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هناء الوجيه

الرئيس يوجه بمعاملة االطفال ضحايا االلغام كشهداء
وجه الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة مطالبة منظمة سياج بمعاملة االطفال ضحايا 

االلغام ومخلفات الحروب كشهداء وجرحى من حيث الحقوق والرعاية والتعويض.
وأمر الرئيس هادي في رسالة لرئيس الوزراء بدراسة مقترحات المنظمة وبما يكفل تخفيف االضرار وتعويض ضحايا 

االلغام ومخلفات الحروب في اليمن.

عن الفقيدة 
رمزية اإلرياني

نور باعباد

المواطن يتساءل: متى تتحسن حياتنا المعيشية؟
ببعيدًا عن السياسة والسياسيين وآرائهم وتحليالتهم  يعبر المواطن العادي المتطلع الى االمن واألمان واالستقرار  

حالمًا بتحقيق حلول تضمن المواطنة المتس��اوية  للجميع بعيدًا عن  تعميق لغة الفرقة  والتش��تت اليريد المواطن 
التفرق��ة المذهبي��ة او المناطقية ال يريد ش��مااًل او جنوبًا يريد وطنًا واحدًا للجميع.. يعي��ش فيه الجميع يحكم فيه القانون 
والمدني��ة الراقي��ة البعيدة عن الدماء والس��الح هذا الرأي وغيره عبر عنه عدد من المواطنين  من  خالل االس��تطالع التالي.. 

فإلى الحصيلة : 

تقول سيدة الناشري -ربة بيت : كانت حياتنا رغم كل 
شيء ال يوجد فيها ما نعانيه اليوم.. األمان منعدم وحين 
تخرج من المنزل تخاف ان ال تعود هذا ما يحصل في ظل 
ل ما الذي اوصلنا الى  تشتت وانهيار لألمن وحين نتساء
هذه المواصيل ندرك ان السبب هو تعدد المصالح وتغليب 
المصلحة الذاتية لهذه الجهة او تلك , ال احد يريد مصلحة 
البالد اذا كانت ستؤثر على مصلحته الذاتية رغم ان من 
يعتقد ان مصلحته ولو كانت على حساب الوطن واهله انه 
يكسب فهو مخطئ الن الضرر سيلحق به أيضا ولن يكون 
بعيدًا عنه , كنا نتطلع لمخرجات مؤتمر الحوار وبعد ان 
طال األمد دون امل يذكر وحين بدانا نسمع عن التقسيم 
واإلقليم واالختالفات بدأت أيضًا اآلمال تتشتت أكثر وأكثر 
ولم يعد امامنا اال الدعاء المخلص الى الله سبحانه بأن يجعل 
الخير في أبناء اليمن وان يظل فيهم من يستجيب تفكيره 
للحكمة وااليمان وان يتقي الله في هذا الوطن وفي أبنائه . 

تدهور األوضاع 
عبدالله احمد الحيمي -عامل- تحدث قائاًل: من يوم الى 
يوم تتدهور اوضاعنا االقتصادية حتى انها تمر علينا أيام 
ال نعمل فيها وال نجد ما نقدمه ألبنائنا وبالنسبة لي انا افضل 
من غيري ألني املك بيتًا ولكن كيف حال أولئك الذين ليس 
لديهم بيوت ملك ويسكنون في بيوت االيجار، و اذا تركت 
الحديث عن الناحية االقتصادية وتحدثت عن جانب االمن 
واالستقرار اليوم اصبح المواطن في اليمن ال يأمن على 
نفسه في أي مكان فهو معرض للخطر في الشارع والمنزل 
وفي المستشفى وفي كل مكان سوًء أكان له عالقة بالسياسة 
او األوضاع او كان ممن ال يهمون اال كيف يحصلون على لقمة 
العيش ليسدوا رمق أبنائهم وذويهم الذين يعولون.. 

هذه األوضاع فعال مقلقة وهي موجودة وال يمكن انكارها 
أبدًا،  يطمح المواطن ان يستعيد االمن واالستقرار ويأمل 
ان تتحسن األوضاع الحياتية وهذا من ابسط الحقوق التي 
يأمل في الحصول عليها , أيضًا هذه األيام اصبح االفراد 
يتشاجرون ويستفز بعضهم اآلخ��ر ويعادي بعضهم 
اآلخر بحجة االختالف في األفكار والمذاهب والرؤى اصبح 
المواطن يقال له انت من الشمال ام من الجنوب, اصبح يسأل 
ما هو مذهبك ومن أي حزب , اصبح يعامل على أساس 
االنتماء الحزبي والمناطقي نحن ال نريد ذلك نريد ان يعمل 
الجميع لوطن واحد ومصير واحد وأمن واستقرار وتحسين 

للحياة في كافة المجاالت وال نريد أكثر من ذلك.  
أوضاع صعبة 

تقول ايمان صالح المدام -ربة بيت : كنا نلتقي انا وجاراتي 
او قريباتي وصديقاتي عندما نتحدث عن أمور السياسة 
واألوضاع والقلق وكانت أمور أخرى تشغلنا اما اليوم نحن 
نتحدث عن الحوار ومخرجاته التي لم تَر النور حتى اآلن 
ونتحدث عن األوضاع واالرهاب والتوترات والقلق من كل 

شيء , نتحدث عن الغالء والتدهور االقتصادي وفي اغلب 
األحيان تجد معظم االسر تشتكى من عدم القدرة على 
توفير األساسي من متطلبات الحياة مثل الدقيق والقمح 
والمواد الغذائية الضرورية هذا هو الوضع الحالي ونريد 
وضعًا آخر , نريد ان ينزاح الكابوس الجاثم على القلوب 
هذه األيام نريد امنًا واستقرارًا ونريد ان نعيش في سالم 
كلنا أبناء وطن واحد وهو ملك للجميع مهما اختلفت آراؤهم 
او اتجاهاتهم , البد ان يتفق الجميع على حلول االمن 
واالستقرار والتقدم والنهوض باألوضاع الصعبة التي تمر 

علينا جميعًا في هذا الوطن . 
معترك صعب 

وفي ذات االطار تحدث عماد المسوري -خريج جامعي- 
قائاًل: يدرس الفرد وبعد التخرج يظل عاجزًا عن إيجاد 
الوظيفة التي تليق به وفي نهاية المطاف يجبر على العمل 
في أي مجال كيفما كان واضعا شهادته خلف ظهره , انا من 
أولئك الشباب الذين تخرجوا منذ سنوات لي اربع سنوات 
وانا ابحث عن وظيفة هنا وهناك ولم اجد , اعمل حاليا 

على سيارة اجرة ليست ملكي ومع ذلك اجد اني افضل من 
شباب آخرين غيري كوني استطعت ان استأجر سيارة كي 
اعمل بها، آخرون لم يجدوا شيئًا ويتضاربون مع أوضاع 
الحياة في معتركها الصعب ومع كل ذلك نحن شباب نطمح 
رغم كل المتاعب ان نجد وطنًا ينعم بالمساواة والمواطنة 
العادلة ونريد ان يستوعب كل أبنائه ألنه من المؤلم ان 
تستنزف طاقات الشباب في وطن ينزف بالتشتت والتفرقة 
واالختالفات نريد ان نتغلب على األوضاع الحالية نريد حلواًل 
لألوضاع القائمة والتي توتر الوطن وتدمره , نحن أبناء 
ة ,  اما األفكار  وطن واحد يتسع للجميع بكل األفكار البناء
الخاطئة والمدمرة فلن نقبل ان يكون لها مكان بيننا نريد ان 
نبني مستقباًل افضل لنا وألبنائنا وهذا ما يطمح في تحقيقه 
كافة أبناء الوطن نساء ورجال كبار وشباب ونسأل الله ان 
نصل الى ذلك المستوى من االمن واالستقرار الذي لن يكون 

اال من خالل العمل المخلص والنية الصادقة . 

مواطنة متساوية 
ونختتم مع ري��ان اآلنسي -طالب ثانوية عامة- والذي 
تحدث قائال : حتى نحن الشباب في هذا العمر الذين ينبغي 
ان ال ترهقنا الحياة بما فيها من متاعب , نحن في هذه 
المرحلة من اعمارنا اصبحنا اكبر من اعمارنا بكثير.. نعاني 
ما يعانيه الوطن من هموم نتطلع لغد افضل ومستقبل 
يكون خاليًا  مما نحن فيه اليوم ,  الجميع في هذه الفترة 
من تاريخ اليمن كان يتطلع لمرحلة الحوار الوطني وما 
سينبثق عنه ولكن لألسف طال األمد ولم نَر شيئًا، و مؤخرًا 
اصبحنا نسمع عن اتفاقية لوضع حلول للقضية الجنوبية 
والغريب ان من اقترحها هو من خ��ارج الوطن أيا كانت 
األسباب.. أال نستطيع نحن أبناء البالد وضع حلول ألنفسنا 
في قضايانا العالقة البد ان نستقي كل شيء من خارج البالد، 
عمومًا نحن نتمنى ان نصل الى حلول ولكن نتمنى أيضًا ان ال 
ننصف جهة على حساب الجهة األخرى الن الذي سيعاني 

من ظلم اليوم سيثور غدًا.
 إذًا نريد عدالة ومواطنة متساوية وامنًا واستقرارًا ولن 
يكون ذلك اال بتكاتف االيدي واالدراك لما نحن فيه من 
أوضاع وتجنب المغاالة والتفرقة والوقوف صفًا واحدًا من 
اجل البناء والتقدم وليس من اجل الهدم والمصالح الضيقة.

ناشطون  يتضامنون 
مع السجينة 
رجاء الحكمي

وص��ل ن��اش��ط��ون م��ن اب��ن��اء محافظة تعز 
الجمعة في مسيرة تضامنية هي الثانية خالل 
شهر ديسمبر للتضامن مع السجينة رجاء 
الحكمي التي تقبع في احد سجون محافظة 
إب وتواجه عقوبة االعدام على خلفية قتل 
شخص دفاعا عن الشرف كما يتردد.. وندد 
المتظاهرون بحكم االع���دام ال��ص��ادر من 

محكمة استئناف محافظة إب.
وطالبوا بإخالء سبيل السجينة , كما ناشدوا 
محافظ المحافظة ورئيس مجلس القضاء 
االعلى التدخل لما من شأنه التراجع عن تنفيذ 

الحكم الذي وصفوه بالجائر.

الطماطم تقلل 
من خطر سرطان 

الثدي
كشفت األبحاث الحديثة أن اعتماد السيدات 
على نظام غذائي غني بالطماطم يقلل من 

مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي.
ووف��ق��ا ل��ل��ب��اح��ث��ي��ن  ب��ج��ام��ع��ة "روت���ج���رز" 
األمريكية ف��إن السيدات بعد س��ن اليأس 
يزداد بينهن خطر اإلصابة بسرطان الثدي 
خ��اص��ة م��م��ن ارت��ف��ع بينهن م��ع��ادل كتلة 
الجسم عن 30 نقطة، إال أن النظام الغذائي 
السليم والمتوازن والغنى بمضادات األكسدة 
والطماطم يسهم فى تخفيض فرص اإلصابة 

بالمرض اللعين.

منذاختطاف  الطفلة افنان  المفتي  من الشارع العام في مدينة اب 
مازالت الجريمة  تسبب حالة من الذعر والخوف  لدى االسر وبين االهالي 
على اطفالهم  ما جعل الكثير منهم  يتحفظون عليهم داخل المنازل 
ومنعهم من الذهاب للمدارس والخروج للشارع  لعدم ثقتهم باالجهزة 
االمنية ..على الرغم من عودة افنان الى عش اسرتها بعد يومين من 

االختطاف ..
هذا وتواصل  االجهزة االمنيه عملية البحث والتحري وجمع االستدالالت 
في حادثة اختطاف الطفله افنان نبيل احمد المفتي والتي  عثر عليها 
والدها ظهر يوم االثنين  الماضي بالقرب من مستشفى جبله والذي ذكرانه 
 هاتفيًا من خاطفيها ابلغوه بان طفلته موجودة بالقرب من 

ً
تلقى اتصاال

مستشفى جبله وتحرك الى هناك وبالفعل وجد طفلته وحيدة، وسارع 
باخذها للمستشفى للفحص عليها..

امين غياث مندوب البحث الجنائي  بالمستشفى افاد  وفقا لموقع 
التغيير نت انه اثناء ما كان يزاول عمله عند بوابة المستشفى ظهر 
االثنين وصل رجل وطفلته بيده يريد عرضها على الطبيب المعالج 
وخاللها تأكد ان الطفلة التي مع الرجل هي ذاتها المبلغ باختطافها منذ 
ايام فقام باالبالغ ، ومن ثم تم اخضاعها لفحوصات طبية في المستشفى، 
واثناء التحفظ عليها واالنتهاء من الفحص عليها وصل اشخاص مسلحون 
وحاولوا اخذ الطفلة وهم من اق��ارب والدها فتم احتواء الموقف من 
قبل مندوب البحث واألفراد الموجودين معه لحين وصول رجال االمن 

للمستشفى الذين باشروا باخذ اقوال الطفلة التي افادت ان أمراة اقتربت 
منها وهي في تسيرفي الشارع  ووضعت يدها على وجهها وكان معها 
شخصان وسيارة حبه  ولم تعرف شيئًا ألنها  نامت " دخلت بغيبوبه "  
وذكرت ايضًا انها تتذكر انه تم اخذها لمكان كسائلة جبلة حسب ما تم 
الفهم من كالمها ..واخيرًا تم نقلها من مكان ال تعرفه الى ذلك المكان 

الذي عثر عليها فيه والدها بالقرب من مستشفى جبله  .
وتاتي  عملية اختطاف الطفلة افنان  في الوقت الذي تشهد المحافظة 

انفالتا امنيا غير مسبوقا منذ تولي االخوان مقاليد هذه الوزارة  .. 
اخيرا عادت   الطفله / أفنان نبيل المفتي "ابنة ال� 12 عامًا " الى البيت 
والتي كانت قد اختفت السبت  قبل الماضي  حيث قامت عناصر مسلحة 

باختطافها من شارع العدين  ..
وقد قوبلت هذه الجريمة بردود افعال شعبية غاضبة تمثلت بخروج 
مسيرات  احتجاجية وقطع للطرقات واحراق لالطارات، خصوصا وان االب 
افاد اليوم الثاني من بالغ اختفاء طفلته   انه تلقى رسالة ) sms( لتلفونه 
من رقم  يطلب منه فدية قدرها مليون ريال مقابل اعادة طفلته، وانه 
تم التخاطب مع النيابه لطلب التوجيه الى شركة سبافون  لموافاة  قسم 
الشرطة ببيانات وتفاصيل كاملة عن الرقم المذكور ،غير ان  االخواني 
مدير عام شرطة محافظة إب فؤاد محمد العطاب ، يحاول تمييع 

القضية. 
الجدير بالذكر انه بعد ساعات عودة  الطفلة الى  اسرتها قالت االجهزة 
االمنية انها  القت القبض على سيارة نوع  " صالون " يشتبه عالقاتها 
وارتباطها في حادثة  اختطاف الطفلة افنان المفتي ، وتم ايصالها الى 
البحث الجنائي  واخضاعها الجراءات التحري وجمع المعلومات  ،  وطلب 

االب للتعرف عليها، والتزال االجراءات مستمرة .

بعد اختطاف الطفلة أفنان المفتي

آباء يمنعون أطفالهم من الذهاب للمدارس

سيدة الناشري: تغليب المصالح الشخصية س��بب ت��ردي اوض�اعن��ا
إيمان المدام: معظم األسر تعجز عن توفير األساسيات
عماد المسوري: نريد بناء مستقبل أفض��ل لنا وألبنائن���ا

ريان اآلنسي: نريد عدالة ومواطنة متساوية وأمنًا واستقرارًا


