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هنيئًا ياعرب 
نجومية عساف

ي��ع��ت��ب��ر ال��ب��رن��ام��ج ال��غ��ن��ائ��ي ال���ذي   
استمر عدة اسابيع بدرجة عالية 
من التطور الفني الرائع.. ابتداء من اختيار 
االغاني للمشتركين وروعة األلحان والتوزيع 
الموسيقي المذهل الى جانب االصوات الجميلة 
التي كانت تشجينا باالضافة الى الطريقة الفنية 
في تقييم اداء المشتركين وجمال التصميم 
ف��ي ال��دي��ك��ورات واالض���واء واك��ث��ر مايطرب 
المشاهد والمستمع ف��ي ك��ل رب��وع الوطن 
العربي من الخليج الى المحيط ان البرنامج 
ش��ام��ل ل��ك��ل االص����وات ال��ع��رب��ي��ة م��ن جميع 
االقطار بل ان هذا العمل الفني المتميز أبرز 
الكثير من االغاني لكبار الفنانيين الراحلين 
مثل عبدالحليم ومحمد عبدالوهاب وام 
كلثوم ونجوم الفن العربي في وقتنا الراهن 
ومهما تحدثت عن جمال االلحان والتوزيع 
الموسيقي وطريقة االداء التي تعكس جهود 
المخرج وجميع القائمين على هذا العمل لن 
افي هذا االبداع حقه في الوصف والتعبير لكل 
اطاللة يطل بها كل مشترك وباألخص في 
الحلقات االخيرة جمعتنا باالناشيد الوطنية 
التي تتغنى بمجد سوريا وفلسطين ومصر 

وباقي الدول العربية..
اما ان يقف العالم العربي ويحتضن محمد 
عساف ف��ور اع��الن النتيجة النهائية وكان 
العرب جميعًا يحتضنون كل حفنة تراب من 

ارض فلسطين.
ل��ف��وز بنجومية  فهنيئًا لها ومشاركين ا
»عرب ايدل«، وكم اثلج صدري المشاركون 
والمشاركات وهم يهنئون زميلهم عساف 
وه��م ب��ذل��ك ي��ع��ب��رون ع��ن فرحهم بفوزه 
ومعلنين الفرح العظيم ألرض فلسطين 
الغالية، تمنيت ان اكتب كلمة شكر لكل الذين 
قاموا بتهنئة عساف الن هذا السلوك عكس 
صورة جميلة لروحهم الطيبة والجميلة وهم 
يقومون بمثل هذ التصرف الذي يدل على 
سمو االخالق، كما ان هذه التصرفات تبعث 
في النفس األمل وتعني أننا ماضون الى الوحدة 
العربية مهما كانت مشقة السير ال��ى ذلك 
ومهما كانت العراقيل واألزمات التي نعيشها.

التفاف جميع الفنانين وان اسميهم فنانين 
لجمال أصواتهم وروع��ة ما قدموه بتهنئة 
عساف هو رسالة للعالم ان نجاح فرد عربي هو 
نجاح لالمة العربية كاملة، ناهيك ان يكون هذا 
النجاح لدولة فلسطين الذي زاد من فرحتنا 
وش��ع��ورن��ا بالنصر القريب ومهما فككتنا 
الحواجز السياسية توحدنا اآلمال والتطلعات 
الى وطن عربي واحد، توحدنا المشاعر وهذا 
ما رسمته فرحة المشاركين في البرنامج 
لزميلهم محمد عساف الذي اخشى الحديث 
عن صوته وادائه الرائع الن ذلك يتطلب خبرة 

العتالئها.
هنيئًا فلسطين فوز محمد عساف نجمًا 

لبرنامج عرب ايدل..
وهنيئًا لنا جميع العرب هذا الفوز والروح 
االخ��الق��ي��ة التي تحلى بها ك��ل المشاركين 
والمشاركات الذين احتضنوا عساف بفرحة 

عارمة.

  سلوى المتوكل

مالك.. طفلة بريئة لم تتجاوز الثانية  
م��ن العمر تشاطر والدتها زنزانة 
السجن المركزي في محافظة الحديدة منذ 
تسعه شهور، وتعجز طفولتها البريئة عن 
فهم وإدراك الكثير مما ي��دور حولها خلف 

أسوار تحرمها من ممارسة طقوس طفولتها 
وقيدت أحالمها بأربعة جدران صماء فعجزت 

عن التحليق كفراشة صغيرة.
وامثال الطفلة مالك العشرات من االطفال 
يقبعون خلف قضبان السجون في بالدنا باطال ..

الطفلة مالك..  تعيش خلف القضبان

مؤتمر الحوار يساوي دية المرأة بالرجل

إشراف:

هناء الوجيه

فاطمة الخطري:

 يجب أن تنتزع المرأة حقوقها 
ونرفض حرمانها من الجيش

ف�������اط�������م�������ة 
ال��خ��ط��ري عضو 
م��ؤت��م��ر ال��ح��وار 
ت��ح��دث��ت ق��ائ��ل��ة 
: م��ن ال��م��ه��م أن 
تكون هناك بنود 
ق��ان��ون��ي��ة تحمي 
ح��ق��وق ال��م��رأة و 
تلبي احتياجاتها 
ل��م��ج��ت��م��ع  الن ا
مجتمع ذك��وري 
يجحف ف��ي حق 
المرأة فكم من النساء تعاني حرمانها من حق 
الحصول على حقوقها الشرعية المكفولة في 
الدين اإلسالمي وتحرم بسبب المجتمع الذي 
ال يدرك أهمية إنصاف المرأة وتمكينها من 
حقوقها وبالتالي فإن انعقاد مؤتمر الحوار 
يمثل فرصة لتبني حقوق المرأة والعمل على 
تحقيق المزيد من النجاح في مجال مساندة 
ودعم مطالبها هو أمر ايجابي يتطلب الدعم 
و التأييد وال��م��س��ان��دة وال��ض��غ��ط م��ن اجل 
االلتزام بالتنفيذ فيما بعد الحوار الوطني.. 
طبعًا المرأة ال يقتصر حقها على الحقوق 
الخاصة بها بل هي في كل القضايا وخصوصًا 
في بناء الدولة وفي تكوين الجيش و في البنية 
االقتصادية وفي الشئون السياسية وفي كافة 
المجاالت وم��ن اج��ل ذل��ك ال ب��د أن تستمر 
المرأة في طريق النضال من اجل نيل الحقوق 
وما سوف تتبناه هو أساس لمستقبل جيل 
قادم ونهوض وتطور لن يكون اال بمشاركة 

المرأة.

وفاء الدعيس: 

بعض فرق الحوار لم 
تعط المرأة حقوقها

وت����ري األخ���ت 
وف����اء ال��دع��ي��س 
ع���ض���و م��ؤت��م��ر 
الحوار أن المرأة 
ربما أوجدت شيء 
م����ن ال��ن��ص��وص 
ال����ق����ان����ون����ي����ة 
ال�����ت�����ي ت���دع���م 
حقها ف��ي بنود 
التقرير النهائي 
لحقوق  ا لفريق 

والحريات ولكنها 
في بعض الفرق لم تنصف ولم تنال حقها كما 
ينبغي وعلى النساء في مؤتمر الحوار الوطني 
كممثالت للمرأة االستمرار في النضال من 
اجل نيل حقوق المرأة الن أي ترجع في الوقت 
الحالي هو ضياع لفرصة لن تتكرر مجددًا 
فهذه الفترة مهيئة من اجل الحصول على 
اكبر قدر من النجاح في استرداد الحقوق 

المصادرة.

من أجل تعزيز مكانة المرأة عملت النس��اء في مؤتمر الحوار الوطني الش��امل على إيجاد أرضية خصبة القتراح وتبني الوس��ائل القانونية والضرورية لدعم  
حقوق المرأة وتعميق مكانتها كان العمل من اجل تلبية مطالبها وفي فريق الحقوق والحريات وبالتحديد في الحقوق الخاصة بالمرأة حيث أكدت القرارات 
عل��ى ض��رورة التزام الدولة بتمثيل المرأة بما يمكنها من المش��اركة الفاعلة في مختلف الهيئات وس��لطات الدولة والمجالس المنتخب��ة والمعينة بما ال يقل عن 30 
%، وان تكفل ضمان حق المرأة المطلقة في الس��كن في حال رعايتها ألطفالها وتوفير الحماية لكل أم ورعاية المجتمع لها ، باإلضافة إلى مس��اواة المرأة بالرجل في 
الدية واألروش وان تعمل على دعم األسرة وحماية األمومة والطفولة ، وكذا مساواة المرأة مع الرجل في الكرامة اإلنسانية ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية 
المس��تقلة، على أن تتخذ الدولة مش��اركة المرأة الريفية في التنمية وذلك بوضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي على جميع المس��تويات وتس��هيل المعلومات والنصائح 
والخدمات لها والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم بما في ذلك ما يتصل بمحو األمية والحق في التوظيف كما توفر لها حق الحصول على الفرص االقتصادية 

وعلى االئتمان والقروض الزراعية والتكنولوجيا المناسبة..
 وحول هذه المضامين التي تضمنها التقرير النهائي لفريق الحقوق والحريات وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ورأي المرأة في هذا التقرير التقت »الميثاق« بعدد 

من عضوات مؤتمر الحوار الوطني وقد عبرن عن أرائهن بالتالي :

 لقاء/ هناء الوجيه

رمزية اإلرياني:

 نتائج ايجابية حققتها المرأة ونتمنى التنفيذ على الواقع
األخت رمزية االرياني عضو مؤتمر الحوار 
ترى أن المرأة ليست بمعزل عن كل القضايا 
المطروحة في الحوار الوطني الن القضية 
قضية وط��ن قبل ك��ل ش��يء وقضايا المرأة 
ا م��ن��ه وه���ي أس���اس كل  ج���زاء ال ي��ت��ج��زء
الحلول المطروحة وينبغي تواجدها 
ف��ي ك��ل األم���ور وال��م��ج��االت واعتقد أن 
المرأة حتى اللحظة من ناحية تواجدها 

في مؤتمر الحوار ومن ناحية تواجدها في 
معظم البنود والنصوص الدستورية خاصة 
في البنود الخاصة بالحقوق والحريات التي 
تعتبر مرتبطة بحياة المرأة ومصيرها وحقها 
في التعليم والصحة والتواجد كل هذه أمور 
تمضي في جوانبها االيجابية ونتمنى أن تظل 
في نفس مسارها االيجابي الى ان تأخذ طريقها 

نحو التنفيذ على ارض الوقع.

نبيلة المفتى: 

المقترحات ستكون 
مجرد حبر على ورق 

إذا لم تنفذ
األخ��ت نبيلة المفتي محامية ت��ق��ول: إن 
المقترحات ستظل حبرًا على ورق و قد 
تتحول إلى س��راب أذا لم يرافقها ضغط و 
إصرار مجتمعي وخاصة من النساء أنفسهن 
األتي هن ضحايا للمعاناة واإلجحاف والظلم.. 
وأضافت: أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وهي 
أن المرأة وحقوقها ليست محصورة في أطار 
فريق الحقوق والحريات و لكنها موجودة 
في بناء الدولة و الجيش وفي الحكم الرشيد 
وفي كل مجاالت الدولة ومجاالت البناء وهي 

عنصر مهم..
وال بد لعضوة الحوار الممثلة للمرأة في 
ه��ذه ال��ف��رق أن تكون متواجدة وحاضرة 
في كافة القضايا وذل��ك من اج��ل النهوض 

الحقيقي والبناء الصحيح لليمن.

قصيت المرأة من الجيش واألمن والمخابرات
ُ
ليزا الحسني: أ

األخت ليزا الحسني عضو مؤتمر الحوار 
تقول: اعتقد أن المرأة في بعض القضايا 
والمجاالت لم يتم التطرق إليها بشكل 
منصف، فمثاًل لم يتم إش��راك المرأة في 
الجيش واألمن واألجهزة االستخبارتية بما 
ال يقل عن 30% كحق مشروع لمواطنتها 

المتساوية و إنصافا لها وتم إسقاط العمل 
الميداني الخاص بإشراك المرأة في التقرير 
النهائي لذلك البد من وقفة جادة وخاصة 
فيما يتعلق بمشاركة المرأة ال نريد أن تظل 
حقوقها مجرد شعارات فقط البد أن تجد 

مكانها على ارض الواقع .

سلمى المصعبي: نحن في بداية الطريق النصاف المرأة
األخت سلمى المصعبي تحدثت قائلة: ال 
نستطيع أن ننكر األمور االيجابية التي تم 
الوصول إليها فيما يتعلق بقضايا المرأة 
ومطالبها وال يمكن إنكار أن فرصة انعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني جاء مواكبًا لتطلعات 
المرأة ومطالبها وقد بدأت مالمح الوصول 
تظهر باآلفاق من خالل التواجد الجيد في 

مؤتمر الحوار الوطني وهذه هي البداية 
في طريق طويل إلنصاف المرأة والبد من 
مواصلة النضال من خالل الضغط أكثر 
للمناصرة والتأييد وعلى المرأة ادراك 
أن كل ما تحقق لها هو حق من حقوقها 
وليس تفضال من احد فهي صاحبة حق وال 

بد أن تستمر على نفس المسار .

ضبط امرأة متهمة بقتل والد زوجها
اعلنت وزارة الداخلية القبض على امرأة  

متهمة بمقتل وال��د زوجها والشروع في 
قتل زوجها على خلفية نزاع أسري بين الزوجين ، 
واتهمت الشرطة المرأة البالغة من العمر 40 عامًا 
بطعن زوجها -40ع��ام��ًا- ووال��ده المدعو عبدالله 
يوسف البالغ من العمر 55 عامًا ،ما أدى إلى مقتل والد 
زوجها في إثر إصابته بطعنة في الجانب األيسر في 
الصدر ،فيما أصيب زوجها بعدة طعنات غير قاتلة 

سعف على إثرها إلى المستشفى.
ُ
أ

ووقعت الجريمة بمديرية المظفر محافظة تعز 
، وقالت الشرطة في مديرية المظفر بان المتهمة 
واسمها )سعده،ع،أ( استخدمت خنجرًا في االعتداء 
على زوج��ه��ا ووال���ده على خلفية ن��زاع بين المرأة 

وزوجها.
وحسبما اورده مركز االعالم االمني بوزارة الداخلية 
بطت المرأة المتهمة بقتل والد زوجها ويتم 

ُ
فقد ض

إجراء التحقيق معها.

فاطمة تقود عصابة للمتاجرة باألعضاء البشرية

ضبطت األجهزة األمنية في أمانة العاصمة  
أرب��ع��ة أع��ض��اء ف��ي عصابة لالتجار باألعضاء 

البشرية تديرها امرأة .
وأشادت المنظمة اليمنية لمكافحة االتجار بالبشر 
باألجهزة األمنية التي تفاعلت مع البالغ المقدم 
منها والذي مكن رجال االمن ضبط اربعة من أفراد 
العصابة. وذكر بالغ صادر عن المنظمة ان العميد علي 
الجمرة نائب مدير عام البحث الجنائي وجه بتشكيل 
ات  فريق برئاسة العقيد زكريا البعداني التخاذ إج��راء
التحري وجمع االستدالالت وضبط المتهمين بالتنسيق 
مع نيابة البحث وإدارة البحث الجنائي بمطار صنعاء 

الدولي وجهاز األمن القومي .
موضحا ان فريق التحري توصل من خالل رصد تحركات 
اعضاء الشبكة وجمع المعلومات حولهم.. الى ان امرأة 
تدير العصابة ويساعدها في ذلك اشخاص يمارسون 

االتجار باالعضاء البشرية .
مضيفًا ان الشبكة تعمل على استدراج وإرسال الشباب 

الى مصر لبيع اعضائهم البشرية.
مشيرًا الى أن رجال االمن تمكنوا من ضبط اثنين من 
الضحايا اثناء محاولتهما السفر الى مصر وكذا القبض على 
اربعة من افراد العصابة وهم )علي .أ.أ( و)علي .ز.أ( و) 
احمد . م .أ( وسائق السيارة, فيما اليزال البحث جاري 
عن زعيم العصابة التي تدعى )فاطمة( والمتهمة بإدارة 
تلك الشبكة التي تتعامل مع مستشفى القاهرة وادي 

النيل من خالل المدعوة فاطمة.
وطالبت المنظمة النائب العام المصري ووحدة مكافحة 
اتها ضد مستشفى  االتجار بالبشر في مصر باتخاذ إجراء
القاهرة وادي النيل من خالل الجراح الدكتور حازم وايمن 
فكري والسماسرة العاملين لديهم المدعو محمود زكي 
وابو ثائر وآخرين وذلك لتورطهم بنزع اعضاء بشرية 
)كلى( لحوالي خمسمائة ضحية من اليمنيين باإلضافة الى 

ضحايا كثر من جنسيات أخرى.


