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13 مليون طفل محرومون من التعليم بسبب الصراعات في الشرق األوسطعربية وعالمية
القاهرة ـ أ.ش.أ: كشفت منظمة اليونيسيف عن ان ازدياد النزاعات واالضطرابات السياسية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا يحول دون التحاق أكثر من 13 مليون طفل باملدرسة.

وسلط التقرير ـ الصادر عن املنظمة األممية امس حتت عنوان »التعليم في خط النار« الضوء على مدى 
تأثير العنف على أطفال املدارس وأجهزة التعليم في تسع بلدان متأثرة بالعنف سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر.  وأشار التقرير األممي الى ان الهجمات التي تشّن على املدارس والبنية التحتية التعليمية، 
واملتعمدة في بعض األحيان، تعد أحد األسباب الرئيسية التي حتول دون التحاق الكثير من األطفال 
باملدرسة،.

أسرته كانت حتاول الهجرة إلى كندا.. وتركيا تقبض على 4 من املهربني املتورطني في احلادث

وفاة الطفل »ايالن« مأساة سورية تتكرر .. نزوح فلجوء فغرق

)ا.ف.پ( صورة الطفل الغريق تتصدر وسائل االعالم العاملية   

سوريا

تركيا

لبنان

عدد
الالجئ�

مرص
األردن

دمشقالعراق

4.1 مليون الجئ مسجل
يف املنطقة بكاملها

249 463

---

7.6 مليون
نازح داخل البالد

629 245

1.1 مليون

1.9 مليون

132 375

24 055

المصدر� المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين� اللاجئون المسجلون لغاية آخر اغسطس

البحر المتوسط

ش�ل إفريقيا
(املغرب، الجزائر، ليبيا)

أزمة الالجئ� السوري�

عبد اهلل كردي والد الطفل الغريق ايالن كردي ينتظر تسلم جثث عائلته   )ا.پ(

ويدع����ى عبداهلل عث����ر عليه 
فاقدا للوعي تقريبا ونقل إلى 

مستشفى قرب بودروم. 
واشار موقع صحيفة اوتاوا 
سيتيزن نقال عن احد االقارب 
الى ان رب العائلة عبداهلل اكد 
انه يريد الع����ودة الى كوباني 

لدفن زوجته وابنيه.
بدوره����ا، نقل����ت صحيفة 
ناش����ونال بوست الكندية عن 
تيم����ا كردي ش����قيقة عبداهلل 
وتس����كن مدينة فانكوفر في 
كندا »سمعت النبأ في الساعة 
اخلامسة فجر« واتصلت زوجة 
أحد أشقاء عبداهلل بتيما. وقالت 
انها »تلقت اتصاال من عبداهلل 
وكان كل م����ا قال����ه هو: ماتت 

زوجتي وطفالي«.
ونقلت الصحيفة عن تيما 
قوله����ا إن عب����داهلل وزوجته 
وطفليه قدم����وا طلبات جلوء 
على نفقة خاصة للس����لطات 
الكندية ورفض����ت في يونيو 
بس����بب مش����اكل في الطلبات 
الواردة من تركيا. هذا، وقالت 
التركية لألنباء  وكالة دوجان 
أمس إن الس����لطات اعتقلت 4 
سوريني يشتبه في تورطهم في 
تنظيم رحلة القارب الذي انقلب 
ف����ي البحر بني تركيا وجزيرة 

كوس.
وأضافت أن األربعة وبينهم 
رب����ان القارب اعتقلوا مس����اء 
األربعاء وأن السلطات تواصل 

التحقيق معهم.

عواصم - وكاالت: هيمنت 
صورة جثة الطفل الغريق أيالن 
كردي البال����غ من العمر ثالث 
سنوات التي جرفتها األمواج إلى 
شاطئ منتجع بودروم التركي 
املطل على بحر إيجة على وسائل 
التواصل االجتماعي أمس األول 
وأثارت التعاطف والغضب من 
تقاعس الدول الغربية والعربية 
عن مساعدة الالجئني السوريني، 
الذين تشكل قصة ايالن واحدة 
من قصصهم املتكررة بش����كل 

شبه يومي.
وقبل ان ينتهي مصيرها الى 
الغرق نزحت عائلة الطفل ايالن، 
مرات عدة داخل سورية والى 
تركيا هربا من أعمال العنف الى 
ان ق����ررت الهجرة الى أوروبا، 

حسبما أفاد صحافي كردي.
وق����ال الصحافي مصطفى 
عبدي من مدينة كوباني السورية 
ذات األغلبية الكردية واحلدودية 
مع تركيا لوكالة فرانس برس: 
ان والد الطفل ووالدته متحدران 
من كوباني، »وكانا يس����كنان 
دمش����ق منذ مدة طويلة. وفي 
2012، غادرا دمشق )التي شهدت 
اشتباكات في تلك الفترة( مع 
ولديهما الى حلب )ش����ماال(«. 
وأضاف: »عندما اندلعت املعارك 
في حل����ب، انتقال مع عائلتهما 
الى كوبان����ي، فحصلت حرب 
ايضا، فانتقلوا الى تركيا. وبعد 
حترير كوباني، »داعش« عادوا 
اليها، فحصلت املجزرة« على 

يد التنظي����م. وروى عبدي ان 
»املجزرة كانت قريبة منهم. لم 
يتمكنوا من ايجاد مكان لهم في 
مخيمات تركيا، فاستدانوا مبلغا 
من املال بعدما امضوا شهرا في 
بودروم وانطلقوا باحثني عن 

حياة افضل«.
لكن أيالن لم يكن وحده من 
غرق، فقد لقي شقيقه ويدعى 
غالب ويبلغ من العمر خمس 
س����نوات وأمه ريحان حتفهما 
أيضا إثر انقالب قاربهم أثناء 
محاول����ة الوصول إلى جزيرة 
كوس اليونانية. وقالت صحيفة 
صباح التركية إن والد الطفل 

أزمة الالجئني تتفاقم في املجر 
ومهاجرون يلقون بأنفسهم على قضبان القطارات

بودابست ـ وكاالت: ألقى 
مهاجرون بأنفسهم على قضبان 

القطارات أمس وهربوا من 
الشرطة التي كانت حتاول نقلهم 

إلى مركز استقبال في املجر 
مع سعي السلطات الى إنهاء 

مواجهة أصبحت رمزا لوصول 
نظام اللجوء األوروبي إلى نقطة 

االنهيار.
ومع وعد احلكومة بإغالق البالد 
أمام املهاجرين قبل 15 سبتمبر، 

عمت الفوضى املكان على بعد نحو 
35 كيلومترا خارج بودابست بعد 

توقف قطار كان متجها إلى احلدود 
بني املجر والنمسا في بلدة بيسكي 

التي يوجد فيها مركز الستقبال 
املهاجرين.

وأمرت الشرطة املهاجرين 
بالنزول من القطار لكن الكثير من 
املهاجرين رفضوا األمر وقاوموا 

الشرطة وألقوا بأنفسهم على 

قضبان القطار أو الذوا بالفرار، 
ودخل بعضهم في صراعات مع 
الشرطة أثناء محاولتهم العودة 

لركوب القطار.
وطرق بعض الذين رفضوا النزول 

على نوافذ القطار وصاحوا »ال 
للمخيم.. ال للمخيم«.

وألقت عائلة تتكون من رجل 
وزوجته وطفل صغير بأنفسهم 
على القضبان أمام القطار، وقام 
نحو عشرة من رجال الشرطة 

مبحاولة إرغام الرجل على االبتعاد 
عن القضبان.

وكان القطار قد غادر من محطة 
السكك احلديدية الرئيسية في 
بودابست صباح أمس بعد ان 
تنحت الشرطة جانبا، وكانت 
الشرطة على مدار يومني قبل 

ذلك متنع دخول املهاجرين الذين 
يزيد عددهم على 2000 مهاجر الى 

القطار.

ويعتقد أن الكثير من املهاجرين 
كانوا متجهني إلى النمسا وأملانيا 
وما هو أبعد من ذلك مقتربني من 

نهاية رحلة كانت محفوفة باملخاطر 
في بعض األحيان بدأوها انطالقا 

من الشرق األوسط وأفريقيا 
وآسيا.

واضطرت الشرطة إلى استخدام 
القوة إلجبار عائلة مؤلفة من رجل 

وزوجته وطفلهما الرضيع على 
مغادرة املكان.

وقال مراسل لـ »رويترز« في 
مكان االحتجاج ان رفع احملتجني 

عن األرض استلزم مشاركة 12 
عنصرا من شرطة مكافحة الشغب، 
في حني حاول املهاجرون اآلخرون 

الذين علقوا في نفق املشاة 
املؤدي إلى احملطة دفع عشرات 

من عناصر مكافحة الشغب الذين 
أغلقوا املخرج لعلهم يستطيعون 

استقالل القطار مجددا.

أردوغان يحملها مسؤولية مقتل كل الجئ: 
أوروبا حولت املتوسط إلى مقبرة

رئيس الوزراء اإليطالي: صورة الطفل الغريق 
تهز القلب وتؤنب الروح

أنقرة � أ.ف.پ: اتهم الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان امس الدول االوروبية بتحويل 
البحر املتوسط الى »مقبرة للمهاجرين« ردا 
على نش���ر صورة الطفل السوري الذي عثر 

عليه غريقا على احد شواطئ تركيا.
وقال اردوغان في خطاب ألقاه في انقرة ان 
»الدول االوروبية التي حولت البحر املتوسط، 
مهد حض���ارات قدمية، الى مقبرة للمهاجرين 
تتحمل قسما من املسؤولية في مقتل كل الجئ«. 
وأضاف متحدثا امام مجموعة من رجال االعمال 
عشية اجتماع لوزراء املالية وحكام املصارف 
املركزية لدول مجموعة العشرين في العاصمة 
التركية »ان تدفع االمواج جثة طفل في الثالثة 
الى ش���واطئنا، اال يتحتم محاسبة البشرية 

اجمع على ذلك؟«.

روما � أ.ش.أ: وصف رئيس الوزراء اإليطالي 
ماتيو رينزي صورة الطفل الس���وري ايالن 
كردي، املنكفئ على وجهه على ساحل البحر 
والذي غرق قرب تركيا بأنها »تهز القلب وتؤنب 

الروح«. 
وذكرت وكال���ة األنباء اإليطالية »آكي« أن 
تصريح رئيس الوزراء اإليطالي جاء تعليقا 
على الصورة التي مت تداولها بشكل كبير عبر 

وشدد الرئيس التركي الذي يندد باستمرار 
برفض البلدان االوروبية استقبال املزيد من 
الالجئني السوريني »ليس املهاجرون وحدهم 
من يغرق في املتوسط بل كذلك انسانيتنا«.

وذكر ان تركيا تس���تضيف اليوم حوالى 
مليوني الجئ سوري هربوا من النزاع املستمر 
في بالدهم منذ اكثر من اربع س���نوات، عمال 

بسياسة »الباب املفتوح« التي تنتهجها.
وقال اردوغان »لم نتخل عن الذين كانوا 

يهربون من القنابل ألننا انسانيون«.
وتاب���ع »ان الدول االوروبية التي وضعت 
املعايير للحقوق واحلريات االنسانية االساسية 

تبتعد اآلن عن هذه املبادئ«.
وأكد »ال نعتبر م���ن العدل حتميلنا عبء 

مشكلة يواجهها العالم بأسره«.

مواقع التواصل االجتماعي ونشرتها صحف 
ومواقع إعالمية أوروبية أمس.

وقال رئيس احلكومة اإليطالية، خالل مؤمتر 
صحافي مشترك مع نظيره املالطي جوزيف 
موسكات مبدينة فلورنسا، »هناك أب يحاول 
العودة إلى داره في مدينة كوباني )عني العرب( 
شمالي سورية لدفن أفراد أسرته... وأمام هذه 

الصور ال ميكن ألوروبا فقدان ماء وجهها«.

مصورة ايالن: عندما رأيته أصابني اجلمود

دعوات ملسيرة من وسط لندن إلظهار التضامن

ضغوط على كاميرون الستقبال مزيد من الالجئني 

انق���رة � أ.ف.پ: أك���دت 
املصورة التركية التي التقطت 
الطفل السوري  صور جثة 
ذي الثالث���ة أع���وام والتي 
صدمت العالم اخلميس انها 
اصيب���ت »باجلمود« عندما 
شاهدته على شاطئ في مدينة 
بودروم الس���ياحية جنوب 

غرب تركيا.
املص���ورة  وصرح���ت 
نيلوفير دمي���ر التي تعمل 
لصالح وكالة دوغان اخلاصة 
عبر قن���اة اخبارية »عندما 
رأيت���ه اصابن���ي اجلمود. 
تسمرت في مكاني. مع االسف 
لم يعد ممكنا فعل اي شيء 

ملس���اعدة هذا الطفل، فقمت 
بعملي«.

وأضافت »نتنزه دائما على 
هذه الشواطئ منذ اشهر. لكن 
هذه املرة كان األمر مختلفا. 
رأينا اوال جثة الصبي االصغر 
الهامدة، ثم جثة شقيقه. اردت 
عبر التق���اط صورهما نقل 

مأساة هؤالء الناس«.
وبدأ الطفل األصغر آيالن 
الكردي مرتديا قميصا احمر 
وسرواال قصيرا ازرق، ملقى 
على بطنه على رمال الشاطئ 

في بودروم.
وأضافت املص���ورة ان 
جثتي شقيقه غالب )البالغ 

خمس سنوات( ووالدتهما 
ريحانة عث���ر عليهما كذلك 

على الشاطئ نفسه.
وأك���دت دمي���ر »لم أكن 
أتصور ان حتدث تلك الصور 
هذا الوقع« موضحة انها سبق 
ان التقطت صور جثث الجئني 

على شواطئ تركية.

عواصم � وكاالت: عمقت 
ص����ورة الطفل الس����وري 
الغريق على شواطئ تركيا 
أم����س من أزم����ة الالجئني 
األسوأ التي تواجهها اوروبا 
منذ احلرب العاملية. وزادت 
اله����وة ب����ني دول االحتاد 
األوروب����ي ح����ول قوانني 
التي  الهج����رة واحلصص 
على كل دولة اس����تقبالها. 
فقد واج����ه رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون 
ضغوطا أمس الس����تقبال 
مزيد من الالجئني وانتقادات 
لتصريحات مثيرة للجدل 
بعدما قال إنه ال يعتقد أن 
التعامل مع أزمة الالجئني 
يجب أن يكون باس����تقبال 
املزيد منهم ولكن بتحقيق 

الس����الم واالس����تقرار في 
الشرق األوسط وذلك قبل 
ساعات من نشر الصورة 

املؤملة.
وقال أحد العناوين في 
الصفحة الرئيسية لصحيفة 
)ذا صن( األكثر مبيعا في 
بريطانيا »لقد انتهى الصيف 
يا سيد كاميرون... تعامل 
اآلن م����ع أكبر أزمة تواجه 
أوروبا منذ احلرب العاملية 
الثاني����ة«. وكتب العنوان 
فوق صورة ألحد عناصر 
الس����واحل األتراك  خف����ر 
وه����و يحمل جث����ة الطفل 

الغريق.
ونشر ندمي زهاوي عضو 
البرملان عن حزب احملافظني 
الذي يقوده كاميرون صورة 

الطفل السوري على حسابه 
على تويت����ر وعلق عليها 
قائال »ال نساوي شيئا بدون 
الشفقة. صورة ينبغي أن 
تشعرنا جميعا باخلجل. 
أخفقنا في سورية. آسف 
أيها امل����الك الصغير. ارقد 

في سالم«.
وطالب بعض املشرعني 
اآلخرين من حزب احملافظني 
أكثر رحمة  باتخاذ موقف 
مع الالجئ����ني. وكتب توم 
توجندهات عل����ى تويتر 
أن العديد من الناخبني في 
دائرته يري����دون أن تفعل 
بريطاني����ا املزي����د في هذا 

الشأن وأنه يتفق معهم.
ونقلت هيئ����ة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( 

عن جوني ميرس����ر قوله 
إن األمه����ات الالتي يحمني 
أطفالهن من الغرق بسترات 
النجاة يج����ب أال يعتبرن 
اململك����ة املتح����دة مكانا ال 

يرحب بهن.
وقالت إيفيت كوبر إحدى 
أربعة مرشحني لقيادة حزب 
العمال املعارض في خطاب: 
إن على بريطانيا استقبال 
عشرة آالف الجئ آخرين.

وفي مؤشر على تنامي 
االستياء الشعبي من املوقف 
الرس����مي تكتس����ب دعوة 
لتنظيم مسيرة من وسط 
لندن وحتى مكتب كاميرون 
في داوننج ستريت إلظهار 
التضامن مع الالجئني تأييدا 

متزايدا على فيسبوك.

ووقع ما يقرب من مائة 
التماس  ألف شخص على 
منشور على موقع البرملان 
الالجئني  املزيد من  لقبول 

وزيادة الدعم املقدم لهم.
واعتب����ر زعي����م حزب 
الدميوقراطي����ني األح����رار 
تيم فارون انه »من اخلطأ 
األخالقي اس����تقبال بضع 
مئات فقط في ظل األوضاع 
التي يعيشها  املأس����اوية 

الالجئون«.
من جهتها، اكدت الوزير 
االول ألس����كتلندا نيكوال 
»اململك����ة  ان  س����تارجن 
املتح����دة مبقدوره����ا عمل 
املزيد والكثير« معربة عن 
استعداد بالدها الستقبال 

عدد من الالجئني.

الوالد املكلوم يريد 
العودة لدفن عائلته 

في كوباني


