
وفي هذه المرحلة الحرجة يعول على المرأة اليمنية ان 
تقوم بدور كبير كونها  تمثل نصف المجتمع وكل المجتمع 
كأم وزوجة ومربية اجيال.. نعم البد ان يكون لها دور ايجابي 
ومؤثر في بناء و تعزيز القيم العظيمة والعمل في اطار 

الشراكة الوطنية المخلصة.. 
حول دور المرأة في ظل هذه االوض��اع 
ومسئوليتها ك��أم وزوج��ة واخ��ت وعاملة 
وموظفة وحقوقية لمواجهة تحديات 
ه���ذه ال��م��رح��ل��ة ال��ت��ق��ت »ال��م��ي��ث��اق« مع  
شخصيات نسائية وعبرن عن آرائهن في 

االستطالع التالي:

تكاتف
االستاذه فاطمة الخطري -رئيس دائرة 
المرأة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام قالت: إن التحديات التي تواجهها 
اليمن كبيرة وق��د يكون القادم أصعب 
اذا لم تتكاتف الجهود من اجل مواجهة 
ك��اف��ة ال��م��خ��اط��ر م��ن خ���الل االص��ط��ف��اف 
ال��وط��ن��ي ال��واع��ي وال��م��خ��ل��ص وال��ت��واف��ق 
الحكيم والمصالحة والمصارحة والحفاظ 

على المنجزات ومحاولة التغلب على المصاعب والقضاء 
على الفساد والوقوف بجانب البناء والمعالجات الصحيحة..  
بالتأكيد الجميع يرفض الفساد والجميع يجرم ويرفض 
العنف واالج��رام ويرفض االقصاء ومن المهم ان تتكاتف 
الجهود من اجل مواجهة كل التحديات والمخاطر المحيطة 

باليمن.
أم��ا المرأة فهي العنصر الفاعل وذو االهمية في امور 

كثيرة مرتبطة بالتوعية والتربية وتقديم النصح والمشورة 
وغ��رس القيم والمبادئ والحفاظ على االبناء وحمايتهم 
فكريا من المخاطر التى تحيط بهم طبعا يأتي دور المرأة 
متكاماًل مع الرجل فالجميع يتحمل مسئولية كبيرة في 

الوقت الحاضر وعليه واج��ب العمل 
بإخالص وتفاني ونية صادقة.  

الدواء النافع 
 ليلى ال��ث��ور- ح��زب الربيع العربي 
تقول: هذه الفترة  هناك جراح وأوجاع 
تدمي الوطن والبد من معالجتها والبد 
م��ن العمل على اي��ج��اد ال���دواء النافع 
الشافي ول��ن يكون ذل��ك إال بتصحيح 
االم��ور ومحاولة  القضاء على الفساد 
واستشعار روح المسئولية  تجاه 
الوطن والمحبة له بإخالص بعيد عن 
المصالح الضيقة وال��م��ح��دودة.. واذا 
تحدثنا عن دور المرأة اليمنية فهو دور كبير وهي تقوم 
بدورها دائمًا ونجد لمساتها في كافة االمور ولكن نريد االن 
ان نؤكد على المرأة ان تعمل كأم وزوجة وأخت في بيتها 
وخارج منزلها في الدور التوعوي والنصح كأخت وزوجة 
وكذلك ك��أم  في تربية أبنائها على مبادئ وقيم ترسخ 
حقيقة ان الوطن للجميع و يتسع للجميع و على كل ابنائه 
ان يعملوا في سبيل البناء والعمل لخلق روح االصطفاف 

والشراكة الوطنية الفاعلة ونبذ العنف والفوضى ألننا بحاجة 
الى التقارب واالتفاق والتصحيح والبناء.

يد واحدة
في ذات االط��ار تقول سمية الحسام- محامية وعضو 
لمؤتمر الحوار: ما نحن فيه يتطلب العمل من الجميع رجااًل 
ونساء بيد واحدة وتكاتف ألننا امام مخاطر متعددة منها 
واخطر ما يكون ان نحارب بعضنا البعض لمجرد االختالف 
في ال��رأي البد ان نعمل من اجل الصواب اينما كان ونقف 
مع بعضنا البعض في نقاط االلتقاء وان نتحاور في نقاط 
االختالف ولكي نصل الى هذا القدر من الوعي واالدراك لهذه 
القيم يكون دور المرأة مهمًا وقويًا فهي قريبة من الرجل 

كزوجة وأخ��ت وأم ويمكنها ان تقدم له 
النصح والتوجيه و عموما المرأة اكثر تأثيرا 
في الطرح واالق��ن��اع وم��ن ه��ذا المنطلق 
اعتقد انه من المهم جدا اذا اردت ان تصل 
الى المجتمع عمومًا ان يكون التركيز على 
تثقيف وتوعية ال��م��رأة ألن��ه يمكن من 

خاللها الوصول للمجتمع ككل.

سلعة غربية 
وف��ي ذات ال��ش��أن تقول هناء العلوي- 
ناشطة حقوقية وعضو مؤتمر الحوار: ان 
ما يجري في الوقت الحاضر هو تراكمات 
لتدهور وفساد سابق وام��ور كان ينبغي 

ان يعاد النظر فيها، حتى االره��اب واالج��رام له مسببات 
ومكونات ولحماية وطننا وشبابنا وأبنائنا من هذه االخطار 
البد ان نعترف بالخطر و نعمل بيد متكاتفة من اجل القضاء 
عليه ، ال ينبغي ان تظل االفكار جامدة عند نقاط التعنت 
والعناد ومحاربة االخر بدون وجه حق اذا رأينا جهة تحمل 
هم الوطن وتسعى إلنقاذه فعلينا ان نمد ايدينا لنساندها 

واذا رأينا يدًا آخر تهدم نقف صفًا واحدًا لمواجهتها، التفكك 
والتشتت واالختالفات والحرب الطائفية والمذهبية هي 
سلعة غربية تغزو لتهدم البد ان نتفق جميعا لمواجهة 
هذا الخطر فكلنا يمنيون وكلنا ابناء بلد واحد واذا اصاب 
الوجع جزءًا منه تضررت كل االجزاء.. وعمومًا الدور هو دور 
الجميع في المواجهة لمثل هذه االخطار ويبقى دور المرأة 
االكثر تأثيرا وايجابية ومن هذا المنطلق ينبغي ان تتنبه 
المرأة لضرورة دورها واهميتة وان تعمل في اطار التثقيف 
والتوعية و النصح والتربية الصحيحة باإلضافة الى المشاركة 
الفاعلة والعمل التكاملي الذي من شأنه ان يخرج البلد من 

المخاطر التى تواجهه.

مواجهة الخطر
وتعبر عن رأيها اميرة العراسي- 
اعالمية وعضو مؤتمر الحوار بالقول: 
جرائم  ال عالقة لها وال صلة باإلسالم 
فهؤالء متمردون إرهابيون يقتلون 
دون وجه حق يقتلون ابرياء ال ذنب 
ل��ه��م و ي��س��ت��ه��دف��ون ال��م��واط��ن��ي��ن 
والجنود نسفًا وذبحًا دون وازع من 
ض��م��ي��ر او رح��م��ة ع��ن��دم��ا يتحدث 
االنسان عن هذه االمور يقطر قلبه 
دم��ًا كيف ي��ك��ون ذل��ك االج���رام على 
ارضنا ولكن هو ألم البد ان يجعلنا امام 
تحدٍّ ويجعل الجميع يعمل من اجل 
مواجهته رج��ااًل ونساء وكما يتفق 
الجميع ال��م��رأة ه��ي نصف المجتمع 
وتنجب وتربي النصف االخر ولها تأثير 
قوي كزوجة وأخت وأم باإلضافة الى تأثيرها في مجال عملها 
ومشاركتها المجتمعية ومن هنا يعول كثير على دور المرأة 
وعلى المرأة نفسها ان تدرك اهمية ان يكون لها دور فاعل 
في بيتها وخارج المنزل في مجال عملها وان تعمل بجد و 
مثابرة في المجال التوعوي والتربوي لترسيخ القيم والمبادئ 
التى من الضروري ان تعمق في النفوس لمواجهة االخطار 

المحيطة والمدبرة للنيل من الوطن وابنائه.

الدم اليمني غاٍل
اح��داث تدم��ي القلوب واعمال ارهابية ش��نيعة يقترفه��ا من ال يعرفون دينًا وال انس��انية، 
وتدهور أمني غير مس��بوق.. هنا  تكون المسئولية اكبر والواجب الملقى على عاتق ابناء الوطن 
من الرجال والنس��اء اعظم  لمواجهة االرهاب والعمل علي تفعيل دور الشراكة الوطنية البناءة 
وبث روح التوافق واالتفاق والتعايش واش��اعت روح المحبة واأللفة وترس��يخ حقيقة ان الوطن 

للجميع ووجعه هو وجع لجميع ابنائه..

استطالع : هناء الوجيه 

هناء العلوي:
 نمد أيدينا لمساندة 

البناء والتنمية

ليلى الثور:
على الجميع استشعار 
المسؤولية تجاه الوطن

سمية الحسام:
 توعية المرأة ضد 

مخاطر العنف والتطرف
أميرة العراسي:

 للمرأة دور في القضاء 
على االرهاب

فاطمة الخطري: ندعو الصطفاف لمواجهة التحديات

»الميثاق«: قيادات نسائية  ل�

نانسي عجرم 
سفيرة هواوي 
بالشرق األوسط

اخ���ت���ارت ش��رك��ة صينية الفنانة 
اللبنانية نانسي عجرم سفيرة لعالمتها 
التجارية في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا للعام المقبل، وذلك خالل حفل 
نظمته بدبي، إلطالق هاتفها الذكي 

.7 Ascend Mate
وكشفت شركة ه��واوي النقاب عن 
 Ascend نسخة من هاتفها الذكي
P7 ت��ح��م��ل اس���م "إص������دار نانسي 
ع��ج��رم"، وه��ي النسخة ال��ت��ي تحمل 
توقيع الفنانة اللبنانية محفورا عليها، 
وت��وف��ره��ا ال��ش��رك��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ل��دى 
مجموعة مختارة م��ن المتاجر في 

الشرق األوسط.
وجاء اختيار نانسي عجرم؛ من أجل 
االستفادة من شعبيتها في الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا في تعزيز 
مكانة عالمتها التجارية، والوصول إلى 

شرائح أكبر من المستهلكين.

تعيين 12 امرأة في الحكومة الجديدة بالسويد

»دبي" تكرم نساء من ضمن أقوي 200 سيدة

نالت حكومة رئيس ال��وزراء السويدي الجديد 
الكثير من اإلعجاب، فهو أسند حقائبها بالتساوي 
بين النساء والرجال، و تضم الحكومة اثنتى عشر 
امرأة وأحد عشرة رجاًل وعّين وزيرة "للتعليم ما 
ات" تبلغ من العمر 27  قبل الجامعي ورفع الكفاء

عاًما، وهي مسلمة الجئة من البوسنة.
ول��دت عايدة هادزيلك ع��ام 1987 في بلدة 

فوتسا في البوسنة, وفي عام 1992 لجأت وهي 
ما زالت طفلة مع عائلتها المسلمة إلى السويد هرًبا 
من الحرب وتخرجت )ع��ائ��دة( من جامعة لوند 
بالحقوق، وعّينت نائبة لرئيس بلدية المدينة التي 

ترعرت فيها.
ويوم الجمعة قبل الماضية   تم تعيينها وزيرة 
في الحكومة الجديدة,  وتعرف الوزيرة الجديدة 

في محيطها بنشاطها التربوي واالجتماعي ، األمر 
الذي دفع بمجلة اقتصادية شهيرة في السويد إلى 
وضعها بالمرتبة العاشرة بين 100 امرأة مميزة.

 وت���م تعيين م��ارج��وت ف��ال��س��ت��روم ك��وزي��رة 
ا منصب 

ً
للخارجية, والجدير بالذكرأنها شغلت سابق

المقررة الخاصة لألمم المتحدة عن العنف الجنسى 
فى مناطق النزاعات.

شهدت مدينة دبي اإلماراتية تكريم مجموعة من 
النساء، الختيارهن ضمن أقوى 200 سيدة عربية، 
وفقا لقائمة مجلة فوربس، وك��رم الشيخ نهيان بن 
م��ب��ارك آل نهيان، وزي��ر الثقافة وال��ش��ب��اب وتنمية 
المجتمع باإلمارات  مجموعة من الفائزات باللقب من 

اإلمارات وفلسطين والسعودية ومصر.
ومن بين المكرمات اإلعالمية نشوة الرويني، التي 
وصفتها المجلة بانها من أبرز القيادات النسائية الالتي 
ساهمن في صياغة الحاضر عبر مناصبهن القيادية 
أو أعمالهن المتميزة في مختلف المجاالت، كما تم 
تكريم الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية 
والتعاون الدولي باإلمارات، وسيدة األعمال السعودية 
لبنى العليان، و مروة العيوطي المدير المالي لشركة 
فودافون لالتصاالت بمصر، والفلسطينية رندة بسيسو 

مدير جامعة مانشستر.
 وشهد الحفل إعالن شخصية العام للمرأة القيادية في 

العالم العربي للعام 2014 و التي نالتها الشيخة فاطمة 
بنت مبارك ورئيسة االتحاد النسائي العام باإلمارات، وحضره 
ع��دد كبير م��ن السيدات ال��الئ��ي ت��م تكريمهن ومنهن 

الدكتورة لينا شبيب، وزيرة النقل األردنية والدكتورة ميثاء 
الشامسي، وزيرة الدولة اإلماراتية، إضافة إلى عدد كبير من 

سيدات األعمال والقياديات في الوطن العربي.

يمنية تحصل على أول صك 
لصالحها في السعودية

نالت امرأة يمنية كانت متزوجة من مواطن 
سعودي، مؤخرًا، أول صك يضم أحكامًا أسرية 
لصالح ام���رأة مطلقة ف��ي المملكة العربية 
السعودية, حيث أص���درت محكمة األح��وال 
الشخصية بمحافظة جدة، ، أول صك يضم عدة 
أحكام أسرية وذلك لصالح امرأة مطلقة وتمثلت 
األحكام في "فسخ نكاح، والسماح بالزيارة، 
وإع��ط��اء المطلقة األحقية بمراجعة أوراق 
أبنائها في كل من األحوال المدنية والجوازات 
والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء 
ات لدى جميع  ما يخص المحضونين من إجراء
ال��دوائ��ر والجهات الحكومية، وذل��ك في حال 

حصولها على الحضانة.
 وجاء الحكم لمصلحة اليمنية بعد أن تقدمت 
إلى محكمة األحوال الشخصية بجدة، وطالبت 
بفسخ نكاحها، مدعية أنها تتعرض للضرب 
وال��ش��ت��م م��ن ق��ب��ل زوج��ه��ا, ون��ق��ل��ت صحيفة 
"الوطن" السعودية عن مصدر في وزارة العدل 
السعودية إن توحيد األحكام في صك واحد جاء 
بناًء على ما صدر مطلع الشهر الماضي من وزارة 
العدل بإلزام محاكم األحوال الشخصية بضرورة 
توحيد األحكام األسرية )طالق ونفقة وزيارة 
وحضانة وغيرها( في صك واحد من المحكمة 

وإعطائها األولية وسرعة البت فيها.

الزنجبيل يذيب دهون األنف

نقدم لِك هذه الخلطات السهلة لحرق 
الدهون المتراكمة في األن��ف من دون 

أي ألم.
- الخلطة األول��ى: قومي بخلط ملعقة 
صغيرة م��ن الزنجبيل المطحون مع 
ملعقة صغيرة من معجون األسنان في 
وع��اء ، وأضيفي القليل من خل التفاح 
)م��ق��دار ملعقة كبيرة( على المزيج 
ك��ي ي��ت��م��اس��ك. ح��رك��ي الخلطة جيدًا 
وضعي القليل منها على أنفِك لمدة 10 
دقائق. كرّري العملية لثالثة أو أربع أيام 
وستالحظين الفرق، الدهون المتراكمة 
في األنف ستذوب وسيأخذ األنف شكله 

الطبيعي.
لزنجبيل  لثانية: طحن ا - الخلطة ا
ال��ط��ازج )أو حتى الزنجبيل ال��ب��ودرة 
الموجود عند العطار( ومزجه مع القليل 
من الماء ليصبح الخليط متجانس ويشبه 
المعجون في تركيبته. ضعي القليل 
منه على األنف أو المنطقة التي ترغبين 
بتنحيفها لمدة 10-15 دقيقة، وبعد 
انتهاء المدة قومي بغسل األنف تفاديًا 

للحروق التي يسببها الزنجبيل.
 خلطات الزنجبيل قادرة على تذويب 
الدهون في األن��ف، ولكنها غير قادرة 
على معالجة انحرافه أو حتى تغيير حجم 
ومكان عظام وغضروف الخشم. ولهذا 
السبب ننصحِك بتطبيق الخلطات على 
المناطق التي ترغبين بتصغيرها ألن 
الزنجبيل سيحرق بشرتِك عند وضع 
المزيج. أما إذا زاد الحريق سوءًا وأصيبت 
بشرتِك بالحساسية، قومي بإزالته فورًا. 

االثنين:  13 / 10 / 2014م  
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العيد 51 لثورة اكتوبر :
• باإليمان والحكمة والحوار نتجاوز المنعطفات 

والمنزلقات الخطيرة، ونُجنب الوطن مآالت 
الصراعات والحروب المدمرة.


