
االثنين : 14 / 1 / 2013م 8
 الموافق :2 / ربيع أول / 1434هـ 

العدد: )1644(

نفى أوالد أقدم موظفي البرلمان  
ما نشرته صحيفة »المصدر« 
على لسان والدهم المتوَّفى األربعاء 
الماضي من إس��اءات لرئيس مجلس 
النواب يحيى علي الراعي وللشيخ محمد 

بن ناجي الشايف عضو المجلس.
وقال أوالد محسن العذري: إن والدهم 
ذلك  مثل  منه  أن يصدر  يمكن  ال 
الكالم المنشور.. مضيفين في اتصال 
لصحيفة »الميثاق« : »على العكس كان 

والدنا ال يذكر الراعي والشايف إال بكل 
خير«.

وأكدوا أن االثنين كانا يعامالن والدهم 
باحترام لسنّه وقِدم عمله في البرلمان 

منذ نشأته قبل أربعة عقود.

نجيب  شجاع الدين

يخسر دائمًا

رغم تباين اآلراء حول أداء المنتخب   
الوطني في منافسات خليجي )21( 
بالمنامة، فإن الحقيقة الثابتة أنه ال يزال 

كعادته يخسر دائمًا..
أحسب انه كان أمام منتخبنا فرصة وحيدة 
للفوز وهي عن طريق الحوار، لكن لألسف 
يبدو أن الفريق الفني لالعبين الذي يرأسه 
المدرب البلجيكي توم ينقصه حضور اللواء 
علي محسن قائد الفرقة األولى مدرع سابقًا 
إلى جانب عدد من قيادات المشترك.. لألسف 
لم يبادر اللواء إلى إعالن انضمامه وتأييده 
السلمي لفعاليات خليجي )21( ومطالب ا 

لجماهير ورغبتها في فوز اليمن بالكأس..
ولألسف أيضًا فإن أستاد خليفة الدولي ال 

تعتمد اضاءاته على محطة مأرب الغازية..
كما أن األحمر- الصفة الخاصة بفريقنا 
الوطني- ال تعني ارتباطه بتشكيلة مشائخ 
الحصبة ولم يساهم وديًا أو عدائيًا في تنفيذ 
هجوم على وكالة األنباء اليمنية سبأ ومكتب 

الطيران المدني.. الخ.
ما علينا إاّل أن نشفق على أف��راد الجالية 
اليمنية في البحرين كونها شجعت بروح 
رياضية عالية استثنائىة دون ان تنتظر من 
المنتخب الوطني تسجيل أهداف وإنما عدم 

السماح بحفر شباك اليمن ألكثر من مرتين.
صحيح أن الالعب اليمني يعاني حالة نادرة، 
إذ يصاب بالدوخة وزغللة في العينين وألم في 
مفاصل قدميه كلما وصل إلى منطقة جزاء 
الخصم، ال يسدد وإنما يسقط على األرض 
منتظرًا من الجماهير- التي على أعصابها 
تقِع أن تصرخ له باحتفاء يا سالم، وليس يا 

غارتاه..
المسألة.. مسألة وقت، ففي خليجي )21( 
تقلص الفارق إلى هدفين مقارنة بأربعة 
أه���داف ف��ي خليجي محافظة ع��دن أم��ام 
السعودية، ما يشير إلى أن البطولة المقبلة 
سنخرج بنتيجة التعادل السلبي.. في البطولة 

الثالثة ربما نكسب.

أوالد العذري ينفون ما ورد في صحيفة »المصدر« من إساءات للراعي والشائف

حرية الصحافة في خطر

وزيرة حقوق اإلنسان تواصل حربها ضد إعالم  المؤتمر

قيران: محرقة تعز الوجود لها

تعيش اليمن أس��وأ مرحلة في  
مجال الحريات الصحفية واالعتداء 
على الصحفيين وممارسة االساليب القمعية 
ضدهم.. وليس أدل على ذلك من استمرار 
قيام وزيرة حقوق االنسان برفع الدعاوى 
الكيدية ضد موقع »المؤتمر ن��ت« في 
ممارسة لترهيب االعالميين المؤتمريين 
ومحاولة االساءة اليهم من خالل استغالل 
المنصب العام لتحقيق ذلك.. يأتي ذلك في 
الوقت الذي تعيش فيه اليمن ابشع اساليب 
انتهاكات لحقوق االنسان كما يعيش مئات 
اآلالف في العاصمة محاصرين ومحرومين 
من حقوقهم بسبب تغاضي وزيرة حقوق 
االنسان عن مليشيات المشترك  وكان 
االج��در بها ان ترفع دع��وى ضد اح��زاب 
تدافع عن  انها فعاًل  لتؤكد  المشترك 
حقوق اليمنيين بصدق وامانة وتحرص 
على احقاق العدالة للجميع بغض النظر 
عن جنسه او لونه او معتقده او انتمائه 

السياسي، او لتحركت الوزيرة وذهبت لمقاضاة من يتحدون االرادة 
الدولية ويواصلون تجنيد االطفال واستغالل فقرهم  للزج بهم في 
معارك لتحقيق مصالح خاصة  او غير ذلك  .. لكن لألسف هاهي  دعاوى 
وزيرة حقوق االنسان تظهر انها انتقامية بدليل ان الزميل عبدالملك 
الفهيدي رئيس تحرير المؤتمرنت الذي مثل االثنيين  أمام نيابة 
الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه في شكوى هي الثانية ترفعها 

وزيرة حقوق اإلنسان حورية مشهور ضد موقع  المؤتمرنت..
في الوقت الذي  ال تزال محكمة الصحافة والمطبوعات تنظر في 
القضية التي رفعتها الوزيرة مشهور ضد المؤتمرنت في أكتوبر 
الماضي ، حيث فوجئ الزميل عبدالملك الفهيدي -رئيس تحرير 
المؤتمرنت- باستدعاء من نيابة الصحافة للتحقيق معه في شكوى 
جديدة رفعتها وزيرة حقوق اإلنسان على خلفية نشر خبر انتقدت فيه 
مؤسسات مدنية حملة التهديد التي طالت نشطاء مدنيين وحقوقيين 

من قبل وزيرة حقوق اإلنسان.
وكان الموقع  نشر في أكتوبر الماضي 
خبرًا بعنوان )حكومة باسندوة تهدد 
نشطاء حقوق اإلنسان( وهو خبر استند 
إلى بيان استنكار من ائتالف مؤسسات 
المجتمع المدني اليمني )شركاء( لحملة 
التهديد واإلرهاب الفكري التي تعرضت 
لها قيادات منظمات حقوق اإلنسان اليمنية 
من قبل الوزيرة حورية مشهور- حسب 

بيانهم.
بيان االستنكار الصادر عن )شركاء( 
ض��د وزي���رة حقوق اإلن��س��ان نُشر في 
معظم المواقع والصحف اليمنية ومنها 

المؤتمرنت.
الى ذلك أكد الزميل عبدالملك الفهيدي 
-رئيس تحرير موقع المؤتمر نت- تعمد 
وزيرة حقوق اإلنسان رفع دعوى قضائية 
ضد الموقع على خلفية نشره بيانًا صادرًا 
عن منظمة مدنية كغيره من المواقع 
والصحف األخرى بأنها دعوى ذات أبعاد سياسية، ومحاولة من وزيرة 
حقوق اإلنسان لممارسة اإلرهاب الفكري ضد اإلعالميين والصحفيين 

العاملين في وسائل إعالم المؤتمر الشعبي العام .
وأضاف: مع احترامي الكامل لحق وزيرة حقوق اإلنسان حورية 
مشهور في رفع الدعوى ، إال أن ما يثير التساؤل هو تعمد الوزيرة 
الشكوى بالمؤتمرنت وحده، في حين أن الخبر نُشر في معظم 
المواقع اليمنية، ناهيك عن كون الشكوى تأتي في وقت ال تزال فيه 
محكمة الصحافة والمطبوعات تنظر في قضية سابقة رفعتها الوزيرة 

ضد المؤتمرنت ورئيس تحريرها.
وتعد وزيرة حقوق اإلنسان في حكومة الوفاق الوطني حورية 
مشهور أول وزيرة حقوق إنسان في اليمن منذ استحداث الوزارة 
في العام 2003م تالحق الصحافة والصحفيين على خلفية قضايا 

نشر..

الفهيدي: 

 دعوى ثانية للوزيرة مشهور 
لدوافع  سياسية

الدكتور محمد السياني :

من المستحيل تجديد 
السجل االنتخابي حاليًا

أوض���������ح   
ال��دك��ت��ور 
 - غي لسيا ا محمد 
ع���ض���و م��ج��ل��س 
ال����ش����ورى عضو 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا 
ل���الن���ت���خ���اب���ات 
واالستفتاء السابق- 
أنه يستحيل اجراء 
انتخابات 2014م 
بي  نتخا ا بسجل 

جديد.
واكد في رسالة رفعها لرئيس 
الجمهورية ورئيس وأعضاء لجنة 
االنتخابات وق��ي��ادات االح��زاب 
السياسية ان��ه من المستحيل 
من الجانب الزمني والميداني 
والفني انجاز سجل انتخابي جديد 
خالل الفترة الزمنية الوجيزة 
التي تفصلنا عن موعد اجراء 

االنتخابات في عام 2014م.
وق��ال السياغي في رسالته: 
إن الفترة حتى م��وع��د اج��راء 
االنتخابات القادمة التتجاوز عامًا 
واح��دًا حيث ان السجل الجديد 
ينبغي ان يكون جاهزًا ونهائيًا 
بحلول شهر ديسمبر من عام 
2013م وه���و م��وع��د ص��دور 
قرار رئيس الجمهورية بدعوة 
الناخبين لالقتراع والتي تسبق 
يوم االقتراع بفترة ستين يومًا 
على األقل مما يؤكد عدم كفاية 
الوقت المتبقي لتنفيذ مراحل 
انجاز السجل الجديد والمتمثلة 
في مرحلة االع��داد والتحضير 
ني  ا لميد ا لتنفيذ  ا ح��ل��ة  م��ر و
االولى.. »قيد وتسجيل واخذ صور 
وبصمات« وكذا مرحلة تصويب 
وتدقيق بيانات الناخبين ومن ثم 
اصدار بطاقات الناخبين الجديدة 
بالرقم الوطني مركزيًا او في 
مراكز المحافظات اضافة الى 

مرحلة التنفيذ الميداني.
مشيرًا إلى أنه بناًء على ما سبق 

ي��س��ت��ح��ي��ل خ��الل 
المتبقية  ل��ف��ت��رة  ا
ق���ي���د وت��س��ج��ي��ل 
حوالى 13 مليون 
ناخب سيكون لهم 
ح��ق االق��ت��راع في 
الوقت ال��ذي ماتم 
للمواطنين  منحه 
من الرقم الوطني 
خ���الل 12 ع��ام��ًا 
الي��ت��ج��اوز ث��الث��ة 

ماليين شخص.
مؤكدًا أن تنفيذ مثل هذا العمل 
خالل فترة وجيزة لن يكون دقيقًا 
وستتخلله الكثير من االخطاء 
اثناء جمع وادخال بيانات وصور 

وبصمات المواطنين.
وقال السياغي: إن الغاء السجل 
الحالي جملة وتفصياًل يعتبر خطأ 
فادحًا وتبديدًا إلمكانات هائلة 
وأموال ضخمة تصل الى مايقارب 

17 مليار ريال.
الحالي  السجل  أن  م��ؤك��دًا 
التعتريه أي��ة اخطاء مخلة او 
جسيمة حيث اجريت عليه عمليات 
مراجعة وتصحيح قانونية وفنية 
ئها  بإجرا تقوم  كانت  دقيقة 
اللجنة العليا لالنتخابات السابقة 
مركزيًا بصورة دائمة اثناء فترات 
الفراغ وايضًا بصورة دورية قبل 
وبعد أي عملية انتخابية من خالل 
فرق عمل محترفة وبرمجيات 
ذكية ومتطورة وبإشراف ومتابعة 

منظمات دولية.
واقترح السياغي اجراء االستفتاء 
على الدستور الجديد واالنتخابات 
ال��ق��ادم��ة م��ن خ��الل استخدام 
السجل الحالي بعد اجراء عملية 
مراجعة وتصحيح مركزية من 
خالل عمل قانوني وفني يمثل 
اللجنة العليا لالنتخابات واالحزاب 
السياسية لتبديد أي شكوك تراود 
أي طرف سياسي حول السجل 

االنتخابي.

قال مدير أمن محافظ تعز االسبق عبداهلل  
قيران  ان ماحدث من أعمال قتل ضد محتجين 
شباب في ال�25 من فبراير 2011م كانت قتااًل بين 
وحدات أمنية وعناصر من تنظيم القاعدة وذلك في 

أول حديث علني للرجل عن وقائع القتل هذه .
ونفى قيران في لقاء معه على قناة »اليمن 
اليوم« ان تكون قواته األمنية قد استخدمت اي 
قوة مفرطة ضد محتجين سلميين في عدن.. 
موضحًا ان تظاهرة المحتجين الشباب السلمية 
انتهت عند المغرب.. وفي ساعة متأخرة من الليل 

هاجم مسلحون من القاعدة مبنى المحافظة، األمر 
الذي دعا قوات األمن إلى استقدام قوة أمنية قامت 
بخوض قتال مع من قال إنهم عناصر من القاعدة .
ونفى قيران صلته بمزاعم احراق محتجين في 
ساحة احتجاجات مركزية بتعز، مؤكدًا ان هذه 

المزاعم ال اساس لها من الصحة .
وقال قيران: ان االطراف المناهضة له بتعز زعمت 
تعرض 50 شخصًا لالحراق، لكنه قال ان الرقم 
تناقص الى 20 ومن ثم الى 10، والحقًا أوردت 

اسماء لمعاقين تبين الحقًا انهم احياء يُرزقون.

اعالميو المؤتمر يدينون تهديد الزميل قطران
المؤتمر    إع��الم��ي��و  واستنكر  دان 

الشعبي العام التهديدات التي تلقاها 
الزميل سلطان قطران رئيس تحرير موقع 
حضرموت نيوز مساء يوم األحد الفائت في 
تمام الساعة ال12 ليال الموافق 6يناير 

2013م من الرقم ) 773106138(.

وطالبوا وزارة الداخلية التحقيق في 
الواقعة والكشف عن الجناة وتقديمهم 

للعدالة.
وحذروا من مغبة التعرض للزميل قطران 
بأي أذى مطالبة الجهات األمنية بتوفير 

الحماية له وألسرته.

قيادي بـالـ«قاعدة« 
يؤسس حزبًا سياسيًا

السابق   لقيادي  ا أعلن 
في تنظيم »القاعدة« 
رشاد محمد سعيد المعروف باسم 
»أبو الفداء« عن اعتزامه مع عدد 
من القيادات السابقة في التنظيم 

باليمن تأسيس حزب
سياسي ذي هوية إسالمية.

وأكد ابو الفداء إنَّ الحزب تحت 
التأسيس ويسمى )االتحاد اليمني 
لإلنقاذ(، وأنهم تقدّموا بطلب 
الحصول على ترخيص مزاولة 
العمل السياسي ورخصة إنشاء 
الحزب لدى لجنة شؤون األحزاب 
والتنظيمات السياسية وحصلوا 
على الوثائق المطلوبة«، وينفي 
مؤسّسو الحزب أن يكون تابعًا 

للتنظيم..
 وأوض��ح رش��اد أنَّهم في طور 
ملء االستمارات والبيانات وجمع 
التوقيعات المطلوبة للمؤسسين 
وبياناتهم الشخصية، حيث يشترط 
القانون اليمني لتأسيس أي حزب 
 2500 أن يوّقع على تأسيسه 
شخص ينتمون لكافة المحافظات.

ونفى أبو الفداء لصحيفة »الشرق 
األوس��ط« أن يكون الحزب ذراعًا 
سياسية لتنظيم القاعدة، قائاًل: 
إنَّ��ه ح��زب سياسي مفتوح لكل 
اليمنيين، لكن هويته إسالمية، 
داعيًا الجميع إلى وضع السالح 
واالت��ج��اه نحو العمل السياسي 
وندعو   ، ء للدما حقنًا  لسلمي  ا
و  أ سية  سيا ت  نا مكو  - لجميع ا
شعبية- إلى التعاون لفتح قنوات 
للحوار وال��وص��ول إل��ى ما يخفف 

االحتقان.

القطريون غاضبون »أين فتوى القرضاوي«

اجتاحت مواقع التواصل االجتماعي  
في قطر موجة من الغضب وإثارة 
ال��ج��دل بسبب حفل أورك��س��ت��را سيقام 
في الخامس عشر من الشهر الجاري في 
دار األوب���را  »ك��ت��ارا«  بقيادة المايسترو 
»اإلسرائيلي »- األرجنتيني دانييل بارنبويم.
وذل��ك بحسب ما أف��اد ج��دول الفعاليات 

المنشور على الموقع الرسمي للدار.
الغالبية ع��ن »استنكارهم  وق��د عّلق 
الستضافة مايسترو إسرائيلي في دولة 
للمشهد  بتصدرها  عُ��رف��ت  لتي  ا قطر، 
العربي ودعمها للثورات العربية والقضية  

الفلسطينية«.

ومن التعليقات التي ُكتبت »قطر تلعب 
على المكشوف في ظل المقاطعة العربية  
إلسرائيل وهذا التطبيع في العالقات منذ 

زمن طويل وبدأ يرى النور«.
فيما طالب مغردون آخ��رون على تويتر  
اإلعالمي القطري الشهير عبداهلل العذبة 

بالتعليق على الحدث.
وتساءل البعض عن رد فعل علماء الدين 
على رأسهم رئيس االتحاد العالمي  لعلماء 
المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي حامل 
الجنسية القطرية، فقال أحدهم :  »أود أن 
أسأل أين العريفي والعوضي والقرضاوي 

وفتاواهم، لم نسمع شيئًا«..

على خلفية تبرؤ اإلصالح من كتاب الصبري..

الدكتور الفقيه: صراع األجنحة داخل اإلصالح ال يمكن كبته بعد اليوم
قال الدكتور عبد اهلل الفقيه  

-اس��ت��اذ العلوم السياسية 
بجامعة صنعاء - إن بعض اعضاء 
حزب اإلصالح ال يريدون االعتراف 
بوجود صراعات اجنحة داخل حزبهم 
تم كبتها خالل سنوات النضال ضد 

ما اسماه بالطغيان.
وأش��ار الفقيه -في صفحته على 
الفيسبوك الى أنه لم يعد من الممكن 

كبت هذا الصراع من اآلن فصاعدًا.
ولفت إلى أن بعض اإلصالحيين 
اندهاشهم  يعبرون عن  تجدهم 
من مسارعة حزبهم الى التبرؤ من 
كتاب الشيخ عارف الصبري المعنون 

ب�»مؤتمر الحوار عمار أم دمار«.«
وكان التجمع اليمني لإلصالح أعلن 
قبل يومين أن كتاب الشيخ عارف 
الصبري، ال يمثل الحزب، وهو الكتاب 

ال��ذي يحرض ض��د مؤتمر الحوار 
الوطني.

وتعد هذه الخطوة من قبل حزب 
اإلصالح، تأكيدًا على وجود صراعات 
داخلية ، ما يشير إلى أن التيار السلفي 
المتشدد داخل اإلصالح يسعى إلى 
اتخاذ مواقف رافضة للحوار، ورفض 
الدولة المدنية التي تعد المطلب 

األساسي لكل القوى.

اعتقال محاٍم في قاعة محكمة بصنعاء أثناء مرافعته

حضر الى المحكمة للترافع  
عن موكله فأمر القاضي 
بالقبض عليه .. هذه حكاية محاٍم 
حضر الثالثاء إحدى محاكم العاصمة 

صنعاء للترافع عن موكله.
ووفقًا لمراسل »براقش نت« 
فقد ذكر ان محاميًا يُدعى )م . 
ز( حضر مع موكله الى محكمة 
جنوب غرب العاصمة، وانه واثناء 
الترافع مع موكله بقضية مدنية 

اشتبه به القاضي بعد ان الحظ 
عليه كما الحظ عليه الحاضرون 
المحكمة تصرفات  قاعة  في 
غريبة، ورائحة الخمر تفوح من 
فمه، فما كان من القاضي اال ان 

أمر باعتقاله والتحقيق معه.
هذا وقد تدخل مجموعة من 
المحامين لمساندة زميلهم بعد 
القبض عليه وبذلوا جهودًا لدفع 

الشبهات عنه واطالق سراحه.

 الصحفيون يدينون اعتداء مليشيات علي محسن على الطالب

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين االعتداء العنيف الذي تعرض له  
عدد من الصحفيين والمصورين وطالب جامعة صنعاء  من قبل 
مليشيات الفرقة األولى »مدرع«)المنحلة( بجامعة صنعاء أثناء تغطيتهم 

تظاهرة طالبية ضد عسكرة الجامعة.
وقالت نقابة الصحفيين: إنها تلقت بالغًا من المصورين ضيف اهلل 
حمران وأيمن الكبسي يفيدوا بتعرضهما وعدد من المصورين لالعتداء 

العنيف من قبل جنود الفرقة وتكسير آالت التصوير الخاصة بهم.
وجاء في البالغ : إذ تستنكر نقابة الصحفيين هذه الواقعة الخطيرة 
فإنها تطالب بسرعة التحقيق فيها ومعاقبة الجناة وتعويض الزمالء 

عما لحقهم من أضرار.
وجددت نقابة الصحفيين قلقها من تعامل قوات األمن والجيش العدائي 

مع الصحفيين وتصاعد انتهاك هذه الجهات لحرية الصحافة.


