
نحن على وشك 
خــســارة كــل شيء 
اكتسبناه إذا لم 
يتم وضــع نهاية 
ألعـــمـــال الــعــنــف 
ــي تـــحـــاول أن  ــت ال
لعملية  تــفــشــل ا
االنــــتــــقــــالــــيــــة 
السلمية والوصول 
إلى اليمن الجديد.

اعتقد ان هذه المبادرات التي 
نسمع عنها كل ساعة وكل يوم 
كافية لحل كل مشاكل العالم 
ــيــس مشكلة الــيــمــن فقط  ول
لكنه العناد مــن قبل البعض 
والخوف على المصالح من قبل 
البعض اآلخر الذي يجعل الحل 
بعيدًا وعصيًا وسيدخل البلد 
في دوامــة من العنف والعنف 
المضاد وستضيع كل المصالح 

الوطنية

حسن الوريثنادية السقاف

ات
ضاء

 اعتقد أن كثيرين مثلي يشعرون بقلق إ
بالغ تجاه الوضع المأزوم الذي تعيشه 
العاصمة صنعاء إْن لم يكن اليمن بأكملها 
وأنهم الذين يطرحون التساؤالت الحائرة 
حول ما عسى أن يكون عليه مستقبل 
هذه العاصمة التي أصبحت مسرحًا كبيرًا 
ألكثر األزمات سخونة بعد أن كانت حتى 
األمس القريب بمثابة " المركز المقدس 
" الذي يدار الصراع على اليمن من داخله

يـــوجـــد  < ال 
ــــاز حــقــقــه  ــــج ان
أصـــدقـــاء اليمن 
ــــــن خــــســــارة  م
وقتهم وما لهم 
ســـــوى تــدمــيــر 
جيشها ونخبتها 
وأهلها وما وجد 
مـــن اقــتــصــادهــا 

ومدنيتها!

علي ناجي الرعوي رحمة حجيرة

مصدر إعالمي بمكتب رئيس المؤتمر:

«بي بي سي» يسترزق  غراب الـ
باألكاذيب واالفتراءات

سخر مصدر إعالمي في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي  
ات والمزاعم التي تقّول بها مراسل قناة (بي بي سي  عبدالله صالح من االفتراء
العربية) عبدالله غراب والتي زعم فيها أن المبعوث األممي جمال بن عمر اتصل برئيس 

المؤتمر الشعبي وحذره.
وقال المصدر: إن تلك المزاعم التي يروجها غراب ال أساس لها من الصحة وتندرج في 
إطار الهراء الذي يمارسه المجندون العمالء الذين دأبوا على االسترزاق عبر اطالق مزاعم 
ات ال وجود لها إال في رؤوسهم ورؤوس من يدفع بهم إلى هذا المستنقع. وأقاويل وافتراء
«بي بي سي»  وأضاف المصدر: ولألسف الشديد فان المزاعم التي ادعاها مراسل قناة الـ
ليست األولى ولن تكون األخيرة، فهو منذ اندالع األزمة في مطلع العام ٢٠١١م وهو 
يؤدي دورًا مشبوهًا في تعاطيه مع المؤتمر الشعبي العام، ومواقفه الوطنية بأسلوب 
حزبي مقيت يفتقر إلى المصداقية والموضوعية وأبسط قواعد وأخالقيات المهنة 

الصحفية.
ات  وأوضح المصدر أن غراب بتغليبه لالنتماء الحزبي وسعيه الختالق األكاذيب واالفتراء
سيما ما يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام وقياداته 
إنما يسيئ إلى نفسه والى قناة (بي بي سي) وهو 
ما يجعلنا نستغرب من تغاضي القناة عن 
أداء مراسلها الــذي تثار حول تغطيته 
لألحداث في الساحة اليمنية الكثير من 

التساؤالت والشبهات.
وأكـــد الــمــصــدر فــي خــتــام تصريحه 
أن مواقف المؤتمر الشعبي العام 
وقياداته وفي مقدمتهم الزعيم 
ــه صــالــح رئــيــس  ــل ــي عــبــدال عــل
ات  المؤتمر لن تنال منها افتراء
ومزاعم غراب أو غيره 
مــــمــــن يـــغـــلـــبـــون 
مـــــواقـــــفـــــهـــــم 
ـــــيـــــة  ـــــحـــــزب ال
ــة  ــاســي ــســي وال
على أخالقيات 
ـــــة  ـــــهـــــن ـــــم ال

الصحفية ويسترزقون باألكاذيب.

الكحالني يسخر من المحرضين على قيادة الدولة
أعرب االستاذ أحمد الكحالني  

عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
رئــيــس الــوحــدة التنفيذية إلدارة 
مخيمات الــنــازحــيــن عــن أسفه 
ــعــض  ــــد لــــتــــجــــرد ب ــــشــــدي ال
فة  لصحا ا لمحسوبين على  ا
مــن المهنية والمصداقية 
ـــهـــم  ـــت وقـــــــداســـــــة رســـال
واقــدامــهــم عــلــى  اصطناع 
اخبار كــاذبــة  بمقابل  مالي 

بسيط..
وقال: أتمنى أن أرى قسمات 
وجـــه صحفي عــنــدمــا يتجرد 
عــن مهنيته تمامًا ويكذب 
على أناس هم مازالوا على قيد 
الحياة، ومع ذلك يقوم بنشر 
أخبار ووقائع مصطنعة وملفقة 
و مفبركة هــي فــي حكم العدم 
مـــحـــاوال تــضــلــيــل الـــرأي 

العام..
 

وسخر الكحالني من امثال هؤالء الصحفيين 
وبعض المواقع االخبارية التي ال هدف لها إالَّ 
ات ونشرها ، وهي  تلفيق األكاذيب واالفتراء
اخبار ال تمت للواقع أو الحقيقة ولو بنسبة 

..٪١
 موضحًا ان من يروج هذه االخبار الكاذبة 
معروفون  سواء من الصحف أو صاحب المواقع 

واترفع عن تسميتهم..
واشاد االستاذ احمد الكحالني في الوقت نفسه 
بالصحفيين الشرفاء الذين قد ال يجدون قوت 
يومهم  ولكنهم  يأبون أن يكتبوا كلمة واحدة  
فيها افــتــراء على أحــد مهما عرضت عليهم  
من مغريات حتى وان تعرضوا لألذى اال انهم 

يحترمون اخالق المهنة وقداسة الكلمة..
هذا وكان موقع اخباري مشبوه قد نسب الى 
ناشطين وحقوقيين اتهامهم رئيس الوحدة 
التنفيذية الدارة مخيمات النازحين االستاذ 
احمد الكحالني بتلقي تعليمات من الرئيس 
السابق بتقديم كافة التسهيالت للمعتصمين 
الحوثيين في صنعاء، متجاهلين بتعمد ان 
الحوثيين نهبوا اسلحة ومعدات اللواء ٣١٠ 

في عمران بعد هزيمتهم النكراء..
وسخر صحفيون وسياسيون من تطاول بوق 
اعالمي تفوح منه روائح فساد وقصص غريبة 

على الزعيم  والكحالني..
وقالوا: ان الهدف من نشر مثل هذا الخبر 
المفبرك  هو التحريض على قيادة الدولة وان 
االشــارة لذكر خيام  المعتصمين الحوثيين 
هو من اجل تنبيه الراي العام  بطريقة غير 
مباشرة لمعرفة من ايــن حصل  الحوثيون 
على  كل االسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي 
يحاصر بها الحوثي صنعاء، في اتهام واضح 
لمن يــواصــل  االخـــوان  استهدافهم ضمن 
حملة اعالمية تحريضية ممنهجة  منذ بداية 

احداث عمران..
وبينوا ان الخبر المفبرك قد تضمن رد ممثل 
منظمة االغاثة والذي ينسف االتهامات التي 
تضمنها الخبر صراحة ويؤكد ان حشر الزعيم 
والكحالني هو من أجل تمرير الخبر وبما يخدم 
اهداف االخوان، ولعل نشر الوثيقة التي ليس 
فيها أي ذكر لالستاذ الكحالني  يضع  تساؤالت 

عدة ويظهر من المقصود من وراء النشر..

شرف يناقش ابتعاث أوائل 
الطالب للدراسة في أمريكا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس  
هشام شرف مع السفير األمريكي بصنعاء ماثيو تيلر 
القضايا والمواضيع المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي والمستجدات على الساحة الوطنية.
ومنها موضوع ابتعاث الطالب أوائــل الجمهورية للدراسة 
في الواليات المتحدة للعام ٢٠١٤ - ٢٠١٥ م، واستكمال 
ات الخاصة بسفرهم، وكذلك الطالب الفائزين بامتحانات  اإلجراء
ة المرشحين للدراسة في الواليات المتحدة، باإلضافة إلى  الكفاء
زيادة عدد الفرص التنافسية المتاحة للدراسات العليا للطالب 

اليمنيين في إطار برنامج منح الفولبرايت األمريكي.
وعبر وزير التعليم العالي عن شكر الحكومة والشعب اليمني 
للحكومة األمريكية على الدعم الكبير الذي تقدمه لليمن في 

مختلف المجاالت.
من جانبه أكد السفير األمريكي حرص بــالده على تعزيز 
وتطوير التعاون مع اليمن في مختلف المجاالت وجدد تأكيد 
دعم بالده للتسوية السياسية والمضي في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني.

مصطفى بكري: مارست توكل كرمان الخداع إلسقاط الدولة اليمنية
شن  الكاتب والصحفي البارز مصطفى بكري هجومًا  

عنيفًا على تــوكــل كــرمــان، قــائــًال: "انــهــا صناعة 
أمريكية وان مباركة أمريكا لدورها المشبوه وأدائها المكلفة 
به منحها جائزة نوبل للسالم.. مؤكدًا انها تحرض العناصر 

الجهادية على قتال الجيش المصري.
وقال ان "مواقف اإلخوانية (توكل كرمان) وتحريضها 
الدائم ضد الدولة والجيش المصري ومناداتها لمؤيدي 
الرئيس المعزول محمد مرسى بالجهاد وحمل السالح".. 
مؤكدًا انها "تحمل حقدًا دفينًا لمصر ولعبت أدوارًا 

مشبوهة للتحريض عليها".
(قناة المحور) أن" "  واوضــح في تصريحات لـ

ما أعلنته كرمان ومطالبتها للحوثيين 
بترك السالح واالندماج في السياسة 
ما هو إال لتوافق ذلك مع مصالح إخوان 

اليمن".. مشيرًا إلى أن ما يحدث في اليمن اليوم لم تكن 
مصر بعيدة عنه لوال يقظة الشعب المصري وثورته 
في ٣٠ يونيو التي حالت بينه وبين تلك الفوضى".
وقــال بكري إن " (توكل كرمان) بما تحويه 
من تناقضات وحقد دفين ضد مصر على وجه 
التحديد هو أمر ليس بجديد".. معتبرًا أن " 
كرمان لعبت أدوارا مشبوهة في التحريض قبل 
ذلك، كما حاولت الدخول إلى مصر أثناء اعتصام 
رابــعــة والنهضة، بينما منعتها السلطات 
األمنية ".. مشيرًا الى أن "كرمان لعبت دورًا 
تحريضيًا على هدم الدولة اليمنية منذ البداية، 

باستخدامها أساليب الخداع".
وقال " نستغرب من " التناقض الفكري والسياسي 

والعقائدي الذي تعاني منه كرمان".
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احتفاالت الشعب بأعياده الوطنية تجديد 
للعهد وتمسك باِّـبادئ وإصرار على إنجاز 

عبدربه منصور هادياِّـشروع الحضاري اليمني..
رئيس الجمهورية

النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام

هيومن رايتس: اليمن استخدم "القوة المميتة" ضّد المتظاهرين 
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، السلطات  

اليمنية "باستخدام القوة المميتة وغير الضرورية 
ضّد متظاهرين حوثيين في صنعاء"، مطالبة بـ"محاسبة عناصر 

الجيش وقوات األمن المتورطين في ذلك".
وقالت "رايتس ووتــش" في بيان على موقعها اإللكتروني 
األحــد إن "السلطات اليمنية استخدمت القوة المميتة ضد 
المتظاهرين في صنعاء"، داعية إياها إلى التقيد بمبادئ األمم 
المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من 

قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
ودعــا "جو ستورك"، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 

الرئيس اليمني منصور هادي عبد ربه إلى "اتخاذ خطوات 
فورية لضمان محاسبة المسؤولين، وإال فإن عمليات القتل 

ستبقى وصمة عار في تاريخه".
وتعليقا على احتالل مسلحي جماعة الحوثي إلحدى المدارس 
في منطقة "حزيز" جنوبي صنعاء، والتي جرى فيها وحولها 
قتال بين الحوثيين والقوات الحكومية، نتج عنه مقتل شخص 
واحد، قالت هيومن رايتس في بيانها إنه "يتعين على مليشيات  
الحوثي، وكذلك القوات الحكومية وجميع المجموعات المسلحة 
في اليمن، "الكف عن استخدام المدارس لغايات عسكرية، 
واحترام حقوق جميع األطفال اليمنيين في التعليم دون الخوف 

من الهجمات".


