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تقارير

اإلخباريــة  العــن  عــن  »األمنــاء«   
بتصرف:

ال تزال منابر الفتنة الحوثية تتصدر محور 
الحراك اليمني يف لبنان والذي يضغط إلغالق 
لدورهام  و«الســاحات«،  »املســرة«  قنايت 

بتسعر الحرب.
الجنوب  بني  املناصفــة  حكومة  وكثفت 
والشامل تحركاتها ملطاردة أبواق اإلرهاب التي 
تبث من معقل حــزب الله اإلرهايب يف لبنان 

وذلك بناء عىل قرار مجلس وزراء اإلعالم العرب 
الذي ألزم الدول األعضاء مبنع أو اســتضافة أي 
قنوات أو أنشطة إعالمية تهدف إىل زعزعة األمن 

واالستقرار يف أي بلد عريب آخر.
ويف أحــدث تحــرك، أجرى ســفر اليمن 
بحكومة املناصفة يف لبنــان عبدالله الدعيس، 
األربعــاء، لقاء مع وزير اإلعــالم اللبناين زياد 
املكاري، لبحث الخطــاب الطائفي والتحرييض 
لقنايت »الساحات« و«املسرة« التابعتني ملليشيا 

الحويث.
الثانية للدعيس منذ  وتعد تلك املباحثات هي 
13 أكتوبر/ترشيــن األول الجاري، عندما التقى 
اللبناين  واملغرتبني  الخارجيــة  وزارة  عام  أمني 
هاين شــميطيل، وجدد الطلب من الســلطات 
اللبنانية بإيقاف بث قنوات املليشــيات الحوثية 

اإلرهابية«.
ويأيت الطلب الجديد من وزير اإلعالم اللبناين 
عقــب أيام مــن إدراج مجلس الدفــاع الوطني 
أمر  الحويث عىل قوائم اإلرهاب، وهو  مليشيات 
دفع حكومة املناصفة املعرتف بها دوليا لتكثيف 

حراكها اإلقليمي إلغالق فوهات املوت.

الدعيس عن استمرار قنايت  وتحدث السفر 
الساحات واملسرة بثهام من بروت وما تبثه من 
تحريض طائفي وتحشيد إىل جبهات القتال وبث 
املزيد من األخبار والتقارير املضللة بالرغم من أن 
بالدنا خاطبت الســلطات اللبنانية أكرث من مرة 

لوقف هذه القنوات.
وقال إن »ما تقوم به القناتني من مقريهام 
يف بروت ميثل إساءة واضحة للعالقات األخوية 
بــني البلدين بالرغــم من مخاطبة الســلطات 
اللبنانية عــىل أكرث من صعيــد بإيقاف بثهام 
إىل جانب أن هذا يعتــر مخالفة رصيحة لقرار 

مجلس وزراء اإلعالم العرب«.
ولفت إىل قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن 
تصنيف مليشيات الحويث منظمة إرهابية معددا 
جرامئها مبــا فيها الهجوم األخــر عىل ميناء 
واستهداف  مبحافظة حرضموت  النفطي  الضبة 

املرافق الحيوية لالقتصاد.
وتلقــت حكومــة املناصفة تعهــدات من 
املســؤولني اللبنانني كان آخرها، األربعاء، عىل 
لســان وزير اإلعالم اللبناين الذي وعد مبتابعة 
الجهــات املعنية ملعرفة ما تــم بخصوص وقف 
قنايت الســاحات واملســرة لبثهام من بروت 

حرصًا عىل العالقات األخوية املتينة بني البلدين.
وكانت الخارجية اليمنية تقدمت يف فراير/

شباط املايض برســالة إىل الخارجية اللبنانية، 
الحويث بأعــامل عدائية وتحريضية  حول قيام 
من داخــل األرايض اللبنانية من خالل بث قنايت 
الداخلية  »املســرة« و«الســاحات«، لتتحــرك 

اللبنانية بإجراء االستقصاءات الالزمة.

إعالم الحويث
الحوثية عملية  اإلعــالم  ومتارس وســائل 
غســيل دماغ جامهري مخطط لها إيرانيا تعد 
هي األكرث خطــورة من خالل جرعــات يومية 
أدبية وثقافية ولوحات فنية  متكررة يف أشكال 
كجزء من غزو ثقــايف وتضليل إعالمي ودعاية 
وشــائعات يصل تأثرها حتى إىل فالحي القرى 

النائية.
وتدير مليشــيا الحويث أكرث من 50 وسيلة 
إعالمية بني قنوات فضائيــة وصحف وإذاعات 
محلية، إضافة إىل عــرشات املواقع اإللكرتونية 
اإلخبارية وذلك بجانب قناة »املسرة«، املنضوية 
ضمن »اتحاد اإلذاعــات والتلفزيونات اإليراين« 

الذراع الدعائية لطهران.
من  الحويث  مليشــيا  سيطرة  وتخطت 
وســائل اإلعالم إىل الهيمنــة املطلقة عىل 
رشكات ومؤسســات إنتاج إعالمية، أبرزها 
وفق مصادر إعالمية »«أفالك« و«أنس بكت« 
و«ألوان ميديا« و«الهوية« و«اإلمام الهادي« 
و«فكرة« و«يس ميديا« و«مين ميديا« وهذه 
املايض وكانت  العام  عليها  األخرة سيطرت 

آخر رشكات خاصة عاملة بصنعاء.
هذه  خالل  مــن  الحوثيون  واســتطاع 
الفضايئ  البث  ميزة  عىل  االستحواذ  الرشكات 
ومترير أجندتهم عىل أوســع نطاق يف وكاالت 
وفضائيــات عاملية، فضال عــن مهمة مزدوجة 
لـ«املســرة« كقناة ورشكة بث لوسائل اإلعالم 
املنضوية ضمن »اتحــاد اإلذاعات والتلفزيونات 
اإليراين« يف العراق وســوريا ولبنان وطهران، 

وفق املصادر.
وبحســب مصادر خاصة قالــت يف وقت 
ســابق لـ«العــني اإلخباريــة«، إن مــا يعرف 
بـ«املكتب الجهــادي« ورجال الدين للحويث لجأ 
الســتغالل هذه الرشكات اإلعالميــة يف إنتاج 
األفالم واملرسحيات واملسلسالت وخارطة برامج 
إعالمية متنوعــة خاصة يف رمضان وتبث عىل 
مواقع  عىل  وكــذا  املحلية  وإذاعاتهــا  قنواتها 

التواصل االجتامعي.
وتحذر تقارير ودراســات دولية من تنامي 
خطــاب الكراهية مؤخرا خاصة عىل وســائل 
اإلعالم الحوثية التي تروج للدعاية الحربية ملا لها 
من انعكاســات كارثية عىل املجتمع وأخالقيات 
أفراده وعىل املشــهد الســيايس برمته لتصبح 

رشيك اسرتاتيجي يف تأجيج حدة الحرب.

حضرموت »األمناء« خاص:

املكال »األمناء« خاص:
أقام اتحــاد أدباء وكتاب الجنوب بحرضموت 
فعاليته األدبيــة والثقافية التــي حملت عنوان 
)كامــو وأدب التمــرد( ألقاها الشــاعر محمد 
عوض محامس، أمــني األمانة الثقافية باالتحاد 

فيها  تناول  بحرضموت، 
أدب التمــرد عند األديب 
الفرنيس  العاملي  الروايئ 
فيهــا  تطــرق  كامــو 
لوجودية كامو وفلسفته 
رواياتــه  خــالل  مــن 

الشهرة.
ونالــت املحــارضة 
ويف  الحارضين  إعجاب 
الكبر  الروايئ  مقدمتهم 

األســتاذ صالح باعامر والدكتــور األديب الناقد 
عبده بن بدر والدكتور صالح بامختار الذين أثروا 

الفعالية مبداخالتهم األدبية الرائعة.
وقد أوجز األستاذ صالح باعامر إعجابه أيضًا 
بتعليقاتــه الذي كتبها عــىل صفحته حيث قال 
فيها: )املتمرد( يف اتحاد األدباء.. ليلة حافلة بأدب 
البــر كامو األديب الروايئ الفرنيس االســتثناء 
من خالل إلقاء الكثر مــن األضواء عىل روايته 
)املتمــرد( املليئة بالنظرة الفلســفية الوجودية، 
توىل تقديم الرواية األديب القاص الشاعر محمد 
إلقاء املحارضة نقاش مستفيض  عوض، وأعقب 
حول كامو وأدبه وبعض من رواياته ويف املقدمة 

رواية )الغريب( الذائعة الصيت«.

وأردف يف منشــوره: »بن بــدر، ووجودية 
كامو! عىل هامش املحــارضة التي ألقاها األديب 
الشاب محمد عوض مســاء األربعاء 26 أكتوبر 
يف اتحاد األدباء حول رواية )املتمرد( لألديب البر 
كامو تداخل الدكتور عبده بن بدر أستاذ يف قسم 
الفلسفة بجامعة حرضموت حول وجودية كامو 
واعتنائه  الفلسفية  بنظرته  التعريف  يف  وأسهب 
إبداعا  الناطــق  بالفــن 
الذي تجىل يف ما  وفكرا 
جســده فن النحت الذي 
امتاز بالسكون لخلود ما 
يجــب أن يخلد وكان د/

عبــده موفقا يف رشح 
نظرة كامــو كام أضاف 
بامختار  صالح  الدكتور 

عبثية كامو«.
وتابــع: »كل ما قدم 
ونوقش يف األمسية أعده انتقال الفكر والثقافة 
الفلسفية من القاعات املغلفة إىل ساحات الثقافة 
العامة ليك ال يقتــر التعاطي الفكري الجديل 
عىل النخبة بل يتعداها إىل كل مثقف.. لنلتقي يف 
أمسية مامثلة ويا حبذا لو تم استعراض الروايات 

التي تنامز بجدلية الفكر واألدب الرسدي«.
وامتازت الفعاليــة بحضور نخبة مثقفة من 
األدباء والكتاب واملهتمني بالشأن األديب والثقايف 
من األساتذة والشباب من الجنسني الذين أعربوا 
عــن ارتياحهــم وإعجابهم مبا تــم تقدميه يف 
الفعالية واعتروها فعالية منوذجية تنعش الفعل 

األديب يف حرضموت خاصة والجنوب عامة.

»األمنــاء«  عــدن  اجلنوبيــة  العاصمــة 
خاص:

قالت مصادر »إن عاصمة الجنوب عدن عىل 
موعد مع انعقاد مؤمتــر دويل ألمراض القلب 

مبشاركة أكرث من )600( طبيب قلب”.
خالل  عدن  تنتظر  جميلة  »أخبار  وأضافت: 
شــهر نوفمر، حيث سيتم انعقاد مؤمتر دويل 
ألمراض القلب مبشاركة أكرث من ستامئة طبيب 
قلب من الداخل والخارج مبشــاركة أساتذة يف 
الداخل والخارج وخاصة من  القلب يف  أمراض 
جمهوريــة مر العربيــة يف تظاهرة علمية 

مدينة  عــدن  يف  ومميزة  جميلــة 
السالم والجامل والحب واألخوة«.

من  فريق  »وصــول  وتابعت: 
جراحة القلــب املفتوح للعمل يف 
عــدن ومن أفضــل وأكفأ جراحي 
د.  البالد منهم  القلب عىل مستوى 
أحمد عبد العزيز، ود. خالد موىس 
الصانبي  صالح  د.  إىل  وباإلضافة 
استشــاري طب التخدير والعناية 

املركز القلبية«.
وقــال الدكتور أحمــد محمد 
نــارص، اختصايص القلــب: “إن 
العاصمة عــدن افتقرت إىل إجراء 
البنية  العمليات بسبب تدهور  هذه 

املريض يقطع  التحتية ملشــايف عــدن وكان 
مســافات إلجراء عملية قلب إما بالســفر إىل 
الخارج أو الرتحال ملسافات وغالبا فإن املرىض 
الذين حالتهم حرجة ال يصلون إىل تلك املشايف 
البعيدة عن عدن حتى جاء الحلم وأصبحنا عىل 
موعد مع إجراء هذه العمليات لكادر مميز بعد 
نجاح أطباء عدن يف إجراء عمليات القســطرة 
الريادة تحت  الناجحة يف مستشــفى  القلبية 
إرشاف املرحــوم د. أبو بكر الزبيدي ثم الدكتور 
د. طارق املفلحي يف مستشــفى عدن األملاين 
وأخرا فريقنا يف قسطرة القلب يف مستشفى 
الوهاب عبدالوهاب  برج األطباء بقيادة د. عبد 

املاتري”.

هل تقبل لبنان طلب اإغالق قناتي )امل�سرية( و)ال�ساحات( احلوثيتني؟
فيما مجلس وزراء اإلعالم العرب ُيلزم دول األعضاء مبنع أي قنوات وأنشطة إعالمية تزعزع أمن أي بلد عربي آخر..

عا�سمة اجلنوب )عدن( على موعد مع انعقاد موؤمتر »كامو« يف احتاد اأدباء وكتاب اجلنوب بح�سرموت
دويل لأمرا�ض القلب مب�ساركة اأكرث من )600( طبيب


