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عضو مشارك
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 الحزب الشيوعي العراقي يندد بالصحافي الشيوعي منتظر الزيدي 

  الذي يعمل لحساب قناة البغدادية العراقية: الصحفي منتظر الزيديلمحة عن
 

- من مواليد مدينة العمارة جنوبي العراق. 
 
 

 - أعزب عمره 29 عاما، ويتميز بهدوء طبعه مع زمالئه، معروف برفضة االحتالل األميركي للعراق.
 

 - كان عضوا في حزب العمال الشيوعي الذي حل نفسه قبل سنتين واندمج مع الحزب الشيوعي العراقي.
 

 الذي يعتبر أحد واجهات الحزب الشيوعي العراقي.- كان عضوا في اتحاد طلبة العراق 
 

 - تخرج من كلية اإلعالم في بغداد لكنه حديث عهد في الصحافة وعمله في قناة البغدادية يعتبر أول ممارسة له للعمل الصحفي.
 

 - اختطف من قبل جماعة مجهولة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ثم أطلق سراحه بعد ثالثة أسابيع في ظروف لم يعلن عنها.
 

 - معتقل حاليا لدى حرس رئيس الوزراء العراقي وهناك مطالبات من عدة مؤسسات صحفية عراقية بإطالق سراحه.
 المصدر:الجزيرة

يتبع...
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الحزب الشيوعي جماعة حميد موسى يستنكرعمل الصحفي منتظر الزيدي
 
 
 

2008-12-15 10:40:43 PM
 
 
 

اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي جماعة حميد موسى 
 
 
 
 

ال  مفيد الجزائري أن أسلوب االحتجاج الذي استخدمه منتظر الزيدي والذي رمى بفردتي حذاءه نحو الرئيس األمريكي جورج بوش،
 واصفا تصرف الصحفي بانه "ينزل بالوسط المثقف والمتعلم الى المعنى السلبي من ثقافة يمكن ألي إنسان إن يفتخر به أو يتباهى بانجازه،

الشارع"، حسب تعبيره.
 
 
 
 

وأضاف الجزائري أن ما صدر عن مراسل قناة البغدادية يعد تصرفا غير الئق وغريب كونه صدر من إنسان هو جزء من الوسط 
المتعلم والمثقف الذي يفترض به أن يكون نموذجا لغيره في حسن التعامل والسلوك وحسن عرض األفكار والمواقف

 
 
 
 

وأشار الجزائري إلى أن ما حدث في المؤتمر الصحفي المشترك لرئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس األمريكي جورج بوش يجب أن 
ال يدفعنا الى التوصل إلى استنتاجات سابقة ألوانها تحدد مستوى اإلعالم العراقي، كون هذا اإلعالم خرج من مرحلة مظلمة وأخذ 

يتطور شيئا فشيئا ليتخلص في النهاية من هذه المظاهر السلبية التي ما زالت تظهر هنا وهناك
 
 
 

ولفت إلى أن أساليب االحتجاج ومجاالته قد فتحت على مصراعيها، وال أحد يستطيع أالن منع تظاهرة أو إدانة أونقد يوجهه أي مواطن 
بأي طريقة كانت، والدليل على حرية التعبير موجودة" وبين أن "وجود مراسل قناة البغدادية في قاعة المؤتمر، وتمكنه من رفع 

 يده ليسأل، ما كان يتحقق في زمن الرئيس السابق
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بارك اهللا فيك اخي عيسى على الخبر
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 ابو حسين
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 االن , هل تأكدتم ؟
 

 يا من حلمتم بمنتظر ان يكون موحدا دافع عن االسالم
 
 

 او هل تأكدتم ؟
 

 يامن حلمتم ان منتظر بعثيا مواليا للسافل عزت الدوري االجرب
 
 
 

 الى كل الحالمين والمتوهمين والرومانسيين 
 اقول

 
 افيقوا من احالمكم الوردية 

 
 فمنتظر شيعي , شيوعي متشدد , وقام بهذا العمل البطولي النه يعادي الرأسمالية ويعادي امريكا 

 
نعم هو بطل شجاع ولكن هذا اليعطيكم الحق بتجاوز الخطوط الحمراء , والترضي عنه والدعاء له بالنصر
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 اللهم اضرب الشيوعي بالصليبي واخرجنا سالمين
اظن المسلم الموحد لو تمكن من مقر بوش لفجره تفجيرا
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mousa 
 

عضو مجتهد
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 نحن نشيد بما قام به لكن ال نرفعه أكثر مما يستحق , وفى نفس الوقت نتمنى له الهداية.
األبطال الحقيقيون هم أسود األسالم الذين قهرو الصليب فى العراق وأفغانستان والقوقاز
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اقتباس:

 mousa المشاركة األصلية كتبت بواسطة 
 .الهداية له نتمنى الوقت نفس وفى , يستحق مما أكثر نرفعه ال لكن به قام بما نشيد نحن

والقوقاز وأفغانستان العراق فى الصليب قهرو الذين األسالم أسود هم الحقيقيون األبطال

 
حياك اهللا كالم جميل جدا
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شتان شتان، بين أبطال اإلسالم (( الشبل المجاهد الذي وضع العبوة الناسفة تحت الدبابة األمريكية )) وبين الرافضي الشيوعي (( 
 منتظر الزيدي )) شتان شتان بين الموحدين والروافض المالعين

 
  للكفرة، اخرجوا من منتدياتنا واذهبوا إلى منتديات اخرى لتطبلوا لهذا الرافضي الشيوعي... سئمنا منكم واهللاًكفاكم تبجيال

 
ان اردتم ان تشيدون بعمل هذا الرافضي الشيوعي فأين انتم من هتلر الذي حرق اليهود واين انتم من جيفارا وتشافيز وغيره الم 

 يقفوا بوجه امريكا... لما ال تمدحونهم، ام ان العاطفة والهوى غلبت على عقولكم
 

اللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
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الذي قهرني هو حامد العلي الذي خرج يتغنى بهذا لرافضي الشيوعي، في حين خرج علينا قبل ذلك بشعر يشبه الشعير يسخر به من 
 دولة االسالم التي تريد ان تقيم شريعة اهللا واصفا اياها بدولة االنترنات و دولة الكرتون... 

و هللا في خلقه شؤون.
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 19

 

الحمد هللا أن وجدنا من ينظر لألمر من الزاوية الصحيحة .. فنحن نوافق الفعل ونؤيده ولكن النؤيد فاعله ولو أدى فعله لقتل األحمق 
المطاع .. فاعقلوا يا أولي األلباب والتأخذكم نشوة الفرح بما قام به هذا الرافضي ...

   

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت
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