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وفاة 4 فتيات غرقًا في بئر بالضالع
ف��ت��ي��ات يمنيات   أرب���ع  لقيت 

في  غرقا  الخميس  مصرعهن 
إحدى أبار مديرية قعطبة التابعة لمحافظة 
الضالع ، بعد أشهر على وفاة ثالث فتيات 
أخريات في أحد السدود المفتوحة لحجز 
المياه في ذات المنطقة التي تعيش حالة 
من جفاف المياه وشحة االمطار في هذه 

االيام.
وأكدت مصادر محلية إن الشابات األربع 
لقين مصرعهن، غرقا في إحدى أبار المياه 
لتابعة  ا منطقة شليل،  المفتوحة في 
لمديرية قعطبة والمشهورة بزراعة القات 

، مشيرة إلى ان اهالي المنطقة عثروا 
عليهن، وقد فارقن الحياة، بعد ساعات 
من غرقهن في البئر التي ذهبين اليها 

معا للبحث عن المياه.
يذكر أن حالة من الحزن تخيم على سكان 
المنطقة بسبب الحادثة التي أودت بحياة 
أربع من فتيات من المنطقة ومازلنا في 
بداية شبابهن، وفي حين ماتزال ظروف 
حادثة غرقهن او الطريقة التي سقطنا 
بها جميعا الى البئر مجهولة، ومثار قلق 
واستغراب كبيرين من قبل أهالي المنطقة 

وأسرهن على وجه خاص.

قتل مسنة في الـ 80 من عمرها بحثا عن المال
لقيت المسنة مريم ه��ادي الكريبي  

والتي تبلغ من العمر 80 عاما في عزلة 
الصرابي منطقة بني حديد بمديرية بني العوام 
محافظة حجة حتفها بعد تعرضها لعدة طعنات 

على أيدي عصابة مجهولة االسبوع الماضي.
ونقل موقع الخبر عن أحد اقارب المسنة أن 
عناصرمجهولة  »تسللوا إلى غرفة المرأة وقاموا 
بتكبيلها إلى السرير وشد الحبال والغتر عليها 
وخنقها حتى الموت وسرقة بعض مقتنياتها، 
ومما زاد األمر سوًء أنه  وجد على جثتها آثار 

أج���زاء من  تعذيب وطعنات متفرقة على 
جسمها«.

وأضاف :أن المرأة المسنة »كانت تصوم أيام 
البيض وتعيش بمفردها في منزلها، وأثناء 
محاولة احدهم إيقاظها لتتناول وجبة السحور 
وجدوها قد فارقت الحياة وهي مشدودة إلى 

سريرها وعليها آثار التعذيب«.
وأرجع المصدر سبب الجريمة الى »الجشع 
والطمع وتوهم مرتكبي الجريمة وجود كمية 

من الذهب والمال مع تلك المسنة«.

خفض المساعدات الغذائية لفتيات اليمن
ذكر برنامج األغذية العالمي  

أن���ه ق���دم ح��ص��ص��ًا غذائية 
منزلية إلى 53 ألف فتاة بالمدارس 
اليمنية خالل العام الدراسي 2012-
2013.م وتقدر الحصص الغذائية ب� 
150 كجم من القمح و8 كيلوجرامات 

من الزيت النباتي سنويًا ..مشيرا الى 
ان تلك الكمية تكفي لتوفير الدعم 
الغذائي ألسرة مكونة من سبعة أفراد. 
وفيما يتعلق باستمرار المساعدة   للعام 
الدراسي 2013-2014م، بغرض 
تشجيع الفتيات اليمنيات على الذهاب  

إلى المدرسة اوضح  برنامج األغذية 
العالمي على موقعه اإللكتروني أنه 
الحصص  أن تنخفض  المرجح  من 
الغذائية المقدمة للفتيات الملتحقات 
في  المدارس إلى حوالي 35000 فتاة 

بسبب نقص التمويل .

مسئولة المشاركة المجتمعية بمؤتمر الحوار لـ»الميثاق«:

نحرص على مشاركة الفئات التي لم تدخل الحوار

۹  ف��ي البداية حدثينا عن   
اهمية المشاركة المجتمعية 
واثرها االيجابي في مؤتمر 

الحوار الوطني؟
من المهم جدا في الحوار ان يكون 
الجميع مشارك وان تمثل وتعرض 
المجتمع  افكار ورؤى كل فئات 
لدعم ومناصرة قضايا المواطنين 
المختلفة وم��ن خ��الل المشاركة 
المجتمعية يمكن تعويض وتحسين 
فرص مشاركة الفئات التي لم يتم 
تمثيلها في ال��ح��وار، فمن خالل 
ه��ذه ال��م��ش��ارك��ة تعطى فرصة 
لمخرجات وقرارات الحوار ان تلقى 
اعلى نسبة من القبول المجتمعي 
مما يسهم في تحقيق التطلعات 
واآلمال المرجوة من الحوار ولذلك 
انشئت وحدة المشاركة المجتمعية 
ضمن االمانة العامة للحوار الوطني 
الشامل م��ن اج��ل تحقيق مبدأ 
المشاركة المجتمعية لكل مواطن 
ولدعم ومناصرة قضايا المواطنين 

المختلفة.
آليات ووسائل

 ۹  م��اه��ي ال��ي��ات ووس��ائ��ل 
تحقيق المشاركة المجتمعية 

الفاعلة ؟
فيما يخص اآلل��ي��ات والوسائل 
لمجتمعية  ا كة  ر لمشا ا لتحقيق 
ف��ي ال��ح��وار تتوافر العديد من 
الوسائل منها منظمات المجتمع 
لتي  ا لبحثية  ا لمراكز  وا لمدني  ا
تعمل على استقصاء آراء الجمهور 
حول قضايا المؤتمر وكذلك من 
خ��الل تنفيذ ن��دوات وورش عمل 
وابحاث استطالعية على مستوى 
المجتمعات المحلية والخروج بتقارير 
واوراق عمل تلخص المخرجات 
وت��رف��ع ال���ى وح���دة ال��م��ش��ارك��ة 

المجتمعية، كذلك هناك 
خيم الحوار وتهدف إلتاحة الفرصة 
امام المواطنين لاللتقاء ومشاهدة 
فعاليات الحوار عبر شاشات عرض 
وواللقاء بممثلين عن االمانة العامة 
للحوار واالج��اب��ة عن التساؤالت 
اي��ض��ا يلعب االع��الم  المختلفة 
دورًا فاعاًل كوسيلة لنقل فعاليات 
ومجريات المؤتمر للمواطن، إضافة 
إلى البرامج التلفزيونية الميدانية أو 
المناقشات المركزة مع المختصين، 
كما ان لإلذاعات المحلية دورًا مهمًا 
ف��ي إي��ص��ال أص���وات المواطنين 
للمشاركين في الحوار كما توفر 
ك  هنا و لمجتمعية  ا كة  ر لمشا ا
نوافذ مفتوحة وحرة للمشاركين 
من قطاعات المجتمع من خالل 
منتديات عبر موقع األمانة ومواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وك��ذل��ك 
استقبال أي مقترحات عبر خطوط 
هاتف )ساخنة(، وعناوين البريد 
االل��ك��ت��رون��ي ال��خ��اص ب��األم��ان��ة 

والفاكس وتقوم فرق العمل بتنفيذ 
ل��ق��اءات مباشرة م��ع المواطنين 
المرتبطين بمواضيع النقاش بناًء 
على جلسات استماع نفذها فرق 

العمل في محافظات الجمهورية.
تنظيم فعال

 ۹  ك��ي��ف ت��ت��ع��ام��ل وح���دة 
مع  المجتمعية  ل��م��ش��ارك��ة  ا
المشاركات وه��ل تصل الى 

فرق العمل؟
تسعى األمانة لتوفير أكبر قدر 
الفعال  والتنظيم  الشفافية  من 
إط��الع  و  لمجتمعية  ا للمشاركة 
المجتمع أوال ب��أول على تقارير 
ليتسنى  لمجتمعية،  ا ركة  لمشا ا
تهم  كا ر مشا تتبع  كين  ر للمشا
ووصولها لفرق العمل المتخصصة، 
وت��ق��وم األم��ان��ة ب��اط��الع الجهات 
والهيئات المقدمة للمقترحات عن 
خط سير مقترحاتهم، وال��ردود 
المقدمة من فرق العمل عليها.. 
وبناء على ذلك يكون هناك أليه 

تعقب للمشاركات المرسلة من 
جميع وسائل االتصال ورفع بيانات 
المشاركين بشكل دوري في موقع 

االمانة العامة.
المشاركات

 ۹  عدد المشاركات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي حتى االن 
وم��دى تفاعل فرق العمل مع 

هذه المشاركات ؟
نرفع التقرير كل يوم اثنين وقد 
وصل عدد المشاركات حسب اخر 
تقرير الى 317 مشاركة عبر البريد 
االلكتروني و388 عبر الفيس بوك 
نحرص على تصنيفها أواًل بأول 
وارسالها الى فرق الحوار كٍل في 
مجال عمله ونحاول ايضًا ان نوضح 
للجمهور المشارك ان اعضاء الحوار 
ليسوا جهة مخوله باتخاذ اي قرار 
ولكنهم يسهمون في عكس مظالم 
الناس الن البعض يرفع مظالمه 
الى مؤتمر الحوار وهو يأمل في 
حلول قريبة ونحن نوضح لهم بأن 
اعضاء المؤتمر يعكسون مطالبهم 
ومظالمهم في شكل بنود ومواد 
ومخرجات تحتاج الى تنفيذ و لذلك 
يظل التواصل المجتمعي من ادوات 
الدعم والمناصرة والضغط من اجل 

تنفيذ تلك المخرجات.
 ۹  كلمة اخيرة؟

اريد ان اوضح مجددا ان المشاركة 
المجتمعية تعكس اهمية كبيرة 
للتأثير بشكل ايجابي على تنفيذ 
ما ينبثق عن الحوار الوطني وهو 
كذلك فرصة إليصال الصوت الذي 
لم يتسن له المشاركة والتمثيل 
في مؤتمر الحوار الوطني، كما 
أنه حزام االمان للمرحلة القادمة 
لتبني المخرجات والضغط من اجل 
تنفيذها ومن هذا المنطلق اتمنى 
ان يستغل الجميع فرصة اتاحة 
المجال للمشاركة المجتمعية بحيث 
يشارك الجميع في الداخل او الخارج 
بما يثرى الحوار الوطني وينعكس 
ايجابيا على مخرجاته وبما يسهم 
في تلبية كافة اآلم��ال وتطلعات 

الشعب اليمني.

المشاركة المجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني هي حزام امان مجتمعي للضغط من اجل تنفيذ المخرجات المنبثقة عن  
الحوار بما يلبي تطلعات وطموحات فئات المجتمع اليمني ومن جانب اخر تسهم في اتاحة الفرصة لمشاركة كافة الفئات 
التي لم تمثل في مؤتمر الحوار من خالل خطة مشاركة مجتمعية وقنوات تواصل تمكن الجمهور من طرح األفكار وإيصال أصواتهم 
إلى فرق عمل الحوار خاصة وان المواطن يتطلع بأمل كبير مخرجات الحوار هذا ما بدأت بتوضيحه الدكتورة أمل عبدالقادر مدير 
وحدة المشاركة المجتمعية في االمانة العامة للحوار الوطني في الحوار الذي أجرته مع صحيفة »الميثاق« وقد اجابت على عدد 

من التساؤالت.. وإلى نص ما جاء:

يلعب اإلعالم دورًا فاعاًل 
في التعريف بما يدور بين 

المتحاورين

تلقينا نحو 800 مشاركة 
عبر البريد االلكتروني 

والفيسبوك

نساء قعطبه يقطعن طريق صنعاء 
-عدن احتجاجا على قطع مياه الشرب

الضالع-محمد الشعيبي

خرجت العشرات من النساء في مدينة  
للتظاهر ضد  الضالع  قعطبه محافظة 
انقطاع خدمة المياه عن المدينة، وقمن 
بقطع الطريق العام )صنعاء -عدن( لمدة ساعتين.. 
تلتها مسيرة رجالية وصلت إلى مكان تجمهر المسيرة 
النسائية ورفعت الالفتات المنددة بالعقاب الجماعي 
للمواطنين والمتمثل في قطع مياه الشرب عن االالف 

من المواطنين بمدينة قعطبة.
وحمل المتظاهرون حكومة ال��وف��اق الوطني 
مسئولية تفاقم معاناة المواطنين وخاصة في جانب 
مياه الشرب والكهرباء كونها من الخدمات األساسية 

التي ال يجوز التالعب بها.

عراك باأليادي بين متسوالت 
يمنيات وسوريات

شهدت العاصمة صنعاء أمس عراكًا بين  
متسوالت يمنيات ومتسوالت سوريات في 

جولة عمران شمال العاصمة .
حيث قامت عدد من المتسوالت اليمنيات باالعتداء 
على متسوالت سوريات أدى الى إصابة سورية 

بجروح وخدوش في الوجه .
وحسب شهود عيان فإن اليمنيات اتهمن السوريات 
بقطع أرزاقهن، مطالبات اياهن بسرعة الرحيل من 

الجولة كونها مكانًا مخصصًا لليمنيات .
تدخل المواطنين أدى الى إنهاء العراك.


