
أثبت مجلس النواب وكتلة المؤتمر   
األغلبية فيه قبل أيــام انحيازهم 
الكامل إلى جانب الشعب والوطن والعمل 
ــه لــن يسمح  على تحقيق مصالحه وأن
بتحويل جلساته إلى مسرحيات هزلية 

لنواب تابعين للمشترك..
ما فائدة البرلمان إذا كانت استفساراته 
الموجهة للوزير الفالني في حكومة الوفاق 
الوطني- والتي ألجلها تم استدعاؤه- 
سيقوم بالرد عليها أحد أعضاء البرلمان 
أنفسهم يدفعه التعصب األعمى لحزب في 
المشترك إلى صد األسئلة عن نصف وزراء 
الحكومة والدفاع عنهم والتحدث بلسانهم، 
متجاهالً أنه نائب للشعب وصوتهم في 

مجلس النواب وليس نائباً عن المتهم 
الوزير في محكمة غرب شرق أمانة العاصمة 

التجارية.

هل من المنطق والعدل والبناء أن يعترض 
النائب عبدالعزيز جباري على سؤال وجهه 
النائب علي مسعد اللهبي لوزير اإلعالم 
حول إقصاء عدد من العاملين في الوزارة 
ومكاتبها في المحافظات وعــدم حيادية 

وسائل اإلعالم الرسمية..؟!
هذا األمــر اضطر رئيس مجلس النواب 
يحيى علي الراعي إلى طرح مقترح صوت 
عليه النواب بمغادرة اللهبي وجباري القاعة 
ومنعهما من الحضور بقية وقائع الجلسة بعد 
دخولهما في مشادة كالمية غطت على بقية 

األصوات..
وهكذا أدى وقوف وزير اإلعالم العمراني 
تحت قبة البرلمان لساعتين إلى اإلضرار 

بإثنين من أعضائه.
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العدد: (1617)

موظفو اإلعالم يواجهون مخالفات الوزير

يواصل موظفو وزارة اإلعالم اعتصاماتهم في مبنى المؤسسة   
العامة لإلذاعة والتلفزيون وذلك احتجاجاً على سياسة اإلقصاء 
التي يمارسها العمراني وزير اإلعالم.. مؤكدين استمرارهم في تصعيد 
احتجاجاتهم إلى أن يتم االستجابة لمطالبهم بإيقاف المخالفات والتجاوزات 

الدستورية التي يرتكبها وزير اإلعالم من خالل اصداره القرارات المخالفة 
والتي سبق لرئيس الجمهورية رفضها.

معبرين عن استنكارهم لصمت الجهات المعنية من اعتداء كتائب 
الفرقة عليهم وضربهم بالهراوات واعقاب البنادق بشكل وحشي.

النواب اتفقوا على عدم استدعائه في يوم أربعاء

اللهبي وجباري آخر ضحايا 
إقصاء العمراني

إعالمهم.. أساء لليمن وباقي دول العالم

السفراء األجانب يحذرون المشترك 
من استمراره في الكذب

يقتنع المتابع لما ينشره إعالم   
المشترك بأنه يعيش في عالم آخر 
ال يمت للواقع اليمني بأية صلة أو يعبر 

عما يجري داخله ولو بالتلميح.
هذا االعالم للمشترك يسيطر عليه جو 
من التحريض واالكاذيب واالساءات التي 
تستهدف بدرجة أساسية شخص الزعيم 
المؤتمر  علي عبداهللا صالح -رئيس 
الشعبي العام- بهدف تشويه إنجازاته 
التاريخية على تــاريــخ وأرض اليمن 
والمسجلة في ذاكرة اليمنيين وقلوبهم 
بأحرف من ذهب.. وقد كان آخرها إغالق 
كل االبـــواب التي فتحها االنقالبيون 
إلدخالنا في أتون صراعات مدمرة.. حقن  
دماء الشعب.. وحفظ وحدته وتسامى على 
جراحه وقدم أنموذجاً فريداً في التسامح 
والتنازل عن السلطة عبر تداول سلمي، 
وفضل خيار االنتخابات الرئاسية المبكرة 
على أساليب التخريب والتفجير واالرهاب 
التي أراد البعض فرضها على اليمن 
كبديل للنهج الذي اتبعه حكيم اليمن 
الزعيم علي عبداهللا صالح أثناء فترة 

رئاسته للبالد.
إعالم المشترك كعادته لم يتغير ولم 
يقدر على مواكبة أي تغير يحدث، فال يزال 
يدعي أن الرئيس علي عبداهللا صالح سافر 
أمس ليالً الى اإلمارات، لكن السلطات في 
دبي رفضت استقباله ثم يقول إن الطائرة 
التي أقلت الزعيم حطت عند عودتها 
ليالً أيضاً في موسكو بتوجيهات منه 
من أجل شرب كوب شاي في مطعم، 
لكنه فوجئ بأن المطعم كان مغلقاً 
لغرض االصالح.. بالطبع ليس الحزب 
الــمــشــؤوم الـــذي تعرفه فــي بالدنا 
ويسمونه االصالح وإنما صيانة المحل 

ولو  أن االصالح أو أحد قياداته ومليشياته 
زار روسيا، فإن أول ما سيفعله هو تفجير 
مقر الكرملين واحتالل الساحة الحمراء 
وسط موسكو وقطع الشوارع المؤدية اليه 
وعلى الفور سيعلن علي محسن تأييده 
وانضمامه السلمي ثم يطالب مع حميد 
االحمر وخبرته الحكومة بدفع االموال التي 
دفعها وتعويضهم عن الخسائر، والشك أن 
باسندوة سيتكفل بمتابعة أوامر الصرف.

على كل حــال، نحمد اهللا أنه ال يوجد 
في روسيا تبة للمنشق أو حصبة ألوالد 
األحمر، وال من يقول أحرجتمونا.. حتى في 
أسوأ اللحظات توقعاً نظل متأكدين بأن 
قيادات االصالح وشركاءها ومن وراءها 
لن تقدر -مهما فعلت- على إقناع عشرة 
مواطنين روس أن يهتفوا «والشعب يحبك 

يا صادق».
عودة للموضوع الرئيسي نجد أن إعالم 
المشترك قد سافر بالزعيم علي عبداهللا 
صالح الى كل دول العالم في خبر كاذب 
بدأ نشره في الفترة الماضية وحتى اليوم 
ومنذ االستقبال الذي حظي به الزعيم 
عقب عودته من رحلته العالجية الى 
أرض الوطن، ومع هذا هناك من يزعجه 
ويغضبه جداً نشر مثل هكذا تلفيقات 
وشطحات دأب عليها إعالم المشترك، حيث 
جدد السفير االمريكي في صنعاء للمرة 
العاشرة تكذيب بالده لما تبثه وسائل 
إعالم المشترك نافياً كل ما نشر عن طلب 
تقدم به الزعيم علي عبداهللا صالح للسفر 

الى الواليات المتحدة االمريكية.
وقال السفير جيرالد فاير ستاين في 
تصريحات صحفية:«إن الرئيس علي 
عبداهللا صالح لم يطلب تأشيرة للسفر الى 
الواليات المتحدة».. ويأتي هذا التصريح 
وجهها  للهجة  ا شديدة  نتقادات  ا بعد 
سفراء االتحاد االوروبي والدول الراعية 
المشترك  ــالم  الخليجية إلع للمبادرة 
لنشره مغالطات ال تغتفر بحق اليمن وبحق 
الدول الغربية ومواقفها تجاه اليمن على 
لسان سفرائها الذين حذروا المشترك من 
عواقب استخدامه لإلعالم في نشر ثقافة 

الكراهية في أوساط المجتمع اليمني 
وتزييف الحقائق لعرقلة سير 
الخليجية  لمبادرة  ا تنفيذ 
ــراج اليمن من أزمته  وإخ
وطــالــبــوا اخــوانــنــا في 
ــره أن  ــي ــــالح وغ االص

يقولوا الصدق.

«حميد» و «البيض»

الحزب االشتراكي اليمني   
يــرفــض تعيين قــيــادات 
مناصب  فــي  اصالحية 
وكالء ووكالء مساعدين 
بوزارة التخطيط والتعاون 
ـــي وفـــي وزارة  ـــدول ال

الداخلية.
يشعر االشتراكي أن 
االصالح صعد على أكتافه 
إلــى الحكومة ولهذا أعلن أن 

التعيينات ال تعبر عن شراكة 
حقيقية وتفسد الحياة السياسية 
والــتــوافــق الوطني وال تهيئ 

مناخات مناسبة لحوار وطني.
ــأخــراً- اكتشف  لــألســف- مــت
الحزب االشتراكي أنه لم يجنِ 
ــالح ضد  من شراكته مع االص
البالد سوى حصوله على بعض 
ــمــارات شــهــداء ومعاقي  اســت

مسيرات.

تكريم إعالميين تفاعلوا مع معاناة 
المتضررين من مليشيات المشترك

كرمت قيادة المؤتمر الشعبي العام بالدائرة ١٣  
وأهالي حي القاع «رئيس اللجنة الشعبية بالحي» 
وممثل أسر وجرحى الحي األربعاء عدداً من اإلعالميين 

اليمنيين البارزين وهم:
األستاذ عبده الجندي - نائب وزيــر اإلعــالم والناطق 

الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه..
ــي .  ــردم واألســتــاذ محمد ال

ئية،  الفضا ليمن  ا ة  قنا
واإلعــالمــي محمد 

مــنــصــور 

من قناة العقيق الفضائية، واإلعالمي عصام الخالد الوكالة 
العربية لإلعالم، واإلعالميتان سارة البعداني من قناة سبأ 

الفضائية، وروى عصمت من قناة عدن الفضائية.
المتميزة  الجهود  اإلعالميين نظير  ويــأتــي تكريم 
والمشاركات الفاعلة لهم خالل فترة األزمــة السياسية 
التي مرت بها البالد، وتفاعلهم مع معاناة أهالي األحياء 
المتضررة من االعتصام، وأدوارهم الكبيرة في النهوض 
اإلعالمي التلفزيوني وإسهامه بتبني قضايا المواطنين 

وإسهاماتهم في إثراء البرامج التطويرية.
كما تم أيضا خالل الحفل - تكريم حمود النقيب «رئيس 
لجنة الشئون االجتماعية بأمانة العاصمة ورئيس المؤتمر 

الشعبي العام بالدائرة ١٨» كممثل ألمانة العاصمة.
وأكد المنسق اإلعالمي للجنة بحي القاع - نبيل الفرانصي 
- أن تكريم اإلعالميين يأتي أيضا تقديراً لجهودهم 
المبذولة من خالل برامجهم ولقاءاتهم اإلعالمية مع أهالي 

األحياء خالل األزمة السياسية عام ٢٠١١م.

االشتراكي مستاء 
من شريكه

مقربون    تهم  ا
ـــارب  ـــه مـــن ال
علي ســالــم البيض 
الشيخ حميد االحمر 
بالتسبب في تدهور 
الحالة الصحية لألول، 
وذلك عقب مشاهدته 
لــحــمــيــد فـــي إحـــدى 
القنوات يوجه نــداًء 
عاجالً يؤكد فيه أنه 
يبحث عن البيض منذ 
عــام ١٩٩٤م وحتى 
اليوم دون ان يفقد 
األمــل بسماع صوته 
ويستحلفه بــاهللا إذا 
كان قد شاهد المقابلة 
ان يتصل به على رقم 
«٧١١١» ليرد عليه: 
مــرحــبــاً أنـــا مستعد 
في  لك  منز لتسليم 
المقابلة الفضائية.. 
ــال حميد االحــمــر:  ق
ــي ســالــم  ــل ــــو ع أدع
البيض لالتصال بي 
وسأسلمه منزله في 

عدن.. 
هذه رسالة اليفهمها 
سوى عباقرة التآمر 
عــلــى الــيــمــن، وهــي 
بمعنى «مع البيض.. 

متواصلين»!!

بأغنيته الفضائية   
األخــيــرة «كـــذاب 
مغرور» التي أصدرها 
بمناسبة اتــفــاق جميع 
األطراف على اخراج اليمن 
من أزمته، كشف للعالم 
أنه يمتلك ايضاً موهبة 
فــي بــرامــج الكاميرا 
الخفية.. ولكن على 
ــل،  ــوي ــط ـــمـــدى ال ال
وكأنه اليعلم ان علي 
يقيم  البيض  لــم  ســا

في لبنان، ولوال دخوله 
إلحدى مستشفياته لكان 
محمد األحــمــدي يرتب 

للقاء مفاجئ سيجعل 
عجائز اليمن يذرفن 
دموعهن حسرة على 

ظلم الزمن الذي فرق 
بين اثنين متآمرين 
بسبب لحظة جشع، 

وشريحة «سبأ فون» 
ة  حيا عليهما  كتبت 
المعاناة وعدم مواجهة 

الصعاب فــي نهب 
المواطنين  منازل 
ــة  ــدول ــة ال ــن ــزي وخ
وادخـــال اليمن في 
حالة حرب من أجل 
ــد..  ــزي ــم ــب ال ــس ك

اتصل بي!!

إيران وعلي 
ناصر جيران

ــي نــاصــر    ــل ع
يقيم  محمد 
ــا دون ان  فــي ســوري
يــدري هل يلعب دور 
المتفرج أم المراقب أم 
المتواضع فيما يخص 
أحداث الساحة اليمنية 
واستغالله ألزمــاتــه 
الــبــالد من  لتشطير 

جديد. 
ومن آخر عالقات نظرة فابتسامة فمشروع 
انفصال، أكد علي ناصر محمد ان عالقته 
متميزة مع ايران مدعياً أنها واليمن كانت زمان 
جيران، وألن حيدر ابوبكر العطاس وتمويالت 
وضغوطات اطراف خارجية أوصوه بهذه الجارة 
بالذات، فإنه حريص على مراعاة حقوقها 
وعدم تطور العالقة بينهما الى خيانة لدماء 
الشهداء اليمنيين المدافعين عن وحدتهم، 
وانما ألبعد من ذلك وبما يحقق مصالح جارة 

علي ناصر في اليمن والمنطقة.

يقولون

بن عمر يبحث مع اللجنة العسكرية 
تحقيق األمن واستعادة «الشيول»

مراقبون أكدوا أن زيارة مبعوث االمين العام   
لالمم المتحدة جمال بن عمر لبالدنا لن 
تستغرق وقتاً طويالً إال انه سيناقش عدة قضايا مهمة 
على مسار إنجاح التسوية السياسية وتحذير االطراف 

التي تحاول وضع العراقيل من قرارات حتمية.
منوهين الى ان اللقاء الثاني لبرنامج الزيارة 
العسكرية  اللجنة  بأعضاء  سيجمع بن عمر 

المكلفة بشئون تحقيق األمن واالستقرار في 
المدن اليمنية إلبالغها بأن المجتمع الدولي 
لن يظل مكتوف األيــدي حول تدهور الوضع 
االجتماعي في البالد ويناقش نتائج االجتماعات 
التي توصلت اليها اللجنة بشأن كيفية استعادة 
«شيول» نهبته عصابة أوالد االحمر من حي 

صوفان قبل ٧ أشهر.

قحطان يفكر في تحذيرات خلفان
مصر برئيسها الجديد ومسئوليها الدبلوماسيين مشغولون بطلب استدعاء ضاحي   

خلفان- قائد الشرطة العسكرية بدبي- الذي حذر جماعة االخوان المسلمين بأنه إذا 
حاول أحد زعزعة أمن الخليج فالدم سيصل الى الركب.. بغض النظر عن موقف اخوان مصر 
فإننا نتمنى لو كان  خلفان أحد اعضاء لجنة الشئون العسكرية في اليمن، حيث وصلت الدماء 
الى ركب رجال الجيش في أبين ونهم وأرحب واقتلعت مئات الركب ورمت بقاياها في ميدان 
السبعين، بينما اللواء عبدالقادر قحطان يضع ساقاً على ساق في مكتبه، غير مهتم بالوصول 
الى الجناة وكشف نتائج تحقيقات الجريمة االرهابية، وانما يفكر كيف ان محاوالت زعزعة أمن 

واستقرار اليمن أوصلت االخوان الى مناصب وزراء.


