
¿ مب��رور �لكر�م وبقول �أ�سمى �آيات 
�لكالم وب�سدق حمتوى �أبنائك �لعظام.. 

�أبهرتي يا عدن زو�رك بالأمن و�ل�سالم 

بكل ماتقدمينه منذ قدمي �لزمان وحتى 

هذ� �لع�سر و�لأو�ن.

 فاأخربيني من �أن��ت يا ع��دن لأق��ل لك 

مكنون دو�خلي.. فاإن كنت روحاً �أطال 

�هلل لك عمرك و�إن كنت ج�سدً� �أ�سح �هلل 

لك بدنك و�إذ� �أنت �أم فقبالتي لرثى قدمك.

�حرتت و�حتارت �أحريف �أين ت�سكن؟!! 

�أت�سكن يف �بتهالت �لكالم �أم يف �أ�سطر 

�ل�سكر و�لعرفان.. �أم تبقى تائهة بني 

�لبوح و�لكتمان، لعجزنا عن و�سفك يا 

منبع �خلري�ت وما جّود �أثمن �لرثو�ت، 

ف��اأق��ف �إج����الًل ملقامك �ل��ك��رمي لأق��ول 

بعد حريتي �إن��ك يا ع��دن حم��ر�ب خري 

وترحاب.

فمن ���س��دق �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي وو�ق��ع 

ق�س�سه ذ�ت �لِعرب و�لو�سف �حلق 

�ملبني، نقطف من ب�ساتني هذه �لق�س�ص 

ق�سة �سيدنا زكريا مع �أطهر �لن�ساء مرمي 

�ل��ع��ذر�ء عند دخ��ول��ه عليها �ملحر�ب 

وده�سته باخلري�ت �لتي كان ير�سلها �هلل 

لها يف حمر�بها دون علم �أح��د، لنعك�ص 

بذلك ع��ربً� من و�ق��ع حياتنا متج�سدة 

بده�سة جميع من �ساهدو� عدن ومدنّية 

�سكانها وطيب �أخالقهم وكرم �سيافتهم يف 

حمر�بهم �لذي �حت�سن �سيوف خليجي 

ع�سرين وروج����و� خل���ري�ت �أر�سهم 

ب�سورة كانت تخفى على جل زو�رها 

مّمن طرقت م�سامعهم ظنون باأنها مدينة 

»�ملرعبني« بقدر ما هي بالأ�سل مدينة 

»�لطيبني«.. فاخلري�ت �لتي كان ير�سلها 

�هلل عز وجل لأم �سيدنا عي�سى يف حمر�بها 

لتكتفي ب���رزق �هلل لها دون �حلاجة 

ملخلوق، �أر�سلها �هلل �ي�ساً لعدن ولنفو�ص 

�أبنائها يف حمر�بهم، وذلك لينظر ويعترب 

�جلميع باأن �هلل وحده �لقادر على �إعطاء 

خملوقاته ما يحتاجون عندما يناجون 

ربهم ومينحهم �خلري و�لن�سر �ملبني..

 فلريفع �جلميع �يديهم �ىل خالقهم �لذي 

منحهم ر�ساه وعفوه وعطاياه �لتي ميز 

ك��رم  �أ بف�سله  ليكونو�  حمر�بهم  بها 

�لكر�م، وخ��رّي �ر�سهم بخري �ل�سفات 

عطاء  �إ على  �لقائمني  ليبقو�  �لطيبة 

جو�هر �لفعال و�لق��و�ل لزو�رهم يف 

عدن.. وبعد رفع �يديهم فليهتف �جلميع 

�ساكرين حامدين �هلل على هذ� �لف�سل 

�لعظيم وليقولو�: �للهم لك �حلمد على 

ما �أعطيتنا وعلى ما مل تعطنا وعلى ما 

�سوف تعطينا يارب �لعاملني.۹

 استطالع: هناء الوجيه

¿ مع صدور قانون االنتخابات العامة واالستفتاء، تسير البالد نحو انتخابات برلمانية في موعدها المحدد في 
الـ27 من ابريل 2011م، وفي ظل هذا التوجه علت بعض األصوات المعارضة التي تُطالب بتأجيل جديد..

في هذه األجواء الساخنة تتفاءل المرأة بأن يكون لها نصيب وافر في البرلمان القادم خاصة وقد قطع المؤتمر 
وعودًا بذلك.. »الميثاق« استطلعت آراء قيادات نسوية من كافة األحزاب والتنظيمات السياسية حول هذا 

الموضوع.. فإلى الحصيلة:
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¿ �عتربت �لخت  فاطمة �خلطري- ع�سو �للجنة �لعامة للموؤمتر- 
�سدور �لقانون و�مل�سي يف خطو�ت �إجر�ء �لنتخابات يف موعدها 

�ملحدد قر�ر حكيم ي�سب يف م�سلحة �لوطن لأن �لتاأخري �سيدخل �لبالد 

يف فر�غ د�ستوري �سيرتتب عليه تد�عيات على خمتلف �ل�سعدة، 

كما �أن �حلو�ر �لوطني ماز�ل متاحاً بهدف حل كافة �مل�ساكل و�لأمور 

�ل�سائكة، وقالت: �إن رف�ص �أحز�ب �للقاء �مل�سرتك �لت�سويت �لنهائي 

على قانون �لنتخابات، لهو �أمر م�ستغرب خا�سة و�أنهم قد �سوتو� 

على مو�د �لتعديل مادة مادة بل �إن �أغلب �ملو�د �ملعدلة كانت بناًء 

على مقرتحاتهم، وهذ� مثبت يف وثائق بال�سافة �ىل �أن جل�سات جمل�ص 

�لنو�ب �لتي كانت تبث على �سا�سة �لتلفاز توؤكد ذلك.

ويف ت�سريح ل�»�مليثاق« عن مدى جدية �ملوؤمتر يف دعم �ملر�أة وم�ساندتها 

لتحقق �حل�سور �لفاعل يف �لربملان �لقادم �أكدت �خلطري �أن �لأمر يحتاج 

�ىل عقد �للقاء�ت و�لعمل �جلاد ملعرفة �لآلية و�لكيفية �لتي متكن �ملر�أة 

من �لو�سول �ىل �ملقاعد �لنيابية، م�سرية �ىل �أن �ملوؤمتر �ل�سعبي �لعام جاد 

يف هذه �ملرحلة وفقاً لتوجهاته وتو�سياته يف �ملوؤمتر �ل�سابع و�ملوؤمتر 

�لتكميلي وكذ� يف ت�سريحات قياد�ته من خالل �للقاء�ت �ملو�سعة �لتي 

توؤكد على �سرورة �إعطاء �ملر�أة حقها يف �لتمثيل �ل�سيا�سي وم�ساندتها 

بجدية لتحقيق ذلك.¿

فاطمة الخطري: المؤتمر جاد في دعم المرأة إليصالها إلى البرلمان القادم
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لسنا مع التأجيل!!
قيادات املشرتك »النسوية« لـ»امليثاق«

املصلحة الوطنية تقتضي إجراء االنتخابات يف موعدها

نتمنى أن تشغر المرأة مقاعد في البرلمان القادم

وصول المرأة إلى البرلمان سينهض بوضعها السياسي

الربملان القادم بحاجة إىل حضور للمرأة انتصار الحمادي
 حزب اإلصالح:

أشواق الماخذي
حزب الحق:

انجيال شمسان
 حزب البعث:

مها ياسين
 الحزب االشرتاكي اليمني: 

ندعو كافة األحزاب إىل املشاركة يف االستحقاق االنتخابي افتخار عثمان
التنظيم الوحدوي الناصري:

أميرة سعيد اتحاد المرأة بحاجة إلى دعم ومساندة بغض النظر عن االنتماءات الحزبية
 القوى الشعبية:

۹ يف �ل��ب��دء حت��دث��ت  �لأخ���ت �أم��رية 
�سعيد �أحمد -�حت��اد �لقوى �ل�سعبية- �ن 

�لو�ساع �لتي متر بها �لبالد ت�ستدعي �إجر�ء 

�لنتخابات يف موعدها، ول فائدة من �لتاأجيل.. 

متمنيًة �أن تتو��سل �جلهود يف ظل �حلو�ر 

�لوطني لإيجاد �حللول و�خلروج من �لو�ساع 

�لتي تزد�د �سوءً�..

 وعن دور �ملر�أة �أ�سارت �إىل �أنه ماز�ل �سعيفاً 

جدً� يف �لتمثيل �ل�سيا�سي، فهي بحاجة �ىل دعم 

وم�ساندة جادة ل �إىل وعود وهمية، كما �أنه 

ينبغي �أن تدعم �لن�ساء بع�سهن �لبع�ص بغ�ص 

�لنظر عن �لنتماء�ت �حلزبية و�ن ت�ساند 

لتكون �ساحبة قر�ر لأنه ل فائدة �إذ� كانت يف 

�لنهاية ذ�ت قر�ر�ت ل يعمل بها.

شراكة واتفاق
۹ �أم��ا �لأخ��ت �نت�سار �حل��م��ادي - حزب 
�ل�سالح - فتقول: نحن ل�سنا مع �لتاأجيل ولكن 

ل نريد �ن تقوم على هذ� �لوجه، فنحن نريد 

�نتخابات ي�سارك فيها �جلميع ويتم �لتفاق 

عليها من جميع �لح���ز�ب، فالتاأجيل لي�ص 

مرغوباً فيه ونتمنى �أن جترى �لنتخابات يف 

موعدها بالقانون �لأ�سلح للبالد..

 متمنيًة �ن ت�سل �ملر�أة �ىل �لربملان و�ن يكون 

لها تو�جد حقيقي يف �حلياة �ل�سيا�سية.

خطوة متقدمة
۹ �إىل ذلك قالت �لخت �جنيال �سم�سان - 

حزب �لبعث: يجب �إج��ر�ء �لنتخابات يف 

موعدها .. ملاذ� �لتاأجيل ل �عتقد �أن هناك 

�أية فائدة من �لتاأجيل �إل �إذ� كانت هناك 

��سباب منطقية ت�ستدعي �لتاأخري وتكون 

يف �سالح �جلميع، وما عد� ذلك فينبغي �ن 

جترى �لنتخابات يف موعدها.. وبالن�سبة 

مل�ساركة �مل��ر�أة وح�سورها يف �لنتخابات 

تتمنى �جنيال �أن تخطو �لن�ساء خطوة متقدمة 

لتحقيق هدف �لو�سول للمقاعد �لنيابية، كما 

ترجو �ن تكون �لنتخابات �لقادمة م�سجعة 

للمر�أة، ل كما �سبق من جتارب.

جو مالئم
۹ ويف ذ�ت �ل�����س��اأن ت��رى �لخ���ت �أ���س��و�ق 
�ملاخذي - حزب �حلق - �ن �لنتخابات �ستكون 

�أف�سل يف ظل م�ساركة كافة �لحز�ب و�لقوى 

�ل�سيا�سية، لأن �لتفاق يهيئ �ملناخ �ملالئم لقيام 

�لنتخابات، ويف �لنهاية 

�إذ� كانت �مل�سلحة �لوطنية �إجر�ء �لنتخابات 

يف موعدها، فكل �ملخل�سني ل يريدون �إل �خلري 

لهذ� �لوطن ب�سكل عام.

هي األقدر
۹ وتتفق مع ما �سبق �لأخ��ت مها يا�سني 

ب  حل�����������ز �  -

�ل�سرت�كي - موؤكدة على 

�أهمية �إجر�ء �لنتخابات يف 

موعدها مب�ساركة �جلميع، 

وح���ث �لح�����ز�ب على 

�لت�����ف�����اق وت���ق���دمي 

�لوطنية  �مل�سالح 

ع���ل���ى م�����س��ال��ح 

�لفر�د..

 متمنيًة �أن يكون 

ل��ل��م��ر�أة م��ق��اع��د يف 

جمل�ص �لنو�ب �لقادم 

لأنها �لأقدر على متثيل 

�مل���ر�أة ومعرفة همومها 

و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �ل��ن��ه��و���ص 

بو�سعها.

استمرار الحوار
ن����خ����ت����ت����م  و  ۹
����س��ت��ط��الع��ن��ا م��ع 

�لخ������ت �ف��ت��خ��ار 

عثمان - �لوحدوي 

�لنا�سري - و�لتي 

ت��رى �أن ق��ر�ر �إج��ر�ء 

�لنتخابات يف موعدها 

يف ظ���ل �ت���ف���اق جميع 

�لح���ز�ب يعطي �أم���اًل يف 

جن��اح ��ستمر�ر �حل��و�ر 

�لوطني، ر�جيًة �أن ت�سل 

�لح����ز�ب �ىل �تفاق 

يف�سي �ىل �إج��ر�ء 

�ل����س���ت���ح���ق���اق 

�ل�����ن�����ي�����اب�����ي 

مب���������س����ارك����ة 

�جلميع.۹

حزب اإلصالح يعيد إنتاج قياداته 
السابقة ويواصل إقصاء املرأة

¿�أع����ادت هيئة �ل�����س��ورى �ملحلية حلزب 
�لإ���س��الح مبحافظة �ملحويت �إنتاج �لقيادة 

�ل�سابقة لقيادة هيئة �ل�سورى و�ملكتب �لتنفيذي 

للحزب باملحافظة مع �إحد�ث تبادل مو�قع يف 

م�سئولية د�ئرتي �لطالب و�لد�ئرة �لجتماعية، 

وك�سفت �سحيفة �لقب�ص �ل�سهرية �ل�سادرة 

عن حزب جتمع �لإ�سالح باملحافظة يف عددها 

�لأخري �أن هيئة �ل�سورى 

للحزب  �ملحلية 

�أن����ت����خ����ب����ت 

�ل����ق����ي����ادة 

�ل�����س��اب��ق��ة 

للهيئة كقيادة 

ج���دي���دة للفرتة 

�لنتخابية �لقادمة 

دومن���ا �أي تغيري �أو 

تبادل مو�قع ،كما �أعيد 

ئية  �لق�سا للجنة  � ن��ت��اج  �إ

�ل�سابقة لفرتة تالية بذ�ت 

�ل�ساكلة

ب��ال���س��اف��ة �إىل �إع���ادة 

ن��ت��اج نف�ص �لأ�سخا�ص  �إ

ونف�ص �ل��وج��وه �ل�سابقة 

�ل��ت��ي ت��رتب��ع ع��ل��ى مقاعد 

�ملكتب �لتنفيذي للحزب 

يف �ملحافظة منذ تاأ�سي�سه 

دومن���ا �ل�سماح لوجوه 

ج��دي��دة م��ن �لعنا�سر 

غ���ريه���ا �ل�سابة �أو 

م���������ن 

�لو�سول لأي من مقاعد �ملكتب �لتنفيذي مع 

تغيري ب�سيط يف د�ئرة �لتنظيم و�لتاأهيل وتبادل 

يف مو�قع رئا�سة د�ئرتي �لجتماعية و�لطالبية 

بينما �أعيد توزيع مقاعد �ملكتب �لتنفيذي بنف�ص 

منطها �ل�سابق .

وكانت نا�سطات يف �ملحويت قد ��ستنكرن 

�إق�ساء �أع�ساء �ملوؤمتر �ملحلي �خلام�ص حلزب 

�لإ�سالح باملحافظة للمر�أة من 

ع�سوية هيئة �ل�سورى 

�مل���ح���ل���ي���ة ل��ل��ح��زب 

باملحافظة و�ل��ت��ي مت 

ت�سكيلها من 60 ع�سوً� 

منهم 5 �إن��اث فقط وهو 

ما�عتربنه �إق�ساء متعمد 

ل���ل���م���ر�أة و �أم����رً� 

م��دب��رً� م��ن وقت 

�سابق.۹

عدن: تدشني الفعاليات الالصفية 
بمدارس مديرية الشيخ عثمان 

عدن- حنان فارع
ج�����ت  ت�����و  ¿
�لفرق �لريا�سية 

ملدر�ستي عثمان 

للتعليم  ه  ع��ب��د

�ل��ث��ان��وي وعمر 

للتعليم  ر  ملختا �

�لأ�����س����ا�����س����ي 

�ل�سيخ  مبديرية 

ع��ث��م��ان كبطلني 

للدوري �لريا�سي 

�ملهرجان  �سمن 

�ل����ري����ا�����س����ي 

�مل��در���س��ي �ل��ذي 

نظمته �إد�رة �لرتبية و�لتعليم مبديرية �ل�سيخ عثمان 

بالتعاون مع مكتب �ل�سباب و�لريا�سة م/عدن، 

هذ� وقد د�سنت �لفعالية �لال�سفية بالت�سفيات بني 

فرق مد�ر�ص �ل�سيخ عثمان يف ملعب نادي �لوحدة 

مبديرية �ل�سيخ عثمان بح�سور �لأ�ستاذ ح�سني 

عبد �هلل بافح�سو�ص رئي�ص �سعبة �لتعليم �لعام 

و�لأ�ستاذة كرمية مر�سد مديرة �إد�رة �لرتبية 

مبديرية �ل�سيخ عثمان وجمال �ليماين مدير مكتب 

�ل�سباب و�لريا�سة بعدن وعلي عبد �ملجيد �أمني 

عام �ملجل�ص �ملحلي مبديرية �ل�سيخ عثمان و�أبو بكر 

�سامل مدير �إد�رة �لأن�سطة باملحافظة وح�سد كبري 

من طالب �ملد�ر�ص و�أولياء �لأمور يف �ملديرية وعدد 

من �ل�سيوف.۹

دنيا محسن تتوج وصيفة ملكة جمال 
الشرق االوسط الربيطانية

¿ ف���ازت �ل�سابة �ليمنية 
�مل��ق��ي��م��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا دنيا 

بلقب و�سيفة ملكة  حم�سن 

�ل�سرق �لأو�سط �لربيطانية 

2010م. 

وج��اء ف��وز دينا �لتي تعد 

تخو�ص  مينية  ف��ت��اة  ول  �أ

مناف�سة من هذ� �لنوع ‘بلقب 

ىل  �إ هلها  تاأ بعد  �سيفة  لو �

�ملرحلة �لنهائية �إىل جانب 

فتاتني �أخريتني يف �لت�سفيات 

�لتمهيدية �لتي جرت يف �سهر 

يوليو �ملا�سي 

وق����د ج����رى �ل��ت�����س��وي��ت 

لختيار ملكة جمال �ل�سرق 

�لأو���س��ط �لربيطانية عرب 

ر�سائل " sms " و�لربيد 

�لإلكرتوين و�لإت�سال �لهاتفي 

�ملبا�سر. 

وك��ان��ت دنيا حم�سن )19 

عاماً( �لتي تدر�ص �لهند�سة 

�ملعمارية باحدى �جلامعات 

�لربيطانية قالت �إنها �سعيدة 

بو�سولها للمرحلة �لنهائية يف 

م�سابقة ملكة جمال �ل�سرق 

�لو���س��ط ‘ معتربة �أن هذه 

�مل�����س��اب��ق��ة �ل��ت��ي تعتربها 

�خلطوة �لبرز يف حياتها.

عدن.. 
محراب خري 

وترحاب
نعمت عيّسى


