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تطلعات المواطن على طاولة الحوار

> يقول األخ يحيى قائد- عامل: كل أسرة 
ينتابها القلق حين يخرج أحد أفرادها حتى 
يعود للمنزل وإن كان الغائب في عمله أو 
في مكان معروف ألنه قد ال يعود، فما حدث 
من تفجيرات واعتداءات تجعل الفرد خائفًا 
أينما كان وهذا وضع لم نكن نتوقع يومًا ان 
نصل إليه.. أيضًا زادت التقطعات والسرقة 
والنهب، وأقرب األمثلة أحد جيراني سُرقت 
سيارته من أمام منزله في وضح النهار.. نحن 
نتطلع إلى الحوار أن يأتي بالخير وان يكون 
ما بعد التحاور فرجًا ومخرجًا ألنه ربما بزوال 
االختالفات وتوافق الرؤى يلتفت الجميع نحو 
مصلحة الوطن واستعادة األمن واالستقرار 
وتعزيز ذلك بالبناء والتقدم نحو اإلصالح 
والمستقبل األفضل ولن يكون ذلك إاّل بعودة 
األم��ن واالستقرار وهو أهم مطلب ينشده 

المواطن ويتطلع إليه.
عقل وحكمة

 - ال��وال��دة تقية القهالي- خمسون عامًا
تحدثت قائلة: قالوا بتحاوروا قلنا يجعل في 
ذلك خير يمكن يجتمعوا ويحاسب كل واحد 
نفسه ويستفيد من ما قد مر ومن الوضع اآلن 
ويستفيد حتى من األخطاء ويتأمل كل مشارك 
في الحوار كيف اصبحنا اليوم ويستحضر النية 

الصادقة لحل األزمات ويطرح الحلول، أما إذا 
بقي كل واحد متمسكًا برأيه- صح أم خطأ- 
ويبقى مغلق آذانه ما يسمع إاّل صوت نفسه 
فيكون الطريق م��س��دودًا.. لكن نسأل اهلل 
الخير ونتمنى ان العقل والحكمة تحكم كل 
األمور ألن المواطن قد تعب ومن حقه يطمئن 

ويستقر.
حاجة ماسة

وفي ذات الشأن تقول األخت سحر الحمادي- 
طالبة: الحوار مطلب ضروري وحاجة ماسة في 
هذه المرحلة ألن الفرقاء كثير واالختالفات اكثر 
والبد أن نجد حلواًل وسطًا وآراء يتوافق عليها 
الجميع، لكن فعاًل كلما اقترب موعد الحوار 

زاد خوف الناس وهو طبيعي ألنهم عانوا في 
هذه الفترة من توتر وقلق ومشاكل وأزمات 
وشريحة كبيرة اصبحت تعاني الفقر المدقع، 
هذه االشكاليات وهذا الواقع المتعب لن يتغير 
إاّل من خالل اتفاق كافة الفرقاء على هدف واحد 
وهو مصلحة الوطن واستعادة أمنه واستقراره.

مطلب شعبي
 ويتفق مع كل ما سبق األخ وليد الضبيبي- 
موظف- بالقول: الحوار مطلب شعبي قد ال 
تكون والدته عند كل الفئات بسبب الوعي 
الكامل بأهمية الحوار والتحاور ولكنه أيضًا 
وليد المخاوف لدى عامة الناس من االنزالق 
نحو مزيد من االخطاء والمتاعب، فما مر 

خالل األزمة وما ترتب عليها حتى اآلن ليس 
بالشيء البسيط، وبالتالي يتطلع المواطن نحو 
االنفراج من خالل مؤتمر الحوار الوطني ويرنو 
نحو مخرجات ونتائج تكون على قدر عاٍل من 
المسؤولية تنبثق عن مؤتمر الحوار وتترجم 
إلى قرارات وأعمال يتم تنفيذها بصدق وبنوايا 

مخلصة تخدم الوطن وأبناءه البسطاء.
طريق االنفراج

ونختتم مع األخ��ت ث��روة المحويتي- ربة 
بيت- والتي تحدثت قائلة: بغض النظر عما 
يتحدث عنه السياسيون والمهتمون بالمشاركة 
في مؤتمر الحوار من تمثيل ونسب، وآليات 
وتنظيم وخطط.. هناك من يمسك على 
قلبه خوفًا من فشل الحوار، ذلك هو المواطن 
البسيط الذي يصحو من نومه يفكر كيف يجد 
رزق��ه وكيف يوفر احتياجات أسرته، هؤالء 
يخشون تفرق اآلراء وتشتت االفكار وزيادة 
االختالفات، ويأملون في االتفاق الخيّر لعل 
وعسى ان يتفق الجميع على ان للمواطن حقوقًا 
وللوطن حقًا أكبر.. ولعل مخرجات الحوار تقود 
نحو خطط عمل وقرارات تعيد التوازن وتحقق 
االستقرار.. نسأل اهلل ان يكون الحوار طريق 

االنفراج وبداية الخير للوطن والمواطنين.

كلما أقترب موعد انطالق مؤتمر الحوار كلما زادت تطلعات المواطن البسيط إلى أن يكون مؤتمر الحوار  
قادرًا على ايجاد حلول ومعالجات حقيقية لمختلف األزمات والمشاكل القائمة.. حول أهمية الحوار بعيون 

المواطن البسيط وما يتطلع إليه من خالله.. التقينا عددًا من المواطنين.. فإلى الحصيلة:
 استطالع: هناء الوجيه

فيروز محمد علي

يحيى: قلقون بسبب االنفالت األمني
تقية: نأمل أن يجتمعوا ويحاسبوا أنفسهم
سحر: كلما اقترب الحوار زاد خوف الناس
وليد: نتطلع لنتائج على قدر عاٍل من المسئولية

تكريم 90 خريجة من جمعية »كوين« بأمانة العاصمة

حملة نظافة صنعاء..

انطباعات جيدة
> تقول األخت آمال المنصوري: ابني كان 
دائمًا يرمي باالشياء في الشارع ولطالما حاولت 
أن أعدل هذا السلوك واشرح له أهمية الحفاظ 
على النظافة العامة وكان يستجيب لي خوفًا 
من العقاب ولكن بعد حملة يوم األربعاء اصبح 
هو نفسه يحاول اعطائي النصح ويحثني على 
ما كنت أحثه عليه وما أجمل عبارته حين قال: 
الشارع ملكي وهو مثل بيتي، وبما أني ال أرمي 
النفايات في المنزل البد أن أحافظ على الشارع 

كذلك«.
رسالة ومعنى

وتقول األخت منيرة عوض: حقيقًة حملة يوم 
األربعاء حملت رسالة مختلفة ومعنى متميزًا 
وساعدتنا نحن األمهات على ترسيخ قيمة جميلة 
في نفوس أبنائنا وما أجمل يوم الحملة حين انطلق 
أبنائي الثالثة بهمة لم أشهدها حتى في المنزل 
لتنظيف الشوارع في حيّنا وبعد عودتهم كانت 
السعادة تلمؤ قلوبهم وكأنهم أنجزوا عماًل عظيمًا 
يفخرون به، جميل أن تقام مثل هذه المبادرات 
البناءة التي تسهم في غ��رس وترسيخ القيم 
والسلوكيات المحببة التي ينبغي أن تمأل نفوس 

أبنائنا.

نوع جديد
وفي ذات الصدد أك��دت األخ��ت رقية المرهبي- 
معلمة: أن كل األطفال في الصف األول والثاني 
أساسي داخل المدرسة وتفاعاًل مع حملة التوعية 
بأهمية المشاركة في نظافة العاصمة كانوا يريدون 

الخروج للشارع وألنهم اطفال سُمح لهم بالتنظيف 
داخل المدرسة وكان شعورهم ال يوصف وهمتهم 
في القيام بالعمل تضيف نوعًا جديدًا من االحساس 
بالسعادة وكيف ينبغي ان نرسخ القيم في نفوس 

أبنائنا دون الضغط عليهم.
عمل إيجابي

ونختتم مع األخت زهور منصور والتي قالت: يكفي 
أنني من بعد يوم حملة النظافة اصبحت أسمع من 
ابنتي كلمات جميلة ونصائح مفيدة كقولها لي: يا ماما 
الشارع مثل البيت الزم نحافظ عليه.. وتقول ألخيها 

الذي يبلغ من العمر ثالث سنوات: ال ترِم القمامة على 
األرض أو الشارع، ارمها في هذه السلة وتشير إلى 

سلة النفايات..
اصبحت صغيرتي وهي في الصف األول حريصة كل 
الحرص على النظافة العامة من خالل وعي ترسخ 
لديها وتعمق بمجرد تنفيذ المبادرة ومن خالل تأثير 
الحماس والتفاعل الكبير الذي لمسته من األهل 
والجيران والمحيط بأكمله.. وهذا شيء إيجابي نتمنى 
ان تكون هناك أعمال ايجابية اخرى وفي مجاالت 

متعددة.

أمهات كثر يشكرن مبادرة النظافة وتلك الحملة التي انطلقت األربعاء الماضي ألنها  
ساعدت على زرع قيمة وترسيخ سلوك في نفوس األطفال، وكان ما بعد يوم 12-12 

مختلفًا عما قبله في طريقة تعاملهم مع الشارع ونظافته..

آمال: أصبح ابني 
يحافظ على البيئة

منيرة: رسخت قيمًا جميلة 
في نفوس أبنائنا

رقية: تملك الطالب شعور ال 
يوصف بالمشاركة

زهور: ابنتي صارت تقدم نصائح 
جميلة عن النظافة

في حفل تكريم 90 من خريجات جمعية كوين االجتماعية  
الخيرية في العاصمة  بمجاالت الخياطة ومحو االمية والتطريز 
واالشغال اليدوية والرسم، أكد عبدالقادر هالل- أمين العاصمة- على 
اهمية دور الجمعيات النسوية في خدمة المجتمع وتشجيع االسر ذوات 
الدخل المحدود والفقيرة  في تعلم المهن واالشغال اليدوية التي تمكن 
المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن امانة العاصمة تحرص على 
دعم هذه الجمعيات التي تساعد في الحد من البطالة والتنمية المجتمعية 

وخلق فرص عمل لألسر الفقيرة والمحتاجة.
من جانبه أشاد رئيس الوحدة التنفيذية الدارة مخيمات النازحين احمد 
الكحالني  في كلمة ألقاها في الحفل الذي حضره امين عام المجلس 
المحلي بامانة العاصمة- امين محمد جمعان ورئيس لجنة الشؤون 
االجتماعية -حمود النقيب ومدير عام المديرية محمد العلفي -اشاد 
بأهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية والنسوية في المجتمع 

اليمني في كافة المجاالت االنسانية والمجتمعية واالقتصادية.

مثمنًا دعم أمانة العاصمة والقطاع الخاص وفاعلي الخير لهذه 
الجمعيات التي تسعى الى مساعدة ذوي الدخل المحدود ومحاربة الفقر 
والحد من البطالة. هذا وألقت رئيسة الجمعية -ندى خشافة ومدرسة 
محو االمية بالجمعية يسرى الحبابي كلمتين أشادتا فيهما بدعم امانة 
العاصمة وفاعلي الخير للجمعية.. واستعرضتا مراحل تاسيس الجمعية 
والدورات التدريبية والتأهيلية للقطاع النسائي في مديرية شعوب في 

مجاالت الخياطة والتطريز ومحو األمية واالشغال اليدوية والرسومات.

مذكرات 
إمرأة 

موجوعة !!

كما قالت غادة السمان »ال تذهب، آل  
تحضُر، آل تقترب، ال تبتعد، ال تهجرني، 
آل تلتصق بي، ال تضيعني، ال تؤطرني، لنطِر 
معًا، في خطين متوازيين، ال يلتقيان، لكنهما 
أيضًا ال يفترقان« - حين كانت رياح الضياع تهب 
على قلبي الوجيع.. قررت كما بعتني لحبك أن 
ابيع وأنقذ ما تبقى مني.. وها أنت اليوم بعد 
طول البعاد تغرقني بأعذار لم تعد لها أهمية 
لدي عفوا سيدي من الصعب جدا ان ُأملكك ما 

كنت يوما حقا تملكه.
وبيدك خسرته.. علمتني الحب وايضا علمتني 
كيف ان التلميذ يتغلب على استاذه.. وداعا يا..!! 
أ اقول يا استاذي ام يا من كنت كذلك.. هنا 

علمتني وهنا اشتد ساعدي!!
أيها األحمق خسرتني بكل قوة حين قررت 
ان تتملكني.. لما لم تترك لي حرية التسرب 
اليك بهدوء حبي لك.. بثقتي بك.. ليتك يوم 
قررت ان تتملكني تصرفت بعقلك ال بقلبك 
هنا سيدي أرعبتني من الرجل الذي يسكنك 
وكاد يسيطر على بكل قوة الحب ولهفة اللقاء 
ونار األشتياق.. جئتك بكل إحساس الحب وبكل 

الجروح استقبلتني..
سيدي انا طفلة في الحب فهل تأخذني اليك 
خطوة خطوة وال تستعجل أن أركض اليك وانا 
في قمة مهد عشقي اليك!! حين التقيتك هُيَّئ 
لي سيدي انك من كنت انتظرظهوره منذ قرون 

وليس فقط زمن..
حين التقيتك وكأنك كنت طوق نجاتي من 
غرقي في وحدتي وسأمي.. حين التقيك هُيَّئ 
لي أن الجنة بكل ما فيها حضرت الي تحتويني 
بروعتها.. فجأة نحرتني، صدمتني علي طرقات 
عينيك وجعلتني أنزف حبك قطرة قطرة من 

وريد قلبي!!
يوم التقيتك لم يكن سيدي مني اختيار لكنه 
قدر ُقدر لي وكأن شمس الحياة أشرقت علي 
روحي المتعبة من طول جفاف صحراء العواطف 
بداخلي لكن لم ترحمني امطار حبك وشوك 
غيرتك.. لم تترك لي وقتًا كي تثمر أزهار حبي 
علي دربك.. استعجلت سيدي بقطفك لثمراتي 
قبل أو انها.. كم تمنيت رغم قحالة مشاعري 
وشوك حبك ان أل أنسلخ من صحرائك القاحلة 
غير المثمرة سوى الشك والغيرة وعدم الصبر 
والتفهم.. هنا فقط سيدي أخبرك بكل قوة 
وجعي وألمي لم يضيعني غيرك لم تترك 
لي الخيار في فرصة الهروب منك الي أبعد ما 

يمكن ان يكون لغيرك!! 
لك الحياة ولي اهلل سيدي.. كن على ثقة 
فمازال ملحك فوق جرحي يؤلمني..!! ال���م 
أخ���برك يا قلبي اال ت���أم���ن أحدًا غيرك!! الم 

أخ��برك ولكنك لم تستمع ل��ي!!


