
 ۹  استاذة أمل: ما مدى التزام 
االح���زاب بالنسبة المخصصة 
للمرأة وكم سيكون اجمالي عدد 
النساء المشاركات في الحوار 
الوطني وفي حالة عدم االلتزام 
.. م��ا هي  بالنسب المخصصة 

االجراءات التي ستتخذها اللجنة؟
- من المفترض أن يكون اجمالي عدد 
النساء المشاركات ما بين 150 امرأة 
الى 170 امرأة، وما أريد أن أوضحه أن 
األحزاب عمومًا لديها استعداد لاللتزام 
بالشروط المحددة والنسب المخصصة 
وما حصل من تنبيه من قبل اللجنة 
الفنية لألحزاب والتكتالت السياسية 
للنسب  القوائم غير مطابقة  ب��أن 
المحددة ال يعني ذلك عدم االلتزام، 
ولكن هناك نقص بسيط وذلك بسبب 
عدم استيعاب مسألة التمثيل، حيث 
أن بعض األح���زاب ظنت أن تمثيل 

ال��م��رأة %40 
لي  إجما م��ن 
كين  ر لمشا ا
ف���ي م��ؤت��م��ر 
الحوار وبعض 
األحزاب لديها 
عند  و ء  حلفا
حساب النسب 
ج  تحتا نت  كا
تدقيق  ل���ى  ا
تصل  بحيث 
النسبة  ل���ى  ا

المحددة، مثاًل المؤتمر الشعبي العام 
لديه 112 مقعدًا قدم 23 امرأة هناك 
نقص بسيط ووعد الحزب بأن يعدل 
في النسبة، وهناك أح��زاب صغيرة 
عندما تقدم ام��رأة واح��دة من أصل 
أربعة مقاعد تكون قد مثلت المرأة 
بنسبة 25% أقل من النسبة المحددة 

وان رشحت امرأتين كانت النسبة %50 
ما أريد أن أصل اليه هو أن المسألة هي 
عدم وضوح في بعض التفاصيل، وقد 
تم توضيحها، أما بالنسبة لاللتزام 
فكل األحزاب والقوى السياسية لديها 
استعداد لاللتزام وقد وعدت بتعديل 

قوائمها بما يتناسب مع 
الحصص المحددة.

تجاوب جيد
 ۹  ماذا عن األحزاب 
ذات الطابع الديني 
ه��ل أع��ط��ت ال��م��رأة 
النسبة المحددة لها؟

تجاوب  هناك  نعم   -
ك��ب��ي��ر م���ن ال��ت��ك��ت��الت 
السياسية وغيرها منها 
األح���زاب والجهات ذات 

الطابع الديني حيث قدمت من ضمن 
قوائمها المرأة بشكل جيد- وكما قلت- 
سابقًا االلتزام موجود والتنبيه كان له 
عالقة ببعض التفاصيل التوضيحية 

وقد تم توضيحها.
المرأة المستقلة

 ۹  كيف سيكون تمثيل المرأة 

المستقلة والمرأة في الريف في 
مؤتمر الحوار الوطني؟

ال��م��رأة المستقلة  - سيتم تمثيل 
والمرأة عمومًا خارج األحزاب في إطار 
ثالثة مكونات المكون األول المرأة 
الناشطة حقوقيًا والمكون الثاني من 
خالل مكون الشباب الذي 
البد أن يكون في إطاره 
ت��واج��د كبير للشابات، 
المكون الثالث من خالل 
لمجتمع  ا ت  س��س��ا م��ؤ
المدني ه��ؤالء يعملون 
في مناصرة العديد من 
القضايا من ضمنها قضايا 
المرأة، وهنا أريد أن أوضح 
أيضًا أن مؤتمر الحوار 
الوطني يتعرض لقضايا 
ال��م��رأة عمومًا ف��ي كل 

مكان حضر أو ريف بما في ذلك حقوق 
المرأة، ومناهضة العنف واالنتهاك 

بكافة أشكاله وأنواعه.
قرار جمهوري

 ۹  إل��ى أي��ن وص��ل التحضير 
لمؤتمر ال��ح��وار الوطني ومتى 
سيصدر قرار جمهوري بتسمية 

أعضاء مؤتمر الحوار؟
- كافة التحضيرات قد تم الترتيب لها 
ونستطيع القول بأن اللجنة الفنية 
قد استكملت كافة التحضيرات 
وب��ع��د ال���رف���ع ال���ى رئ��اس��ة 
الجمهورية بالتأكيد سيصدر 
قرار جمهوري بتسمية أعضاء 

مؤتمر الحوار الوطني.
حجر عثرة

 ۹  هل هناك معيقات قد 
تشكل حجر عثرة أمام انعقاد 

مؤتمر الحوار؟
- رب���م���ا ت��ق��ل��ل ب��ع��ض 
لتمثيل  ا حجم  ليات  االشكا
المطلوب في مؤتمر الحوار 
.. نحن نريد أن تشارك كافة 
االط��ي��اف والفئات، مثاًل ما 
يحدث اآلن في الجنوب قد 
يقلل حضور بعض الجهات 
ال��ت��ي ينبغي أن ت��ش��ارك 
في ال��ح��وار الوطني.. هذه 
المشاكل ستحد من تمثيل 
الحراك الجنوبي.. ما نتمناه 
ان ت��وض��ع ال��خ��الف��ات على 
طاولة الحوار من كافة الفئات 
واألطياف المختلفة، ونرجو أن يتم 
تهيئة األج��واء واألوض���اع السياسية 
واألمنية لتهيئة األج���واء المناسبة 

النعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
مسؤولية جماعية

 ۹  كلمة أخيرة..
م��ؤت��م��ر   -
الحوار الوطني 
الطريق  ه��و 
األم������ث������ل 
وال����وح����ي����د 
ل���ح���ل ك��اف��ة 
اإلش��ك��ال��ي��ات 
وال���ق���ض���اي���ا 
ال���ع���ال���ق���ة، 
ون����ح����ن ف��ي 
اللجنة الفنية 
نبذل كافة الجهود في الجانب الفني 
والتحضيري لمؤتمر الحوار .. ما نتمناه 
هو أن يتعاون الجميع وأن يتم تهيئة 
األوضاع أمنيًا وسياسيًا النعقاد المؤتمر، 
وعلى الجميع أن يستشعر أهمية انعقاد 
المؤتمر وأهمية ماسينبثق عنه من 
أجل تحقيق أمن واستقرار ونهوض 

البالد.

نبيهة احمد محضور

27 فبراير ملحمة 
الديمقراطية

27 من فبراير الذكرى األولى ألكبر انجاز وطني صنعه  
اليمانيون  في اصعب مرحلة من تاريخ الوطن بعد 
ان كاد ينزلق في دوامة حرب اهلية كانت ستحرق االخضر 
واليابس وتعود بنا الى قانون الغاب من خالل الصراع السياسي 
العايث الذي شهدته بالدنا لوال عناية اهلل وحكمة قائد سعى 
بكل امكاناته الحتواء هذه االزمة المفتعلة التي هددت أمنه 
واستقراره وتمسك بخيار الديمقراطية لتكون المخرج اآلمن 
لليمن واليمانيين فكان هذا االنجاز مفخرة لجميع العرب 
وخاصة تلك الدول التي عصفت بها رياح الفوضى منذ عامين 
وعملت على تدميرها وزعزعة امنها واستقرارها وقتل شبابها 
وتشريد ابنائها، والى اليوم يشهد الجميع آثارها السلبية على 
هذه األوطان ليضرب اليمانيون المثل وليؤكدوا للعالم بأسره 
انهم اصحاب ارادة ,هذا اإلنجاز العظيم الذي تحقق على يد 
صاحب المنجزات الكبيرة والعزيمة القوية الزعيم علي عبد اهلل 
صالح المعلم األول للديمقراطية بل صانع الديمقراطية لهذا 
الوطن.. هذا اليوم الذي سيظل محفورًا في ذاكرة اليمانيين 
بل في ذاكرة التاريخ مهما حاول البعض من اصحاب النفوس 
الضعيفة تجاهله وإنكاره.. هذا اليوم الذي تجسدت فيه اعظم 
صور الديمقراطية سلوكًا وفكرًا اليوم الذي سلم فيه الزعيم 
علي عبداهلل صالح تلك األمانة التي ظل يحملها على كاهله 
عقودًا من الزمن ودفع أغلى ما يملك فداء لها.. السلطة التي 
جاء اليها بإرادته ومن اجل الوطن والتي خرج منها بإرادته 
ومن اجل الوطن ألخيه المناضل الوفي فخامة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي بطريقة ديمقراطية وحضارية اذهلت 
العالم وخاصة اولئك المراهنين علي اليمن، ليؤكد للجميع 
مدى حضارة ورقي ورحابة افقه ، ومدى حرصه وحبه لوطنه، 
ليخرج بالوطن الى شاطئ األمان ويفتح افاقًا جديدة وعهدًا 
جديدًا ليمن الحضارة والديمقراطية.. هذه اخالقيات القيادي 
الحقيقي الذي يجب ان يتمتع بها القياديون , بعيدًا عن الفوضى 
..بعيدًا عن الصراع السياسي غير المسؤول وبما يحفظ سالمة 

الوطن وكرامة اليمانيين.  
وهاهو السبعين  مرة اخرى يرقص فرحًا وهو يعانق ابناءه 
األوفياء اعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام الذين طالما 
قبلت اقدامهم ارضه في أياٍم كانت األصعب في تاريخ هذا 
الوطن المعطاء.. وهاهم المؤتمريون يرسمون صورة من 
اروع صور الحب والوفاء لوطنهم وقائدهم اعتادت أناملهم ان 
ترسمها وتخطها في مواقف الوالء وهاهي اجسادهم تزدحم 
مرة اخرى على ارض السبعين يتوافدون من كل حدب وصوب 
في هذه  الذكرى العظيمة.. الذكرى االولى لالنتقال السلمي 
للسلطة الفريدة من نوعها سطرت في تاريخ اليمن بل في 
العالم العربي يأسره ليخرج اليمن على اثرها من غياهب 
المجهول المنتظر الى فضاء السالم الرحب على يد رجل السالم 
والديمقراطية.. يجددون الوفاء ألعظم قائدين ضربا اروع 
االمثلة في الصمود والوفاء.. قائد قدم التنازالت تلو التنازالت 
من اجل عزة وشموخ وطنه.. وقائد حمل االمانة ليكمل مسيرة 

فارس لم ينحِن او توهن عزيمته فاستحق الحب والتقدير .
فهل وصلت رسالة المؤتمر الشعبي الى كل من في قلبه 

مثقال ذرة من شك بقوة وتوحد هذا التنظيم وتماسكه؟
وهل استوعب العالم وبن عمر هذه الصورة الكبيرة بحجم 

اليمن؟
تحية من األعماق لصانع الوحدة ومحقق المنجزات الزعيم 
علي عبداهلل صالح ولكل األوفياء على أرض وطني الغالي.. 

وكل عام والوطن بسالم.

170 امرأة سيشاركن في مؤتمر الحوار الوطني
أمل الباشا لـ»الميثاق«:

المؤتمر وعد بااللتزام 
بالنسبة المخصصة 

للمرأة

سيناقش مؤتمر الحوار حقوق 
المرأة ومناهضة العنف

أكدت االستاذة أمل الباشا أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينعقد في الـ18  
من مارس القادم بهدف المضي في طريق تسوية النزاعات وإيجاد الحلول والمعالجات 
للعديد من القضايا التي تزعزع األمن واالستقرار بهدف الوصول الى فتح صفحة جديدة لتكتب 

عناوين البناء والنهوض والتطلع نحو المستقبل.
 وأوضحت أن اللجنة الفنية تبذل كافة الجهود لالنتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر 
وما نحتاجه اآلن هو تهيئة الظروف واألوضاع للمضي في طريق الحوار.. جاء هذا في حديث لالخت 
أمل  الباشا الناطق الرسمي باسم اللجنة الفنية لإلعداد والتحضير للحوار، حيث تحدثت أيضًا عن 
مشاريع المرأة في الحوار الوطني وعن مدى التزام االحزاب بالنسب المحددة لها ضمن قوائمها 

وعن أهمية انعقاد مؤتمر الحوار عمومًا من خالل هذا اللقاء.
 لقاء: هناء الوجيه

ما يحدث اآلن 
في الجنوب 

قد يقلل 
المشاركة في 

الحوار

المرأة 
المستقلة 
ستمثل 

عبر ثالثة 
مكونات 

األحزاب 
الدينية 
قدمت 
المرأة 

بشكل جيد

انتهت الفنانة بلقيس من تصوير كليبها »رد 
قلبي« بميزانية ضخمة مع المخرج 

ياسر الياسري بين إم��ارت��ي دبي 
والشارقة.. وحملت الفنانة الهوية 
اليمنية من خالل صورتها، األزياء، 
والحلي التراثية، علمًا أن الكليب 
يبدأ بمشاهد من الصحراء ثم 

ننتقل إلى فترة السبعينيات وأزمنة 
أخرى.

واعتبرت بلقيس أنها حرصت على 
تصوير العمل بميزانية ضخمة »لترفع 

العتب« إذا وجد عليها من الجمهور اليمني، 
كاشفة ل�»الرأي الكويتية« عن أنها تضع 

اللمسات النهائية على ألبومها األول الذي من 
المقرر صدوره في شهر مارس الجاري.

وم��ن ناحية أخ��رى، ستقدم الفنانة 
اليمنية الشابة حفاًل ضمن فعاليات 

مهرجان »سوق واقف« في قطر، مع 
الفنان اليمني عوض بن ساحب 

الذي يعتبر من ألمع األسماء التي 
قدمت اللون الحضرمي، وأعلنت 

عن مشاركتها في »جلسات 
وناسة« وستكون مع الفنانين 

فايز السعيد، دنيا بطمة 
ويوسف عرفات.

بلقيس ترفع العتب من الجمهور 
اليمني بأغنية »رد قلبي«

nabeeha98@yahoo.com
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مها على سرير المرض
> ألكثر من عام واالعالمية القديرة مها البريهي تعاني آالم مرض 

عضال وترقد في احدى مستشفيات القاهرة أماًل في العالج.
كانت البريهي زارت مصر للمشاركة في مهرجان االذاع��ة 
والتلفزيون في دورته للعام 2012م كواحدة من ممثلي الفضائية 
اليمنية في تكريم المهرجان للقناة لكن المرض أجبرها على 

مالزمة سرير المرض.
رئيس الوزراء ووزير االعالم وقيادات مؤسسة االذاعة والتلفزيون 

لم تكرم البريهي ولم تحترم عطاءاتها الوطنية واالبداعية وتنكرت 
لها ولم تسأل عن أسباب غيابها وبقائها خارج البالد طوال هذه 

الفترة.
المذيعة مها عرضت أرضيتها للبيع لتسديد فواتير مستشفى 
القاهرة وعندما علم باسندوة ووزير االعالم باألمر قال مكتبهما 
انهما وجها بتقديم مساعدة مالية عاجلة لها.. لم تصل بعد وهناك 

من يبيع ويشتري في الرصيد االعالمي لمها وقطعة االرض.

د.عزة غانم تطالب بسن تشريع للفحص قبل الزواج 

معرض لمنتجات السمن والصابون بتعز

في المهرجان الذي اقامته مؤسسة »هي« 
للثقافة واإلبداع وتنمية المرأة بالعاصمة 
تحت شعار )م��ن أجلهن( 
وال��ذي حضره نائب 
امين العاصمة امين 
جمعان، وع��دد من 
ء  ونسا لمسئولين  ا
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ي��ن، 
ط��ال��ب��ت ال��دك��ت��ورة 
ع��زة غ��ان��م -رئ��ي��س��ة ال��ن��ادي 
الدبلوماسي- الحكومة بسن تشريع 
قانون يوجب الفحص ما قبل الزواج كونه 
الحل االمثل للحد من ظاهرة انتشار مرض 
الثالسيميا الذي يشكل خطورة بالغة على 
المجتمع ويكلف الدولة مليارات ال��دوالرات 

سنويًا.
وكشفت عن وجود اكثر من 2500 مصاب 

في امانة العاصمة فقط، مؤكدة انه يمكن 
تجنب هذا المرض عبر القيام بفحص للدم 
ال تتجاوز قيمته األلف ريال قبل الزواج، عوضًا 
عن خسارة المليارات بعد االنجاب واإلصابة 

به .
من جانب آخر اكدت بلقيس االحمد- رئيس 
مؤسسة »هي للثقافة« حرص المؤسسة 
في برامجها على دع��م المرأة في جميع 
مجاالت االب��داع الحرفي والمهني وتشجيع 
صاحبات المشاريع الصغيرة لعرض انتاجهن 
وتعزيز روح العمل لدى المشاركات من جميع 
الفئات النسوية العاملة والمستثمرة وإقامة 
بازاراتهن، في محاولة إليجاد فرص لتسويق 
منتجاتهن وإلكسابهن الثقة في عملهن.. 
منوهة الى ان الهدف الرئيسي من مثل هذه 
االنشطة هو االسهام بدعم النساء اليمنيات 

في المجاالت االقتصادية المختلفة.

لسمن  ا عة  لصنا ليمنية  ا كة  لشر ا فتتحت  ا
والصابون السبت الماضي المعرض النسوي األول 
لمنتجات الشركة الجديدة والمطورة خالل العام 
2012م وذلك بحضور األخ محمد راوح الشيباني 

- مدير عام الجمعية الخيرية لألسر المنتجة .
ويستمر المعرض الذي يقام بالتنسيق مع الجمعية 
الخيرية لألسر المنتجة التابع لمجموعة شركات 

هائل سعيد انعم وشركائه لمدة أسبوع .
وفي تصريح لألخ آدم شمالن - مدير إدارة التسويق 
للشركة أكد أن المعرض يهدف إلى التعريف بمنتجات 
الشركة واالستماع إلى آراء ومقترحات المستهلكين 
حول منتجاتها، مضيقًا أن فريقًا من خدمة العمالء 
يقوم باستقبال مالحظات المستهلكين وخصوصًا ربات 

البيوت.


