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غرق خمس فتيات أربع منهن شقيقات في بركة كبريتية بالضالع
لقيت خمس فتيات حتفهن غ��رق��ًا ف��ي ق��ري��ة بيت  

اليزيدي بمديرية دمت محافظة الضالع، الجمعة، في 
بركة كبريتية .

وقال مصدر محلي أن الفتيات غرقن أثناء تنظيف مالبسهن وبعض 
المفروشات في بركة كبريتية بقرية "المعكرة".. الفتًا إلى أن غرق 
الفتيات بعد محاولتهن إنقاذ واح��دة سقطت في البركة فغرقن 

معها. وبحسب رواية المصدر، فإن غرق الفتيات كان في ظل وجود 
العديد من النساء..

مضيفًا أن الغرق كان في حفرة قمن بحفرها في وقت سابق.
وأشار المصدر إلى أن ست فتيات سقطن في الحفرة، وتم إنقاذ 
إح��داه��ن.. مبينًا أن الفتيات منهن أرب��ع شقيقات بنات المواطن 

عبدالكريم الماطري والخامسة بنت علي عبدالله.

إشراف:

هناء الوجيه

مخرجات   
م��ؤت��م��ر 
ال��ح��وار الوطني 
ك��ل��ف��ت ل��ل��م��رأة 
م���ن   %3 0
ال�����م�����ن�����اص�����ب 
ال���ق���ي���ادي���ة في 
ال����دول����ة س����واء 
أك��ان��ت مناصب 
ان���ت���خ���اب���ي���ة او 

تعيينة..
نسبة 30% ليست كثيرة على المرأة 
اليمنية التي هضمت مجتمعيًا وسياسيًا 
ومورس ضدها كل أشكال العنف والكبت 

واالمتهان إلنسانيتها!!
اسمع هذه االي��ام ومثلي كل اليمنيين 
ان هناك مشاورات ونقاشات مستفيضة 

لتغيير حكومة الوفاق او تعديلها.
رب��م��ا أك����ون أن���ا وح����دي ال����ذي ينتظر 
ح��ص��ة ال��م��رأة ف��ي التشكيل الحكومي 
الجديد.. وهل ستقتصر على 3 نسوان 
فقط أم ستأخذ حقها المكفول بوثيقة 
الحوار »وعصا بن عمر« الحق المتمثل 

»الكوتا«؟! ب�
ب��ل تذهب ب��ي األم��ان��ي واألح���الم ال��ى ان 
رئيس الحكومة القادمة ستكون ام��رأة 
وأزيد من هي ياترى فتحتشد أمامي أسماء 
كثيرة لنسوان نعتز بهن بل يعتز الوطن 

ثر!!
ُ
بنضالهن وهن ك

أتوقع ان يفعلها الرئيس هادي ويدشن 
مرحلة حكمه ال��ج��دي��دة وال��ت��ي ستبدأ 
في 21 فبراير ال��ج��اري، بتكليف إم��رأة 

ات أو محاصصة!! لتشكيل حكومة كفاء
أثق تمامًا أن الشعب سيطمئن وسيبارك 
تعيين امرأة رئيسًا للحكومة ألسباب عدة 
منها انه لم يعد يثق بالوجوه المألوفة 
والمشوهة ولم يعد يرغب برئيس حكومة 

حزبي او وفاق من نوع »باسندوة«
كما انه -أي الشعب- لم يسمع عن امرأة 
فاسدة او ناهبة لالراضي أو لالموال العامة 
ولم يمسك مثلبة على امرأة تسخر منصبها 
لصالح حزب أو شخص او تغلب مصلحتها 

على المصلحة العليا للوطن والمواطن.
كما ان الشعب تابع بشغف كبير دور 
ال��م��رأة في ت��رؤس بعض المكونات في 
مؤتمر الحوار واثبتت قدرتها في التعامل 
مع القضايا المعقدة بمسئولية وترويض 

تجار األزمات..
ال��م��رأة في الغالب جنس عملي ونزيه 
وم��ك��اف��ح وس��ل��م��ي وح���ن���ون وف����وق كل 
ه��ذا جنس ناعم مهما كانت خشونة ما 

حولها..!!

الرئيس يكلف 
»فالنة« لتشكيل 

الحكومة!!

مارية الشرعبي

مليون يمني يظهرون كل 20 شهرًا 
العال��م يش��هد تط��ورات كبيرة في حجم وخصائص س��كانه حيث كانت إضافة مليار الى س��كانه تحتاج الى مئات الس��نين قبل القرن  

الماضي، فيما اصبح المليار يضاف بعد منتصف القرن نفسه في اقل من 15 سنة ليبلغ عدد السكان حاليًا ما يفوق 7 مليارات الغالبية 
العظمى منهم في الدول النامية التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

واليمن ليس��ت بعيدة عن هذا المش��هد المتس��ارع في زيادة عدد الس��كان حيث أصبحت إضافة مليون نسمة الى السكان ال تأخذ 20 شهرًا 
وهي زيادة لم يش��هدها تاريخ اليمن .. حول مخاطر الزيادة الس��كانية استطلعت »الميثاق« آراء بعض الشخصيات العاملة في المجال الصحي 

والسكاني.. وخرجت بالحصيلة التالية:

بورجي : اليمن التستطيع تحقيق 
أهداف األلفية السكانية

الدكتور احمد علي 
بورجي -األمين العام 
ل��ل��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 
ل���ل���س���ك���ان- ت��ح��دث 
ق���ائ���اًل: ال��ت��ح��دي��ات 
ال��س��ك��ان��ي��ة تتفاوت 
ف��ي ح��دت��ه��ا م��ن بلد 
ال��ى آخ��ر ولكن تزيد 
ف��ي ال��ب��ل��دان النامية 
واليمن تعاني من تلك المشاكل.. صحيح 
ان اليمن شهد تحسنًا طفيفًا في المؤشرات 
الديموغرافية والصحية والتعليمية اال ان 
الوضع الحالي ال يزال دون المستوى مقارنة 
بالعديد م��ن ال���دول النامية.. واأله���داف 
السكانية التي تتبناها السياسة الوطنية 
للسكان والمتزامنة مع اه��داف االلفية ال 
نستطيع تحقيقها بسبب ضعف اإلمكانات 
والوعي حول أهمية معالجة قضايا السكان.. 
ومن المهم ان يعرف الجميع أهمية معالجة 
القضايا السكانية واألبعاد واآلثار المرتبطة 
بالمشاكل السكانية ليتم النهوض بالمستوى 
المعيشي والصحي والتعليمي واالجتماعي 
ف��ي اليمن وال���ذي يرتبط ارت��ب��اط��ًا قويًا 
بالقضايا السكانية وينعكس سلبًا وإيجابًا 
بحسب التقدم  او التدهور في المعالجات 

والحلول . 

ممثلة األمم المتحدة :
 السرعة الكبيرة في النمو 
السكاني اليمكن تفسيرها

ال�������س�������ي�������دة ل���ي���ن���ا 
كريستيانسين -ممثلة 
صندوق األم��م المتحدة 
ل��ل��س��ك��ان- ق���ال���ت : ان 
ع��دد السكان ف��ي اليمن 
ح��س��ب ال��م��س��ح العالمي 
لمؤتمر السكان والتنمية 
يتضاعف كل 25 سنة، 

في حين ان المتوسط العالمي هو 75 عامًا.. 
وه��ذه السرعة الكبيرة ف��ي النمو السكاني 
ال يمكن تفسيرها اال من خ��الل عامل واحد 
وهو تنظيم االسرة والحصول على الخدمات 
المناسبة والتأكد من اتاحة خدمات صحة االم 
لجميع النساء واتاحة التعليم للبنات والبنين 
والقضاء على العنف القائم على النوع االجتماعي 
وضمان صحة ورفاه الجميع، وهذا المسح الذي 
تم تنفيذه يعد فرصة للبلدان للتفكير في 
مستقبل سكانها وتطويرها ليس فقط من 
وجهة نظر التنمية االقتصادية ولكن أيضا من 

ناحية التنمية البشرية . 
وأضافت ممثلة األمم المتحدة للسكان : تقرير 
حالة سكان العالم 2013م يشير ال��ى ان��ه في 
كل يوم تلد 20,000فتاة تحت سن 18 عامًا 
بتقدير يصل الى 7,3 مليون في السنة في البلدان 
النامية ومن ضمنها اليمن.. والصندوق يسعى الى 
دعم حق الفتاة بأن تكبر دون أن تعاني من عدم 
المساواة والتمييز بين الجنسين والعنف وزواج 
األطفال والحمل حتى تنتقل بشكل آمن وصحي 

وناجح من الطفولة الى مرحلة البلوغ .

السقاف : الزواج المبكر أول المشكالت 
وت���ق���ول م��ن��ى ال��س��ق��اف- م��دي��ر ع���ام اإلدارة 
العامة لتنمية ال��م��رأة ب���وزارة حقوق االن��س��ان : 
القضايا السكانية ترتبط بالعديد من  العوامل 
واالنعكاسات ويستمر تأثيرها على المستقبل 
والتنحصر في النمو والزيادة السكانية فحسب 
ولكن هناك أم��ورًا ترتبط بذلك النمو وعوامل 
تؤثر فيه.. ففي اليمن هناك فتيات يعانين من 
الممارسات الضارة بما في ذلك زواج الصغيرات 

والزواج القسري وختان االناث والتمييز بين االناث والذكور 

وغيرها والتي تؤثر في خلق كثير من القضايا 
السكانية الشائكة التي تحتاج ال��ى معالجات 
وح��ل��ول.. ويكفي ان نذكر ح��ول قضية واح��دة 
وهي زواج الصغيرات التي تنجم عنها العديد 
من االضرار الصحية والنفسية والى جانب االضرار 
االجتماعية المتمثلة في تحمل المسئولية اكبر 
من مستوى تحمل الطفلة وع��دم القدرة على 
رع��اي��ة وتربية األط��ف��ال وك��ذل��ك ع��دم معرفة 
الطفلة األم بحقوقها وواجباتها نحو نفسها ونحو اطفالها.

عمر : التوعية االعالمية جزء من الحل
 م��ن جانبها ت��ق��ول االس��ت��اذة 
انتصار عمر - مدير عام المرأة 
والطفل بوزارة االعالم : القضايا 
السكانية لها تأثير كبير على 
جوانب متعددة في حياة االنسان 
اجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا 
وتعليميًا، وحين يكون هناك 
حلول للمشاكل السكانية سيكون 
هناك تأثير ايجابي لمناٍح كثيرة 
ف��ي ال��ح��ي��اة.. ونحن كإعالميين 

تقع علينا مسئولية كبيرة وذلك من خالل  
المساهمة في نشر التوعية بأهمية القضايا  

السكانية وب��األض��رار المترتبة 
على المشاكل السكانية.. ويمكن 
ل��إع��الم��ي ان ي��ت��ن��اول القضايا 
السكانية بشكل مفصل بحيث 
يحصل القارئ على توعية في 
مجمل الجوانب.. ومن المؤكد 
ان التوعية وادراك المشكلة 
جزء كبير من الحل، ونحن ننشد 
الحلول والمعالجات.. ونتمنى ان 
تمضي بالدنا في طريق البناء 

والنهوض في كافة والمجاالت .

الحناء لشعر 
جميل وناعم

إذا كنِت من محبات تغيير وتجديد لون شعرك  
من وق��ت إل��ى آخ��ر، ينصحك خبراء التجميل 

باستخدام الحناء أكثر من الصبغات . 
وأوض��ح خبراء التجميل أن ِلنبات الحناء خصائص 

تساعد على تغذية الشعر وع��الج بعض 
مشاكله خاصة الشعر الدهني، حيث يعتبر 
الحناء مهمًا للتخفيف من مقدار الدهون 

الموجودة فيه نظرًا لوجود م��واد قابضة 
تقاوم زيادة إفراز الدهون ، وتفيد في عالج 
قشر الشعر، والتهاب ف��روة ال��رأس، وتقاوم 
سقوط الشعر، باإلضافة إلى أنها تحتوي على 
مواد مطهرة تعمل على تنقية فروة الرأس من 

الميكروبات والطفيليات. 
ووضع الخبراء بعض اإلرشادات التي يجب اتباعها 

عند استعمال الحناء: 
1� البد أن يكون الشعر نظيفًا تمامًا. 

2 � ال تتركي الحناء على الشعر أكثر من 4-6ساعات. 
3� ال تتركي الحناء على الشعر طوال الليل مطلقًا حتى ال 

يتلبد، ويتعرض للتقصف عند غسله. 
4� البد من استعمال حمامات الزيوت في بعض الوصفات 

خاصة للشعر الجاف. 
5 � ال تغسلي شعرك من الحناء بالشامبو, واكتفي بغسله 

بالبلسم ثم اغسليه بالشامبو ثاني يوم حتى يثبت اللون
6� ال تقومي بعمل حمام زيت لشعرك بنفس اليوم, اتركيه 
لليوم الثاني حتى يثبت اللون, ويفضل استخدام زيت جوز 

الهند.

الزواج باإلكراه اليزال منتشرًا
ال��زواج باإلكراه من المشاكل التي تواجه المرأة العربية حيث الت��زال  الكثير من الفتيات  

محرومات من العالم الجديد، كما أنهن اليزلَن يخضعن إلى ضغط األهالي وسيطرة المجتمع 
، إن لكل امرأة الحق الكامل في اختيار شريك حياتها ألنه هو الحياة المستقبلية لها ، واإلكراه في 
المجتمعات العربية موجود فالمجتمع يرفض العنوسة واآلباء يخشون عدم زواج بناتهم األمر 

 لرغبة األهل في هذا الصدد.
ً
الذى يرغم تلك الفتاة على قبول »عريس« مكرَهة

ويؤكد الدكتور عادل المدني- أستاذ الطب النفسي بجامعة األزهر واستشاري العالقات الزوجية 
وفقًا لموقع نصف الدنيا أن ال��زواج هو حياة يعتبرها الكثير من الناس حياة أبدية متكاملة 
مستقبلية ويجب أن تقوم على الُوّد والحب كما قال تعالى »ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة« فهذه العالقة أساسها الرحمة ومبنية علي 
ناس ال 

ُ
المودة والحب وعلى الرغم من ذلك مازال الكثير يجبرون  فتياتهم  على الزواج من أ

يعرفونهم ولم يشاهدوهم من قبل  منهم  أكبر منهن سنًا وهذا من أجل فقط العامل المادي 
وبغض النظر عن المسببات يتعين على كل فتاة عند التفكير فى موضوع الزواج أن تستحضر 

كل ما تعلمته من خبرات خصوصًا فى مسألة تقويم شريك المستقبل.

 الهوني سفيرة للنوايا الحسنة
ختيرت اإلعالمّية الليبية بشرى الهوني من قبل منظمة اإلتحاد البرلماني الدولي متعدد األغراض  
ُ
ا

»TMIPU« سفيرة للنوايا الحسنة لحقوق المرأة واإلعالم في ليبيا، تتويًجا لمسيرتها الحافلة بالعطاء 
والتميز في الجانبين األدبي واإلعالمي .

 ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في العاصمة البلجيكية "بروكسيل"، ويتمحور نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق 
اإلنسان ودعم الحوار السياسي وحماية الحريات اإلعالمية ومن أهم أهدافها المساهمة في دعم وتفعيل الدور 
المركزي لألمم المتحدة في إيجاد حلول سلمية للنزاعات وحماية المدنيين إلى جانب تطوير العمل البرلماني 
وتعزيز تنفيذ القانون اإلنساني الدولي وقانون الالجئين وتأكيد المسؤولية الرئيسية للدول عن ضحايا الطوارئ 

اإلنسانية ضمن حدودها وبهدف إنقاذ الحياة والتخفيف من معاناة اإلنسان أينما كان دون تحيز ألٍي كان.


