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المؤتمر: حذف اسم بورجي إقصاء سياسي مرفوض  
استياء إعالمي واسع :

عبدالوارث: إقصاء بورجي قرار حقير

الدفاع تنفي.. ونقابة 
الصحفيين تصمت

تصاعدت ردود األفعال الغاضبة في  
الوسط االعالمي اليمني من االخبار التي  
نشرت الخميس حول قرار لمدير دائرة التوجيه 
المعنوي بإقصاء االستاذ عبده بورجي نائب 
رئيس تحرير 26 سبتمبر من منصبه، وهو ما 

اضطر وزارة الدفاع الى النفي.
 واكد مصدر مسئول أن ما نشرته صحيفة 26 
سبتمبر في هذا الشأن اجتهاد شخصي من أحد 

المحررين فيها.
وكان  المؤتمر  الشعبي العام اعتبر حذف اسم 
عبده بورجي من ترويسة صحيفة »26 سبتمبر« 
اقصاء سياسيًا مخالفًا للدستور والقانون والمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة.
واستنكرصحفيو »الميثاق« هذه الجريمة، 

مطالبين بعدم السكوت عنها، وش��ددوا على 
ضرورة وقف هذا القرار االنتقامي فورا«..

من جانبه وصف االستاذ حسن عبدالوارث- 
رئيس تحرير صحيفة الوحدة- قرار إقصاء االستاذ 
عبدة بورجي نائب رئيس تحرير 26 سبتمبر من 
منصبه بالحقير والصغير.. وحذر من ان السماح 
به اليوم سيقود الى فرض اشياء كبيرة ليست في 

صالح الوطن.
وق��ال في اتصال هاتفي مع »الميثاق«: انا 
متعاطف مع االستاذين علي حسن الشاطر وعبده 

بورجي ومع جميع من ُأبعدوا من مناصبهم..
وأع��رب االستاذ حسن عبدالوارث عن اسفه 
لتحيز نقابة الصحفيين وعدم مهنيتها.. وطالبها 

ان تكون مهنية 100% وتترك الحزبية.

العمراني يعطل مجلس  وزراء اإلعالم العرب
كما هي عادة المشترك في تأجيل   

وتعطيل أي أم��ر يدخل فيه للمرة 
األول��ى في تاريخه طلبت اليمن تأجيل 
اجتماعات الدورة )44( لمجلس وزراء االعالم 
العرب المقررة في 27 يونيو الجاري الى 
شهر نوفمبر المقبل وذلك بحسب مذكرة 
وجهها علي العمراني وزير االعالم بحجة 

أن الظروف غير مناسبة للعمراني باعتبار 
اليمن هو الرئيس لدورة مجلس االعالم 

العرب المقبلة.
فيما نقلت وكاالت انباء أن العمراني هدد 
بالتصعيد والخروج للشارع في حال رفضت 
االمانة العامة لمجلس وزراء االعالم العرب 

وأعضاؤها طلب العمراني بالتأجيل.

تناولت مواقع إخبارية يمنية خبرا  
لصحيفة »الخليج« االماراتية 
تضمن فقرتين من حديث اعالمي 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبداهلل صالح خ��الل استقباله 
الدكتور رشاد العليمي واالستاذ عبده 
بورجي العائدين من رحلة جراحية جراء 
اصابتهما في االعتداء االرهابي على 
مسجد الرئاسة في 3 يونيو من العام 

الماضي.
وتناولت صحيفة )الخليج( فقرتين من 
خطاب الزعيم الصالح االولى حول جمعة 
)الكرامة( والتي استشهد فيها عدد من 
الشباب المحتجين بصنعاء والفقرة 
الثانية حول الهجوم على مسجد دار 

الرئاسة.

وقالت صحيفة »الخليج« )وفي إشارة 
إلى قائد الفرقة األولى مدرع اللواء علي 
محسن األحمر من دون التصريح باسمه 
قال صالح إنه كان على علم بالهجوم 
على جامع دار الرئاسة في الثالث من 
2011م وإنه  شهر يونيو/حزيران 
كان يعتقد أن الهجوم سيتم بواسطة 
»صواعق صوتية ال غير«، وجدد التمسك 

بمعاقبة المتهمين بارتكاب الجريمة (.
وفيما يبدو انه قصور في  فهم اعالمي 
نقلت مواقع اخبارية يمنية الخبر عن 
صحيفة الخليج بعد تحويره والزعم 
ان الزعيم صالح هو من كان على علم 
بالهجوم على جامع دار الرئاسة في 
الثالث من شهر يونيو/حزيران 2011م.

سقوط مهني 
لمواقع »االخوان« 

أعربت األم��ان��ة العامة التحاد األدب���اء والكتاب  
اليمنيين عن ادانتها لما يتعرض له األديب والشاعر 
عبدالرحمن مراد من مضايقات من قوى تسعى الى وأد الفعل 
الثقافي وتحاول تغييبه.. واستنكرت في بيان صادر عنها ما 
اقدم عليه وكيل محافظة حجة الشيخ عبدالعزيز الغادر من 
فعل يتنافى مع كل القيم واالعراف والقوانين وذلك بتلفظه 
النابي وبالتوجيه الى حراسة المجمع الحكومي بحجة بسجن 
عبدالرحمن مراد بدون جرم أو جناية توجب مثل ذلك وتعتبر 

ذلك االجراء جرحًا في الكرامة يتطلب االعتذار..

كما تعتبر التعامل الالمسئول من قبل حراسة المجمع 
الحكومي بحجة مع الكاتب واألديب عبدالرحمن مراد عماًل 

ال أخالقيًا وتستنكر مثل تلك الهمجية.
وطالبت األمانة العامة التحاد األدباء والكتاب اليمنيين 
قيادة محافظة حجة احترام حرية المبدع وكرامته واحترام 
دوره ومكانته في صناعة وعي المجتمع والتحقيق فيما 
حصل لألديب والشاعر عبدالرحمن م��راد وأن تتحمل 
مسئوليتها القانونية واالخالقية في انصاف اآلخرين وبما 

يضمن تحقيق العدل واحترام كرامة المبدع.

إذا كنا نؤمن بالمؤامرات.. ومصالحهم الشيطانية واجب وطني

اليمن يتغير إلى أصغر من أرضية منهوبة

هناك مجرمون تحاول آلة اعالم المشترك تصويرهم 
لنا على أنهم ضحايا أبرياء وهناك أسماء ووجوه 
لخفافيش يحاول اعالم المشترك فرضها علينا بالقوة 

وتشجيعنا على منحها صفات الحمائم.

حصن الفرقة
۹ المنشق علي محسن يعتبر أبرز 
النماذج التي يعمل اعالم المشترك 
ليل نهار على إخفاء حقيقته وتغطية 

المكشوف منها  بالورود وشهادات 
التقدير.

ف���إذا ك���ان المنشق علي 
محسن هو فعاًل محقق مطالب 
الشباب السلمية وحامي حمى 
الديمقراطية وحرية التظاهر 
واالعتصام والتعبير عن الرأي 
ولواله لسالت دماء المواطنين 

حتى الركب، لو أننا صدقنا اعالم 
المشترك وما يصنعه من صورة 
موهومة حول هذا الجنرال العجوز 

فإننا مدينون له بأرواحنا وبخزينة 
الدولة التي وجه باسندوة بصرفها لعلي محسن على 
شكل أقساط.. كما يجب اعطاؤه فرصة لنهب وبيع بقية 
االراضي في المحافظات، وعلينا ان نعتبر قيام المنشق 
علي محسن بتمويل وتدريب العناصر المتطرفة 
وتزويدها بالسالح لتنفيذ عملياتها االرهابية ليس 

جريمة كبرى وإنما من باب الصدقة الجارية.

حميد الوحيد
۹ إذا كان حميد األحمر.. هذا اللون 
عليه يجنن وصفاته أشبه بإعالن 

ال يقارن فليس له مثيل.. سواء من 
الناحية التجارية 12 عامًا من التميز 
والعطاء وتصويب السالح نحو النظام 

والقانون والوحيد من بين رجال االعمال 
االستثمارية  المشاريع  وأص��ح��اب 

الخاصة يرفض دفع الضرائب 
والوحيد الذي حصلت شركته 
»سبأفون« على إعفاء من 

باسندوة بعدم دفع 8 مليارات ريال 
كضرائب.

إذا كان حميد االحمر قائدًا للشباب 
والنموذج الذي يحتذون به ولن ينسى 

أحد إنجازه المشهود في منع تحويل شوارع العاصمة 
الى مراقص ديسكو، إذا كان حميد بهذه الصورة التي 
يرسمها اعالم االصالح فإننا مطالبون بمساعدته 
على حفر الخنادق وانشاء المتاريس وعلينا فتح 

ابواب المؤسسات الحكومية أمام جماعته المسلحة 
واستقبالهم استقبال الفاتحين حتى لو نهبوا منازلنا 

من بعد الوزارات.. ولو ياذاك إمْ شيخ يأمر.

المكافأة نوبل
۹ وإذا كانت توكل كرمان تغار 

منها النساء بمن فيهن زوجة 
ام��ي��ر ق��ط��ر ال��ش��ي��خ��ة م��وزة 

لحصولها على جائزة نوبل في 
الزحف والرماية ورك��وب البرادو.. 
إذا كنا صدقنا اعالم المشترك حول 
حقيقة توكل فهذا يبرهن قطعيًا أن 
باقي نساء اليمن بحالة التخلف العقلي.

مع اليمن ضد الجيش
۹ وإذا كانت قيادات في المشترك وخاصة في 
االص��الح تقف في مقدمة المدافعين عن أمن 
واستقرار الوطن وتخوض إعالميًا وميدانيًا الى 
جانب أنصار الشريعة حربًا شرسة ضد الجيش 
في أبين ومعسكرات الحرس الجمهوري في 
نهم وأرح��ب وغيرهما.. من أجل القضاء على 
آفة االرهاب وخطر القاعدة على اليمن وال يوجد 
في ح��زب االص��الح من هو مصنف في قائمة 
المطلوبين دوليًا على ذمة جرائم ارهابية، إذا 
ما صدقنا إعالم المشترك فإن علينا الخروج في 
مظاهرة حاشدة تطالب وزارة التربية والتعليم 
والجامعات بإلغاء النشيد الوطني من المناهج 
الدراسية واستبداله بدروس تعلم وطرق تركيب 

واستخدام االحزمة الناسفة.

من المغالط؟
۹ إذا كانت أحزاب المشترك الموقعة 
على المبادرة الخليجية ملتزمة بتنفيذ 
بنودها أواًل بأول غير أن المشكلة أن 
اخبار انجازات المشترك لم تصل بعد 
الى مجلس االمن الدولي، كذلك المشكلة 
في المبعوث األممي جمال بن عمر 
الذي يغيب أثناء خروج المشترك لتنفيذ 
المبادرة ويحضر عندما يكون في حالة 
مزاج سيئ ويمارس التصعيد والتخريب 
ومن ثم المطالبة بإعطائه فرصة أخيرة 
للنجاة من العقاب الدولي.. اذا كان المجتمع 
الدولي سيصدق مايقوله اعالم المشترك 
في هذا الجانب، فنحن لن نصدق.. ولكانت 
نتائج زيارة بن عمر الشهرية يتم عرضها 
لليمن في برنامج للكاميرا الخفية وليس في 

قاعة االمم المتحدة.

»معاهم.. علينا«
۹ وإذا كانت حكومة الوفاق الوطني تعمل على إنجاح 
المرحلة إلخراج الوطن من أزمته وندرك أهمية دورها 
الحساس والمحوري في ذلك وال تمارس أالعيب تفجير 
الوضع سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وال تمارس حرب 

اإلقصاء وتعيين شخصيات متطرفة..
وبفضل حكومة الوفاق أصبح تحقيق المصالح 
األنانية والمشبوهة والقذرة  لقلة قليلة من االنقالبيين 
والمتآمرين.. واجبًا وطنيًا علينا تغليبه على 
ما عداه من المصالح العليا للجمهورية 
اليمنية التي صارت أصغر من أرضية 
نهبها شيخ أو متنفذ فاسد في 

شارع الستين..
ا  ذ كانت حكومة الوفاق الوطني إ

بهذه الصورة التي يصورها اعالم المشترك، فإن علينا 
مطالبتها برفع أسعار الديزل وأي شيء تريد رفعه.. 
وعلينا تناسي أن الوضع االقتصادي والغذائي في اليمن 
صار أسوأ من الصومال، ولو استمرت الحكومة بنفس 

األداء فمن المحتمل لجوؤنا قريبًا الى الصومال.

أمن واستقرار وواحد شاي
۹ إذا كانت اللجنة العسكرية تجاوزت برنامجها 
الزمني في تحقيق االمن واالستقرار وإخالء المدن 
من المظاهر والجماعات المسلحة ولديها من الوقت ما 
يكفي لشرب فنجان شاي بصحبة سفراء الدول العشر 
الراعية للمبادرة الخليجية واستعراض نجاحاتها في 

حل مشكالت اليمن االمنية..
 إذا كانت لجنة الشؤون العسكرية كما يصورها 
إعالم المشترك تسيطر على الوضع كما هو مخطط له 
ولدرجة أدت الى إفالس الوكيل الوحيد لشركة حفاظات 

بامبرز في اليمن ..
فإن علينا ان نظل في بيوتنا نشرب الشاي ونقول : 

»دعوها فإنها مأمورة«.

نؤمن بالمستقبل
۹ إذا كان جميع هؤالء يقومون بعمل جيد وأكثر من 

رائع فعلينا أن نرحل من أجل مستقبل أفضل لليمن.
وإذا كان هؤالء لم يستوعبوا الدرس جيدًا ومازالوا 
ال يمتلكون مثل هكذا نوع من االيمان بالمستقبل 
االفضل وضرورة تحقيقه لليمن في أجواء إخاء ومحبة 
وتسامح.. فإننا مطالبون بالخروج من حالة الصمت، 
وعلى الشعب اليمني وضع حد لهذا العبث الحاصل.. 
ولوال ان الشعب اليمني أقوى من كل المؤامرات وأثبت 
صموده وتحديه لصعابها لكانت اليمن اآلن ساحة للقتل 

ومسودة حساب للمعادالت الخاسرة.

تعددت أنواع الجراح واآلالم والمصائب التي مُنيت بها بالدنا إبان حوادث األزمة ومع ذلك  
فإنها جعلتنا نمسك بأكثر الخيوط تشابكًا ونعرف ماهي االسباب ومن يقف وراءها، ومن 
األشخاص الذين ظلوا يتسترون بأقنعة مستعارة حتى جاءت الفرصة السانحة وانفجرت أطماعهم 

وأحقادهم ومؤامراتهم العدائية بشكل مروع في حياة اليمن واليمنيين.
 نعترف جميعًا بأن أكثر ما أصيب منذ عام ونصف وحتى اليوم هي الحقيقة، واليوم لم يعد هناك 

مجال للخداع والكذب على الناس.

اتحاد االدباء يطالب وكيل حجة باالعتذار

100 مسلح وقذيفة الشهار حزب الدولة 
وبيع منهوبات المؤسسات الحكومية

في حفل إشهار لم يعترف به أحد لكنه   
حقق نتائج عكسية من حيث انتشار خبر 
كالصفعة بانسحاب ضيوف الشرف من عشرات 
السفراء العرب والغرب من قاعة فندق موفمبيك 
في أمانة العاصمة االسبوع الماضي عقب وصول 
الشيخ حسين االحمر إللقاء كلمة تدشين حزب تكتل 

الدولة المدنية الذي رأسه حسين.
انسحاب البعض من الحاضرين جاء ردًا مباشرًا 
لرفضهم أساليب البلطجة التي يمارسها أوالد 
األحمر وهيمنتهم بقوة السالح على صنعاء، 
فقد كانت االم���ور تسير ب��ص��ورة طبيعية 
وهادئة وما إن وصل الشيخ حسين االحمر 
حتى طوق مسلحون بالبنادق وقذائف اآلر 
بي جي محيط فندق موفمبيك، وكل ممر 

وقاعة داخله بهدف منع أي تشويش قد يحصل أثناء إلقاء 
رئيس تكتل الدولة المدنية الحزب الجديد والشيخ القديم 
كلمته األولى حول مفهوم الدولة المدنية الحديثة وكيف يجب 

أن تكون.
لم يكن ضيوف الحفل مرغمين على البقاء في القاعة 
والتصفيق لحسين مثل بقية اصحاب العصيمات، ولهذا 

انسحبوا غير آبهين بمسرحيات هؤالء الهزلية.
وباإلشارة الى الدولة المدنية المطلوبة في اليمن والحزب 
في الحصبة فإن ميزانية االخيرة تشكل حصيلة ما تم نهبه 
من مؤسسات الدولة أثناء األزمة من عصابة أوالد األحمر، كما 
أن مناسبة الحفل خرجت بنتيجة واحدة وهي عقد صفقات بيع 
أجهزة كمبيوتر وطاوالت مكاتب وكراسي وكابالت وأسالك 
كهربائية وجميع مستلزمات الدولة المدنية.. يا حراجاه..يا 

رواجاه..

الزميل بشر ينجو من محاولة اغتيال.. والجمهور تناشد الداخلية حمايته
نجا الزميل عبداهلل بشر رئيس مجلس إدارة مؤسسة   

الجمهور لإلعالم من محاولة اغتيال من قبل متطرف 
إصالحي يدعى وليد الحمزي قام بمهاجمة الزميل بشر بواسطة 
فأس لوال تدخل عدد من المواطنين وانقاذهم للزميل بشر 

من موت محقق.
وأوضح الصحفي عبداهلل بشر ان اإلرهابي الحمزي 
وجه له عبارات سب وشتم بسبب كتاباته ضد تنظيم 

القاعدة اإلرهابي وقيام صحيفة »الجمهور« بتعرية هذا 
التنظيم وفضح الداعمين والممولين له.

وحمل منتسبو مؤسسة الجمهور لإلعالم في بالغ للنائب 
العام وزارة الداخلية وكافة األجهزة األمنية التابعة لها مسئولية 
حماية الصحفي عبداهلل بشر رئيس مجلس اإلدارة والذي عبر 
في تصريحات له عن استغرابه من صمت األجهزة األمنية على 

مثل هذه الجرائم كونها لم تحرك ساكنًا.


