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كشف مدير ادارة التربية في المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم «اليونيسكو» الدكتور يحيى الصايدي عن 
وجود ٤٠ مليون أمي عربي، منهم نحو ٨٫٥ مليون يمني ، 
وهي نسبة كبيرة بعكس األرقام التي كانت تعلن في السابق، 
موضحا أن هناك فجوة بنيوية في هذه الفئة العمرية حيث 

ال يقبل من عمره ٨ سنوات في التعليم.

وشدد خالل ورشة العمل الوطنية الخاصة بالتعريف باللجنة 
الوطنية اليمنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمات 
الدولية الثالث ( اليونيسكوـ  االيسيسكوـ  االلسكو ) على 
ضرورة إعادة هيكلية التعليم األساسي وتنفيذ اهم مادة 
في الدستور وهي الزامية التعليم العام، التي باتت مخرجاته 
غير مقبولة، وان التوجه في التعليم للجميع ان يقبل الطلبة 

في مستويات عمرية اعلى خاصة ممن ال تقبلهم المدارس 
العربية ممن بلغ سن الـ ١١ عامًا، موضحا ان هناك تدريبًا 
للمنطقة العربية، وتخطيطًا لتحسين اداء التعليم العام، من 
خالل اعادة امتحان القدرات التعليمية للطلبة في مختلف 

ة والمعارف. المراحل، في مهارات الكتابة والقراء

اليونيسكو: ٤٠ مليون عربي «أميون» منهم ٨ ماليين يمني

المقاومة الفلسطينية تنتزع انتصارًا يغير معادلة الحرب
< أثبتت الفصائل الفلسطينية المقاومة في قتالها ضد 
العدو الصهيوني في سياق الحرب الطويلة السيما المعركة 
األخــيــرة من خــالل الــعــدوان الــذي استهدف قطاع غزة 
ألكثر من شهر ونصف، أثبتت أن سالح المقاومة هو كرامة 
الشعب الفلسطيني وهو عنوان االنتصار الذي حاول العدو 
الصهيوني تدميره بأي ثمن وهو ما فشل فيه رغم كل 

محاوالته المستميتة..

أكدت تحليالت المراقبين من المحيط العربي ومن خارجه 
أن صــراع اإلرادات أنتج االيــمــان الفلسطيني بالمقاومة 
والمواجهة رغــم التضحيات، إالَّ أنها سطرت صمودًا 
اسطوريًا حقق نتائج وانتصارات باهرة في ظل اختالل 
موازين القوى، اضف الى ذلك االختالل جراء االنقسام الداخلي 
الحاد الذي رافق مسيرة المقاومة دون استعدادات أو بوادر 
أمل تلوح في األفق لمعالجات في إطار المشروع الفلسطيني 
التحرري وفي ظل خلل استراتيجي عربي وإسالمي محيط 
بالقضية نتيجة التطاحن الداخلي في أكثر من بلد عربي 
وإسالمي على رأسها سوريا دولة المواجهة- على سبيل 

المثال.
غير أن المعطيات على أرض الواقع تؤكد تمامًا على أن 
المقاومة الفلسطينية بإرادتها وعزيمتها التي ال تلين هي 
وحدها تمتلك مفاتيح النصر على عدو األمة لتقدم بذلك 
الدرس البليغ وتؤكد أن التخاذل العربي مهما كان مؤلمًا 
وقاسيًا اال أنه ال يمثل عقبة في وجه المقاومة طالما أنها 
تمتلك قدرات االنتصار على العدو االسرائيلي بأيديها ال 

بأيدي غيرها.
العدو الصهيوني حــاول في المفاوضات غير المباشرة 
مع ممثلي الشعب الفلسطيني عبر الوسيط المصري في 
القاهرة نزع سالح المقاومة وتجريدها من قوتها، وبذل في 
سبيل ذلك قصارى جهده، ووظف كل إمكاناته واستخدم 
اسلوب التأجيل والمراوغة وتعليق كل القضايا االخرى بهذا 
البند، وقدم في ذلك اإلغراء والتهديد والوعيد والضغط 
على الواليات المتحدة االمريكية ودول أوروبا لمساعدته في 
إقرار هذا البند، والضغط على بعض الدول الداعمة لقوى 

المقاومة الفلسطينية، لتمارس ضغطًا عليها، وتجبرها 
على القبول بهذا الشرط، وأن تتنازل طوعًا عن سالحها، 
وتفكك ما لديها منه، وأن تتوقف عن التصنيع والتهريب 
والتطوير والتدريب وبناء األنفاق، وان تكتفي بما أقرته 

اتفاقيات «أوسلو» من أسلحة فردية محدودة ومعلومة.
يدرك العدو الصهيوني تمامًا أنه ما كان ليقبل بما أعلن 
عنه وما تم االتفاق عليه لوال سالح المقاومة وصمودها 
وثباتها البطولي أمام قوته العسكرية، فالمقاومة عمومًا هي 
التي أجبرته على تقديم كل هذه التنازالت وأرغمته على 
الحديث بلغة جديدة واستخدام مفردات لينة ومعتدلة - 

ألول مرة- واالستعداد لالعتراف بحقوق سكان قطاع غزة، 
التي هي في األساس حقوق فلسطينية مشروعة ال يجوز 

نزعها وال يقبل شعب بالتخلي عنها.
وفي المحصلة يذهب المراقبون والمحللون الى أنه لوال 
سالح المقاومة الباسلة لما أوقف الكيان الصهيوني عدوانه، 
ولما قبل بالهدنة إثر الهدنة، ولما سافر وفده الى القاهرة 
للتفاوض، ولما عقد مجلس وزرائه جلساته ليًال بنهار.. نعم 
لقد أدركوا تمامًا أن كيانهم بات في خطر وأن المقاومة باتت 
قادرة على نزع ما  تريد وتحقيق ما ترغب، ومنع العدو من 

تحقيق ما يريد ويرغب.

ذلك المشهد الفلسطيني المفعم بأفراح انتصارات المقاومة 
لحظة إعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن 
بعد ساعات قليلة من دخول الهدنة وذلك عقب اجتماع 
للقيادة الفلسطينية في الداخل بأن استراتيجية التفاوض 
الفلسطيني لن تبقى على حالها، وان الــوحــدة الوطنية 
الفلسطينية هي هدف يأتي في المقدمة وسيحافظ عليه.. 
هذا فضًال عما أعلنه من إطالق «خطة وطنية» فيما خص 
إدارة الملف الفلسطيني.. وزاد على ذلك بأن «الكفاح الشعبي 
لنيل الحقوق الفلسطينية سيعاد االعتبار له بكل ما تحمل 

الكلمة من معنى».

وزراء خارجية مجلس التعاون يضعون آلية إلنهاء أزمة قطر
< نشاط مكثف شهدته دول مجلس التعاون 
الخليجي خالل األيام الماضية، تبادل فيه مسؤولو 
دولهم  الزيارات المكوكية التي توجت بعقد 
اجتماع لوزراء خارجية المجلس وذلك لتجاوز 
المعضلة القطرية التي تؤرق دول المجلس في 
مقدمتهم السعودية واإلمــارات حتى تتوحد 
الجهود الخليجية أمــام الملفات الساخنة التي 
تعتمل في المنطقة وتهدد دولهم على نحو 

مباشر..
وخـــرج اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول مجلس 
التعاون الخليجي -بمشاركة اليمن- بنتائج 
إيجابية في الملف القطري بحسب تصريحات 
وزيــر خارجية الكويت الشيخ صباح بن خالد 

الصباح رئيس االجتماع الوزاري الذي عقد السبت 
في مدينة جدة بقوله: إنه تم االتفاق على وضع 
آلية إلنهاء األزمة مع قطر، والتأكيد على أهمية 
العالقات بين دول المجلس وإيــران والتشديد 
على األهمية القصوى على استقرار وأمن اليمن 
كونه يمثل أمــن واستقرار منطقة الجزيرة 
والخليج بأكملها، مع تجديد الدعم الكامل 
للمبادرة الخليجية لتنفيذ التسوية السياسية 

واالقتصادية في اليمن.
وقامت المملكة العربية السعودية بجهود كبيرة 
خالل األيام الماضية بغية التئام البيت الخليجي 
والعمل على تــجــاوز مشكالته العالقة على 
وجه السرعة، حيث أنهى وفد سعودي رفيع 

المستوى عشية االجتماع الــوزاري «الحاسم» 
السبت جولته في أبوظبي بعد المنامة وقبلها 

الدوحة سعيًا إلى إنهاء األزمة بين الدول الثالث 
وقطر المتهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية 

ومحاولة زعزعة االستقرار لدى جيرانها.
وكانت مصادر خليجية متطابقة قد أشــارت 
ــوزاري الى أن مجلس  قبيل انعقاد االجتماع ال
التعاون الخليجي ربما يلجأ الى تجميد عضوية 
قطر في حــال تمسكها بانتهاك االتفاقيات 
المشتركة والمتعلقة بضبط سلوك كل دولة 

من الدول الست تجاه األخرى.
وتعتبر قطر أبـــرز ممولي جماعة االخـــوان 
المسلمين فــي مصر ومجموعات ذات صلة 
باالخوان في الــدول العربية بما فيها الخليج، 
في حين تدعم السعودية ومعظم باقي دول 
مجلس التعاون السلطات المصرية الجديدة التي 

أطاحت بحكم جماعة االخوان.

إحالة «مرسي» و ٩متهمين 
بالتخابر مع قطر للجنايات

< قالت مصادر قضائية ان نيابة أمن الدولة العليا في 
مصر بصدد اصــدار قــرار خــالل األيــام القادمة بإحالة 
الرئيس االخواني االسبق محمد مرسي وثمانية متهمين 
آخــريــن بينهم اثــنــان مــن قــيــادات التنظيم االخــوانــي 
المحظور للمحكمة الجنائية لتورطهم في تهريب وثائق 

تهم األمن المصري الى دولة قطر.
وكانت تحريات االمن الوطني توصلت الى ان المتهمين 
استولوا على عــدد كبير من الوثائق والتقارير ذات 
الصلة بتسليح القوات المسلحة واالمن القومي المصري 
ــك بهدف  ــة قطر وذل والعمل على تهريبها الــى دول
كشف معلومات عسكرية وأمنية بهدف زعزعة األمن 

واالستقرار واسقاط الدولة المصرية.

إســـرائيل في صــدمة 

بريطانيا تتأهب لمواجهة 
عمليات إرهابية

< أعلنت بريطانيا رفع درجة التحذير الى حالة التأهب 
القصوى بشأن هجمات ارهابية داخل البالد على خلفية 
المخاوف مما يحدث في سوريا والعراق، فيما اكتفت 
واشنطن بمراقبة الوضع عن كثب دون تغيير حالة 

التأهب األمني.
ورفعت السلطات البريطانية «الجمعة» الماضية درجة 
التحذير من أخطار الهجمات االرهابية المتوقعة في 
البالد من درجة «خطر كبير» الى «خطر شديد».. وقالت 
وزارة الداخلية البريطانية: ان رفع مستوى التحذير الى 
هذه الدرجة يعني ان الحكومة البريطانية تعتقد ان 

هجومًا ارهابيًا صار «محتمًال بدرجة عالية جدًا».

جنرال أمريكي :

«داعش» أقوى وأخطر 
على أمريكا من القاعدة

< أكــد المحلل العسكري العميد المتقاعد بالجيش 
االمريكي مارك هارتنغ في حديث لشبكة C.N.N ان 
خطورة تنظيم الدولة االسالمية «داعش» يفوق خطر 
«تنظيم الــقــاعــدة».. معتبرًا ان الجماعة التي أعلنت 
قيام «خالفة اسالمية» بالعراق لديها ميزات التملكها 
«القاعدة» وعلى رأسها التنظيم القوي والتمويل الجيد 
والتركيز على تأسيس «دولة خالفة» وتجنيد المقاتلين 
من حول العالم.. فهو على سبيل المثال يمتلك الكثير من 
األموال سرقها من البنوك، كما بات يسيطر على الكثير 
من المنشآت النفطية التي تــدر عليه األمـــوال، ولديه 
قيادة أفضل تدريبًا وتأهيًال وقدرة على االدارة المركزية 

بسوريا والعراق بشكل يفوق ماكانت تمتلكه القاعدة.

«إخوان ليبيا» يسعون إلغالق 
الحدود مع مصر 

< أكدت حركة «اخوان بال عنف» ان اخوان ليبيا يسعون 
الى تبني مشروع داخل مجلس النواب الليبي لصدور قانون 
يمنع العمالة المصرية من العمل داخل ليبيا وطردها 
من البالد واغالق الحدود مع مصر في سياسات واضحة 
من التنظيم الدولي للجماعة في التحريض على مصر..

وكتبت الحركة المنشقة عن «اخوان ليبيا» في صفحتها 
على «فيس بوك» ان االخيرة بدأت فعًال خالل الفترة 
الماضية عبر استهدافها والتحريض عليها داخل 

المجتمع الليبي.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز خالل استقباله عددًا من السفراء 
المعتمدين بالمملكة في جــدة الجمعة: إن 
خطر اإلرهاب سيمتد إلى أميركا وأوروبا، في 
حال لم يتحد العالم في محاربته.. وأضاف: "أنا 
متأكد أنه سيصل إلى أوروبــا بعد شهر، وإلى 

أميركا بعد شهرين".
وأشار إلى أن المبلغ الذي قدمته المملكة إلى 
األمم المتحدة، من أجل دعم المركز الدولي 
لمكافحة اإلرهــاب والمقدر بـ ١٠٠ مليون 
دوالر تمثل الدفعة األولى.. داعيًا زعماء العالم 
إلى دعم المركز بوجه السرعة، ألن "محاربة 

اإلرهاب يحتاج إلى السرعة والعقل والقوة".
وأوضح " أرجو من أصدقائي السفراء أن ينقلوا 
هذه األمانة حرفيًا لزعمائهم ألن هذا اإلرهاب 
ليس لــه إال الــســرعــة واإلمــكــانــيــة وأنـــا شفت 
أن أغلبكم ما تكلم عنهم إلى اآلن ، وهــذا ال 
يجوز أبدًا أبدًا في حقوق اإلنسانية ألن هؤالء 
ال يعرفون اسم اإلنسانية وأنتم تشاهدونهم 
قطعوا الــرؤوس ومّسكوها األطفال يمشون 
بها في الشارع . هل هذه ليست من القساوة 

والخشونة والخالف لقول الرب عز وجل".
وأضاف: "ولو يقتل شخص في أقصى العالم ما 
يقبل الرب عز وجل وكأنما قتل العالم كله ، فما 

بالكم بهؤالء يقتلون ليًال ونهارًا حتى فيهم ، 
وال بد أنه ال يخفى عليكم ما عملوه وسيعملونه 
، وإذا أهِملوا أنا متأكد بعد شهر سيصلون إلى 

أوروبا وبعد شهر ثاٍن إلى أمريكا".
وأكد الملك عبدالله " أقول هذا الكالم في هذا 
المكان انتبهوا له وأوصــي إخواني وأصدقائي 
كم أنهم يباشرون لتلبية هذا المكان  زعماء
الـــذي خصص لــإلرهــاب بكل ســرعــة.. هذه 
الرسالة أرجوكم تنقلونها حرفيًا لزعمائكم 
ــي أعـــرف أنــهــم يــقــدرون خطر اإلرهـــاب  ألن

وخلفية اإلرهاب".

خادم الحرمين محذرًا:

خطر اإلرهاب سيصل أوروبا وأمريكا خالل شهرين

الجبروت اإلسرائيلي يفشل في تجريد سالح المقاومة

قاتل بن الدن يتقاعــد
تقاعد، الخميس، قائد القوات الخاصة األميركية 
األميرال وليام ماكريفن (٥٨) عامًا الذي أشرف على 

العملية التي أدت إلى قتل أسامة بن الدن. 
ــان مهندس  ويجمع الــخــبــراء على أن ماكريفن ك
استراتيجية عسكرية أميركية جديدة تشجع على 
تنفيذ عمليات تدخل مفاجئة للقوات الخاصة في أنحاء 
العالم منذ توليه قيادة هذه القوات عام ٢٠١١م. 

وخالل حفل الوداع ، أكد وزير الدفاع تشاك هيجل 
أن األميرال سمح "بتعميق العالقات في الخارج عبر 
التنسيق في شكل أكبر مع الحلفاء والشركاء الستباق 

التهديدات والرد عليها في شكل أفضل". 
ر ماكريفن بالفترة التي كانت 

َّ
وفي خطابه الوداعي، ذك

فيها القوات الخاصة "تضطلع بدور ثاٍن"، متداركا 
ات ١١ سبتمبر غيرت كل شيء ودخلنا  "لكن اعتداء

إلى الحلبة". 
وأوضح ان العملية التي استهدفت منزل أسامة بن 
ا يسيرًا  الدن في "ابــوت ابــاد" بباكستان تشكل جزء
من العمل الذي انجزته كتيبة تضم ٦٧ الف عنصر، 
مشيرًا إلى التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية 

ومتمردي بوكو حرام وحركة الشباب اإلسالمية.

نصف السوريين تركوا منازلهم 
للنجاة بأرواحهم

قالت األمم المتحدة، إن عدد الالجئين السوريين المسجلين لدى 
الدول المجاورة بلغ- الجمعة- ثالثة ماليين الجئ في إطار عملية لجوء 

جماعي بدأت في مارس عام ٢٠١١م ولم تهدأ حتى اآلن. 
وذكرت أن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون الجئ مقارنة 
بعام مضى، باإلضافة إلى نزوح ٦٫٥ مليون داخل سوريا، وهو ما يعني 
أن "قرب نصف السوريين جميعًا أجبروا اآلن على ترك بيوتهم والنجاة 

بأرواحهم". 


