
> أراد أخ��ي األصغر ان 
بها، بينما ه��م ليسوا س��وى ب��ن��ادق للقتل ضغائن مختلفة، يؤمنون واألم��ن��ي��ة ببنادق تحمل احدى النقاط العسكرية تأخذه على حين غرة في لكني ال أحتمل فجيعة احد المعسكرات كجندي، ي��ع��ود إل���ى وظيفته في 

واأللم..

نبيل األسيدي

إذا ك��ان ه��ذا هو حال 

ح��اج��ت��ن��ا ال���ي���وم لخط 

اإلن���ت���رن���ت أو للتيار 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي، فكيف 

ي��ك��ون األم���ر بالنسبة 

لحاجتنا لألمن وحفظ 

ال���ك���رام���ة وال����دي����زل، 

وقبل ذلك وبعده، حاجتنا إلى لقمة 

العيش ال��ح��ال، وللتعليم بحده 
األدنى..

محمد المقالح

> ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ال��ذي 
اس��ت��ح��ال خريفًا قاسيًا أو 
»الثورات« التي  ما ُسمي ب�
ل��ق��م��ة العربية  وصفتها ا
الخامسة والعشرون بأنها 
انتهت إل��ى تقاسم وربما 
ضياع.. وهي من »نقائص« 
التاريخ حين تتحول الثورة 
إلى قسمة توزع البلد وفقًا 

لخط »هيما يوني« يعتبر الشعب موجودًا 
افتراضيًا..

ت���ق���ول ال��ع��رب 
ش����ر ال��ب��ل��ي��ة م��ا 
يضحك وفي حالة 
علي سالم البيض 
وره�����ان�����ه ع��ل��ى 
إع������ادة ت��م��زي��ق 
اليمن أك��ث��ر من 
بلية ولكن البلية 

الكبرى أن يظهر وهو 
من بلغ مبلغًا من العمر 
بتلك السذاجة السياسية 

التى الزمته في 
حديثه األخير 
له لقناة عدن 

ُ
ك

الي����ف ال��ت��اب��ع��ة 
ل��ه وال���ذى أب��دى 
��ك��ه  ف��ي��ه ت��م��سُّ
ب��ك��ل خ��ي��ارات��ه 
وم������واق������ف������ه 
وت���ح���ال���ف���ات���ه داخ���ل���ي���ًا 
وخارجيًا من منطلق أن 

معركته لم تنتِه..

علي ناجي الرعويعبدالرقيب مقبل ت
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د. كمال البعداني يقّيم مهنية »اليمن اليوم« و»سهيل« 
اش��اد الدكتور كمال البعداني ب��االداء المهني المتميز لقناة »اليمن  

اليوم«.. وأثنى على االعامي المتميز  محمد منصور، وقبوله بالرأي 
والرأي اآلخر.. وبالمقابل عبر عن استهجانه ألسلوب قناة »سهيل« ومذيعها 
المسيبلي ال��ذي وصفه بالمصارع وضيقه من اآلخ��ر.. حيث قال الدكتور كمال 

البعداني في منشور على صفحته في الفيسبوك:
لانصاف بين قناتي »اليمن اليوم« و»سهيل«..

قبل يومين استضافتني قناة »سهيل« عبر الهاتف للتحدث حول التغييرات 
التي حدثت في محافظة إب وكان مقدم البرنامج المصارع محمد المسيبلي، الذي 

لم يعطني فرصة للحديث من أول جملة وكان يريدني متحدثًا بلسانه وبطريقة 
فجه تفتقر الى أخاقيات المهنة..

ويوم امس استضافتني قناة »اليمن اليوم« عبر الهاتف حول نفس الموضوع، 
فكان المذيع معي في غاية التهذيب لم يحاول احراجي، وانصت لكامي رغم عدم 
توافقه معي في بعضه، مع ذلك أعطاني في نهاية المكالمة وقتًا للتحدث بما أريد ..
شكرًا لمذيع قناة »اليمن اليوم« وشكرًا لمدير قناة »سهيل« الدكتور قيزان 
الذي بادر باالتصال بي واالعتذار بعد البرنامج ووعد بفتح تحقيق مع المصارع 

أو المذيع المسيبلي..

فضائية باسليم والقشيبي ترّوج للفتنة
زار فريق إعامي من االخوان   

م��ح��اف��ظ��ة ع���م���ران وس��خ��ر 
حسين باسليم إمكانية الفضائية 
اليمنية لعناصر االخ���وان والذين 
ت��ح��رك��وا ف��ي م��ه��م��ة ح��زب��ي��ة مائة 
بالمائة.. وألنها مهمة حزبية فقد 
كان اللقاء مع قيادات االخوان وليس 

بينهم طرف آخر حتى مستقل..
بدليل أن اإلع���ام الرسمي ال��ذي 
ل م��ن أم���وال الشعب ل��م ينقل  ي��م��وِّ
لنا إال ما ردده المحافظ المتعصب 
دماج وكذلك تحريضات وتهديدات 
صاحب اللواء 310، وكانت الفضيحة 
مساء الجمعة عندما خرجت الفضائية 
اليمنية ب��ال��ف��ن��دم القشيبي ال��ذي 
يفترض أال يحشر نفسه في قضايا 
ليست من اختصاصه إطاقًا، ومع 
ذلك لقد ذهل الجميع من أن يكون 
ذل��ك هو خطاب القشيبي.. وال��ذي 
يتحدث ب��ه عبر شاشة رسمية.. 
فكيف به - وه��و ال��ذي يمتلك كل 
أن��واع األسلحة- عندما يتعامل مع 

بقية أبناء الوطن..
واألس��وأ من ذلك أنه بعد أن سخر 
االعام الرسمي لذلك التحريض الذي 
جرى بتواطؤ فاضح من قبل حسين 
باسليم مسؤول هذا المنبر اإلعامي 
المهم.. نجد أنه وبعد بث تخرصات 
القشيبي، سارعت أبواق االخوان إلى 
تسريب خبر عبر نفس مواقع هذا 

الحزب الدجال تزعم فيه أن باسليم 
منع إع��ادة بث تقرير القشيبي في 
محاولة لتزيين قبح باسليم، في 
إيحاء أنه بريء مما نشر في اسلوب 
مبتذل ورخيص، لكن في الواقع لقد 
أظ��ه��رت م��واق��ع ح��زب االص���اح أن 
باسليم هو »آخر من يعلم«، فلو كان 
يعلم بما تبثه الفضائية، فاألجدر أاّل 

يسمح بذلك منذ البداية.

إن��ن��ا م���ع خ��ط��اب وط��ن��ي يجسد 
التسامح والتصالح ويرفض الخطاب 
المؤجج لألحقاد والكراهية والمثير 
لمذهبية  لمناطقية وا ا للنعرات 
والتحريض ضد اآلخر وخصوصًا من 
قبل وسائل إعام رسمية هي ملك 
للشعب.. فإلى متى سيظل االخوان 
يشعلون الفتن في الباد وعبر منابر 

رسمية..؟

إعالم اإلصالح ينشر خبر االعتداء االرهابي على 
المنطقة العسكرية بعدن قبل حدوثه

نشر موقع اخباري يتبع الدائرة اإلعامية للتجمع اليمني لإلصاح بعدن األربعاء خبر  
الهجوم المسلح الذي استهدف مبنى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في عدن 
قبل الهجوم  عليه بحوالي ساعة ، في واقعة تعدٍّ هي االغرب من نوعها وتثير تساؤالت عدة 
وشكوكًا كثيرة. فقد نشر موقع "عدن اوناين"  وهو موقع يتبع الدائرة اإلعامية لحزب اإلصاح  
االخوان بعدن- خبرًا بعنوان )عاجل: أربعة قتلى في محاولة اقتحام المنطقة العسكرية بعدن( 
عند الساعة التاسعة والدقيقة الثانية من صباح يوم األربعاء.. وجاء نشر الموقع االخواني التابع 
لحزب اإلصاح هذا الخبر في حين كان الهدوء يسود المنطقة المحيطة بمقر قيادة المنطقة 

العسكرية الرابعة .
علمًا  ان االعتداء  االرهابي على  مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة  حدث عند الساعة 
العاشرة وال�دقيقة 15 صباحًا، أي بعد أكثر من ساعة من نشر الموقع اإلخباري التابع لحزب 

اإلصاح خبر وقوع الهجوم .
ومن شأن نشر خبر هذه الواقعة قبل حدوثها ان يثير حالة من االستغراب في صفوف  

كثيرين .

  شيماء محمد

تفاقم الخافات داخل مؤسسة الثورة التي تعد المؤسسة االعامية األولى في الباد   
ال يجب السكوت عنه أبدًا، وأاّل يكون دور المسؤولين مجرد مشاهدين لما 

يحدث في حلبة الصراع..
وإذا كان لم يعد هناك استشعار للمسؤولين عن وسائل اإلعام فعلى 
قيادة المؤسسة وهم من األسماء واألعام اإلعامية المعروفة على 
مستوى الساحة الوطنية أن يعالجوا أسباب المشاكل داخل هذه 
األسرة اإلعامية الواحدة التي تعيش في قارب واحد هو هذه 

المؤسسة.
إن كان حقًا قد تم فصل موظفين أو إحالة عدد 16 كاتبًا وصحفيًا الى 

الخدمة بدعوى االستغناء عنهم، فهذا شيء مؤسف.. فالتسريح واإلبعاد لن يعالج 
المشكلة وستتحول قضيتهم الى قضية رأي عام.

وال نعتقد أن قيادة المؤسسة يمكن أن تقع في هذه الهفوة.. ومع ذلك نتطلع من الزماء قيادة المؤسسة 

والصحفيين والكّتاب أن يستشعروا رسالتهم الوطنية في 
هذه المرحلة.. خصوصًا والوطن ووحدته وسلمه االجتماعي 

وأمنه واستقراره يتعرض ألخطار ومؤامرة كبيرة.
إن ال��ش��ارع اليمني يتطلع م��ن الصحيفة األول���ى »ال��ث��ورة« 
والكوكبة المتميزة فيها من الكّتاب والصحفيين أن يسيطروا على 
»نزواتهم« وان يسطروا ماحم وطنية وثورة توحد الصفوف من أجل 

أمن واستقرار الباد..
الشعب يتطلع مع صباح كل يوم أن تقود الصحيفة آماله وأحامه نحو بناء 
يمن جديد.. يتطلع الى ان تظل صحيفة الثورة لسان شعب أصبح يتضور جوعًا.. 
ولسان مئات اآلالف من المشردين بسبب الصراعات العبثية.. هناك قضايا بأمس 
الحاجة القام وكتاب وصحفيي الثورة وفي مقدمتها المؤامرة التي تستهدف الجيش 

واألمن والذين تغتالهم رصاصات الغدر واالرهاب.. وهناك.. وهناك!!
فهل يدرك الجميع المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. نثق أال يستمر الحال كما 

هو عليه.. ويكفي إلى هنا وبس..

رسالة إلى الزمالء في صحيفة »الثورة«

تواصل محاكمة أبو حمزة المصري لدعمه القاعدة
أبلغ عضو سابق بتنظيم القاعدة في بريطانيا قاضيًا  

أمريكيًا -الجمعة- بأنه يخشى التعرض لاعتقال إذا 
سافر للواليات المتحدة لإلدالء بشهادته لصالح االدعاء في المحاكمة 
الوشيكة لرجل الدين أبو حمزة المصري.  وقال ساجد بادات الذي 
ظهر عبر تسجيل مصور من مكان غير معلوم للقاضية األمريكية 
كاثرين فورست خال جلسة في محكمة مانهاتن االتحادية: "أود أن 
أدلي بشهادتي عن بعد من المملكة المتحدة"... واتهم بادات في 
ماساتشوستس عام 2004م بالتآمر لتفجير عبوات ناسفة على 
متن طائرات.  ويرغب ممثلو االدعاء االتحاديون في أن يدلي بادات 
بشهادته ضد رجل الدين المصري المولد أبو حمزة المصري المتهم 
بمساعدة القاعدة والمتوقع أن يحاكم بتهم اإلرهاب في 14 إبريل . 
ويقول ممثلو االدعاء: إن شهادة بادات قد تساعد في إثبات أن أبو 

حمزة كان يساعد القاعدة. 
وقالت القاضية فورست -الجمعة: إن من المهم حضور بادات إلى نيويورك لإلدالء 
بشهادته في محاكمة أبو حمزة المصري، لكنها أوضحت أنها ال تستطيع "إعطاء 

وعود" بأنه لن يتعرض لاعتقال. 
وقال بادات الذي ظهر بدون محام: إنه سيسعى للحصول على 
مشورة قانونية، ووافق على إباغ فورست بحلول 10 إبريل ما إذا 

كان سيعدل عن موقفه. 
وأقر بادات بالذنب في بريطانيا بالتخطيط مع زميله البريطاني 
ريتشارد ريد بتفجير قنابل مخبأة في ح��ذاء على متن طائرة. 
وحكم على بادات الذي تراجع في نهاية األمر عن مخطط التفجير 
بالسجن لمدة 13 عامًا لكن تم تخفيف الحكم الحقًا بعد تعاونه 
مع السلطات ثم أفرج عنه. وأدلى بادات الشهر الماضي بشهادته 
عبر الفيديو من المملكة المتحدة في محاكمة سليمان أبو غيث 
صهر زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن الدن بتهمة التآمر 

لقتل أمريكيين. 
ودفع أبو حمزة المصري الذي حضر جلسة الجمعة بأنه غير مذنب في عدة 
اتهامات بما في ذلك تقديم الدعم المادي لتنظيم القاعدة من خال محاولة إقامة 

معسكر تدريبي في والية أوريجون.

المنظمة الوطنية للحوار تكرم قناة »اليمن اليوم«
ك���رم���ت ال��م��ن��ظ��م��ة ال��وط��ن��ي��ة  

للحوار والتصدي ألعمال العنف 
والتخريب قناة »اليمن ال��ي��وم« لتميزها 
في تغطية االحداث على الساحة الوطنية 
ة ، مشيدة بالموضوعية التي  بمهنية وكفاء
تنتهجها القناة في وقت طغت لغة التعصب 

واالنحياز على عمل وسائل اعامية .
وأوضح وزير التعليم العالي رئيس الهيئة 
العليا للمنظمة هشام شرف أن قناة »اليمن 
اليوم« من القنوات المميزة منذ انطاقتها 
وحتى اآلن، مؤكدًا أنها أع��ادت التوازن الى 
الخطاب االعامي، وأتاحت للمشاهد اليمني 

االطاع على الحقيقة .

ب����دوره أوض���ح االم��ي��ن ال��ع��ام للمنظمة 
عبدالفتاح الكميم أن التكريم يأتي تقديرًا 
لألداء المهني للقناة وخاصة في نقل االحداث 

وشفافيتها في الطرح .
من جانبه شكر المدير التنفيذي للقناة 
محمد العميسي المنظمة الوطنية للحوار ، 
مشيدًا بدورها الوطني في التثقيف والتوعية 
بمخاطر االره��اب والعنف، مؤكدًا مواصلة 
القناة سيرها في األداء المهني المتوازن 
في ظل التوتر الذي يعيق مسار التسوية 
السياسية ، خاصة من قبل االع��ام السيئ 
الذي يؤجج النعرات الطائفية ويزعزع األمن 

واالستقرار.

صحفيو عدن يدينون جريمة 
إلقاء قنبلة على باص ركاب

دان��ت نقابة الصحفيين اليمنيين فرع محافظة عدن 
ح��ادث استهداف ب��اص نقل أج��رة -الخميس- بمدينة 
التواهي من خال إلقاء قنبلة يدوية الى داخل باص مما 
ادى الى اصابة عدد من الركاب المتواجدين في الباص ومن 
بينهم الزميل الصحفي عبدالله يعقوب عضو النقابة الذي 
كان عائدًا الى بيته بمدينة كريتر بعد ان انهى عمله في 

صحيفة »الطريق« اليومية الصادرة بعدن .
وطالبت النقابة الجهات االمنية بالمديرية والمحافظة 
بالقبض على مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة 

لينالوا جزاءهم الرادع.

وفاة مدير إذاعة لحج
> ان��ت��ق��ل إل����ى رح���م���ة ال��ل��ه 
الشخصية اإلع��ام��ي��ة ال��ب��ارزة 
ع���ادل م��ب��روك، وج���رت م���واراة 
ج��ث��م��ان��ه ال���ث���ري ال��ج��م��ع��ة في 
المدينة إثر مرض عضال ألّم به 

بعد حياة حافلة بالعطاء..
وكان آخر منصب شغله الفقيد 
رح��م��ة ال��ل��ه ت��غ��ش��اه- ه��و مدير 
إذاعة لحج المحلية، والتي شهدت 

إنطاقة وتطورًا كبيرًا بفضل جهوده، حيث تم توثيق 
العديد من األعمال الفنية والثقافية وربطها في بث مباشر 

بالعديد من اإلذاعات.

مقتل مصورة وإصابة مراسلة 
صحفية  في أفغانستان

قالت وكالة أسوشيتد برس إن شرطًيا أفغانيًا أطلق النار 
على صحفيتين تعمان لديها في شرق أفغانستان الجمعة؛ 

مما أسفر عن مقتل إحداهما وإصابة األخرى بجروح. 
وقالت الوكالة: إن المصورة آنيا نيدريجنهاوس القت 
حتفها، وإن مراسلتها كاثي جانون أصيبت بجروح فيما 

كانتا جالستين في سيارتهما. 
وقال صحفي بالوكالة: إن نيدريجنهاوس )48 عامًا( وهي 
مصورة ألمانية مشهود لها دوليًا القت حتفها على الفور. 
فيما كاثي جانون وهي كندية ) 60 (عاًما أصيبت وتتلقى 

الرعاية الطبية.


