
۹ تقول االخت راوية حسن:
- أصبحت ف��ي ه��ذه الفترة اسمع 
نقاشات زوج��ي كلها تتمحور حول 
التساؤالت .. هل ستصرف رواتب قبل 
العيد أم هل هناك اكراميات وعادة ما 
اسمعه يجيب على نفسه قائاًل: البد أن 
الدولة يهمها أمر المواطن وما يحتاج 
اليه في مثل هذه المناسبات، البد أن 
الدولة ستهتم بحال مواطنيها، ألن 
العيد يحتاج الى كثير من المصاريف.. 
مالبس االوالد، جعالة العيد، عسب 
االقارب، وغيرها، ثم بعد ذلك التفاؤل 
يرجع ليمسك سماعة هاتفه ليسأل هنا 
وهناك االصدقاء واألقارب.. لعل أحدًا 
يؤكد له مجيء الفرج المنتظر ليجد أن 
كثيرًا من الناس في نفس حالته ولديهم 

ذات التساؤالت واالحتياجات.
يدعون

۹  في ذات الشأن تقول االخت أفراح 
مطهر اعتقد أن من األول��وي��ات التي 
تنهض بوضع البالد في هذه الفترة أن 
يكون هناك اهتمام بتحسين معايش 
وظروف الناس، ال بأس أن  توضع بعض 
المشاريع جانبًا ويكون التركيز على 
المواطن ألنه إذا شعر بتحسن أوضاع 
حياته بالذات في الجوانب االقتصادية 
البد أنه سيكون يدعون في تحقيق 
التقدم والنهوض، لكن الشيء المؤلم 
أن يشعر المواطن أنه آخر االهتمامات، 
ومما الشك فيه أن الظروف االقتصادية 
وغالء األسعار من األمور التي ال يمكن 
إنكارها وهي تثقل على كاهل المواطن 
وتُضيع فرحته في أية مناسبة يمر بها.

أوضاع سيئة
۹ وتتفق مع ما سبق األخ��ت امتثال 

الديلمي مضيفة بالقول:
- أنا أم لخمسة أطفال، زوجي خصص 
مبلغ ثالثين ألفًا لشراء مالبس العيد، 

ولكن في ظل الغالء الفاحش في 
األسعار خرجنا من السوق ومازالت 
تنقصهم كثيرًا من االشياء االساسية، 
إذا كان هذا حالنا ونحن في ظل رب 
أس��رة لديه رات��ب ثابت ونسكن في 

منزلنا، فما بال أولئك الذين ليس 
لديهم رات��ب ثابت ويسكنون بيوت 
اإليجار، أنا أعرف كثيرًا من األسر التي 
تعيش في أوض��اع سيئة، وبالتالي 
فمن الطبيعي أن تضيع  فرحة العيد 

وسط احتياجات االسر وضغط الظروف 
االقتصادية.

توفير الفرحة
۹ من جانبها تقول االخت لمياء اسحاق:
- كانت للعيد فرحة أيام طفولتنا أما 
اليوم فقد أصبحنا نضغط على أنفسنا 
من أجل توفير الفرحة وإعطائها ألبنائنا 
رغم الظروف الصعبة.. العيد يحتاج الى 
متطلبات كثيرة والظروف االقتصادية 
وخاصة بعد األزمة تزداد سوءًا، وكلما 
قلنا عساها تنجلي قالت االي��ام هذا 
مبتداها، اعتقد أن المواطنين اليوم قد 
ضاقوا ذرعًا بالظروف االقتصادية التي 
تزداد سوءًا وال يوجد اهتمام بالمواطن 
رغم أن من أهم األولويات في هذه 
المرحلة كيف يتحسن الوضع وبالذات 
االوض��اع المعيشية للمواطنين ودون 
االهتمام بذلك لن يكون هناك تحسن 
في أي جانب آخر، ألن ضيق الحال يجعل 
المواطنين بعيدين عن طموح البناء 
والنهوض ويظل همهم اللهث وراء لقمة 
العيش ومحاولة توفير أساسيات الحياة 

الكريمة التي هي حق من حقوقهم.
حوارات المواطنين

۹ ونختتم مع االخ��ت بشرى وهاس 
والتي تحدثت قائلة:

- يكفي أن نسمع حوارات المواطنين 
في الشارع وفي االعمال  وحتى في 
المنازل حين يلتقون.. أصبح كل همهم 
أن يعرفوا هل هناك مخرج لمأزق 
العيد.. هل هناك إكرامية .. هل سيتم 
صرف الراتب .. هل هناك عالوات، وتجد 
البعض متفائاًل وآخر يائسًا.. هذا الحال 
وصلوا اليه نتيجة ضغط الظروف وغالء 
األسعار، فأين مكان الفرحة بالعيد.. 
بالتأكيد أصبحت بعيدة جدًا، وهناك ما 
يؤرق منامهم ويزيد من ضغط الظروف 

عليهم.
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نساء ذمار يطالبن المؤتمر بعدم تقديم المزيد من التنازالت
نساء محافظة ذمار يطالبن بضرورة تمثيل المرأة في مؤتمر الحوار   

الوطني بما يتناسب مع حضورها على الساحة الوطنية، وعبرن عن 
تقديرهن للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي للتضحيات التي 
قدمها من اجل اخراج اليمن من المأزق الذي أريد له من قوى داخلية وخارجية..
وفي األمسيات الرمضانية للقطاع النسوي للمؤتمر في مدينة ذمار 

ومديريات الحداء وجهران وعنس وضوران وعتمة ووصاب العالي ووصاب 
السافل أكدن النساء على أهمية دوره��ن في عملية التوعية ومحاربة 
الشائعات ضد المؤتمر.. كما تم مناقشة هموم وقضايا المرأة والمخاطر 

والتحديات التي تواجه المؤتمر في المرحلة الراهنة.
وطالبن الحاضرات قيادة المؤتمر بعدم تقديم المزيد من التنازالت.

ربات بيوت: هل هناك مخرج من مأزق العيد؟

 القطاع النسائي 
للمؤتمر بريمة 
يدين اإلرهاب

نظم القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام  
الماضي  الخميس  بمحافظة ريمة مساء 
امسية رمضانية وذلك ضمن األنشطة الرمضانية 

التي يقيمها الفرع.
وفي األمسية القت االخت/ منيرة العواضي رئيسة 
فرع القطاع النسوي بالمحافظة كلمة عبرت فيها عن 
ترحيبها بالمشاركات في االمسية، شاكرة اياهن على 
الجهود التي يبذلنها من اجل تنفيذ االنشطة الدينية 

والثقافية الرمضانية وانجاحها.
داعية الى العمل على انجاح مؤتمر الحوار الوطني 
ومشاركة المرأة المؤتمرية فيه بفاعلية والذي من 

المزمع عقده في نوفمبر القادم.
مؤكدة على ضرورة اصطفاف ابناء المحافظة خلف 
القيادة السياسية إلنجاح المؤتمر الوطني الشامل 

للخروج بإجماع وطني في شكل ومستقبل البالد.
وقالت ان نجاح هذا المؤتمر سيشكل انطالقة جديدة 
نحو اعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة وإحداث التغيير 

المنشود الذي يصبوا اليه كل ابناء الوطن.
كما عبرت عن ادانة القطاع النسوي بمحافظة ريمة 
لكل االعمال االرهابية، التي طالت ابناء الشعب اليمني 
ومكتسباته، والتي تهدف الى تقويض األمن واالخالل 

بالسكينة العامة.
هذا وقد تحدثت في االمسية عدد من الحاضرات 
حول كافة مايعتمل في الوطن من هموم وتطلعات، 
اضافة الى النقص الحاد في المشاريع التنموية التي 

تعاني منها المحافظة.

نيابة غرب إب تحقق مع مختطف 
الطفلة سارة  الصمدي

باشرت نيابة غرب محافظة إب التحقيق مع   
خاطف الطفلة سارة أبوبكر الصمدي التي تبلغ 

من العمر خمس سنوات..
وقال مصدر بنيابة غرب محافظة إب ل�»الميثاق«: إن 
النيابة تحقق مع المتهم عبدالملك محمد عبده الذي 
أقدم على اختطاف الطفلة سارة من أمام منزلهم 

بمدينة إب الشهر الماضي..
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط المتهم بحوزته 
الطفلة س��ارة بمديرية ح��رض محافظة حجة من 
قبل رجال أمن المديرية، الفتًا ان للمتهم العديد من 
السوابق بعمليات اختطاف األطفال والمتاجرة بهم إلى 

خارج الوطن.
ومن جهة أخرى ناشد والد الطفلة سارة القاضي 
عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس 
القضاء األعلى التدخل في اصدار التوجيهات 
لنيابة غرب المحافظة إلحالة ملف القضية إلى 
المحكمة المختصة لما يكفل محاكمة المتهم 
بجريمة اختطاف طفلته وليكون عبرة لمن يحاول 

المتاجرة بأطفال اليمن.
ومن جانب أخر دعت األخت ماجدة يحيى 
الشويطر رئيسة جمعية أصدقاء الطفولة 
بمحافظة إب األخ النائب العام واالخ��ت 
الدكتورة نفيسة الجائفي رئىس المجلس 
األعلى لألمومة والطفولة التضامن مع 
اسرة الطفلة سارة أبوبكر الصمدي وسرعة 

محاكمة الجاني.

ها هو شهر رمضان قد أوشــك على  
الرحيل وللعيد فرحة ولكنها فرحة تائهة 
وسط الظروف االقتصادية المرهقة والدخل 
المحدود.. وهو ما يجعل أبناء هذا البلد الطيب 
يتمنون فوت األيام الى ما بعد العيد لتطمئن 
قلوبهم بأنهم قد تغلبوا على كل تلك المطالب 
وااللتزامات المتراكمة .. هذه المشاعر تحدثت 
عنها عدد من ربات البيوت الالتي وضفن حال 

أسرهن بالتالي:

هناء الوجيه

راوية: على الحكومة النظر بعناية 
ألحوال الناس المتعبين

امتثال: خرجت أوالدي من السوق بخفي حنين
افراح: البد من االهتمام 

بمعايش الناس 
لمياء: األزمة تزداد سوءًا

تعرضت الفنانة اللبنانية    
ي���ارا ل��الي��ق��اف م��ن قبل  
الشرطة الجزائرية بسبب إشعالها 
سيجارة في نهار رمضان وذلك 
أثناء تواجدها هناك للمشاركة 

في فعاليات الدورة الثامنة 
جميلة  ن  جا لمهر

العربي.
ي��ارا كانت 
م��ت��ج��ه��ة 
من الحفل 
إل���ى أح��د 
ال��ف��ن��ادق 
ب��م��دي��ن��ة 
قسطنطينة 
الجزائرية، 
وق����ام����ت 

ب���إش���ع���ال 
سيجارة في 

نهار رمضان، 
فطلب 

منها 

التي كانت  السيارة  سائق 
تستقلها أن تطفئ السيجارة 
وتتوقف عن التدخين، إال أنها 

رفضت.
مصادر قالت لوسائل اإلعالم 
وفقًا لصحيفة النهار اللبنانية 
إن السائق توقف بها عند 
نقطة لشرطة المرور، 
منها  ف��ُط��ل��ب��ت 
إطفاء السيجارة 
احترامًا لشهر 
رم����ض����ان 
خاصة انها 
متواجدة 
ف��ي بلد 

مسلم.

القبض على يارا بعد تدخينها 
في نهار رمضان

نساء تعز يحيين الذكرى األولى 
الستشهاد عبدالغني

احيا القطاع النسوي بمحافظة   
تعز ال��ذك��رى األول��ى الستشهاد 
رائد التنمية واالقتصاد اليمني »شهيد 
المحراب« االستاذ عبدالعزيز عبدالغني 
ال��ذي استشهد في 22 رمضان العام 
الماضي إثر الجراح التي اصيب بها في 
حادثة الغدر والخيانة اإلرهابية »حادثة 
جامع النهدين« في أول رجب الحرام العام 

الماضي الذي استهدف قيادة الدولة.
المعنونة  الرمضانية  وف��ي األمسية 
»رمضان دروس في بناء وط��ن« أكدت 
رئيسة القطاع النسوي بتعز االخت رحمة 
محمد صالح حرص قيادة المؤتمر الشعبي 
ممثلة بالزعيم علي عبداهلل صالح بتغليب 
مصلحة الوطن على كافة المصالح وتنازله 
على السلطة والقبول بالمبادرة الخليجية 
لحفظ أمن الوطن والمواطن وتجنيبه 

مزالق الحروب األهلية واالقتتال..
كما ألقت األخت فوزية حميضة كلمة 
اشارت إلى ما تمثله االمسيات الرمضانية 
التي يقيمها المؤتمر الشعبي وحلفاؤه 
استمرارًا للتواصل مع كافة أعضائه 
وك���وادره ومناقشة م��ا يخدم الوطن 
والمواطن خاصة في ظل الوضع الراهن 
الذي اكدت انه يحتاج إلى تضافر جهود 
الجميع من أجل البناء والتطور ومواصلة 
مسيرة االنجاز والمكاسب التي حققها 
الزعيم علي ع��ب��داهلل ص��ال��ح رئيس 

المؤتمر.
من جانبها أشادت األخت نبيهة طارش 
رئيس اتحاد نساء اليمن بتعز بدور محافظ 
تعز وجهوده من أجل استقرار المحافظة 
وإحداث التطوير المنشود وما يواجهه من 

حملة تشويه مقرصنة.

حملة التشهير ضد بشرى 
المقطري تتواصل

تتعرض االديبة والناشطة بشرى  
المقطري لحملة تحريض وتكفير 
متواصلة منذ عدة اشهر في محاولة إلسكات 
صوتها وعدم التحدث عن االنتهاكات الخطيرة 
التي ترتكبها قيادات االصالح بحق الشباب..

ولم تتوقف  هذه الحملة حتى في شهر 
رم��ض��ان 

المبارك  والتي تتزايد ج��رى ع��دم تبني 
االشتراكي لموقف واض��ح وصريح ازاء ما 
تتعرض له المقطري.. واكتفى بدفاع كتاب 
وادب��اء وناشطين على صفحات الفيسبوك 
، وكل ذلك الصمت هو من اجل اال يغضب 

االشتراكي حزب االصالح..
وبهذا الخصوص استنكرت العديد من 
المنظمات ما  تتعرض له بشرى المقطري من 
هجمة تشويه وتشهير منظمة وحملة تكفير 

من قبل قوى ظالمية مدثرة باسم الدين.
وبدورها عبرت احدى المنظمة التابعة  
للحزب اإلشتراكي في بيان نشرة موقع 
الحزب عن قلقها البالغ من »الحملة 
السياسية  لناشطة  ا اإلعالمية ضد 

اإلشتراكية بشرى المقطري«.
واتهم البيان محسوبين لم يسمهم 
البيان وال موقع االشتراكي نت بالوقوف 
وراء »الهجمة اإلعالمية الجديدة وقبلها 
حملة التشهير والتكفير المنظمة ضد 
كاتبة وناشطة سياسية يسارية«، 
واصفة ذل��ك من باألمر المؤسف 

والمخجل.
مشيرًا ال��ى ان م��ن »ي��ق��ودون 
ويحرضون ويمارسون اإلره��اب 
الفكري والنفسي والتشهير والقذف 
بالتعددية  هم ممن اليقبلون  
ومناهضة  والسياسية  لفكرية  ا
ثقافة العنف والتكفير والتشهير 
بذوي اآلراء المختلفة والمغايرة 

آلرائهم«.


