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المقال االخير

بوســعي أن أجزم أن نسبة كبرية من أفراد 
املجتمع، سواء عىل املستوى الديني أو الرجويل، 
مجردون من معاين اإلســام والرجولة، وأن 
الواقع العريب غري مؤهل لخوض السباق مع 
النصارى واليهود، ومــا دعاين إىل طرق هذا 
املوضوع تفيش االنحال يف أوســاط بعض 
الرجال الذين يستخدمون العنف والبلطجة ضد 
املرأة، وإذا نظرنا لهذا السلوك املفعل لوجدنا أن 
قيم اإلسام ســامية جدا قامئة عىل االحرتام 
املتبادل الذي رشعه بالقول: "إمساك مبعروف 
أو ترسيح بإحسان"، وال يتسع املقام للتذكري 
بقضايا عرضت عىل رســول الله وتوجيهاته 
السامية الداخلة يف الترشيع اإلسامي، كتاب 

الله وسنة رسوله.
واألمر الثــاين لقضية العنف الوحيش ضد 
املرأة فإنه من تحصيل الحاصل أن من ميارس 
هذا األســلوب مجرد من الرجولة، بل وهو من 

الجنس الثالث.
أن يقتحم رجل بيت طليقته )منزل أرستها( 
ومعه أســيد وميســك طليقته من شــعرها 
ويصبه عىل جســدها وكانت قد فقدت إحدى 
عينيها سابقا وبعد ثاثة أشهر هددها بحرق 

عينها األخرى.
أن يقدم رجل عىل صب برتول عىل زوجته 
ويحرقها مــا أدى إىل وفاتها بعد أيام أو أن 
النســاء يف ســجون  يكون نصيب عرشات 
الحويث يرضبن بعنف أثناء التحقيق معهن أو 
بعد التحقيق ويفقدها الرؤية أو حاسة أخرى 
أو أن تــرى املرأة ال تحصل عىل حقها الرشعي 
املنصوص يف القرآن والحجة أن املرأة ال تورث.
علينا أن نعيد النظر إىل أننا ال نعترب أنفسنا 
شــعبا، بل برشا متعدد األنســجة من ناحية 
ومن ناحية أخرى نقف مســلويب اإلرادة أمام 
أشباه الرجال الخارجني عن اإلسام والوقوف 
الجاعي ضــد ترصفاتهم الرعنــاء وألن كل 
واجبات اإلســام تؤدي جاعة وملاذا ال نوحد 
الحثاالت  أولئك  بردع  ونوحد موقفنا  صفوفنا 

أو تصفيتهم جسديا إن تطلّب األمر.

جنيب محمد يابلي

العنف الوحشي ضد 
المرأة.. إلى متى؟ األمناء/خاص:

تواصل مؤسســة خليفة بــن زايد آل نهيان 
التنموية  املشــاريع  افتتاح  اإلنسانية  لألعال 
والخدمية الهادفة إىل تحسني األوضاع الحياتية 
يف كافة مناطق أرخبيل ســقطرى وذلك ضمن 
االستجابة اإلنسانية التي تقدمها املؤسسة منذ 

عدة سنوات.
وشــهدت كهرباء الرشيط الساحيل الغريب 
إنجازًا جديد ًا ملؤسسة خليفة لألعال اإلنسانية 
وتركيب  األرضية  الشــبكة  استكال  يف  متثل 
األجهزة لتنظيم التيار الكهربايئ وقد تم إدخال 
تقدر  والتي  بالخدمــة  عامة  مبحطــة  التيار 
الطاقة اإلنتاجية للمحطــة بـ 1 ونصف ميجا 

واط وسط فرحة كبرية غمرت أهايل املنطقة.
حرص  ضمن  الكبــري  اإلنجاز  هــذا  ويأيت 
مؤسســة خليفة عــرب رشكة ديكســم باور 

امليــاه  وتكنولوجيــا 
التيار  إيصال  الســتكال 
الكهربايئ لعموم محافظة 
بإرشاف  سقطرى  أرخبيل 
وجهود وخربات مهندسني 
عالية  خربات  ذات  وفنيني 
عاملية  ملواصفات  ووفقــًا 
يف نظام التيار الكهربايئ.

وقال الشيخ أحمد غالب 
يعقــوب رئيــس االتحاد 
الساحيل  للرشيط  القبيل 

وبعد عقود من  أنه  الغريب 
الزمن شــهدت بعض القرى القريبة من محطة 
الشيخ زايد 5 لعام التسامح عامة فارقة جراء 
ادخال خدمة الكهربــاء إليها، موضحا أن هذه 
خطوة أوىل يف ســبيل إيصال التيار إىل بقية 

املناطق من محطة عامة.
الشيخ يعقوب عن شــكرة وتقديره   وعرب 
لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة ممثلة بذراعها 
الخريي مؤسســة الشــيخ خليفــة لألعال 

اإلنسانية .

إنجاز إماراتي جديد في قطاع الكهرباء بأرخبيل سقطرى

األمناء/ نزار القيسي:
تعرض الفنــان نائف عوض 
لوعكة صحية حــادة نقل عىل 
املصايف  مستشــفى  إىل  إثرها 
مبديريــة الربيقــة وأدخل إىل 

غرفة العناية املركزة.
عوض  نائف  للفنان  متنياتنا 
والخروج  العاجــل  بالشــفاء 
من هذه األزمة الصحية ســاملا 

معاىف.

نقل الفنان نائف عوض إلى العناية 
المركزة بمستشفى المصافي

من ذاكرة الزمن الذهبي الجميل لتلفزيون عدن

الفنان املمثل املرصي الكبري املرحــوم صاح قابيل يقدم هدية تذكارية للمصور 
الزميــل وديع محمد عبدالله "أبو ســهيل" - حفظه الله ومتعــه مبوفور الصحة 

والسعادة والعمر املديد. 
ويبدو يف الصورة املرحوم اإلعامي الكبري األســتاذ أحمد ســعيد الحاج "أبو 
ذكرى" وهو يقوم بنقل وقائــع التكريم بعد ندوة تلفزيونية مبارشة احتفاًء بزيارة 
كبار نجوم السينا املرصية: املخرج العاملي الكبري يوسف شاهني، والفنانة الكبرية 
املمثلة محسنة توفيق، والفنان الكبري املمثل صاح قابيل، أثناء زيارتهم مدينة عدن 
عام 1972م وحضور أول عرض لفيلــم )العصفور( الذي يتناول الواقع العريب بعد 

هزمية يونيو حزيران.
معروف سامل بامرحول

صحفي وإعامي تلفزيوين

خالد السنمي

لمصلحة َمن استمرار 
إيقاف المرتبات؟

الجنوبية من  القــوات املســلحة  مل تعاين 
مشــكلة الراتــب إال بعــد مغادرة األشــقاء 
اإلماراتيــني، والذين نتذكرهم بكل خري ومحبة 
نظري جهودهم وتضحياتهم ومواقفهم املرشفة 

معنا.
األشقاء يف الســعودية تولوا كل يشء بعد 
أن غادرت اإلمارات ولكن ولألسف عانت قواتنا 
املسلحة األمرين بسبب التقصري والحرمان من 
الراتــب، حيث أن الرواتــب موقفة منذ مثانية 
أشــهر تقريبــا. ملصلحة َمن كل هــذا؟ ورغم 
ذلك مــا تزال الجبهات مشــتعلة واالنتصارات 
تتحقق بشــكل يومي رغم قسوة الربد وشحة 
اإلمكانيــات وغياب الرواتب الــذي بات اليوم 

حلا صعب املنال.
ويف هذا املنشــور أوجه دعوة لألشقاء يف 
قــوات التحالف العريب ولألخوة الســعوديني 
بشكل خاص: قواتنا املسلحة باتت بني مطرقة 
الجــوع وســندان الفقر، وخصوصــا وأنكم 
تركتموهم با رواتب قرابة مثانية أشهر وأنتم 
من أغنى دول العامل، فلــاذا كل هذا التجاهل 
واإلهال يف حــق قواتنا املســلحة؟ فوضع 

الناس مزٍر والحرب أكلت كل يشء.
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