استياء من تحويل قناة اليمن الفضائية لقناة حزبية

مرصد

عبر ع��دد م��ن موظفي ق��ن��اة اليمن الفضائية عن للخبرات وذوي الكفاءة ،فيما تجري ترقية مذيعين وموظفين
استيائهم الشديد من تصرفات وزي��ر اإلع�لام علي بخبرات أقل في مناصب قيادية ،معتبرين تلك التعيينات تهدف
العمراني ،بإصدار قرارات ال تتناسب مع طبيعة الوضع الذي الى تحويل القناة التي ينفق عليها من المال العام ،إلى قناة حزبية.
مؤكدين أن "التعيينات" تهدد العمل في فضائية اليمن
تعيشه القناة.
وقالوا  :إنهم لن يسكتوا عن عملية اإلقصاء والتهميش المتعمد الرسمية بالجمود ،وتقضي على ما تبقى فيها من نشاط.

العدد)1699( :
االثنين
2014 / 2 / 24م
 / 24ربيع ثاني 1435 /هـ
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حرية الصحافة في خطر!

الوطنية
الكوادر
وإقصاء
اإلعالم
«أخونة»
يواصل
«العمراني»
السيد تدين اعتداء حراسة محافظ عدن على اإلعالميين

يواصل وزير اإلعالم علي العمراني،
سياسة االق��ص��اء للكوادر الوطنية
في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية
والمؤسسة ال��ع��ام��ة ل�لإذاع��ة والتلفزيون،
وتعيين عناصر م��ن االخ���وان ف��ي مناصب
قيادية مهمة ،فيما كان الرئيس عبد ربه
منصور ه���ادي ،أص��در توجيهًا واض��ح�ًا الى
رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ،في الـ4
من الشهر ال��ج��اري ،بوقف أي تغييرات أو
تكليف في الوظائف واألجهزة التابعة لها،
حتى االنتهاء من إج��راء التعديل الحكومي،
وذل��ك لوقف حالة التهور "اإلص�لاح��ي" في
التوغل داخل الجهاز الوظيفي للدولة..
وكشفت ق���رارات االق��ص��اء والتي نشرتها
في صحيفة األولى "اليومية" ،والتي أصدرها
وزير اإلعالم العمراني ،كشفت عن مخطط
اخ��وان��ي ممنهج للسيطرة على الوظائف
القيادية داخ��ل ال���وزارة ،وتمكين االخ��وان
من السيطرة على مفاصل الهيكل اإلداري
لقطاع التلفزيون والمؤسسة العامة ،خصوصًا
بعد أن اص��در ال��وزي��ر ف��ي السابق سلسلة
ق��رارات اقصائية شملت غالبية القطاعات
والمؤسسات اإلعالمية والمرافق واألجهزة
التابعة ل��ل��وزارة ،أهمها قنوات الفضائية
اليمنية وسبأ وع��دن واإلي��م��ان ،باإلضافة
إلى المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون،
ودي��وان عام ال���وزارة ،وتعيين عناصر من
المحسوبين على اإلصالح.
ه��ذا وق��د أص���در ال��وزي��ر ال��ع��م��ران��ي ()8
قرارات بتاريخ  17فبراير لسنة 2014م،
نصت على التالي:
قرار رقم ( )7يكلف علي أحمد إسماعيل
إسحاق للقيام بأعمال مدير عام للمؤسسة
العامة لإلذاعة والتلفزيون.
قرار رقم ( )8يكلف جميل محمود عبده
عز الدين نائبًا لرئيس قطاع التلفزيون قناة

الغرباني مديرًا عام لإلدارة العامة للمكتبات
والتنسيق في قطاع التلفزيون قناة اليمن
الفضائية.
ق��رار رق��م ( )11تكلف منى عبدالله أحمد
الطشي نائبًا لمدير عام اإلدارة العامة لألخبار
في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية واألولى.
قرار رقم ( )12تكلف ميرفت عبدالواسع
محمد أحمد ثابت نائبًا لمدير عام البرامج
في قطاع التلفزيون قناة اليمن الفضائية
واألولى.
قرار رقم ( )13تكليف عبدالله علي حمود
ال��ح��رازي مستشارًا لمدير ع��ام المؤسسة
العامة لإلذاعة والتلفزيون.
قرار رقم ( )14يكلف عبدالرحمن علي
إسماعيل البطاح مستشارًا لمدير عام
المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون.
وتسببت التعيينات الجديدة للعمراني
في حالة من اإلرب��اك اإلداري ،وتخوف من
الموظفين في الوزارة من تصعيد "أخونة"
الوزارة ،وتحويلها إلى مرفق حزبي ،بما يخدم
اليمن الفضائية واألولى.
توجهات طرف سياسي معين ،بعيدًا عن
قرار رقم ( )9يكلف خليل عبدالله شمسان الواجب وااللتزام بمعايير العمل الوطني،
القاهري مساعدًا لرئيس قطاع التلفزيون وبما يؤدي إلى حرف مسار اإلعالم الرسمي
عن أداء رسالته الوطنية خصوصًا بعد أن
قناة اليمن الفضائية واألولى.
قرار رقم ( )10يكلف محمد محمد مطهر أصبح يعبر عن حزب االصالح.

يجب ان تسود ثقافة القبول
دان� � ��ت واس �ت �ن �ك��رت
باآلخر ..معبرة عن رفضها ألي
االستاذة فائقة السيد
مستشارة رئيس الجمهورية
سلوك ينتهج العنف ويصادر
حادثة االع�ت��داء بالضرب التي
حق اآلخرين في التعبير.
تعرضت لها الناشطة انسام
واضافت "فائقة السيد" في
عبدالصمد م��ن قبل حراسة
تصريح لصحيفة "عدن الغد"
أن أي اع �ت��داء على أي ناشط
محافظ عدن وحيد علي رشيد
السلمية
وكذلك االعتداء على موظفي تلفزيون عدن سياسي عبر ع��ن رأي��ه بالطرق
ً
المشروعة هو امر ُمرفوض جملة وتفصيال..
من قبل نفس حراسة المحافظ..
وقالت  :ان ممارسة العنف من قبل أي مشيرة إلى ان عدن عرفت بأنها الساحة التي
من األط��راف السياسية
في منحت المرأة الكثير من حقوقها واحترمت
كيانها ويجب الحفاظ على هذه الميزة من
ال �ج �ن��وب ه��و أم��ر
قبل كافة األط��راف السياسية مهما
مرفوض جملة
ً
بلغت درج��ة االختالف والتباين في
وتفصيال وانه
اآلراء .
وشددت "السيد" على حق وسائل
اإلع�لام واالعالميين في ممارسة
دوره ��م بحرية ت��ام��ة ودون أي
وجهت قيادات في جماعة االخوان االعالم الرسمي بحظر نشر مضامين كلمة االستاذ شوقي هائل محافظ تعز التي ألقاها
انتهاك لحقوق اآلخرين ..موضحة
بحضور باسندوة وعدد من الوزراء وقد أثار هذا االجراء ً
استياء في الشارع وبين المهتمين خصوصًا وأن كلمة شوقي هائل
ان التهديد بقمع وسائل اإلع�لام
تناولت قضايا وموضوعات ذات أهمية وطنية عالية وبلغة تجسد قيم االخاء والتسامح والحرص على حاضر ومستقبل اليمن..
ومصادرة حرية التعبير أمر مرفوض
كلمة خالية من التحريض والكذب والدجل والتضليل والمغالطات.
وزمن ولى إلى غير رجعة .
وبحسب مطلعين على الخفايا فقد جاء منع نشر كلمة شوقي هائل محافظ تعز على اعتبار أنه من ضمن قائمة أعلن االخوان

اإلعالم الرسمي يحظر شوقي هائل!!

الحرب عليهم ..وها هي هذه الحرب تمتد الى اإلعالم الرسمي!!

أول رئيسة تحرير في السعودية
ت��ن��اق��ل��ت وس���ائ���ل حسابها في "تويتر" مهنئة الصحفية
االع��ل��ام ال��ع��رب��ي��ة السعودية قائلة" :مبروك لألخت سمية
وال��ع��ال��م��ي��ة خ��ب��ر تعيين الجبرتي وأتمنى لها رحلة ممتعة في
ال��ص��ح��ف��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة فضاء التحرير كما أتمنى أن تخرج
س��م��ي��ة ال��ج��ب��رت��ي ك���أول بالصحيفة من نظام التبعية".
رئيس تحرير لصحيفة وأعلنت صحيفة "سعودي جازيت"
س��ع��ودي��ة ي��وم��ي��ة .كما الناطقة باإلنجليزية تعيين الجبرتي
ح��ظ��ي ال���ق���رار ب��اه��ت��م��ام التي كانت تشغل منصب مساعد رئيس
التحرير في منصب رئيس التحرير
كبير من قبل الناشطين
ً
وتحديدًا السعوديين حيث بدال من رئيس التحرير السابق "خالد
كتبت األم���ي���رة بسمة المعينا" ف��ي خ��ط��وة ه��ي األول���ى من
بنت عبدالعزيز على نوعها في البالد.

أق ��ر رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ت��رك��ي،
رجب طيب أردوغان ، ،بأنه أمر
أحد رجال األعمال النافذين في القطاع
اإلعالمي بالضغط على تلفزيون "خبر
ترك" لحذف تعليقات من خطاب زعيم
معارض .ويأتي هذا االعتراف بعد الجدل
الذي أثاره مقطع صوتي ،يرصد مكالمة
هاتفية بين أردوغان ومحمد فاتح سراج
نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي
تملك "خبر ترك".
وبحسب المقطع يأمر أردوغ��ان بإزالة
تعليقات نقلت ًعن زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض ،في حين
يرد س��راج قائال "مفهوم سيدي ،كما تريد سيدي" .وتزامن هذا الشريط

ت�ه��يء ال �ب�لاد ل��دورة
االنهيارات الفاضحة
عنف جديدة ستأتي
للمنظومة االمنية والتي
على االخضر واليابس
ك ��ان اخ��ره��ا م��داه�م��ة
 ،ام� ��ا ال�ت�ط�م�ي�ن��ات
ال�س�ج��ن ال �م��رك��زي في
التي يضخها االعالم
ال� �ع���اص� �م���ة(*) ي��وم
ال ��رس� �م ��ي ودوائ� � ��ر
الخميس  13فبراير
وت � �ه� ��ري� ��ب س��ج��ن��اء محمد عبدالوهاب الشيباني الحكم التي تنغمس
فيها ه��ذه المراكز
خ �ط��ري��ن م�ح�ك��وم�ي��ن
بقضايا اره��اب �ي��ة ،ت �ع��زز يومًا التعدوا ان تكون اكثر من تسكين
بعد آخ��ر ان م��راك��ز ال�ق��وى التي م��ؤ ق��ت يعمل بعجلة ترحيل
تستضعف الحاكم والمحكوم معًا المعضالت الى االمام.

قالوا :

استمر اإلخوان في تقديم المبررات
واألعذار الواهية لرئيس الجمهورية،
ً
وال إلى طلبهم ّحل بعض الوحدات
وص
ألمنية وتشتيت أفرادها ،كما حصل
ا �وح��دات ف��ي ال �ن �ج �دة واس�ت�ب��دال�ه��ا
ل� م�ج�ن�دي اإلص �ل�اح ال �ج �دد (مجندي
ب�
الساحات) ،وم��ع ذل��ك تعاظم الفشل عبدالناصر المملوح
صل االنهيار األمني حدًا غير مقبول
ووخ��ل أمانة العاصمة ،وعلى مسافة
دا
ية ،كما حصل في فضيحة الهجوم على
خل
لدا
ا
ارة
وز
من
تار
أم
رار  29سجينًا معظمهم من تنظيم
�
ف
و
زي
رك
السجن الم
تم استقطابهم للقاعدة داخل السجن.
القاعدة ،والبقية

أردوغان يصادر حرية اإلعالم
مع نشر تسريبات لمكالمات أظهرت
أن مسئولين تنفيذيين في اإلع�لام،
يقومون بتحوير التغطية ،ويتالعبون
باستطالعات ال��رأي ال�ع��ام ،ويقيلون
الصحفيين بضغط من الحكومة.
ول ��م ي�ع�ل��ق رئ �ي��س ت �ح��ري��ر "خ�ب��ر
ترك" ،فاتح الطايلي ،مباشرة على كل
التسريبات ،لكنه قال إن التسجيالت
الخاصة باستطالع الرأي ،الذي تضمن
صوته أخرجت من ُسياقها .لكنه أقر بأن
بضعة صحفيين فصلوا نتيجة ضغط
من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يواجه في الفترة األخيرة
اتهامات بمحاوالت تقييد الحريات والسلطة القضائية.

ّ ّ
ب �ت �خ �ل �ي��ده��م
م� ��ن م���ن���ا ف��ك��ر
ّ
بكلمة «ع��دد»
لمرة أن يكتب عن
ّ
وي�خ��ل��ف ه��ؤالء
أولئك الجنود الذين
ُي �ق �ت �ل��ون ي��وم �ي �ًا؛
ال�ج�ن��ود ال��ذي��ن
وت �ك �ت �ف��ي وس��ائ��ل
اخ � �ت � �ط � �ف� ��وا
ُاإلعالم كلها بقولها:
ول� � ��دي � � �ه� � ��م
«ق� �ت���ل ع� � ّ�دد مّ��ن
م � ��ن األح��ل ��ام
الجنود» من منا فكر غادة العبسي واألمنيات ،من
ولو ّ
لمرة واحدة أن
األمل والتفاؤل
ّ
يتلبس دور وش�ع��ور أسر م��ا ي�ج�ع��ل ال �م��وت ينتحب
ه��ؤالء الـ «ع ّ��دد من الجنود» حين يجدهم سيقوا إلى بين
ال��ذي��ن ي �خ��ل �ف��ون وراء ه� ��م أحضانهم على حين غفلة
وج�ع�ًا بحجم وط��ن اكتفى منه..؟!

ل��م
م �وازيي��ع �د ه �ن��اك س �وى
ق ����وى ،ن ق �وى ال مراكز
ال�م�وازي وأص����ح����اب تلك
يصنعو �ن بجهل وحقد
ل � �ع� � رقن بؤرًا شيطانية
ال �ت �ص �ح � �ل � �ة م� �س� �ي� �رة
�ي �ح ،ول
يسيل م �ن أ �ع��اب�ه�م د.محمد ناجي الدعيس
ج���ل ضمان
مكانة لهم ،ت
ع
د
ن
ف
س
ها
ال
ص
ف
وة
هي  -في الدولة اليمنية ال  -كما تعتقد
يهمهم على أي شكل تكو جديدة دون أن
ن الدولة،

