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106 نساء يتحررن من  األمية في جهران بذمار
كرمت 106 نساء من خريجات فصول المتابعة 
بمركز محو األمية وتعليم الكبار بمديرية جهران 
محافظة ذم��ار.. وقد حضر حفل التكريم مدير 
المديرية أحمد علي عباد المصقري، ومدير فرع 
جهاز محو األمية وتعليم الكبار بالمحافظة علي أحمد 
الهاملي واللذان اكدا  على أهمية تضافر الجهود 

إلنجاح جهود محو األمية وتعليم الكبار باعتبارها 
أحد تحديات التنمية..

وشددا على أهمية أن يضطلع الجميع بدورهم في 
القضاء على األمية خصوصا في الريف، حيث تزداد 
نسبة األمية في أوساط النساء، والعمل على تجاوز 

العوائق التي تعيق التحاق الفتاة بالتعليم العام.

النظرة الدونية للمرأة من   
قبل حميد االحمر بدأت تنزل 

عليه وبااًل..
فاالساءات المتكررة للمرأة اليمنية 
من قبل حزب االصالح الذي يعد حميد 
االحمر أحد أهم قياداته وأبرز تجاره 
لم تعد مقبولة في األوساط الشعبية 
وخصوصًا لدى طيف واسع من النساء.. 
وما نشرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
مؤخرًا على لسان حميد االحمر قد مثل 
صدمة في األوس��اط الشبابية وأثار 
موجة غضب واسعة، وانتقادات كثيرة 

عبر شبكة التواصل االجتماعي..
الصحيفة االمريكية أوردت على لسان 
كاتبة المقال التي التقت بحميد االحمر 
وقال لها : »بأن هناك سلوكيات خاطئة 
حولت الساحة الى مرقص«.. وبأن 
»بعض النساء أرادت السير يدًا بيد الى 
جانب أصدقائهم الذكور وعشاقهن 

أثناء المظاهرات«.
في  د  ر و بما  نشكك  ال هنا  نحن 
الصحيفة االمريكية وال نثبت صحة 
ذلك.. ولكننا النكذبه اطالقًا خصوصًا 
وق��د شاهدنا م��ا حصل للكثير من 
زميالتنا المثقفات من ه��ذا الحزب 
أمثال أروى عثمان وه��دى العطاس 
ووداد البدوي وأم��ل الباشا وبشرى 
المقطري وغيرهن من الرائدات في 
المجاالت الحقوقية واالبداعية، وال 
ننسى أن توكل كرمان سبق لها أن 
قدمت استقالتها من لجنة حميد رغم 
كونها من قيادات االصالح.. وهذا بحد 
ذاته دليل على العقلية المأزومة التي 

تتحكم بتاجر االصالح تجاه المرأة.
على المرأة اليمنية أن تنظر الى ما 
نشرته صحيفة »النيويورك تايمز« 
على أنه أكيد 100% وتتعامل معه 
بشجاعة، فالعقليات التي تدير حزب 
االصالح الترى في المرأة سوى ربة بيت 

ومكانها »السرير« و»المطبخ« فقط.
وهذا ما جعل المرأة أقل حضورًا في 
المشهد السياسي الراهن بل وأقل 
تأثيرًا وهو مبعث تخوف على مستقبلها 
إذا ما وصل حزب االص��الح إلى سدة 
الحكم سيما وهو يرفض تمكين المرأة 

من المشاركة السياسية.

  شيماء محمد

تصريح حميد!!

۹ تقول األخت فاطمة الخطري رئيسة 
دائرة المرأة في المؤتمر الشعبي العام: إن 
المرأة اليمنية تتميز بأعظم األدوار المؤثرة 
في مختلف المراحل التاريخية لليمن وهي 
اليوم أم��ام تحدٍ كبير في ظل مجريات 
وأح���داث تشكل خ��ط��رًا على مستقبلها 
ومستقبل أبنائها، ف��االره��اب واألفكار 
المتشددة والمغلوطة تدمر أي أرض تحل 
بها ونحن ال نريد الدمار في بالدنا نريد 
مستقباًل آمنًا ألبنائنا، واالرهاب والقاعدة 
ال فكر لهما وال قلوب والب��د من محاربة 
أفكارهما والقضاء على السموم التي يبثونها 
في عقول أبنائنا من النشء والشباب، وهذا 
ما ينبغي أن تركز عليه كل أم في إطار 
أسرتها، البد أن تتابع أبناءها وتتحاور معهم 
وتناقش أفكارهم وتعرف من أي منهل 
ينهلون، كما ينبغي على القطاعات النسوية 
في األحزاب السياسية والتنظيمية أن تعمل 
في هذه الفترة في إط��ار أنشطتها على 
التوعية والتثقيف لتعريف المرأة بأهمية 
دوره��ا في التربية والمتابعة والتنشئة 
لألبناء على أساس أن األم هي المدرسة 
األولى والمرأة 
م��ؤث��رة س��واء 
أك��ان��ت أم��ًا أم 
زوجة أم أختًا، 
فإن  لتالي  وبا
ل���م���رأة  ا دور 
يظل من أهم 
لتي  ا ر  ا ألدو ا
في  بها  يناط 
القيم  ترسيخ 
وال���م���ب���ادئ 
واألف������ك������ار 

الصحيحة.
أفكار مدمرة

۹ وف��ي ذات 
ال��ش��أن تقول 
االخ��ت رمزية 
االري�����ان�����ي 
د  تحا ا رئيس 
نساء اليمن أن 
ما يسمون بأنصار الشريعة في المناطق 
التي يوجدون فيها من أخطر الفئات التي 
تهدد أمن واستقرار االهالي وذل��ك بما 
يحملونه من أفكار مغلوطة وتشدد ليس 
له صلة بديننا الحنيف السمح الذي يُقدس 
دم المسلم ويحرم انتهاك الحقوق والتشدد 
والتطرف بكافة أنواعه، ولذلك البد من 
العمل على معالجة الوضع والبحث عن 
مصادر نشر ذلك الفكر وحماية أبنائنا 
من تلك األفكار المدمرة، وبالتأكيد أن 
مسؤولية نشر الوعي والتثقيف والمتابعة 
هي مسؤولية جميع أبناء المجتمع أفرادًا 
ومؤسسات كاًل حسب قدرته وتخصصه 

ولكن بالتأكيد فإن للمرأة دور كبير ومؤثر 
يتمثل بالتربية كونها المنهل االول لتلقي 
كافة المعلومات، فهي أس��اس ترسيخ 
األفكار لدى أبنائها وبالتالي البد أن تعمل 
المرأة في إطار التوعية والتربية والمتابعة 
والمشاركة في حماية أبنائها من أي خطر 

يحاك لهم.
االرهاب والتشدد

۹ وفي ذات الشأن تقول االخت ابتسام 

العسيري صحيفة »14اكتوبر«: التشدد 
واالرهاب وقتل األبرياء جريمة وآفة البد 
من القضاء عليها ألن تقييد الحرية وقتل 
األب��ري��اء دون ذن��ب ليس م��ن الشريعة 
االسالمية في شيء، وأنا حقيقة أالحظ أن 
دخول المتشددين واألفكار المتشددة في 
الساحة اليمنية أثر على جوانب كثيرة من 
ضمنها االمن واالستقرار، ديننا االسالمي 
دين وسطية ودين تسامح وم��ودة وإخاء 

ال تكفير فيه وال كبت للحريات هو دين 
يدعو الى البناء والتعمير وال يقبل بالهدم 
والتدمير، وهذا ما ينبغي التركيز عليه وعلى 
المرأة دور كبير وتأثير فاعل إذا ربت أبناءها 
على األفكار االيجابية وحاولت أن ترسخ 
في أعماقهم المبادئ الصحيحة وعلى كل 
أم أن تتابع وتناقش وتحاور أبناءها، فاألم 
المدرسة االولى وبها يكون البناء الصحيح 

لألسرة وللمجتمع ككل.
مصلحة كبرى

المدير  الحريبي   ت��رى فاطمة  ۹ كما 
التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أن فترة 
االزمة السياسية أنتجت الكثير من األفكار 
السلبية والمبادئ التي تميل الى العنف 
والتصارع والعنصرية نحن أبناء وطن واحد، 
ومهما كانت الخالفات البد أن هناك مصلحة 
كبرى تجمعنا هي أهم من المصالح الذاتية 
الضيقة، فاألمن واالستقرار وبناء الوطن 
والسلم االجتماعي من األمور التي تحقق 
المصلحة للجميع، ولكن لألسف - اليوم لدينا 
حتى أطفال في عمر الزهور يتصارعون 
باأللفاظ ويتحدثون في السياسة وينحازون 

ل��ه��ذا ال��ط��رف 
أو لذاك، وهذا 
خ���ط���أ ك��ب��ي��ر 
ألن االط��ف��ال 
ينبغي أن تزرع 
بهم  قلو ف��ي 
القيم والمبادئ 
ال���ت���ي ت��ؤك��د 
ء  اإلخ����ا روح 
وال��ت��س��ام��ح 
وال���م���ح���ب���ة، 
أب���ن���اؤن���ا من 
ج��راء التخبط 
وال���ت���ش���ت���ت 
أص����ب����ح����وا 
سهلة  يا  ضحا
أم���ام األف��ك��ار 

المغلوطة وأصبحوا عرضة لالستغالل 
واالن��ت��ه��اك، فكانوا ضحايا وق��د ت��ؤدي 
أفكارهم ال��ى ضحايا آخرين من أعمال 
االرهاب واالجرام،و ال أحد يستفيد من ذلك 
اال أولئك الذين ال يريدون خيرًا لليمن وال 
ألبنائها، ومن هذا المنطلق نحن اليوم 
في أش��د الحاجة للعمل الجاد من أجل 
حماية أبنائنا، وهذه مسؤولية تقع على 
الجميع، وهي على المرأة أكثر كونها األم 
والمدرسة االولى لالطفال والزوجة واالخت 
التي تستطيع التأثير على كل أفراد االسرة 
وإقناعهم باألفكار البناءة، وبالتالي البد 
للمرأة أينما كانت أن تؤمن بقوة تأثيرها 
وتعمل من أجل مصلحة أبنائها وأسرتها 

والمجتمع.

في الوقت الذي تحتاج فيه اليمن الى جهود كافة األطراف والفئات من أبناء  
اليمن المخلصين الستعادة األمن واالستقرار والقضاء على األفكار المتشددة 
والمغلوطة واالرهاب والعنف والتطرف ولتعزيز مبادئ التسامح والمحبة والوحدة 
الوطنية يأتي أهمية دور المرأة أكثر من أي وقت مضى للعمل بهدف تحقيق األثر 
الفاعل في التوعية والتربية من أجل استعادة ما تدهور والقضاء على ماتم اكتسابه 

من ثقافات سلبية ناتجة عن الصراعات والمماحكات واألزمات والمصالح الضيقة.
حول أهمية هذا الدور وما ينبغي على المرأة أن تعمل في إطاره في سبيل مكافحة 
االرهاب والقضاء على األفكار المغلوطة وتعميق المبادئ واألفكار االيجابية تحدثت 

عدد من الشخصيات النسوية وهذه هي الحصيلة:

نساء اليمن 
يحاصرن اإلرهاب

الخطري : 
سنحارب 
اإلرهاب من أجل 
مستقبل اليمن

االرياني : املرأة 
أساس ترسيخ 
األفكار السليمة 
يف املجتمع

العسريي : األفكار 
املتشددة تدخل 
الساحة اليمنية

الحريبي: 
األزمة جعلت 

أطفالنا عرضة 
للمجرمني

 هناء الوجيه

مأساة مواطن انتهكت مليشيات الفرقة كرامته بحي الجامعة

ال تزال مليشيات الفرقة المتمردة وعناصر 
االصالح المتطرفة تمارس ابشع االنتهاكات 
بحق المواطنين االبرياء القاطنين بأحياء 
الجامعة وخاصة اصحاب المحالت التجارية 
زهم  بتزا با لمليشيات  ا تلك  تقوم  لتي  ا

واالعتداء عليهم وجبايتهم بالقوة..
فخالل ما يقارب 16 شهرًا وابناء احياء 
الجامعة محاصرون ويعانون االمرين بسبب 
تلك العناصر المتطرفة ويتذوقون الويل 
على يد من يدعون الثورية سيما عناصر حزب 

االصالح.
»الميثاق« تضع بين يدي الرأي العام واحدة 
من تلك االنتهاكات البشعة التي اعتادت 
مليشيات الفرقة واالصالح ممارستها بشكل 
يومي بحق المواطنين البسطاء واصحاب 
المحال التجارية والباعة المتجولين الذين 
تبتزهم بطريقة الاخالقية وال انسانية سيئة..

فالمواطن حسن محمد السودي واحد ممن 
طالتهم ايادي المليشيات المتطرفة وسامتهم 
العذاب، حيث يروي السودي في شكوى توجه 
بها الى قائد الساحة المدعو/ الشدادي ان 
مليشيات الفرقة واللجنة االمنية للساحة قامت 
باالعتداء عليه وتهديده بالسالح والضرب اكثر 
من مرة وقامت بإغالق محله الذي يمثل مصدر 
رزقه الوحيد ) محل اتصاالت يحمل اسم محل 
ابو بسام لالتصاالت ( بسبب عدم قدرته على 
دفع رسوم الجبايات التي تقوم تلك المليشيات 
بتحصيلها من اصحاب المحالت التجارية 
والباعة المتجولين بأحياء الجامعة والشوارع 
المجاورة لها، التى تحولت الى اسواق شعبية 
تستثمرها اللجنة االمنية لحزب االصالح 
في تحصيل الجبايات واالت��اوات بالقوة من 

البسطاء.
ويضيف السودي في الشكوى انه قد تعرض 

العتداءات مماثلة اكثر من مرة، اضافة الى 
ان تلك المليشيات المتطرفة تتهدده الويل 
والثبور اذا لم يدفع لهم مثل بقية المحالت 
التجارية في المنطقة ويقول انه يتعرض 
للسب والشتم واالبتزاز بشكل دائم من قبل 

تلك المليشيات ..
شكوى المواطن السودي تضمنت مصادقة 
من عاقل حارة الغدير ومطالبة لقائد حراسة 
الساحة بضبط المعتدين عليه، اضافة الى 
ارفاق شهادة 7مواطنين في الشكوى اكدوا 

صحة ذلك..
»الميثاق« تضع هذه الشكوى بين يدي الرأي 
العام ومنظمات المجتمع المدني  لتتحمل 
مسئوليتها في ايقاف تلك االنتهاكات التي 
يتعرض لها المواطنون في احياء الجامعة 
لفرقة  ا مليشيات  قبل  من  يومي  بشكل 

واالصالح.

البوني يشكو اللواء 
الجماعي لوزير الدفاع 

اسماعيل  احمد  لنقابي  ا ناشد 
البوني وزي��ر الدفاع اللواء محمد 
ناصر احمد إنصافه من الظلم الذي 
لحق به جراء استيالء اللواء محمد 
حسين الجماعي على ارضيته والبناء 
عليها بالقوة مستغاًل نفوذه ومنصبه 
للقيام باالستيالء على ارض النقابي 
البوني ب��دون وجه حق- حسب ما 
افاد االتحاد العام لعمال اليمن الذي 
خاطب وزي��ر ال��دف��اع في رسالة- 
حصلت »ال��م��ي��ث��اق« على نسخة 
منها- وطالب االتحاد وزير الدفاع 
فيها بسرعة النظر في الموضوع 
واعادة االرض الى صاحبها وايقاف 
اللواء الجماعي عن اقتراف مثل 
تلك الممارسات التي تسيئ للدولة 
والمؤسسة العسكرية والديمقراطية 

والسلم االجتماعي.. 
وعلى الرغم من توجيهات وزير 
الدفاع الى شعبة وعقارات أراضي 
الدفاع التخاذ االج��راءات وبصورة 
عاجلة، اال انه لم يتم شيء وال تزال 
أرض البوني يستولي عليها اللواء 
الجماعي وبعلم ودراي��ة من وزارة 

الدفاع..

مناشدة أمام الرئيس

أكثر من عام والسامعي معتقل في لبنان بسبب القات
> تلقت »الميثاق« مناشدة من أهالي 
المواطن عبدالحبيب السامعي يستنجدون 
ب���األخ ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه���ادي رئيس 
الجمهورية توجيه الجهات المختصة بالعمل 
مع السلطات اللبنانية إلطالق سراح ابنهم 
المحتجز منذ عام ونيف في بيروت منذ ابريل 
من العام الماضي بتهمة إدخاله حزمة من 
القات كان قد طلبها منه أحد العاملين في 
السفارة وجاء بها بناء على طلبه وقدم له 
تسهيالت من أجل إدخالها وأخبره بأنه 

سيستقبله في مطار بيروت ويأخذها منه 
وعندما وصل الى المطار وباشرت الجهات 
األمنية بتفتيش عبدالحبيب تنصل المرسل 
اليه عن مسؤوليته وتم إيقاف عبدالحبيب 
لهذا السبب، ويعيش اآلن في وضع مأوساوي 
ولديه أسرة تنتظره.. وتمنوا أن تجد هذه 
القضية اهتمامهم وتوجيه الى الجهات 
المختصة والمعنية باألمر بمتابعة القضية 
والنظر فيها وبشكل عاجل والعمل إلطالق 

سراحه.

 صيد العذراء في أغرب مسابقة 
للزواج في الصين

خاضت أكثر من 2800 امرأة- 
تتراوح أعمارهن بين 19 و 56 
عامًا- مسابقة الختيار زوجات ل� 
11 مليونيرًا، عقدتها منظمة 
صينية بمدينة كانتون، جنوبي 

الصين.
وذك��ر موقع »تشاينا دوت 
أورج«china.org( (اإلخباري 
على  لقائمين  ا أن  ل��ث��الث��ا  ا
المسابقة اختاروا 300 فقط 
م��ن بين المشاركات ألنهن 
استوفين الشروط المطلوبة، 
وهي: أن يتراوح عمرها بين 
18 و 28 عامًا، وأال يقل طولها 

عن 160 سنتيمترًا، وأن تكون 
عذراء.

وتم تقييم المشاركات أيضًا 
ع��ل��ى أس���اس شخصياتهن 
وثقافتهن ومعارفهن، وخضعن 
لفحوص أجراها أطباء تجميل، 
ن��ظ��رًا ألن »ال��م��ل��ي��ون��ي��رات 

يفضلون الجمال الطبيعي«.
ل�  ا المتسابقات  وم��ن بين 
300 الالتي اجتزن االختبارات 
األول��ى، تمكنت 28 فقط من 
الوصول إلى المرحلة النهائية 
من المسابقة التي ستعقد في 
يونيو المقبل، حيث سيتمكنّ 

م��ن التعرف على أزواج��ه��ن 
المحتملين في حفل يقام على 
مدار يومين في منتجع فاخر 

بمقاطعة كانتون.
وأثارت هذه المسابقة موجة 
م��ن ال��ج��دل على منتديات 
الصين، حيث  اإلنترنت في 
ما  ذا  إ لمواطنون  ا يتساءل 
كانت المنظمات القائمة على 
هذا النوع من المسابقات تلعب 
بقلوب الشابات البريئات بهدف 
تحقيق الشهرة عبر مليونيرات 

غير معروفين.


