
 ۹  األخت فاطمة الخطري عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام تحدثت 

قائلة:
- فكرة التشبيك النسوي هي فكرة 
قائمة منذ ع��ام 2006م وج��اءت ألن 
النساء يدركن ض��رورة توحد الكلمة 
والوقوف صفًا واحدًا في إطار المطالبة 
بحقوقهن، كما أن المرأة تدرك أنها لن 
تصل ولن تنال طموحها في التمكين 
والشراكة الفعلية اال من خالل العمل 
الجاد وال��دؤوب في إط��ار تحقيق تلك 
التطلعات.. ما نريده في الفترة القادمة 
هو أن تستطيع المرأة الحصول على 
االقل على نسبة ال�30% من المجالس 
المنتخبة عمومًا.. وحين تصل المرأة الى 
مواقع صنع القرار فهي بالتأكيد ستكون 
عنصرًا مهمًا وقويًا في  صنع المستقبل 

االفضل.
مسار واحد

 ۹ وفي ذات اإلطار تقول االخت سماح 
ردمان من التنظيم الوحدوي الناصري:

- إن النساء لن يمتلكن القوة الكاملة إال 
باالتحاد والعمل في مسار واحد وبكلمة 
قوية موحدة وحين تدعم المرأة وتعمل 

من أجلها سوف تحقق ما تتطلع الى 
الوصول اليه، وهذا ما ينبغي العمل من 
أجله سواء من خالل تشبيك أو أي جهود 
أخ��رى.. المهم أن نعمل من أجل دعم 
وتعزيز وصول المرأة الى مواقع صنع 
القرار وحين يتحقق لها ذلك ستكون 
فاعلة في تحقيق التنمية والنهوض 

للوطن والمجتمع ككل.
مرحلة مهمة

 ۹ أما االخت حسيبة شنيف حزب العدالة 
والبناء فتقول:

- ان هذه المرحلة مهمة جدًا لتحقيق 
الوعود التي طالما وعدت بها المرأة في 
مجال التمكين والشراكة الفعلية، وألن 
هذه الفترة مهمة وخاصة ونحن على 
مشارف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني البد 
من العمل على توضيح الرؤية والرسالة 
التي تريدها المرأة والطموحات التي 
تتطلع الى تحقيقها، وبذلك يكون العمل 
في إطار تشبيك منظم يضم النساء من 
كافة األطياف هو عمل إيجابي ومهم 
في هذه الفترة نتمنى أن تكون الفترة 
القادمة منصفة للمرأة ومحققة للوعود 

التي طالما ظلت تنتظر تحققها.

نقطة التقاء
 ۹ وتتفق مع ما سبق االخت هيام ناشر 
من اتحاد القوى الشعبية مضيفة بالقول: 
ينبغي أن يظل العمل النسوي الموحد 
بشكل دائم ألن المرأة حين تدعم المرأة 
تحقق لها القوة والعكس يكون مع تفكك 
اآلراء واختالف وجهات النظر، ومن هذا 
المنطلق تتفق المرأة عمومًا على أهمية 
أن تكون المرأة بجانب المرأة وأنا أرى أن 
التشبيك يمثل نقطة التقاء للنساء في 
االح��زاب والمرأة في العمل المستقل 
ويكون التشاور واالتفاق على الرؤى 
الموحدة المتفق عليها سلفًا، وبالتالي 
تكون المرأة جاهزة ومدركة للتحديات 
التي قد تواجهها ويمكنها التغلب عليها.

نتائج إيجابية
 ۹ االخت نادية مرعي من رابطة أبناء 

اليمن فتقول:
- ال ينبغي أن تتنازل ال��م��رأة عن 
حقوقها أبدًا وفي هذه المرحلة البد أن 
تحصل على ال���30% من القوائم في 
كافة المجاالت وتطالب على األقل بهذه 
النسبة في كافة المجالس المنتخبة 
ونحن نطمح بالفعل لتحقيق ذلك نحن 

اآلن قادمون على مؤتمر الحوار الوطني 
ومن خالله نأمل أن تخرج المرأة بنتائج 
إيجابية وملبية للتطلعات التي تسعى 

لتحقيقها.
تفاعل قوي

۹ ونختتم استطالعنا م��ع االخ��ت   
اسمهان االرياني من حزب الوطن والتي 

تحدثت قائلة:
- نحن مجموعة من النساء الناشطات 
سياسيًا بدأنا بالعمل مؤخرًا على إنشاء 
تشبيك نسوي يضم النساء من كافة 
االطياف حزبيات ومستقالت، وهناك 
تفاعل ق��وي م��ع ه��ذه الفكرة وه��ذا 
شيء إيجابي يدل على أن المرأة تريد 
دعم المرأة وتسعى لتحقيق الشراكة، 
والتكامل الفعلي لها في مجاالت الحياة 
المشتركة التشبيك عمومًا ينبغي أن 
يركز اآلن على تعزيز شراكة المرأة 
ويدعم وصولها الى مواقع صنع القرار 
وبعد ذلك عليه أن يواكب كل االحتياجات 
والمتطلبات حسب متطلبات كل فترة 
وبما يحقق العدالة للمرأة، كما اننا نتطلع 
ال��ى عمل موحد ق��وي وس��وف نسعى 

لتحقيق ذلك.
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مناهل اليمنية أصغر طالب يحصل على الدكتوراة في العالم
عبرت الدكتورة مناهل عبدالرحمن ثابت المغتربة بدولة االمارات عن سعادتها   

البالغة لتكريم وزير المغتربين مجاهد القهالي لها..
وقالت مناهل التي تعد أصغر طالب في العالم يحصل على الدكتوراة في علم الهندسة 
المالية حيث يبلغ عمرها 32 سنة وحصلت على مقياس ذكاء اليحصل عليه إال 0.1% من 
الناس في العالم وعينت رئيسة لجمعية العباقرة في العالم وهو منصب رفيع المستوى 
فازت به من خالل انجازاتها العلمية خصوصًا المعادلة الرياضية التي تمكن العلماء من 

خاللها بحساب سرعة الضوء..

وقد أكد علماء الرياضيات ان المعادلة ستحدث تغييرًا نوعيًا في رياضيات الكم الذي 
يعتبر أعقد العلوم الطبيعية.

والتحقت مناهل بالجامعة وعمرها ال يتجاوز ال�15 عامًا، ودرست االقتصاد في الواليات 
المتحدة األمريكية، وهي أصغر فتاة في العالم تحصل على الدكتوراه في الهندسة 
المالية ورياضيات الكم، ونالت شهادة الدكتوراه األولى وهي في عمر 25 عاما، والثانية 
وهي في عمر 28 عاما، إلى جانب أنها تترأس مجمع الذكاء النادر ونائبة رئيس الشبكة 

العالمية للذكاء.

د. خديجة الحاشدي

وزارة المالية 
وجهت بفصلي..

اليوم أبلغوني أن وزير المالية صخر الوجيه  
أص��در ق��رارًا بإيقاف مرتباتي، وأن��ه وجه 
الشئون القانونية بإعداد قرار فصلي من الخدمة.. 
ونصحني الوكيل المساعد ال��ذي أبلغني رسميًا 
بالقرار بأنه بإمكانه أن يوصلني للشيخ حميد األحمر 

ليتوسط لي عند الوزير كونه صديقه..!!
فهمت في الحال أنها أوامر حميد األحمر خاصة أنه 
هاجمني في صفحته الشخصية على ما نشرته في 

موقع نبأ نيوز حول فضيحة جيشه االلكتروني..
فليعلم صخر الوجيه وأسياده عمالء الصهيونية 
واالرهابيين أن خديجة بنت الشهيد الرائد أحمد 
صالح الحاشدي والشهيدة ساقية، وأخت الشهيد 
علي، الذين ذبحوا في يوم واحد. والتي بترت ألغام 
المجرمين ساقها وأمضت حياتها يتيمة بال ساق، لن 
تكون خسارتها للمرتب والوظيفة أكبر من خسارتها 

ألسرتها كاملة....
ومثلما تحملت معاناة اليتم وصبرت وكافحت 
ألعيش حرة وكريمة فإنني واهلل ثم واهلل ثم واهلل 
لن أبيع كرامتي ألي مخلوق على وجه األرض.. 
وسيعرف اليوم امثال هؤالء أن بنات اليمن الحرائر 
أهون عليهن الموت جوعًا من بيع كرامتهن لحفنة 
لصوص باعوا كرامتهم تحت نعاالت أمراء الخليج من 
أجل الكراسي.. خسئتم إن سولت لكم شياطينكم أننا 

سنبيع انفسنا وشرفنا من أجل المرتب..
وليسمعها صخر الوجيه وسيده حميد ورئيس 
الحكومة باسندوة من بنت الشهداء: ط��زززز فيكم 
وبوظائفكم وبالمرتب مادام وصلت أخالقكم الى 

محاربة أسر الشهداء بقوتهم ولقمة عيشهم..
لكن هيهات والف هيهات أن أتنازل لكم عن وطن 
روته دماء أبي وأمي واخي .. وأقسم باهلل وبدمائهم 
الطاهرة أننا سنسقطكم من كراسيكم ونخرجكم من 
وطننا أذلة خاسئين، وسنجعل من قصص سقوطكم 

درسًا تقرأه األجيال في كتب التاريخ..!
فديتك يا »صالح« سترت أسر الشهداء ولم تتركهم 
أذلة، واليوم يساومون بنات الشهداء مقابل رغيف 

الخبز!!
حسبنا اهلل ونعم الوكيل.. حسبنا اهلل ونعم الوكيل..

تحالف نسائي جديد يتجاوز قطيعة األحزاب

سوريات ويمنيات في مسابقة 
لالزياء اليمنية

تقيم مؤسسة الخير للثقافة واالبداع  
وتنمية المرأة و باالشتراك مع دار 
ازياء جولدن بيوتي والمصممة السورية لينا 
سيف ومجموعة تصاميم عبايات وفساتين 
خريف وصيف 2013، تنظيم مسابقة عرض 
األزياء التراثية اليمنية ، والتي ستقوم بعرضة 
عارضات يمنيات وسوريات، بلمسة عصريه (
في قاعة ) بلقيس ( في فندق اجنحة الفرسان 
الكائن في شارع الخمسين امام سيتي ستار 
وبجوار مستشفى الخمسين يوم الخميس 

31يناير2013 م .
ووفقا لموقع اوراق برس ، فان الحفل سوف 
يحتوي على العديد من الفقرات الممتعة 
والمنوعة كما ستشارك فرقة الفراشة الفنية 
ورق��ص البالية وكذلك تقديم العديد من 

الفقرات الممتعة ..
ه��ذا وسيقام على هامش ه��ذه الفعالية 
بزار للمبدعات حيث سيتمكن من عرض آخر 
اعمالهن من اإلك��س��س��وارات والمشغوالت 

اليدوية والتحف ..
يذكر ان الحفل سيقام  تحت رعاية العديد 
من الشركات المعروفة بخدماتها المجتمعية 
وسيتم فيه السحب على جوائز قيمة على 
الحاضرات وسيخصص جزء من قيمة البطاقات 

لصالح جمعية الثالسيميا .

محافظ تعز يستنكر جريمة 
اغتصاب طفلة، ويؤكد: الجناة 

لن يفلتوا من العقاب 
أكد شوقي احمد هائل محافظ محافظة تعز انه 
يتابع بشكل شخصي قضية اغتصاب الطفلة مرام 
وهيب وان القضية من أولويات اهتمامه، موضحا 
أن عملية إكمال التحريات والتحقيقات القانونية 
من قبل األجهزة المختصة تجري على قدم وساق. 
ووجه المحافظ األجهزة األمنية بالمحافظة 
بإيالء هذه القضية اهتمامًا كبيرًا..وسرعة البت 
فيها وتقديم الجناة إلى العدالة ليكونوا عبرة 

وينالون الجزاء الذي يستحقونه. 
وقال شوقي هائل: أن هذه الجريمة البشعة ال 
يمكن لها أن تمر وال يمكن لنا أن ننام دون أن 
تنصف البراءة التي انتهكت .. وإنني كمسئول 
وكأب ال يمكن لي أن أتهاون بالمتابعة وتنفيذ 

القانون.
هذا وقد زار محافظ تعز والد الطفلة مرام في 
منزل عائلتها.. وأكد لهم أن مرام هي ابنة تعز 
كلها وأن كافة أبناء تعز سيقفون صفا واحدا إلى 

جانبهم حتى ينال المجرمون جزاءهم الرادع. 
ووجه المحافظ رسالة لكل من يمكنه اإلدالء 
بأي معلومات التعاون مع جهاز البحث الجنائي 

واألجهزة األمنية .
وكانت الطفلة مرام وهيب التي وجدت مقتولة 
في تعز قد تعرضت لحادث اغتصاب بشع وأحدثت 
الجريمة ردود أفعال كبيرة اهتزت لها المحافظة، 
وقامت األجهزة األمنية بتعز بتحريات واسعة 
وعملية تحقيق دقيقة بالحادث بهدف القبض 

على الجناة.
جدير ذكره أن هناك عددًا من المشتبه بهم 
محتجزون لدى البحث الجنائي على ذمة التحقيق . 

أعرب عدد من رجال الدين في  
السعودية عن ارتياحهم لقرار 
إلغاء مشاركة الطفلة البحرينية حال 
الترك، التي اشتهرت بأغنية »زهقانة« 
في مهرجان في السعودية، وذلك ألن 
10 سنوات  الطفلة البالغة من العمر 
»راقصة فاتنة« بحسب ما أف��اد موقع 

»نورت«.
وج��اء في تغريدة على صفحة في موقع 
»تويتر«  حسب موقع روسيا اليوم تعود 
لعضو الجمعية السعودية للدراسات 
الدعوية والمشرف العام على موقع 
»حياة اإلسالم« حمد الحريقي ان 
»حال الترك مغنية بحرينية وراقصة 
فاتنة ومُنعت في الشرقية وبلغني 
لزيتون  ا مهرجان  ف��ي  مشاركتها 
بالجوف فليتها تُمنع في منطقة الجوف 

خير«.
وقد أثارت هذه التغريدة الجدل بين عدد 
كبير من نشطاء االنترنت، فيما حظيت بتأييد 
مجموعة من الدعاة الذين باركوا قرار إلغاء 
مشاركة الطفلة. وكان الحريقي أحد الذين 
عبروا عن سعادتهم بمشاركة ثانية في 
الموقع ذاته حيث كتب: »أبشركم .. تم منع 

حفلة حال الترك. فالحمد هلل كثيرًا.

إلغاء مشاركة الطفلة حال الترك في 
مهرجان سعودي ألنها »راقصة فاتنة«

المرأة في مختلف األحزاب والتنظيمات السياسية تدرك تمامًا أنها لن تصل الى مواقع صنع القرار اال من خالل الوقوف صفًا واحدًا في طريق العمل  
من أجل تحقيق الشراكة الفعلية في كافة مجاالت الحياة، وفي الفترة الحالية تسعى المرأة عبر شتى السبل من أجل الوصول الى مواقع صنع القرار 
في سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بنسبة ال تقل عن الـ%30، ولهذا بدأت بعض الناشطات السياسيات العمل بهذا االتجاه وخاصة ونحن 
على مشارف انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المرتقب على تكوين تشبيك نسوي يضم النساء من كافة المكونات واألحزاب والمستقالت للعمل معًا على تعزيز 

شراكة المرأة ودعمها للوصول الى مواقع صنع القرار.
حول هذه الشبكة النسائية وما تهدف اليه المرأة من خاللها وحول طموح المرأة عمومًا في الفترة القادمة تحدثت لـ»الميثاق« عدد من الشخصيات 

استطالع: هناء الوجيهالقيادية من مختلف األحزاب وكانت هذه الحصيلة التي خرجنا بها.


