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اتحاد نساء اليمن يعرض أفالماً كرتونية ومسلسالت يف مهرجان صيف صنعاء
¿ ي�شارك احتاد ن�ساء اليمن يف مهرجان �صيف �صنعاء بعر�ض برامج
توعوية وار�شادية تتناول عدد ًا من الق�ضايا التي تهم املجتمع.
وتتمثل م�شاركة االحت��اد يف عر�ض افالم الكرتون وامل�سل�سالت
الدرامية التي انتجها االحت��اد بهدف املعاجلة لبع�ض ال�سلبيات
والتوعية حول عدد من الق�ضايا واملوا�ضيع التي تهم املجتمع كق�ضايا
الث�آر واختطاف ال�سياح والزواج املبكر وال�صحة الإجنابية وغريها
من الق�ضايا االجتماعية .
و�أو�ضحت رئي�س االحتاد العام لن�ساء اليمن رمزية
االرياين انه يتم كل يوم اربعاء و ملدة �شهر كامل عر�ض فيلم
من االفالم التي ي�شارك بها االحتاد �ضمن فعاليات مهرجان

�صيف �صنعاء  .و�أ�شارت االري��اين اىل ان االفالم ت�شتمل على فيلم “قانون
�سلمى” الذي يتحدث عن الف�ساد يف خمتلف املجاالت التي تهم املجتمع و كيفية
معاجلته وواجب املواطن يف معاجلة الف�ساد اينما وجد  ،وفيلم “العدالة خارج
قريتنا” الذي يتناول ق�ضية الث�آر ا�سبابها وم�سبباتها وا�ضرارها على املجتمع
ككل و كيف نعالج ق�ضايانا دون اللجوء اىل الث�آر الذي نهى عنه ديننا اال�سالمي.
كما ت�شتمل االفالم على فيلم “اختطاف” الذي يتناول ظاهرة اختطاف ال�سياح
و ا�ضرارها على ال�سياحة وعلى ت�شويه �سمعة اليمن خارجياً ،ا�ضافة اىل عر�ض
م�سل�سالت درامية “التحدي  ،وابي عبدالقادر” الذي تتناول ظاهرة الزواج
املبكر وال�صحة االجنابية والتي مت انتاجها من قبل االحتاد بالتعاون مع قناة
اليمن الف�ضائية و�سبق ان مت عر�ضها عرب قناة اليمن۹.

¿ بتلك الخطوة اإليجابية التي تحققت بتوقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك
على محضر آليات وإجراء الحوار الوطني الشامل ..تجدد األمل و ُفتحت األبواب أمام حوار يضم
في ثناياه كافة القضايا الوطنية ومن ضمنها قضية المرأة وما يرتبط بها من حلول ومقترحات
تساند وتدعم حقها في الوصول الى البرلمان في االنتخابات القادمة ..حول أجندة الحوار
الوطني القادم وما تتطلع وتطمح المرأة في طرحه من خالل هذا التحاور ،التقينا عدداً من
الشخصيات النسوية فإلى الحصيلة:

فتنة شهوة املنصب
لينا باشراحيل

لقاء /هناء الوجيه

س

ياسيـــــات لـ«امليثاق» :
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¿ بداي ًة ترى االخت فاطمة اخلطري -رئي�سة
دائرة امل��ر�أة بالأمانة العامة للم�ؤمتر ال�شعبي
العام� -أن احلوار هو الطريق الوحيد والأمثل
حلل كافة الق�ضايا بو�ضعها على طاولة احلوار
وم��ن ثم العمل على تقارب وجهات النظر مبا
يخدم ال�صالح العام ..م�ضيف ًة� :إن املر�أة �ست�شارك
و�سيكون لها �صوت ور�أي يف هذا احلوار الوطني
لي�س فقط فيما يتعلق بق�ضايا الن�ساء فح�سب ولكن
يف كافة الأمور التي تهم اجلميع وت�صب يف �إطار
ال�صالح العام.
هموم مشرتكة
وتقول الدكتورة بلقي�س احل�ضراين  -حزب
البعث العربي اال�شرتاكي  -ان املر�أة اليمنية بكل
ما متتلكه من ثقافة ووعي وجتربة البد �أن ت�شارك
يف هذا التحاور حول الق�ضايا الوطنية املختلفة
لأن الوطن وم�شاكله هي هموم كل �أبناء الوطن
رج��ا ًال ون�سا ًء ،وبالتايل فاملر�أة عندما ت�شارك
يف عملية احلوار �سيكون لها وجهة نظر ور�ؤية
�شفافة وم�س�ؤولة تقرتح من خاللها احللول..
متمني ًة �أن ت�ستمر خطوات التحاور بروح من
امل�س�ؤولية واحلكمة واحلر�ص على م�صالح
الوطن و�أمنه وا�ستقراره.
نصف املجتمع
يف ذات ال�ش�أن حتدثت االخ��ت �أم��ة ال�سالم
احلاج -ع�ضو جمل�س �شورى اال�صالح -قائلة:
�إن م�شاركة املر�أة يف احلوار �شيء مهم جد ًا لأنها

الخطري (رئيس دائرة المرأة بالمؤتمر) :
املرأة ستشارك يف الحوار ملصلحة الوطن ككل
الحضراني (حزب البعث العربي االشتراكي) :
مشاكل الوطن تهم الرجال والنساء ويجب أن
يتحمل الجميع مسئولياتهم
رجاء (مستشارة وزارة الخارجية):
نأمــل أن تكون هناك مساندة أكرب
إليصال املرأة إىل الربملان

اخلطري

رجاء

احل�ضراين

ن�صف املجتمع ولها �أحقية يف امل�شاركة والتعبري
عن ال��ر�أي ،لذا البد �أن تكون م�شاركتها وا�سعة
وفاعلة بحيث ال تقت�صر على جم��رد املطالبة

بحقوقها ومتكينها ال�سيا�سي ولكن ينبغي
حول
أي
�
�أن يكون لها دور فاعل يف �إطار تقدمي الر
رهان صائب
املنظومة
الكيفية التي من خاللها ميكن �إ�صالح
< ومن جانبها قالت االخت هديل حممود -
أمنه
�
و
الوطن
املتكاملة التي ت�صب يف م�صلحة
احلزب النا�صري الوحدوي  -ان احل��وار هو
وا�ستقراره.
ال��ره��ان ال�صائب للتغلب على
قناعة حقيقية
أمة السالم (التجمع اليمني لإلصالح)  :اال�شكاليات وا لأزم�����ات ،ومن
< يف حني ترى الأخت جميلة مشاركة املرأة يف الحوار مكتسب خالل احلوار �ستتقارب وجهات
علي رجاء -م�ست�شارة وزارة
النظر ويتم االتفاق على �إيجاد
اخل��ارج��ي��ة املن�سقة للهيئة من حقها يف التعبري عن الرأي احللول واملعاجلات املنا�سبة،
اال�ست�شارية لو�صول امل��ر �أة
�إذا ماو�ضع املتحاورون ن�صب
اىل ال�ب�رمل���ان� -أن���ه م��ن خ�لال
الناصري)
الوحدوي
(التنظيم
هديل
� :أعينهم امل�صالح العليا للوطن..
احل��وار الوطني ال�شامل البد الحوار رهان صائب لتجاوز متمني ًة �أن تكون املر�أة متواجدة
�أن ت��ت��واج��د ق�ضايا امل���ر �أة
مع كل اللجان امل�شاركة يف احلوار
ومناق�شة الآليات واملقرتحات
املشاكل واألزمات
كون املر�أة هي الأقدر على طرح
التي من �ش�أنها ان ت�ساند املر�أة
ق�ضاياها واملطالبة بحقوقها.
للو�صول اىل املقاعد الربملانية
مها
اليمني)
االشتراكي
(لحزب
:
توافق وتقارب
�ة..
يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم�
ونختتم حديثنا مع الأخت مها
م�ضيف ًة� :سوف نقدم م�صفوفة التقارب والتوافق سيخدم
يا�سني  -احل��زب اال�شرتاكي -
املقرتحات التي �أعدتها الهيئة
وضع املرأة
والتي متنت ان ت�سري كل مراحل
تواجدنا
اال�ست�شارية ،ف�إذا ما
احلوار يف توافق وتقارب وجهات
اخلالفات
يف احلوار ُو ّ�س
ويتهناك قناعة حقيقية و�إرادة النظر ،لأن ذلك من �ش�أنه ان يتيح الفر�صة ملناق�شة
ف�ستكون
وال
أزماتمتكني املر�أة وم�ساندتها للو�صول اىل كافة الق�ضايا ومن ذلك ق�ضية املر�أة وما يتعلق بها
يف
�صادقة
من مقرتحات وحلول تدعم حقها يف الو�صول اىل
مقاعد الربملان بالن�سبة املخ�ص�صة لها.
مواقع ُ�صنْع القرار يف االنتخابات القادمة۹..

أبو أصبع :اليوم إطالق اسرتاتيجية مكافحة الفساد يف بالدنا
¿ �أو�ضحت نائب رئي�س الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الف�ساد
الدكتورة بلقي�س �أبو ا�صبع �أن امل�ؤمتر االقليمي الثاين لل�شبكة
العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الف�ساد ال��ذي حتت�ضنه
العا�صمة �صنعاء خالل الفرتة من  27-26مب�شاركة �أكرث من100
�شخ�صية من  17دولة عربية ميثلون ر�ؤ�ساء هيئات ووزراء العدل
والأجهزة الرقابية ووفود رفيعة امل�ستوى معنية مبكافحة
الف�ساد يف الدول العربية ومنظمات دولية والذي تتوىل اليمن
حاليا فيها من�صب نائب الرئي�س �سيتم فيه انتقال رئا�سة
ال�شبكة من الأردن �إىل اليمن ملدة عام كامل وانتخاب نائب

جديد للرئي�س.
ويناق�ش امل�ؤمتر الذي يعقد حتت �شعار (اال�سرتاتيجيات
الوطنية ملكافحة الف�ساد ودور املعنيني يف تفعيلها) � ،آليات تفعيل
اجلهود الوطنية يف هذا املجال من خالل اال�ستفادة من التجارب
الفعلية يف املنطقة العربية وخارجها.
وب ّينت �أن امل�ؤمتر �سيعر�ض ويناق�ش جتارب اال�سرتاتيجيات
العربية والدولية املنفذة يف جمال مكافحة الف�ساد بغية ا�ستفادة
ال��دول الأع�ضاء يف ال�شبكة من تلك التجارب على امل�ستوى
الوطني.

وقالت الدكتورة �أب��و ا�صبع �أن��ه �سيتم يف امل��ؤمت��ر �إط�لاق
الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد يف اليمن التي تهدف �إىل
تعزيز جهود مكافحة الف�ساد والوقاية منه ودرء خماطره ومالحقة
مرتكبيه وا�سرتداد الأموال والعائدات املرتتبة عن ممار�سته.
وا�ضافت � ”:إن اال�سرتاتيجية تهدف �أي�ضا �إىل �إر�ساء مبد�أ النزاهة
وال�شفافية يف املعامالت االقت�صادية واملالية والإدارية وتفعيل
مبد�أ امل�ساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة املخت�صة وت�سهيل
ح�صول �أفراد املجتمع على املعلومات والو�صول �إىل ال�سلطات
املعنية”۹.

¿ احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� ،أما
بعد ،ف�إن من �أ�شد �شهوات الدنيا فتنة �شهوة املن�صب،
تلك الفتنة التي قد تدفع من �أ�شربها قلبه �أن يبيع دينه،
وي�شرتي فانية بباقية ،وي�ستبدل الذي هو �أدنى بالذي
هو خري� ،ش�أنه �ش�أن الذين حالت ال�سيادة والرئا�سة
بينهم وبني حظرية الإميان ،فكانوا مقدمي وقود النار
الذين قالوا« :وقالوا ربنا �إنا �أطعنا �ساداتنا وكرباءنا
ف�أ�ضلونا ال�سبيل ،ربنا �آتهم �ضعفني من العذاب
و�ألعنهم لعناً كبري ًا» �سورة الأحزاب ،68 - 67 :وكم
تعظم امل�صيبة �إن كان هذا املن�صب متعلقاً بالدين!!،
ما �أ�شد البالء لو متكنت �شهوة املن�صب من قلب رجل
تعلقت به قلوب النا�س ي�أخذون عنه دينهم!! ،ويا
لها من طامة �أن تنزلق قدما من جعله النا�س بينهم
وبني ربهم  -عز وجل  -يبلغهم دينهم ،ويوقع لهم
عن رب العاملني!! ،واملخدوع من �أح�سن الظن بنف�سه
و�أمن الفتنة ،واخلا�سر من �أمن مكر اهلل «�أف�أمنوا مكر
اهلل فال ي�أمن مكر اهلل �إال القوم اخلا�سرون» �سورة
االعراف ،99 :ن�س�أل اهلل الثبات،و العامل يعلم مواطن
قدميه وخبايا نف�سه ،فال ي�أمن �أن ي�ضع قدماً يف اجلنة
والأخرى مل ت�ستقر بعد  ..جتده ال ي�أمن على نف�سه
الفتنة ،وال ميل من �أن ي�س�أل ربه مق ّلب القلوب �أن
يثبت قلبه على دينه ،م�ستنا ب�إمام العلماء � -صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم  -الذي كان يدعو ربه ويقول« :يا
مقلب القلوب ،ثبت قلبي على دينك» ،رواه الرتمذي،
و�صححه الألباين ،وعباد اهلل ال�صاحلون يقولون:
«ربنا ال تزغ قلوبنا بعد �إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة �إنك �أنت الوهاب ،ربنا �إنك جامع النا�س ليوم ال
ريب فيه �إن اهلل ال يخلف امليعاد» �سورة �آل عمران:
 ، 9 - 8وال�شك �أن هذا اخلوف من الفتنة والترب�ؤ من
احلول والقوة �إىل حول وقوة من ال حول وال قوة
اال به له �أثره يف الثبات على احلق ،واجلهر به و�إن
�سخط النا�س ،و�إن زال املن�صب ،و�إن و�ضع املن�شار
يف مفرق الر�أ�س ،كما َفعِ ل مع الراهب وجلي�س امللك يف
ق�صة �أ�صحاب الأخدود حني قيل لكل منهما« :ارجع
عن دينك» ف�أبى كل منهما ،ف�شقهما املن�شار حتى وقع
�شقاهما ،ف�سالم اهلل على تلك النفو�س الطاهرة ،وقال
النبي � -صلى اهلل عليه و�آله و�سلم « :-كان الرجل
قبلكم ي��ؤخ��ذ ،فيحفر له يف الأر����ض ،فيجعل فيه،
فيجاء باملن�شار فيو�ضع على ر�أ�سه ،في�شق باثنتني،
ما ي�صده ذلك عن دينه ،ومي�شط ب�أم�شاط احلديد
ما دون حلمه من عظم �أو ع�صب ،ما ي�صده ذلك عن
دينه» رواه البخاري ،و�أمة اال�سالم والدة رحمها ال
ين�ضب ،واليزال اخلري يف هذه الأمة �إىل قيام ال�ساعة،
ومنوذج العامل الذي يخ�شى على نف�سه الفتنة يتجدد
بني زمان وزمان ،ال تعدمه الأمة ،ومن ه�ؤالء الأعالم
يف ع�صرنا احلا�ضر هذا الرجل ال��ذي �ضرب �أروع
الأمثلة يف ال�صدع باحلق ،واال�ستهانة مبتاع املن�صب
الزائل ،و�ضرب كذلك �أروع الأمثلة يف اخلوف على
نف�سه من الفتنة۹..

مدير عام مؤسسة تنمية القيادات الشابة لــ«امليثاق»:

هدفنــا دعــم ثقـة الفتـاة بنفسهـا
¿ بهدف تنمية القدرات الشابة والتركيز على تعزيز دور الفتاة ودعم ثقتها بنفسها من
خالل تنمية قدراتها ومساعدتها على تحقيق طموحها بكفاءة وجدارة لتقدم نموذجاً
ناجحاً للمرأة القادرة على العطاء والعمل الجاد وكذا المساهمة والمشاركة في كافة
مجاالت الحياة  ..أُنشئت مؤسسة تنمية القيادات الشابة ..وللتعرف عليها التقينا األخت
قبول المتوكل -مدير عام المؤسسة-وخرجنا معها بهذه الحصيلة:

لقاء /المحررة
 ۹يف البداية نود التعرف من خاللكم على الر�ؤية والهدف الذي
�أُن�شئت من �أجله هذه امل�ؤ�س�سة؟
 م�ؤ�س�سة تنمية القيادات ال�شابة الهدف الأ�سا�سي من �إن�شائهاتدريب وت�أهيل الكوادر ال�شابة يف جماالت خمتلفة ،والر�ؤية
الرئي�سية التي تتبناها امل�ؤ�س�سة هي كيف ميكن ان نبني قدرات
ال�شباب من �أجل ان يلعب دور ًا قيادياً يف املجتمع ،وكيف ميكن
اال�ستفادة من �أوقات وطاقات ال�شباب وكذا �إبداعاتهم لينعك�س
ذلك ب�شكل فعال على تنمية اليمن وتطوره.
مركزان
 ۹موقع املر�أة يف �أن�شطة امل�ؤ�س�سة ومدى ح�ضورها..؟
 طبعاً امل�ؤ�س�سة لديها مركزان احدهما خا�ص بالفتاة وهومركز اللغات العاملي للفتيات ويف جممل ان�شطته وم�شاريعه يهتم
بالفتاة كما ان ا�صل الفكرة التي بد�أت بها امل�ؤ�س�سة كانت بن�سبة
 %100موجهة نحو الفتيات ..والآخ��ر مركز تطوير ال�شباب
اقت�صادياً وهم ال�شباب وال�شابات على �أن تكون الن�سبة بينهما
متوازية �سواء يف املتدربني او يف الطاقم االداري او الطاقم
التدريبي ،وهذا االهتمام واال�صرار على م�شاركة الفتاة يف

لدينا مركزان لرفع مهارات
ومعارف الفتيات
نعمل يف سبع محافظات
وطموحاتنا أكرب
كثري من امل�شاريع يخدم املر�أة وتنميتها ووجودها
ك�شخ�ص عامل يف امل�ؤ�س�سة او من�سقة م�شاريع او
متدربة ..وادم��اج امل��ر�أة وم�شاركتها يقدم مناذج
ناجحة قادرة على العمل بثقة عالية بالنف�س وبكفاءة
وق��درة على ك�سب اح�ترام وثقة الآخرين من العامل
االجتماعي املحيط.
 ۹وراء كل رج��ل عظيم ام ��ر�أة ..ه��ذا القول امل��أل��وف غريته

مستشفى جبلة يدشن اليوم املخيم
الطبي املجاني الرابع للعيون
إب -عماد زيد

¿ تنطلق مب�ست�شفى جبلة العام
مبحافظة �إب فعايلات املخيم الطبي
املجاين الرابع للعيون الذي ينظمه
م�ست�شفى جبلة العام بالتعاون
م��ع م�ؤ�س�سة الب�صر اخلريية
العاملية لإج��راء عمليات املياه
البي�ضاء وزراعة العد�سات.
ويف ت�����ص��ري��ح ل��ـ«امل��ي��ث��اق»
�أو�ضح مدير عام م�ست�شفى جبلة
الدكتور عبداهلل املطري �أن الطاقة
اال �ستيعا بية للمخيم ت�سمح
با�ستقبال �ستة �آالف مري�ض خالل

اليوم االول والثاين و�سيتم فرز
خم�سمائة حالة مر�ضية حتتاج
اىل عمليات جراحية �إ�ضافة اىل
تقدمي الأدوي���ة واال�ست�شارات
الطبية و�إجراء كافة الفحو�صات
جماناً.
و�أك����د امل��ط��ري االن��ت��ه��اء من
كافة التدريبات الالزمة لإجناح
املخيم وحتقيق �أهدافه..م�شيد ًا
بدور و�سائل الإع�لام وما قامت
به خالل احلملة الإعالمية التي
�سبقت تد�شني املخيم يف �إي�صال
ر�سالة املخيم الرابع وتعريف
املجتمع بدوره۹.

الباحثان «الحميدي» و«بهية» يحصالن
على املاجستري من جامعة إب
¿ ح�صل الباحث ر�شاد �أحمد
ع��ب��ده احل��م��ي��دي ع��ل��ى درج��ة
املاج�ستري م��ن ق�سم املناهج
بكلية الرتبية -جامعة �إب ،عن
ر�سالته املو�سومة بـ«برنامج
تدريبي مقرتح ملدر�سي اللغة
العربية»..
فيما منحت نف�س ا جلا معة
الباحثة بهية حممد راجح درجة
املاج�ستري �أي�ضاً بتقدير امتياز عن
ر�سالتها املو�سومة بـ«امل�شكالت
الإدارية والرتبوية التي تواجه
مدر�سي القر�آن الكرمي»۹.

م�ؤ�س�ستكم م�ؤخر ًا يف �شعار لأح��د براجمها لي�صري «وراء كل
امر�أة ناجحة رجل عظيم» ..هل ميكنكم ان حتدثونا عن فكرة
هذا الربنامج؟
 الربنامج التدريبي الذي تعمل عليه امل�ؤ�س�سةم�ؤخر ًا ي�سمى برنامج خديجة التدريبي ويحمل
�شعار «وراء كل امر�أة ناجحة رجل عظيم»،
وهو برنامج ي�ستهدف تطوير الأعمال
للفتيات وال�شباب وي�ستمر ملدة عام،
ويتكون هذا الربنامج من جمموعة
م��ن ال��ف��رق ويف ك��ل ف��ري��ق يتم
اختيار احد ع�ضواته وت�سمى
خ��دي��ج��ة ل��ت��ق��ود ال��ف��ري��ق يف
اق��ت��ن��اء امل��ه��ارات
ط��ري��ق
ال�������ش���خ�������ص���ي���ة

وال���ق���ي���ادي���ة
اىل ج��ان��ب امل��ه��ارات
االداري���ة ..ونحن من خالل
الربنامج ندعو ال�شباب ونقول لهم
طور من نف�سك وكن رج ًال ناجحاً يف عامل
الأعمال ،ولكن اي�ضاً �شجع امل��ر�أة لتعمل يف هذا
املجال وكن لها دافعاً ،فاملر�أة حتتاج لدعم ودفع كل
من يحيط بها وي�ؤثر يف طريقها �سواء �أكان االب ،االخ او الزوج
ورمبا مديرها يف العمل وغريهم ..ويف كل االحوال وراء جناح

دورة خاصة بتأهيل قيادات شبابية
¿ تختتم اليوم يف مركز القانون
ال��دويل وحقوق الإن�سان بتعز
ال���دورة التدريبية اخلا�صة
بت�أهيل قيادات �شابة لتعزيز
ال�شفافية ور�صد االختالالت
امل�صاحبة للعملية التعليمية
التي ينظمها املركز بالتن�سيق
م��ع ع��م��ادة ����ش����ؤون ال��ط�لاب
بجامعة تعز مب�شاركة ثالثني
طالباً وطالبة من خمتلف كليات
اجلامعة.
وت�أتي الدورة يف �إطار برنامج
تعز يز ا ل�شفا فية و �أ �سا ليب
احلوكمة الر�شيدة ال��ذي بد �أ
املركز بتنفيذها بالتن�سيق مع

الهيئة العليا ملكافحة الف�ساد
يف ال��ع��ام اجلامعي (-2009
2010م).
ويتلقى امل�شاركون يف الدورة
التي ا�ستمرت يومني العديد
م��ن امل��ع��ارف ح��ول احلوكمة
ال��ر���ش��ي��دة وح��ق��وق ال��ط��ال��ب
اجل��ام��ع��ي وال��ف�����س��اد �أ�شكاله
و�أن��واع��ه و�آث����اره واملواثيق
والت�شريعات الوطنية والدولية
اخل��ا���ص��ة مب��ك��اف��ح��ة الف�ساد
وا لأج��ه��زة الوطنية املعنية
بها �إ�ضافة �إىل �أ�ساليب الر�صد
وال��ت��وث��ي��ق لق�ضايا الف�ساد
ومهارات الإبالغ عنها۹.

املر�أة رجل عظيم ي�ساندها ويقف بجانبها.
شريك أساسي
 ۹طموحاتكم امل�ستقبلية؟
 م�ؤ�س�ستنا تطمح ب�أن يتو�سع حميط �أن�شطتها فنحن الآن نعمليف �صنعاء ويف �سبع حمافظات �أخرى ،وا�سا�س ا�سرتاتيجيتنا يف
العمل التقوم على فتح الفروع يف املحافظات ولكن نعمل من خالل
�شركاء حمليني من منظمات وجمعيات ،لذلك امتنى ان تتعاون
املنظمات مع بع�ضها البع�ض وخا�صة تلك الكبرية بحيث تتبنى
بع�ض الأن�شطة ولكن دون التدخل يف �شئون املبادرات ال�شبابية
الب�سيطة او املنظمات النا�شئة ..كما امتنى ان ن�صل يف تطوير
قدرات ال�شباب اىل درجة عالية وان ت�صبح املر�أة م�شاركة يف
كافة املجاالت ،ف�أنا ل�ست مع ان حت�صر املر�أة نف�سها يف ق�ضاياها
فقط بل البد ان تكون م�شاركة ومتفاعلة مع كافة الق�ضايا التي
تهم املجتمع فهي �شريك �أ�سا�سي وعن�صر م�ؤثر وبالتايل ف�أدوارها
ينبغي ان التكون حم�صورة وحم��ددة طاملا ولديها الكفاءة
واخلربة والقدرة.
نهج ديمقراطي
۹كلمة �أخرية..؟
 �أود الت�أكيد على ان امل��ر�أة حققت جناحاً يف ظل العمليف منظمات املجتمع امل��دين ورمب��ا �ساعدها على ذلك النهج
الدميقراطي الذي �أتى مع اعادة الوحدة وهذا ما �أتاح لها
الفر�صة ليكون لها مكان ،لكنها مازالت بحاجة اىل اتاحة فر�ص
يف املجال احلكومي والقطاع اخلا�ص لتحقق ذات النجاح
وخا�صة ان هناك مناذج ا�ستطاعت ان تثبت التميز والقدرة
والكفاءة واخلربة التي تفوق يف معظم االحيان كفاءة الرجال
�أنف�سهم۹.

االنتهاء من ترميم دار الضيافة يف زبيد
¿ ُا �ستكمل م��ؤخ��ر ًا
ت��رم��ي��م م��ب��ن��ى دار
ال�ضيافة يف مدينة زبيد
التاريخية -حمافظة
احل��دي��دة ،ال��ذي ُبدئ
ت��رم��ي��م��ه يف 2007م
بالتعاون بني �سفارة
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة
الأمريكية وال�صندوق
االجتماعي للتنمية..
ح���ي���ث ق��دم��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ت
ال�ســفارة ا لأمريكية
ب�صنعاء منحة مالية
( 111000دوالر)..
ه�����ذا و�����س����وف ي��ت��م
افتتاحه قريباً۹.

