تدريب  20امرأة على صناعة الحلويات في العاصمة
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين وزوجته اختتم اتحاد نساء اليمن
الدورة التدريبية الخاصة بصناعة الحلويات السبت ،والتي استمرت
شهراً هدفت الى تمكين اقتصادياً  20امرأة من مديريتي معين وشعوب بأمانة
العاصمة عن طريق التدريب المهني حول كيفية صناعة الحلويات.
واشارت رمزية االرياني رئيس االتحاد الى اهمية اكساب المشاركات مهارات
تمكنهن من صناعة الحلويات من اجل االرتقاء بمستوى قدراتهن و بما يمكنهن
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من الخروج الى سوق العمل .
ولفتت الى ان الدورة تهدف الى دعم االسر الفقيرة خاصة بين النساء والشباب
من خالل مشاريع مدرة للدخل تعمل على تقليل البطالة في اوساطهم .
هذا وقد تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركات واف��ران غازية
ومستلزمات منزلية خاصة بصناعة الحلويات والمعجنات .
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الزواج املبكر ..ظلم مع سبق اإلصرار

ضحايا الزواج المبكر قصص تراجيدية ال تنتهي وظلم المرأة واالجحاف في حقها مستمر وخاصة
في ظل هيمنة مجتمع ذكوري يرفض اعطاء المرأة حقها لذلك فإن نصرة المرأة وضمان اعطائها
حقوقها يكون بسن القوانين والنصوص الدستورية الملزمة التي تجعل المجتمع الذي ال يؤمن بحقها
المشروع الذي اقره الدين الحنيف قبل المواثيق والمعاهدات الدولية ملزم بإعطائها حقوقها ..والبد
ان تكون المرأة نفسها داعمة لنصرة نفسها..

هناء الوجيه

هذا جزء من حديث االخ��ت نور
الشامي -عضو مؤتمر الحوار-
فريق الحريات والحقوق والتي
تحد ثت كصا حبة ح��ق مسلو ب
وواح��دة من ضحايا ال��زواج المبكر
والقوانين المجحفة وضحية ايضًا
لبعض القوانين المجحفة ..وقد
عبرت عن ذلك بالقول:
 انا اليوم عضوة في مؤتمر الحواروفي فريق الحقوق والحريات وحين
اتحدث واناقش الشئون الحقوقية
اناقشها من اعماق مجروحة بألم
ومعاناة فقد تزوجت طفلة وتحملت
تلك المسؤولية مجبرة ،لم تستمر
فترة زواجي طوي ً
ال فقد انتهت بعد
ان زادت المعاناة بأن تصبح الطفلة
ايضاً ام ألطفال تجد نفسها مسؤولة
عن تربيتهم وفوق كل ذلك يتخلى
االب عن مسؤوليته لتصبح االم
الطفلة هي كل حياة ابنائها ..انا
انفصلت عن زوجي طفلة ال املك
عم ً
ال وال اجد مأوى ولوال ان زوجي
هو اب��ن خالي لكنت دون منزل
لكن والد زوجي وخالي كان حريصاً
وحين طلقني ابنه أعطاني جزء اً
من المنزل لكي استطيع العيش
فيه وتربية ابنائي ،الغريب والذي
لم اكن اتوقعه ان تمر السنوات
ويموت خالي ويرفع عليّ زوجي
قضية يطالبني فيها بالخروج من
المنزل رغم اني اعيش في جزء
منفصل وصغير ،وتحكم المحكمة
بإخراجي ..أال يوجد قانون ينصف
المرأة ويضمن حقها في تربية
ابنائها والعيش في حياة كريمة..
لماذا ال يكون المنزل من حق الزوجة
من اجل ابنائها ليس ذلك فحسب
ولكن هناك اشياء كثيرة في القانون
تظلم المرأة مثال على ذلك قانون
منح الجنسية وغيرها من االمور
التي تجعل المرأة تعيش في دائرة
المعاناة دون نصير .

قوانين مجحفة

و تستمر ن��و ر ا لشا مي حد يثها
قائلة :ما استغربه فع ً
ال ان تحارب
المرأة حقوقها في مؤتمر الحوار..

ان��ا ال اتحدث عن كل العضوات
ولكن هناك من النساء من ترفض
التصويت على بعض البنود التي
تدافع عن حقوق المرأة وتناصر
قضاياها ..لماذا هل الن منهن من
لم تذق المعاناة وهل البد ان يذوق
الفرد المعاناة ليشعر بها ..لماذا ال
يضع االف��راد انفسهم في مواقع
الغير ويتخيل لو كان هذا الحدث
حصل لفرد من اسرهم او اقاربهم

ن���ور ال��ش��ام��ي:
المعاناة قانونية
واج��ت��م��اع��ي��ة
وس��ن��ط��رح��ه��ا
للحوار
او ابنائهم كيف ستكون المرارة ..انا
اتحدث عن مجمل القضايا الخاصة
بالمرأة واخص بالذكر قضايا الزواج
المبكر ألنها مأساة من الصعب ان
تمحى جروحها ..وات��ح��دث ايضا
عن قوانين يجب أن تحمي المرأة
المطلقة وتصون حقوقها ..لماذا
ت��رم��ى ف��ي ال��ش��ارع وت��خ��رج من
مسكنها ويحكم القانون بأن تغادر
منزل زوجها وتذهب الى مصير
مجهول ..لماذا ال يكون الحق في
المسكن لالم واطفالها طالما وهي
لن تتزوج وسوف تسخر عمرها من
اجل العناية بأطفالها وتربيتهم..
عدد من الزميالت والالتي تزوجن
من اجانب ولم يوفقن في حياتهن
ا لز و جية و حين ا نفصلن ر جعن
الى الوطن ليصدمن بواقع مؤلم
فالوطن يرفض ابناءها بعدم
منحهم الجنسية اليمنية ..لماذا
ال يعطى االطفال جنسية امهم..

هل على المرأة ان تجبر على ترك
ابنائها لمصير مجهول او تعيش
في وطن ينبذ ابناءها ويعاملهم
كاألغراب ..أليست تلك من القضايا
التي ينبغي مناصرتها واق��رار
قوانين من اجلها ..انا اليوم
اطالب بقضية رأي عام من اجل
ما يحصل لي اليوم ،يحكم
عليّ بالخروج من المنزل
واعاقب بدفع غرامات لعدم
حضوري جلسات المحكمة
رغم ان الحوار الوطني
يعتبر انني في مهمة
عمل وطني ينبغي ان
تؤخذ بعين االعتبار،
وقد اعلمت المحكمة
بذلك ولكن لم تأخذ
بعذري .

نصف المجتمع

وتختتم نور حديثها
قائلة :نريد ان تسن
ال��ق��وان��ي��ن المنصفة
للمرأة والتي تحميها
م����ن ق���ل���ة ال���وع���ي
الديني والثقافي لدى
المجتمع ..المرأة نصف
المجتمع ،وينبغي ان
تنصف لكي تتمكن
م��ن تر بية و تنشئة
ال���ج���ي���ل ال��ص��ح��ي��ح
ال��م��ع��اف��ى ف��ك��ري��اً
واجتماعيًا وثقافيًا ..
وعلى المرأة نفسها ان
تدعم قضاياها ال ان
تكون عدواً لنفسها ،فمن
الغريب ان تقف المرأة حجر
عثرة امام حقوقها وما اتمناه
ً
حقيقة ان يخرج الحوار
ال��وط��ن��ي بمخرجات
وق��وان��ي��ن ونصوص
دس���ت���وري���ة تحفظ
ال��ح��ق��وق وال��ح��ري��ات
عموما وتحمي وتصون
ح��ق��وق ال��م��رأة بشكل
خاص.

مسيرة نسائية مسلحة بقعطبة
احتجاج ًا على قطع مياه الشرب
كتب /محمد الشعيبي
خرجت العشرات من النساء والشباب
واالطفال أمس في مدينة قعطبة محافظة الضالع
للتظاهر ضد انقطاع خدمة المياه في المدينة..
ولوحظ حمل السالح من قبل بعض المشاركات
بالمسيرة النسائية وقيامهن بقطع بعض الطرق
الرئيسية الى جانب المواطنين الذين استنكروا
سكوت محلي المحافظة (ال��ذي يحكمه احزاب
المشترك) على معاناة ابناء قعطبه منذ شهرين
بسبب خالفات بين ادارة مياه قعطبه وفرع
المؤسسةالعامة للمياة بالمحافظة.

وحمل المتظاهرون حكومة الوفاق مسوؤلية
رفع المعانة عن المواطنين وخاصة في جانب مياه
الشرب والكهرباء..
وهدد المواطنون بالتصعيد اذالم يتم الستجابة
لمطالبهم خالل االيام القادمة والتي ستشهد
انعقاد اجتماعات الهيئة االدارية لمحلي محافظة
الضالع..
الجدير ذكره بأن المستفيدين من مشروع مياه
قعطبة يصلوا اكثر من ثالثين الف نسمة.
هذا وكانت نساء قعطبة قد خرجن األسبوع
الماضي في مسيرة قطعن فيها الطريق العام التي
تربط صنعاء بعدن احتجاجاً على انقطاع المياه.

أحالم تنسب لنفسها أغنية «يا منيتي»
في الوقت الذي اعتذر فيه النجم
المتألق راغب عالمة عن الخطأ
غير المقصود في أغنية «سر
حبي فيك غامض» عن عدم ذكر حقوق
كلمات وألحان األغنية  ،معلنا اعتذاره
الشديد للجمهور اليمني وللفنان العمالق
أبو بكر سالم بلفقيه وللشاعر الكبير
حسين أبو بكر المحضار ..عن الخطأ ..أو
السهو الذي لم يقصده ،والذي غناها في
برنامج (أرب إيدل) األسبوع قبل الماضي
ولم ينسبها ألصحابها حينها .فلم يكتمل
هذا اإلرتياح من هذا االعتذار حتى تفاجأ
الجميع بالفنانة أحالم وفي نفس الحلقة
مساء الجمعة المنصرمة تنسب أغنية
«يامنيتي يا سلى خاطري» كلمات وألحان
األمير الراحل الشاعر أحمد فضل القمندان
بأنها أغنية خليجية  ،أثناء تعليقها على
المشاركة المغربية سلمى رشيد  ..التي
غنت بنفس الحلقة أغنية من أغاني أحالم
« ناوي لك على نية» وأثناء التعليق قالت
أحالم مخاطبة رشيد  :أنتي روعة اليوم
وليس إلنك تغنيتي بأغنيتي أبداً فأنا منذ
ظهورك في البداية عندما شاركت بأغنية
خليجية «يامنيتي» من أغيتاتي وأعتبرها
من أغنياتي ألنني أغنيها دائما وهي
أغنية خليجية معروفة «برافو برافو» ألنك
أبدعت باللون الخليجي وتألقتي ..متناسية
بنفس الوقت أنها هي نفسها سبق وغنت
هذه األغنية اليمنية «يامنيتي» على
أساس أنها أغنية يمنية بل وهي من أشهر
األغاني اليمنية في الوطن العربي بأكمله
والجميع يعرف ذلك..

