
طالبات مدرسة أروى بتعز ينفذن حملة إلزالة العبارات المسيئة

قامت طالبات مدرسة أروى للبنات بتعز األسبوع   
الماضي بتنفيذ حملة ميدانية إلزالة الملصقات 
والعبارات البذيئة التي كتبها بالطجة المشترك 

على جدران المباني والطرقات في مديرية القاهرة.
وأوضحت المشرفة على الطالبات أن الحملة استهدفت 
بدرجة رئيسية توجيه رسالة للمجتمع حول أهمية الحفاظ 

على جمال المدينة ومنع كل من يحاول اإلس��اءة إلى 
الذوق العام وتشويه صورة أبناء محافظة تعز وتاريخهم 

الوطني والحضاري.
داعية بقية المدارس الحكومية واألهلية إلى مواصلة 
مثل هذه المبادرات كمساهمة اجتماعية وتربوية 

وأخالقية.

ن واألمان .. 
ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألمن واألمان .. نعم لإلستقرار.. نعم للتنمية.. ال للفوضى.. ال للتخريب.. نعم لألم

نؤمن- يقينًا- أن الحياة والموت بيد   
اهلل، وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن 
اهلل سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير والشر، 
ومثلما نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، كذلك 
نؤمن بأسبابه التي غالبًا ما تكون من أنفسنا وفق 

مشيئة إلهية ال راد لها..
وعلى أساس من هذا اإليمان نبتهل إلى المولى 
عز وجل أن يتقبل روح فقيدتنا واستاذتنا الدكتورة 
رؤوفة حسن، التي اختارها اهلل إلى جواره في هذا 
الظرف الذي تعاظمت فيه مصائبنا وأحزاننا، 
سائلين اهلل العلي القدير  أن يرحمها ويغفر لها 

ويعصم قلوب محبيها بالصبر والثبات.
< وحين يكون مصابُنا رحيل قامة فكرية 
وإعالمية بحجم رؤوف��ة حسن تحتار الكلمات 
وتضطرب الحروف وتتسع دائرة الغُصَّة ويكبر 

السؤال: من نعزِّي؟
< فحملة األقالم وأرباب الكلمة والمشتغلون 
في العمل اإلعالمي فقدوا استاذًة علمتهم شرف 
الكلمة وقوتها وأثرها، وسبقتهم وظلت معهم 

مناضلًة في محرابها حتى القت باريها.
< ودعاة الحداثة والمدنية فقدوا عمالقة حملت 
مشروع المدنية والحداثة والتمدن بكل تفاصيله 
على مدار عقود من الزمن متنقلة من منظمة إلى 
أخرى، ال تكاد تفرغ من إنجاز مشروع مدني حتى 

تدخل في آخر..
< ورائدات اليمن فقدن رائدتهن األولى التي 
كسرت الحواجز وفتحت على ج��دران التصلب 
الذكوري التقليدي نوافذ وأبوابًا دخلت منها نسوة 

اليمن معتركات الحياة والمنافسة..
< والمؤمنون بالديمقراطية والحرية فقدوا 
قائدة رائ��دة سبقت الجميع، وتحملت سخط 
وأذى ومواجهات وفتاوى االقصائيين المتحجرين 
المشدودين لعصور الظالم والتسلط، وواجهت 
بصبر وصالبة وجلد وحشية وتطرف المتطرفين 
الذين أباحوا دمها وأقصوها ومارسوا عليها كل 

أساليب التشويه والتخويف والتكفير واإلرهاب..
لكنها احتملت ما القته، ول��م تغادر ساحة 
المواجهة إالَّ لحظة أن وجدت االنسحاب المؤقت 
ج��زءًا من الحكمة التي تقتضي اتقاء عواصف 

الوحشية..
لكنها ظلت تخوض معارك المواجهة مع قوى 
الظالم من مواقع عدة وبأساليب مختلفة، ألنها 
تؤمن بأن من استهدفوها يستهدفون الحياة 

المدنية بكل قيمها وتفاصيلها..
< وه��ا ه��ي األس��ت��اذة والمعلمة وال��رائ��دة 
اليمن  والمحاربة في كل معتركات صناعة 
الجديد والحياة المدنية تغادرنا في وقت نحن 
بأمس الحاجة للعقالء وال��رواد وأصحاب القيم 
النبيلة، وكأن رحيلها حالة من حاالت الرفض التي 
سجلتها في حياتها ضدالقبح والزيف والتسلط 
واإلقصاء والغوغائية واإلرهاب الفكري ومفردات 
العنف.. كأن رحيلها رسالة تقول إنها لم تحتمل 
رؤية مؤشرات ومالمح مشروع فوضوي ظالمي 
غابوي يتخندق حوله وخلفه أعداء الحداثة والنور 
والحرية والديمقراطية والمدنية والحياة.. لكن 
ه��ؤالء الذين آذوه��ا وأقصوها ورفضوا قيمها 
وحاولوا وأدها حيًَّة.. لم يدعوها تنام هادئًة، 
وما أن علموا بوفاتها حتى بادروا لإلفتاء بوصية 
نسبوها لها زورًا ليستثمروا موتها كما يستثمرون 

الموت والدماء في كل شارع..
تحية ألسرة الدكتورة رؤوفة التي سارعت لنفي 

فتاوى الزيف..
ورح��م اهلل الدكتورة رؤوف��ة حسن وأسكنها 
فسيح جناته، وال نامت أعين الدجالين المغالين 
المتاجرين بأحزان الوطن وآالم الناس ومواقف 

األحياء واألموات.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«..

رؤوفة حسن.. 
رحيل رافض 

لمشاريع الظالم
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المرأة حاضرة في الــــدفـاع عـن الشرعيـة

عناصر المشترك تعتدي على مدرسة بتريم 

أقدمت عناصر من أحزاب اللقاء المشترك مساء األربعاء على مهاجمة ثانوية تريم بمحافظة حضرموت  
لياًل؛ حيث قامت هذه العناصر بتكسير األثاث المدرسي وتخريب األجهزة الكهربائية ومعامل المختبر.

وأوضحت مصادر محلية بمدينة تريم بمحافظة حضرموت أن هذا العمل التخريبي يأتي ردًا على إعالن 
إدارة المدرسة مواصلة العملية التعليمية ورفضها دعوات اللقاء المشترك إلى تعطيل الدراسة في إطار الممارسات 

الغوغائية التي تدعو لها في عموم المحافظات بهدف إثارة الفوضى وتعطيل الحياة العامة.
وأكدت المصادر أن هذا العمال الالأخالقي لقي استياًء كبيرًا من أولياء أمور الطالب بمدينة تريم الذين يؤكدون 

على حق أبنائهم في مواصلة العملية التعليمية.

نساء مأرب يدعون المشترك العودة للحوار
استنكرت قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام   

ومناصريه »القطاع النسوي« ونساء محافظة 
مأرب الحادث اإلجرامي الذي استهدف مخيمات الشرعية 
بالعاصمة صنعاء مساء األربعاء الماضي بصالة 22 مايو 
الرياضية من قبل صعاليك المشترك ومتمردي الفرقة 

األولى مدرع.
وأكد بيان صادر عن المسيرة النسوية التي نظمتها 
الخميس الماضي عن تمسك نساء مأرب بالشرعية 
الدستورية وإلى جانب القيادة السياسية ممثلة بفخامة 
األخ علي عبداهلل صالح رئ��ىس الجمهورية وقائد 

التحوالت التنموية والديمقراطية.
وشددن في بيانهن على ضرورة ضبط المعتدين على 

المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية، ومرتكبي 
الحادثة الشنيعة التي أدت إلى قتل عدد من المواطنين 
وجرح أكثر من )300( شخص وخاصة الحاج عبداهلل 

حليلة.
وأش��رن- نساء مأرب- إلى ضرورة االحتكام للحوار 
والنهج الديمقراطي وعدم الخروج على الحاكم وولي 

األمر أو النظام والقانون والدستور.
داعين أحزاب المشترك إلى تحكيم العقل واالمتثال 
ال��وط��ن العليا وع��دم ممارسة  للمنطق ومصلحة 
االستفزازات والمماطلة في تنفيذ المبادرة الخليجية 
إلخراج البلد من أزماته المتفاقمة بفعل الممارسات 

الالمسئولة.

ء    للقا ا أح���زاب  ميليشيات  قامت 
المشترك بتعز األرب��ع��اء الماضي 
باعتداء إرهابي على مقر القطاع 
النسائي للمؤتمر الشعبي العام الواقع في 
شارع جمال أثناء أعمال الشغب والفوضى 

التي قاموا بها.
وقال مصدر في المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظة إن��ه وأث��ن��اء المظاهرة قامت 
ميليشيات مسلحة تابعة ألح��زاب اللقاء 
لنسائي  ا ع  لقطا ا مقر  برشق  لمشترك  ا
للمؤتمر بالحجارة وتكسير نوافده، وإحراق 

الالفتة الخاصة بالمقر.. مشيرًا إلى أن عناصر 
المشترك استخدمت ساللم للوصول إلى مقر 
المؤتمر والذي يقع في الدور الرابع في إحدى 

المباني بشارع جمال..
 ودان المصدر المؤتمري هذه األعمال 
التي تعبر ع��ن حالة اإلف��الس  الهمجية 
السياسي واألخالقي التي وصلت إليها تلك 

األحزاب..
ودعا المصدر المؤتمري األجهزة األمنية إلى 
القيام بمسئوليتها في حفظ األمن واالستقرار 

وردع الخارجين على النظام والقانون.

بالطجة المشترك يعتدون على القطاع النسائي للمؤتمر بتعز

فضحت تجردهم من األخالق

إدانة واسعة العتداءات المشترك على النساء بعدن
دانت فعاليات المجتمع ومنظمات حقوق اإلنسان اعتداءات بالطجة المشترك على النساء وجرائمهم التي   

تتنافى مع شعبنا المعروفة باحترام المرأة وصون كرامتها.
وكانت عناصر مسلحة تابعة ألحزاب المشترك أقدمت الثالثاء الماضي على مهاجمة مسيرة نسائية مؤيدة للشرعية  

في مديرية خور مكسر بمحافظة عدن.
وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية إن تلك العناصر أطلقت الرصاص على النساء ما أدى الى إصابة ثمان 

نساء اثنتان منهن حالتهما خطيرة.

 كما أثار حالة الهلع والذعر والخوف في 
أوس��اط النساء المشاركات في المسيرة 
المؤيدة للشرعية ولفخامة االخ علي عبداهلل 

صالح- رئيس الجمهورية.
 ودان المكتب  التنفيذي التحاد نساء اليمن 
كل ما تعرضت له النساء من انتهاكات 
حقوقية أثناء خروجهن للتعبير عن رأيهن 
سواء في ساحات االعتصام في صنعاء أو في 
عدن والالتي لم يتعرضن للضرب واإلهانة 
فقط بل وإلطالق الرصاص الحي من عناصر 
متمردة تجردت من االخالق اليمنية والتي 
تحترم المرأة وال تمسها بضرر بل تحميها 

وترفع من قدرها.
وق��ال ات��ح��اد النساء: 

إن تلك الممارسات 
ت��ف��ض��ح ال��س��ل��وك 
ال����ع����دوان����ي ل��ه��ذه 
العناصر الالمسؤولة 
والدموية والتي تعمل 
لعنف  وا لتفرقة  ا على 
والتخريب لكل المنجزات 
المحققة والقضاء على 
حرية ال��رأي والعودة الى 

عهود نبذها أبناء اليمن 
وناضلت ال��م��رأة من أجل 
تحقيق طموحاتها المشروعة 
واستطاعت أن تحصل على 
مكاسب محققة في التعليم 
والعمل ومواقع اتخاذ القرار 
السياسي في ظل التعددية 

والحقوق المتسارعة بين الرجال والنساء.
واستنكر البيان الصادر عن اتحاد نساء اليمن كافة االنتهاكات 
اللفظية والجسدية وحمل تلك العناصر الغادرة مسؤولية 

 ، لتصعيد ا
وناشد كافة أبناء الشعب اليمني والقوى 

السياسية للحوار ونبذ العنف والفتن والتخريب واإلضرار 
بمصلحة الوطن والحفاظ على أمن اليمن واستقراره ومحاسبة 

المخلين بأمنه واستقراره.
إلى ذلك قالت فيروز محمد احمد رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام بمديرية خور مكسر بمحافظة عدن إن المسيرة النسوية 
الحاشدة التي خرجت تأييدًا للشرعية الدستورية تعرضت 

إلطالق نار من قبل عناصر أحزاب المشترك والحراك .
وأشارت القيادية المؤتمرية إلى أن المشاركات في المسيرة 
النسوية التي خرجت من منطقة معسكر بدر فوجئن باالعتداء 
عليهن في حي السالم من قبل تلك العناصر التي خرجت من 

مداخل الحارات وأطلقت عليهن النار ورشقتهن بالحجارة .
وأوضحت أن المسيرة الحاشدة عبرت عن تأييد نساء 
المديرية وكافة نساء محافظة عدن للشرعية 
الدستورية ورفعت شعارات منددة بأعمال 
ولة  ومحا والشغب  لفوضى  وا لتخريب  ا

االنقالب على الشرعية الدستورية.
من جهته قال مصدر مسؤول في السلطة 
المحلية بمحافظة عدن ان عناصر مسلحة 
تابعة ألحزاب اللقاء المشترك قامت بإطالق 
الرصاص الحي على مسيرة نسائية مؤيدة 
للشرعية الدستورية ولفخامة الرئيس علي 

عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في عدن. 
وقال المصدر إن المسيرة النسائية التي 
خرجت للتعبير عن تأييد القطاع النسائي في 
محافظة عدن للشرعية الدستورية وفخامة 
رئيس الجمهورية ' كانت قد انطلقت 
من جولة ب��در باتجاه 
الخط العام حتى الحي 

التجاري بخور مكسر .
موضحًا ب��أن عناصر 
مسلحة تابعة ألح��زاب 
المشترك قامت  للقاء  ا
بإطالق الرصاص الحي 
ب��ات��ج��اه ال��م��س��ي��رة مما 
أسفر عن إصابة عدد من 
المشاركات في المسيرة 
لتهما  حا منهن  ن  ث��ن��ت��ا ا
خطيرة 'كما أث��ار حالة من 
الهلع وال��ذع��ر وال��خ��وف في 
أوساط النساء المشاركات في 

المسيرة. 
وع���ب���ر ال���م���ص���در عن 
اس��ت��ن��ك��اره وإدان��ت��ه لهذا 
العمل اإلجرامي الجبان , وقال ان هذا العمل المخزي 
يتنافى مع أخالق شعبنا المعروفة باحترام المرأة وصون 

كرامتها.

قيادات نسويـــــــة يطالبن الرئيس بايقاف التنازالت 
مبادرات الشباب التي تسعى لحل االزمة الراهنة في البالد .

كما طالبن فخامة األخ الرئيس بإيقاف التنازالت من قبل فخامته واالحتكام إلى الشعب 
صاحب المصلحة الحقيقية في الديمقراطية وفي كل ما يتعلق بشؤونه .

وأشرن الى أن المرأة اليمنية التى برهنت على وفائها لوطنها وقيادتها في أحلك 
المنعطفات والظروف لن تتردد على الوقوف إلى جانب الوطن والشرعية الدستورية 

واألمن واالستقرار والتصدي لكل العابثين بأمن الوطن والمواطنين .
وقد تحدث فخامة الرئيس إلى القيادات النسوية لشباب تصحيح المسار حيث أشاد 

بالدور العظيم للمرأة اليمنية .
وقال: لقد برهنت المرأة اليمنية على وعي وحس وطني عاٍل وعلى أخالقها ووفائها 

للوطن وغيرتها الكبيرة على الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وثوابته .
وأكد االهتمام بالمرأة وإعطائها أوسع الفرص للمشاركة في الحياة السياسية والعامة 

في مسيرة بناء الوطن .
وقال إن المرأة هي األم واألخت والزوجة واإلبنة .. مشيرا إلى تلك النظرة القاصرة 
والدونية لدى بعض القوى السياسية المتطرفة للمرأة والتعامل معها باعتبارها مجرد 
سلعة يتم حشدها للتصويت في االنتخابات كناخبة فقط من أجل االستفادة منها سياسيًا.

وقال : إننا نقدر المرأة وننظر لها باحترام بالغ ونشجعها على المزيد من فرص المشاركة 
في مسيرة بناء الوطن .. مؤكدا بأنه قد استمع الى ما طرحته بعض األخوات المتحدثات 

من اآلراء وأنه سوف يأخذ بما ورد من مالحظات إيجابية بعين االعتبار .
شاكرًا للنساء اليمنيات على ما عبرن عنه من مشاعر وطنية صادقة وتمسك بالشرعية 

الدستورية وباألمن واالستقرار و رفض العنف والتخريب. 


