
وكانت قد ظهرت اأ�سماء 9 �سيدات من الطرفني من بني )200( يف قوام جلنتيهما 

امل�شرتكة )لالتفاق على تنفيذ االتفاق( ، مما ينبئ باأن اأول نقطة من نقاط اتفاقهما 

كانت على الن�شاء ، اأي بواقع ثالث ن�شاء لكل طرف ممثالت ن�شبة 6% وهي ن�شبة 

تبتعد كثريًا عن ن�شبة )15%( املقبول بها مبدئياً مل�شاركة الن�شاء يف احلياة 

ال�شيا�شية وحتديدًا يف جمل�س النواب ورمبا يف بقية اأجهزة الدولة العليا املنتخبة 

وغري املنتخبة ، مما يعزز �شكوكنا باأن اإرادة التغيري ما زالت �شعيفة و�شوف 

تخرج الن�شاء من املولد بال حم�س . وكنت اأمتنى اأن اأرى عددًا اأكرب لدى اأحد 

االأطراف الأتاأكد بنف�شي باأن هذا لي�س اتفاقاً . ويارب يتفقون على الق�شايا الكبرية 

مثلما اتفقوا على الق�شايا ال�شغرية ، الأن يف ذلك م�شلحة عامة لكل اأبناء الوطن 

ذكورًا واإناثا �شغارًا وكبارًا.

�شيقول قائل منكم: نحن فني وكاتبة املقال فني ، فالوطن مير بتحديات خطرية 

وهي مازالت تتحدث عن مو�شوع اأقل اأهمية )رمبا بالن�شبة لكم( ، ولكن بالن�شبة 

للنهو�س ال�شامل بالوطن واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه بعدما ورطونا يف م�شكالت 

كان ميكن جتنبها بكثري من احلكمة وو�شع حد لالأنا التي جتري جمرى الدم 

لدى البع�س والي�شتطيع عنها فكاكاً. دعوا اجلميع ي�شارك وي�شاهم يف حتمل 

م�شوؤولياته يف معاجلة جروح الوطن املثخنة.. ال�شباب وال�شابات ، �شكان املدن 

واالأرياف ، احلزبيون وامل�شتقلون ، اأ�شحاب الراأى والراأى االآخر. دعوا النا�س 

على اختالف م�شتوياتهم االجتماعية والتعليمية والعمرية واملهنية والفئوية 

واجلهوية والنوعية ي�شاركون ويتحملون م�شوؤولياتهم الأن هذه لي�شت اأمورًا 

ت�شريفية ومظهرة وا�شتالم بدل جل�شات ... ومع ال�شالمة ، بل هذه م�شوؤولية 

تاريخية واأمانة وكد وعرق من اأجل اإر�شاء ال�شالم االجتماعي والتح�شن 

االقت�شادي واإطفاء �شرارات الغ�شب واالإحباط اجلمعي  ودعم عوامل االأمن 

واال�شتقرار باجتاه التنمية وحت�شني امل�شتويات املعي�شية للمواطنني . واإذا 

مل يكن هوؤالء �شابقاً اأ�شل امل�شكلة فلعلهم االآن ي�شاهمون وي�شاعدون بفعالية 

يف اخرتاع احلل ... اأي نعم اخرتاعه وتعقيدات الواقع اليمني باتت بحاجة 

الأدمغة تقوم مبا مل ي�شتطعه االأوائل فكل احللول ف�شلت وكل اال�شرتاتيجيات 

والتكتيكات �شقطت ومل يتبق �شوى حل على غري املاألوف وباأ�شاليب واأدوات 

حديثة وغري تقليدية.  

وال اأخفيكم �شرًا القول باأنه وبالرغم من ابتهاجنا املحفوف باحلذر- ال 

ل�شيء ولكن تعودنا على اتفاقات ُتنق�س قبل اأن يجف حربها - للم�شي ُقدماً 

بخطوة واحدة على طريق االألف ميل يف و�شع البالد على اأعتاب االأمن واالأمان 

واال�شتقرار ، اإال اأن تكوين جلنة م�شرتكة بهذا احلجم الهائل قد يعقد اأكرث من اأن 

يحل ولرَن ماذا �شتحكي لنا قادم االأيام مع دعواتي املخل�شة هلل �شبحانه وتعاىل 

اأن ُيكلل جهود هذه اللجنة بالنجاح ، الأن اختالفها يف هذا الوقت الع�شيب الذي 

متر به البالد لن يزيد االأمور اإال تعقيدًا قد ت�شتع�شي على احلل على املدى القريب 

والبعيد ليخ�شر الوطن واملواطن ولتخ�شر ال�شلطة واملعار�شة على حٍد �شواء.. 

ولعل وجود ن�شاء يف هذه اللجنة ي�شاعد يف تنبيه املتحاورين اإىل �شرورة املزج 

بني العاطفة والقلب والعقل عند البحث عن احلل .

ولي�س معيباً احلديث عن العاطفة الأنها اأكرث من �شرورة يف هذه احلروب 

وال�شراعات العبثية التي اأزهقت االأنف�س واالأرواح وهي اأغلى ما متلكه اليمن 

الفقرية اإال من اإن�شانها والذي لومت اال�شتثمار فيه لو�شل البالد اإىل ما و�شلت اإليه 

دول كانت حتى عقدين من الزمن و�شعها ال يختلف عن بالدنا اليوم ، واأ�شطع 

مثال على ذلك مملكة ماليزيا وكوريا اجلنوبية .

 والن�شاء بطبيعتهن ال ميلني ال�شتخدام اأ�شاليب القوة والعنف التي يف�شلها 

الرجال ، واأكرث اأ�شكال العنف التي ميكن اأن ميار�شنها ميكن اأن تكون �شد ال�شعر 

اأو الع�س على اأبعد تقدير اأو املهاو�شة اأوامل�شايحة من بعيد لبعيد دون االقرتاب 

من م�شادر اخلطر ، ولكن ا�شتخدام البندقية والدبابة والطائرة احلربية والقنبلة 

كلها �شئون رجالية بدون منازع اأو مناف�س ، وا�شتخدامهم لهذه الو�شائل يبكي 

املراأة ويدمي قلبها الأن �شحاياها يكون اإما زوجاً حبيباً اأو ابناً اأثريًا اأو اأخاً اأو 

اأباً �شندًا وع�شيدًا.

وعن العقل ففيهن راجحات عقل ذوات راأي �شديد ور�شيد فال حترمونا فر�س 

م�شاركتهن التي قد تكون ل�شالح نزع فتيل الت�شدد والتوتر بني فرقاء الطرفني اأو 

حتى االجنحة املختلفة داخل كل طرف. اإال اإن متثيلهن بهذه الن�شبة املتوا�شعة 

يبدو اأنه لن يوؤثر كثريا يف اجتاهات وتوجهات ونتائج عمل هذه اللجنة.. كما 

اأن عناية االختيار لالأخوات ) امل�شتكينات( تخلف االإنطباع اأنهم لي�شوا ب�شدد 

الت�شاور معهن اأو حتى اإعطائهن م�شاحة من التعبري الذي ميكن اأن يف�شي اإىل 

التغيري . 

وتاأ�شي�شاً على ما تقدم ، فاإننا كن�شاء مدعوات للتالحم والتاآزر لي�س مناف�شًة 

للرجال ولكن ع�شدًا لهم يف كل امل�شوؤوليات والتكليفات الوطنية وعظائم االأمور.. 

واإذا كنا حتى هذه اللحظة قد ف�شلنا يف تكوين حركة ن�شوية فاعلة وموؤثرة  بالرغم 

من جهود ايجابية ، ولكنها قليلة ومبعرثة وال تت�شم باال�شتمرارية والدميومة 

حُت�شب لبع�س االأخوات العامالت يف الظل غري الباحثات عن االأ�شواء فاإن االأوان 

مل يفت بعد ون�شتطيع اأن نتوحد حتت مظلة اأجندة وطنية ن�شوية وا�شحة االأهداف 

واملعامل واملخرجات  تقدم م�شالح الوطن وم�شالح جميع اأفراد هذا الوطن ، 

وجتعل ال�شاأن العام حمور الق�شد واأ�شا�س اجلهد دون البحث عن الن�شيب من 

الكعكة وتوؤكد على ا�شتحقاق املراأة يف امل�شاركة يف بناء ونه�شة الوطن. [

 استطالع: هناء الوجيه

االثنين : 2 / 8 / 2010م - الموافق :21 / شعبان / 1431هـ - العدد )1516(

Monday - 2 Aug. 2010 - Issue: (1516)

أنت بدون اإلسالم صفر 
لينا باشراحيل

¿ من مبادئنا االأ�شيلة وم��ن تعاليمنا اجلليلة، 
اأن نفتخر بهذا الدين، واأن نت�شرف باأن جعلنا اهلل 

م�شلمني، فمن مل يت�شرف بالدين ومن مل يفتخر بكونه 

من امل�شلمني، ففي قلبه �شك وقلة يقني.

يقول اهلل يف حمكم التنزيل، خماطباً ر�شوله �شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم: »واإنه لذكر لك ولقومك و�شوف 

ت�شاألون« الزخرف،اآية )44( اأي �شرف لك ولقومك 

والأتباعك اإىل ي��وم القيامة، فالواجب اأن تت�شرف 

بالقراآن، لكونك من اأمة القراآن، ومن اأمة اال�شالم، 

ب�شرى لنا مع�شر اال�شالم اإن لنا من العناية ركناً غري 

منهدم ملا دعا اهلل داعينا لطاعته.. باأكرم الر�شل كنا 

اأكرم االأمم يقول جل ذكره: »وال تهنوا وال حتزنوا 

واأنتم االأعلون اإن كنتم موؤمنني« اآل عمران/139، 

االأعلون �شندًا، واالأعلون مبادئاً، واالأعلون منهجاً، 

فمبدوؤنا املبداأ االأ�شيل، وقراآننا القراآن اجلليل، 

و�شندنا الرب الف�شيل، فكيف يهن من كان اهلل �شنده، 

وكيف يهن من كان اهلل ربه وم��واله، وكيف يهن من 

كان ر�شوله وقدوته حممدًا �شلى اهلل عليه واآله و�شلم، 

وكيف يهن من كان دينه االإ�شالم؟.. ولذلك كان لزاماً 

علينا اأن نفخر، واأن ن�شعر بال�شرف واجلاللة والنبل، 

يوم اأن جعلنا اهلل م�شلمني .. لقد رد اهلل - عز وجل- 

على الذين ظنوا اأن مبادئ ال�شرف ومبادئ الرفعة، 

يف حت�شيل االأم��وال وامتالك الدنيا فقال �شبحانه: 

»وقالوا لوال نّزل هذا القراآن على رجل من القريتني 

عظيم اأه��م يق�شمون رحمة ربك نحن ق�شمنا بينهم 

معي�شتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بع�شهم فوق 

بع�س درجات ليتخذ بع�شهم بع�شاً �شخرياً ورحمة 

ربك خرٌي مما يجمعون« الزخرف: 31 - 32، فال�شرف  

لي�س يف الدور، وال الق�شور، وال يف االأموال، والهيئات 

وال يف ال��ذوات، ال�شرف اأن تكون عبدًا لرب االر�س 

وال�شماوات.. ال�شرف اأن تكون من اأولياء اهلل، الذين 

يعملون ال�شاحلات، ويجتنبون املحرمات، ويحبون 

ال�شاحلني ترى املتقي، فيحبه قلبك اإن كنت م�شلماً، 

ملا يظهر عليه من عالمات الن�شح والقبول والر�شا، 

وترى الكافر فيبغ�شه قلبك، ولو كان و�شيماً جمياًل 

الأن عليه اآيات ال�شخط، وتعلوه �شمات االإعرا�س عن 

اهلل: »واإذا راأيتهم تعجبك اأج�شامهم واإن يقولوا ت�شمْع 

لقولهم كاأنهم خ�شب م�شندة« املنافقون: 4، فاالأج�شام 

طويلة والب�شرة جميلة ولكن القلوب قلوب �شاللة، 

وقلوب جهالةوقلوب عمالة، ولذلك كان ال�شحابة 

ر�شوان اهلل عليهم ال ميلكون يف الدنيا قلياًل وال كثريًا، 

وال يجد اأحدهم اإال ك�شرة اخلبز، وينام يف الطرقات، 

ولكن اهلل نظر اإىل قلوبهم فهداهم اىل اال�شالم..

 اأخي: افخر باأنك م�شلم ، وال ي�شاورك �شك يف عظمة 

هذا الدين الذي تعتنقه، ويف اأثره احلميد عليك، ع�س 

عليه بالنواجذ، وت�شبث به وان�شِو حتت رايته، لتتقدم 

وترتقي، و�شيكون املجد رفيقك، والرفعة مكانك، والن�شر 

حليفك اإن اأبقيت حبلك مو�شواًل بربك، وافتخرت باأنك 

م�شلم، فاأنت بدون اال�شالم �شفر.[

[ »امليثاق«- متابعات

[ تبداأ اليوم ب�شنعاء فعاليات املوؤمتر ال�شنوي االأول 

»ال�شلطة املحلية االأطفال وال�شباب وفر�س حياة اأف�شل« 

الذي تنظمه مبادرة حماية االأطفال يف ال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا وموؤ�ش�شة الوليد بن طالل اخلريية على مدى يومني 

ومب�شاركة 110 م�شاركني عن املحليات املدنية ومنظمات 

دولية.

واأ�شارت ن�شيم اأحمد املليكي من�شق مبادرة حماية االأطفال 

اإىل اأن املوؤمتر يهدف اإىل مقاربة الت�شاركية املحلية وو�شع 

خطوط عري�شة واأطر مرجعية على م�شتوى ال�شلطة املحلية 

تت�شمن مبادرات قابلة للتطبيق وم�شروعات تنموية وكذلك 

حمددات عامة ت�شاعد على ت�شميم برامج لالأطفال واملت�شربني 

من التعليم واالأقل حظاً.. باالإ�شافة اإىل م�شروع مدينة حديقة 

للطفل كما اأنه يهدف اإىل خلق فر�س اأكرث للتوظيف.[

اليوم.. املؤتمر السنوي األول لخلق فرص حياة أفضل لألطفال

علي عبداهلل أبو حليقة

فتحية عبدالواسع محمد

علي محمد املقدشي

د. رمزية عباس االرياني

محمد يحيى الحاوري

علي حيدره ماطر

يحيى سهيل الحرجوج

فرسان 
الحوار

9عضوات يف لجنة الحوار..

هل سيجرتحن شيئًا مذكورًا للمرأة؟!
[ البداية كانت مع االخت رمزية 

االرياين ع�شو اللجنة العامة للموؤمتر 

ع�شو جلنة احل��وار الوطني والتي 

عربت عن راأيها قائلة: يف احلقيقة 

كان كل مواطن وحدوي �شعيدًا جدًا يف 

ال�17 من يوليو حني مت توقيع االتفاق 

على مبداأ احلوار الوطني بني املوؤمتر 

واأحزاب اللقاء امل�شرتك الأن اليمن قد 

اأرهق وت�شبع من امل�شاكل املوجودة 

على ال�شاحة واأ�شبح يطمح بالهدوء 

واال���ش��ت��ق��رار واالأم���ن االقت�شادي 

وال�شيا�شي، وبعد التوقيع �شار الكل 

متطلعاً ل�شرعة اإجناز خطوات جريئة 

ومدرو�شة الإيجاد مناخ دميقراطي 

اآم��ن للحوار، واتفق الطرفان على 

اأن يقدم كل واح��د منهما مائة ا�شم 

للم�شاركة يف ه��ذا احل����وار، وك��ان 

الحتاد ن�شاء اليمن طموح كبري باأن 

تكون م�شاركة املراأة يف تلك القوائم 

بن�شبة 15% على االأقل وذلك ح�شب 

برنامج فخامة االخ رئي�س اجلمهورية 

والذي اأكد عليه يف كثري من الفعاليات 

واملنا�شبات وكنا نعول على ذلك حتى 

من جانب اأح��زاب اللقاء امل�شرتك، 

ولكن لالأ�شف ال�شديد كان هناك اإحباط 

�شديد اأن ت�شارك عدد اأربع ع�شوات 

من جانب املوؤمتر وخم�س من اأحزاب 

اللقاء امل�شرتك وه��ذا موؤ�شر خميف 

يبعث االحباط للن�شاء انه رمبا لن 

يكون ن�شيبهن من مقاعد الربملان 

بالن�شبة التي يطمحن لها، واأ�شافت: 

يف كل االحوال البد اأن نكون متفائلني 

ولنعترب اأن وجود املراأة بهذا العدد 

موؤ�شر اإيجابي وزخة تب�شر مبطر قادم 

يف االنتخابات املقبلة.

موؤكدة: نطالب القيادة ال�شيا�شية 

ممثلة بفخامة االخ رئي�س اجلمهورية 

اأن يدعم وجود املراأة بالن�شبة التي 

اأكد عليها دائماً فهو الداعم وامل�شاند 

ة منذ توليه مقاليد احلكم..  للمراأ

واأ�شافت: اأوؤكد اأن احلوار �شيناق�س 

منظومة اجتماعية متكاملة ولن تكون 

املراأة بعيدة عنها فهي جزء من هذه 

املنظومة و�شيكون لها دور ايجابي 

يف مناق�شة واإب���داء ال���راأي يف جممل 

الق�شايا واملراأة �شتحاور من ناحية 

واجتماعية  واقت�شادية  �شيا�شية 

مثلها مثل اأخيها الرجل، واأنا اأمتنى 

اأن ال تكون اأدوارها منعزلة عن اأدوار 

الرجل يف ا�شالح املنظومة الواحدة.

وتختتم رئي�شة احتاد ن�شاء اليمن 

حديثها قائلة: امل��راأة البد اأن يكون 

لها مكانة واأدوار اإيجابية ومميزة 

..ولت�شل اىل حقوقها البد اأن حت�شل 

على الن�شبة التي اأك��د عليها فخامة 

االأخ رئي�س اجلمهورية واإذا ما وجدت 

فجوات ما بني الرجال والن�شاء يف 

املجال ال�شيا�شي والربملاين فعليها 

اأن تدافع عن حقها وتوجد لها مكانة 

ومناخاً �شيا�شياً والب��د اأن تتم�شك 

بن�شبة ال�15%، واأمتنى على االحزاب 

ان يكون بينهم اتفاق ايجابي يف م�شاألة 

التمثيل للمراأة يف االنتخابات القادمة.

توجهات
[ من جانبها ترى االخ��ت فتحية 

عبدالوا�شع ع�شو جلنة احلوار اأنه 

وان كان وجود املراأة بهذا العدد اال اأن 

احلوار عموماً يناق�س ق�شايا وطنية 

مهمة متثل احللول واملعاجلات لعودة 

االأمن واال�شتقرار.. ويف كل االحوال 

هناك توجهات عامة لالأحزاب وهناك 

توجهات �شيا�شية داعمة لوجود املراأة 

وبالتايل لن تهمل ق�شيتها و�شيكون لها 

اأجندة ومكان على طاولة احلوار، 

موؤكدة ان املراأة وق�شاياها ال ينبغي 

اأن يكون متثيلها من قبل الن�شاء، فالبد 

اأن يكون هناك موؤيدون ومنا�شرون لها 

من اأ�شقائها الرجال ومن خالل الدعم 

واملنا�شرة والعالقات الت�شاركية 

ة وق�شاياها جمال  ل��ل��م��راأ �شيتاح 

اأو���ش��ع.. م�شرية اإىل اأن امل��راأة رغم 

العدد القليل لها دور ايجابي يف هذا 

احلوار والبد اأن تتفاعل باأدوار وروؤى 

اإيجابية الإ�شالح كل الق�شايا الوطنية 

التي تهم اجلميع.

تمثيل حقيقي
[ ونختتم لقاءاتنا مع االخت اأمة 

ال�شالم احلاج ع�شو جمل�س �شورى 

اال�شالح ع�شو جلنة احلوار والتي 

قالت: اإن احلوار ميثل ويهتم بق�شية 

الوطن ككل وبالتايل فما يهمنا االآن من 

احلوار هو ترتيب ومعاجلة ا�شكاليات 

الوطن ليعود االأم��ن واال�شتقرار، 

ونحن يف هذا احلوار ال نهدف ملناق�شة 

جزئية منفردة او ق�شية خا�شة، فاإن 

وج��دت املعاجلات للق�شايا ب�شكل 

ع��ام ف�شوف ياأخذ الكل حقه رج��ااًل 

ون�شاًء.. واأ�شافت: �شحيح اأننا كنا 

نرغب بتمثيل اأكرب للمراأة لي�س فقط 

لتطالب بحقوقها ولكن لتمثل حزءًا 

م��ن امل��ج��ت��م��ع، يهمه ح��ل جم��م��ل ما 

يحدث ويوؤثر فيه، نحن ال نريد املراأة 

اأن تكون جمرد ديكور وملجرد القول 

باأنها موجودة، بل البد اأن يكون لها 

دور ايجابي وموؤثر.. متمنية اأن يكون 

للحوار نتائج طيبة ت�شري يف طريق 

اال�شالحات الكاملة التي من �شاأنها 

اأن ت�شحح املنظومة املتكاملة وعلى 

�شوء ذلك �شتاأخذ املراأة حقوقها.[

¿ الحوار الوطني ذلك الطريق الصائب إليجاد الحلول والمعالجات 
المناسبة وهو يمضي بخطواته االولى ابتداًء من تشكيل قوام لجنة 
الحوار واإلجراءات التمهيدية األخرى تجد المرأة نفسها مشاركة 
بنسبة ال تعطيها الكثير من التفاؤل.. وعن مشاركة المرأة في الحوار 
وهل هذا العدد من العضوات يعتبر كافيًا أم أنه مؤشر ينذر بعدم 
حصول المرأة على نسبة %15 من المقاعد في االنتخابات البرلمانية 
القادمة.. وهل المرأة بهذا العدد قادرة على انتزاع شيء لنفسها..؟! 
حول هذه المحاور التقينا عددًا من االخوات المشاركات في لجنة 

الحوار الوطني.. وهذه هي الحصيلة:

¿ امرأة هنا وامرأة هناك وقالوا لنا النساء حاضرات ... النساء موجودات.. 
النساء مشاركات.. مش عيب عليكم يا سلطة ويا معارضة يتم تمثيل النساء 
في قوام لجنتيكما المشتركة لالتفاق على إنفاذ اتفاق فبراير بهذا الحجم.. 
ويبدو أن هذا التمثيل  كان من باب رفع العتب ألن النساء متربصات بكم 
!!! و هن على أهبة االستعداد إلطالق ألسنتهن الحداد ليلمنكم ويوجهن 
لكم التهم بتعمد إقصائهن وتهميشهن ، في وقت يشعر فيه ُكثر منكم 

باالستبعاد والتهميش أكثر من النسوان !!!

رمزية اإلرياني: عدد النساء يف لجنة الحوار مؤشر مخيف على مستقبل املرأة
أمة السالم: ال نريد أن تكون املرأة مجرد ديكور
فتحية عبدالواسع: سيكون لنا دور فاعل يف الحوار 

ال سيادة لنسب وال ملال، وال لفرد وال 

لطائفة أو شلة من الناس ولكن املواطنني 
جميعًا بنية واحدة

يا نساء اليمن اتحدن

حورية مشهور

أبناء مديرية الديس الشرقية 
يناشدون وزير النفط

ب��ن��اء مديرية الدي�س  [ نا�شد اأ

ال�����ش��رق��ي��ة وزي�����ر ال��ن��ف��ط اأم���ري 

العيدرو�س انقاذ احل�شن التاريخي 

يف املديرية الذي مت ترميمه- ح�شب 

م��ا ج��اء يف امل��ن��ا���ش��دة- باأ�شاليب 

تتنافى مع ما مت االتفاق عليه يف بنود 

املناق�شة.

كما اأ�شارت اإىل اأن وزير النفط �شبق 

واأن كلف مهند�شني ملعاينة االأ�شرار 

ورفع تقرير بذلك، وهذا ما مت غري 

اأنه مل يحدث يف االأمر اأي جديد.[

من أجل بيئة أفضل.. حملة يشارك فيها )100( شاب وشابة بتعز
[ تنطلق اليوم االثنني يف مدينة 

تعز حملة »م��ن اأج��ل بيئة اأف�شل« 

ي�شارك فيها )100( �شاب وفتاة.. 

وت�شتهدف اأحد �شوارع املدينة )�شارع 

العوا�شي( وتنظمها جمموعة الهدف 

لفية،  ه���داف التنمية االأ ال�شابع الأ

التابعة للمركز الوطني الثقايف.

وقد اأو�شح مدير املركز اأن احلملة 

تاأتي يف اإطار االهتمام بالبيئة وتعزيز 

دور ال�شباب يف حتقيق اأهداف االألفية.

م�شريًا اإىل اأنها تت�شمن عملية توعية من خالل الالفتات يف ال�شوارع واأعمال النظافة 

والطالء وزراعة االأ�شجار.[

إحراق 12 محاًل تجاريًا بطور الباحة على يد عناصر الحراك االنفصالي
[ اأقدمت عنا�شر خارجة 

ع��ل��ى ال��ق��ان��ون االأ���ش��ب��وع 

امل��ا���ش��ي مب��ن��ط��ق��ة ط��ور 

الباحة مبحافظة حلج على 

اإ�شعال النريان يف 12 حماًل 

جت��اري��اً ميلكها مواطنون 

م��ن املحافظات ال�شمالية 

واجلنوبية.

واأف�������ادت م�����ش��ادر ان 

عنا�شر تطلق على نف�شها ما 

ي�شمى باحلراك اجلنوبي قامت باإطالق النار على اأحد 

املحالت التجارية من اأ�شلحة »كال�شنكوف« وكان بداخل 

تلك املحالت كميات من م��ادة الكريو�شني ما اأدى اىل 

ا�شتعال النريان يف املحل 

و انتقاله اىل املحالت 

التجارية االأخرى.

اخل�شائر  ن  اأ ي��ذك��ر 

املادية قدرت باأكرث من 

20 مليون ري��ال حيث 

ك��ان��ت حت��ت��وي املحال 

ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى م��واد 

غذائية وكهربائية.. هذا 

وعرب املواطنون يف طور 

الباحة عن ا�شتيائهم لهذه االأعمال التخريبية وطالبوا 

اجلهات املعنية القيام بواجباتها ومالحقة العنا�شر 

التي تعيث يف االأر�س ف�شادًا..[
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تواصل امليثاق نشر 
بقية صور املتحاورين 
من املؤتمر وحلفائه 

عند توفر الصور..


