
هــل يحق لنا الــقــول إن مــوضــوع الكهرباء 
في بالدنا وهــو في األســاس خدمة إنسانية 
وضرورة حياتية للمواطنين وعنصر هام من 
عناصر البناء والتنمية وعمل وطني يتطلب 
من الجميع المشاركة في إقامته وتعزيز 
قدراته وتحسين أدائــه وتطوير أدواتــه قد 
تحول والى حد كبير وأمام ابصارنا إلى وسيله 
من وسائل الكسب الشخصي الرخيص وزج به 
ضمن عوامل الصراع السياسي إنه عزف نشاز 
السطوانة مشروخة تسىء لوطننا وشعبنا 
وتحاول دمغه بالتخلف الذي لم يسبقه إليه 

أحد.

الـــتـــطـــويـــل وعــــدم 
الحسم قانونا في قضايا 
الناس المنظورة أمام 
المحاكم وصل بالناس 
ـــــى حــــد اخــتــطــاف  إل
القضاة واالعتداء وهو 
مــا استنكرناه , لكن 
إذا أردتــم فالتطويل 
ُيــــخــــرج الــــنــــاس مــن 
واد الــى آخــر إذا صح 

التعبير .

ال لــلــخــوف وال لــلــمــســاومــة؛ 
وليفهم الــحــوثــي وأزالمــــه ما 
يقوله التاريخ عن شعبنا اليمني 
الــعــظــيــم لــألهــمــيــة : يحدث 
دائمًا لهذا الشعب أن ُينهك 
وُيــخــذل وتنحصر خياراته ، 
غير أنه اليرضخ تمامًا لشروط 
الطغيان على اإلطالق. وكذلك 
لن يرضى بأن تتحكم بالهات 
الوالية أو الخالفة بمصيره إلى 

األبد .!

قلة قليلة هم الذين يتحدثون عن كأس 
العالم هذه األيام مثال ، وغالبية اليمنيين 
محشورون - وبقسوة - في كأس عمران 
. وفي منافسات التصفيات اليومية بين 

اإلصالح والحوثي.
وفــرَّ كــأس العالم فرصة لمجبر يومي 
الينتهي واليمل ، لكن غالبية اليمنيين 
منشغلون - كما العادة - بتصفيات أخرى 
تــغــري حــفــاري الــفــبــور أكــثــر مما تغري 
جماهير الفرجة النبيلة تماما كما هو حال 

المستديرة الساحرة
فكري قاسمفتحي أبو النصرعبد الرحمن بجاشواثق شاذلى 
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الزنم يطالب بالتحقيق في إساءات نشرت باسمه على الفيسبوك

إعالن ممول لوزير المالية الجديد في «الفيسبوك»

نفى االستاذ علي محمد الزنم- وكيل محافظة إب- عالقته بأية مزاعم تنسبها اليه  
مواقع اخبارية تتبع حزب األصالح نقًال عن موقع ينتحل اسمه.. مؤكدًا ان العالقة له بما 
ة لآلخرين.. ينشر في صفحة بشبكة التواصل الفيسبوك كونها صفحة مزورة وتستغل اسمه لالساء
ات لفخامة االخ المناضل عبدربه  ولم يستبعد الزنم بأن تكون قيادات في األصالح وراء نشر إساء
منصور هادي- رئيس الجمهورية وآلخرين في تلك الصفحة المزورة.. مؤكدًا أنه يكن كل االحترام 
ات او دعوات للخروج على ولي األمر مصدرها  والتقدير والوالء لرئيس الجمهورية وان اطالق اساء
اإلخوان المسلمون فهم  دعاة الفوضى ومن يمارسون التضليل على الراعي والرعية في الوطن.. 

وطالب الوكيل علي الزنم األخ محافظ إب القاضي يحيى اإلرياني بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة 
ة ألحد  االنتحال والتزوير باسمه وتحديد من يقف وراء ذلك.. وقال: ليس من أخالقنا وقيمنا االساء

فما بالنا برئيس الجمهورية ولي االمر..
الجدير بالذكر ان االستاذ علي الزنم سبق وأن أنــزل على موقعه الشخصي عدة تنويهات 

ة لآلخرين، كما حرر مذكرة الى االتصاالت  وتحذيرات  من الموقع المزور والذي ينتحل اسمه لالساء
ات القانونية حيال المتسببين في  بهذا الخصوص وأبلغ األمن السياسي.. مطالبًا باتخاذ االجراء

ذلك ..

ظهر وزيــر المالية الجديد محمد زمــام في اعــالن ممول على موقع  
التواصل االجتماعي «فيسبوك» في أول اجراء له منذ تعيينه في المنصب 

الجديد .
وزير المالية الجديد حاله حال الكثير من الوزراء الجدد في الوقت الراهن الذين 
يتسابقون لجذب أكبر عدد من المعجبين على موقع التواصل الشهير "فيسبوك"..

نتمنى من كل الوزراء ان يستشعروا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم خالل 
هذه الفترة الحرجة التي تمر بها اليمن وأال يهتموا باالشياء الصغيرة.

وإذا كان هدف الوزير هو التواصل وتلقي الشكاوى والمعلومات فتلك خطوة 
سيكون لها مردود ايجابي.

 «  » المؤتمر ينفي صلته بضيف «غراب» الـ

«المكش أينما جا فرش»!!

مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام استغرب من 
قيام قناة «bbc» باستضافة الصحفي احمد المكش 
على أنه من قيادات المؤتمر الشعبي العام وهو ال عالقة 
له بالمؤتمر وليس مؤطرًا في هياكله التنظيمية، مؤكدًا 
أن ما جاء على لسان المكش ال يمثل المؤتمر الشعبي 

العام ال من قريب وال من بعيد.
وقال المصدر: إن المؤتمر الشعبي العام لديه ناطق 
رسمي هو المخول بالحديث باسمه كما أن لديه قيادات 

عـــــن هــي وحــدهــا مــن يــحــق لــهــا التعبير 
مواقفه.

وأوضــــح الــمــصــدر أن مــا تــردد 
من مزاعم على لسان الصحفي 
احمد المكش حــول ما حدث 
يوم األربعاء قبل الماضي وأنه 

كان محاولة انقالبية بدليل رفع 
صور الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ونجله أحمد علي 
ات  عبدالله صالح كلها كذب وافتراء
ها التجمع اليمني لإلصالح  يقف وراء

(اإلخوان المسلمون).
ــال المصدر: إن مــا حــدث يوم   وق

األربعاء١١ يونيو كان مسرحية خطط 
لها ورتــب لها إخــوان اليمن فهم الذين 

افتعلوا تلك األحداث وهم الذين رفعوا الصور لغرض 
إلصاق تهم كاذبة بالمؤتمر الشعبي العام.

 متسائًال: هل من يريد االنقالب يرفع صــوره على 
المأل وأمام عدسات الكاميرا وأمام مرأى ومسمع من 

الناس؟.
موضحًا أن تلك األســالــيــب هــي مــن وسائل 
التضليل التي تعود عليها اإلخوان المسلمون 

وأن الحديث عن االنقالب ال يقره عقل وال منطق، مشيرًا 
إلى أن ما جرى يوم األربعاء ١١ يونيو هي احتجاجات 
شعبية تلقائية نتيجة حاجة الناس للكهرباء والمشتقات 

ــــفــــت الــــنــــفــــطــــيــــة..  ول
ــــصــــدر  ــــم ـــى ال إل

اســتــجــابــة 
رئـــيـــس 

الجمهورية لتلك االحتجاجات بالتعديل الحكومي بنفس 
اليوم .

مبينًا أن االنقالب ال يأتي عبر احراق إطارات السيارات 
وال عبر عقال الــحــارات وال بتوزيع صــور ألشخاص 

وشعارات .
 وقال المصدر: نؤكد للعالم أجمع عدم صلة المؤتمر 
وال أي من قياداته بما جرى يوم األربعاء ١١ يونيو في 
العاصمة صنعاء، مؤكدًا أن قيادات المؤتمر وأعضائه 
وكوادره هم رجال دولة وليس قطاع طرق وال ناهبي 

أراضي وال تجار حروب.
 «bbc» ــــ ــد المصدر أن مــا يقوم بــه مــراســل ال  وأك
عبدالله غــراب ليس جديدًا فقد اعتاد تغليب 
ــإلخــوان المسلمين على  انتمائه الــحــزبــي ل
مهنيته الصحفية وهذا هو دأبه منذ عمل 

«bbc» في اليمن . مراسًال لقناة الـ
 وحـــذر الــمــصــدر قــنــاة «bbc» من 
أن تغريد مراسلها النتمائه الحزبي 
يبعدها عن الحيادية وعن 
واجــبــاتــهــا المهنية 
ويجعلها تنحاز 
ــــطــــرف مــمــا  ل
يــــفــــقــــدهــــا 
مصداقيتها 
لـــــــــــــــــــدى 
ــد  ــشــاه ــم ال

اليمني.
وعبر المصدر عن امنياته في ان تعيد قناة «بي بي 
سي» النظر في اسلوب تعاطيها االخباري مع االحداث 
في اليمن وحماية مصداقيتها وسمعتها التي ُدمرت 

خالل الـ٣ سنوات الماضية.

«بي بي سي» مصداقيتها في اليمن وخارجها بسبب تحولها الى بوق لالخوان جعل كل ما تنشره من أخبار وتقارير عن اليمن ال أساس   تفقد قناة الـ
لها من الصحة وتوظف بطريقة مفضوحة تزيد لدى جمهور القناة قناعة انها تتلقى «رشــاوى» من االخوان أو أن ما تنشــر عبارة عن مواد اعالنية 

مدفوعة لمغالطة الرأي العام.
إن قناة لها تاريخ واســم له حضور في وعي االجيال وظلت مرتبطة بهم بما تقدمه من أخبار ومعلومات تتســم بالمهنية والحيادية والمصداقية حتى في 
أشــد الظروف.. ففي اليمن فقط وعلى ســبيل المثال هناك فضائح ال تعد وال تحصى ينعق بها «غراب» الى «بي.بي.ســي».. وكان آخرها اســتضافته لشخص 

باسم المؤتمر الشعبي العام.. وهو ليس مؤتمريًا والعالقة له بالمؤتمر وهذا ما أكده بيان صادر عن المؤتمر جاء فيه :

ًبعد أسبوع.. واليزال مصير
 ١٣ ألف شريط وثائقي مجهوال

ـــزال   الي
مصير 
أكثر من ١٣ ألف 
شــريــط فيديو 
ـــق نقلت  ـــائ وث
مــــن أرشـــيـــف 
فضائية اليمن 
مــجــهــوًال الى 
ـــيـــوم بعد  ال
أســبــوع من 
اختفاء ذلك 
األرشـــيـــف 
والتي كانت 

نقلها سيارتان «ديــانــا».. وفــي الوقت 
الذي أكدت وسائل اعالمية نقًال عن مسئول رفيع في فضائية اليمن 

أن ذلك االرشيف هو عبارة عن ١٣ ألف شريط فيديو تم اخراجها بتوجيه 
رسمي صادر من قيادة المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزيون وبطلب من قناة 
عدن الفضائية وأن هذه األشرطة عبارة عن برامج فنية وغنائية قديمة 
لم تعد تستخدم إّال في قناة «عدن» بواسطة جهاز واحد يتم تشغيلها به 
فقط.. وليست خاصة برؤساء الشطر الجنوبي، ولم تهتم تلك األبواق بمصير 
تلك األشرطة بل ذهبت لتوظيف الحادثة والزعم بأن تلك الوثائق تم نهبها 

عام ١٩٩٤م.
وبعيدًا عن التوظيف الرخيص فــإن تلك األشرطة تمثل ذاكــرة لكل 
اليمنيين في الشمال أو في الجنوب، والفن اليمني ظل متوحدًا وأكبر من 
هؤالء القرويين والمناطقيين واالنفصاليين.. عودوا لسماع احمد قاسم، 
المرشدي، فيصل علوي، وأبو بكر سالم، وكرامة مرسال، وأمل كعدل.. وقبل 
كل هؤالء العطروش ومحمد سعد عبدالله.. فهذه ذاكرة كل اليمن.. فعن 

أي نهب تتحدثون أيها الرخيصون؟!

طارق كرمان يتعهد بتسمية نجله «عفاش»

ضبط نصاب ينتحل شخصية فتاة في «الفيس بوك»

ــان شقيق   ــرم قـــال طــــارق ك
توكل كرمان: ان اخوان اليمن 
ــوا البلد وفــرقــوا بين  فــاشــلــون وخــرب
األشــقــاء.. وخاطبهم في تعليق على 
صفحته بـ"الفيسبوك" بقوله: "يا إخوان 
اليمن يا فاشلين، زي ما خربتم البلد 
وكمان فرقتم بيني وبين شقيقتي مش 

راح أكتفي.. سالم الله على عفاش".
واضــاف: "أزيدكم عليها من الشعر 
بيتًا، وأبشركم أنا وعهد الله علّي إذا 
الله رزقنى بطفل ثالث وكان ولدًا راح 
أسميه عفاش.. وهيكون اسمه أجمل 
عنوان للتعايش والتسامح" (عفاش 

كرمان).

ـــد تــكــون   ق
هـــــذه أول 
عــمــلــيــة مــعــلــنــة في 
ـــيـــمـــن أن تــقــوم  ال
الـــشـــرطـــة بــمــديــنــة 
ـــدة بــضــبــط  ـــحـــدي ال
ــــي الـــــــ٢٥  شــــــاب ف
مـــن عـــمـــره متهمًا 
بالنصب واالحتيال 
عـــــلـــــى عـــــــــدد مـــن 
الشباب عــن طريق 
انتحال شخصية فتاة 
والـــتـــواصـــل معهم 
ــوك  ــفــيــس ب ــر ال عــب
وابــتــزازهــم كــروت 
ــصــاالت واغـــراض  ات
أخـــــــــرى خـــصـــوصـــًا 

وصفحات الفيسبوك مليئة بالشخصيات الوهمية والمنتحلة حتى 
اسماء اشخاص آخرين.

وبهذا الخصوص أوضح العقيد عبدالغفار الحجري مدير شرطة 

الـــــحـــــي الــــتــــجــــاري 
ــيــة ضــبــط  أن عــمــل
ت بعد  المتهم جــاء
ـــالغـــات من  تــلــقــي ب
عــدد مــن األشخاص 
عــــــن تـــعـــرضـــهـــم 
للنصب واالحــتــيــال 
عبر الفيس بوك من 
قبل شخص ينتحل 

شخصية فتاة.
وحسبما اورده 
مــــركــــز االعــــــالم 
االمــــــــنــــــــي فـــــإن 
الــتــحــريــات الــتــي 
قامت بها الشرطة 
بالتعاون مع شركة 
ــــصــــاالت الــتــي  االت
يطلب النصاب من ضحاياه تزويده بكروت اتصال وغيرها 
منها قــادت إلــى ضبطه وإحالته إلــى إدارة البحث الجنائي 

ات القانونية. الستكمال االجراء


