زيادة المساعدات اإلنسانية لبالدنا

«الميثاق»  -خاص

< أعلنت المفوضية األوروبية للتعاون الدولي
والمساعدات االنسانية واالستجابة لألزمات
كريستالينا جورجيفا حشد  15مليون يورو « 19.5مليون
دوالر» لمعالجة احتياجات اليمن االنسانية الملحة الناتجة
عن فتنة التمرد بصعدة وتدفق الالجئين من القرن
االفريقي.
وأفاد بيان صحفي صادر عن المفوضية االوروبية تلقت
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«الميثاق» نسخة منه  -أن كريستالينا جور جيفا وأثناء
زيارتها االنسانية المشتركة لليمن مع مفوضية األمم
المتحدة السامي لشؤون الالجئين انطونيو جوتيريز
قامت بزيارة المناطق المتضررة جراءفتنة التمرد بصعدة
ومخيمات الالجئين في المحافظات الجنوبية ،كما عقد
المفوضان اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن
المجتمع الدولي والعناصر الحوثية.
وقالت المسؤولة األوروبية :إننا نكثف جهودنا لمساعدة

اليمن لمعالجة األزمة االنسانية المعقدة والمتفاقمة وسيتم
زيادة الموازنة الخاصة بالمساعدات االنسانية لليمن والتي
بلغت العام الماضي  10ماليين يورو لتصبح  15مليون
يورو.
وقد افتتحت المسؤولة األوروبية مكتباً لدائرة المساعدات
اإلنسانية في اليمن والذي سيعمل مع المنظمات اإلنسانية
لتسهيل تحديد االحتياجات ومراقبة تقديم وأثر المساعدات
ولتحسين تنسيق المساعدات االنسانية الدولية.

االثنين 2011 / 1 / 17 :م
الموافق  / 12:صفر 1432 /هـ
العدد)1538( :

إياكم واغتيال الديمقراطية على طاولة التوافق
أن تتوافق األحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على تعديل أكثر من ( )30مادة في
قانون االنتخابات العامة واالستفتاء  ،فذلك كافٍ للقول إن الحوار بين األحزاب خالل الـ4
سنوات الماضية حقق النتائج المرجوة بحسم أهم القضايا الخالفية وأطول مسلسالت
الجدل البيزنطي والتي غالبا ماتتكرر عند كل موسم انتخابي ومحطة ديمقراطية جديدة..

جميل الجعـدبي
فيكفي أن توافقت األح��زاب على
قضايا السجل االنتخابي  ،والموطن
االنتخابي ،وآلية الفرز وزمن إعالن
النتيجة ،وتحييد وس��ائ��ل اإلع�لام
الرسمية والمسئولين التنفيذيين
والمال العام في االنتخابات  ،وذلك
لتهيئة الطريق والملعب االنتخابي
لخوض السباق المشروع إلى السلطة
عبر صناديق االقتراع  ،ويستوجب
بالتالي ع��ودة كل طرف من أطراف
الملعب ال��س��ي��اس��ي ف��ي السلطة
والمعارضة إل��ى حيث يفترض أن
يكون!!
فليس م��ن التعددية السياسية
والديمقراطية أب��د اً توافق السلطة
والمعارضة على كل صغيرة وكبيرة،
وموافقة المعارضة على اصالحات
ال��ح��زب ال��ح��اك��م ،وخطط حكومته
لتنفيذ برنامجه االنتخابي ،فاألصل هو
االختالف والتباين في الرؤى والبرامج
والتوافق هو االستثناء  ،واال فما حاجتنا
للديمقراطية والتعددية السياسية
واالنتخابات طالما واألغلبية ستصبح
أسيرة لبدعة التوافق مع األقلية ،
والتقاسم هو المحصلة النهائية!
وال شك ان الحوار قيمة حضارية
للتخاطب والتفاهم وتقريب وجهات
النظر لكنه يصبح ادا ة للتعطيل
واإلع���اق���ة حينما الي��ح��اف��ظ على
ا لمو ا عيد ا لد ستو ر ية و ا لقا نو نية
باعتبار انتظام اجراء االنتخابات في
مواعيدها المحددة احد اهم المبادئ
االساسية للنظم الديمقراطية في
العالم  ،لكن حوار اليوم يبدو وسيلة
لاللتفاف على حقوق الناخبين ومعم ً
ال
لتخصيب ال��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة
والقانونية والسياسية والشعبية في
بدع ومسميات تفتقد ألبسط مبادئ
الديمقراطية وال تعبر غير عن مزاج
أصحابها.
أن تفكيك االشتباك الحاصل بين
المؤتمر كحزب حاكم والمعارضة في
اللقاء المشترك يتطلب ترشيد الحوار
وعدم اإلفراط في التوافق ،فالتجربة
الديمقراطية في بالدنا تجاوزت الـ
 20سنة وبلغت سن الرشد ،قابلها
نمو تصاعدي في الوعي االنتخابي
وال��س��ي��اس��ي وال��دي��م��ق��راط��ي ل��دى
المواطنين ،فيما األحزاب السياسية
ال يبدو أنها قادرة على استيعاب هذا
التطور وال مواكبته ،فكانت اإلعاقة
والتراجع هي النتاج الطبيعي للجمود

عيون االخبار

الفكري واإلف�لاس البرامجي ،وربما
الخوف من القادم ،والمحصلة النهائية
تحايل على الناخبين وتوافق غير
شرعي لتمديد اتفقا عليه واقراه في
لمح البصر!
االختالف والتباين هو جوهر التعددية
ا لسيا سية و ا لنظم ا لد يمقر ا طية
وم���ا ي��ح��دث اآلن ت��ح��ت مسميات
الحوار والتوافق ومن ثم التقاسم
والمحاصصة ه��و إف���راغ لمضمون
التعددية وارت��داد عن الديمقراطية
التي جاءت مقترنة بالوحدة ،اليقل
خ��ط��ورة ع��ن االرت����داد ع��ن الوحدة
وال��ث��ورة والجمهورية ،ألن��ن��ا بهذا
االعتساف الحاصل سنؤسس ألعراف
قبلية وحكومات (م��راض��اة وطنية)
 ،وليس تعددية تنافسية برامجية
تنموية تتطور من تجربة انتخابية
ألخرى ،كما أننا سنورث مخزوناً وفيراً
من االحتقانات والصراعات لألجيال
القادمة.
في كل الدول الديمقراطية تفترق
األغلبية الحاكمة واألقلية المعارضة
عقب االنتخابات ويمضي كل منهما
لتنفيذ برامجه ،فحتى المعارضة
ي��ك��ون لديها ب��رام��ج تبقيها على
التصاق بالشارع ومراقبة مدى إخفاق

األغلبية الحاكمة في تنفيذ برنامجها
االنتخابي ومغازلة جمهور الناخبين
من قواعد األغلبية لسحبهم لصفها
في االنتخابات القادمة  ،لكن في
بالدنا فقط تتوعد األقلية المعارضة
باالنتقام وتتشفى م��ن الناخبين
باعتبارهم سبب البالء ،وفي بالدنا
فقط تظل األغلبية الحاكمة مغرمة
بحوار األقلية المعارضة ومنشغلة بها
عن تنفيذ برامجها وخططها المتعلقة
بهموم الناس وقضاياهم المعيشية،
وف��ي بالدنا فقط تبقى المعارضة
مهووسة بإنتاج وإعداد برامج اإلنقاذ
إلخفاقات األغلبية ،وحشد كل ما
من شأنه ان يضعف الدولة ويسقط
النظام  ،فشغلت نفسها بانتضار
الكوارث ،وملهاة الحوار واالعتراضات
على تنفيذ برامج األغلبية عن قضايا
الشارع وهمومه ،فال حلت الكارثة
وتحقق مرادها  ،والهي أنقذت السلطة
وقبضت الثمن  ،وال هي بقيت مرتبطة
بالشارع كرصيد شرعي لالستقواء
به على السلطة !..فلو ك��ان هناك
معارضة تقوم بواجبها الوطني لمَا
ظهر التمرد الحوثي في صعدة وال
الحراك الجنوبي في بعض مناطق
بعض المحافظات الجنوبية والتي

شهدت بالدنا في عهدهما أفظع أنواع
الجرائم والمنكرات!
يقول المدير التنفيذي للمؤسسة
الدولية لألنظمة االنتخابية بيترز
وليمز في حديث صحفي سابق (دور
المعارضة في ال��دول الديمقراطية
مراقبة تنفيذ الحكومة لوعودها،
إضافة لطرح سياسات بديلة للحكومة.
ويفترض ب��األخ��ي��رة األخ���ذ ب���اآلراء
الصائبة للمعارضة ،غير أن الحكومة
ليست ملزمة قانوناً للعمل بمقترحات
المعارضة؛ وعلى هذه تقديم برامج
جيد ة حتى تكسب قلو ب و عقو ل
الناخبين ليصوتوا لها في انتخابات
تالية) ..وفي بالدنا ليس غريبا ان
تسجل المعارضة اعتراضها على كل
خطوة تتخذها االغلبية الحاكمة ،
بما في ذلك اجراء تعديالت قانونية
او دستورية النفاذ الوعود االنتخابية
لجمهور األغلبية وتحقيقها على ارض
ال��واق��ع  ،فحق االع��ت��راض هنا حق
مشروع الغبار عليه  ،لكن ان ترهق
المعارضة في بالدنا نفسها واتباعها
بحق اإلعاقة والتعطيل بذريعة ايقاف
(تفرد) االغلبية بالمضي في اقرار
التعديالت واجراء االنتخابات واعادتها
الى (حظيرة التوافق) فهذا من عجائب

المعارضة ف��ي ب�لادن��ا  ،الن االم��ر
الطبيعي ان يقر الحزب الحاكم خطط
وسياسات وإجراءات حكومته (منفردا)
كون المعارضة اصال معترضة ورافضة
وم��ن��ددة وشاجبة لهذه السياسات
واإلجراءات من اولها ومنذ انزالها في
البرنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية
في االنتخابات الرئاسية عام 2006م،
واال ماكانت منحت اصواتها لبرنامج
مرشحها ال��م��ه��ن��دس /فيصل بن
شمالن  -رحمه اهلل -فلو كانت الغاية
من التعددية السياسية والديمقراطية
هى (التوافق) كان برنامج انتخابي
واح��د يكفي وكفى اهلل المرشحين
وانصارهم عناء الحملة االنتخابية
 !.وكانت خزينة الدولة اولى بتوفير
نفقات االنتخابات !..
في القوانين االنتخابية واألنظمة
الديمقراطية تعتبر التوافقات خارج
القانون ممارسات غير شرعية من
قبل كل األحزاب  ،وفي بالدنا تعتبر
المعارضة اى اج���راءات تحضيرية
للوفاء بالتزام االنتخابات من قبل
الحكومة غير شرعية وباطلة كونها
(انفرادية) مخالفة لدستور (اتفاق
فبراير ) وبالتالي فهي باطلة ،النها
بنيت على باطل وما بُني على باطل
فهو باطل  ..ووفقا لهذه القاعدة التي
تتحجج المعارضة بها ستكون مطالبها
وحواراتها وضجيجها وصراخها ،هذا
كله باط ً
ال في باطل  ،النه مبني على
(اتفاق فبراير) وهذا االتفاق يشبه
تماما (وعد بلفور) عندما (اعطى من
اليملك لمن اليستحق) ..فمصدر
الشرعية هو الناخب سواء من جمهور
المؤتمر او المشترك منحكما الثقة
في انتخابات سابقة وقمتما بالتمديد
لبعضكما عامين إضافيين في اتفاق
تعوزه الشرعية  ،ولنا ولكم في سيرة
وتاريخ الراحل المهندس  /فيصل بن
شمالن  -رحمه اهلل -القدوة والحكم
حينما استقال من مجلس النواب عام
2001م احتجاجاً على تمديد البرلمان
لنفسه ل��ـ( )6سنوات ب��د ً
ال عن (، )4
وفعل ذلك احتراماً لصوت الناخب حيث
الشرعية الحقيقية  ،وبالتالي فالسير
نحو االنتخابات لترميم جدار الشرعية
أفضل بكثير من البكاء على طاولة
ح��وارات عقيمة التنتج غير صفقات
غير قانونية واتفاقات باطلة  ،وبدع
ظاللية !!..
jemyyemen@gmail.com

رسالة الرئيس..
للبيروقراطيين
الرسالة الشديدة الفعل التي وجهها فخامة
األخ علي عبداهلل صالح -رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام -من خالل إيقاف
وزي��ر النفط ومدير شركة النفط عن العمل ..رسالة
واضحة وصريحة يجب أن يفهمها جيداً جميع المسؤولين
وتعال مع مصالح
الذين مايزالون يتعاملون بغطرسة
ٍ
المواطنين..
إن آه��ات المواطنين وشكاواهم يجب أن تنتهي،
والمسؤول الذي يعتبر نفسه «مقدس» ويمارس إفساد
الوظيفة العامة ،ال يستحق أن يكون مسؤو ً
ال على
المواطنين وال يؤتمن في تحمل واجب وطني كهذا..
البداية بالتأكيد مبشّرة وتمهد لرسائل أخرى مازالت
قيد التسليم ..فثمة مسؤولون كثر يا فخامة الرئيس
يستحقون ليس التوقيف فقط وإنما المحاكمة..
ولقد آن أوان التخلص من المترهلين والبيروقراطيين
والفاسدين والمرتشين
الذين ينتشرون كالسرطان
في المديريات والمحافظات
واألمانة أيضاً ..ويقهقهون
ب��م��لء أص��وات��ه��م وه��م
يتمادون في جلد المواطن
وع��دم حل مشاكله ..بل
يعملو ن على مضا عفة
م��ع��ان��اة ال��ن��اس ب��ص��ورة
استبدادية تذكرنا بأساليب
الطغاة..
إن رفع معاناة المواطنين
محمد أنعم
اصبحت ض���رورة ملحة،
ومن الظلم أن يواجه الناس
الفقر والبطالة ،ومسؤولين
متعجرفين ال يكترثون لمعاناتهم..
إن المسؤول ال��ذي ال يقوم بواجبه و«يتعنتر» على
المواطنين وال يلبي احتياجاتهم ،ويهمل ويتالعب
بمعامالتهم ..أصبح هو الظلم ذاته..
يا فخامة الرئيس..
نصدقكم القول إن أنين المواطنين الحفاة أكثر ألف مرة
من سخط أولئك الذين لم يتحملوا ساعات حرارة الشمس
أمام محطات البترول..
لذا فمَنْ لهم غيركم بعد اهلل يا فخامة الرئىس..
وبإمكانكم زي��ارة أي مكتب في أية محافظة بصورة
مفاجئة وستعرفون الحقيقة ..وسترفعون الظيم والجور
عن المواطنين من مسؤولي تلك الجهات ..إن لم توجهوا
بإغالقها نهائياً..
إن شوارع مدننا وقرانا مليئة بالخريجين الجامعيين
الباحثين عن عمل ولم تشفع للكثير منهم مؤهالتهم
العلمية لدى مسؤولي التوظيف أو اإلحالل ،وثمة مديرو
إدارات واقسام ومديرو عموم ومديرو مديريات نفعتهم
األيام و«الواسطة» وليست دعوة الوالدين فقط ..ومع
ذلك تمر أسابيع وأشهر وهم متغيبون ومعرقلون لقضايا
الناس ..وال يأسفون عما يقترفونه بحق الوظيفة العامة..
وال يُنتظر أن تستيقظ ضمائرهم أبداً..
أليس من الدين والمصلحة الوطنية استبدالهم بأولئك
الشباب الذين يداومون ثمان ساعات يومياً بحثاً عن عمل
منذ سنوات دون كلل أو ملل ..وكذلك يداومون بعد الظهر
وبدون إضافي بحثاً عن وساطة!!
أعتقد أن الوطن بحاجة إل��ى مسؤولين يشعرون
بالمسؤولية ..وليس إلى مسؤولين يشوهون ويسيئون
للنظام وللوظيفة العامة بصورة ال تبدو عفوية إطالقاً..
الناس ينتظرون قراءة بقية أسطر هذه الرسالة التي
بدأت والبد أن تكتمل ..انتصاراً لقضايا المواطنين..

benanaam@gmail.com

بعد  4ساعات انتظار

مناضلو السفارة يختلفون على موضوع لقائهم
ك��ع��ادت��ه��م
ع��ج��ز ف��رق��اء
ال�����ل�����ق�����اء
المشترك في االتفاق
ع��ل��ى رؤي����ة واح����دة
لمخر جا ت إ نجا ز هم
التاريخي وجلوسهم
لنحو ساعتين الثالثاء
ال��م��اض��ي م��ع وزي���رة
ا لخا ر جية ا ال مر يكية
ال���س���ي���دة ه���ي�ل�اري
كلينتون بمقر السفارة االمريكية في
العاصمة صنعاء.
وتراجعت السفارة االمريكية بصنعاء
عن إصدار بيان صحافي بتفاصيل اللقاء
الذي تسابق قيادات المشترك لتسريب
االخبار واإلدالء بالتصريحات المختلفة حول
نتائجه ،وهو ما استدعى مساعد وزيرة
الخارجية االمريكية للشؤون العامة فيليب
كراولى للتقليل من أهمية اللقاء واعتباره
أمراً عاديًا قائ ً
ال في مؤتمر صحافي حول

زيارة كلينتون«:تجتمع دوريًا مع قيادات
في المعارضة في مجموعة متنوعة من
البلدان  ،ولذلك ما فعلته في اليمن ليس
غريباً».
وك��ان سبعة من قيادات أح��زاب اللقاء
المشترك ان��ت��ظ��روا وزي���رة الخارجية
االمريكية لنحو ساعات.
ونقل موقع «ن��ي��وز يمن» ع��ن أمين
عام حزب الحق حسن زيد قوله إن اللقاء
ك��ان ج��اداً وأن االم��ر ك��ان متوقفًا على

حر كة ا للجنة ا لتحضير ية
في الضغط على السلطة
للقبول بالحوار ،فيما ذكر
أمين عام التنظيم الناصري
سلطان العتواني ان الوزيرة
أكدت لهم أن واشنطن سوف
تدرس ما تم االتفاق عليه
بين األط���راف السياسية..
في حين قال رئيس أعلى
المشترك محمد المتوكل انه
لقاء عام حول االوضاع العامة
وقلق أمريكا على استقرار اليمن..
وأثار لقاء قيادات المشترك بالمسؤولة
االمريكية لغطاً واسعاً لدى النخب السياسية
والمهتمين والمتابعين من قيادات وانصار
المشترك ما بين مؤيد للقاء باعتباره
استقوا ًء مشروعًا للضغط على الحزب
الحاكم وبين معارض لذلك يرى اللقاء
داخل السفارة االمريكية تفريطًا مبكراً
في السيادة وترفًا سياسيًا يلحق الضرر
بأصحابه قبل غيرهم..

رحيل بال أضواء

وجدت العديد من الصحف واإلصدارات
نفسها عاجزة عن تأمين صورة لفقيد
الوطن المبدع والمتألق والمخرج اإلذاعي
المعروف عبدالرحمن عبسي وهي تسطر كلمات
الرثاء والحزن واألسى على رحيله جراء جريمة
شنعاء ارتكبها نجله في أفظع صور الجرم البشع.
ولكون المخرج الكبير عبدالرحمن عبسي-
رحمه اهلل -يحتل مكانًا مرموقًا في نفس
ووجدان الوسط الثقافي واألدبي والفني وينظر
له جمهور عريض من متابعي البرنامج العام
بإجالل واعتزاز لقدراته ومهارته ..عجز ال ريب
دفع الجميع إلى التساؤل عن سر عدم تأمين
صورة للفقيد من قبل المؤسسة االعالمية التي
عمل في إطارها حتى رحيله المفاجئ والمفجع.
حيث كان بإمكان البرنامج العام توزيع صورة الفقيد الى مختلف
مواقع الصحف واالصدارات الورقية منها وااللكترونية.
ولعل األغرب في األمر أن نجد موقع مؤسسة البرنامج العام
بشبكة االنترنت ال يحتوي على أية صورة من صور األسرة اإلذاعية

المبدعة التي تعمل في إطارها وذلك من باب الترويج لهذه
القدرات والتسويق لنشاطها اإلذاعي ،وهو األمر الذي يطرح
تساؤ ً
ال ملحاً مفاده إذا كانت هذه المؤسسة ال تستطيع أن
تؤمن صورة ألحد مبدعيها أمثال الفقيد العبسي ،فكيف
لها أن تروج ألعمالهم الفنية واالبداعية التي ستظل تمثل
إحدى النجاحات البارزة في تاريخ البرنامج العام.
خالصة :عجز ترويجي وإعالمي وإنساني شغل العديد
من اإلصدارات على حساب اهتمامها بالحديث عن أعمال
الفقيد عبدالرحمن عبسي ،وهو ما نتمنى أن عجزاً كهذا
يزول قريبًا ..وأن نجد جميع المبدعين يحتلون مكانتهم
اإلعالمية بالصوت والصورة في كل جوانب حياتنا ..وأن
ينالوا حقهم الكامل من تسليط األضواء خاصة أولئك الذين
يقفون وراء الكاميرا أو أمام الميكروفون ويسخرون حياتهم
وجهدهم في البحث عن كل إبداع يرضي الجمهور ويعزز من وعيه
وثقافته..
رحم اهلل الفقيد المبدع عبدالرحمن عبسي وألهمنا جميعاً الصبر
والسلوان ..إنا هلل وإنا إليه راجعون..

األسيف ..يحيى نوري

تدريب

السبت  8يناير..
ا ختتمت بصنعا ء فعا ليا ت
الورشة التدريبية الخاصة
بمعايير الجودة العالمية
للصحا فة ا لتي نظمتها
لجنة التدريب والتأهيل
بنقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون
مع برنامج االستثمار في المستقبل
وذلك بمشاركة ( )26متدرباً ومتدربة
يمثلون مختلف الوسائل االعالمية ،وفي
كلمته االفتتاحية كان نقيب الصحفيين
اليمنيين ياسين المسعودي قد أكد على
أهمية إقامة مثل هذه الدورات لمساعدة
الصحفيين على تطوير وتنمية قدراتهم
الصحفية ،وأع��رب رئيس لجنة التدريب
والتأهيل الزميل نبيل االسيدي عن شكره
لجميع الصحفيين على تفاعلهم مع أنشطة
اللجنة معبراً عن سعادته لنجاح الشراكة مع
برنامج االستثمار في المستقبل ،وشملت
ال��دورة التي استضافتها هيئة مكافحة
الفساد على عدد من المحاضرات المختصة
حول معايير الجودة العالمية للصحافة
واستمرت ثالثة أيام.

أمراض

األربعاء ( )5يناير ..الزميل عبدالقوي
االم��ي��ري ي��رق��د ف��ي ال��ع��ن��اي��ة ال��م��رك��زة
بمستشفى الملك فهد العسكري بجدة تحت
اش��راف الدكتورة /سحر االصبحي إلجراء
عملية جراحية
 ..ت��م��ن��ي��ات��ن��ا
بالشفاء.

عزاء

األرب��ع��اء ()5
يناير ..الزميل
سعد الحفاشي
م��دي��ر مكتب

وكالة االنباء اليمنية «سبأ» بمحافظة
المحويت انتقل عمه (يحيى) إلى
رحمة اهلل  ..تعازينا والزميل وليد
البكس انتقلت والدته إلى رحمة
اهلل ..تعازينا.

تعيين

االربعاء ( )5يناير ..عين الزميل /عبداهلل
قطران رئيسًا لتحرير اسبوعية الشموع
األهلية وجاء هذا التعيين بعد قرار إقالة
الزميل قطران قسريًا من االش��راف على
خ��دم��ة رس��ائ��ل (ن��اس
م��وب��اي��ل) االخ��ب��اري��ة
بعد أرب��ع سنوات من
الخدمة ..تهانينا.
كما عُيَّن الزميل/
أح��م��د ش��وق��ي أحمد
س��ك��رت��ي��ر اً للتحرير
ب��ص��ح��ي��ف��ة «ح��دي��ث
المدينة» ..تهانينا.

حوادث

الخميس ( )6يناير..
تعرض الزميل /يحيى سنان البعيثي نائب
مدير مكتب مؤسسة ال��ث��ورة للصحافة
بمحافظة حضرموت لحادث م��روري أدى
الى إصابته بكسور وج��روح مختلفة الى
جا نب تحطم سيا ر ته با لكا مل  ،و يعد
الزميل البعيثي واحداً من الكوادر الصحفية
المتميزة بمؤسسة الثورة ..تمنياتنا بالشفاء
العاجل.

ندوة

الخميس (  )6يناير ..أك��د المشاركون
في ندوة «نظرة االعالم للمرأة اليمنية»
على ضرورة االهتمام بالمرأة وقضاياها
ومنحها أولوية في وسائل اإلعالم المختلفة
وكذا تمكين االعالميات في تناول مختلف
الجوانب والتحقيقات الصحفية في السياسة

واالقتصاد والرياضة وغيرها.
وأوص��ى المشاركون في ال��ن��دوة التي
نظمتها شبكة التغيير لإلعالم بدعم من
الوقفية للديمقراطية (نيد) بعقد دورات
تدريبية لتأهيل االعالميات في مختلف
الوسائل االعالمية والتنسيق بين منظمات
المجتمع المدني العاملة في مجال اإلعالم.
كما دعت الندوة الى إلغاء التمييز ضد
المرأة في المؤسسات االعالمية وتمكينهن
من المناصب القيادية في المؤسسات
االعالمية وتغيير صورة المرأة في مضامين
الرسالة االعالمية بما يناسب مكانتها
في المجتمع.

أفراح

األربعاء  5يناير ..احتفل الزميالن
عبدالرشيد الفقيه ورضية المتوكل
برفافهما الميمون ..ألف مبروك.

جديد

< األح��د ( )2يناير ..ص��در العدد
األول من صحيفة «األول��ى» اليومية
السياسية المثقلة.
وق��ال��ت إدارة تحرير الصحيفة التي
ي��رأس تحريرها الزميل /نايف حسان:
ان لديها طاقمًا صحفيًا متميز اً وشبكة
مراسلين وتوزيع تغطيات جميع محافظات
الجمهورية ..مشيرة ال��ى أنها ستقدم
صحافة مستقلة وجادة ،وانها في مشوارها
لن تراهن اال على القارئ والنزاهة» مرحباً
بـ«األولى» وبالتوفيق

