
تحذير للفتيات واألطفال 

حــذرت وزارة الداخلية أولياء األمــور من السماح   
للفتيات الصغيرات بلبس المصوغات الذهبية 
بطريقة ظاهرة أثناء خروجهن وكذلك األطفال من ارتداء 
األشياء الثمينة حرصًا على سالمتهم وعــدم تعرضهم 

لجريمة االختطافات.
 وقــال مدير عام البحث الجنائي العميد الدكتور عمر 
عبدالكريم: إن النصف األول من العام الجاري شهد ما يقارب 
(١٠١) حالة اختطاف، بينهم (٣٢) طفًال وثالث فتيات 

وذلك في عموم محافظات الجمهورية. 
ودعــا المواطنين الى إبــالغ أجهزة األمــن عن أي جريمة 
اختطاف.. وأضاف أن الحلول القبلية غير منصفة كونها ال 

تعطي الجاني حقه من العقاب.

النساء أكثر استخدامًا 
لأللعاب المحمولة

أظهر تقرير  جديد صــادر عــن شركة   
«فلوري» ان المرأة أكثر انخراطًا وانفاقًا من 
الرجل عندما يتعلق األمر بااللعاب على األجهزة 

المحمولة.
وقالت الشركة انه استنادًا على عينة من االلعاب 
المثبتة على ١٫١مليون جهاز يستخدم منصتها 
فإن النساء يشكلن في الواقع نحو ٣١٪ أكثر من 
الرجال، فيما يتعلق بعمليات الشراء من داخل 

التطبيقات.

في استطالع إلكتروني حديث حول العنف األسري  
في اليمن،  والذي يعد من  القضايا  األكثر شيوعًا 
في البالد غير أن المؤشرات التي وردت في استطالع، طرحته 
صفحة "ساحة شباب اليمن التابعة إلذاعة هولندا العالمية، 
جديرة بالتوقف أمامها ، سيما وقد اعتبر ٧٤ ٪ من العينة 

المشاركة في االستطالع العنف المنزلي واقعًا يمنيًا.
وبخالف الــرأي السائد، الــذي يحّمل الرجال غالبًا مسؤولية 
ممارسة العنف داخل األسرة، فقد رأى ٧٦٪ من المشاركين 

أن المسؤولية تقع على الرجل والمرأة معًا،  بينما  اعتبر ١٨٪ 
أن الرجل هو المسؤول،وحمل ٢٪ فقط من المشاركين المرأة 

المسؤولية.

وحسب نتائج االستبيان، ، فإن غالبية اليمنيين ال يعتقدون 
أن من حق الرجل ضرب زوجته بغرض تأديبها، خالفًا للنظرة 
السائدة في المجتمعات العربية واإلسالمية، التي تعتبر أن ضرب 
الرجل لزوجته أمر مباح شرعًا. واعتبر ٦٣٪ من العينة أن ما 

يسمى "تأديب الزوجة" يقع تحت طائلة العنف المنزلي، ولكن 
في المقابل فإن ٣١٪ رأت أن ضرب المرأة لتأديبها ال يمكن 

تعريفه أو النظر إليه كعنف منزلي.
 وفيما يتعلق بضرب األبناء، عّبر ٦٠٪ من المشاركين في 
االستبيان عن اعتقادهم بأن ذلك يقع تحت مفهوم العنف 
األسري، فيما أجابت نسبة ٣٩٪ من جملة المشاركين بأن هذا 

األمر ال يصنف كعنف منزلي.
وحــول وجــود عالقة بين ممارسة العنف المنزلي وانخفاض 
المستوى التعليمي، أجــاب أغلبية المشاركين، وبنسبة بلغت 
٩٠٪ بـ "نعم"، معتبرين أنه كلما زاد المستوى التعليمي لدى 

 معدل العنف األسري.
ّ

األبوين، قل

المرأة 
والطفل
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حملة  لقسطرة قلب األطفال في المكال

بدأت مؤسسة أمراض القلب الخيرية حملة عالجية لقسطرة  
قلب األطفال في المكال.. وأفاد رئيس المؤسسة محمد عوض 
باشعيب بأن الحملة التي يشارك فيها اختصاصيو عالج وجراحة أمراض 
القلب من اليمن والسعودية تستهدف معاينة ١٥٠ طفًال مريضًا وتقديم 
العالجات لهم واالستشارات الطيبة الالزمة ، مشيرًا إلى أنه خالل أيام 

الحملة التي استمرت ثالثة أيام تم إجراء ٣٠ عملية قسطرة ما بين توسيع 
الصمامات وإصالح ثقوب القلب ومعالجة تضيق الشريان األورطي.

موضحًا بأنه سيستفيد من هذه الحملة- التي تعد الثامنة التي تنفذها 
المؤسسة مع عدد من المؤسسات الصحية والخيرية- أطفال مرضى بالقلب 

من محافظات حضرموت وصنعاء وعدن وتعز وشبوة.

إشراف:

هناء الوجيه

عادة يستهجنها رجال اليمن

ارتفاع أعداد النساء في اليمن
كشف تقرير رسمي عن ازديــاد ملحوظ في  

عدد اإلناث في اليمن  واستقراره خالل الثالثة 
األعوام الماضية بعد أن كانت الفجوة بين الذكور واإلناث 

تسجل نسبًا مرتفعة طوال األعوام الماضية .
ووفقًا لنتائج تقرير صــادر عن الجهاز  المركزي 
لالحصاء  فإن الفارق بين الذكور واإلناث في اليمن  سجل 
خالل الثالث السنوات الماضية مليونًا و٣٠٧ آالف لصالح 
الذكور، بعد أن كان الفارق بين الذكور واإلناث في العام 

٢٠٠٥ يساوي مليونًا و٤٠٠ ألف .
وبين  التقرير  أن عدد الذكور بلغ في العام الماضي 
١٢ مليونًا و٨٤٤ ألفًا، فيما بلغ عدد االناث ١٢ مليونًا 

٣٩١ ألفًا .

مشيرًا الى  أن عدد األسر في الحضر ارتفع في العام 
الماضي إلى مليون و٤٠ ألفًا بعد أن كانت عند ٨١٨ ألفًا 
في العام ٢٠٠٥، وبزيادة ٢٢٢ ألف أسرة خالل الثمان 

السنوات .
وارتفعت عدد األسر في الريف -وفقًا للتقرير- من 
مليون و٩٧٩ ألف أسرة في العام ٢٠٠٥ إلى مليونين 
و٤٩٣ ألفًا في العام ٢٠١٣م وبزيادة ٥١٤ ألف أسرة 

خالل الثمان السنوات .
«الثورة»- أن إجمالي عدد سكان  وذكر التقرير -وفقًا لـ
اليمن المقيمين ارتفع العام الماضي إلى ٢٥ مليونًا 
و٢٣٥ ألفًا حتى العام الماضي بفارق خمسة ماليين 

و٢٥٢ خالل ثمان سنوات .

تحرير طفل اختطف وسط 
مدينة الحديدة

تمكنت شرطة مديرية السخنة  
محافظة الحديدة من تحرير 
طفل في الـ ٤ من عمره كان قد اختطف 
من مدينة الحديدة، الجمعة قبل الماضية  

.
وأوضــح النقيب عــادل الشريف مدير 
شــرطــة مــديــريــة السخنة أنــهــم تلقوا 
ــقــيــادة بشرطة  ــن غــرفــة ال تعميمًا م
ــاخــتــطــاف الــطــفــل  الـــحـــديـــدة يــفــيــد ب
عبدالجبار سالم «٤ سنوات» من مدينة 

الحديدة حارة الشهداء  .

مشيرا الــى أن عملية البحث والتحري 
كشفت عــن تــواجــد الخاطفين بإحدى 
القرى التابعة للمديرية.. وعلى إثرها قام 
رجال الشرطة بمداهمة الوكر الذي كان 
يختبئ فيه الخاطفون «وهما شخصان 
تتراوح اعمارهما بين ٣٨- ٤٠ عامًا» 
وهما من أبناء مديرية السخنة.. واستطاع 
ــشــرطــة مـــن تــحــريــر الــطــفــل  رجــــال ال

المختطف وضبط الخاطفين.
وقد تم تسليم الطفل الى أهله واحالة 

الجناة الى جهات االختصاص.

ضرب الزوجة.. 
٩٠٪ يرجعون تدني 
مستوى التعليم وراء 

العنف

اصيبت فتاة في الـ١٨ من  
عمرها بصاعقة رعدية 
اثناء هطول األمطار الغزيرة التي 
مــنَّ الله بها على مديرية المفتاح 

بمحافظة حجة.
وقال مصدر في شرطة المديرية، 
إن الفتاة أصيبت بالصاعقة الرعدية 
في منطقة الرأس وقد تم إسعافها 
إلى المستشفى لتلقي العالج وحالتها 

خطرة .
الجدير بالذكر ان ابــنــاء العديد 
مــن مــديــريــات  حجة  يعانون من 
الــصــواعــق الــرعــديــة بشكل دائــم 
ولم تقم الجهات المسؤولة باتخاذ 
ات الكفيلة بحماية حياة  االجــــراء

المواطنين .

صاعقة رعدية تصيب 
فتاة في حجة


