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أخبار

مائدة رمضان في ظروف العدوان
األســرة اليمنيــة تســتقبل 
كعادتهــا  رمضــان  شــهر 
الضيــف  تســتقبل  عندمــا 
لوصولــه..  تســتعد  الــذي  العزيــز 
ورغــم كل المعيقات ورغم الصعاب 
والتحديات ورغم العدوان المستمر 
اال انهــا تتحدى كل الظروف لتضفي 
طابعــًا خاصًا ومميــزًا لرمضان وبما 
يخفــف حجم المعانــاة التى يعانيها 
الشــعب اليمنــي فــي ظــل الظروف 

الراهنة.. 
حــول رمضــان و كيــف تســتقبله 
االســرة اليمنيــة التقينا عــددًا من 
الشخصيات النســوية والالتي عبرن 

عن آرائهن.. وإلى الحصيلة..

"الدوالر امرأة".. بعد هيمنة صور الرجال على العملة الخضراء ١٠٠ عام
أعلنت وزارة الخزانة األمريكية -الخميس- أنها ستطبع ورقة نقدية جديدة من فئة ١٠ دوالرات عليها صورة امرأة، في 

أول سابقة من نوعها "منذ أكثر من مئة سنة" من هيمنة صور الساسة الرجال على العملة الخضراء. 
وقالت الوزارة: إنها لم تحدد بعد من هي المرأة التي ستتوسط صورتها الورقة النقدية الجديدة التي يتوقع أن توضع في 

التداول اعتبارًا من ٢٠٢٠م، مشيرة إلى أنها ستنشر اسم هذه الشخصية "خالل هذا العام" بعد أن تستشير الجمهور.

اإلفراج عن فتاة جامعية بعد محوها 
لتغريدة مسيئة ألردوغان

أفرجت النيابة العامة في تركيا عن طالبة 
جامعية اعتقلتها السلطات فــي مدينة 
"بولو" بشمال غربي تركيا بتهمة إهانة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب 
تغريدة أعادت نشرها، على موقع التواصل 
االجتماعي "تويتر" انتقدت فيها أردوغان. 
وذكـــرت محطة "خبر تـــورك" الفضائية 
-األربعاء- أن النيابة أفرجت عن الطالبة، 
التي تــدرس في الصف التمهيدي بكلية 
العلوم االجتماعية في جامعة "آبانت عزت 
بايصال"، والتي تم اعتقالها ، بعد التأكد من 
محوها للتغريدة، التي اعتبرتها السلطات 

التركية "مسيئة لرئيس الجمهورية". 
يشار إلــى أن األحــكــام القضائية بالسجن 
بتهمة إهانة أردوغان قد تزايدت في الفترة 
األخيرة وشملت شخصيات عامة وصحفيين 

وأطفاًال، حيث قضت محكمة تركية مؤخًرا 
بمعاقبة الصحفية أمينة بكر أوغلو بالحبس 
خمسة أشهر بتهمة إهانة شخص رئيس 
الجمهورية على حسابها الشخصي بموقع 

التواصل االجتماعي "فيسبوك". 
وكانت بكر أوغلو، التي تبلغ من العمر ٢٨ 
عاًما وتعمل بإحدى الصحف المحلية، قد 
تم اعتقالها من قبل رجال أمن مديرية فرع 
الجرائم اإلليكترونية في مدينة "أضنة" 

بجنوبي تركيا في ١٥ فبراير الماضي. 
وتم الحكم على ملكة جمال تركيا السابقة 
"ميرفى بيكاكسارك" بالحبس لمدة سنتين 
بتهمة نشر صور مسيئة للرئيس التركي 
على موقع التواصل االجتماعي "انستجرام" 
وقصيدة اعتبرتها النيابة التركية مهينة 

لشخص الرئيس أردوغان.

º هناء العلوي تحدثت قائلة: المرأة في اليمن تعمل اليوم على توفير 
ها وتتناقش مع  أهم االحتياجات وال تتحدث عن الكماليات وتقنع ابناء
جاراتها عن أهمية  االقتصاد  في ظل الظروف الراهنة.. هذه هي المرأة 
اليمنية في كل الظروف وفي اصعب المراحل ال تستسلم وتظل صامدة 
وايضًا تكون من عوامل العون والتخفيف من حدة المعاناة ، المرأة في 
بيتها أو في عملها خارج المنزل مساندة في مواجهة العدوان وهناك 
كثير من النساء في الوقت الحالي يعملن على اقامت أمسيات وانشطة 
رمضانية تثقيفية وتوعوية مختلفة فهي تفكر في كل الجوانب وتساند 

فيها بوتيرة عالية وبروح قوية تنعكس ايجابًا على من حولها.

نموذج مميز 
º آسيا السياني- ربة بيت- تقول: صحيح اننا دخلنا شهر رمضان 
هذا العام في ظل حالة نفسية غير اعتيادية بسبب الظروف الصعبة 
واالوضاع التى فرضها العدوان على اليمن، ورغم ذلك نجد أن االسرة 
اليمنية صامدة وقوية وتبث الصمود فيمن حولها وتزرعه في قلوب 
.. نموذج المرأة اليمنية مميز ونادر وله آثار قوية 

ً
اطفالها، حقيقة

ومؤثرة في المجتمع  بشكل ملموس من خالل االعمال واالنشطة 
التى تقوم بها من ناحية التوفير واالقتصاد وايضًا في جانب آخر من 
خالل العمل واالنشطة الرمضانية ، كما نجد المرأة في رمضان اكثر 
حرصًا على تلمس هموم جيرانها والعمل في مناحي الخير المختلفة ، 
كما تحرص في رمضان ان تزيد مما تقوم بإعداده من الطعام بهدف 
توزيع جزء منه على الجيران واالصدقاء.. هذه هي الروح الرمضانية 
وفي كل الظروف ومع اصعب اللحظات، المرأة تظل حاضرة بأعمال 

تذهل العالم.
تراحم وتعاطف 

º امنية جمال- طالبة- تقول: كل عام عندما يأتي رمضان تقوم 
والدتي بصنع فائض من الطعام لتوزعه على الجيران  وكل يوم ال تمل 
من هذه العادة ، وفي هذا العام تقول إن الوضع يحتاج ان نكون اكثر 

جودًا من كل عام بحكم الوضع االقتصادي الصعب الذي يعاني منه 
البعض وألن الحصار ضيق على الناس فبالتالي البد ان يعمل الجميع في 

إطار التراحم والتعاطف وتفقّد احوال اآلخرين بشكل دائم. 
أحب هذه العادة التى عودتنا عليها امي واصبحت جزءًا من طقوس 
رمضان عندنا وانا أرى مثل هذا السلوك التكافلي ليس فقط لدى أمي 

فحسب ولكن لدى كثير من االسر اليمنية. 

روح للحياة 
º أما الوالدة فاطمة السياغي فتقول: انا اقوم بصنع اللحوح والملوج 
في رمضان اكثر من أي شهر آخر والسبب اني أحب ان أوزع في هذا 
الشهر على األقــارب، فأصبح االهل واالصدقاء ينتظرونني في شهر 

رمضان، ويتشوقون لهذا الشهر الني اوزع عليهم ألذ ما اصنعه.. في 
الماضي كنت اقوم بهذا العمل بنفسي وبرغم مرور االيام وكبر العمر 
إال أنه ال يمكن ان أقطع هذه العادة ابدًا لذلك قمت بالتعامل مع واحدة 
من السيدات لمساعدتي مقابل جزء من المال الن هذا العمل يسعدني 

ويضيف الروح لحياتي..
 انا ادعو كل ابناء الشعب اليمني للتراحم والتعاضد الن هذه المرحلة 
ليست بسيطة وظــروف الناس صعبة وهي اليوم أصعب، والشعب 
اليمني يمكنه التغلب على كافة العقبات ومواجهة التحديات بروح 

االلفة والتراحم بينهم.

إصرار ومواجهة 

º ونختتم استطالعنا هذا مع  بثينة المسوري- موظفة- والتى 
تحدثت قائلة: المرأة اليمنية سواًء أكانت ربة بيت أو موظفة تعتبر 
نموذجًا متميزًا فهي كربة بيت في رمضان تسعى جاهدة لبث روح 
االلفة والمحبة بين ابنائها وافراد اسرتها، وفي الوضع الراهن تعمل على 
التخفيف من عبء وقسوة االوضاع.. فهي اضافة إلى اقتصادها واصرارها 
على مواجهة الظروف الصعبة تفكر في البدائل وتطلب االساسيات 
فقط وتحاول كسر الحصار والتخفيف من اضراره من خالل  تصرفاتها 

العقالنية والتقشفية والمقتصدة في إدارة شئون منزلها.
ايضًا المرأة اليمنية في شهر رمضان تحاول ان تكون أكثر تميزًا 
وعطاء عنه في الشهور االخرى فأغلب االسر تحاول ان تصنع طعامًا 
فائضًا عن حاجتها من أجل ان تقوم بتوزيعه على الجيران والمحتاجين 
وايضًا تبتكر الفعاليات واالنشطة التوعوية والثقافية والتى تجتمع 
فيها النساء للتدارس وكذلك التناقش حول هذه األوضــاع وكيفية 
مواجهتها.. واعتقد أن هذا العام سيكون التفاعل اكبر واالنشطة أكثر 
كون الشعب يواجه عدوانًا وحصارًا وهو حريص على الصمود، والمرأة 

لها دور مؤثر وقوي في مثل هذه االعمال.

هناء العلوي: فعاليات نسوية توعوية
 في رمضان لمواجهة العدوان

آسيا العياني: األسر اليمنية تضرب 
أنموذجًا في التكافل هذا العام

فاطمة السياغي: بالتكافل سندحر 
العدوان الغاشم

بثينة المسوري: هناك ترشيد 
 بالعدوان

ً
لمتطلبات رمضان نكاية

العالقون في منفذ الوديعة يوجهون نداًء 
للجنة اإلغاثة في فنادق الرياض

يعاني اليمينيون العالقون في منفذ الوديعة 
الــحــدودي مع السعودية حالة من اإلهمال 
الكبير مــن قبل الحكومة ولجنة اإلغــاثــة 
الــوزاريــة ، حيث كشف يمنيون عن حجم 
المعاناة التي يلقونها في المنفذ جراء األعداد 

الكبيرة للمسافرين إلى السعودية .
ـــاد مــســافــرون أن أطــفــاًال ونــســاء بين  وأف
العالقين في المنفذ والذين يمكثون قرابة 
العشرين يومًا في ظل اإلهمال المتعمد من 
قبل الجهات الحكومية في حل مشكالتهم 

وإيجاد المعالجات الالزمة.
وناشد العالقون اليمنيون في منفذ الوديعة 
الحكومة الشرعية ولجنة اإلغاثة التي تسكن 
في أرقــى الفنادق في العاصمة السعودية 
الرياض -حسب قولهم-، في الوقت الذي 
ــعــراء ويتعرضون  يسكن الــنــازحــون فــي ال
لشتى صنوف العذاب النفسي والجسدي - 
ناشدوهم النظر بعين المسؤولية للمعاناة 

التي يتعرض لها اليمنيون في المنفذ.
كما ناشد المسافرون السلطات في المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة تحمل مسؤوليتها 
اإلنسانية واألخالقية تجاه اليمنيين والنظر 
بعين الرحمة للنازحين والمسافرين العالقين 
في منفذ الوديعة والعمل على إيجاد الحلول 

العاجلة إليقاف هذه المعاناة اإلنسانية.
ودعا العالقون في الوديعة الجهات المعنية إلى ضرورة 
توفير مخيمات وأماكن لهم خصوصًا وان اسر ونساء وأطفاًال 
اليجدون مأوى وال دورة مياه ويتعرضون إلهانات كبيرة.. 
وضرورة توفير الخدمات الطبية والعالجية لهم كون حاالت 

مرضية كثيرة تعاني من عدم توافر ادنى الخدمات الطبية 
في ظل األوضاع المزرية التي يعيشها العالقون في المنفذ، 
باإلضافة الى توفير المواد الغذائية لهم خصوصًا وانه ال وجود 
ألية وسيلة للحصول على الغذاء او ماء الشرب، حيث يعتمد 

العالقون هناك على المعونات التي يقدمها فاعلو الخير.

استشهاد ٣ نساء 
وطفلين بقصف لمنزلهم 

في صرواح مأرب

في ظل استمرار الــعــدوان السعودي استهداف منازل 
المواطنين وارتكاب جرائم إبادة بحق أسر بالكامل والتي 
تزداد مثل هذه الجرائم يومًا بعد آخر، حيث أسفر قصف 
طيران العدوان السعودي السبت عن استشهاد خمسة 
مواطنين وأصيب خمسة اخرون من اسرة واحدة تعرض 

منزلهم في مدينة صرواح محافظة مأرب للقصف.
وقالت مصادر محلية ان الطيران السعودي قصف منطقة 
صرواح بمحافظة مأرب مستهدفا منزل احد المواطنين ما 
ادى الى سقوط خمسة شهداء من االسرة بينهم ثالث نساء 

وطفالن ،فيما اصيب خمسة آخرون في القصف .
ويستمر الــعــدوان السعودي ضد اليمن في استهداف 
االحياء والمنازل السكنية للمواطنين وتدمير مقدرات 

الشعب اليمني وبناه التحتية .

تشاد تمنع ارتداء 
النقاب لدواٍع أمنية

منعت السلطات التشادية ارتــداء البرقع "النقاب الذي 
يكشف العينين" ألسباب أمنية وذلك بعد هجوم انتحاري 
ف ٣٣ قتيًال -االثنين- في نجامينا، وفق ما أعلن 

َّ
مزدوج خل

رئيس الوزراء التشادي كالزوبي فهيمي دودي. 
وقال رئيس الوزراء في كلمة توجه بها إلى مواطنيه عشية 
بداية شهر رمضان: "يجب أن يتوقف ارتداء البرقع فورًا 
واعتبارًا من هــذا اليوم ليس فقط في األمــاكــن العامة 

والمدارس بل في كل أنحاء البالد". 
ــداء البرقع أو أي رداء آخر ال يكشف إالَّ  وأضــاف: "أن ارت
العينين، هذا التمويه أصبح ممنوعًا".. ودعــا القيادات 
الدينية إلى نشر هذا األمر في "خطبهم" و"أماكن العبادة" 

و"المساجد". 
وأضاف رئيس الوزراء: أنه عالوة على ذلك "صدرت أوامر 
ألجهزة األمن بدخول األسواق وجمع كل البراقع التي تباع 

وحرقها". 
وحذر من أن "كل من يرفضون االمتثال أو يغامرون بانتهاك 
األمر من خالل ارتداء برقع سيتم توقيفهم ومحاكمتهم 

وإدانتهم".


