
للتثقيف   الوطني  المركز  ف��از 
واإلع���ام الصحي والسكاني 
بوزارة الصحة بجائزة التميز الخليجية 
ل��إع��ام الصحي ف��ي مجال الرسالة 
ال��دورة  التلفزيونية القصيرة ضمن 

الرابعة للمسابقة لهذا 
العام.

ك��م��ا ف���ازت إذاع���ة 
بقة  لمسا با ح��ج��ة 
ف��ي م��ج��ال الرسالة 
اإلذاعية القصيرة على 
لمؤسسات  ا مستوى 
واألج��ه��زة اإلعامية 

في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط 
إعجاب وثناء لجنة التحكيم المنظمة 
للمسابقة بالمكتب التنفيذي لمجلس 
وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية بالرياض التي أعلنت فوز 
المركز في اجتماعها بالمملكة العربية 

السعودية.
وقد عبر مدير عام المركز عبد السام 

عن سعادته الغامرة عبده سام  
ب��ف��وز ال��ي��م��ن بهذه 
بشقيها  ئ��زة  ل��ج��ا ا
التلفزيوني واإلذاعي، 
واعتبره تتويجًا يليق 

بهذا البلد العظيم.
الفتًا إلى أن اليمن 
حصدت سبع جوائز 
ف��ي دورات ج��ائ��زة التميز الخليجية 
لإعام الصحي في التلفزيون واإلذاعة 
والصحافة وذلك منذ انطاقة المسابقة 

عام 2010م وحتى هذا العام.
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ع��اد إل��ى أرض الوطن األس��ت��اذ عبده 
الجندي الناطق الرسمي للمؤتمر وأحزاب 
التحالف الوطني نائب وزير اإلعام بعد 
رحلة عاجية في ألمانيا تكللت بالنجاح 
ويواصل الجندي أداء رسالته الوطنية 
والتنظيمية من خ��ال عقد مؤتمراته 

الصحافية التى يطلع فيها الرأي العام على 
مختلف التطورات في الساحة الوطنية ومن 
ذلك خلق وعي وطني إلنجاح التسوية 
وممارسات  مواقف  وتفنيد  السياسية 
األط���راف التى تحاول إعاقة التسوية 

السياسية والحوار.

الجدير بالذكر ان غياب االستاذ عبده 
الجندي عن المشهد السياسي أحدث فراغًا 
ملموسًا من خال التباس المعلومات على 
الرأي والتى كان للجندي الدور األول في 
تفنيدها وتقديم المعلومات والمواقف 

الصحيحة والشفافة للرأي العام.

نجيب شجاع الدين

مطب 
الصداقة

ليست صنعاء مدينة مفتوحة وإنما 
مغلقة تحيط بها الجبال من كل جانب 
ومن ناحية الواقع المعاش فإن صنعاء 
منغلقة على ذاتها تعاني الفراغ إذ ال 
يوجد عاصمة على وجه األرض غيرها 
تغلق أب��واب محاتها باكرًا وتصل 
حركة الناس داخلها الى الحدود الدنيا 

صباح مساء.
وعلى حساب المؤشرات االقتصادية 
تفاجئك أرقام مسيرة مليونية مهتمة 
بعبور »جسر الصداقة« كما سماه 
ل��ى مطب  ا لكنه تحول  الصينيون 
لألحزاب وأفضل مكان في العاصمة 
تراه مناسبًا لرفع األص��وات والتقاط 
الصور الشرعية للمشترك والتصعيدية 
واالس��ت��ف��زازي��ة والتذكيرية لرعاة 

التسوية وفرقائها.
وكالعادة تكون المسيرات برعاية 
أقوالهم  لطالما خالفت  اش��خ��اص 
أفعالهم وال ي��رون ف��ي اليمن غير 
ذواتهم معتقدين أنهم مركز هذا 

الكون.
س��ام عليكم يا أه��ل ال��دي��ار أنتم 
السابقون ونحن الاحقون.. ميزة فريدة 
التظاهرات  الجسر لعشاق  يمنحها 
انه يمكنهم من اإلطال على أموات 
مقبرة خزيمة وق��راءة الفاتحة على 
أرواحهم ومن ثم مواصلة رفع الافتات 
ومطالبة جمال بن عمر ومجلس األمن 

االستجابة لمطالبهم.
ومن بين كل جماليات المدينة التي 
نالت شهادات ال تحصى من أشخاص 
أك��دت خاصة تجربتهم في زي��ارة 
عواصم عربية وغربية بأن صنعاء 

اليمن  ثانية وطافية ايضًا.
تبدو خزيمة أكثر األم��اك��ن جذبًا 
للنشاط السياحي حيث تطل فنادق 
الخمسة  والسبعة نجوم في صنعاء 
الموحشة كما  المقبرة  على ه��ذه 
لو كانت متحفًا معاشًا، فيما البنك 
المركزي يمارس مهامه حارسًا للموتى 

والريال وجزء مهم من اقتصاد الباد.

الجندي في مؤتمر صحفي.. قريبًا

رابطة خاصة للصحفيين 
البرلمانيين

 فيصل عساج

ع���ق���د م��ج��م��وع��ة   
لصحفيين  ا م���ن 
ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ش��أن 
البرلماني الخميس بمقر 
س  لقيا ليمني  ا كز  لمر ا
ال����رأي ال��ع��ام وبحضور 
رئ��ي��س ال��م��رك��ز حافظ 
ًء تشاوريًا  -لقا البكاري 
بشأن إنشاء رابطة خاصة 
بالصحفيين المتخصصين 
في شؤون مجلس النواب 
في إطار نقابة الصحفيين 

اليمنيين.
ووفقًا لباغ صحفي صدر 
عن الصحفيين البرلمانيين 
المجتمعون  ناقش  فقد 
االف��ك��ار الرئيسية التي 
ع��ل��ى أس��اس��ه��ا تعتزم 
المجموعة إنشاء الرابطة 
ال���ت���ي ي���ه���دف���ون م��ن 

خالها الى ضمان تبادل 
المعلومات وتطوير جودة 
التقارير الصحفية والدفاع 
ع��ن ح��ق��وق الصحفيين 
البرلمانيين داخل البرلمان 

وخارجه.
ك��م��ا ن���اق���ش���وا وض��ع 
ال���وس���ائ���ل االع��ام��ي��ة 
والعوائق التي تواجهها 
في البرلمان أثناء قيام 
الصحفيين بعملهم داخل 

المجلس.
وقد تم في اللقاء تشكيل 
لجنة من ثاثة صحفيين 
إلن��ج��از م��ش��روع النظام 
األساسي للرابطة على 
أن يتم تقديمه للجمعية 
لخميس  ا ل��ع��م��وم��ي��ة  ا
المقبل لمناقشته وإقراره 
ب��ال��ص��ي��غ��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
استعدادًا إلعان الرابطة 

رسميًا.

مباحثات إعالمية  بين )سبأ( و)وام(

بحث رئيس مجلس إدارة  
وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية ) 
سبأ( رئيس التحرير طارق احمد 
الشامي خال لقائه االحد بالعاصمة 
اإلماراتية ابوظبي  المدير العام 
للمجلس الوطني لإعام بدول 
اإلمارات العربية المتحدة إبراهيم 
العابد، آفاق تعزيز التعاون اإلعامي 
بين اليمن واإلم��ارات بما ينسجم 
والعاقات األخوية الحميمية التي 
تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
وتركز النقاش  على سبل تفعيل 
التعاون بين وكالة )سبأ( ووكالة أنباء 

اإلمارات )وام( في تبادل الخدمات 
اإلخ��ب��اري��ة ال��م��ص��ورة والخبرات 
وال���زي���ارات وتنظيم ال����دورات 

التدريبية والتأهيلية ..
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس إدارة 
وكالة )سبأ( رئيس التحرير حرص 
وتوسيع  تنمية  وكالة سبأ على 
التعاون اإلع��ام��ي مع نظيرتها 
اإلم��ارات��ي��ة وبقية المؤسسات 
اإلعامية بما يسهم في خدمة 
العاقات األخوية المتميزة بين 
اليمن واإلم��ارات العربية المتحدة 
الشقيقة، مشيرا إلى أن هناك آفاق 

رحبة لتعزيز التعاون اإلعامي بين 
البلدين الشقيقين خال الفترة 

القادمة.
م��ن جهته أب��دى المدير العام 
للمجلس الوطني لإعام بدولة 
اإلمارات استعداد المجلس لإسهام 
ف��ي دع��م خطط التطوير التي 
تتبناها وكالة سبأ في المجاالت 
المهنية والتقنية وخصوصا في 
جانب التدريب والتأهيل فضا عن 
تبادل الزيارات والخبرات بما يحقق 
األهداف المنشودة لتوطيد التعاون 

اإلعامي بين البلدين .

 الزميل الحسني 
»في ذمة اهلل«

ان��ت��ق��ل  
إل��������ى 
رح����م����ة اهلل 
الجمعة الزميل 
وال����ك����ات����ب 
ال���ص���ح���ف���ي 
الخضر الحسني 
بعد ص��راع مع 
ال��م��رض، حيث 
يتلقى  ن  ك����ا
ال��ع��اج مؤخرًا 

في مستشفى أن��ام دار بمدينة بونا 
الهندية على نفقته الخاصة »بحسب 

إفادة أسرته«.
ليد  موا م��ن  الحسني  الخضر  لعميد  ا
محافظة ابين، ويُعد احد مؤسسي تيار 
المستقلين الجنوبيين الذي تأسس مع 
انطاق الحراك السلمي في الجنوب عام 
2007م وك��ان رئيس تيار المستقلين 
الجنوبيين باإلنابة، كما يعد الحسني 
ناشطًا إعاميًا وأحد ابرز الكتاب اليمنيين 
اليمنية وعضو في نقابة  الساحة  في 
الصحافيين اليمنيين، وهو باإلضافة لذلك 

ضابط برتبة عميد في القوات المسلحة.
وشغل العديد من المناصب وآخرها 

نائب مدير دائرة الرياضة العسكرية.
اعاميو المؤتمر يعزون أسرة الفقيد الراحل 
بعظيم وبالغ األس��ى على ه��ذا المصاب 
الجلل.. سائلين المولى العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته . إنا هلل وإنا إليه راجعون.

في الذكرى العاشرة الغتياله
المطالبة بالكشف عن قتلة 

الشهيد جار اهلل عمر
أحيا نشطاء من الحزب االشتراكي اليمني وتكتات مختلفة في  

عدد محافظات  إب وصنعاء الذكرى العاشرة الغتيال األمين العام 
المساعد للحزب االشتراكي اليمني، جار اهلل عمر، مطالبين بالكشف  
عمن يقف وراء جريمة اغتياله كما استنكروا استمرار حزبه في التغاضي 

عن المدبرين الحقيقيين للجريمة..
يُ�ذكر ان جار اهلل عمر اغتيل في 28 ديسمبر 2002م في المؤتمر 
العام الثالث لحزب التجمع اليمني، »االصاح«، اثناء القائه كلمة الحزب 
االشتراكي اليمني ، وال تزال جريمة اغتياله هي الحدث األبرز في ذاكرة 

اللقاء المشترك.

جائزة التميز الخليجية  لإلعالم 
الصحي وإذاعة حجة 

»خبر« أول وكالة أنباء خاصة
اطلقت وكالة »خبر« لألنباء بثها الرسمي على االنترنت كوكالة أنباء يمنية خاصة.   

وقالت إنها ستقدم العديد من الخدمات الصحفية واإلعامية المتميزة، أبرزها 
التقارير الصحفية الخبرية وغيرها.

وأضافت: انها ستعمل على تغطية األحداث والقضايا المحلية ومتابعتها من خال طاقم 
صحفي مهني في جميع التخصصات، باإلضافة إلى شبكة من المراسلين في معظم المدن 

والمحافظات.
وأكدت الوكالة انها ستلتزم بتقديم خدماتها اإلخبارية والصحفية بالمهنية والدقة والتوازن 
واحترام الرأي اآلخر والتعبير والتعددية الفكرية بعرض آرائهم وأفكارهم واتخاذ اإلجراءات 

التي من شأنها االلتزام بالشفافية وأخاقيات المهنة.

مليشيات  علي محسن تسيطر على إذاعة صنعاء ومجلس الوزراء

سيطرت مليشيات  عسكرية مواليه   
علي محسن ،  على مبنى رئاسة 
ال���وزراء والمبنى القديم الذاع��ة صنعاء 
ومبنى وزارة االعام في منطقة بير العزب 
بالعاصمة وقاموا باغاق كامل المنطقة، 

في حركة تمرد على العميد محمد خليل.

وذكرت مصادر عسكرية وقوف  المتمرد 
علي محسن وراء أعمال التمرد تلك بهدف 
إقصاء  محمد خليل وذلك عقب رفض األخير 
قمع التظاهرات السلمية للشباب المطالبين 
بإخراج المعسكرات من المدن وبإقالة 

حكومة الوفاق.

نظمت حكومة الوفاق مؤتمرًا  
صحافيًا للسفير التركي بصنعاء 
حدد في نطاق ضيق هاجم خاله وسائل 
االع��ام اليمنية على خلفية تناوالت 
إخبارية لحوادث شحنات األسلحة التركية 
المضبوطة في اليمن.. وبدى السفير 
التركي غير مكترثًا بجرائم االغتياالت 
واعمال العنف التي تصاعدت وتيرتها 

في اآلونة االخيرة في اليمن .
متهمًا وسائل اعامية يمنية ب�)تضخيم 
الى  لتركية  ا االسلحة  تهريب  قضية 

اليمن(، وزعم السفير التركي ان )هناك تهريب 
أسلحة إلى اليمن من دول أخرى إال انه لم يتم 
تناولها بشكل مضخم كما هو الحال مع األسلحة 

التركية المهربة والمضبوطة في اليمن(.
واعترف السفير التركي فضلي تشورمان أن 
السلطات المعنية في باده ما زالت تحقق في 
قضية شحنة األسلحة التي ضبطت في ميناء 

عدن في نوفمبر الماضي والتي 
كانت تضم كميات كبيرة من 
وغيرها  متة  لصا ا لمسدسات  ا
وتم وضعها في كراتين بسكويت 
ولفت سفير تركيا أن التحقيقات 
فور  القضية ستعلن  تلك  ف��ي 

انتهاء التحقيقات.
وفي تناقض واضح في حديثه 
ذكر السفير: »إن الحكومة التركية 
ال يمكن أن تسمح بتصدير أسلحة 
إلى اليمن، كونها تقف على مسافة 
واحدة من جميع األطراف اليمنية«.. الفتًا إلى أن 
هناك من يريد اإلضرار بالعاقات المتميزة بين 

البلدين الشقيقين.
ولم تعقد الجهات الحكومية المختصة مؤتمرًا 
صحافيًا مماثًا اليضاح نتائج وطبيعة سير 
التحقيقات في قضايا شحنات االسلحة المهربة 

الى اليمن .

السفير التركي يهاجم االعالم اليمني إلخفاء فضائح صفقات الموت


