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ماللـي طالبـان اليمـــن يعـلنـــــون الحرب على مدارس الفتيات
المرأة في مواجــــــــــــــــــــــهة االنقالبيين

احتجاج نسوي أمام سفارة قطر
جابت مسيرة نسوية األسبوع الماضي عددًا  

من ش��وارع العاصمة صنعاء تأييدًا للشرعية 
الدستورية ورفضًا لدعوات الفوضى والتخريب 
واستهداف االستقرار السياسي في اليمن..  ووقفت الحشود 
النسوية أمام سفارات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي 
في اليمن للتعبير عن رفضها ألي مبادرات خ��ارج األطر 
الدستورية.. وقد توجهت المسيرة إلى السفارة القطرية عبرت 
فيها النساء عن رفض كل اليمنيين للتصريحات الفجة لوزير 

خارجية قطر، واستنكرت الحملة اإلعالمية الحاقدة التي تقوم 
بها »الجزيرة« باطاًل في محاولة إلثارة الفتنة بين اليمنيين.

من جهة ثانية جابت مسيرة نسوية حاشدة نظمتها مديرية 
معين األربعاء شوارع أمانة العاصمة تأييدًا للشرعية الدستورية 
ورفضًا ألعمال الفوضى والتخريب.. وجددت المشاركات في 
المسيرة الدعوة ألحزاب المشترك بتحكيم العقل والمنطق 
ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار والقبول بالحوار نهجًا 

للتداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع.

نساء الجراحي يناشدن بالعودة للحوار
جدد القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي بمديرية الجراحي بمحافظة الحديدة وقوفه إلى   

جانب القيادة السياسية والشرعية الدستورية والتداول السلمي للسلطة وخيارات الشعب 
الديمقراطية..

وناشدن في بيان صادر عنهن قيادات أحزاب المشترك للعودة إلى طاولة الحوار وتجنيب الوطن 
مزالق األزمة وتأثيراتها الالمحمودة.

كما دعون إلى تفويت الفرصة على أعداء اليمن المتربصين به والذين يحيكون له كل المؤامرات 
والدسائس.

نساء إب: المشترك ينفذ مؤامرة ضد الوطن
خرجت أمس األول  

اآلالف م��ن نساء 
ف��ي مسيرة  إب  محافظة 
نسويه حاشدة جابت عدد 
من شوارع المدينة  مؤيدات 
ل��ل��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة 
وراف���ض���ات ل��ك��ل أع��م��ال 
الفوضى والتخريب واإلضرار 

بالمصالح العامة والخاصة.
وج��ددن المشاركات في 
المسيرة ال��دع��وة ألح��زاب 
المشترك إلى تجنيب الوطن 
مخاطر الفتنة وال��ح��روب 
والتوجه الفوري إلى الحوار 
الذي يحقن دماء اليمنيين 
ويحفظ للوطن والشعب كل 
منجزاته ويحافظ على األمن 
واالستقرار والسكينة العامة.
وحمل القطاع النسوي- 
ف���ي ب���ي���ان ص�����ادر عن 
ال��م��ش��ارك��ات بالمسيرة 
الحاشدة - القيادات المأزومة 
ف���ي أح�����زاب ال��م��ش��ت��رك 
لما  ملة  لكا ا لية  لمسئو ا
يتعرض له الوطن اليوم 
م��ن م���ؤام���رة ع��ل��ى أمنه 

واستقراره.
وج��اء في بيان نساء إب: 
)ون��ق��ول لهم ب��أن الشعب 
سيسقط مراهنة المعارضة 
ألن��ه ع��رف م��ن يقف ضده 

ومن معه(.
وث��م��ن ح���رص األش��ق��اء 
ف��ي دول الخليج وإط��الق 
مبادرة من منطلق الحرص 
ع��ل��ى م��ص��ل��ح��ة ال��ي��م��ن 
العمق االستراتيجي لدول 

المنطقة.

نساء عمران يتمسكن بالرئيس حاكمًا شرعيًا
شهدت محافظة عمران الخميس الماضي  

مسيرة نسائية حاشدة جابت عددًا من شوارع 
المحافظة تأييدًا للشرعية الدستورية ورفضًا 
لكل أعمال الفوضى والتخريب التي تقوم بها عناصر 

أحزاب المشترك. 
ورددت المشاركات في المسيرة هتافات مؤيدة 
للشرعية الدستورية. رافعات العلم الوطني وصور 
فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام والفتات كتب عليها 
عبارات تستنكر مختلف الدعوات الساعية للسير بالوطن 
نحو الفوضى والعنف والفتن، وشعارات تؤيد المبادرة 
الخليجية وكذا نعم لألمن واالستقرار وال للفوضى 

واالنقالب على الشرعية الدستورية. 
النسائية عن  المسيرة  المشاركات في  وعبرت 
ترحيبهن بالمبادرة الخليجية لحل األزمة السياسية 
في اليمن.  منددات برفض أحزاب اللقاء المشترك لهذه 
المبادرة المقدمة من األشقاء في دول الخليج الذين 

يحرصون على تجنيب اليمن ويالت الحروب والفتن 
والتمزق التي تزعزع أمن واستقرار البالد. 

وجددت المشاركات الدعوة ألحزاب اللقاء المشترك 
إلى تحكيم العقل والمنطق ووضع مصلحة الوطن فوق 
أي اعتبار والعودة إلى طاولة الحوار باعتباره الوسيلة 
الحضارية والوحيدة للبحث عن الحلول والخروج من 
االحتقان السياسي بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه 

واستقراره ومكتسباته الوطنية. 
مؤكدات في الوقت نفسه تأييدهن للتداول السلمي 
للسلطة عبر صناديق االقتراع، وكذا رفضهن ألية 
محاوالت لاللتفاف على الشرعية الدستورية من قبل 
المشترك التي تهدف إلى جر الوطن إلى الفوضى 

والتمزق والصراعات. 
مجددات تمسكهن بالشرعية الدستورية ومبادرة 
األشقاء في دول الخليج وقبلها مبادرات فخامة رئيس 
الجمهورية الداعية للحوار الوطني الشامل ورفض 

الفوضى والفتنة.

نساء رداع: االلتفاف على الديمقراطية مرفوض

وفي المهرجان الذي نظمه فرع اتحاد نساء اليمن والقطاع 
النسائي للمؤتمر الشعبي العام في مدينة رداع، تحت شعار )نعم 
لألمن واالستقرار، نعم للسالم ،نعم للشرعية الدستورية ,وال 
للفتنة والتخريب(، رفعت المشاركات العلم الوطني وصور فخامة 
رئيس الجمهورية وشعارات وطنية.. والفتات تعبر عن رفضهن 
للفوضى والعنف وتأييدهن للحوار كأسلوب حضاري لمعالجة 
القضايا الوطنية، وتحكيم لغة العقل والمنطق بداًل من المهاترات 
السياسية والخطابات االستفزازية التي من شأنها توسيع الهوة 

بين القوى السياسية..
ورددت المشاركات في المهرجان الهتافات المعبرة عن التأييد 
المطلق لفخامة األخ رئيس الجمهورية والشرعية الدستورية 
والداعية إلى االصطفاف الوطني والحفاظ على المكتسبات 
الوطنية.. وأكدت المشاركات تمسكهن بالحوار وبالديمقراطية 
واعتماد االنتخابات وصناديق االقتراع للوصول إلى السلطة 
باعتبارها الطريق الحضاري للتبادل السلمي للسلطة وان الحوار 
الجاد كفيل بمعالجة كافة القضايا والتباينات والحفاظ على وحدة 
الصف الوطني وإشاعة المحبة واإلخاء والتسامح بين أبناء الوطن.
 وطالبت نساء مديريات رداع رئيس الجمهورية بالتمسك 

بفترته الرئاسية حتى عام 2013م.
وعبر المهرجان  عن أسفه إلصرار بعض القوى السياسية على 
إلغاء صوت الغالبية العظمى لجماهير الشعب اليمني التي تؤيد 

األمن واالستقرار وتساند الحوار الوطني الشامل.
مشددات على ضرورة نبذ الفرقة ومعالجة القضايا الخالفية 
عبر الحوار بما يكفل تعزيز االصطفاف الوطني لمواجهة التحديات 
المحدقة بالوطن وإحباط أية مؤامرات تستهدف جر الوطن إلى 
براكين الفتن والشقاق وتحاول المساس بالثوابت الوطنية.. 
ونددن بالمحاوالت الهادفة إلى االلتفاف على اإلرادة الشعبية 
التي عبّر عنها الشعب عن طريق صناديق االقتراع وكذا محاوالت 
االلتفاف على النهج الديمقراطي الذي اختطه اليمن كخيار وحيد 

للتداول السلمي للسلطة.
حان الوقت

وفي المهرجان الحاشد الذي أقيم بساحة نادي شباب األحمدي 
الرياضي والثقافي بمدينة رداع الذي حضره رئيس فرع اتحاد 
نساء اليمن في رداع األخت إيمان عبدالرحمن الرضاء وحشد من 
القيادات النسائية وقيادات عدد من األحزاب السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني والشابات والمثقفات بمديريات رداع، أشارت 
األخت افراح جبر الصيادي عضو  فرع اتحاد نساء اليمن في رداع 
في كلمة لها إلى أن المهرجان يعبر عن التفاف القطاع النسائي 
في مديريات رداع وتفاعلهن مع مبادرة فخامة الرئيس الكفيلة 
بانتشال اليمن من هذا المنزلق الخطر. وأكدت عضو فرع االتحاد 
في رداع  أنه حان الوقت لكافة الشرفاء ومنظمات المجتمع المدني 
لقول كلمة الحق والعمل لجعل الوطن ومصلحته فوق كل اعتبار 

وبعيدًا عن المزايدات والمكايدات. 
غلبوا مصلحة الوطن

كما ألقيت كلمات في المهرجان، من قبل األستاذة مليون 

عبداهلل المسعودي عن أحزاب التحالف الوطني، وبدور العيوي  عن 
منظمات المجتمع المدني وبشرى النصيري عن القطاع النسائي 
للمؤتمر الشعبي العام بمديرية مدينة رداع وانيسة جبر الصيادي 
عن نساء مديريات رداع  عبرت عن تأييد نساء مديريات رداع 
لمبادرة فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح الشجاعة والداعية 
إلى الحوار ونبذ أعمال العنف والفوضى واالبتعاد عن إثارة الفتن.. 
مؤكدات أهمية االصطفاف والتالحم الوطني وإجراء الحوار بين 

القوى السياسية والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأك��دت الكلمات وق��وف نساء مديريات رداع خلف القيادة 
السياسية من اجل حماية أمن واستقرار البالد وحماية الدستور 

والحفاظ على الثوابت الوطنية.

ودعون أخواتهن وأبناءهن في اللقاء المشترك والمعتصمين 
من الشباب إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية 
واالستجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية كونها السبيل األمثل 

لتجنيب الوطن أتون الصراع والنزاع. 
حكموا العقل

ودعا البيان الصادر عن المهرجان الذي تلته رئيسة لجنة تأهيل 
المجتمع بمدينة رداع األخت ندى احمد الخضر قادة األحزاب 
السياسية إلى العودة للحوار البناء الذي يخدم البالد ولمصلحة 
أبنائنا وشبابنا واالبتعاد عن المهاترات اإلعالمية المغرضة 
بين األحزاب والتي ال تخدم مصلحة الوطن وكذا تحكيم العقل 
والمنطق والعودة للحوار الذي من شأنه تسهيل التداول السلمي 
للسلطة عبر االنتخابات الحرة والنزيهة وض��رورة استشعار 
المسؤولية الوطنية والواجب الديني المفروض على كل يمني 

ويمنية تجاه المؤامرة الخبيثة التي تحاك ضد الوطن .
وطالب البيان بضرورة التواصل المباشر والنزول الميداني 
إلى المعتصمين من قبل الجهات المختصة إلنهاء التوترات 
واالعتصامات التي ال تخدم شبابنا ووحدتنا ووطننا الغالي ووضع 
الحلول والمعالجات المستقبلية وتأمين فرص العمل للشباب 

ومحاربة الفساد.
وقال البيان: نحن نساء وعضوات األحزاب السياسية والتحالف 
الوطني بمديريات رداع نعلن تأييدنا الكامل لمبادرات رئيس 
الجمهورية والشرعية الدستورية، وتمسكنا بالحوار وبالديمقراطية 
واعتماد االنتخابات عبر صناديق االقتراع بالوصول إلى السلطة 
باعتبارها الطريق الحضاري للتبادل السلمي للسلطة، واستعدادنا 
للقيام بدورنا المطلوب في الدفاع عن الشرعية الدستورية خلف 
إخواننا وأبنائنا في التصدي لكافة المحاوالت الهادفة إلى النيل من 

أمن الوطن واستقراره ووحدته.

شهدت مدينة رداع- محافظة البيضاء- مهرجانًا خطابيًا وجماهيريًا نسويًا حاشدًا  
شارك فيه عشرات اآلالف من النساء بمديريات رداع والالتي أكدن تأييدهن للشرعية 
الدستورية وللمبادرات التي أطلقها فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية للخروج 
بالوطن من األزمة الراهنة.. ودعواته المتكررة للحوار الوطني الشامل ورفض أية مشاريع تآمرية 
لالنزالق بالوطن نحو ويالت الفتن والشقاق والتشرذم بين أبناء الشعب اليمني الواحد، وتحقيق 

السكينة العامة والسلم االجتماعي. 
 رداع/ محمد صالح المشخر


