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هالل ينفي اخبار جزيرة الشلفي
نفى أمين العاصمة عبدالقادر هالل ما نشرته قناة   

»الجزيرة« على لسانه بخصوص الكشف عن خلية ارهابية 
كانت تخطط لمهاجمة صنعاء بعبوات ناسفة.

وأكد هالل بأنه لم يصرح لمراسل »الجزيرة« بصنعاء أحمد 
الشلفي او غيره حول الكشف عن 200 حزام ناسف في 12 دكانًا 

في حي القادسية بأمانة العاصمة.

وأوض��ح هالل بأنه اثناء حضوره اجتماعًا للجنة الفنية 
للتحضير للحوار الوطني سأله الرئيس عبدربه منصور هادي 
عن قضية التفجير الذي وقع بحي القادسية فرد عليه بأنه 
تم العثور على عدد من التوصيالت الكهربائية والصواعق 
وتجهيزات اخرى، وان الجاني أعدها في السوق لالنتقام من 

أحد غرمائه.

ف��ي أول ت��ح��دٍ ل��ه��ا على   
المستوى الداخلي إلثبات 
أنها استحقت جائزة نوبل للسالم 
عن جدارة واقتدار.. خسرت توكل 
كرمان أمام الناشطة الحقوقية 
أمل الباشا باختيارها ناطقًا رسميًا 

ر  ا للحو لفنية  ا للجنة 
ال��وط��ن��ي وذل����ك في 

اقتراع سري ألعضاء 
لجنة ال��ح��وار التي 
يشكل أك��ث��ر من 
نصفها اإلص��الح 
وأحزاب المشترك 
وت��اب��ع��ون لهم 
م��م��ث��ل��ون عن 

الساحات.
أم����ل ال��ب��اش��ا 
ال���ح���ق���وق���ي���ة 

ح��ص��ل��ت 
على 13 
ص���وت���ًا 
وت��وك��ل 

الناشطة السياسية حصلت على 9 
أصوات.. صاحبة جائزة نوبل تخلى 
بطريقة  وبينوا  أصحابها  عنها 
ديمقراطية لتوكل أن نوبل ال 
تعني لهم شيئًا أو أنها مختلفة عن 

النساء، فجميعهن بنات 9 أشهر.
م��ا يثير االس��ت��غ��راب 
أن أص���وات أعضاء 

االص��������الح 

وق��ي��ادات في المشترك منعت 
ص���وت ت��وك��ل م��ن أن يكون 
التي  الناطق الرسمي، وه��ي 
كانوا يصفقون لها أثناء األزمة 
عند سماع صوتها تقول لهم 
من منصة ساحة التغرير: شعبي 

العزيز.
ول��أس��ف ه��ذا االس���م )شعبي 
العزيز( لم يصوت لتوكل 
في لجنة الحوار الوطني، 
وما يثير االستغراب- 
- أن الناشطة  ايضًا
أم��ل الباشا واجهت 
قبل وبعد دخولها 
س���اح���ة ال��ت��غ��ري��ر 
تهديدات وانتقادات 
ح��ادة من قيادات 
في حزب االصالح 
لكنها في األخير 
ف������ازت ع��ل��ى 

توكل.

رمضان هذا العام

الفضائيات تؤذّن ألربع صلوات.. 
ومدفع اإلفطار مسروق!!

تغيرات ليست بالبسيطة طرأت   
على شهر رم��ض��ان ه��ذا العام 
استجابة لمتطلبات الخروج من األزمة 
ومنعًا لتداخل االش��ارات المطلوبة في 
فهم االصوات وماذا تعني.. لم يعد أحد 
من المواطنين ينتظر سماع دوي مدفع 
االفطار والسحور كواحدة من العادات 
المألوفة واالساسية المميزة لطقوس هذا 

الشهر منذ عشرات السنين.
ربما أدرك القائمون على األمر ان الشهور 
التي مضت على اليمن واليمنيين كانت 
كلها مدافع وقذائف ورصاص كالشينكوف 
وقناصة وعبوات ناسفة تأكل من لحم 

المواطنين االبرياء وتشرب من دمائهم..
تغيرت الصورة في االذه��ان اليوم ال 
ر مدفع رمضان- لو لم يتوقف- الناس  يذكَّ
بالتمر والسنبوسة وإنما بالمتاريس وقطع 
الطرقات واحتالل المدارس والمنشآت 

العامة.
األمر اآلخر واألخطر أنه من بعد رمضان 
الماضي اصبحت عملية رج��ع الصدى 
مشوشة وفالتة، لذلك ليس من الضروري 
ان تصنع عادة رمضان مرتين في اليوم 
أزمة بالكاد تم تهدئتها بعد تدخل دول 

الخليج ومجلس األمن الدولي أيضًا..
ان  للدولة  ال يمكن 

ت��س��ت��م��ر ف���ي ه��ذه 
العادة وتطلق مدفع 
رم��ض��ان ن��ظ��رًا ألن 
ه��ن��اك م���ن خصص 
صواريخ »لو« للرد على 
ه��ذا المدفع، وهناك 
م��ن أخ����رج ال��دب��اب��ات 
إل��ى ال��ش��وارع ونصب 
الصواريخ في الجامعات 
للرد القوي والسريع على 
أي استفزاز قد يصدر من 
المدفع.. ويستهدف مطالب 

الشباب، وه��ذه الخطوة- 
بحد ذاتها- اعتبرت فكرة 
جهنمية ونالت شهادة تقدير 
كلية في  نائب عميد  م��ن 

جامعة صنعاء فقط.

ال تستغرب إذا قيل إن منع إطالق مدفع 
رمضان لهذا العام يأتي ضمن اجراءات 

الوفاق واتباعها لسياسة  حكومة 
ومنع  لتقشف  ا

التبذير بممتلكات الشعب الذي يجب ا ن 
يستفيد من السالح بعيدًا عن استخدامه 

في الهواء..
أحد الوزراء يفسر ان مدفع رمضان 
كان سبب هروب المستثمرين من 
اليمن والشك ان إلغاءه سيجذبهم 
من جديد وس��وف تنتعش أعمال 
االستثمار والصناعة والتجارة في 
ال���وزارة التي في الحصبة جوار 
متاريس وأطقم عصابة أوالد 
المستثمرون  سيذهب  األحمر 
ال��ع��رب واألج��ان��ب إل��ى هناك 
إلعالن رغبتهم أمام بن طالب 
في استغالل التسهيالت والمزايا 
الممنوحة لهم لالستثمار في 

اليمن.
ما نخشاه- فعاًل- أن تُصدق 
شائعة تقول إن��ه تم نهب 
مدفع رمضان أثناء األزمة، 
وهو اآلن لدى تاجر كان قد 
اش��ت��رى قبل أي��ام كرسي 

وزير الداخلية.

  
يالحظ أن القنوات الفضائية اليمنية الرسمية 
واألهلية والخاصة تحرص على إعالم الناس 
الفجر والظهر والعصر والمغرب..بموعد الصلوات وتبث في وقت واحد أذان صالة 

ماذا عن أذان صالة العشاء؟! تبثها قناة االيمان 
فقط، وبقية القنوات اليمنية مشغولة بمسلسالت 
عدد أرجل الصرصور!؟ومسابقات جوائز جنيه ذهب لكل مواطن يعرف كم 

وال مجال حتى إليراد شريط قصير بكلمات مختصرة 
تذكر بموعد صالة العشاء، كونوا معها أو كونوا معنا.

العشاء أثابكم اهلل!

هيكل يحّذر من فتنة مذهبية يقودها
 »اإلخوان« في اليمن

مخاوف من سيطرة اإلصالح على حملة »أمل« 

حّذر الكاتب والمحلل السياسي »محمد حسنين هيكل«  
من دخول العرب في فتنة المذاهب كون ذلك »سيؤدي 

إلى كوارث بدايتها ما نراه في اليمن.
وانتقد هيكل عدم استيعاب »االخ��وان المسلمين« 
لما يحدث، مرجعًا ذلك إلى ما سمّاه »نشوة االعتراف 
بشرعيتهم والتي لم تعطهم فرصة كافية لدراسة دواعي 
االعتراف بعد نشوة االعتراف«. وأوضح أن »االعتراف 
االميركي والغربي ب�«اإلخوان المسلمين« لم يجد قبواًل 
بحق لهم وال تقديرًا تجلت دواعيه فجأة امام المعترفين، 
وال اعجابًا وال حكمة، لكنه جاء قبواًل ولو جزئيًا بنصيحة 

عدد من المستشرقين بينهم
ول��ف��ت إل��ى أن »ما 
ح��دث ف��ي بداية 
بنصائح  لقبول  ا
ال��م��س��ت��ش��رق 
»ب���رن���ارد ل��وي« 
ه��و أن السياسة 
حاولت  االميركية 
توظيف قادة وزعماء 
م��ن ال��ع��رب لتحقيق 

المطلب، وعلقت أهمية ظاهرة على جهود االمراء ورؤساء 
دويالت الخليج في محاولة تغيير طبيعة الصراع الرئيسي 
في المنطقة من صراع )عربي اسرائيلي( إلى صراع )عربي 
فارسي(«، مشيرا إلى أن »النجاح لم يكن بمستوى ما يطلبه 
الكبار في واشنطن وغيرها«، ف�«تجددت نصيحة االستشراق 
بأن االفضل فاعلية للمواجهة لتصبح أقوى إذا انتقلت من 
كونها حكومات أمام حكومات لكي تصبح مجتمعات ضد 
مجتمعات، ولتكن المواجهة بين المذاهب االسالمية كونها 

عداًء مباشرًا وأعمق نفاذًا
وتطرق هيكل إلى التوجه األميركي نحو تشجيع وتوسيع 
المواجهة بين جماعات سنية وأخرى شيعية، فقال: »بهذا 
القصد طرأت مسألة االعتراف ب�اإلخوان وبقبول مشاركتهم 
شرعيًا فيما كان محظورًا عليهم من قبل واإلخوان تنظيم سني 
نشيط«، معتبرا أنه »من المفيد كذلك أن يرى أصحاب الطلب 
هذه اللحظة ان يكون ل� اإلخوان السنة دور على مستوى الشارع 

العربي في مواجهة مع الشيعة في قلبه
وأردف »كان من حق االخوان ان يعترف بهم لكن واجبهم بعد 
النشوة ان يطلوا على بواعث االعتراف، بمعنى ان حقهم صحيح 
لكن توظيف هذا الحق في تأجيج فتنة في االسالم لمصلحة 

آخرين خطًأ، خصوصًا في هذه الظروف.

> عبر مراقبون وق��ي��ادات مجتمع  
مدني عن قلقهم الشديد من اعتزام 
حزب اإلصالح إفشال حملة »أمل« لمساعدة 
الشعب اليمني التي دعا إليها أمين عام 
منظمة التعاون اإلسالمي عبر عدة قنوات 

فضائية عربية ودولية.
مشيرين إل��ى أن تكفل ح��زب اإلص��الح 
باستالم المساعدة المقدمة من االمارات 
وتوزيعه لها من منطلق سياسي وحزبي 
لتكون حكرًا على أعضائه واشتراطه على 
المحتاجين تقديم طلب عضوية االنتماء 
لإلصالح أدى إلى حدوث خالفات كثيرة في 

عدة محافظات في اليمن.

وشدد المراقبون على ضرورة منع اإلصالح 
وباقي األح��زاب من التدخل في عمليات 
استقبال وت��وزي��ع المساعدات الغذائية 
المقدمة لبالدنا ضمانًا لتحقيقها األهداف 
الخيرية المرجوة لتخفيف معاناة الشعب 

اليمني من الفقراء والمحتاجين.
 وكان أكمل الدين احسان أوغلو قد دعا 
األمة اإلسالمية لتقديم يد العون والمساعدة 
الخوانهم اليمنيين وجمع 210 ماليين دوالر 
بشكل عاجل للتخفيف من أعباء النقص في 
األمن الغذائى والذي يعاني منه ما يربو عن 
عشرة ماليين يمني  تضرروا نتيجة األزمة 
السياسية إضافة إلى أعباء ايواء النازحين 

وتوفير الخدمات الصحية واألساسية.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة 
ل�»الميثاق« أن قيادات في اإلصالح تواصلت 
يوم الجمعة الماضية مع أمين عام منظمة 
التعاون اإلسالمي وطلبت منه اسناد مهمة 
تسليم أموال الحملة إلى اإلصالح ووعدت 
بأنها ستقوم بتوزيعها بشكل صحيح انطالقًا 
من خبرة الحزب في العمل الخيري داخل 

اليمن.
ونوهت المصادر إلى أن قيادات اإلصالح 
أكدت ألوغلو انها وضعت برنامجًا مدروسًا 
لتغطية أموال الحملة اإلسالمية على 6 محاور 

لمشاريع تحتاجها اليمن بشكل عاجل.

عمار صالح يطالب بمحاسبة 
مروجي األكاذيب

سَخِر العميد عمار محمد عبداهلل صالح وكيل  
جهاز األمن القومي السابق من االفتراءات 

واألخبار المضللة التي نشرها موقعا »عدن اون 
الين وعدن يوست« وتتهمه فيها بأنه يدير 

خلية لتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط 
وان��ه يتواصل مع المخابرات االيرانية، 
اضافة الى انه باع لدول معلومات سرية 

تضر بأمن واشنطن.
وأك���د العميد ع��م��ار محمد 
عبداهلل صالح في رسالة شكوى 
قدمها الى نقيب الصحفيين 
اليمنيين عبر محاميه ان هذه 
المعلومات ال أساس لها من 

الصحة وتأتي في إطار حملة 

اعالمية قذرة تستهدفه شخصيًا لغرض اإلساءة اليه 
والتشهير به امام الرأي العام بدون وجه حق 
وتحريض الرأي العام ضده، وذلك خدمة لمن 
ال خير فيهم لهذا الوطن وتحقيق مآربهم 
ونواياهم العدوانية تجاه شخص العميد 
عمار محمد عبداهلل صالح بحسب ما جاء 

في الرسالة المقدمة لنقابة الصحفيين.
وط��ال��ب��ت ال��رس��ال��ة نقابة 
الصحفيين بسرعة اتخاذ 
االجراءات المتبعة في مثل 
هكذا حاالت، مالم فإنها 
 ، لية لمسئو ا ستتحمل 
وقد يضطر ذلك للجوء 

الى القضاء.

أمل الباشا تفوز على توكل

حاكم رأس الخيمة يتهم »اإلخوان« 
باإلساءة لإلمارات ورموزها

ق��ال الشيخ  
س���ع���ود بن 
صقر القاسمي عضو 
ال��م��ج��ل��س االع��ل��ى 
لأمارات حاكم رأس 
الخيمة ان مجموعة 
من ابناء هذا الوطن 
»اج��ت��م��ع��وا على 
الى  يهدف  تنظيم 
تخريبه واالس���اءة 
اليه ول��رم��وز دول��ة 
االم���ارات ولتراثها 
العظيم«، في اشارة 

الرت���ب���اط ح��ل��ق��ات 
اماراتية بتنظيم االخوان المسلمين 

العالمي.
حافظوا على هذه الدولة ووصلوا 
بوالئهم واخالصهم واوصلوا سمعة 

بلدهم ألقاصي الدول 
ف��ي ال��ع��ال��م وع��رف��وا 
بأنهم اهل عمل واهل 

نخوة«.
وذكر في كلمته »من 
ضل عنا نهديه ومن 

شذ عنا نرده«.
وكانت االم��ارات قد 
اعتقلت ح��وال��ي 50 
ش��خ��ص��ا ف��ي قضية 
الخلية المتهمة بالعمل 
ض���د ن��ظ��ام الحكم 
والدستور االماراتي، 
او ما يطلق عليهم ب�� 

»خوارج البيعات الخارجية«.
وتتهم السلطات االماراتية الخلية 
لمي  لعا ا لتنظيم  ا م��ع  مل  لتعا با

لالخوان المسلمين.


