اتهام «صحافة نت» بالترويج لإلصالح
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اتهم الكاتب طه العامري -رئيس تحرير موقع
«الفجر نيوز» القائمين على محرك البث االخباري
«صحافة نت» بالتسويق لمواقع اإلصالح واالخوان
المسلمين في الداخل والخارج.
وأكد العامري أن المعايير التي يعتمدها المحرك

االخباري تتمثل في الوالء لالخوان أو لعلي محسن
الحاج والدليل أن المحرك نجد فيه غالباً  20خبراً لمصدر
واحد واستبعاد مواقع كثيرة وهبت والءها هلل والوطن
اليمني من «صحافة نت» تحت ذريعة الشروط الواجب
توافرها.
االثنين 2012 / 8 / 6 :م
الموافق  / 18:رمضان 1433 /هـ
العدد)1622( :

الرأي الكويتية :شخصية أحمد علي تحظى باحترام قيادات الدولة واألحزاب

أسرار اصطحاب المتمرد علي
محسن الى قطر

أك��دت صحيفة «ال��رأي» الكويتية أن قائد
الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة
العميد الركن أحمد علي عبداهلل صالح كان أبرز
شخصية عسكرية حضرت مأدبة االفطار التي دعا
إليها األخ عبدربه منصور هادي رئىس الجمهورية
والتي حضرها االربعاء عدد من المسؤولين والنواب
والشخصيات االجتماعية وال��ق��ي��ادات الحزبية
والعسكرية.
ونوهت بالتفاف الحاضرين حول العميد الركن أحمد
علي عبداهلل صالح كونها المرة األولى التي يشاهد
في مأدبة افطار رمضاني حتى في اثناء حكم والده
الزعيم علي عبداهلل صالح.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن مسئول -فضل
عدم ذكر اسمه -قوله :إن الرئيس هادي شكر حضور
العميد أحمد علي عبداهلل صالح ووصفه بالولد الوفي
والشجاع والمخلص لعمله.
وحسب المسئول فإن ما أدهش الحضور هو العناق
الحار الذي تم بين العميد أحمد علي عبداهلل صالح
وعبدالوهاب اآلنسي األمين العام لحزب اإلصالح.

أث���ار اصطحاب المشير
ال��رك��ن عبدربه منصور
ه��ادي رئيس الجمهورية في
زيارته الخاطفة الى دولة قطر
المتمرد علي محسن أثار فضول
الكثيرين وتساؤالتهم حول سر
سفره وهو ليس أحد مستشاري
الرئيس.
و ع��ل��ق��ت صحيفة ا لليمو ند
الفرنسية ب��أن المنشق علي
محسن أصبح رج��ل االحتياط
لدولة قطر بد ً
ال عن السعودية
التي تطالبه بالتخلي عن منصبه.
فيما نقلت مصادر ان السلطات
القطرية ابلغت عن انزعاجها من
الزيارة المفاجئة لعلي محسن
حيث ل��م يكن ضمن قائمة
الوفد.
ونقل أح��ده��م أح��ده��م على
صفحة الفيسبوك رواي��ة تقول
ان ع��دة مستشارين نصحوا
با صطحا ب ا لمتمر د ا لعجو ز
خشية ان يقوم بمحاولة عسكرية
لالستيالء على السلطة ،وذكر
المستشارون بارتكاب محسن
جريمة الخيانة في حق أقرب
المقربين منه ،قد يجعله ينقلب
على الرئيس عبدربه
منصور هادي اضافة
الى ان االصالحيين
لديهم ميول الغدر
والخيانة ،وما حصل
منهم مع الزعيم
ع��ل��ي ع��ب��داهلل

الفنان األشموري ..فاجعة اإلبداع والدراما اليمنية
م��ات من إره��اق العمل وليس من
ال��م��ل��ل ..ف��ي فجر ي��وم الخميس
الماضي توقف قلب الفنان الكبير عبدالكريم
االشموري بعد خمسة أيام من الدخول في
غيبوبة.
وقبل خمس سنوات تمنى الفنان االشموري
أن يتم تكريمه قبل أن يموت ،مقتبساً مقولة
شهيرة للكاتب توفيق الحكيم في
رواي��ت��ه «ح��م��ار الحكيم»
حيث ق��ال :الفنان
ع��ب��دال��ك��ري��م
االش���م���وري:
«ك��رم��ون��ي

قبل أن أموت ثم اكتبوا عند قبري الحمد هلل أن هذا
الحمار مات بعد أن ُكرِّم».
تعرض الفنان الفقيد االشموري لنوبة مفاجئة
أثناء تصويره حلقات مسلسل «عيني عينك» الذي
تعرضه الفضائية اليمنية هذه االيام.
ويعد الراحل من أكثر نجوم الدراما اليمنية شهرة
إضافة الى كونه مؤلفًا قدم العديد من األعمال
الدرامية والمسرحية الكثير.
والفنان عبدالكريم االشموري من مواليد 1968م،
متزوج وأب لولدين وبنت ،حاصل على بكالوريوس
إدارة أعمال ومن أبرز أعماله الدرامية التلفزيونية
مسلسل «ناشر وطشة ،والثأر ،والوصية وكيني
ميني» بأجزائه الثالثة وكذا الفيلم الروائي «الرهان

المتوكل :األوروبيون سعداء بتبني المؤتمر مشروع الدولة المدنية

روايات ّ
تُكذب تعرُّض وزير
اإلعالم لمحاولة اغتيال
ك�����ش�����ف
شهود عيان
ك��ان��وا متواجدين
ف��ي م��ك��ان ال��ح��دث
عن مالبسات مقتل
قريب وزير االعالم
ع��ل��ي ال��ع��م��ران��ي
وحارسه الشخصي
والذي ادعت وسائل
اع��ل�ام المشترك
انها محاولة اغتيال
استهدفت ال��وزي��ر
العمراني قبل ان تعود وتقول ان
القضية جنائية.
ونقل موقع «حشد نت» عن مصدر
كان حاضرا اثناء حادثة مقتل قريب
العمراني وال���ذي روى تفاصيل
مقتله بالقول ..ال���ذي ح��دث في
صالون حالقة بشارع الثالثين وبعد
ان اقتحم مرافقون للعمراني بينهم
ابن عمه القتيل الصالون الذي كان
متواجدا فيه احد افراد آل الصالحي
من جهم يحلق شعره  ،وحدث ان
تداعت الحركة االستفزازية التي
قام بها المرافقون للصالحي لتسفر
عن اشتباكات بالرصاص أودت
بحياة قريب العمراني.
المصادر نفت قطعيا ان يكون
وزير االعالم هو المستهدف او كان
حاضرا في الحادثة  ،كما ادعت تلك

الوسائل االعالمية،
مؤكدة ان ذلك هو ما
حصل ال اكثر وال اقل،
وك��ان موقع المصدر
قد نشر خبرا تداول
فيما بعد على مواقع
تابعة للمشترك تدعي
ان الوزير استهدف من
وراء محاولة اغتيال
تعرض لها بالقرب
من منزله  ،غير ان
الموقع ذاته نشر خبرا
في وقت الحق عن مصدر قبلي
مقرب من العمراني وهو ما يؤكد
رواية «حشد نت» رغم تطرقه الى
تفاصيل أخ��رى عزت الحدث الى
ثأر قبلي  ،حيث جاء في الخبر ان
اشتباك وقع مساء الخميس بين
مرافقي وزير اإلع�لام وأحد أبناء
قبيلة جهم ،بعد اشتباه الحراسة
بالمسلح ،أسفر عن إصابة أحد
مرافقي الوزير .وأوضح أن المسلح
الذي يسكن في نفس الحي لديه
قضية ثأر مع قبيلة أخرى بمأرب،
وأنه تبادل إطالق النار مع حراسة
وزير اإلعالم أثناء وجوده بالقرب
م��ن منزل العمراني وأن��ه وجه
سالحه باتجاه الحراس بعد خشيته
من أنهم سيطلقون النار عليه على
قضية الثأر القبلي.

الخاسر» وله مشاركات فنية عربية منها المسلسل
اليمني السعودي «خطوات على الجبال».
وكان الوسط الثقافي الفني والشعبي شيع
ظهر الجمعة جثمان الفقيد الى مثواه االخير في
موكب جنائزي مهيب بعد الصالة عليه في جامع
الصالح.
واعتبر العديد من الفنانين واالعالميين رحيل
الفنان الكبير عبدالكريم االشموري خسارة كبيرة
على المشهد الثقافي والفني اليمني الذي فقد
برحيله واح��داً من أهم أعالمه ورم��وزه الفنية
وخسرت الدراما اليمنية واحداً من أهم نجومها
حيث رح��ل االش��م��وري وه��و ف��ي قمة عطائه
االبداعي.

صالح رئيس المؤتمر غير بعيد
لمن يريد االتعاظ والعبرة.
أم��ا أق��رب الترجيحات للصحة
وبحسب م��ص��ادر مطلعة على
نتائج االجتماع ف��إن اصطحاب
الرئيس للمنشق يأتي بهدف
كشفه أمام قيادة قطر ومطالبتها
بتحويل ال��دع��م ال���ذي تقدمه
للمنشق في الخفاء الى تحويالت
مكشوفة لمشاريع يستفيد اليمن
منها.

أشاد نائب سفير االتحاد األوروبي بصنعاء جان ماري صفا،
بفكرة تبني المؤتمر الشعبي العام مشروع الدولة المدنية
الديمقراطية العادلة والدخول بها في مؤتمر الحوار الوطني المقرر
عقده في نوفمبر المقبل.
وقال في زيارة له لعضو المجلس األعلى للقاء المشترك د .محمد
عبدالملك المتوكل« :مهم جداً لو أن يتبنّى حزب المؤتمر مشروع
الدولة المدنية الديمقراطية العادلة قي مؤتمر الحوار الوطني» موضحاً
بأن دول االتحاد األوروبي سيكونون سعداء جداً في حال تبنِّي المؤتمر
ذلك وستكون هذه خطوة مهمة جداً جداً».
وكان نائب سفير االتحاد األوروبي بصنعاء قد زار المتوكل االربعاء

 58يمني ًا في معتقل جوانتنامو
تتجاهلهم الحكومة
أع�����ل�����ن
م��ح��ام��ون
وحقوقيون يمنيون
أن ( )58من أصل
(  )98معتق ً
ال في
ج��وان��ت��ن��ام��و لم
ت��ث��ب��ت ادان��ت��ه��م
ب��ت��ه��م االره�����اب
واالنتماء للقاعدة،
وط��ال��ب��وا حكومة
ال���وف���اق الوطني
تفهم وض��ع هؤالء
المعتقلين واالسراع
ب��اس��ت��ق��ب��ال��ه��م
أس���وة ببقية دول
المنطقة.

إلى منزله وتناقشا حول مضمون زيارته األخيرة للزعيم علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ونقلت صحيفة (اليمن اليوم) عن المتوكل القول« :سألني نائب سفير االتحاد
األوروبي عن زيارتي للرئيس السابق وأخبرته أن النقاش تمحور حول مشروع
الدولة المدنية الديمقراطية العادلة ،وطلبت منه لو يقترح على المؤتمر الشعبي
العام بتبنيها والدخول بها في مؤتمر الحوار ،ثم سألني عن رد صالح فقلت له
إنه أبدى استعداده وأنه سوف يوجه المؤتمر بذلك ،فقال نائب السفير هذا جيد
ومهم جداً لو أن المؤتمر يتبنى هذا المشروع في مؤتمر الحوار الوطني.
وأضاف «وسنكون في االتحاد األوروبي سعداء جداً لو أن هذا يحدث ،وهي
خطوة في غاية األهمية».

الصحافي عباس الشامي..
في ذمة اهلل
نعى قطاع الفكر والثقافة واإلعالم في
المؤتمر الشعبي العام وفاة اإلعالمي
والكاتب الصحافي االستاذ عباس الشامي
عضو اللجنة الدائمة عن عمر ناهز السبعين
عاماً.
وعبَّر إعالم المؤتمر عن تعازيه الحارة
ألسرة الفقيد الشامي ..الفتًا الى أن رحيله
خسارة للوسط االعالمي والصحافي اليمني،
وك��ان له أدوار إعالمية وسياسية ب��ارزة في
خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي
العام ،وللفقيد عباس الشامي
ع��دة م��ؤل��ف��ات أب��رزه��ا كتاب
«التوثيق الصحافي بين النظرية
والتطبيق» وكتاب «يهود اليمن
قبل الصهينة وبعدها».

أنصار الشريحة!!

< نجيب شجاع الدين

أعتقد أننا اليمنيين الصائمين شهر رمضان إيمانًا
واحتسابًا ال نفكر في االقتراب من الجنة وتحقيق
تمنيات أن نكون الى جوار األنبياء والصالحين عن طريق
الرسائل القصيرة الـ.SMS
وال نرغب في مالمسة وفتح الريان أعظم األب��واب
وأشهرها على االطالق في الدنيا واألولى واآلخرة وذلك من
باب استغالل عروض وتخفيضات شركات الهاتف النقال
لهذه الخدمة الدينية بـ 150ريا ً
ال فقط لفترة محددة.
يتضاعف األجر في شهر العبادة وتطول أوقات االستغفار
وترتيل القرآن ويتسابق الكثيرون لفعل الخير والعطف
على الفقراء والمحتاجين ويتوحدون في تأدية الصلوات
الخمس ما يمأل القلوب وهذه األرض رحمة وعد ً
ال وإحساناً.

هل جربت أن تستبدل كل هذا بأسلوب سهل يكفيك
كرت أبو  500ريال لتشحن رصيدك حسنات مع زيادة
مجانية بنسبة  %20في إطار الشبكة وليس بعشرة أمثالها.
يقينًا فقد حان الوقت بعد ما شهدته بالدنا من حوادث
أثناء األزم��ة أن نطالب السياسيين وشركات الدعاية
واإلع�لان وخطباء المساجد بإعفائنا من مواهبهم في
استخدام أمور الدين والعقيدة لمجرد اصطياد العبد هلل
وكسب قناعاته في اتجاهات معينة تخدم مصالحهم
لدرجة قد يتحول معها االنسان المسلم الى ثمرة قتل
وفجيعة كبرى.
لست من أنصار الشريحة ممن يحصر قضاء ساعاته في
عد النجوم وبحث مسألة االندومي معها كشيء جميل

والحب جميل ولست من أنصار الشريحة كعاشق وطفران
في أقل اللحظات توقعًا للرومانسية تذكره بنفسها
فيتذكرها ويتخيل أنه أول من وطأت قدماه وجه القمر..
بكل بساطة هذه إهانة أبعد منها تجليات فكرة جديدة أن
للحب الذي عايشه واقعاً مثيراً وأرضاً مختلفة.
ولست من أنصار الشريحة كبعض المسؤولين ممن
يتفقدون أحوال الرعية والناس نيام باتصال كيف الحال
معاكم سكر ،دقيق ،زيت؟
لست من أنصار الشريحة أو غيرهم ممن يرون أنهم
الوحيدون القادرون على تفسير نصوص القرآن ،ولهذا
السبب فإن البقية من اخوانهم المسلمين إما مخالفون
لإلسالم أو من أتباع الديمقراطية االمريكية.

