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اطمأنت االستاذة فائقة السيد مستشارة رئيس
الجمهورية لشئون المرأة في اتصال هاتفي على
صحة الزميلة اإلعالمية سونيا مريسي والتي ترقد حاليا في
إح��دى المستشفيات السعودية بالرياض لتلقى العالج من
مرض عضال وسط تجاهل رسمي .وعبرت السيد في تصريح
صحفي عن قلقها البالغ على صحة اإلعالمية المتألقة سونيا
مريسى ..متمنية لها الصحة والعافية..
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هناء الوجيه

تواصلت مع وزي��ر االع�لام األس�ت��اذ علي
مشيرة إل��ى أنها
ً
العمراني والذي كان متفاعال بشكل كبير تجاه ما ينبغي القيام
به تجاه الزميلة مريسى والوقوف إلى جانبها في محنتها التي
تعاني منها حتى تتجاوزها بسالم.
مؤكدة أن اإلعالمية سونيا مريسى تعد من ابرز اإلعالميات
الالتي لهن عطاء متميز في خدمة الوطن ولها بصمات مشرفة
في المجال اإلعالمي وفي دعم ومناصرة قضايا المرأة اليمنية .

الحديدة

طاعون الطفولة

التغذية ف��ي بالدنا ..ومن المرعب ان نعرف
مخيفة يعلن عنها في اطار التقارير الصادرة والتي تكش��ف عن مدى س��وء ً
ارق��ام ً
ان هناك طفال واحدًا يموت من بين كل اثنين بس��بب س��وء التغذية بمعدل  250طفال كل يوم ..كما يعاني  % 15منهم من
التقزم ..وهذه األرقام المخيفة أتت حصيلة عدد من العوامل ومن ذلك الفقر وصعوبة الحصول على لقمة العيش وغيرها من العوامل التي
يعاني منها المواطنون اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا والتي تحول دون حصول الطفل على الغذاء الكافي وتوفير احتياجاته ومتطلباته،
ان النزول للميدان يظهر الواقع الذي يعد اش��د ايالمًا من الصورة التي تنقلها العبارات والتقارير فالوضع حقًا يكش��ف ان أطفال اليمن
بحاجة ماسة إلى تكثيف الجهود واالهتمام بقضاياهم وما يعانونه من تحديات ومشاكل واإلسهام في الحد من االوضاع المتردية.
وفي هذه المساحة ومن خالل النزول الميداني الصحفي -والذي نظمته منظمة رعاية االطفال في اليمن-الى بعض مناطق ومديريات
وقرى محافظة الحديدة شاهدنا في الواقع صورًا مؤلمة جدًا وحياة بؤس تدمي القلب يعاني منها أبناء تلك المناطق ،واالشد ايالمًا ان
الحكومة ال تلتفت للتخفيف من معاناة المواطنين وكأن سكان تلك االماكن ليسوا من اليمن حيث ان الخدمات األساسية شبه منعدمة
وال يرى المواطن فيها اال بعض االنش��طة والبرامج المحدودة التي يتم تنفيذها من خالل بعض المنظمات الدولية الداعمة كمنظمة
رعاية االطفال واليونيسف.
وإللقاء الضوء على اوضاع تلك المناطق التقت «الميثاق» بعدد من المواطنين وعدد من المختصين ..وهذه هي الحصيلة :

 بداية تحدثت رزيقة عوض حسن -مواطنة من قريةالدنابجة عزلة المغرس مديرية التحيتا القريبة من مدينة
زبيد -قائلة  :نحن ننتظر الدكتور أن يأتي إلينا في كل
اسبوع او في كل ّشهر ليعالج ابناءنا ،ال يوجد لدينا مركز
صحي وال نملك إال عشة نعيش فيها وهي قريبة من بيت
العاقل .والعاقل قال انه ممكن يعطي قطعة ارض لنا من
اجل بناء مركز صحي ولكن القرية وحدها ّبدون تعاون ودعم
صعب يوجدوا المركز  ,ونحن ال نملك إال عشة ونفرح لما
يجي الدكتور يعالج أوالدنا من المرض.
بعد الخدمات
وتقول صفية فتاح مدنمبج من نفس المنطقة في رد
على سبب زيارتها للمركز  :من شدة خوفي على حفيدي
من الموت الذي يحصد أرواح العديد من األطفال الذين
يمرضون علينا ف��ي القرية وال نجد حيلة لمعالجتهم
والمشكلة أن حفيدي مريض منذ أيام وعندنا مركز صحي
والطبيب ال يأتي إال يومًا في االسبوع ولكن الحمدلله الطبيب
يعطي العالج ويهتم بالولد واآلن اصبح افضل  .واريد ان
اقول انا نقلت حفيدي الى المركز لكن هناك اسرًا كثيرة
بعيدين ال يستطيعون اسعاف ابنائهم وال شراء الدواء وال
الحصول على ابسط الخدمات .
توعية ومعلومات
أما المواطن جبار على احمد حسن -من منطقة بيت
الفقيه -فقد تحدث عن اهمية الرعاية الصحية ،وقال :كان

والدي يعاني من ضعف شديد واذا لم يتم اخذه الى الوحدة
الصحية كان من الممكن ان يفقد حياته لكن الحمد لله ان
الفرق الطبية المتنقلة موجودة والطبيب الذي يأتي إلينا
كل اسبوع ومع كل زيارة اعود به إليه واخذت معلومات
قيمة عن كيفية استخدام االدوي��ة وكيف نغذي الطفل
ونحافظ عليه.
دور حكومي مغيب
يقو ل الدكتور انور المشولي -طبيب معالج في منطقة
بيت الفقيه  :نحن نعمل في بيت الفقيه لتلبية احتياجات
المواطنين نظرًا لضعف الرعاية الصحية فيها وبالذات لدى
االطفال حيث يعانون في هذه المنطقة من سوء تغذية
شديد واحيانًا يوجد اطفال في عمر السنتين او الثالث
واوزان اجسامهم مثل وزن الطفل المولود ..كما أن الشيء
الملفت والمؤلم ان الرعاية الصحية والمراكز الصحية ال
توجد في المنطقة ،والدور الحكومي مغيب في تلك المناطق
ونحن نعمل ضمن فريق طبي متنقل لمنظمة رعاية
االطفال في اليمن ..واريد ان اوضح هنا ان جهود المنظمات
ليس كافيًا وال بد من مضاعفة الجهود والمثابرة على
الشراكة والتواجد الحكومي للخروج من االوضاع المأساوية
التي يعاني منها المجتمع في العديد من مناطق الحديدة.
تثقيف وتوعية
من جانبها تحدثت القابلة أحالم علي عبدالله -التي تعمل
في المركز الصحي في بيت الفقيه -قائلة  :انا متعاقدة وتم

❝ رزيقة :الدكتور
يزور منطقتنا مرة
في الشهر
❝ صفية :أطفال
«التحيتا» بحاجة إلى
من ينقذهم من الموت
❝ د.المشولي :وزن
أطفال «بيت الفقيه» غير
طبيعي بسبب سوء التغذية
❝ أبكر :نبحث عن
لقمة العيش وال نفكر
بحماية األطفال
❝ الصحفية آمنة :على
الصحفيين أن ينقلوا
مآسي أبناء الحديدة
تدريبي من قبل منظمة رعاية األطفال واآلن اعمل في
المركز حيث أقوم بمساعدة الطبيب ،والجانب اآلخر من
عملي هو القيام بالتوعية بين أوساط المجتمع في مجال
التغذية وكيفية رعاية األطفال وكذلك في ما يتعلق بصحة

المرأة والطفل حيث ان للتوعية دورًا كبيرًا في معرفة
الطرق الصحيحة للحفاظ على صحة األط��ف��ال واالس��رة
عمومًا.
مشاريع مدرة للدخل
أما خالد محمد ابكر -احد الصيادين -فقد تساءل عن
المشكلة التي يواجهها أبناء منطقة العرج في مديرية باجل
بالقول  :كيف يمكن ان نتحدث عن أهمية حماية األطفال
من سوء التغذية وتوفير احتياجاتهم والمواطن هنا ال
يملك ما يسديه رمقه ..صحيح هناك مشاريع تنفذها بعض
المنظمات لكنها فقط تعمل على توفير بعض الموارد
النقدية في حين ان المواطن يحتاج الى مشاريع مدرة
للدخل ومستمرة ..الصيادون يحتاجون الى قوارب للصيد
وشباك ومشاريع تساعدهم في الحصول على مصادر توفر
سبل العيش اآلمن ،أما الحكومة فال تهتم ،فكل أبناء مناطق
الحديدة يعانون من اسوأ أنواع الفقر والبطالة وتلك من اهم
أسباب سوء التغذية لألطفال وللكبار أيضًا .
رسالة إعالمية
أمنة هندي -إعالمية من محافظة الحديدة -تحدثت قائلة
 :على الصحفي النزول الميداني الى أرض الواقع ليكشف
حقيقة المأساة التي تعيشها محافظة الحديدة ..وليروي
للناس أيضًا قصصًا إنسانية مبكية وواقعًا انسانيًا مؤلمًا..
هناك مواطنون يفتقرون ألبسط مقومات الحياة ..هناك
أطفال ال يعرفون غير كسرة الخبز وال يعرفون من التغذية
حتى األساسيات ,كما ان االسر في تلك المناطق محرومة
من الخدمات األساسية كتوفير الماء والغذاء والدواء وهذا
الواقع الصعب يتطلب من الجميع ان يكونوا يدًا واحدة
من اجل حماية الطفولة ..وعلى الحكومة ان تعمل من اجل
الحفاظ على امن واستقرار مواطنيها من الناحية السياسية
واالجتماعية واالقتصادية ..كما ان لالعالم دور إيصال
الرسالة الهادفة إلحداث التغيير بهذا الشأن لذلك أتمنى ان
يدرك االعالميون عمومًا ان المسؤولية كبيرة وعليهم أن
ينقلوا الصورة بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق الحياة
الكريمة للجميع .

اتحاد نساء اليمن يكلف فتحية محمد عبدالله لرئاسته
كلف المكتب التنفيذي التحاد نساء اليمن في اجتماع له فتحيه محمد
عبد الله لتتولى رئاسة االتحاد خلفًا لرئيسة االتحاد السابقة الفقيدة
رمزية عباس االرياني.
وجاء في بيان أصدره االتحاد..
بناء على المادة رقم  35, 34, 33من النظام األساسي التحاد
نساء اليمن تم تكليف األستاذة فتحيه محمد عبد الله لتتحمل
رئاسة اتحاد نساء اليمن حتى انعقاد الدورة االنتخابية القادمة
وتبقى مهام كل عضوه من عضوات المكتب التنفيذي حسب
ما هو محدد سابقا وتمارس كل عضوه مهامها وفقا للنظام
األساسي والالئحة الداخلية".
وأض��اف البيان "ويستمر عمل االتحاد في مختلف فروعه
ومراكزه لتحقيق األهداف والمبادئ األساسية لنظامه
والئحته الداخلية و إستراتيجيته العامة".
«الميثاق» تنشر السيرة الذاتية للرئيسة
الجديدة إلتحاد نساء اليمن :

السيرة الذاتيـــة
االسم  :فتحية محمد عبدالله
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