
وتقول سحر نعمان: 
استشهد  من  اقاربي   
ف���ي ال��ع��رض��ي ستة 
من ضمنهم القاضي 
ن  نعما لجليل  ا عبد
وزوج���ت���ه وآخ�����رون 
��ت��ل��وا رميًا 

ُ
وك��ل��ه��م ق

بالرصاص، وبعد ان 
ش��اه��دن��ا م��ا ت��م بثه 
ف��ي ق��ن��اة ال��ي��م��ن من 
مشاهد ادركنا بشاعة 
ورعب ما مروا به ..وال 
يمكن ان تمحى تلك 
المشاهد من الذاكرة 
..م������ن ال���ص���ع���ب ان 
ننسى  ذلك ولو مرت 
اع����وام واع�����وام، في 
النهاية ل��ن  ي��داوي 
هذا الجرح اال الشفاء 
م����ن ذل�����ك ال���م���رض 
ال��خ��ط��ي��ر ال��م��س��م��ى 
ب�����اإلره�����اب..  نحن 
ف���ي م��ج��ت��م��ع مسلم 
وال����دي����ن االس���ام���ي  
دين االنسانية ال يقبل 
القتل وسفك الدماء 
وال ي��ق��ر ب��ان��ت��ه��اك  
االنسانية وال بالظلم،  
فأي افكار هذه   التي 
تغزو مجتمعنا باسم 
الدين وأي واقع هذا 
الذي يمر علينا.. اآلن 
اصبح االرهاب يتسلل 
ال�����ى ب����ادن����ا ب��ص��ور 

مختلفة بغلو وتطرف 
مرعب وعلينا جميعًا 
واجب التصدي له من 
اج��ل حماية انفسنا 
بنائنا والمستقبل  وا
واالم����ة ب��أس��ره��ا الن 
ه��ذا الشبح المسمى 
ب�������اإلره�������اب ل��ي��س 
م��رت��ب��ط��ًا بمنطقة 
دون اخ���رى او بفئة 
دون اخ������رى، فهو 
ال ي���ف���رق ب��ي��ن اح��د 
لجميع  ا وسيسحق 

دون استثناء ..
واض����اف����ت : ن��ح��ن 
ك��ن��س��اء ..ام���ه���ات .. 
زوج�����ات ..اخ������وات، 
علينا ان نحيط ذوينا 
لتوعية  بالرعاية وا
لتربية  لتنشئة وا وا
الصحيحة وال نسمح 
ب���أن ي��س��ح��ق اب��ن��اؤن��ا 
ام���ام اع��ي��ن��ن��ا بسبب 
األفكار المغلوطة او 
يكونوا  ضحايا لتنفيذ 
تلك االف��ك��ار ال��ت��ي ال 
اساس لها من الدين.. 
لن نقبل بذلك وعلى 
ك���ل ف���رد ان يعمل 
بنفسه كًا في مجاله 
ومكانه على مناهضة 
االره������اب وال��ق��ض��اء 
ع��ل��ي��ه م���ن ال��ع��ق��ول 

واالفكار..
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 الموافق :20 / صفر / 1435هـ 
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هناء الوجيه

الدكتورة زبيدة وأعجوبة النجاة من رصاص اإلرهابيين 
نجت بأعجوبة م��ن ال��م��وت  ال��دك��ت��ورة زب��ي��دة نعمان  

وخرجت من أنياب الموت داخل مجمع العرضي أثناء 
اقتحام االرهابيين له واالنفجار المرعب الذي شهده.. نجت الدكتورة 
زبيدة  بأعجوبة من الموت ما جعل الكثير من وسائل االعام تسلط 
الضوء حولها وقصة خروجها سالمة من وسط مذبحة رهيبة ارتكبها 
االرهابيون داخل المستشفى  وبما ينبئ أن لكل حياة أجًا مسمى، 
فقد نجت زبيدة نعمان من موت محقق أثناء اقتحام مجمع العرضي 

الخميس قبل الماضي من قبل مجموعة إرهابية .

 زبيدة كانت داخل مستشفى العرضي وبمجرد االنفجار الهائل 
الذي هز المكان سقط عليها سطح صيدلية المستشفى وهو األمر 
الذي أفقدها الوعي لعدة ساعات وأصيبت على إثره بعدة رضوض 
وكدمات متفرقة نقلت على إثرها إلى المستشفى العسكري لتلقي 

العاج .
 تفيد المعلومات  ان الدكتورة زبيدة اآلن تماثلت للشفاء، والسبب 
في حياتها بعد عناية المولى عز وجل يعود لذلك السطح الذي سقط 

على رأسها وأنقذها من موت محقق.

عن الفقيدة 
رمزية اإلرياني

نور باعباد

دور المرأة في مكافحة االرهاب
ما بثته القنوات الفضائية  من جزء لتفاصيل الجريمة البش��عة التي ارتكبها االرهابيون  بمجمع وزارة الدفاع اظهرت مس��توى الخطر  

المرتبط  باإلرهاب والغلو والتطرف  خاصة اذا ربطنا ذلك بالعديد من االعمال االرهابية  التي تدور في انحاء البالد ..
زعت من اعماقهم 

ُ
ان الخط��ر يه��دد الجمي��ع  في البالد  من قبل عناصر اصبحت  عقولهم  عاطلة عن التفكي��ر، منجرة وراء افكار مغلوطة ون

الرحمة واالنس��انية.. بالتأكيد ردود أفعال  المجتمع  ترفض بش��دة مثل هذه االعمال االرهابية  ..لكن  ما هو دور المجتمع والمرأة على وجه 
التحديد في مواجهة هذا الخطر.. وكيف ينبغي ان يكون  العمل من اجل مكافحة  االرهاب والتطرف.. حول هذا الش��أن التقت الصحيفة عددًا 

من الشخصيات النسوية وخرجت بهذه الحصيلة : 

فاطمة الخطري: على األمهات حماية 

أوالدهن من المتطرفين 
فاطمة الخطري -رئ��ي��س دائ��رة 
المرأة عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار- 
قالت  : في مجتمع مثل اليمن لم نكن 
نتخيل يومًا ما ان نرى احداثًا مأساوية 
بمثل تلك الوحشية، وك��ان اكثرها 
بشاعة تلك المناظر التي عرضتها 
 لم يكن 

ً
القنوات الرسمية.. حقيقة

ابناء اليمن يتخيلون ان ُيقتل الناس 
بتلك الطريقة المتوحشة التي  لم تكن تخطر 
على بال.. كان الجميع يتخيل ان يكون التفجر 
هو وراء سقوط  الضحايا  في مجمع العرضي ، 
ولكن االشد ألمًا ان يكون القتل متعمدًا ومن 
قبل وحوش بشرية  والذين شاهدهم الجميع  
يتحركون وهم يستمتعون بقتل االبرياء العزل 
.. جريمة مجمع العرضي وغيرها هي  بسبب 
التعصب والمغاالة واالفكار المغلوطة ولهذا 
البد ان تتضافر  الجهود ويعمل الرجال والنساء 
في المجتمع من اجل مواجهة هذا الخطر وان 

نقول جميعًا ال للتطرف وال لإلرهاب.. 
وعلى المرأة دور كبير في هذا الجانب 
كونها عماد االسرة واالقرب للرجل 
سواًء كزوجة او ام او اخت، كما ان على 
االم ان تهتم  بتربية فلذات اكبادها  
ه��ا وم��م��ن  يتلقون   وت���راق���ب اب��ن��اء
االفكار والمعارف خصوصًا في   في 

فترة التنشئة ..
واض���اف���ت ال��خ��ط��ري : ع��ل��ى االم 
واالس���رة أواًل مهمة  تعميق قيم الوسطية 
واالعتدال واشاعة  المحبة والتسامح  والتعايش 
واالنسانية في قلوب ابنائهن ..عليهن غرس  
قيم الدين الصحيحة وان يوضحن لألبناء ان 
الدين هو دين الرحمة والتآخي والتعايش.. وعلى 
الجميع ان ي��درك ان الظروف الراهنة ليست 
سهلة وعلى كل فرد واجب التصدي لمخاطر 
ه��ذه المرحلة لتخرج اليمن من ه��ذه الدائرة 
والمنحدر الخطير الذي ينبغي ان ال يكون في 

بلد االيمان والحكمة. 

سلوى المتوكل: لن نستسلم 
وعلينا التصدي لإلرهاب

وقالت الطبيبة  سلوى المتوكل: م��ازال��ت تحفر في 
اعماقي تلك الكلمات التي قرأتها في أحد المواقع والتي 
كانت على لسان سلوى الثايا شقيقة الشهيدة الطبيبة 
والزميلة سمية الثايا إحدى ضحايا الهجوم على مستشفى 
العرضي  حين عبرت عن ألمها بالقول: "إن بث تلك الصور 
زاد ألم اقارب الضحايا وزاد من حزنهم وعّمق جراحهم، 
ألننا لم نكن نتخيل قتل أهالينا بتلك الوحشية، في حين 
اننا لم نَر مشهدًا واحدًا يبين كيف تم قتل المعتدين 
".. انا وكل مواطن يمني نشعر بمشاعرها ومشاعر كل 
أق��ارب الضحايا كيف يمكن تحمل تلك الوحشية التي 
اصابت ذويهم وهم ُيقتلون بدم بارد.. ما أسوأ أن ينتظر 
المرء دخول طبيب أو ممرضة للمساعدة ، وعند فتح 
الباب يدخل  قاتل متوحش ..وضع مرعب لن نستسلم له 
ولن نقبل به وعلى اليمنيين جميعًا رجااًل ونساء ان يقفوا 
صفًا واحدًا وبكلمة واحدة يقولون ال لإلرهاب وال للتطرف 
وال للتمزيق وال للفتنة.. نريد ان يعود االمن واالستقرار 

والطمأنينة الى القلوب.

سحر النعمان :الخطر 
يهدد الجميع وعلينا 

حماية أوالدنا

آمال القطيبي:على المرأة أن تحارب التطرف بقوة ألنها أكثر الضحايا

فيما تحدثت آمال القطيبي -ربة بيت- قائلة  : المرأة اليمنية ليست بعيدة عن 
ها وهي  األحداث التي تشهدها الباد وهي تكتوي بنارها فهي االم التي تفقد ابناء
الزوجة التي ترمل وهي القلب الذي يتوجع مع كل االحداث المأساوية، لذلك فهي 
اكثر من ينبغي ان يحارب بكل قوة التطرف والغلو والتعصب والتمزق، كما على 
اليمنيين التوحد لمواجهة االخطار المحدقة بالباد من فرقة وصراع وتعصب 
واره��اب، كل تلك آفات تقتل المجتمع وتحطم كيانه البد في هذه المرحلة ان 
يتماسك اليمنيون وان يكون الرجال والنساء والشباب والمجتمع كاما مدركين 
ألهمية ان ال نكون عرضة لفخ االرهاب والتفكك والمذهبية والطائفية وان ال نقبل 

بشق الصف، الوضع مقلق وال يرضي احدًا، ولكن كيف نواجه ذلك هذا هو السؤال الذي 
البد من العمل على االجابة عليه وتنفيذ ما ينبغي للوصول الى النتائج االيجابية.. 
بالتأكيد انا أرى ان للمرأة دورًا كبيرًا الن مسالة مواجهة هذه اآلفات تبدأ بالتنشئة 
والتربية الصحيحة ومتابعة االبناء وتلك امور تكون االم هي المصدر االول لها، 
وكذلك الزوجة واالخت ال يمكن ان ننكر مدى تأثيرهما، كون المرأة هي المحيطة 
ه وتصحيح مساره اذا كانت  بالرجل -أم وزوجة واخت- وهي بذلك تستطيع احتواء
ذات حكمة وادراك ودراية، وبتلك التوعية والتنشئة يكون المجتمع القوي المعافي 

الذي يريده كافة ابناء الوطن ويحقق االمن واالستقرار المنشود للجميع .

مسابقة فتاة العالم العربي المثالية 
انطلقت االسبوع الماضي أولى فعاليات مسابقة 
اختيار فتاة العالم العربي المثالية التي تقام 
ضمن مهرجان السياحة العربية ف��ي دورت��ه 
السابعة،وتشارك فيها 18 فتاة من 12 دولة 
ع��رب��ي��ة ه��ي ب��خ��اف م��ص��ر»:ت��ون��س -ال��م��غ��رب 
-السودان-فلسطين-ليبيا-اليمن-لبنان-البحرين-

العراق-األردن-سلطنة عمان«.
وقال أحمد نور -رئيس اتحاد المبدعين العرب 
ورئيس لجان تحكيم المسابقة: إنه تم استقبال 
الفتيات المشاركات بالمسابقة، وتم إقامتهن 
بأحد فنادق القاهرة الكبرى لمدة عشرة أيام 

سيتم خالها عمل كافة الفعاليات استعدادًا 
لحفل الختام المقرر إقامته في 24 ديسمبر.

وعن كيفية اختيار الفتاة المثالية ووصيفاتها 
أوضح نور أنه سيكون من خال تقارير ستكتب 
عن الفتيات كل يوم من خال تعاملهن في كافة 
الظروف وتحت ضغط نفسي مقصود، كما يتم 
عمل اختبار تحريري لهن لمعرفة  الثقافة العامة 
وال��ذك��اء وسرعة البديهة والمستوى الفكري 
العام.. وفي ختام المسابقة ستوجه لجنة التحكيم 
سؤااًل للمتسابقات ويتم بعدها تجميع كل النقاط 

ثم يعلن عن الفتاة المثالية ووصيفتيها.

أقدمت عناصر مسلحة السبت الماضي على اختطاف 
طفلة عمرها 11 عامًا من شارع العدين وسط 

مدينة إب بالقوة.
»ال��م��ي��ث��اق« أن  وذك���رت م��ص��ادر محلية ل���
الطفلة أخذت بالقوة من وسط الشارع وأن 
المعلومات تتردد أنها بنت نبيل احمد 

المغني.
وأوضحت المصادر أن الخاطفين اتصلوا 
لوالد الطفلة وأفادوا أنهم في صنعاء مع 

ابنته المختطفة.

اختطاف طفلة من 
وسط مدينة إب

الماجستير من جامعة عدن 
بامتياز للصحفية رندا باعشن

نالت الصحفية بوكالة سبأ الزميلة رندا عمر باعشن 
درجة الماجستير بامتياز عن رسالتها الموسومة 
" اإلعام االلكتروني وأثره في معارف واتجاهات 
سلوكيات الشباب " من قسم الصحافة واإلع��ام 

بكلية اآلداب جامعة عدن.
تضمنت ال��رس��ال��ة 5 فصول تمثلت ف��ي اإلط��ار 
المنهجي واإلطار النظري والذي يتكون من اإلعام 
االلكتروني وأشكاله والشباب وعاقتهم باإلعام 
االلكتروني وكذا دراسة ميدانية حول تأثير اإلعام 

االلكتروني على الشباب ومناقشة نتائج البحث .
وترأس  لجنة المناقشة الدكتور محمد عبدالجبار 
سام من جامعة صنعاء وعضوية عددًا من دكاترة  

جامعة عدن.

الدكتورة »دعقان« تفوز بجائزة 
أفضل 5 علماء للكيمياء في العالم

ف����ازت ال��دك��ت��ورة 
إق��ب��ال محمد عبده 
دعقان- عضو هيئة 
ال��ت��دري��س بجامعة 
فظة  بمحا لسعيد  ا
تعز- بجائزة أفضل 
خ����م����س����ة ع���ل���م���اء 
للكيمياء ف��ي العالم 
ل���ل���ع���ام 2013م، 
ك��أص��غ��ر ع���ال���م في 
ال���ع���ال���م وال��م��م��ث��ل 

الوحيد للوطن العربي لهذا العام من بين جميع 
المرشحين للفوز بالجائزة.

وقد أعلنت األكاديمية العالمية للعلوم وتنمية 
المجتمعات والمنظمة العالمية للنساء في العلوم 
من أج��ل التنمية وفقًا »للمؤتمر ن��ت« عن إقامة 
حفل تكريم الفائزين بالجائزة لهذا العام في والية 
شيكاجو بالواليات المتحدة األميركية منتصف 

فبراير القادم.

تأييد حكم اإلعدام 
لمغتصبي وقاتلي 

الطفلة مرام

أّيدت محكمة استئناف تعز الحكم الصادر من 
المحكمة االبتدائية بمديرية القاهرة والقاضي 
بإعدام اثنين من المتهمين باغتصاب وقتل 

الطفلة مرام وهيب الشرعبي، 7 أعوام.
وكان قاضي الحكم االبتدائي قد أكد في حيثيات 
حكمه- الصادر قبل أشهر بإعدام المتهمين 
ضربًا بالرصاص -أن القضية من القضايا التي كان 

لها تأثير على الرأي العام.
وف��ي تصريح ألم الطفلة م��رام أش���ارت فيه 
وفقًا »للجمهورية« إلى أنها تنتظر هذا الحكم 
بفارغ الصبر، وعبرت عن فرحتها بهذا اليوم 
ال��ذي تم فيه إنصاف ابنتها القتيلة م��رام، كما 
شكرت من جانبها القضاء، وحذرت من تسّول له 
نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، فإنهم سينالون 

جزاءهم العادل.
ُي���ذك���ر أن ج��م��ع��ًا غ��ف��ي��رًا م���ن المهتمين 
والناشطين والناشطات قد حضروا إلى المحكمة 
الس��ت��م��اع ال��ح��ك��م ال���ذي ق��اب��ل��وه ح���ال ص���دوره 

بالهتافات المؤيدة.


