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حمله ال��وف��د ال��روس��ي ال���ذي زار اليمن 
مؤخرًا لحل مشكلة الكهرباء وخصوصًا في 

المناطق الساحلية .
وذكرت مصادر إعالمية أن الوزير 
سميع اتفق مع محافظ عدن وحيد 
رش��ي��د على استئجار محوالت 

كهربائية من السعودية لتغطية العجز في الطاقة 
خالل فصل الصيف وبقدرة 60 ميجاوات, بكلفة 82 

مليون دوالر .
موضحة ان ال��وزي��ر والمحافظ رف��ع��ا مذكرة 
ال��ى الرئيس عبدربه منصور ه��ادي بالموافقة 
على المناقصة بصورة سريعة, للحد من تذمر 
المواطنين في عدن من انقطاع التيار, وان الرئيس 

استجاب للطلب وبما يؤمن الكهرباء للمواطنين 
بعدن بأسرع وقوت ممكن قبيل دخول رمضان 

وخالل فصل الصيف.
وحسب براقش نت ف��إن اح��د رج��ال االع��م��ال كان 
قد تقدم بعرض آخر غير العرض الروسي، لتوفير 
الطاقة لمحافظة عدن بأقل بكثير من المناقصة التي 

اقرها الوزير سميع والمحافظ وحيد.

سميع يرفض عرضًا روسيًا لحل مشكلة الكهرباء.. ويمرر صفقه بـ 80 مليون دوالر

التسامح 
والتصالح

مما الشك فيه أننا امة عربية  ذات تاريخ مجيد  ويشهد  
لنا التاريخ تميزنا باالخالقيات الفاضلة كالكرم والجود 
والشهامة ونجدة الملهوف والشجاعة والخصال الحميدة قبل 
اشراقة الرسالة االسالمية فى وقت بلغت فيه االمبراطوريتان 
الفارسية والرومانية أوج عظمتهما وانتصاراتهما وتفوقهما  فى 
جميع المجاالت العلمية والزراعية والصناعية والعسكرية، لكن 
كانتا تعيشان فى حالة فراغ اخالقى، فى الوقت الذى كان فيه العرب 
قبائل متناحرة ولكن يمتلكون من القيم النبيلة والصفات الحميدة  
مالم تمتلكه فارس وال��روم، تلك االمبراطوريتان اللتان اكتمل 
النمو لهما قبل االسالم، بينما العرب  لم يكتمل نموهم القومى 
االفى ظل الرسالة االسالمية لذلك التقوم للعرب قائمة اال فى ظل 
عيد تشكيلها 

ُ
االسالم تلك االمة التى انصهرت شعوبها وذابت وأ

فى قالب قومي واحد وتالزمت العروبة الهوية  واالنتماء واالسالم 
المضمون والجوهر لذلك المكانة للعرب إال فى ظل االسالم  وكانت 
الرسالة االسالمية هى جوهر ذلك التصالح الذى تحرر فيه العرب 
من الثار والحروب والغارات واعمال السلب والنهب والفجور حيث 
اكتملت االخ��الق عند العرب بفضل االس��الم لذلك النصر لهذه 
االمة مالم تكن ملتزمة بجوهر الرسالة االسالمية.. وما تعانيه 
االمة اليوم من حالة شتات هو بسبب تلك  الجماعات التى اساءت 
لالسالم سواء مايسمون انفسهم باالخوان المسلمين او السلفيين او 
تنظيم القاعدة او الجماعات السلفية الجهادية  او االفغان العرب 
اوغيرها من المسميات تلك الجماعات التى شتتت شمل االمة 
ومزقتها وزجت بها فى حروب طائفية كما هو الحال في العراق 
وسوريا لتبعث على الحزن واالسى وتثير الرعب  من تلك المجازر 
التي احرقت كل شيء وبدأت تشتعل بين المسلمين والمسيحين 
في مصر وغيرها من المشاريع والمخططات الصهيونية التي 
جعلت العرب والمسلمين يقتلون بعضهم بعضًا في الوقت الذى 
تدخر القوى االستعمارية والصهيونية كل اسلحتها ومجهودها 
الحربي وكوادرها البشرية والجماعات المتشددة لتنفيذ المشروع 
االستعمارى بالوكالة عنها.. االخوان المسلمين وصلوا للحكم فى 
تركيا ومصر وتونس ويتحكمون بمصير الكثير ورغم ذلك لم نجد 
قرارًا ايجابيًا واحدًا يصب فى مصلحة االمة ولو االعالن عن قطع 

العالقات الدبلوماسية مع العدو الصهيوني.
اننا اليوم بحاجة الى خطاب ديني يوحد شملنا ويغرس قيم الحب 
والسالم والتعايش والتآخي والتراحم والتعاون ويحشد طاقات 
االمة فى صف واحد يرفض الطائفية والعنف وسفك الدماء وازهاق 
االرواح ويغرس ويشجع على التقدم العلمي والتسامح الديني 
بين مختلف الطوائف واالقليات اننا بحاجة الى مراجعة اخطائنا 
وسلبياتنا وتصحيحها وتحسس الحاجات الملحة لالمةوالسعى 
الحثيث لتحقيق العدالة االجتماعية والتنمية المستقلة  يجب ان 
يتوجه الخطاب الديني لحشد طاقات االمة وتشجيعها على العمل 
واالنتاج والزراعه والصناعة والبناء والتعمير واالكتفاء الذاتي ذلك 
هو الجهاد الحقيقى اما االعمال التحريضية لقتل بعضنا البعض 
فهي الخيانة الحقيقية للرسالة االسالمية  اننا بحاجة الى صفاء الذهن 
من كل المؤثرات االستعماريه الصهيونية  واالنطالق لعملية البناء 
وتحقيق االمانة التي حملها االنسان وهى امانة االستخالف على 
االرض  أنها رسالتنا فى الحياة رسالة الشريعة االسالمية القائمة 
على االخ��وة والحب والتسامح والتصالح ورف��ض الحقد والحسد 
والكراهية وعلينا اليقضة لمواجهة المخططات التي تمزقنا 
وتستنزف قوانا وتشتت شملنا.. فهل نستيقض ام سنستمر 

يقتل بعضنا البعض 

  توفيق الجندي 

التهديد بتصفية النائب حاشد

قدمت صحيفة "المستقلة"  
بالغًا الى النائب العام ووزير 
ي 

ّ
الداخلية ونقابة الصحفيين بشأن تلق

النائب أحمد سيف حاشد تهديدًا 
عبر هاتف رقم »737657321« 
بالتصفية الجسدية.. ورج��ح��ت أنه 
ي��ق��ف وراء ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات ق��وى 
سياسية ومراكز نفوذ تضررت من 
نشر قضايا الفساد.. محملة الجهات 
األمنية المسؤولية الكاملة إزاء هذه 

التهديدات.
داع���ي���ة ن��ق��اب��ة ال��ص��ح��ف��ي��ي��ن إل��ى 

ال���ت���ح���رك ال���ع���اج���ل إلدان������ة ه��ذه 
ال��ت��ه��دي��دات وم��خ��اط��ب��ة الجهات 
المختصة بشأنها، نظرًا لما تمثله 

من خطورة بالغة على حياته.
مؤكدة أن قضايا النشر مكانها 
القضاء الذي يتكفل وحده البت فيها 
وليس اللجوء الى أسلوب التهديد 
وال��وع��ي��د بالتصفية ال��ج��س��دي��ة، 
داعية جميع المنظمات الحقوقية 
والمعنية بحرية ال��رأي والتعبير 
ال��ى ال��وق��وف ب��ح��زم ف��ي وج��ه هذه 

التهديدات بالغة الخطورة .

اليونسكو تبقى زبيد مهددة بالخطر
 وتمهل صنعاءالقديمة لمدة عام

أمهلت لجنة التراث العالمي - اليمن  
حتى األول م��ن فبراير 2014م 
لتقدم تقرير تفصيلي عن حالة المحافظة على 
مدينة صنعاء التاريخية وتوضح ما تم التوصل 
إليه وتنفيذه من قبل ال��دول��ة فيما يتعلق 
بالبنود الواردة في هذا القرار وذلك للفحص من 
قبل لجنة التراث العالمي في دورتها 38 في 
عام 2014م. وطلبت اللجنة من الحكومة 
دع��وة مركز ال��ت��راث العالمي والهيئات 
االستشارية إلرسال بعثة مراقبة وتقييم 
لحالة صون الممتلكات في صنعاء وتحديد 
التدابير الالزمة لتجاوز حالة التدهور و 

ضمان حفظها وحمايتها.
كما دع��ت لجنة ال��ت��راث العالمي المجتمع 
الدولي لتقديم الدعم العاجل لليمن، بالتعاون 
مع مركز التراث العالمي والهيئات االستشارية 
بالوسائل الممكنة للمحافظة على أولويات 

تدابير اإلدارة و برامج بناء القدرات.
كما طالب القرار الذي سيصدر ضمن قرارات 
اللجنة في ختام أعمال دورتها في ال27 من 
يونيو - من اليمن تقديم معلومات إلى مركز 
التراث العالمي عن التقدم المحرز في مشروع 

إصدار قانون المحافظة على المدن والمواقع 
التراثية والعمرانية المنظور أمام البرلمان.

وفي القرار أعربت لجنة التراث العالمي عن 
قلقها إزاء استمرار التدهور الواضح في وضع 
ممتلك مدينة صنعاء القديمة المدرج على 
الئحة التراث العالمي نتيجة الوضع الصعب 

الذي تعانيه الدولة.
وبخصوص مدينة زبيد أوضح رئيس وفد 

اليمن المشارك في أعمال الدورة ال37 للجنة 
ال��ت��راث العالمي في كبموديا وزي��ر الثقافة 
الدكتور عبد الله عوبل أن زبيد ل��م تتخذ 
بحقها أي خطوة سلبية وستبقى كما هي في 
قائمة المواقع المهددة بالخطر على الرغم 
من محاوالت وفد اليمن إضافة فقرة تتعلق 
بالدعم العاجل إلنقاذ زبيد لكنها بقيت كما هي 

ولم تسقط من قائمة التراث العالمي.

وسط حضور كبير.. 

إشهار المعجم اللغوي لألستاذ مطهر االرياني

ماجد عبدالحميد

شهدت العاصمة صنعاء حفل إشهار كتاب المعجم  
اللغوي "اليمني" لألستاذ مطهر على االرياني بحضور 
نخبة من الشخصيات الثقافية والفكرية واألدبية والسياسية 
اليمنية في مقدمتهم الدكتور عبدالكريم االرياني النائب الثاني 

لرئيس المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية.
وفي حفل اإلشهار - الذي أقامته المؤسسة اليمنية للثقافة 
والتنمية السياسية الثالثاء - اعتبر األستاذ الدكتور يوسف 
محمد عبدالله ان إشهار الكتاب يتزامن مع إنشاء المجمع العلمي 
اللغوي اليمني، مشيرا إلى ان هذا الكتاب سيكون اللبنة األولى لهذا 
المجمع الذي طال انتظاره في اليمن.. وقال: ان األستاذ مطهر 
االرياني هو علم شامخ من أعالم اللغة والتأريخ والشعر وغيرها.
وبدوره أثنى رئيس الهيئة العامة للكتاب عبدالباري طاهر 
على الباحث والشاعر واألديب مطهر االرياني.. وقال: يكاد يكون 

مطهر االرياني في كل إبداعاته مكتماًل.
من جانبه قال مطهر بن علي االرياني: ان الطبعة الجديدة 
من المعجم اليمني ضمت إضافات كثيرة من الناحيتين اللغوية 
والتراثية كما أنها مفهرسة فهرسة كاملة )أم��اك��ن وأع��الم 

ومفردات(.
وبين االرياني ل�"المؤتمرنت" أن فكرة هذا الكتاب ظلت تعيش 
في ذهنه أعوامًا طويلة وذل��ك منذ ب��دأ اهتماماته بالنقوش 

المسندية وبتأريخ اليمن القديم.
وأضاف: "هذا االهتمام الذي بدأ قبل أكثر من ثالثين عامًا وفي 
أثناء دراستي لبعض النقوش المسندية مع المستشرق األلماني 
الكبير والبروفيسور)موللر( كنا نجد في بعض المفردات اليمنية 
عونا في فهم بعض المفردات المسندية"، وقد رديت عليه 
حينها بأن هذا هو مايدور في ذهني ولكن على أساس أعمق 
من الشرح والمقارنة اللغوية مع بعض االستطرادات الثقافية 

التراثية.
واعتبر االرياني أن هذا الكتاب مشروع مفتوح لجميع اليمنيين، 
ومن أراد ان يضيف إليه وينسج على منواله أن يسعى إلى ذلك 
؛ألنه عمل وطني ،"وليس لي فضل فيه إال أني بدأت والفضل في 
ذلك كله للتراث اليمني الغني الذي يعتبر بحرًا له أول وليس له 
آخر. يشار إلى أن كتاب "المعجم اليمني في اللغة والتراث" صدر 
بمجلدين عن مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر وهو كتاب من 
1275 صفحة من القطع الكبير، فيما احتوت الطبعة الثانية 

من الكتاب على أكثر من )3( آالف مفردة يمنية.

عريس ينتقل من القفص الذهبي إلى سجن رداع
رداع-محمد المشخر:

كانت المفاجأة صادمة ألحد ابناء مدينة رداع بمحافظة البيضاء عندما وجد  
عريسًا يقبع في السجن االحتياطي بمحكمة رداع االبتدائية، بعد ان كان قد 

حضر مراسيم زفافه قبل اسبوع .
يقول صادق علي محمد الطشي: مررت الخميس قبل الماضي بجوار سوق المواشي في 
مدينة رداع.. ووجدنا مجموعة من المواطنين يزفون احد العرسان فشاركناهم الفرحة 

والتقطنا الصور معهم.

ولكنني تفاجأت األربعاء أثناء دخولي السجن االحتياطي بسجين يناديني.. وعندما التفت 
اليه لم اعرفه، ولكنه عرفني بنفسه قائال: )انا العريس الذي انت صورتني يوم الخميس( 

فتذكرته بالفعل واستغربت من سبب تواجده في السجن.
وبحسب الطشي فقد أفاد العريس بأنه دخل السجن بعد ليلة واحدة من زواجه بسبب 
دين عليه يبلغ 270 الف ريال استدانه قبل الزواج بأسبوعين من اجل اقامة العرس ولكن 
الدائن طالب بالمبلغ بعد العرس مباشرة ورفض ان يقبل أية ضمانات.. مضيفا بشكل 
ساخر "فانتقلت بعد ليلة واحدة من القفص الذهبي الى القفص الحديدي، دون ان يجد من 
يساعده إلكمال فرحة العمر مع شريكة حياته.. التى لم يمِض معها سوى ساعات فقط".

سكان الجامعة يحتجون على قطع الكهرباء
قطع سكان وأصحاب المحالت  

ال��ت��ج��اري��ة ب��أح��ي��اء ال��ج��ام��ع��ة في 
العاصمة صنعاء ام��س ل��ش��ارع الرئيسي 
ال��م��ؤدي ب��إت��ج��اه ش���ارع ال��رب��اط - هائل 
والجامعة القديمة، في جولة سيتى مارت، 

بوابل من االحجار واحراق االطارات.
وتحدث عدد من المحتجين بأن قطعهم 
للطريق احتجاجا على قطع الكهرباء عن 
منازلهم ومحالتهم من قبل حكومة الوفاق 
ن��ظ��رًا لعجز ال��س��ك��ان وال��ُم��الك ع��ن تسديد 

المديونية المستحقة لمؤسسة الكهرباء بسبب 
تراكمها خالل سنتين طيلة األزمة..

وه��دد المحتجون بالتصعيد ف��ي حال 
ل��م يتم اع���ادة التيار م��ن قبل مؤسسة 

الكهرباء.

ك��ش��ف��ت م���ص���ادر  
اعالمية اإلفراج عن 
المدعو "خالد شايف شذابة" 
وال��ذي كانت وزارة الداخلية 
ق���د أع��ل��ن��ت ع��ب��ر م��وق��ع��ه��ا 
ال���رس���م���ي م��ط��ل��ع األس���ب���وع 
ال��م��اض��ي إل��ق��اء القبض عليه 
بتهمة االع��ت��داء على أب��راج 
الكهرباء ف��ي مديرية نهم 
محافظة ص��ن��ع��اء، متوعدة 

ن��ظ��رائ��ه ف���ي ن��ه��م وم����أرب 
بتعقبهم والقبض عليهم.

وقال مصدر قبلي مقرب من 
أسرة )شذابة( إنه تم اإلفراج 
عن المذكور في ذات اليوم 
)13 ي��ون��ي��و(.. م��ش��ي��رًا إل��ى 
أن��ه لم يمض على بقائه في 
السجن ساعات حتى عاد إلى 
أسرته في قرية )غ��ول علي 

الخشات( معززًا مكرمًا.

اإلفراج عن متهم بضرب 
خطوط الكهرباء

اغتيال أحد منفذي حكم اإلعدام في صدام حسين
أصدر حزب البعث العراقي، بيانًا أكد فيه مقتل أحد منفذي حكم اإلعدام في  

الرئيس العراقي األسبق صدام حسين، إال أن البيان لم يحدد توقيت قتله بالضبط.
وجاء في البيان- الذي نشره موقع "ذي قار" المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي 
االشتراكي، الجمعة، نقاًل عن مصدر مطلع- "أن )رج��ال المقاومة( قاموا بالقرب من 
اليوسفية في الطريق الدولي الجديد بالهجوم على محمد نصيف المالكي وأردوه قتياًل 

في الحال".
ومن جانبها، لم تؤكد السلطات الرسمية العراقية نبأ مقتل المالكي، كما لم تنفه أيضًا.

وجاء في البيان أن المقتول هو "محمد نصيف المالكي الذي ظهر في الفيلم المصور 
لعملية إعدام صدام حسين"، وهو كما بدا ضخم الجثة يغطي وجهه بالنقاب وحاول أن 
يضع قناع الموت على وجه الرئيس العراقي السابق "ورفض ارتداء القناع ثم بعد ذلك 

قاده الى حبل المشنقة".
وذكر الموقع أن المالكي كان قبل احتالل العراق يعمل كبياع خضار في قضاء الطوريج 
وأصبح بعد ذلك من ضمن طاقم حراسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وحصل 

على رتبة نقيب بعد أن قاد الرئيس العراقي السابق إلى حبل المشنقة.


