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فاطمة الخطري :المؤتمر جاد في دعم المرأة إليصالها إلى البرلمان القادم
¿ اعتربت االخت فاطمة اخلطري -ع�ضو اللجنة العامة للم�ؤمتر-
�صدور القانون وامل�ضي يف خطوات �إجراء االنتخابات يف موعدها
املحدد قرار حكيم ي�صب يف م�صلحة الوطن لأن الت�أخري �سيدخل البالد
يف فراغ د�ستوري �سيرتتب عليه تداعيات على خمتلف اال�صعدة،
كما �أن احلوار الوطني مازال متاحاً بهدف حل كافة امل�شاكل والأمور
ال�شائكة ،وقالت� :إن رف�ض �أحزاب اللقاء امل�شرتك الت�صويت النهائي
على قانون االنتخابات ،لهو �أمر م�ستغرب خا�صة و�أنهم قد �صوتوا
على مواد التعديل مادة مادة بل �إن �أغلب املواد املعدلة كانت بنا ًء
على مقرتحاتهم ،وهذا مثبت يف وثائق باال�ضافة اىل �أن جل�سات جمل�س
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النواب التي كانت تبث على �شا�شة التلفاز ت�ؤكد ذلك.
ويف ت�صريح لـ«امليثاق» عن مدى جدية امل�ؤمتر يف دعم املر�أة وم�ساندتها
لتحقق احل�ضور الفاعل يف الربملان القادم �أكدت اخلطري �أن الأمر يحتاج
اىل عقد اللقاءات والعمل اجلاد ملعرفة الآلية والكيفية التي متكن املر�أة
من الو�صول اىل املقاعد النيابية ،م�شرية اىل �أن امل�ؤمتر ال�شعبي العام جاد
يف هذه املرحلة وفقاً لتوجهاته وتو�صياته يف امل�ؤمتر ال�سابع وامل�ؤمتر
التكميلي وكذا يف ت�صريحات قياداته من خالل اللقاءات املو�سعة التي
ت�ؤكد على �ضرورة �إعطاء املر�أة حقها يف التمثيل ال�سيا�سي وم�ساندتها
بجدية لتحقيق ذلك¿.

¿ مع صدور قانون االنتخابات العامة واالستفتاء ،تسير البالد نحو انتخابات برلمانية في موعدها المحدد في
الـ 27من 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
وعوداً بذلك« ..الميثاق» استطلعت آراء قيادات نسوية من كافة األحزاب والتنظيمات السياسية حول هذا
الموضوع ..فإلى الحصيلة:

استطالع :هناء الوجيه

قيادات املشرتك «النسوية» لـ«امليثاق»

لسنا مع التأجيل!!
 ۹يف ال��ب��دء حت��دث��ت الأخ���ت �أم�يرة
�سعيد �أحمد -احت��اد القوى ال�شعبية -ان
االو�ضاع التي متر بها البالد ت�ستدعي �إجراء
االنتخابات يف موعدها ،وال فائدة من الت�أجيل..
متمني ًة �أن تتوا�صل اجلهود يف ظل احلوار
الوطني لإيجاد احللول واخلروج من االو�ضاع
التي تزداد �سوء ًا..
وعن دور املر�أة �أ�شارت �إىل �أنه مازال �ضعيفاً
جد ًا يف التمثيل ال�سيا�سي ،فهي بحاجة اىل دعم
وم�ساندة جادة ال �إىل وعود وهمية ،كما �أنه
ينبغي �أن تدعم الن�ساء بع�ضهن البع�ض بغ�ض
النظر عن االنتماءات احلزبية وان ت�ساند
لتكون �صاحبة قرار لأنه ال فائدة �إذا كانت يف
النهاية ذات قرارات ال يعمل بها.
شراكة واتفاق

أميرة سعيد اتحاد

القوى الشعبية:

المرأة بحاجة إلى دعم ومساندة بغض النظر عن االنتماءات الحزبية

انتصار الحمادي

حزب اإلصالح:

انجيال شمسان

حزب البعث:

أشواق الماخذي

حزب الحق:

الربملان القادم بحاجة إىل حضور للمرأة

نتمنى أن تشغر المرأة مقاعد في البرلمان القادم

اال�شرتاكي  -م�ؤكدة على
�أهمية �إجراء االنتخابات يف
موعدها مب�شاركة اجلميع،
وح���ث االح�����زاب على
االت�����ف�����اق وت���ق���دمي
امل�صالح الوطنية
ع���ل���ى م�����ص��ال��ح
االفراد..
متمني ًة �أن يكون
ل��ل��م��ر�أة م��ق��اع��د يف
جمل�س النواب القادم
لأنها الأقدر على متثيل
امل���ر �أة ومعرفة همومها
وال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ض
بو�ضعها.
استمرار الحوار

 ۹و ن����خ����ت����ت����م
ا���س��ت��ط�لاع��ن��ا م��ع
االخ������ت اف��ت��خ��ار
عثمان  -الوحدوي
النا�صري  -والتي
ت��رى �أن ق��رار �إج��راء
االنتخابات يف موعدها
يف ظ���ل ات���ف���اق جميع
االح���زاب يعطي �أم� ً
ل�ا يف
جن��اح ا�ستمرار احل��وار
الوطني ،راجي ًة �أن ت�صل
االح����زاب اىل اتفاق
�إذا كانت امل�صلحة الوطنية �إجراء االنتخابات يف�ضي اىل �إج��راء
يف موعدها ،فكل املخل�صني ال يريدون �إال اخلري اال����س���ت���ح���ق���اق
لهذا الوطن ب�شكل عام.
ال�����ن�����ي�����اب�����ي
مب���������ش����ارك����ة
هي األقدر
 ۹وتتفق مع ما �سبق ا لأخ��ت مها يا�سني اجلميع۹.
 -ا حل�����������ز ب

املصلحة الوطنية تقتضي إجراء االنتخابات يف موعدها

مها ياسين

الحزب االشرتاكي اليمني :وصول المرأة إلى البرلمان سينهض بوضعها السياسي

� ۹أم��ا الأخ��ت انت�صار احل��م��ادي  -حزب
ولكن
اال�صالح  -فتقول :نحن ل�سنا مع الت�أجيل
افتخار عثمان
ال نريد ان تقوم على هذا الوجه ،فنحن نريد
انتخابات ي�شارك فيها اجلميع ويتم االتفاق التنظيم الوحدوي الناصري:
عليها من جميع االح���زاب ،فالت�أجيل لي�س
مرغوباً فيه ونتمنى �أن جترى االنتخابات يف
جو مالئم
موعدها بالقانون الأ�صلح للبالد..
 ۹ويف ذات ال�����ش��أن ت��رى االخ���ت �أ���ش��واق
متمني ًة ان ت�صل املر�أة اىل الربملان وان يكون املاخذي  -حزب احلق  -ان االنتخابات �ستكون
لها تواجد حقيقي يف احلياة ال�سيا�سية.
�أف�ضل يف ظل م�شاركة كافة االحزاب والقوى
ال�سيا�سية ،لأن االتفاق يهيئ املناخ املالئم لقيام
خطوة متقدمة
� ۹إىل ذلك قالت االخت اجنيال �شم�سان  -االنتخابات ،ويف النهاية
حزب البعث :يجب �إج��راء االنتخابات يف
موعدها  ..ملاذا الت�أجيل ال اعتقد �أن هناك
�أية فائدة من الت�أجيل �إال �إذا كانت هناك
ا�سباب منطقية ت�ستدعي الت�أخري وتكون
يف �صالح اجلميع ،وما عدا ذلك فينبغي ان
جترى االنتخابات يف موعدها ..وبالن�سبة
مل�شاركة امل��ر�أة وح�ضورها يف االنتخابات
تتمنى اجنيال �أن تخطو الن�ساء خطوة متقدمة
لتحقيق هدف الو�صول للمقاعد النيابية ،كما
ترجو ان تكون االنتخابات القادمة م�شجعة
للمر�أة ،ال كما �سبق من جتارب.

ندعو كافة األحزاب إىل املشاركة يف االستحقاق االنتخابي

حزب اإلصالح يعيد إنتاج قياداته
السابقة ويواصل إقصاء املرأة
¿ �أع����ادت هيئة ال�����ش��ورى املحلية حلزب
الإ���ص�لاح مبحافظة املحويت �إنتاج القيادة
ال�سابقة لقيادة هيئة ال�شورى واملكتب التنفيذي
للحزب باملحافظة مع �إحداث تبادل مواقع يف
م�سئولية دائرتي الطالب والدائرة االجتماعية،
وك�شفت �صحيفة القب�س ال�شهرية ال�صادرة
عن حزب جتمع الإ�صالح باملحافظة يف عددها
الأخري �أن هيئة ال�شورى
املحلية للحزب
�أن����ت����خ����ب����ت
ال����ق����ي����ادة
ال�����س��اب��ق��ة
للهيئة كقيادة
ج���دي���دة للفرتة
االنتخابية القادمة
دومن���ا �أي تغيري �أو
تبادل مواقع ،كما �أعيد
�إن��ت��اج اللجنة الق�ضائية
ال�سابقة لفرتة تالية بذات
ال�شاكلة
ب��اال���ض��اف��ة �إىل �إع���ادة
�إن��ت��اج نف�س ا لأ�شخا�ص
ونف�س ال��وج��وه ال�سابقة
ال��ت��ي ت�ترب��ع ع��ل��ى مقاعد
املكتب التنفيذي للحزب
يف املحافظة منذ ت�أ�سي�سه
دومن���ا ال�سماح لوجوه
ج��دي��دة م��ن العنا�صر
ال�شابة �أو غ�ي�ره���ا
م���������ن

الو�صول لأي من مقاعد املكتب التنفيذي مع
تغيري ب�سيط يف دائرة التنظيم والت�أهيل وتبادل
يف مواقع رئا�سة دائرتي االجتماعية والطالبية
بينما �أعيد توزيع مقاعد املكتب التنفيذي بنف�س
منطها ال�سابق .
وكانت نا�شطات يف املحويت قد ا�ستنكرن
�إق�صاء �أع�ضاء امل�ؤمتر املحلي اخلام�س حلزب
الإ�صالح باملحافظة للمر�أة من
ع�ضوية هيئة ال�شورى
امل���ح���ل���ي���ة ل��ل��ح��زب
باملحافظة وال��ت��ي مت
ت�شكيلها من  60ع�ضو ًا
منهم � 5إن��اث فقط وهو
مااعتربنه �إق�صاء متعمد
ل���ل���م���ر�أة و �أم����ر ًا
م��دب��ر ًا م��ن وقت
�سابق۹.

عدن :تدشني الفعاليات الالصفية
بمدارس مديرية الشيخ عثمان
عدن -حنان فارع

¿ ت�����و ج�����ت
الفرق الريا�ضية
ملدر�ستي عثمان
ع��ب��د ه للتعليم
ال��ث��ان��وي وعمر
املختار للتعليم
الأ�����س����ا�����س����ي
مبديرية ال�شيخ
ع��ث��م��ان كبطلني
للدوري الريا�ضي
�ضمن املهرجان
ال����ري����ا�����ض����ي
امل��در���س��ي ال��ذي
نظمته �إدارة الرتبية والتعليم مبديرية ال�شيخ عثمان
بالتعاون مع مكتب ال�شباب والريا�ضة م/عدن،
هذا وقد د�شنت الفعالية الال�صفية بالت�صفيات بني
فرق مدار�س ال�شيخ عثمان يف ملعب نادي الوحدة
مبديرية ال�شيخ عثمان بح�ضور ا لأ�ستاذ ح�سني
عبد اهلل بافح�سو�س رئي�س �شعبة التعليم العام
وا لأ�ستاذة كرمية مر�شد مديرة �إدارة الرتبية
مبديرية ال�شيخ عثمان وجمال اليماين مدير مكتب
ال�شباب والريا�ضة بعدن وعلي عبد املجيد �أمني
عام املجل�س املحلي مبديرية ال�شيخ عثمان و�أبو بكر
�سامل مدير �إدارة الأن�شطة باملحافظة وح�شد كبري
من طالب املدار�س و�أولياء الأمور يف املديرية وعدد
من ال�ضيوف۹.

عدن..
محراب خري
وترحاب
نعمت عيّسى
¿ مب��رور الكرام وبقول �أ�سمى �آيات
الكالم وب�صدق حمتوى �أبنائك العظام..
�أبهرتي يا عدن زوارك بالأمن وال�سالم
بكل ماتقدمينه منذ قدمي الزمان وحتى
هذا الع�صر والأوان.
ف�أخربيني من �أن��ت يا ع��دن لأق��ل لك
مكنون دواخلي ..ف�إن كنت روحاً �أطال
اهلل لك عمرك و�إن كنت ج�سد ًا �أ�صح اهلل
لك بدنك و�إذا �أنت �أم فقبالتي لرثى قدمك.
احرتت واحتارت �أحريف �أين ت�سكن؟!!
�أت�سكن يف ابتهاالت الكالم �أم يف �أ�سطر
ال�شكر والعرفان� ..أم تبقى تائهة بني
البوح والكتمان ،لعجزنا عن و�صفك يا
منبع اخلريات وما ج ّود �أثمن الرثوات،
ف ��أق��ف �إج��ل� ً
اال ملقامك ال��ك��رمي لأق��ول
بعد حريتي �إن��ك يا ع��دن حم��راب خري
وترحاب.
فمن ���ص��دق ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي وواق��ع
ق�ص�صه ذات العِ رب والو�صف احلق
املبني ،نقطف من ب�ساتني هذه الق�ص�ص
ق�صة �سيدنا زكريا مع �أطهر الن�ساء مرمي
ال��ع��ذراء عند دخ��ول��ه عليها املحراب
وده�شته باخلريات التي كان ير�سلها اهلل
لها يف حمرابها دون علم �أح��د ،لنعك�س
بذلك ع� ً
برا من واق��ع حياتنا متج�سدة
بده�شة جميع من �شاهدوا عدن ومدن ّية
�سكانها وطيب �أخالقهم وكرم �ضيافتهم يف
حمرابهم الذي احت�ضن �ضيوف خليجي
ع�شرين وروج����وا خل�ي�رات �أر�ضهم
ب�صورة كانت تخفى على جل زوارها
ممن طرقت م�سامعهم ظنون ب�أنها مدينة
ّ
«املرعبني» بقدر ما هي بالأ�صل مدينة
«الطيبني» ..فاخلريات التي كان ير�سلها
اهلل عز وجل لأم �سيدنا عي�سى يف حمرابها
لتكتفي ب���رزق اهلل لها دون احلاجة
ملخلوق� ،أر�سلها اهلل اي�ضاً لعدن ولنفو�س
�أبنائها يف حمرابهم ،وذلك لينظر ويعترب
اجلميع ب�أن اهلل وحده القادر على �إعطاء
خملوقاته ما يحتاجون عندما يناجون
ربهم ومينحهم اخلري والن�صر املبني..
فلريفع اجلميع ايديهم اىل خالقهم الذي
منحهم ر�ضاه وعفوه وعطاياه التي ميز
بها حمرابهم ليكونوا بف�ضله �أك��رم
الكرام ،وخ�ّي�رّ ار�ضهم بخري ال�صفات
الطيبة ليبقوا القائمني على �إعطاء
جواهر االفعال واالق��وال لزوارهم يف
عدن ..وبعد رفع ايديهم فليهتف اجلميع
�شاكرين حامدين اهلل على هذا الف�ضل
العظيم وليقولوا :اللهم لك احلمد على
ما �أعطيتنا وعلى ما مل تعطنا وعلى ما
�سوف تعطينا يارب العاملني۹.

دنيا محسن تتوج وصيفة ملكة جمال
الشرق االوسط الربيطانية
¿ ف���ازت ال�شابة اليمنية
امل��ق��ي��م��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا دنيا
حم�سن بلقب و�صيفة ملكة
ال�شرق الأو�سط الربيطانية
2010م.
وج��اء ف��وز دينا التي تعد
�أول ف��ت��اة مينية تخو�ض
مناف�سة من هذا النوع ‘بلقب
الو�صيفة بعد ت�أهلها �إىل
املرحلة النهائية �إىل جانب
فتاتني �أخريتني يف الت�صفيات
التمهيدية التي جرت يف �شهر
يوليو املا�ضي
وق����د ج����رى ال��ت�����ص��وي��ت
الختيار ملكة جمال ال�شرق
ا لأو���س��ط الربيطانية عرب
ر�سائل "  " smsوالربيد
الإلكرتوين والإت�صال الهاتفي
املبا�شر.
وك��ان��ت دنيا حم�سن (19
عاماً) التي تدر�س الهند�سة
املعمارية باحدى اجلامعات
الربيطانية قالت �إنها �سعيدة
بو�صولها للمرحلة النهائية يف
م�سابقة ملكة جمال ال�شرق
االو���س��ط ‘ معتربة �أن هذه
امل�����س��اب��ق��ة ال��ت��ي تعتربها
اخلطوة االبرز يف حياتها.

