
تقول بشرى المعلمي- مدرسة: اإلخ��اء والترابط 
المجتمعي دون تمييز أو ظلم، االمن واالمان والحرية 
واح��ت��رام الفكر واالتجاهات دون عنف او انتهاك 
هو مطلب وحلم لنا جميعًا، نريد السلم  الذي يبنى 
على تضميد الجراح بمبادئ وقيم وعدالة وإيمان 
بأن الوطن للجميع ويبنى بجهود كل المخلصين من 

ابنائه.. السالم الحقيقي الدافع 
لالستقرار والضامن لديمومته 
والنابع من عقيدة مؤمنة به وهو 
ال��س��الم ال��ذي ت��رع��اه دول��ة قوية 
ويسانده كل المواطنين، عندما 
ن��ص��ل ال���ى ذل���ك س��ي��ك��ون السلم 
االجتماعي ال��ذي ننشده ويكون 
االمن واالمان، ولتحقيق ذلك نأمل 
ان يدرك الجميع اهمية المرحلة 
وان الوطن يحتاج الى جهود ابنائه 
المخلصين دون استثناء لطرف او 

جهة. 

مصالح ضيقة 
 وف��ي ذات ال��ش��أن تقول شيماء ع��ص��ام- طبيبة: 
 يتجرع االنسان مرارة األلم عندما يجد االوضاع 

ً
حقيقة

تتأزم بسبب وجود بعض اصحاب المصالح الضيقة 
يلعبون ب���االوراق من اج��ل الحفاظ على مصالحهم 
ولكن اولئك تكشفت اوراقهم خالل هذه الفترة التي 
أظهرت المخلص من ذلك الذي مازال يريد االستمرار 

ف���������ي ع���م���ل���ي���ة 
التخريب والفساد، 
ه���ن���اك اف������رازات 
ي��ص��ن��ع��ه��ا اول��ئ��ك 

الذين يغرسون سلوك العنف والتحريض الطائفي 
والمذهبي ويروجون لالرهاب والتخريب والتصفية، 
تلك األفكار والسلوكيات ليس 
لها مكان بيننا، فنحن اليمنيين 
م��ن��ذ ال��ق��دم م��ع��روف��ون برقة 
القلوب وبالحكمة وااليمان ومن 
المستحيل ان تكون تلك االفكار 
المدمرة م��ن عقول اليمنيين 
الذين وصفهم سيد المرسلين 
عليه وعلى آل��ه افضل الصالة 
وال��س��الم ب��أن��ه��م اه���ل االي��م��ان 
والحكمة من اجل ذلك اذا اردنا 
السالم والسلم االجتماعي في 
بالدنا الب��د ان نقضي على تلك 
االف���ك���ار ال��م��غ��ل��وط��ة ونسعى 
لتربية االب��ن��اء على قيم الخير 
والتعايش والمحبة واالخاء واالحترام والوالء للوطن.. 

بذلك يكون السلم وبحماية المجتمع..

قانون وعدالة 
وتقول ألطاف الغيثي- موظفة: نريد االمن والسالم 
واالستقرار ال��ذي يضمن عدم إراق��ة الدماء, االمن 

الذي يضمن لكل مواطن عدم تعرضه للضرر والذل 
والمهانة ونهب حقوقه.. أمن وسالم ينعم به المواطن 
حترم 

ُ
في ظل القانون والدستور والعدالة، وبدولة ت

وت��ك��ون لها هيبتها وذل���ك لن 
يكون اال بأسس قوية ف��ي بناء 
الدولة.. وفي هذه المرحلة ومع 
تشكيل الحكومة القادمة هناك 
فرصة  للتدقيق واختيار االنسب 
لتحقيق االمن واالم��ان والعدالة 

والسلم االجتماعي. 

سالم حقيقي 
وت���رى غ���ادة ن��ع��م��ان- طالبة 
جامعية أن السالم الحقيقي لن  
يتحقق إال من خالل االبتعاد عن 
المصالح الضيقة والعمل من أجل 

المصلحة العامة وااليمان بأن الوطن للجميع وليس 
مقتصرًا على فئة او افراد.. ونسأل الله ان تكون احزابنا 
وقيادتنا على قدر كبير من الحكمة وااليمان وان ال 
يكون العناد ودوافع االنتقام هي المسيرة للقرارات 
والتوجهات، عليهم أن يدركوا ان الوطن منهك بسبب 
الصراعات والبد ان يتحرك العقالء من ابنائه اليجاد 

المعالجات الناجعة للمشاكل، فالوطن سئم االلم وال 
يريد المسكنات.. نحن ننشد السالم فالبد ان نبني من 
اجله البناء الصحيح من خالل القضاء على الفساد وان ال 

نقف عند نقاط الماضي..  

دولة وجيش
ونختتم مع إيناس مطهر- ربة 
بيت- والتى تحدثت قائلة: السلم 
االج��ت��م��اع��ي ي��ب��دأ عندما توجد 
الدولة التي تحمي حقوق ابنائها 
وتصون كرامتهم، دولة يستطيع 
مواطنوها ان يحترموها ويمتثلوا 
لتوجيهاتها وه��ذا ه��و االس��اس 
في السلم االجتماعي، ان يكون 
هناك دولة وجيش قوي، وهذا لن 
ات وعقول واعية  يكون اال بكفاء
يمكنها ان تعيد البناء للدولة المنهارة وبالتالي فان 
المرحلة القادمة ليست بالسهلة إما ان نبني دولة او 
نستمر في ذات االنهيار ال��ذي البد ان ينتهي وان 
نبدأ مرحلة جديدة نستفيد فيها من اخطاء وتجارب 
الماضي لتكون المرحلة القادمة اكثر ايجابية وملبية 

لما يتطلع إليه المواطن اليمني.

ننشد السالم ومحاربة األفكار الهدامة

إشراف:

هناء الوجيه

طفل يمني يفوز بجائزة أفضل لوحة فنية في اإلمارات
فاز الطفل اليمني ملهم احمد حسين حاجب 
»11 ع��ام��ًا« ب��ج��ائ��زة أف��ض��ل ل��وح��ة فنية في 
المسابقة السنوية للرسومات الحرة التي اقيمت 
ف��ي ام���ارة ال��ش��ارق��ة ب��دول��ة االم����ارات العربية 

المتحدة.
وق��ال وال��د الطفل أن نجله ال��ذي ي��درس في 

اح���دى م���دارس التعليم االس��اس��ي ف��ي ام��ارة 
الشارقة -سنة ثالثة ابتدائي- تنافس مع زمالئه 
الطلبة البالغ عددهم 150 طالبًا من جنسيات 
مختلفة للحصول على الدرجة االولى ألفضل لوحة 
للتوعية البيئية من مخاطر التدخين اختارها 
معرض دبي الشتوي الذي سيقام خالل شهر 

نوفمبر كأفضل لوحة لعام 2014 - 2015م 
تحمل اسم اليمن.

وأوضح انه تم تكريم  نجله  من قبل القائمين 
على تلك الفعالية وادارة ال��م��درس��ة بمنحه 
ميدالية ذهبية لهواة الرسومات الحرة ألطفال 

دول مجلس التعاون الخليجي.

المرأة
والطفل
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»الميثاق«: نساء لـ

هشام سنان

الت�������زال إح������دى ال��ن��س��اء 
ال��غ��ام��ض��ات بمحافظة إب 
تتنقل من منزل إلى آخر بعد 
أن تفكر في إختيار صيدها 
الثمين م��ن خ��الل أساليب 
النصب واإلحتيال بطريقة 
ذكية مما مكنها من النجاح 
في إنجاز مهمتها، تستغل 
ل��م��رأة المحتالة إنشغال  ا

أصحاب المنازل بعد مراقبتها للضحايا ومن ثم 
تقوم بالدخول إلى المنازل وتتعرف علي ما في 
داخله وفي ليلة وضحاها تنفذ جريمتها حيث 

تستهدف سرقة المجوهرات بشكل خاص.
ورغم البالغات المتكررة لكن لألسف دون 
ف��ائ��دة وق��د أف��اد البعض ان ه��ذه الظاهرة 
تكررت ألكثر من مرة وقد تم إلقاء القبض على 
بعض المتهمات وهن متلبسات بجريمتهن 
من قبل بحث إب قبل فترة ونتج عنه إنتهاء 
هذه الظاهرة لتعود من جديد وبشكل تثير 

خوف أهالي محافظة إب.
االس��ب��وع ال��م��اض��ي م��ن��زل أح��د المواطنين 
بمديرية المشنة لسرقة مجوهرات خالته 

التي تقدر بقيمة مليون 
ري��ال حسب البالغ المقيد 
في بحث إب عندما وصلت 
ال��ف��ت��اة ال��م��ج��ه��ول��ة ال��ب��ال��غ 
عمرها 23ع��ام حسب من 
شاهدوها إلى منزله وسألت 
ع��ن منزل أح��د األشخاص 
ال���وه���م���ي���ي���ن م����ن خ���الل 
حديثها مع إم��رأة تسكن 
منزلهم فقالت لها اليوجد 
ه����ذا االس�����م وأخ��رج��ت��ه��ا 
وأغلقت الباب وظلت الفتاة تراقب الباب متى 
يفتح لتستغل فرصة خروج األطفال ودخلت 
إلى الدور الثالث وقامت بفتح الغرفة المغلقة 
بالمفتاح وك��س��رت دوالب الغرفة وقامت 
بسرقة المجوهرات وفرت دون أن يشعربها 

أحد.
ويؤكد الكثير من المواطنين بأن طريقة 
دخول المنزل تكررت بهذا االسلوب ألكثر من 
مرة داعين الجهات األمنية سرعة القبض على 

الفتاة واعادة ما سرقته من منازل ضحاياها
مصدر في بحث إب أكد تكرار حدوث مثل 
هذه الجريمة واليزال البحث جاريًا عن الفتاة 

ومن يمولها ويدعمها ويتستر عليها

عبرت عدد من النســاء عن تطلعهن إلى 
سالم يعم كافة أرجاء الوطن اليمني.

»الميثاق« نبذهن  وأكدن في استطالع لــ
الطائفــي  والتحريــض  العنــف  لدعــوات 
والمناطقي التي تؤدي حتمًا إلى إراقة الدماء 

وزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وأشرن بأن على جميع الفرقاء السياسيين 
االدراك بــأن الوطــن أصبح منهكًا بســبب 
األطــراف  بيــن  المحتدمــة  الصراعــات 

السياسية..
وطالبــن الدولــة بحماية حقــوق أبنائها 
وصيانة كرامتهم حتى تســتطيع الخروج 
من المأزق الذي يعيشه المواطن اليمني في 

ظل األوضاع المتردية.. إلى االستطالع:

الملكة إليزابيت الثانية 
تغرد للمرة األولى

اس��ت��ق��ط��ب ه��ذا 
ال���ح���دث اه��ت��م��ام 
ن�����ش�����ط�����اء ك���ث���ر 
س���ارع���وا ل��ت��داول��ه 
في ما بينهم، وربما 
ي��ع��اد التذكير به 
في األعوام المقبلة 
ببرامج "حدث في 

مثل هذا اليوم".
ن����ش����رت م��ل��ك��ة 
لغة  لبا ا نيا  بريطا

من العمر 88 عامًا تغريدتها األولى بمناسبة افتتاح 
صالة ع��رض جديدة في متحف العلوم بلندن وجاء 
فيها.. »من دواعي سروري أن افتتح صالة عرض عصر 
المعلومات اليوم في متحف العلوم وآمل أن يستمتع 

الناس بزيارتها«.
وأع��رب العديد من النشطاء عن رغبتهم بإضافة 
الملكة إلى قائمة األصدقاء، ما يعيد إلى األذهان نكتة 
روسية قديمة حول رجل دعا الملكة لتناول الشاي في 
منزله، ما أثار دهشة صديقه ليرد الرجل، وما الغريب 
في ذلك؟ بإمكان أي شخص أن يدعو الملكة.. لكن هل 

ستقبل الدعوة؟

 أجهزة األمن في سيئون 
تنتهك عرض فتاة مختلة

ت���داول���ت م��واق��ع 
إخبارية الكترونية 
م���ؤخ���رًا ن��ق��اًل عن 
ناشطين،صورا أقل 
ما يقال عنها انها 
عنوان بارز وفاضح 
ل���ح���ج���م ال���ف���س���اد 
األخ���الق���ي لبعض 
رج��ال الشرطة في 
ه��ذه البلد ،فساد 
ت�����ج�����اوز ح�����دود 

النهب والرشوة والسرقة، ليصل إلى انتهاك عرض فتاة 
مريضة مختلة عقليًا.

وبحسب ناشطون فإن فتاة عشرينية مختلة عقليًا 
تقاذفتها أيادي جنود مرضى أخالقيًا في قسم شرطة 

سيئون ،حيث احتجزت ،دون معرفة األسباب.
إن قيادة وزارة الداخلية مطالبة بتوضيح الحقيقة 
للرأي العام ومعاقبة الجنود المعتدين على الفتاة.. 
فهذه الجريمة ال يجب السكوت عنها.. وعلى المنظمات 
المهتمة بحقوق االنسان ان تحرك هذه القضية وتدافع 

عن الفتاة وتعيد لها االعتبار!!

الفتاة التي حيرت األجهزة 
األمنية في محافظة إب

استبعدت منظمة اليونيسيف أن تحقق اليمن الهدف 
اإلنمائي لأللفية الخاص بتعميم التعليم االبتدائي بحلول 
العام القادم ما لم يتم تسريع معالجة األسباب التي تبقي 

األطفال خارج المدرسة. 
وذك��رت المنظمة أن التعليم مايزال بعيدًا عن متناول 
معظم الفتيات اليمنيات، مشيرة الى أن قرابة 800 ألف 
فتاة في سن الدراسة ال يذهبن إلى المدرسة بل يتم إبقاؤهن 
في البيوت للمساعدة في األعمال المنزلية والقيام بجلب 
المياه والعمل على توفير الدخل لألسرة أو في بعض األحيان 

إعدادهن للزواج، وشددت اليونيسيف معالجة المعوقات 
التي تحول دون تعليم الفتيات في اليمن . 

وأوضحت النشرة االنسانية ال��ص��ادرة عن مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية في اليمن أن فتاتين 
ة والكتابة، مقارنة  من بين كل خمس إناث يستطعن القراء

بثالثة من كل أربعة رجال .
مشيرًا الى أن معدل التحاق الفتيات بالمدارس في المناطق 
الريفية يبلغ 58% مقارنة مع معدل االلتحاق اإلجمالي 

البالغ 72 %. 

وأوضحت أن كثيرًا من الفتيات اليمنيات محرومات من 
الدراسة بسبب المسافات الطويلة للذهاب إلى المدارس، 
اضافة الى عدم وجود بيئة تعليمية آمنة ومواتية، ونقص 

المعلمات وعدم توفر المرافق المناسبة . 
وتحدثت اليونيسيف ف��ي النشرة ال��ص��ادرة عنها عن 
محاوالت تبذل من قبل الحكومة وشركائها لرفع معدل 
التحاق الفتيات بالمدارس من خالل تدريب المزيد من 
المعلمات، وتحسين المرافق وإنشاء مجالس اآلباء والمعلمين 

في المدارس.

بشرى المعلمي: نتطلع إلى 
سالم يعم كل أبناء الوطن

شيماء عصام: دعوات 
العنف والتحريض الطائفي 

ستفشل

الطاف الغيثي: نريد األمن 
والسالم ووقف إراقة الدماء

غادة نعمان: عليهم أن 
يدركوا أن الوطن أصبح 
منهكًا بسبب الصراعات

مليون طفلة يمنية في سن التعليم خارج  المدارس

إيناس مطهر: على الدولة حماية حقوق أبنائها وصيانة كرامتهم


