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¿ اإن مو�صوع متكني امل��راأة اقت�صادياً �صار 
اأمرًا ملحاً للغاية اإذ يعد اأحد مقومات املجتمعات 

وتطورها وازده��اره��ا وه��و ال�صبيل اىل تقوية 

الأ�صرة واملجتمع ب�صكل عام.

لهذا يجب على جميع ال�صعوب وبالأخ�ص 

ال�صعوب العربية اأن ت�صاعد املراأة على اخلروج 

من تلك الدائرة ال�صبه مغلقة واحل�صول على 

حقوقها القت�صادية وتنمية هذه احلقوق بدجمها 

يف املجتمع العملي كي متار�ص حقها وتعمل 

جاهدة يف تطوير املجتمع والرتقاء به.

ومن املالحظ يف جمتمعنا اليمني اأن هذا املفهوم 

مل ي�صل بال�صكل ال�صحيح اإذ يعتربون اأن فكرة 

التمكني القت�صادي للمراأة يعني زيادة نفوذها 

و�صيطرتها خا�صة يف مواجهة الرجل اأو ان تقلب 

املوازين وي�صبح الهيكل احلياتي بيد املراأة.

وهذا غري �صحيح فالواجب على كل من بيدهم 

القدرة على التغيري والقناع اأن يو�صلوا الفكرة 

ال�صحيحة املتعلقة بهذا الأمر وهي زيادة دعم 

امل��راأة واعتمادها على نف�صها وتنمية قدراتها 

الذاتية التي تنعك�ص بدورها يف قدرتها على 

اختيار الأ�صياء يف احلياة كي ل حت�ص باأنها 

عالة على املجتمع كما اأنها �صتعمل على التاأثري 

يف اجتاهات املجتمع لالأف�صل وخا�صة اأبناءها 

وعائلتها.

ول نن�صى وين�صى اجلميع اأن امل��راأة ن�صف 

ك��م��ل��ه لهذا  ب��اأ ذا مل ت��ك��ن املجتمع  اإ املجتمع 

با�صتطاعتها اأن تغري يف مالمح املجتمع و�صماته 

كما يغري اأخوها الرجل يف جميع نواحي احلياة.

والعمل ب�صاأن هذا التحدي ل ميكن اأن يتم من 

جانب واحد فقط بل ي�صتدعي العمل امل�صرتك 

لتفعيل دور امل���راأة يف الن�صاط االقت�صادي 

والتوا�صل بني اطراف النتاج لإبراز دور املراأة 

يف عملية التنمية والق�صاء على ظاهرة التهمي�ص 

الن�صائي.۹

¿ تعتبر اإلجازات والمناسبات فرصة 
للترفية عن النفس وذلك من خالل 
زيارة المنتزهات والحدائق لقضاء 
األوقات الممتعة فيها.. ومن الطبيعي 
ان يكون المشهد في تلك األماكن 
وجود العديد من األسر يستمتعون 
مع  باللعب  إم��ا  أوقاتهم  ء  بقضا
أطفالهم أو المشي أو تناول وجبة 
الغداء وغيرها من أساليب قضاء 
األوقات الترفيهية.. لكن المؤسف 
انه في السنوات األخيرة بدأ المجتمع 
يرسم مشاهد أخرى في تلك األماكن 
العامة، حيث نجدها مكتظة بأغلبية 
يستمتعون بأوقاتهم من خالل تناول 
القات وشرب الشيشة.. هذه المشاهد 
أو هذه الظاهرة تطورت لتشمل عددًا 
كبيرًا من السيدات يجدن المتعة من 
خالل قضاء أوقاتهن الترفيهية بهذه 

الصورة..
ح��ول ه��ذه الظاهرة وم��ا تعسكه 
من آراء ووجهات نظر كان لنا هذا 

االستطالع..

۹ ال��ب��داي��ة ك��ان��ت م��ع الأخ����ت �صباح 
الأدميي ربة بيت والتي ترى ان الجازات 

واملنا�صبات تتيح لالأ�صر فر�صة التجمع 

وق�صاء اأوقات متميزة بعيدة عن م�صاغل 

احلياة ومنغ�صاتها.. ولكن حني ت�صبح 

املتنزهات مكاناً لتناول القات وتلويث 

البيئة باأنواع الدخان فهذه �صورة مرفو�صة 

ينبغي الوقوف اأمامها.. وتوا�صل حديثها 

قائلة: اأنا اأعترب مثل هذه الظاهرة �صلبية 

ة  وغ��ري جيدة وت�صيئ لل�صباب وللمراأ

خ�صو�صاً اأكرث من كونها تعبريًا عن الرتفيه 

وال�صتمتاع..

صورة مجحفة!!
۹ وبا�صتياء �صديد تعرب الأخ��ت ا�صماء 
املالحي عن راأيها قائلة: الغريب يف الأمر 

انني اع��رف بع�ص الخ���وات الالتي كن 

يرف�صن ويعلقن بعبارات �صاخرة على 

الن�صاء الالتي يتناولن القات وال�صي�صة يف 

احلدائق واملتنزهات، واليوم هن انف�صهن 

يت�اعدن على الذهاب ب�صرط ان ت�ؤّمن كل 

واح��دة منهن من يقوم برعاية الأطفال 

و  اأ لكي ليعكر �صفو الرحلة �صراخهم 

ا�صتمتاعهم باللعب.. وت�صيف: حقيقة ان 

ا�صتمرار هذه الظاهرة ت�صوه �صورة املراأة 

ب�صكل عام وتعك�ص �صورة جمحفة لعدد 

كبري من الن�صاء الالتي يدركن الهدف من 

وجود املتنزهات واحلدائق وكيف ينبغي 

ق�صاء الأوقات فيها.

۹ الأخت منى زايد طالبة جامعية تعرب 
عن راأيها قائلة: اعتقد ان فئة ب�صيطة من 

ال�صباب ميار�صون ه��ذا ال�صلوك وه��م ل 

يدركون ب�صاعة ال�صورة التي ير�صمونها 

لذلك ينبغي على الأ�صر ان تكون اأكرث حر�صاً 

على متابعة الأبناء فهناك عدد من ال�صباب 

وال�صابات يعانون من فراغ وق�صور اأ�صري 

وهذا ما يدفعهم لق�صاء اأوقاتهم يف الأ�صياء 

التي لتنفع والتي يكون لها اآثار وتوابع 

�صلبية.

الحد من الظاهرة
۹ انت�صار فارع ُمدر�صة تقول: ما اأعظم 
ان يق�صي الإن�صان وقته مع اأولده واأفراد 

ا�صرته وان جتمعهم ذكريات ومواقف، 

ولكن ق�صاء الوقت يف تناول القات و�صرب 

ال�صي�صة يحرم الأ�صخا�ص من ال�صتمتاع 

ث��ن��اء زي��ارت��ه��م للمتنزهات  احلقيقي اأ

واحل��دائ��ق، وينبغي ان تكر�ص جهود 

اجتماعية متكاتفة يف �صبيل احلد من هذه 

الظاهرة، وعلى الأ�صر اأنف�صهم ان يكونوا 

حري�صني على متابعة ون�صح اأبنائهم لأن 

التاأثري لمي�ص الأفراد فح�صب ولكن يوؤثر 

على املجتمع ب�صكل عام.

برامج توعوية
۹ وختاماً حتدثت الأخ��ت بدرية قا�صم 
احمد باحثة اجتماعية قائلة: انت�صار مثل 

هذه الظاهرة وعدم اتخاذ اجراءات للحد 

منها خطاأ يوؤثر على املجتمع ب�صكل عام، 

فنحن بحاجة لدرا�صة الظاهرة والوقوف 

عند ا�صبابها وبالتايل ت�صحيح املفاهيم غري 

ال�صائبة.. وت�صيف: نحن نتطلع اإىل اأن 

تكون هناك اهتمامات وممار�صات يف املجتمع 

اك��رث تطورًا وتر�صم �صورة م�صرقة من 

الناحية ال�صلوكية والجتماعية، وذلك لن 

يكون اإّل اإذا اأدرك املجتمع خماطر الظواهر 

ال�صلوكية غري ال�صحيحة والآثار املرتتبة 

عليها..

همية  اأ على  كيد  لتاأ با حديثها  وتختتم 

�ص�صات  و موؤ ف����رادًا اأ اأ اهتمام املجتمع 

وجمعيات معنية بدرا�صة مثل هذه الظواهر 

واإعداد برامج توعوية وتثقيفية للحد من 

انت�صارها.. ۹

ابتسام باحشوان

استطالع/ هناء الوجيه

تمكني املرأة اقتصاديًا أساليب خاطئة 
للرتفيه عن النفس

رئيس اللجنة الوطنية للمرأة بشبوة تدعو 
النساء للمشاركة الفاعلة بـ»خليجي20«

> عادل القباص:
¿ ثمنت اللجنة 
ة  اأ للمر طنية  لو ا

ة  �صبو فظة  مبحا

الزيارات امليدانية 

ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

خ  الأ م���ة  ف���خ���ا

رئي�ص اجلمهورية 

ع����ل����ي ع����ب����داهلل 

ت  للمن�صاآ لح  �صا

ال����ري����ا�����ص����ي����ة 

ين  ع�صر خلليجي 

يف حمافظتي ع��دن 

واأب���ني واإ���ص��راف��ه على �صري 

تنفيذ اخلطة الأمنية املحكمة 

لفعاليات البطولة الغالية.

ويف ه���ذا ال�����ص��ي��اق ع��ربت 

الدكتورة اإ�صراق ربيع اأحمد 

ال�����ص��ب��اع��ي- رئ��ي�����ص اللجنة 

الوطنية للمراأة باملحافظة- 

ن��ي��اب��ًة ع���ن زم��ي��الت��ه��ا، عن 

�صعادتها بالعناية والرعاية 

رئي�ص  فخامة  يوليها  ل��ت��ي  ا

ال�صباب  لقطاع  اجلمهورية 

وال��ري��ا���ص��ة وب��امل��ن��ج��زات 

وامل��ك��ا���ص��ب ال��ع��م��الق��ة التي 

حتققت على اأر����ص ال��واق��ع 

للقطاع الريا�صي وال�صبابي .

واأك��������دت يف ت�����ص��ري��ح��ه��ا 

ل���«امل��وؤمت��رن��ت« اأن ال��وط��ن 

باأ�صره ي�صتعد للتح�صري املكثف 

وال���ص��ت��ق��ب��ال 

الالئق واملتميز 

خل����ل����ي����ج����ي 

ع���������ص����ري����ن 

لإعطاء �صورة 

اإي����ج����اب����ي����ة 

وم�������ص���رف���ة 

ليمنيني  ا ن  اأ

ي����ح����رتم����ون 

ال��ت��زام��ات��ه��م 

و���ص��ي��ع��م��ل��ون 

ع���ل���ى ك����ل م��ا 

تاأمني  نه  �صاأ من 

واإقامة البطولة.

ودعت رئي�ص اللجنة الوطنية 

جميع ن�صاء اليمن واحتاداتهم 

ون��ق��اب��ات��ه��م وم��ن��ظ��م��ات��ه��م 

املختلفة يف خمتلف حمافظات 

اجلمهورية اىل اأن يكونوا اأداة 

فاعلة يف امل�صاركة احلقيقية 

والإ���ص��ه��ام الفاعل يف اإجن��اح 

ب��ط��ول��ة ال��ع��ر���ص اخلليجي 

ال��ك��روي ال���ذي ي��ع��د مك�صباً 

وطنياً وت��اري��خ��ي��اً وجناحه 

يف  ك���اًل  جميعاً  ليتنا  م�صئو

موقعه والوقوف �صفاً واحدًا 

وم���وازرة منتخبنا الوطني 

الأول وت�����ص��ه��ي��ل م�����ص��ارك��ة 

امل�صجع  الن�صائي  اجلمهور 

للمنتخبات اخلليجية امل�صاركة 

من دول اخلليج.۹

انطالق مهرجان رقصة »الكبارة« بمحافظة املهرة

أمام محافظ تعز:

أبناء »القحفة« يشكون االعتداء على سد الجران بالرتبة
   ¿ يف الوقت ال��ذي حتر�ص خطط التنمية و�صناديق 

التمويل ال��دول��ي��ة على اله��ت��م��ام بال�صدود واحل��واج��ز 

والكرفانات  لتغذية الحوا�ص اجلوفية، .. يقوم البع�ص 

بالعتداء وتدمري عدد من ال�صدود كما يقوم البع�ص يف منطقة 

»القحفة« مديرية ال�صمايتني -الرتبة حمافظة تعز.

وتفيد الوثائق -ح�صلت »امليثاق« على �صور منها- كاًل من 

»م.ع.م وع.اأ« من حممد عثمان جمذر وعبدالرقيب املن�صوب 

قاما بالعتداء على  »كريف اجلران«، كما يعرف عند اأهايل 

املنطقة، والقبال على انهاء اأثره التاريخي كمعلم  له مئات 

ال�صنني، وذلك بالعمل على ردمه وحتويله اىل عقارات خا�صة 

بهما للبناء عليه على الرغم من احلاجة املا�صة لأهايل املنطقة 

له ل�صقاية الزراعة واحليوانات وغريها.

وت��ق��ول الوثائق اإن م���ربرات املعتدين ه��و اأنهما قاما 

با�صتئجار ال�صد من مكتب اأوقاف الرتبة.

ويقول ال�صاكون: »حتى وان كان هناك عقد ايجار من 

الأوق��اف -كما يزعم املعتدون- فذلك ل مينحهما احلق 

يف اإلغاء اأو م�صادرة امل�صالح العامة وم�صالح املواطنني 

و�صروط امل�قفني لهذا ال�صد اأو االأر���ض مقابل م�صالح 

�صخ�صية«.

واأف��اد املواطنون اأن هناك من يقف وراء املعتدين على 

احلقوق واملتجاوزين للقوانني من موظفي اأوقاف الرتبة 

ممن ي�صتغلون الوظيفة العامة خلدمة م�صاحلهم اأو م�صالح 

اأ�صخا�ص معينني واأو�صحوا اأن  ال�صد  ذو �صعة تخزينية 

كبرية، ويجب املحافظة عليه خا�صة يف ظل احلاجة املا�صة 

للمياه وكذلك كونه يغذي املياه اجلوفية.

وطالبوا يف ختام �صكواهم املوجهة اإىل حمافظ تعز حمود 

ال�صويف، ومدير عام مكتب الأوقاف باملحافظة ومدير عام 

املديرية باتخاذ الجراءات القانونية العاجلة ومنع العتداء 

على ال�صد من قبل املذكورين، وحما�صبة من يقف وراءهما 

ويدعمهما.۹

املهرجان  فعاليات  انطلقت   ¿
ال�صنوي لرق�صة الكبارة ال��ذي 

ت�صهد فعاليات انطالقتها مديرية 

�صيحوت مبحافظة املهرة ال�صبت.

وتعد رق�صة الكبارة من الفنون 

ال�صعبية والفلكلور الرائع ال�صعبي 

ل��دى اأبناء حمافظة املهرة عامة 

واأبناء مديرية �صيحوت ب�صورة 

خا�صة.

ومع اإقامة هذا املهرجان ت�صهد 

مديرية �صيحوت توافد العديد من 

ال��زوار القادمني من خمتلف قرى 

ومديريات املهرة، وك��ذا ال��زوار 

ال��ق��ادم��ني م��ن ق���رى وم��دي��ري��ات 

حمافظة ح�صرموت وغريها.

 ويتجمع ح��ول رق�صة الكبارة 

���ص��ف��ان م���ن ال���ذك���ور والإن�����اث 

يتو�صطهم جمموعة من الطبول 

ي���رتاوح  اأع��داده��ا م��ا ب��ني �صبعة 

اىل ع�صرة طبول ت�صتخدم لهذه 

الرق�صة، كما يتواجد يف رق�صتها 

جمموعة من ال�صعراء ال�صعبيني 

الذين يتبارون باإلقاء العديد من 

 ، جتلة ملر ا ية  ل�صعر ا ئد  لق�صا ا

معربين عن اأهمية رق�صة الكبارة 

وت��اري��خ��ه��ا ق��دمي��اً وح��دي��ث��اً منذ 

انطالقة فعالياتها الوىل قبل حواىل 

ثالثة قرون من الزمن.

 وي�����ص��ل ع���دد ال�����زوار ال��ذي��ن 

يحر�صون على ح�صور مهرجان 

رق�صة الكبارة �صنوياً اىل ع�صرات 

الآلف �صنوياً، وتعد رق�صة الكبارة 

م��ن اأ���ص��ه��ر ال��رق�����ص��ات ال�صعبية 

املميزة يف حمافظة املهرة.

اجلدير بالذكر اأن اأه��ايل مديرية 

�صيحوت مبحافظة املهرة حافظوا 

على هذا امل��وروث جياًل بعد جيل 

ويدعمون مهرجاناتها ال�صنوية 

املقامة من ح�صابهم اخلا�ص حتى 

اللحظة.۹

مدير الوعظ واإلرشاد بمأرب يطالب مركز صحي بشبام حضرموت
بتمكينه من عمله ت�����ص��ل��م��ت   ¿

املحلية  ل�صلطة  ا

مب��دي��ري��ة �صبام 

ح���������ص����رم����وت  

ال������ع������ي������ادات 

اخلارجية للمركز 

ال�صحي ب��وادي 

بن علي- مديرية 

�صبام- واملكون 

من عدد من الغرف 

وامل����خ����ت����ربات 

وال��������ص�������ع�������ة 

وال�صيدلية والعيادة العامة وال�صنان 

ب��اإج��م��ايل )20( مليون ري��ال بتمويل من 

وزارة النفط و�صركة توتال النفطية، والذي 

ي�صتفيد منها اأهايل 

واأبناء املديرية.. 

واأ�صار الخ خالد 

باجندوح- رئي�ص 

لتخطيط  ا جلنة 

ية  ير مد مبحلي 

�صبام- اىل اأهمية 

ه���ذه امل�����ص��اري��ع 

احليوية املرتبطة 

بحياة امل��واط��ن 

وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

معاناته.. م�صيدًا 

بجهود ال�صلطة املحلية يف متابعة مثل هذه 

امل�صاريع اخلدمية والتنموية يف املجالت 

املختلفة.۹

¿ طالب الأخ حممد علي ح�صني 
ال�����ص��ق��اف، الأخ ن��اج��ي ال��زاي��دي 

-حمافظ ماأرب -بتمكينه من عمله 

كمدير للوعظ والر�صاد باملحافظة.

وقال ال�صقاف يف ر�صالة -ح�صلت 

نه  اإ »امليثاق« على ن�صخة منها- 

مت تعيينه مديرًا للوعظ والإر�صاد 

مبكتب اأوقاف حمافظة ماأرب بالقرار 
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مار�ص 2010م وفقاً لرت�صيح املحافظ 

بنف�صه.

غري اأنه مل يتم ال�صماح له مببا�صرة 

عمله، ومت تكليف �صخ�ص اآخر بدًل 

عنه.. معتربًا ا�صتبعاده يندرج يف 

اط��ار توجه حزبي لل�صيطرة على 

عملية التوجيه والر�صاد باملحافظة 

يتم  التي  م�صاجدها  منابر  وعلى 

توجيه وتعيني خطبائها من اع�صاء 

ح��زب معار�ص -ح�صب اف��ادت��ه يف 

ال�صكوى.

وطالب ال�صقاف باإن�صافه ومتكينه 

م��ن مم��ار���ص��ة عمله وف��ق��اً للقرار 

الوزاري.۹

افتتاح ثالثة مشاريع بأكثر من مائة مليون بشبوة
¿ شبوة-عادل القباص:

 ت�صهد حمافظة �صبوة مبنا�صبة اأعياد الثورة »اليمنية �صبتمرب واأكتوبر 

ونوفمرب« افتتاح عدد من امل�صاريع المنائية يف �صتى املجالت منها ثالثة 

م�صاريع بريدية موزعة على مديريات بيحان وميفعة وال�صعيد بتكلفة 

اجمالية تبلغ مائة و�صتة ماليني و�صتمائة و�صتني األف ريال.. واأو�صح 

الأخ حم�صن �صامل احلوات بابكري مدير عام فرع الهيئة العامة للربيد 

مبحافظة �صبوة -اأن العاماحلايل يب�صر باخلري واأن اخلدمات الربيدية يف 

املحافظة تطورت ب�صكل غري عادي يف الآونة الأخرية بعد ربطها ب�صبكة 

الكمبيوتر وافتتاح املبنى اجلديد للربيد مبركز املحافظة عتق بتكلفة 35 

مليون ريال وتاأثيثه ما اأ�صهم كثريًا يف هذا التطور وحتديث اآلية العمل 

الربيدي واأ�صبح اجلميع يعمل كخلية نحل واحدة.

مبيناً اأن العام اجلاري �صيتم فيه دفع رواتب اجلهاز احلكومي يف 

عا�صمة املحافظة ومديرية عتق كخطوة اأوىل يف �صبيل حتقيقها يف بقية 

املديريات.۹

۹ ا�صراق ال�صباعي

أهاًل بأشقائنا األعزاء من دول الخليج العربي والعراق.. 
تتعاظم أفراحنا بحلولكم بيننا


