
في البداية تحدث رئيس منظمة سياج احمد 
القرشي  قائاًل: ان قضية اختطاف األطفال الذين 
يمثلون فئة بالغة الضعف ومن المعيب ان يكون 
هناك  تخاذل من الجهات المعنية بما فيها وزارة 
الداخلية والحكومة تجاه هذه الجريمة التي يجب 
التعامل الحازم مع مرتكبيها ، المؤسف جدا ان وزير 

الداخلية السابق  تحول الى مصلح 
اجتماعي او وسيط بين اسرة  

الطفل المختطف والخاطفين .
واج�����ده�����ا ف����رص����ة  ل��ن��ع��ل��ن 
استنكارنا  لقرار تشكيل لجنة 
رئ��اس��ي��ة  ل��ل��ت��وس��ط  ل���دى نت  
قاموا مؤخرا بخطف طفل من 
محافظة حضرموت اواخر شهر 
مارس المنصرم والذي اقتيد الى 
محافظة شبوة بهدف الضغط 

على قبيلته  من اجل سداد مديونية على احد افرادها   
ورغ��م تشكيل الوساطة اال ان اللجنة فشلت حتى 
االن في االف��رج عن الطفل. وطبعا هذا التهاون و 
التعاطي مع مرتكبي جرائم االختطاف باإلضافة الى 
ذلك نجد  معظم  جرائم اختطاف االطفال ال تذهب 
الى المحاكم مما يشجع  مرتكبيها و يجعلهم يفلتون 

من العقاب .
وطالب القرشي بتوجيه البرامج واالنشطة التي 
تهدر عليها ام��وال طائلة في مجال الطفولة في 
جوانب غير ذات اهمية نحو قضايا مهمة مثل هذه 
القضية الخطيرة وغيرها من القضايا المؤثرة على 

حياة الطفل ومستقبل المجتمع . 

و اختتم رئيس منظمة سياج حديثة  قائاًل: 
اتمنى ان تعود ثقافة العيب و العار التي كانت ضمن 
قيم المجتمع اليمني حيث ال يتم التعرض للنساء 
واالط��ف��ال مهما ك��ان��ت االس��ب��اب 
وال يوجد أي مبرر يغفر عملية 
االعتداء على أي حق من حقوقهم 
و م��ن ج��ان��ب اخ��ر الب��د ان يكون 
ات رادعة لمرتكبي  للدولة اج��راء
مثل هذه الجرائم من اجل الحد 

منها  . 

 توسط قبلي 
وي��ق��ول المحامي اك���رم نعمان 
مسئول الحماية والمناصرة بالمنظمة: من خالل 
القصص الواقعية لألطفال كانت عمليات االختطاف 
تتم غالبا في وس��ط العاصمة وم��ن ام��ام او داخل 
ال��م��دارس وع��ل��ى خلفية قضايا ث��ار او ممتلكات 
اوخ��الف��ات مالية او اف���راج ع��ن س��ج��ن��اء، وغالبية 
القضايا تحل  قبليا بعيدا عن القضاء وتدخل وزارة 
الداخلية كمصلح اجتماعي وف��ي بعض القضايا 
يكون المختطفين من الشخصيات االجتماعية 
البارزة او مسؤولين او مشايخ وربما من منتسبي 
الجيش  واالمن, كما ان الدافع الرئيسي الختطاف 
األطفال يضم جانبين االول جنائية محضة لتحقيق 
اغراض شخصية كما حدث في قصة الطفلة مرام 

واغتصابها وقتلها في تعز , والدافع الثاني يكون 
على اث��ر ال��ن��زع��ات وال��ض��غ��ط ب��ه��دف االن��ت��ق��ام او 
المطالبة بمديونيات او فدية او بهدف االستغالل 

واالت��ج��ار او ارغ��ام االهالي على 
تقديم تنازالت معينة . و في 
كل االحوال يظل القانون والدولة 
والعدالة غائبة و يظل التحكيم 
القبلي او الحلول المنفردة او 

القبلية هي السائد.
انهيار داخلي  

و في ذات الشأن يتحدث احد 
اق���ارب  الطفلة هديل الطفلة 
ذات السبعة اع����وام  ال��ت��ي تم 

اختطافها هي و اخيها احمد وال��ذي عمرة ست 
سنوات من ساحة مدرسة في حي السنينة في امانة 
العاصمة قائال : تم اختطاف هديل و اخيها من 
المدرسة و استمرت فترة غيابهما عن المنزل مدة 
48يوما هذه الفترة كفيلة بتدمير الطفلين نفسيًا  
وكذلك االبوين وافراد اسرة الطفلين، كان االختطاف 
بسبب خالف بين ابو الطفلين واحد التجار على مال 
ومن اجل الضغط على والد الطفلين لتسديد المبلغ 
اختطف  طفليه, أي نوع من التفكير هذا الذي اصبح 
موجود وكيف يمكن لبشر ان يقحم اطفال ابرياء في 
مثل هذه الخالفات واين القانون والدولة للتصدي 
لمثل هذه الجرائم  وردع و معاقبة مرتكبيها حيث 

ال يقف تأثيرها عند حد االعتداء واالختطاف فحسب 
ولكن اثارها تمتد نحو المستقبل و ترافق الطفل و 
ذويه بعقد و خوف نفسي و تحطم و انهيار داخلي 

يستمر طول حياتهم. 
 ويواصل خال الطفلين حديثة  قائاًل: منذ يوم 
االختطاف وحتى اليوم وام الطفلين تعاني من توتر 
نفسي شديد وال تقبل ان يذهب 
ابنائها الى المدرسة وتخاف عليهم 
من الخروج الى الشارع او الوقوف 
بجانب باب المنزل وذل��ك الخوف 
ليس في قلبها فقط لكنة كذلك 
ف��ي قلوب اف���راد اس��رة الطفلين 
واق��ارب��ه��م كلهم ..ه���ذا الخوف 
جاء بسبب ان هناك من يستبيح 
اختطاف االطفال ألي سبب وفي 
المقابل ال توجد دول��ة او قانون 
يعاقب مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة والمدمرة  

 طفل يروي مأساة خطفه 
الطفل البراء الشريحي احد ضحايا االختطاف فقد 
ظل مدة ثالثة اشهر مختطف وبعد وساطة قبلية 
تم االفراج عنه وقد عبر عن مشاعرة بقوله: ثالثة 
اشهر وانا كنت مختطف عند اولئك الناس قيدوني 
وعندما كنت ابكي كانوا يقومون  بضربي, عدت االن 
الى بيتنا وانا خائف جدا ان اتعرض لالختطاف مرة 
اخرى ومن بل أي شخص .. لذلك ال اريد الذهاب الى 
أي مكان واريد ان اظل في بيتنا.. اذا خرجت اشعر 
بالخوف  خاصة عندما اكون لوحدي بعيد عن أمي 

وأبي .

إشراف:

هناء الوجيه

❝المحامي نعمان: 
االختطاف يتم من 

أبواب المدارس 
لالنتقام أو المتاجرة

❝ طفل مختطف:
قيدوني وضربوني

وصرت اخاف الذهاب 
الى المدرسة

أحالم عون رئيسًا للجنة النقابية في االستثمار
انتخب موظفو الهيئة العامة لالستثمار أحالم عون رئيسًا للجنة النقابية في 

الهيئة إلى جانب أربعة أعضاء للهيئة اإلدارية للجنة النقابية. 
وأكد رئيس الهيئة العامة لالستثمار الدكتور يحيى صالح محسن لوكالة )سبأ( 
حرص الهيئة على االرتقاء بالعمل النقابي، وتعزيز التفاعل الخالق بين موظفي 
الهيئة القائم على التكامل والتشارك في اإلرتقاء بمستويات األداء وصون الحقوق 

وضمان تأديتهم العمل وفقًا للمهام الموكلة إليهم.
بدورها أكدت أحالم عون أنها ستعمل على تحقيق المطالب المشروعة لكافة 
الموظفين.. وإيجاد بيئة عمل آمنة تخلق روح االبداع والتنافس لدى الموظفين، 

وتحافظ على حقوقهم المشروعة.
حضر انتخابات لجنة النقابة ممثلو االتحاد العام لعمال اليمن.

 »بطولة« األنــــذال
س��جلت جرائم اختطاف االطف��ال في بالدنا 
أرقام��ًا مرتفعة ه��ذا العام بي��ن االنتهاكات 
الت��ي يتعرض لها الطفل  ف��ي اليمن .. وقد رصدت 
منظمة س��ياج حدوث  124 حالة اختطاف ألطفال 
ضم��ن اكثر من 150 حال��ة تعرضت لالختطاف عام 

2013م، بينهم 19 فتاة..
 ع��دد م��ن المتخصصي��ن والعاملي��ن ف��ي قضايا 
الطفول��ة وبعض اقارب ضحاي��ا االختطاف تحدثوا 
»الميث��اق« عن  ه��ذه الظاهرة الخط��رة وآثارها  ل�
وانعكاساتها السلبية في سياق االستطالع التالي : 

ات��خ��ذ مطعم ف��ي م��دي��ن��ة تبوك 
السعودية أول خطوة من نوعها في 
المملكة فكل مجموعة الطهي فيه 
من النساء، كما تعمل فيه مضيفات 

لخدمة النساء والعائالت. 
المطعم يملكه رج���ل األع��م��ال 
السعودي حاتم الجولي وبدأ العمل 

قبل ثالثة أشهر. 
وق����ال ال��ج��ول��ي ص��اح��ب مطعم 
)تبوك زمان (: إنه اصطدم ببعض 
ال��م��ع��ارض��ة م��ن المجتمع المحلي 
لسعيه إلى توظيف نساء في المطعم 

لكنه نجح في تنفيذ مشروعه. 
واضاف: أردنا أن نتميز في المطعم 
بأن نقوم بتشغيله بواسطة األيدي 
والكوادر النسائية السعودية بمن 
فيهن الطاهيات ونقدم المأكوالت 
طبخ في 

ُ
الشعبية والطواجن التي ت

الفخار، ونتمنى أن يكون المشروع 
متميزًا بهذا الشيء ونحقق النجاح 

إن شاء الله." 

وقالت مضيفة في المطعم تدعى 
ه��ن��ادي البلوي: "ن��ق��دم مشروبات 
ساخنة ومشروبات باردة واألعشاب 
وأنواعًا من القهوة.. الحمد لله فيه 
أري��ح��ي��ة م��ن ال��ع��وائ��ل السعودية 
كوننا عامالت سعوديات.. ونالقي 
استحسانًا وتأييدًا وتشجيعًا للفكرة 

وهذا الشيء يحفزنا لألفضل". 
ويالقي المطعم إقبااًل متزايدًا من 
الزبائن الذين تستهويهم أصناف 

ال��ط��ع��ام ال��س��ع��ودي��ة التقليدية، 
كما رحب كثير من رواد المطعم 

بمبادرة توظيف النساء. 
وأج��رى العاهل السعودي الملك 
لعزيز سلسلة  لله ب��ن عبدا عبدا
م��ن اإلص��الح��ات ف��ي المملكة منها 
تعزيز دور ال��ن��س��اء ف��ي المجتمع 
وف��ي ال��س��ي��اس��ة.. لكن بعض تلك 
اإلصالحات القى معارضة من رجال 

الدين المحافظين.

نساء يعملن
 بمطعم للعائالت 

المرأة
والطفل
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يعد العسل مطهرًا طبيعيًا ومقشرًا للبشرة فهو يجعلها متوهجة 
والمعة ويغذى ويقشر وينقي البشرة ويجعلها أكثر جمااًل، وهناك 

مجموعة من استخدامات العسل لتحصل على بشرة جذابه منها:
1- يمكنك غسل وجهك بالعسل مرة او اثنتين في االسبوع للحفاظ 

على بشرة ناعمة وخالية من العيوب . 
2- استخدمي ماسك العسل والطماطم لمدة من 15الى 20 دقيقة 
فهو يجعل البشرة رطبة فتحصلي على بشرة متألقة والمعة واكثر صحة. 
3- يستخدم العسل كعالج للبشرة فى حالة وجود الندوب او آثار لحب 

الشباب وغيرها. 
4- يعتبر العسل من افضل الكريمات المرطبة لبشرتك من خالل وضع 

العسل عليها لمدة 10 دقائق وغسله بعد ذلك بالماء الدافىء . 
5- للعسل ف��وائ��د كثيرة اي��ض��ًا للحفاظ على الشعر ق��وي��ًا والمعًا 
باستخدامه مع زيت الزيتون على الشعر لمدة ساعة وغسل الشعر 

بعد ذلك . 
6- يساعد العسل البشرة فى مقاومة ظهور الشيخوخة والتجاعيد. 

7- للحصول على بشرة المعة ومتوهجة يتم خلط ماء الورد مع ربع 
كوب من العسل ووضعه على الوجه لمدة ربع ساعة ثم غسل الوجه 

بالماء البارد . 
8- قومي بأستخدام العسل مع الحليب لتخفيف الخطوط والتجاعيد و 
بعمل ماسك من العسل والحليب وضعيهم على جلدك ثم قومي بشطفه 

بالماء الفاتر وستحصلين على بشرة رائعة . 
حصى على الجلد والبشرة .

ُ
للعسل فوائد ال ت

5 فوائد صحية للزواج
كشفت دراس��ة حديثة شملت 3.5 مليون شخص في امريكا أن 
المتزوجين يقل لديهم خطر اإلصابة بأمراض القلب من العازبين 

وتنخفض مخاطر إصابتهم بأمراض األوعية الدموية وغيرها..
وأكدت أن الزواج السعيد يقلل من آثار اإلجهاد ويحقق نتائج ايجابية 

منها:
- انخفاض خطر اإلصابة بأمراض القلب.

- أقل عرضة للموت المفاجئ، حيث أظهرت الدراسة أن 4،802 من 
األمريكيين المتزوجين أقل عرضة لخطر الوفاة المبكرة.

- انخفاض خطر االصابة بالسكتة الدماغية، حيث اظهرت األبحاث 
أن الرجال المتزوجين تقل لديهم مخاطر اإلصابة بالسكتة الدماغية..

- الحصول على عظام أقوى، حيث اظهرت البحوث أن 632 من الرجال 
 باألرامل والمطلقين.

ً
المتزوجين في امريكا لديهم عظام أقوى مقارنة

 اختطفوا العام الماضي
ً
124طفال

ًالقرشي: كل الخاطفين يفلتون من العقاب
العسل لبشرة أكثر جماال

13 ألف دوالر غرامة لمن 
يضرب زوجته في السعودية

ا 
ً
تبدأ السعودية هذا االسبوع تطبيق قانون يعاقب ضارب زوجته بتعويضها مبلغ

يصل إلى 50 ألف ريال )نحو 13.3 ألف دوالر( وال يقل عن 5 آالف ريال، على أن 
ُيلغى التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو في حال وفاتها، لتصبح العقوبة كما 

هي مقررة شرًعا.
 ولم يقتصر قانون العقوبة على التعويض المادي ، وإنما أضاف السجن لمدة ال تقل 

عن شهر وال تزيد عن عام. وفي حال تكرار الضرب، تتضاعف العقوبة. 
ونسبت صحيفة سبق السعودية اإللكترونية لمحمد الحربي، مدير عام الحماية في 
وزارة الشؤون االجتماعية، قوله: إن حقوقيين وضعوا تلك الالئحة بهدف الوصول 
ألقصى درجات الجودة، "فلم نتدخل في صياغة الالئحة التنفيذية للنظام، بل من 

وضعها الحقوقيون وجمعية حقوق اإلنسان".


