرف القاري، واللجنة 
الفنية، عىل املركز اإلقليمي البحري لتبادل املعلومات.. واستمعوا إىل رشح 
مفصل من املعنيني يف املركز، عن مهام املركز ودوره يف مكافحة الجريمة 
البحرية يف خليج عدن والبحر األحمر، فضًال عن دوره االسرتاتيجي 
لتعزيز األمن والسالمة البحرية يف املنطقة، وتقوية أوجه التعاون مع الدول 

األعضاء، كما ساعد عىل بناء الثقة بني هذه الدول.

صنعاء/ سبأ
أكدت اللجنة املركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي النارصي وقوفها 
إىل جانب األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يف تنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني عىل قاعدة الرشاكة الوطنية الواسعة والتوافق 
ومبادئ الحكم الرشيد وصوال لتحقيق الدولة املدنية الحديثة، و الحفاظ 

عىل أمن واستقرار الوطن وإيقاف نهب املال العام ومكافحة اإلرهاب.
دورتها  عن  الصادر  الختامي  البيان  يف  النارصي  مركزية  وأعربت 
بالطرق  الرأي  عن  التعبري  لحق  املؤيد  موقفها  عن  األوىل  االعتيادية 
والوسائل السلمية وتغليب قوة القانون بدال عن قانون القوة ورفض 
استخدام العنف والسالح لتحقيق املطالب السياسية، وفرضها بالقوة 

..داعية إىل نبذ الدعوات التحريضية املناطقية واملذهبية .
وأدانت اللجنة املركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي النارصي بشدة كل 
أعمال اإلرهاب واالغتياالت والتطرف التي تهدد أمن واستقرار الوطن 
واستهداف أبناء القوات املسلحة واألمن, كما تدين الخطاب اإلعالمي 
املحرض عىل العنف والكراهية وتأجيج الفنت الطائفية واملذهبية وتوظيف 
الدين يف الرصاعات السياسية .. مناشدة يف هذا الصدد أصحاب الفضيلة 
العلماء والوجاهات االجتماعية االرتقاء إىل مستوى املسؤولية الدينية 
والوطنية واألخالقية ملواجهه ظواهر العنف واإلرهاب وترشيد وتوجيه 
الخطاب الديني بما يحفظ وحدة وتماسك النسيج االجتماعي ويخدم 

املصالح الوطنية العليا .
وجددت اللجنة املركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي النارصي رفضها 
ملا تقوم به أطراف الرصاع من محاوالت إلضعاف الدولة بتمزيقها لخدمة 
مشاريعها، ودعتها إىل تحكيم لغة العقل وتغليب املصلحة العليا للوطن 
بما يجنبه من االنزالق إىل مهاوي الحرب من خالل اعتماد الحوار ال سواه 
كوسيلة للوصول إىل حالة التوافق حول السبل واآلليات الكفيلة لتحقيق 
املطالب واألهداف السياسية بطرق سلمية وديمقراطية .. محذرة يف ذات 

الوقت من مغبة تحويل الوطن إىل ساحة رصاع إقليمي ودويل .
ونبهت اللجنة املركزية للنارصي من اآلثار السلبية املرتتبة عىل التصعيد 
لألزمة الراهنة ودفعها نحو االنفجار ملا لذلك من انعكاسات سلبية عىل 
االستثمار واالقتصاد الوطني بقطاعاته املختلفة وإيجاد بيئة غري آمنة 
وطاردة لرؤوس األموال السيما يف القطاع الخاص .. مؤكدة عىل أهمية 
معالجة آثار وتداعيات رفع الدعم عن املشتقات النفطية بما يسهم يف توفري 
البدائل املختلفة لدعم صغار املزارعني والصيادين والحرفيني والرشائح 
الفقرية يف املجتمع وتحريك سلم األجور واملعاشات بما يفي بتحقيق 
املستوى املعييش الالئق والكريم ألبناء الشعب ،وكذا توجيه مخصصات 
الرعاية االجتماعية ملستحقيها الفعليني وزيادة عدد الحاالت املشمولة 

من الفقراء ، وإلغاء االعتمادات املالية غري القانونية.
وجددت تأكيدها عىل رضورة تقييم تجربة اللقاء املشرتك خالل املرحلة 
السابقة بما يحقق تطوير آلياته ووسائله وأساليبه ومواقفه وبما يكفل 
توسيع التحالفات السياسية عىل قاعدة مخرجات الحوار الوطني وصوال 

إىل بناء الدولة املدنية الحديثة،
ورحبت اللجنة املركزية باملواقف االيجابية للحراك الجنوبي السلمي 
املشارك يف مؤتمر الحوار وكذا املؤيد ملخرجاته , مطالبة الدولة إىل استكمال 

تنفيذ النقاط العرشين واإلحدى عرشة وفقا ملخرجات الحوار .
وأهابت بجميع فصائل الحراك الجنوبي إىل تحكيم لغة العقل وتغليب 

املصلحة الوطنية العليا وتجنيب الوطن مهاوي االنزالق إىل الحروب.
وشددت مركزية النارصي عىل رضورة إنهاء لجنة صياغة الدستور 
مهمتها يف املوعد املحدد مع إنجاز السجل االنتخابي اإللكرتوني الذي 

بموجبه سيتم التصويت عىل مرشوع الدستور.

قيادة محافظة البيضاء تنعي 
العقيد الوادعي واملساعد لقمان

صحيفة الشرق السعودية :

اليمن بني مطرقة الحوثيني وسندان القاعدة

البيضاء /سبأ
نعت قيادة محافظة البيضاء العقيد عامر الوادعي واملساعد 
مختار لقمان اللذين استشهدا أمس األول املايض أثناء تأديتهما 
لواجبهما الوطني يف عاصمة املحافظة مدينة البيضاء برصاص 

مسلحني مجهولني.
وأشاد بيان النعي تلقت (سبأ)نسخة منه بمناقب الشهيدين 

وما كانا يتمتعان به من دماثة أخالق وحسن تعامل مع زمالئهما.
وأشار البيان إىل أن مثل هذه األعمال اإلجرامية لن تثني األجهزة 
األمنية عن أداء واجبها يف حفظ األمن باملحافظة .. مؤكداً أنه سيتم 

متابعة املجرمني والقبض عليهم لينالوا جزاءهم.

الرياض /سبأ
قالت صحيفة " الرشق" السعودية :" مّرت أربع سنوات عىل 
اندالع أحداث كبرية عاشتها اليمن، لكن هذا البلد مازال يعاني 
عدم االستقرار السيايس واألمني، وفرض هذا الوضع املضطرب 
عىل الحكومة اليمنية والجيش مواجهة تحديات كبرية عىل 

جبهتني يف ظل أخطار تهدد أمن ووحدة البالد.
وأردفت الصحيفة يف افتتاحية عددها الصادر أمس تحت 
عنوان (مطرقة الحوثيني وسندان القاعدة)، :" األمر يتعلق 
بخطر تنظيم القاعدة اإلرهابي يف الجنوب والوسط وخطر 
الحركة الحوثية الذي وصل إىل العاصمة صنعاء مؤخراً بعد 
تصعيٍد من ِقَبل الحركة، هذا يعني أن اليمن بات بني مطرقة 

الحوثيني وسندان القاعدة " .
وتابعت :" إن املبادرة الخليجية وضعت اليمن عىل املسار 
الصحيح وهيأت املناخ السيايس لالنطالق تجاه حل املشكالت 
االقتصادية واألمنية والسياسية عرب الحوار الوطني الذي قطع 
شوطاً مهما نحو إعادة الهيكلة للدولة اليمنية، إال أن بعض 
الدول اإلقليمية ويف مقدمتها إيران تحاول زعزعة االستقرار 
يف اليمن بل ربما تذهب إىل أبعد من ذلك يف محاولة لخلق واقع 
جديد يف املنطقة يكرس الهيمنة اإليرانية عىل مساحات واسعة 

من الرشق األوسط ".
وأشارت الصحيفة إىل أن الرئيس عبدربه منصور هادي اتهم 
إيران رصاحًة بتأجيج الخالفات املذهبية واالنقسامات داخل 
بالده ومحاولة إشعال الحرب حتى يف العاصمة صنعاء، بسبب 

دعمها وتمويلها للحوثيني.
واستطردت قائلة :" الحوثيون، وبسبب الدعم الذي يتلقونه 
لحكام  واأليديولوجية  السياسية  للتبعية  إضافًة  إيران  من 
طهران، خرجوا عن مقررات الحوار الوطني ويريدون فرض 
العسكرية  وغري  العسكرية  القوة  عرب  اليمن  عىل  أجندتهم 
ويضعون العراقيل يف وجه أي حلول ملشكالت البالد السياسية 

واالقتصادية".
ورأت الصحيفة أن الحركة الحوثية تضع اليمن أمام خيار 
االستجابة لطلباتها التي ال تتناسب مع وزنها السيايس وال 
حجمها يف الشارع أو الفوىض كالتي يمارسها حلفاء إيران يف 

لبنان والعراق وسوريا.

إب / سبأ
أمس  اإلرياني  محمد  يحيى  إب  محافظ  قام 
بزيارة ميدانية تفقدية لسري العملية التعليمية 
يف مدرستي الثورة األساسية والثانوية للبنات 
بمديرية املشنة و26سبتمرب األساسية والثانوية 

للبنات بمديرية الظهار.
واستمع املحافظ خالل الزيارة لرشح مفصل من 
مدير عام الرتبية والتعليم باملحافظة الدكتور احمد 
رزق الرصمي عن سري عملية الدراسة ومستوى 
االنضباط ونسبة إقبال الطالب عىل التسجيل يف 

املدارس.
وأشار الرصمي إىل أن مكتب الرتبية والتعليم قام 
بوقت مبكر بتغطية االحتياجات الالزمة للمدارس 
من الكتب املدرسية واملدرسني وغريها قبل بدء 
مرحلة التسجيل للعام الدرايس الجديد 2014 - 
2015م.. مبيناً ان الدراسة تسري بصورة منتظمة 

ووفق ماهو مخطط لها.
وأوضح مدير الرتبية والتعليم أن عدد الطالب 
بلغ  املحافظة  مدارس  يف  العام  لهذا  املسجلني 
سبعمائة وعرشة آالف وتسعمائة طالب وطالبة 
منهم يف املرحلة األساسية ستمائة وعرشين الف 
طالب وطالبة يف املرحلة األساسية...وعدد تسعني 

الفاً وتسعمائة طالب وطالبة يف املرحلة الثانوية.
بمستوى  املحافظ  أشاد  الزيارة  وخالل 
االنضباط واألداء يف هذه املدارس وبقية املدارس 
بذل  عىل  الجميع  وحث  باملحافظة،  االخرى 
العملية  تحسني  اجل  من  امليدان  يف  الجهود 

التعليمية والرتبوية واالرتقاء باملستوى املطلوب 
منها.

والتعليم  الرتبية  مدير  نائب  املحافظ  رافق 
باملحافظة عبدالرحمن الحربي.

من جهه أخرى افتتح محافظ إب يحيى محمد 
االرياني أمس  ومعه مدير عام كهرباء منطقة إب 
الدكتور صالح سحلول مركز منطقة مثلث حراثة 

لخدمات الكهرباء واملشرتكني.
يهدف  املركز  هذا  ان  إب  منطقة  مدير  وأشار 
لتقديم خدمات متنوعة للمواطنني منها توصيل 
والتحصيل  والطوارئ  املشرتكني  اىل  التيار 
والخدمات األخرى.. الفتاً اىل انه يعترب ثالث مركز 
يتم افتتاحه هذا العام يف اطار مديريتي الظهار 

واملشنة بمحافظة إب.
عىل  التفقدية  زيارته  خالل  املحافظ  واطلع 

مرشوع توسعة محطة التحويل الرئيسية بالظهار 
والبالغ تكلفتها 470 مليون ريال بتمويل حكومي 

وبنسبة انجاز بلغت %50 من املرشوع.
كما اطلع املحافظ عىل سري العمل يف مرشوع 
محطة خليج رست والبالغة تكلفته 466 مليون 
ريال بتمويل حكومي ونسبة انجاز بلغت 55 ٪ 

من املرشوع .
كما تفقد مرشوع توسعة محطة مدينة القاعدة 
والبالغة تكلفته 370مليون ريال بتمويل حكومي 

وبنسبة انجاز بلغت %50 من هذا املرشوع .
وخالل االفتتاح والتدشني شدد املحافظ االرياني 
املشاريع  هذه  يف  العمل  استكمال  رضورة  عىل 
ودخولها الخدمة الفعلية قبل نهاية العام الجاري 
وبما يحقق األهداف املرجوة منها يف خدمة التنمية 

والنهوض بأوضاع خدمات الكهرباء.

مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير اإلعالمي تدشن مشروع املرصد اإلعالمي
يستهدف ٤١ وسيلة إعالمية

صنعاء /سبأ
دشنت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير 
اإلعالمي بالتعاون مع مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق 
األمريكية  املرصد   " مرشوع  بصنعاء  أمس  أوسطية 
الحزبية  اإلعالم  وسائل  مضامني  لرصد   " اإلعالمي 

والخاصة .
وتقويم  تقييم  إىل  عامني  مدى  عىل  املرشوع  ويهدف 
أداء مختلف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملواقع 
اإللكرتونية عرب تذكريها باملعايري والقواعد املنظمة للعمل 
اإلعالمي وتشخيص أخطائها املهنية وتوصيف الخروقات 
واالنتهاكات التي تخرجها عن االلتزام باملعايري اإلعالمية 

واإلسهام يف مناهضة خطاب الكراهية والتحريض .
للحقوق  حرية  مؤسسة  رئيس  أوضح  التدشني  ويف 
والحريات والتطوير اإلعالمي خالد الحمادي أن املرشوع 
اإلعالم  وسائل  مخرجات  ورصد  مراقبة  إىل  يسعى 
وتعزيز دورها وتطوير عملها وأدائها املهني وإبعادها 

خلق  يف  واملساهمة  واملذهبي  السيايس  االنحياز  عن 
إعالم مهني حر ومستقل وفاعل ومؤثر يلتزم بالحرية 

واملسؤولية .
وأكد أن املرشوع ينطلق من احتياجات واقع الوسط 
اإلعالمي الذي وصل إىل مرحلة كبرية يف تغذية الرصاعات 
وإثارة وتأجيج الخالفات والنعرات بني مختلف القوى 
السياسية، باإلضافة إىل سعي املؤسسة عرب املرشوع إىل 

ترشيد الخطاب اإلعالمي وفق معايري دولية .
اإلعالمي  املرصد  مرشوع  أن  إىل  الحمادي  ولفت 
سيساعد وسائل اإلعالم عىل تقييم مستوى أدائها وتاليف 
نواحي القصور يف مهامها وأنشطتها باإلضافة إىل كونه 
وسيلة لتطوير عمل مختلف وسائل اإلعالم .. مبينا أن 
املرشوع سريصد بشكل يومي ودائم للوسائل اإلعالمية 
املستهدفة التي حددتها املؤسسة بـ41 وسيلة إعالمية 
من قنوات وصحف ومواقع إلكرتونية حزبية وخاصة وبما 
يسهم يف إيجاد رقابة ذاتية لتلك الوسائل ومخرجاتها .

من جانبه استعرض املدير التنفيذي ملؤسسة حرية 
مدير املرصد اإلعالمي عبدالحكيم مكرد منهجية وأسلوب 
الرصد من خالل اختيار املادة املرصودة والتي تحتوي 
عىل قدر كبري من االنتهاكات واملخالفات للمعايري والرتكيز 

يف املادة الخربية عىل التحريض وخطاب الكراهية.
خالل  من  اإلعالم  وسائل  رصد  معايري  إىل  وتطرق 
وتغيري  والدقة  املصداقية  عدم  عرب  املهنية  انتهاكات 
الحقائق واالنحياز وعدم الحياد وتسيس املادة وعدم 
النزاهة باإلضافة إىل خطاب الكراهية والتحريض عن 
واإلستهزاء  والتكفري  والقذف  للعنف  الدعوة  طريق 
واإلساءة والتمييز وتغذية املناطقية واالتهام بالتآمر 

واإلرهاب والعمالة .
وأحىص مكرد وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملواقع 
اإلعالمي  املرصد  مرشوع  من  املستهدفة  اإللكرتونية 
اليومي  الرصد  عرب  سيتم  املرشوع  تنفيذ  أن  مؤكدا   ..
لجميع  شهري  تقرير  وإصدار  ألنشطتها  اإللكرتوني 

االنتهاكات التي حدثت من قبلها وتحليل النتائج ومن 
ثم توزيعها عىل الوسائل اإلعالمية والصحفيني ومواقع 
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم العربية والدولية 
اإلنسان  املهتمة بحقوق  والدولية  املحلية  واملنظمات 

والتطوير اإلعالمي.
فيما عرب امللحق اإلعالمي والثقايف بالسفارة األمريكية 
بصنعاء كريستيان جيمز عن أمله يف أن يعمل املرشوع 
ترشيد  بأهمية  اليمن  يف  اإلعالم  وسائل  توعية  عىل 
الخطاب اإلعالمي وترك خطاب الكراهية والتحريض 

بما يخدم مصلحة الشعب اليمني .
وقال: " نتمنى أن يساعد مرشوع املرصد اإلعالمي يف 
تحويل رسالة اإلعالم إىل خدمة مجتمعية والتغلب عىل 
كل التحديات التي تواجه اليمن ".. الفتا إىل أن السفارة 
األمريكية عملت مع مؤسسة حرية يف تنفيذ عدد من 
املشاريع التي ساهمت يف رفع كفاءة الصحفيني اليمنيني 

وتحسني أداء وسائل اإلعالم .


