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أخبار  .. تقــرع  االنــذار  أجــراس 
امامنــا  يضيعــون  اطفالنــا 
..الســالح يســرق ارواح فلذات 
اكبادنــا وهم في ريعان الشــباب .. ما 
يحــدث مــن حولنا جنــون مخيف.. بل 
هناك مؤامرة على مستقبل شعوبنا.. 
هناك جرائم يقترفها المتآمرون بحق 

أوالدنا واحفادنا..
وأمتنــا  اليمــن  وساســة  علمــاء  إن 
العربيــة واإلســالمية اذا لــم يدركوا 
بشــاعة هذه الجريمــة ويتصدوا لها 
باســقاط هذه المؤامرة فهم يقودون 

أوالدنا وأمتنا الى سوق النخاسة.
 فهــذه منظمة اليونيســيف تطلق 
مســتقبل  حــول  خطيــرًا  تحذيــرًا 
أجيالنا، وتناشــد العالم بأال يسمحوا 
بفقدان جيل كامل من أطفال الشــرق 

األوسط.

مستشفى السبعين لألمومة والطفولة تتوقف خدماته
تسبب القصف السعودي الــذي تعرض له مقر األمــن المركزي 
بالعاصمة صنعاء بإلحاق اضــرار كبيرة في مستشفى السبعين 
لألمومة والطفولة، حيث خرجت العديد من األقسام عن الخدمة 
جراء ذلك القصف خالفًا إلى مناشدة اطلقتها ادارة المستشفى 

بانقاذ األطفال داخل األقسام بعد توقف خدماته.
وكانت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" اإلنسانية، قد حذرت من 

توقف خدمات مستشفى السبعين لألمومة والطفولة في العاصمة 
صنعاء الــذي يعالج فيه مئات األطفال والحوامل بسبب نقص 
المحروقات واألدويــة.وقــال هالل البحري نائب مدير مستشفى 
السبعين إن "الوضع حرج"، موضحا أنه "إذا ما أغلق هذا المستشفى، 
فسيموت أطفال ونساء"، كما جاء في بيان أصدرته المنظمة غير 

الحكومية التي تدعم المستشفى.

هذا التقرير مهم وخطير فهل يدرك االخــوان بشاعة المؤامرة.. 
وهل تدرك البرلمانات والساسة والمثقفون العرب بشاعة قتل أجيالنا.. 
ويتحركون لوقف هذا العنف والقتل في اليمن وسوريا وليبيا والعراق..

قبل أيام صدر تقرير لصندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) 
ــصــراعــات في  وكــشــف أن ال
ــال  ـــشـــرق األوســــــط وشــم ال
افريقيا تحرم أكثر من ١٣ 
ــذهــاب  مــلــيــون طــفــل مـــن ال
لــلــمــدرســة لتتحطم بذلك 
آمـــالـــهـــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم 

للمستقبل. 
وتناول تقرير اليونيسيف 
الــذي حمل عنوان "التعليم 
في خط النار" تأثير العنف 
عــلــى تــالمــيــذ الـــمـــدارس في 
تسع مناطق من بينها سوريا 
والعراق واليمن وليبيا حيث 
يترعرع جيل بأكمله خارج 

النظام التعليمي. 
وقال بيتر سالمة المدير اإلقليمي لليونيسيف إنه ليس على سبيل 
المصادفة أن ما يظهر في اللقطات التلفزيونية وهذه الصور المفزعة 
ألشخاص يعبرون البحر في قوارب إلى اليونان وإيطاليا تنبع إلى حد بعيد 

من الصراع السوري والصراع في العراق. 
وأضاف: أن الالجئين يقولون كثيرًا إن تعليم أطفالهم هو األولوية 
القصوى بالنسبة لهم وإن دوًال كثيرة بالمنطقة ال يمكنها ببساطة توفير 

هذا الحق اإلنساني األساسي. 
واذا كان اليمن قد عانى الماليين من طالبها األمرين منذ عام ٢٠١١م 
بسبب احتالل المدارس ومنع التعليم.. فمعنى ذلك أن أحزابًا سياسية 
متورطة في هذه المؤامرة التي تستهدف حق اطفال اليمن في التعليم.. 
وهنا البد أن نؤكد أن العدوان السعودي ينفذ هذه المؤامرة حيث أنه 
قصف خالل ستة أشهر من العدوان على بالدنا أكثر من ٣ آالف مدرسة.. 
وهناك معلومات تؤكد تعرض مــدارس معظم مديريات محافظة 

صعدة لتدمير كامل.
فهذا االستهداف لألجيال بات واضحًا ويجب على عقالء األمة التصدي 
له بقوة.. السيما وأن منظمة اليونيسيف تؤكد أن الهجمات التي تتعرض 
لها المدارس من األسباب الرئيسية لحرمان العديد من األطفال من 
التعليم، كما أن مبانيها تتحول إلى مالجئ إليواء األسر المشردة أو قواعد 

للمقاتلين. 
وأضــاف التقرير: أن قرابة تسعة آالف مدرسة في سوريا والعراق 
واليمن وليبيا وحدها ال تستخدم في األغراض التعليمية، كما  أن آالف 
المعلمين في المنطقة تركوا عملهم بدافع الخوف مما دفع أولياء األمور 

إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة. 
وقال سالمة: إن الدول التي تستضيف الالجئين تكافح لتعليم األطفال 
ألن أنظمتها التعليمية لم تؤسس الستيعاب مثل هذه األعداد الكبيرة. 

وأضاف: أن الجميع معرضون للضغوط لمواجهة هذه األزمة الضخمة 
وهو أمر غير مفاجئ في ضوء أكبر تحرك سكاني منذ الحرب العالمية 

الثانية. 
وحــذر تقرير منظمة اليونيسيف من أن األطفال الذين يحرمون 
من التعليم قد ينتهي بهم 
الحال الى القيام بأعمال غير 
مشروعة وكثيرًا ما يصبحون 
هم من يعيلون أسرهم. خالفًا 
عــن أنــهــم يصبحون عرضة 
لالستغالل ومــن الممكن أن 
يتم تجنيدهم في الجماعات 

المسلحة بسهولة أكبر. 
ويظهر بحث اليونيسيف 
أن األطــفــال يصبحون على 
نحو متزايد مقاتلين منذ سن 
صغيرة، خالفًا عــن أنــه تتم 
عملية قتل وخطف واعتقال 

الطالب والمعلمين. 
ــعــالــم بصدد  وقــــال: إن ال
فقدان جيل كامل من األطفال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وإنه 
يجب التحرك وإال سيلحق ضررًا على المدى البعيد باألطفال في المنطقة 

ويتعذر تغييره.

في العراق وسوريا واليمن 
وليبيا يترعرع جيل بأكمله 
خارج المدارس

٩ آالف مدرسة في سوريا 
والعراق واليمن وليبيا 
محتلة من قبل مسلحين 

الحرب تحرم ١٣ مليون 
طفل من التعليم في الشرق 

األوسط 

المعلمون تركوا التدريس 
ـــــــور مــنــعــوا  ـــــيـــــاء األم وأول

أطفالهم من الدراسة

في أخطر تقرير دولي..

اليونيسيف تحذر من تردي 
الخدمات الصحية في اليمن

 جددت منظمة األمم المتحدة للطفولة يونيسيف 
تحذيرها من العواقب الخطرة لتردي الخدمات الصحية 

والمعيشية في اليمن وتأثيِره على األطفال.
وقــال المتحدث باسم المنظمة في اليمن محمد 
األســعــدي:  إن اليونيسيف نجحت في تقديم أربعة 
ماليين لقاح لألطفال اليمنيين، لكن ذلك لم يمنع من 
استمرار تدهور الوضع، حيث وهناك ١٥ مليون يمني 

يفتقرون الى الرعاية الصحية.

التحذير من كارثة حرمان أطفال العرب من التعليم

حملة دولية حول محنة 
المعتقالت السياسيات في العالم

أطلقت الواليات المتحدة -الثالثاء- حملة جديدة 
للتوعية بمحنة المعتقالت السياسيات وركزت 
الحملة على محنة عشرين امــرأة من المعتقالت 

السياسيات من الصين إلى أذربيجان. 
ــواليــات المتحدة فــي األمــم  وأعلنت سفيرة ال
المتحدة سامنثا باور عن إطالق الحملة في مقر 
وزارة الخارجية األمريكية، حيث قالت إن الـ ٢٠ 
امرأة كن يعملن على دعم حرية التعبير وحرية 

التجمع وحقوق أخرى مثل الرعاية الصحية. 
وصدر حكم -الثالثاء -ضد خديجة إسماعيلوفا- 
وهــي صحفية استقصائية بـــارزة فــي أذربيجان 

بالسجن لسبع سنوات ونصف السنة. 
وسيتم تسليط الضوء على الـ ٢٠ امرأة كل على 
حدة بمعدل امرأة في كل يوم عمل حتى انعقاد 
مؤتمر رفيع المستوى عن حقوق المرأة في نهاية 
شهر سبتمبر الــجــاري بمقر األمــم المتحدة في 

نيويورك. 
وقالت باور: "نحن نبعث برسالة إلى حكوماتهن 
وللحكومات األخــرى مفادها (إذا كنتم تريدون 

تمكين النساء، فال تسجنوهن بسبب آرائهن)".

نفذ ابناء الجالية اليمنية وعدد من الجاليات العربية 
والنشطاء والحقوقيين االمريكيين وقفة احتجاجية 
أمام البيت األبيض تنديدًا بالجرائم التي ترتكبها دول 
العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بالتزامن 
مــع زيـــارة العاهل الــســعــودي لــلــواليــات المتحدة 

األمريكية. 
وقد وجهت األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام لشئون منظمات المجتمع المدني فائقة السيد، 
كلمة للمشاركين فــي الوقفة حثتهم فيها على 
التعبير عن معاناة الشعب اليمني من عدوان وحصار 

بكافة الوسائل السلمية المتاحة.
وخاطبت السيد -في اتصال هاتفي- المشاركين في 
الوقفة: أن نشاطكم المناهض للعدوان هو ترجمة 
حقيقية لصمود أهلكم وأبنائكم ونسائكم داخل 

الوطن وعلى األرض.
مؤكدة أن هذه الوقفة التي يشارك فيها الكثير 
من أحــرار وشــرفــاء المجتمع األمريكي والجاليات 
العربية تعبر عن دماء وأنات ودموع أطفال ونساء 

اليمن تعبيرًا صادقًا.وأضافت األمين العام المساعد 
للمؤتمر: ثقوا بأن دفاعنا عن النفس ليس له حدود 
ونحن وإياكم نتقاسم الصمود كًال بحسب أدواتــه 

المتاحة، ودوركــم هذا يزيدنا ثباتًا وصمودًا أنتم 
شرفاء الوطن في الخارج حيث تتهاوى أمام صمودكم 
كل الدعاوى المؤيدة والمباركة للعدوان ألنكم صوت 

الحقيقة.
بدورهم حّمل المشاركون في الوقفة من أبناء الجالية 
اليمنية األمين العام المساعد تحياتهم ومشاعر 
المحبة للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، مؤكدين أنهم لن يحيدوا في الدفاع 
عن قضايا الوطن مهما بعدت المسافات وأن الوطن 

معهم في حلهم وترحالهم وأينما كانوا. 
هذا وتخلل الفعالية معرض صور يظهر الجرائم 
والــمــجــازر التي يرتكبها تحالف الــعــدوان بقيادة 
السعودية ضد الشعب اليمني، باإلضافة إلى عرض 
مسرحي وعــدد من الفعاليات المختلفة الرافضة 

للعدوان والمطالبة بفك الحصار على شعبنا. 

خاطبت أبناء الجالية  والمشاركون في مظاهرة واشنطن

فائقة السيد : وقفتكم االحتجاجية ترجمة حقيقية لصمود الشعب اليمني في وجه العدوان

أجمل وأرق التهاني والتبريكات القلبية
 نزفها للشاب الخلوق/

نجم الدين حمود العربي
بمناسبة ارتزاقه المولودة الجديدة التي 

اسماها
«نرمين»

جعلها الله قرة عين لوالديها 
وأنبتها نباتًا حسنًا.. ألف مبروك..

األكثر فرحًا:
احمد محمود الوادعي

خالد ويوسف ومحمود الوادعي..
وجميع األهل واالصدقاء..

أجمل التهاني القلبية نزفها 
للشاب الخلوق/

رأفت محسن غليس
بمناسبة عقد القران وقرب 

الزفاف..
 فألف مبروك
المهنئون:

فواز مسعد غليس - بهاء 
غليس 

عبدالحميد ناجي غليس
.. وكافة األهل واالصدقاء..

وسط لفيف من األهل واألصدقاء 
احتفل المهندس/

 يحيى أحمد الحبابي

بزفاف نجله الخلوق/
 «ياسر»

وبهذه المناسبة نزف للعريس 
أجمل التهاني والتبريكات 

وألف مبروك

األكثر فرحًا
أســــرة تحرير «الميثاق

أجمل التهاني وأطيب وأرق التبريكات نهديها 
ونزفها للشاب الخلوق/

وائل أحمد علي محمد نجاد
بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف.. 

مليون مليون مبروك..

المهنئون:
والدك/أحمد علي محمد نجاد - وهيب احمد 

نجاد- علي أحمد نجاد- علي حسين علي نجاد- 
أوالد الشهيد/طه حسين علي نجاد- محمد 

حسين علي نجاد.. 
وجميع قرية «أرتل» و«آل نجاد» ومحمد 
اسماعيل الحملي وجميع األهل واالصدقاء..

يتقدم محمد محمد بشير 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء 

بأحر التهاني والتبريكات لألخ/ 

صادق أبو سرعة
 عضو اللجنة الدائمة 

بزفاف نجله الشاب الخلوق
«أمين»

متمنين له حياة زوجية سعيدة
وألف ألف مبروك


