
لبت    طا
نـــقـــابـــة 
ــن  ــي ــي ــف ــصــح ال
بسرعة االفراج 
عـــــن الـــزمـــيـــل 
يحيى العراسي 
ـــيـــر  ـــســـكـــرت ال
الـــــصـــــحـــــفـــــي 
للرئيس هادي، 
وأعربت النقابة 

عــن قلقها حــول سالمة العراسي الــذي 
قدمت اسرته بالغًا قالت فيه: إنه اختطف 
من قبل جماعة الحوثي على خلفية فرار 
الرئيس هادي من مسكنه، ولم تتمكن 
من الحصول على أي معلومات بشأنه من 

يوم الجمعة..
وحملت نقابة الصحفيين فــي بيانها 
جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن 

ســالمــة الــزمــيــل 
العراسي..

ــــب  مــــــــن جــــان
ــــــــزال  آخــــــــر الي
الزميل الصحفي 
ســـــام الـــغـــبـــاري 
محتجزًا بصورة 
ــيــة  ــون غـــيـــر قــان
ـــــــي الــــســــجــــن  ف
الـــمـــركـــزي على 
خلفية انتقاداته لجماعة الحوثي رغم 
صــدور أوامـــر مــن النيابة بــاالفــراج عنه 
نظرًا لبطالن التهمة الموجهة إليه إّال 
أن مجموعة مسلحة داهمت مقر البحث 
الجنائي واختطفت سام ونقلته إلى السجن 
المركزي بعد تهديد وكيل نيابة غرب 
ذمار «بكسر رأسه» حسب المحضر الذي 

حرره وكيل النيابة.

عبدالله الصعفاني

بيان الرئيس .. 
وصفحة نادية ..!!

chief@almethaq.netتأسست عام ١٩٨٢م
benanaam@gmail.com

contact@almethaq.net

 العدد (١٧٤٩)
االثنني :   ٢٣/ ٢/ ٢٠١٥م 

  اِّـوافق :٣/ جماد أول / ١٤٣٦هـ
Issue (1749)

Monday:23 Feb.  2015

رئيس التحرير

أبوبكر القربي
المؤتمر الشعبي العام حريص على اليمن 
وشعبه وال يتردد في تقديم التنازالت 
من أجل التوافق.. ولكنه يتمسك بثوابت 
الدستور والــوحــدة.. ويرفض محاوالت 

الدس بينه وبين شركائه.

حسين حازب
السر في صمود المؤتمر الشعبي العام 
من أي سقوط بالرغم مما تعرض له من 
اســتــهــداف ممنهج مــن الــخــصــوم ومــن 
أصدقائه ومن داخله.. هو مشروعه الوطني 

الوحدوي والديمقراطي.

فؤاد النهاري
المطلوب من الرئيس هادي وعبدالملك 
الحوثي والمبعوث االممي جمال بن عمر 

ان يقولوا للشعب ما الذي يدور.

عبداهللا فرحان
الــحــوثــي قـــدم أداًء ســيــئــًا لــلــغــايــة في 
ــســيــاســة.. أثــبــت انـــه غــبــي بــمــا يكفي  ال
الستعداء كل القوى السياسية األخــرى 

وقدم النموذج األكثر فشًال باليمن.

محمد علي عالو
أي دعــم خليجي لبقاء هــادي هو دعم 
لالخوان المسلمين للحكم في اليمن من 
جديد وهذه كارثة مستقبلية على األمن 

القومي للخليج ومصر.

عبدالوهاب طواف
ــاوي على «الــمــذة»  على فــكــرة.. كــان ن
الهربة من سبتمبر ٢٠١٤م، فقد هرب 
قبله الطائرة الرئاسية.. وكثير من االموال 

واالعوان الى عدن منذ ذلك التاريخ.

احمد حاشد هاشم
ال أعتقد ان الحراك الجنوبي الــذي كان 
مناهضًا لهادي في السابق سوف يكون 
راضيًا عنه.. بل أتصور قيامه بتنظيم 

معارضة ضده.

ضاحي خلفان
ــح رجـــل ال يعرف  عــلــي عــبــدالــلــه صــال
الــمــذهــبــيــة.. وطــنــي قــومــي عــربــي ميال 

للخليج العربي.

القيادات تشبه بعضها ..    
ربما ألن القماش هو نفسه 
والمخّيط واحد .. ولذلك ال غرابة 
إذا كــانــت المخرجات مــن جنس 
المدخالت ، وثمر الــشــوك غير 

بعيد عن الشتلة .
Ó  إعــالمــيــًا مــازلــت مندهشًا 
كــيــف لــوزيــرة إعـــالم مستقيلة 
ضمن فريق خالد بحاح أن تتخبط 
وتفشل فــي خلق أي عــالقــة مع 
مؤسساتها اإلعالمية إداريًا وحتى 
إنسانيًا ثم تفاجئنا بالقول.. خالص 
ق ابو الليم " وال داعي ألن 

ّ
.. "غل

تسمعوا رأي الحكومة من تلفزيون 
صنعاء أو وكــالــة سبأ أو صحيفة 
الثورة .. عليكم فقط أن تفتحوا 
صفحتي على الفيس بوك واعرفوا 
أخبار الدولة .. وقد أعذر من أنذر!
Ó  طيب يا وزيــرة نادية .. في 
ة والكتابة وأمية  بلد أمية القراء
الــحــاســوب والحسبة مــاذا يفعل 
رعوي الرحمن في مكان قصي من 
الريف إذا أراد أن يعرف األخبار 
الرسمية لبالده وكيف له أن يفتح 

حساب ويصل إلى صفحتك ؟!
Ó  بالش التوقف أمــام اختزال 
نادية لدور المؤسسات االعالمية 
في صفحتها.. هل كان باإلمكان 
أن تتفقي مع الرئيس المستقيل 
هــادي فــي أن يــوّجــه رسائله إلى 
األمة اليمنية من عدن عن طريق 
ــت  ــقــومــي أن صــفــحــتــك بــحــيــث ت

بعكسها إلى الجزيرة ..؟
Ó  لقد شعرت كيمني بالتقزم 
أكثر وأنا أرى  الرئيس نفسه وهو 
ال يوجه بيان تمسكه بالرئاسة 
ال مــن قــنــاة صنعاء وال قناة 
عدن وال وكالة سبأ وال حتى 
من صفحة الوزيرة نادية وإنما 
مــن الــجــزيــرة الـــذراع االعــالمــي 
للتهديم والتمزيق فــي مشرق 
الــوطــن الــعــربــي ومــغــربــه .. الله 

المستعان.

< ليس من باب المصادفة أن يتزامن خروج الرئيس  
المستقيل هادي من صنعاء بالذكرى الثالثة النتخابه 
رئيسًا توافقيًا لليمن في ٢١ فبراير ٢٠١٢م، بالتأكيد فثمة 
طبخة جرى اإلعداد لها على نار هادئة إلعطاء مبررات لتمديد 
جديد للرئيس هــادي بقوة إقليمية ودولية، بعد أن فشلت 
محاولة التمديد عبر ملحق مسودة مشروع الدستور الذي كان 
قد تضمن التمديد له ألكثر من خمس سنوات.. ولكن هذه 

المحاولة فشلت وسقطت مسودة الدستور.
اليوم.. يتداول الناس بسخرية لعبة التمديد للرئيس، وتورط 
جماعة االخــوان وشركائهم في حبك خيوط هذه المؤامرة 
التي تكشف عن خبرة وتجربة ومهارة فائقة يمتلكونها في 
افتعال األزمات وخداع الجماهير واالحتيال على إرادة الشعب 
خصوصًا وقد جاءت تصريحات محمد قحطان وبيان الوحدوي 
الناصري وكذا االشتراكي والتي أعلنوا فيها تمسكهم بشرعية 
الرئيس هادي لتؤكد حقيقة المؤامرة، خاصة وهم يدركون 
أن شرعية هادي تنتهي في ٢١ فبراير الجاري إذا استعدنا 

قرار االستقالة.
ترى لماذا لم تتحدث قيادات المشترك بشكل واضح دون 

الحاجة إلى مقايضة رأس الوحدة بالتمديد، وهم يعلمون يقينًا 
أنه حتى داخــل أحزابهم ال يجوز التمديد ألي منهم خالفًا 
لوثائق أحزابهم، فما بالنا والحديث يدور عن تمديد لرئيس 
الجمهورية وانتهاك للدستور الذي يعد عقدًا اجتماعيًا اليجوز 

المساس به.
لألسف أحزاب المشترك تريد أن تعمم الفوضى في كل حياتنا 
وإّال لما تعاملوا مع الثوابت الوطنية واالستحقاقات بأساليب 
حمقى وصبيانية وكان عليهم ان يتعظوا من دروس أمس 

القريب.

إن محاولة التمديد للرئيس هادي للمرة الثانية- بعد أن تم 
التمديد له من قبل مؤتمر الحوار الوطني لمدة عام- من خالل 
افتعال األزمات والتهديد بخيارات حرب أهلية أو االنفصال 
وتزامن ذلك مع إغالق السفارات ومغادرة الشركات األجنبية 
واالســتــثــمــارات وتقديمه بــصــورة المنقذ لليمن، تعد من 

المحاوالت الفاشلة..
ومثلما يقال ان شر البلية ما يضحك فال عجب أن يتندر البعض 
على هذا الحال بقولهم إن كل األزمات حلت على اليمن بما فيها 
ضرورة افتعال أزمة الرئيس من أجل التمديد دون اعتراض 
شعبي أو حزبي، فيما يتم تناسي الحديث عن من يخرج اليمن 

من األزمة الطاحنة التي يعاني منها منذ ٢٠١١م!!
نقول مجددًا إن خروج هادي من صنعاء في تاريخ ٢١ فبراير 
بعد حوالى شهر من اإلقامة الجبرية يثبت أنه توقيت مدروس 
كان هدفه تضليل الرأي العام وحصول هادي على تأييد خارجي 

بدرجة اساسية.
لكننا نثق ان األشقاء واألصدقاء سيقفون مع الشعب اليمني 
واحترام إرادته في اختيار من يمثله عبر صناديق االقتراع، 

ولن يتم التمديد للرئيس المستقيل على ظهر دبابة.

محمد أنعم

هادي أمام..

٢١ فبراير.. أو االستقالة.. 
أو دبابة التمديد!

ال يصح 
إال الصحيح

تؤكد مجريات األحداث السياسية   
صوابية رؤيــة المؤتمر الشعبي 
العام منذ بداية األزمة والتي طالما أكد 
فيها على ضــرورة التمسك بالثوابت 

واالحتكام الى الدستور 
والـــقـــوانـــيـــن واخــتــيــار 

الديمقراطية سبيًال 
واحــــدًا لــلــوصــول الــى 

السلطة، ومن المؤسف 
أن تلك الـــرؤى قوبلت 

بسلبية وتشكيك 
مــــن األطــــــراف 
األخرى الراغبة 
فــــي الـــوصـــول 

ــى السلطة بطرق  ال
ملتوية.

ولعل ما وصلت اليه البلد اليوم 
من أزمــات متكررة كــان نتيجة 
لتلك المحاوالت المتكررة للقفز 

على إرادة الشعب وإدعــاء الوصاية 
عليه.

زنقة.. زنقة.. 
دار.. دار

حال األشقاء في ليبيا   
ال يــســر صــديــقــًا وال 
عـــدوًا.. فمنذ اغتيال قائد 
ـــورة الــفــاتــح مــن سبتمبر  ث
العقيد معمر القذافي وليبيا 

نهب..
ُ
تنزف وثرواتها ت

مــؤامــرة جــمــاعــة اإلخـــوان 
وباسم الدين حولت ليبيا إلى 
وكر لإلرهابيين كما حذر من 

ذلك القذافي..
وبــعــد ان اشــتــهــرت ليبيا 
ــاعــي ها  ــهــر صــن ــأعــظــم ن ب
هي تشتهر بذبح األبــريــاء.. 
ــم من  ــال ــع ومــثــلــمــا ســخــر ال
تحذيرات القذافي وباركوا 
ـــــوحـــــوش بــقــتــلــه  لـــتـــلـــك ال
وتركها  بجثته  لتمثيل  ا و
بــالــعــراء دون دفـــن.. هــا هي 
لعنة القذافي ال تصيب شعب 
ليبيا الشقيق فحسب، بل ان 
أوروبا تبحث عن مالذ آمن من 
داعــش التي تتخذ من ليبيا 
مركزًا للتمدد في الشواطئ 
الجنوبية للمتوسط.. وتثبت 

األيام حكمة القذافي..

مناشدات باطالق الصحفيين العراسي والغباري تاجر يحتج بالتعري

ـــى من   فــي سابقة هــي األول
نوعها قــدم مواطن يمني 
اعتراضه على قرار قضائي بالتعري 

داخل المحكمة..
وقال شهود عيان إن التاجر عادل 
الجهمي خلع مالبسه ووقف عاريًا 
أمــام القاضي اثناء جلسة عقدتها 

محكمة شمال أمانة العاصمة..
ــك احتجاجًا على تقرير أحد  وذل
ــضــاة بــــاالفــــراج عـــن خــصــومــه  ــق ال
يتهمهم الجهمي بأنهم نصبوا عليه 
بأكثر من ٣ ماليين ريال.. وبحسب 
الــشــهــود فــقــد تــم االفــــراج عنهم 

بوساطة مسئولين في النيابة.

حاخام اسرائيلي: الرب ارسل "داعش" لحمايتنا
قال الحاخام اإلسرائيلى "نير بن ارتسي"، إن الرب سلط "داعش" على  

الدول واألمم التي تريد السيطرة على أرض "إسرائيل" والقضاء علينا 
في أنحاء العالم، على حد زعمه.

وأضاف الحاخام االسرائيلي في عظته األسبوعية، أن انتشار "داعــش" في 
المنطقة العربية وانضمام أوروبيين إلى هذه الجماعة بل توجيه ضربات في 
أوروبا يهدف في األساس إلى تهجير اليهود إلى "إسرائيل"، لذا تعتبر "داعش" 

حامًيا لليهود.

المقدم عبدالناصر شرف الدين مديرًا ألمن مطار تعز

كلف مدير أمن تعز المقدم عبدالناصر شرف الدين بأعمال   
ته في العمل حيث  مدير أمن مطار تعز تقديرًا الخالصه وكفاء
شغل منصب نائب مدير أمن المطار ألكثر من عشر سنوات تميز 
خاللها بالتفاني في العمل والتعامل الراقي مع المسافرين والمترددين 

على مطار تعز..
وقد قوبل القرار بارتياح واسع لدى منتسبي المطار واألوســاط 
االجتماعية والسياسية في تعز نظرًا للصيت الطيب الذي يحظى به 
المقدم عبدالناصر شرف الدين مؤكدين أن هذا القرار محل اجماع 

واستهدف وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.


