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امرأة تشعل النار في جسدها للتخلص من مرض »السكري«
أشعلت امرأٍة في صنعاء األربعاء الماضي النار في جسدها محاولة التخلص من مرض السكر.
وذكر مصدر أمني أن المرأة في العقد الرابع وتدعى )ب.م.ر( وتسكن مديرية حزيز 

وتنتمي إلى مديرية جبل الشرق في ذمار.
وأصيبت المرأة بحروق وصفت بالمتوسطة، جراء اشتعال النيران في جسدها نتيجة صب 

كمية من البنزين عليه.

المرأة في البرلمانات  العربية واألفريقية
رئيس البرلمان العربي يطالب تضمين الدساتير نصوصًا تدعم المراة

حيث دعا أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان 
العربي إلى إزال��ة العوائق أم��ام حصول المرأة على 
نصيبها في مراكز صنع القرار في ال��دول، العربية 
واإلفريقية، وضمان شغلها مختلف الوظائف العامة، 
مطالبًا بأن تتضمن الدساتير والتشريعات العربية 
واألفريقية النصوص التي تضمن مساندة الحقوق 

السياسية للمرأة. 
وش��دد على األهمية البالغة للدور ال��ذي تلعبه 
ا 

ً
المرأة العربية في البرلمانات الوطنية ، انطالق

من أهمية المرأة في المجتمع الذي تشكل نصفه، 
وتصنع وتربي وتعلم نصفه اآلخر، وحرًصا منه على 
تفعيل مبادئ حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق 
المرأة بصفة خاصة. ولفت الجروان الى أن البرلمان 
العربي يضم 22 دولة عربية ، يمثل كل دولة منها 
أربعة أعضاء برلمانيين بإجمالي /88 /عضوًا- ونص 
نظامه األساسي على ضرورة مراعاة تمثيل المرأة 
في عضوية البرلمان فهي تشغل 13 مقعدًا تمثل 
نسبة 15.5% من عضوية البرلمان، من بينها 
ثلث أعضاء مكتب البرلمان واحدة منهن في منصب 
النائب األول لرئيس البرلمان إضافة إلى رئيسة لجنة 
الشؤون االجتماعية والثقافية والمرأة والشباب وهي 
إحدي لجان البرلمان األربع إضافة إلى 11 عضوات 
أخريات.. ودعا رئيس البرلمان العربي اإلعالم إلى 
االل��ت��زام بنقل الحقائق بمهنية وح��ذف الصورة 
الذهنية السلبية المصطنعة سواًء عن المرأة العربية 
أو اإلفريقية بصورة عامة والتي تسيئ لها وتضعف 
وتشوه من قدراتها على المشاركة في تحمل اعباء 

المجتمع على كافة األصعدة.

وح��ث ال��ج��روان الحكومات المختلفة على إنشاء 
برامج وخطط تعليمية تبرز أهمية دور المرأة في 
المجتمع وتوعيتها بهذه الحقوق والواجبات مما 
يدعم من مشاركتها في الحياة السياسية بصورة 
فعالة بالترشيح أو االنتخاب ، وفتح المجال امامها 
للمشاركة الفعالة في األنشطة النقابية ومنظمات 
المجتمع المدني، موجهًا نداًء الى جميع المنظمات 
العربية المعنية برعاية الطفل سواًء المتصلة بها 
أو التابعة لجامعة ال��دول العربية ، الى العمل من 

اجل انشاء دور رعاية لألطفال العرب الذين فقدوا 
ذويهم جراء الحروب والنزاعات المختلفة. ودعا الى 
تبادل الخبرات في تلك المجاالت مع الرابطة الموقرة 
واالتحادات األفريقية األخرى المنوط بها هذا الشأن. 
ومن جهتها عبرت إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة 
والطفل واألسرة بالجامعة العربية  عن أملها في أن تتمكن 
المرأة المصرية من شغل نسبة كبيرة في االنتخابات 
البرلمانية المرتقبة، موضحة أن النساء في الجزائر يشغلن 
31 % من مقاعد البرلمان وتونس 31.5 %، مؤكدة 

أن المرأة عندما تدخل البرلمان ال تهتم فقط بقضايا 
النساء كما يشاع، بل تهتم بقضايا الوطن ومصالحه، 
باعتبار أن المرأة في العالمين العربي واالفريقي تمثل 

نسبة تزيد عن 50 % من تعداد السكان. 
مشيرة إلى أن المرأة في رواندا تشغل أعلى نسبة 
مشاركة للمرأة في البرلمان على مستوى العالم 
ممثلة ب� 63 % من البرلمان الرواندي، مشددة على 
أهمية تعزيز العالقات بين النساء البرلمانيات في 

العالمين العربي واالفريقي.

 المرأة في رواندا  تشغل أعلى نسبة في البرلمان عالميًا
13امرأة في البرلمان  العربي  من اجمالي 88 عضوًا

الجزائريات والتونسيات يشغلن اكثر من ٪31
 من مقاعد البرلمان

برعاية رابطة مجالس الش��يوخ والش��ورى والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي عقد 
بمقر الجامعة العربية األس��بوع الماضي مؤتمر حول تعزيز العالقات بين النس��اء  البرلمانيات 
ف��ي العال��م  العربي واالفريقي المرأة ف��ي البرلمانات العربية .. جرى فيه مناقش��ة قضية على 
مس��توى كبير من االهمية متعلقة بضرورة ايجاد ضمان قانوني ودس��توري لمش��اركة المرأة 

العربية واالفريقية في الحياة السياسية . 

كرم المستشفى العسكري في مأرب الطبيبة الطاجاكستانية 
جولي رووف المحررة من االختطاف الذي دام 104 أيام.

وفي حفل التكريم الذي اقيم األربعاء أكد وكيل المحافظة علي 
محمد الفاطمي، أن اجهزة االمن لن تتهاون مع الخارجين عن 

النظام والقانون وأنها سوف تلقي القبض على الخاطفين.
واش��ار إلى ان الشعب اليمني كله ينبذ ويدين هذه األعمال 
الخارجة عن أخالقيات مأرب الحضارة والتاريخ وأبنائها الشرفاء.

إلى ذلك عبرت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها منير 
سالم عن سعادة المنظمات باالفراج عن الطبيبة.. الفتًا إلى دور 
المنظمات المدنية وما نظمته من فعاليات احتجاجية ومظاهرات 
للمطالبة بإطالق سراحها وتعقب الجناة، مثمنًا الخدمات اإلنسانية 

التي قدمتها جولي البناء محافظة مأرب.
الجدير بالذكر ان الطبيبة تم االف���راج عنها وه��ي في حالة 
سيئة جدًا وقد لوحظ ذلك خالل حفل التكريم الذي أقامه لها 

المستشفى.

إطالق الطبيبة الطاجاكستانية بعد
 104 أيام  من اختطافها في مأرب

استشهاد طالبة برصاص 
ناهبي أراٍض في بالحديدة

> عصر ي��وم الخميس 
ال��م��اض��ي ح��ل��ت ف��ي منزل 
ال��ق��ي��ادي ال��م��ؤت��م��ري طه 
حسين ال��ن��ظ��اري فاجعة 
ه��زت مدينة ال��ح��دي��دة.. 
ح��ي��ث ن��ش��ب خ����الف بين 
مسلحين على أرض وتبادال 

اطالق الرصاص..
ول���ألس���ف ك���ان���ت اب��ن��ت 
االس��ت��اذ ط��ه ال��ب��ال��غ��ة من 
ال���ع���م���ر 16 ع���ام���ًا ه��ي 
ال��ض��ح��ي��ة، ح��ي��ث اصيبت 
بطلقة ن��اري��ة ف��ي ال��رأس 

فارقت على إثرها الحياة وهي في منزلها تذاكر دروسها وتستعد 
المتحان الفصل األول للشهادة األساسية.. استشهدت الطالبة بنت 

ال�16 ربيعًا لتهز الفاجعة مديرية الحوك ومحافظة الحديدة..
اليزال الحزن جاثمًا على أهالي المديرية والمحافظة.. واليزال 
المسلحون يعبثون بحياة الناس دون عقاب.. قلوبنا مع أسرة 

الشهيدة..

خطأ طبي يودي بحياة  فتاة في عدن
االخطاء الطبية تواصل حصد حياة المواطنين من مختلف االعمار 
في جرائم قتل ال يعاقب مرتكبوها.. االسبوع الماضي ازهقت هذه 
األخطاء حياة فتاة في العشرينات من عمرها إثر تعرضها لخطأ 
طبي خالل عملية جراحية أجريت لها في مستشفى صغير بمديرية 

دار سعد بعدن.
الشابة آية عبدالفتاح عبدالقادر وبدون ذنب توفيت عصر يوم 
الثالثاء عقب خضوعها لعملية جراحية بسيطة تمثلت في إزالة 
لحمية في منطقة "االنف". وقال والد الشابة  ان ابنته أدخلت غرفة 
العمليات عند الساعة ال�12 ظهرًا لكنها أخرجت الحقًا جثة هامدة 
موضحًا بأن الخطأ الطبي ال��ذي تعرضت له كان بسبب زي��ادة في 
جرعة "المخدر" . وتجمع عصرًا وفقًا لموقع »عدن الغد« عدد 
من ذوي األسرة أمام بوابة المستشفى وطالبوا إدارته بالكشف عن 

أسباب الوفاة .

منح األطفال شهادات ميالد في 7 مديريات بحجة
دشن االستاذ فهد دهشوش أمين عام المجلس المحلي 
بمحافظة حجة، حملة قيد وتسجيل المواليد المقرر تنفيذها 
في سبع مديريات من قبل مصلحة األحوال المدنية والسجل 

بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
وقال مدير فرع األحوال بالمحافظة، إن الحملة تهدف إلى 
منح األطفال حتى سن ال�15 سنة في مديريات: )حرض - 
مستبأ - خيران المحرق - أفلح الشام - أسلم - الشغادرة - بني 
قيس(، شهادات ميالد، لما تمثله من أهمية في الحفاظ على 
هويتهم الوطنية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عنهم مع 

أسرهم من شأنها تعزيز األداء التنموي بالمحافظة.
وبّين أن حملة مماثلة سبق تنفيذها بمركز المحافظة خالل 

العام الماضي، استهدفت 3 آالف طفل وطفلة..

رجل يقتل طفلته وينتحر بصنعاء

قام رجل مختل نفسيًا في ال�30 من عمره بإطالق النار على طفلته 
وفيت على 

ُ
البالغة من العمر 4 سنوات فأصابها برصاصة في رأسها ت

إثرها في الحال، ثم قام بعد ذلك بإطالق النار على نفسه ليموت 
منتحرًا. 

ونقل الموقع االعالمي التابع للوزارة الداخلية عن شرطة امانة 
ات  العاصمة القول:" إنها قامت بتسليم الجثتين ألسرتهما إلجراء
اتها في القضية لكشف كافة مالبساتها.  الدفن ، فيما تواصل إجراء

الفنانة "المغلس" تستعرض الحضارة 
اليمنية برؤية فنية معاصرة في القاهرة

تقيم الفنانة التشكيلية اليمنية الشابة أنفال المغلس  معرضًا في القاهرة تحت عنوان "صرح"  بقاعة 
نهضة مصر.ويضم المعرض مجموعة حديثة من أعمال الفنانة تتميز بتنوع الخامات المستخدمة  والتي 
تتحدث عن مشاهد قديمة لحضارات ما قبل اإلسالم في اليمن من خالل عدة ممالك يمنية تاريخية من 
أبرزها مملكة سبأ ومملكة حمير... واستلهمت الفنانة عناصرها ورموزها من الفن اليمني .. تنوعت بين 
الواقع والخيال واألسطورة .. كما أن بعض األعمال تحتوي علي أختام يمنية ورموز كتابية للخط اليمني 
القديم )خط الُمسند( كذلك عناصر خرافية كاألسد المجنح أحد حراس المعابد القديمة، ورسائل ورقية 
متراصة في صناديق وملفوفة بالحبال، أيضًا هناك مشاهد متنوعة لحيوانات مقدسة، ووجوه للموتى ، 

وهناك أعمال تتناول قصة الملكة بلقيس والهدهد.
المعرض تجربة مهمة للفنانة وفرصة للجمهور المصري للتعرف على جوانب جديدة من الحضارة اليمنية 

العريقة، والمعرض سيستمر حتى 21 فبراير2015م.

200 طفل في السجن المركزي 
يعانون أوضاعًا مزرية

> كشف األمين العام لمؤسسة السجين الوطنية يحيى الحباري 
عن وجود ما يقارب 14 ألف سجين يعانون من أمراض الجرب 
وأمراض جلدية أخرى بسبب انعدام الحد األدنى من النظافة في 

مختلف السجون التي تعيش أوضاعًا صحية مزرية.
وق��ال لدى افتتاحه الخميس الندوة الخاصة باليوم العالمي 
لمناهضة العنف ضد األطفال: إنه يوجد في كل زنزانة ما يفوق 
االربعمائة سجين ويستخدم الحمام الواحد قرابة الخمسمائة 
سجين، معتبرًا هذا الوضع جريمة كبيرة في حق السجين الذي 

يعد إنسان بالدرجة األولى.
وأوض��ح وفقًا لوسائل إعالمية ان عدد االح��داث في السجن 

المركزي يصل إلى مائتي سجين يقاسون أوضاعًا صعبة جدًا..
مشيرًا إلى أنه سيتم االف��راج عن 38 سجينًا معسرًا بينهم 
خمسة احداث بمبلغ 45 مليون ريال خالل االسبوعين القادمين، 
داعيًا جميع االط��راف السياسية إلى االبتعاد عن المناكفات 
والمماحكات واخ��راج اليمن من األزم��ة التي يعيشها قبل ان 
يتحول إلى وكر للعصابات والناهبين وقطاع الطرق من أطفال 
ركوا ليستغلهم المتطرفون ويحولوهم 

ُ
هملوا وت

ُ
اليوم الذين أ

إلى إرهابيين ومجرمين في المستقبل.


