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هناء الوجيه

النساء أفضل من الرجال بأداء مهمتين معًا
تعتبر القدرة على القيام بعدد من األعمال أو الواجبات  

في آن واحد، ضرورية في مهن عدة.
كشفت دراسة جديدة أن النساء أفضل من الرجال بأداء مهمتين 
في وقت واحد. فقد أخضع الباحثون 120 امرأة و120 رجاًل 
الختبار تبديل الخبرات عبر استخدام جهاز الكمبيوتر، ثم طلبوا 
بشكل منفصل من 47 امرأة و47 رجال ممارسة تبديل المهام 
التي تتضمن الكتابة بخط اليد، وسيناريوهات أكبر حول "الحياة 
الحقيقية."وفي التجربة األولى، كان الرجال أبطأ في أداء المهام 

1-three_women_working .مقارنة بالنساء
وفي المجموعة الثانية وجدت الدراسة أن الرجال والنساء ال 

تختلف قدراتهم كثيرًا في حل مشاكل حسابية 
بسيطة، والبحث عن المطاعم على الخريطة، 
أو اإلجابة على أسئلة حول المعرفة العامة على 

الهاتف.
ّن أفضل بكثير في 

ُ
وتجدر اإلشارة إلى أن النساء ك

وضع استراتيجيات لتحديد مواقع النقص في المشاريع.

الشعب صاحب 
القرار

نبيهة محضور

في اآلون��ة األخيرة ازداد الجدل    
طط 

ُ
حول التمديد الذي طالما خ

له في الفترة السابقة من قبل حكومة 
الوفاق التي لم يزد وجودها األوض��اع اال 
س��وءًا ول��م تقدم اال مزيدًا من المعاناة 
واأللم في ظل تجاهلها لألوضاع المتردية 
التي ب��ات المواطن اليمني يعيشها في 
كافة المستويات وأهمها تدهور الوضع 
االق��ت��ص��ادي والمعيشي ال���ذي أدى الى 
ارتفاع نسبة الفقر في المجتمع وتالشي 
الطبقة المتوسطة وانتشار البطالة في 
المجتمع بشكل غير مسبوق حتى بات 
المواطن غير قادر على تلبية احتياجاته 
التي تضييق الخناق عليه وتحرمه من 
أبسط حقوقه كالماء والكهرباء وافتعال 
أزمة الغاز والمحروقات التي يتم العبث 
ب��ه��ا ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ح��ي��اة ال��ن��اس أشبه 
بالعصور ال��وس��ط��ى، وح��ك��وم��ة ال��وف��اق 
تغمض عينيها وتصم أذنيها عن معاناة 
المواطن ال��ذي أصبح آخر اهتماماتها!! 
ناهيك ع��ن التدهور واالن��ف��الت االمني 
المشهود على طول البالد وعرضها والذي 
صار يهدد أمن وسالمة المواطنين في 
ظل غياب األجهزة األمنية وعجزها عن 
القيام بدورها حتى أصبح دم المواطن 
اليمني والجندي تحديدًا ال قيمة له!! 
وهذا ما يبدو جليًا في جرائم االغتياالت 
التي تطال أفراد األمن والجيش وقياداته 
جهارًا نهارًا دون التحقيق في مرتكبيها 
أو محاسبتهم وك��أن األم��ر يتم بشكل 
ممنهج لتفكيك الجيش وإضعاف قدرة 
هذه المؤسستين بشكل ال يخدم الوطن 

وال أمنه وال استقراره.
عامان على هذه التجربة المريرة التي 
عاشها المواطن اليمني والتي أثبتت عدم 
ة ه��ذه الحكومة ف��ي تحمل أعباء  ك��ف��اء
الوطن والمواطن والعجز الملحوظ في 
أداء مسؤوليها الذين بدوا كدمية تحركها 
أي���اٍد خفية ال يهمها ال��وط��ن وال أمنه 
واستقراره، لنراهم اليوم يتحدثون عن 
التمديد وإصالح االوض��اع، هذا التمديد 
ما هو اال عملية نصب كبرى تمارس على 
الشعب اليمني والتفاف على الديمقراطية 
لتحقيق أهداف حزبية تبحث عن التمكين 
ال��س��ي��اس��ي واالق���ت���ص���ادي ع��ل��ى حساب 
الشعب ومعاناته.. نقول للمتسيسين 
وأصحاب القرار يكفي عبثًا بمصير اليمن 
واليمنيين..يكفي عبثًا بمقدرات الوطن، 
لقد سئم الناس ه��ذا اللعب السياسية 
وباتوا يتوقون لألمن واالستقرار والتنمية 
في ظل حكومة فاعلة، كفؤة قادرة على 
تحّمل أعباء الوطن.. حكومة تكون لجميع 
ليمنيين، وليست حكومة محاصصة  ا
تخدم أهدافًا خاصة، لذلك فاألولى لهم 
أن ي��ب��دأوا ب��اإلع��داد للمرحلة األخ��ي��رة 
وهي اإلع��داد لالنتخابات إن كانوا فعاًل 
يتمسكون بالديمقراطية ويؤمنون بها 
فعليهم أن يتركوا القرار للشعب اليمني 
الذي من حقه أن يحدد مصيره وليس من 
حق أعضاء الحوار الوطني البت في هذا 
الموضوع نيابة عن الشعب الذي ينبغي 
أن يقول رأيه عبر استفتاء عام، باعتباره 
صاحب القرار وعلى الجميع أن يدركوا 

ذلك تمامًا.

شبكات إجرامية وراء الظاهرة

تزاُيد اختطاف الفتيات في اليمن
اختط��اف الفتيات في اليمن باتت ظاهرة مقلق��ة وتأخذ ابعادًا اجتماعية مؤلمة وما يزيد من خطورة الظاهرة أن العديد من   

األس��ر ال تبلغ عن اختفاء الفتيات ألس��باب تتعلق بالش��رف والكرامة وتخاف من الوصمة المجتمعية التي ترافق الفتاة وتظل 
لصيقة بها ولذا تعمل هذه األس��ر بس��رية للوصول الى الفتاة المختطفة ومحاولة استعادتها والمقلق ان ارقام الفتيات المختطفات 
ر عن قلقها من تزايد وانتش��ار هذه  عبِّ

ُ
تتزاي��د وه��ذا لفت انتب��اه المنظمة اليمني��ة لمكافحة االتجار بالبش��ر، األمر الذي جعله��ا ت

الظاه��رة.. وبحس��ب بيان صادر ع��ن المنظمة فإن هذه األرقام تؤكد صح��ة معلومات المنظمة التي تفيد بانتش��ار حاالت اختطاف 
الفتيات في عدد من محافظات الجمهورية، وأن هناك أرقامًا مخيفة تدق ناقوس الخطر حيث كشفت البالغات التي تلقتها المنظمة، 
عن وقوف أش��خاص وش��بكات إجرامية وراء ظاهرة اختفاء واس��تدراج واس��تغالل الفتيات.. وقالت المنظمة إن هذه الظاهرة تحتم 

البحث الموضوعي والدراسة المتأنية ووضع الحلول الجذرية لظاهرة االختطاف..
حول هذا الشأن استطلعت »الميثاق« بعض اآلراء وخرجت بهذه الحصيلة : 

وصمة 
مجتمعية 

من جانبها ترى 
رم��زي��ة االري��ان��ي- 
رئيسة اتحاد نساء 
اليمن : ان ظاهرة 
اختفاء واختطاف 
تشكل  لفتيات  ا
هاجسًا من القلق 
وال����ت����وت����ر ف��ي 
قلوب اليمنيين 

فالفتاة مازالت تعاني من  القيود األسرية 
ال��م��ف��روض��ة وت��ظ��ل محط خ��وف وقلق 
العديد من االسر وحين تكون الضحية 
ال يرحمها المجتمع وال يدرك ان الوضع 
المفروض عليها ليس لها ذن��ب فيه 
وحين تختطف الفتاة تظل الوصمة 
لصيقة بها من مجتمع يظلمها حتى 
وان ك��ان��ت ال��ض��ح��ي��ة.. ل��ذل��ك الب��د من 
ات ص��ارم��ة تعاقب هذا  ات��خ��اذ اج����راء
االج���رام ك��ون��ه  يأخذ اب��ع��ادًا شديدة 
التأثير سلبًا على ال��ف��ت��اة واسرتها 
ناهيك عن ان االختطاف في حد ذاته 
م��رع��ب ك��ون المختطف ي��ك��ون في 
حالة مصير مجهول ويكون عرضة 
للخطر واالس��ت��غ��الل ل��ذل��ك الب��د أن 
يعاقب كل من تثبت إدانته في ذلك 
حتى يرتدع كل من تسول له نفسه 
القيام بمثل هذه الجرائم التي تقلق 
ام��ن المواطنين.. وعلى الجهات 
المختصة ان تعمل بجد وب��روح 
بنائها  مسئولة لحماية بناتها وا
الن��ه��م ام��ان��ة ف��ي اعناقهم ومن 
الظلم ان يتعرضوا لهذا النوع من 

االستغالل واالنتهاك واالجرام.

ف��ي ال��ب��داي��ة تحدث 
رئيس المنظمة اليمنية 
لمكافحة االتجار بالبشر 
ن���ب���ي���ل ف����اض����ل ق���ائ���اًل 
ان ظ���اه���رة اخ��ت��ط��اف 
واخ��ت��ف��اء ال��ف��ت��ي��ات من 
ال��ظ��واه��ر المقلقة التي 
ال ب��د م��ن ال��ت��ص��دي لها، 
مشيرًا الى أن مباحث أمانة 
العاصمة سجلت اختفاء 128 فتاة في صنعاء 
منذ مطلع العام الحالي، منها »8« خالل الفترة 
القريبة الماضية ، بينما سجلت اختفاء 150 فتاة 

في العام الماضي.
وقال فاضل: إن سرعة تقديم بالغ االختفاء من 
قبل األه��ل ك��ان له أث��ر كبير في تمكن األجهزة 
األمنية من استعادة العديد من المختطفات، وإن 
حاالت أخرى تدخلت بعض الوجاهات االجتماعية 

وتمكنت من إعادتهن.
وق��ال ان ظاهرة اختطاف الفتيات تنجم عنها 
آثار اجتماعية مقلقة تؤثر على مسار حياة الفتاة 
ومستقبلها كما ينعكس هذا التأثير على الجوانب 
النفسية والمعنوية لضحايا االختطاف، داعيًا الجميع 
الى ضرورة التصدي ومواجهة هذه الظاهرة من قبل 

الجميع. 

آثار اجتماعية 
مقلقة

أعمال إجرامية 
ت��ق��ول اف�����راح ح��م��اد -ال��م��س��ئ��ول 
االعالمي في المجلس االعلى لألمومة 
والطفولة: ان االرق��ام التي تنشرها 
وسائل االعالم حول حوادث االختفاء 
واالختطاف للفتيات  جعلت الكثير 
ف��ي ح��ال��ة ارت���ب���اك وت��خ��وف شديد 
واصبح أولياء األم��ور يخافون من ان 
تخرج بناتهم من المنازل والمخيف 
أيضًا جريمة االختطاف التي حصلت 
أم���ام اح���دى ال���م���دارس بالعاصمة 
حيث أصبحت حتى المدرسة عرضة 
ل��الن��ت��ه��اك ف��ك��ي��ف ي��أم��ن ال��م��واط��ن 
على نفسه وكيف يأمن على أبنائه، 

ال بد ان ينتهي االنفالت األمني وان 
يحمى األب��ن��اء والبنات من االنتهاك 
واالختطاف والمصير المجهول لماذا 
وص��ل ح��ال بالدنا ال��ى ه��ذا المستوى 
المرعب.. نتمنى ان تعمل األجهزة 
األمنية بشكل جاد بهدف القضاء على 
كافة أن��واع الظواهر االجرامية وان 
يحمي االمن األبناء والبنات والمواطنين 
عمومًا ولن يكون ذلك اال بفرض االمن 
ومعاقبة ك��ل م��ن ت��س��ول ل��ه نفسه 
القيام بمثل هذه األعمال بأشد أنواع 
العقوبة الن ترك المجرمين يشجع 

على تفشي هذه الظاهرة وغيرها.

استعادة االمن 
انتصار عمر -مدير برنامج المرأة والطفل في وزارة االعالم 
قالت: من المؤلم ج��دًا ان يكون في بالدنا ظواهر إجرامية 
تتزايد مؤشرات انتشارها وال تكون جهود المواجهة لتلك 
الظواهر بالقدر الكافي الذي يقضي عليها او يحد من تزايدها 
, ظاهرة اختطاف الفتيات ظاهرة خطيره أيًا كانت الدوافع 
ها حتى وان كانت تصفية حسابات او ضغوطات، ألن الفتاة  وراء
في المجتمع اليمني عندما تتعرض لالختطاف فمعنى ذلك 
أنها تفقد مستقبلها لمجرد ان يقال انها اختطفت حتى وان 
عادت بدون ان تؤذى يظل المجتمع ظالمًا إياها بسبب العادات 
المجحفة.. وعموما االختطاف بحد ذاته جرم كبير بغض النظر عن الفئة المختطفة 
وهي ظاهرة جديدة على بالدنا والبد ان يعمل الجميع من اجل القضاء على االنفالت 
األمني والمساهمة في استعادة االمن واالستقرار لهذا الوطن وينبغي ان يعاقب كل 

من يقلق االمن واالستقرار.

❝

❞

الفتاة المخطوفة 
تتعرض للظلم 
بسبب إجحاف 

المجتمع  

انسحبت من اجتماع الوزراء..

جوهرة حمود: لن نقبل بإهانة صناع الوحدة
المحكمة تسمح لمفوضية الالجئين بمقابلة 

الفتاة السعودية بحر أبو سكينة
انسحبت وزي���رة ال��دول��ة لشئون  

مجلس الوزراء جوهرة حمود من 
اجتماع المجلس االسبوعي بعد مشادة 
كالمية مع سالم بن طالب مدير مكتب 
باسندوة، في حين ابدى وزير النقل ووزيرة 
الشئون االجتماعية استعدادهما لالنسحاب 

معها .
وج��اء انسحاب جوهرة بعد إهانة مدير 
م��ك��ت��ب ب��اس��ن��دوة للشخصية الوطنية 
المعروفة راشد محمد ثابت وزير الدولة 

لشئون الوحدة في الجنوب سابقًا.
ونقلت م��ص��ادر صحفية : ان ب��ن طالب 
رف��ض استالم مذكرة راش��د محمد ثابت 
بحجة انها لم تطلع في مكتبه وانما طلعت 

في مكتب آخر داخل مجلس الوزراء.
وذكرت المصادر ان الوزيرة جوهرة حمود 
وّبخت مدير مكتب باسندوة لهذا السبب 

وقالت ل��ه: إنها لن تسمح له بالتطاول 
وإهانة الهامات الوطنية ورموز الوحدة 
قبل ان ترفض دخول االجتماع وتنسحب 

من المجلس .
وط��ل��ب ع��دد م��ن ال����وزراء م��ن جوهرة 
الجلوس لكنها رفضت وقالت : " ان ما 
يقوم به بن طالب هو اهانة للجميع وإني 

حرة وعمري ما أحد اشتراني" .
وأضافت: »والله ما يحكمنا هؤالء 

الحثالة ويكفي الى حد 
هنا اتحملنا وبس.. 
نحن ال نقبل بإهانة 
رم���وزن���ا ال��وط��ن��ي��ة 
وص��ن��اع ال��وح��دة.. 
ي���ك���ف���ي إه����ان����ات 

ويكفي اذالاًل«..

ق��ررت محكمة جنوب شرق أمانة  
العاصمة صنعاء السماح للمفوضية 
السامية لالجئين بمقابلة الفتاة السعودية 
هدى آل نيران طالبة اللجوء والحماية الدولية 
في اليمن، وفي جلستها األحد قررت المحكمة 
إل���زام النيابة بإحضار أص��ول محاضر جمع 
االستدالالت والرد على مذكرة محامي الفتاة 
السعودية المتطوع ، وأجلت الجلسة حتى 
األحد القادم لسماع رد النيابة واالطالع على 

محاضر جمع االستدالالت.
الجدير بالذكر ان الفتاة السعودية التي 
عرفت باسم فتاة بحر أبوسكينة  تحاكم 
أمام القضاء اليمني بتهمة التسلل إلى اليمن 
بطريقة غير مشروعة، كما تتهم النيابة شابا 

يمنيا بمساعدتها، و تقدم  محامي  المتهم 
بطلب اإلفراج عن موكله بالضمان كونه 
متهمًا بجريمة غير جسيمة، إال أنه تم 
نقله مؤخرا من سجن مصلحة الهجرة 

والجوازات إلى السجن االحتياطي.
وتقدم منظمة ه��ود العون القضائي 
للجوء حقًا  للفتاة السعودية باعتبار ا
إنسانيًا أص��ي��اًل تستحقه ال��ف��ت��اة بسبب 
ظروفها والمخاطر التي تتهدد حياتها 
حال عودتها إلى المملكة، كما أن اللجوء 
واج��ب تعهدت اليمن بتحمله حال 
موافقتها على المواثيق والمعاهدات 
ال��دول��ي��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��ق ال��ل��ج��وء 

اإلنساني.


