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أصغر أديبة يمنية تفوز بجائزة دولية تعنى بالثقافة
فازت األديبة اليمنية أمة الله عثمان الحجي بجائزة العنقاء
الذهبية الدولية للمرأة المتميزة للعام 2015م .وجاء اختيار
امة الله الحجي للفوز بالجائزة لهذا العام النجازاتها األدبية
والمجتمعية في إطار الثقافة والمجتمع ..وتعد الحجي 19عاما
من محافظة ذمار ،أصغر أدبية يمنية وأصغر ناشطة ثقافية
واجتماعية وإعالمية ..وتعني جائزة العنقاء الدولية التي تقام

ضمن فعاليات مهرجان العنقاء الدولي الرحال ،باألدب والفنون
واإلع�لام  ،الذي تقيمها دار القصة العراقية وبتأسيس من
األديب الكبير محمد رشيد كعرفانا منه للمرأة وتثمين لدورها
االيجابي في المجتمع..
ويقول القائمون على الجائزة إنها ال تمنح سنويا إال ألكثر
النساء تأثيرا في مجتمعاتهن وأبرزهن بصمة في مجال السالم

وإرساء دعائمه وتبنى رسالته ..وبحسبهم -تم تكريم العديد
من النساء في العالم اللواتي برزن في هذه المجاالت خالل األعوام
الماضية..
وبدورها عبرت األديبة اليمنية أمة الله الحجي عن سعادتها
البالغة باختيارها كفائرة بالجائزة لهذا العام ،وقالت :إن فوزها
بالجائزة يعتبر فوزا لكل امرأة يمنية مثابرة وطموحة..
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العدوان السعودي استهداف للطفولة والمرأة
الصحة :استشهاد وجرح  805نساء خالل العدوان
أم احمد نعمان من مصابي وضحايا العدوان السعودي على سعوان
تحدثت قائلة :انا اصبت في كتفي ويدي بالكامل ومازالت اوجاع االصابة
حتى اآلن لكن ما هو اكبر واكثر من احساسي بالوجع هو ذلك الرعب
الذي شعرنا به وكذلك الناس الذين فقدناهم  ،ففي يوم العدوان
على سعوان كنت انا واسرتي مثل بقية الناس نترقب ونسمع الغارة
والندري اين تكون في تلك اللحظات سمعنا صوت انفجار كبير ..قلنا
يا الله استر اين هذا وبدأ الرعب في قلوبنا مثل كل الناس حين تقترب
الغارات وبعدها بدقائق سقط علينا الصاروخ الثاني ولكنه كان في
بيت جيراننا (بيت الكبسي) الذي دمر كل معالمه وامتد لينهي معالم
بيوتنا ،في ذلك المنزل ..مات جيراننا في المنازل المجاورة كما فقدنا
جيرانًا آخرين ومعظم من فقدناهم هم من النساء واالطفال وكلنا
في هذا الحي من البسطاء الذين نسعى بحثًا عن لقمة العيش لماذا
نقتل اليوم أيضًا حفيدتي تعاني من فشل في احدى كليتيها وذلك
بسبب انها اصيبت اثناء االنفجار في منطقة الكلية وانتهت تماما
ماذنب حفيدتي وماذنب جيراني وماذنب كل من يستهدفهم العدوان
الغاشم من االطفال والنساء واالبرياء .

بأي ذنب قتلوا

آمنة زوجة محمد صالح الصعفاني من نفس المنطقة بعد ان خرجت
من العناية المركزة قالت :كنت بين الحياة والموت واآلن اعاني من
كسور وأوجاع لم تندمل وهناك في قلبي أوجاع تنزف فقد فقدت
بناتي االربع وفقدت حفيدي محمد وريماس اطفال ًبعمر الزهور
هل هؤالء قيادات حوثية ..هل هؤالء لهم اي ذنب فعال..؟ آل سعود
مجرمون بكل المقاييس وبكل المعاني لقد فقدوا كل احساس ولم
َ
يبق اال االجرام يسيطر عليهم ونقول لهم :لن يغفر لهم الشعب
اليمني اجرامهم ونحن لن نسامحهم .

عدوان الشظايا

الطفل إبراهيم محمد عقالن قال :إن العدوان كان أكثر قسوة عليه
ألنه يعمل و يعول اسرة واليوم بعد العدوان وتعرضه إلصابة الشظايا
اخذت قدميه وإضافة إلى أنه تعرض إلصابة في رأسه وكسور في
الفخذ وجروح في الظهر يقول ابراهيم :لم اعد قادرًا على المشي

النساء واالطفال من أكثر الفئات المتضررة جراء العدوان السعودي على اليمن وبالذات في الجانب النفسي
واآلث��ار المترتبة عليه وايضًا النس��اء واالطفال من االهداف التى يقصفها الع��دوان ليقضي على حياتهم أو
يتركهم من ضحايا االصابات التى ترتبط بهم وتؤثر عليهم..
ففي احصائية لوزارة الصحة بتاريخ  29مايو 2015م تقول ان عدد االصابات من النس��اء وصلت الى  512اصابة
وعدد من استشهدن بلغ  293وأيضًا عدد اصابات االطفال وصل الى  628وعدد الوفيات (.)366
حول اس��تهداف النس��اء واالطفال واالبرياء تحدثت لـ«الميثاق» عدد من النس��اء واالطفال الذين عانوا االصابات
ورحل من حولهم من االهل واالقارب ..وهذه هي الحصيلة..
هناء الوجيه

ُ أم احمد :معظم جيراني في سعوان
قتلوا بصاروخ سعودي
زوجة الصعفاني :قتلوا بناتي األربع
وحفيدي ..فهل كانوا من قيادات
الحوثيين؟!!
الطفل إب��راه�ي��م :أصبحت ع��اج�زًا عن
السير وال يوجد من يعيل أسرتي
َ
والجروح لم تتعاف حتى اآلن وانا لم اذهب إلى المدرسة من سابق
لكوني اعمل إلعالة أسرتي ،أما اليوم وبعد االصابة لن استطيع العمل
وكيف سوف أع��ود للحياة ..انا اك��ره العدوان وأك��ره مرتكبيه ولن
اغفر لهم.

لن نغفر لهم

وحول العدوان السعودي الطفل محمد عمر سالم المصاب ذو الـ 12

محكمة أمريكية تصدر ً
حكما لصالح مسلمة
حرمت من العمل بسبب الحجاب
أصدرت المحكمة العليا في الواليات المتحدة االسبوع
الماضي حكمًا لصالح امرأة مسلمة ،كانت قد حرمت من
الحصول على وظيفة لدى متاجر المالبس "أبركرومبي
وفيتش" ألنها ترتدي الحجاب.
وفي عام 2008م ،تقدمت سامانثا ايلوف للحصول
على وظيفة في سلسلة متاجر َّ"أبركرومبي لألطفال" في
مدينة تولسا بوالية أوكالهوما ،إال أن مديرًا بالمتجر قرر
عدم التعاقد معها ألن الحجاب ال يتوافق مع طبيعة زي
العامالت في المتجر ،وفقًا لوثائق المحكمة. .ورفعت
لجنة تكافؤ فرص العمل األمريكية دعوى بالنيابة عن
إيلوف ،متهمة الشركة بعدم استيعاب معتقداتها
الدينية .وفي ق��رار شبه جماعي ،رفضت المحكمة
العليا حكم محكمة االستئناف التي أيدت قرار المتجر.
وقضت المحكمة أن ممارسة الشعائر الدينية هي
"سمة تخضع للحماية" بموجب قانون الحقوق المدنية
لعام 1964م الذي يحظر التمييز على أساس العرق
أو اللون أو الدين أو الجنس أو أصل الشخص.

الطفل محمد :ل��ن أس��ام��ح م��ن تسبب
بإعاقتي
خلود الفقيه :أطفالي سينتقمون ممن
أصابوني بصواريخهم
المحامية نجاة :نساء أجهضن وأطفال
يعانون من حاالت نفسية جراء العدوان
ً
سنة يتحدث قائال :انا من ابناء منطقة عطان وكنت قرب منزلي اثناء
االنفجار طرت بقوة كبيرة ولم اشعر بنفسي اال وانا في المستشفى
اصبت بإغماء ووجدني اهلي على مسافة بعيدة .
وقد تعرضت إلصابات في الرأس وكسور في اليد اليمنى لم اعد
اتذكر شيئًا سوى تلك اللحظة المرعبة التى لن أنساها أبدًا ولن اسامح
من تسبب في اعاقتي وجرحي.

حاالت نفسية مرهقة

أما خلود الفقيه من سكان حي سواد حنش التى اصيبت بزجاج اثناء
القصف الذي استهدف معسكر النقل فقالت :انهم مجرمون ونحن
يوجعنا اجرامهم لقد ارعبوا بعشوائية قصفهم االطفال والنساء..
كم من النساء واالط�ف��ال كانوا من أوائ��ل الضحايا والزال��وا وك��م من
النساء واالطفال يعانون الحاالت النفسية المرهقة ،انهم مجرمون
بكل المقاييس والبد من محاكمتهم ومعاقبتهم على عدوانهم..
اطفالي اليوم صاروا ال ينامون إال بفزع وأحد أطفالي كان يشاهد جروحي
ويقول :الطائرة السعودية متوحشة ألنها جرحتك يا ماما ،اليوم كلما
سمع ابنائي صوت الطائرة تدخل االجواء يهرولون لالختباء وينزوون
في مكان واحد ويضعون أصابعهم في آذانهم ..فهذا هو الرعب وماذا
اذنب هذا الشعب المسكين الكريم والعزيز ليعاقب بذلك ..لن نسامح
من إعتدى علينا والله سيأخذ بحقنا .

جرائم متعددة

تقول المحامية نجاة الشامي  :هناك استهداف واضح لألبرياء من
النساء واالطفال والمواطنين العزل وهناك اصابات وضحايا وشهداء
ولكن ايضا هناك ضحايا من نوع آخر ولكنهم أيضًا ضحايا عدوان على
سبيل المثال سأذكر حكاية احدى صديقاتي التى صار لها سنوات
تريد ان تفرح بمولود يرزقها الله به وقبل ثالثة شهور أراد الله
ان تحمل و لكن العدوان وعنفه وظلمه جعلها من الرعب تجهض
وتخسر حلمًا ظلت تنتظره سنوات..
وهناك العديد من القصص التى تشبه قصة صديقتي فكم هن النساء
اللواتي اجهض حملهن من الرعب وكم من االطفال اليوم يعانون من
حاالت نفسية مرهقة فمازلت اتذكر أيضًا ذلك األب الذي تحدث
عن ابنته الطفلة التى من روع ما شاهدت وسمعت في جريمة نقم
فقدت عقلها كان والدها يحلف لنا انه في النهاية اضطر الى ربطها
فقد فقدت عقلها كليًا من هول ما شاهدت وسمعت  ،اذًا العدوان
السعودي الغاشم استهدف الطفولة والمرأة ابشع استهداف وقتل
وجرح االبرياء دون وجه حق ..فكيف يمكن ان يغفر لذلك العدوان
الظالم غير المبرر؟!..

الزواج المبكر قبل إتمام الدراسة الجامعية يصيب الزوجين "بالسمنة"
أظهرت دراسة أمريكية حديثة ،أن الزواج في سن مبكرة وقبل
إتمام الدراسة الجامعية يزيد فرص إصابة الزوجين بالسمنة.
وقال القائمون على الدراسة من جامعة «ميتشيجان» :إنه بينما
يعتبر الحصول على شهادة جامعية بشكل عام ً
مفيدا للصحة ،تظهر
نتائج الدراسة أن هذه المنافع تقل عند الطالب الذين تزوجوا قبل
نيل شهاداتهم ،وذلك
ألن األش �خ��اص يميلون
ع��ادة إل��ى تناول المزيد
م��ن ال�ط�ع��ام ،وممارسة
رياضة أقل بعد الزواج.
ً
وأوضح الباحثون ،وفقا
لصحيفة «د ي �ل��ي ميل»
البريطانية ،أن ا ل��زواج
ال�م�ب�ك��ر ق�ب��ل ال�ش�ه��ادة
الجامعية ،سيعني على
األرج ��ح أن ال��زوج�ي��ن لن
يكونا قادرين على توفير
ط�ع��ام ص�ح��ي وتكاليف

الذهاب إلى الصاالت الرياضية.
الحصول على
وقال الباحثون :إن األشخاص الذين يتزوجون قبل ً
الشهادة الجامعية تزيد لديهم فرص اإلصابة بالسمنة الحقا بنسبة
 ، %65مقارنة بالذين يتزوجون بعد إنهاء الدراسة الجامعية.
وأض��اف��وا :أن االنتقال إل��ى الحياة الزوجية يرتبط ع��ادة بزيادة
ال��وزن ،ألن الزوجين يميالن
إل��ى إهمال ممارسة الرياضة
ويزيد استهالكهما للطعام،
غير أن األزواج الجدد الذين
ت�خ��رج��وا م��ن ال�ج��ا ًم�ع��ة قبل
الزواج يجنون أمواال أكثر من
الذين تزوجوا قبل الحصول
على ش �ه��ادة جامعية ،مما
يعني أنهم قد يميلون أكثر
لالهتمام بصحتهم ،من خالل
االشتراك في صاالت رياضية
أو ش ��راء ط�ع��ام ص�ح��ي أغلى
ثمنًا.

