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أر هقت نفسك
بالقراءة ياولدي !

ي ِك ُن
"إذا كنت َتعتق ُد بأ ّنك مُ ْ
أَنْ َتع َمل شيئاً..أَو َتعتق ُد
بأ ّنك ال َتستطي ُع َتع َم ُل شيئاً،
فأنت على الصواب".

العدد ()14494

همسة

أيوه  ..ايوه  ..جول
جوووول

هنرى فورد

“ اجلبان يحارب عندما
ال يسعه الفرار “ .

شكسبير

عادل خدشي

تعلموا وال تتكلموا ..
فحني تتعلموا تكلموا!!

“ غاية األخالق أن
يستحي املرء من نفسه
اوالً “ .

فولتير

adeelmohsen@yahoo.com

إقالة مديري مدارس بصنعاء وإحالتهم إىلالتحقيق سياج تطالب بسرعة تقديم قاتل أطفاله إىل القضاء
❊ �صنعاء � /سب�أ :
اقال مكتب التربية والتعليم
مبحافظة صنعاء اربعة مدري
م��دارس في مديريات خوالن
وجحانة ونهم وبني مطر بسبب
عدم ايصالهم وثائق  350طالبا ً
وطالبة في الثالث ثانوي إلى
مكتب التربية باحملافظة .
واشار مدير مكتب التربية
والتعليم باحملافظة امني الغذيفي
لوكالة االنباء اليمنية (سبأ) الى
ان تلك االجراءات التي اتخذت
بحق م��دري امل��دارس جاءت
مبوافقة محافظ احملافظة نعمان
دويد  ..موضحا انه مت احالتهم
الى الشئون القانونية للتحقيق
معهم حول االسباب التي ادت
الى عدم تسليهم وثائق الطالب
حتى االن ،ما قد يتسبب في
حرمانهم من دخول االمتحانات،
حيث لم يتبق على االمتحانات

سوى نصف شهر .
وأكد ان املكتب عني بدال عنهم
مدري آخرين بناء على ترشيح
مديروا مكاتب التربية والتعليم
بتلك املديريات .
واف��اد مدير مكتب تربية
صنعاء ان املكتب اكتشف 30
حالة تزوير في وثائق الطالب
املتقدمني لالمتحانات الشهادة
الثانوية العامة متهمني فيها
طالب ومدرسني ومدراء مدارس
ومختصني في ادارة االمتحانات،
وقد مت احالتهم الى الشئون
القانونية للتحقيق معهم ,وفيما
يخص  724حالة من املتقدمني
لنيل الشهادة الثانوية العامة غير
مستوفية الوثائق ،ذكر الغذيفي
ان��ه مت التواصل مع مدري
املدارس في مختلف مديريات
محافظة صنعاء الستكمال
الوثائق الناقصة ،وسيتم ايصالها

النجمة نان�سي عجرم
و�ضعت مولودتها االوىل
يف نف�س يوم ميالدها
�سكرتري التحرير

عبدالرحمن �أني�س
abdulrahmananis@Yahoo.Com

الى ادارة االمتحانات يوم السبت
حسب االتفاق مع اللجنة العليا
لالمتحانات بهذا الشأن .
يشار الى ان ما يقارب من 15
الف حالة من الطالب املتقدمني
لنيل الشهادة الثانوية العامة في
مختلف محافظات اجلمهورية
باستثناء املهرة غير مستوفية
الوثائق حتى االن .

طالبت منظمة سياج حلماية
الطفولة اجلهات املعنية بسرعة
تقدمي شخص متهم بقتل اثنني
من أطفاله وأمهما وإصابة اثنني
آخرين إصابات خطرة إلى
القضاء.
كما طالبت املنظمة بكشف
مالبسات وأسباب اجلرمية التي
راح ضحيتها كل من ( إلهام مقبل
اجلبري  7سنوات وشقيقتها
فاطمة 5سنوات وأمهما ) وإصابة شقيقيهما إبراهيم  6سنوات ورفيعة 4
سنوات إصابات بالغة.
وقال بالغ صحفي عن املنظمة انه وبحسب املعلومات املؤكدة فإن مقبل
اجلبري البالغ من العمر  34عاما ً متهم بقتل زوجته وأطفاله املذكورين من
خالل تقطيعهم بفأس حادة بصورة بشعة.
وعبرت منظمة سياج عن شكرها لوزارة الداخلية وأمن مديرية سنحان
مبحافظة صنعاء على سرعة ضبط املتهم ،مطالبة إحالته بصورة عاجلة إلى
القضاء حملاكمته على اجلرائم البشعة التي يتهم بارتكابها بحق أسرته .
وقالت منظمة سياج عانها تشعر بقلق بالغ من املعدالت املرتفعة للعنف
األسري واالنتهاكات البالغة اخلطورة ضد األطفال والتي بينتها إحصاءات
«وحدة الرصد واملساندة القانونية» التابعة للمنظمة .

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي
عجرم مولودتها األولى واختارت
لها اسم «ميال» ،وهي تتمتع بصحة
جيدة ،وقد صادفت والدة الطفلة
احتفال نانسي بعيد ميالدها ً
أيضا.
َّ
وفضلت نانسي البقاء في
املستشفى كي تطمئن على صحة
طفلتها قبل العودة إلى البيت،
وامتألت جنبات احلجرة التي ترقد
فيها بباقات الزهور التي أرسلها
املقربون من املطربة اللبنانية مبجرد
علمهم بالنبأ.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت
فيه نانسي من تسجيل أغنية
لطفلتها األولى ،ومن املقرر أن تبثها
إحدى القنوات الفضائية .وكانت
تقارير طبية قد أفادت من قبل أن
نانسي تعاني بعض اإلجهاد الذي قد
يصاحب األشهر األخيرة من احلمل
جراء املجهود الزائد الذي بذلته منذ
بداية حملها في إحياء احلفالت،
وكذلك احلرص على حضور بعض
املناسبات االجتماعية وكان آخرها
حفل زفاف صديقتها هيفاء وهبي .

مدير الإخراج الفني

من�صور عبداخلالق عبدالرب

نائبا مدير
االخراج
الفني

�أحمـد حممـد ثابـت
مراد حممد �سعيد

muradmor@ yahoo.com

اختتام الدورة التدريبية يف مجال إعداد املشاريع البيئية يف عدن
❊ عدن /علي حمروق
اختتمت يوم األحد املاضي الدورة التدريبية اخلاصة بإعداد املشاريع البيئية
للجمعيات الشبابية في محافظة عدن مبناسبة اليوم العاملي للبيئة والتي عقدت
حتت شعار ( كوكبك يحتاجك فلتجد ملكافحة تغير املناخ ) والتي نظمتها جمعية
شباب عدن للحمام الزاجل بالتنسيق مع صندوق النظافة وحتسني املدينة (
مركز التوعية البيئية ) ومركز دراسات علوم البيئة في جامعة عدن.
من جانبه ألقى األخ /حلمي سلمان أحمد رئيس جمعية شباب عدن للحمام
الزاجل قائالً إن الهدف من إقامة هذه الدورة إشراك فئة الشباب من مختلف
اجلمعيات الشبابية لتوعيتهم بظاهرة التغيرات املناخية إلى جانب الوضع البيئي
الراهن وفي املستقبل  ،مشيرا ً إلى قضية نضوب املوارد املائية واالنعكاسات
على اإلنسان واحليوان مشيدا ً بالوقت نفسه بالشباب باعتبارهم أساس املجتمع
واملسؤولية ملقاة على عاتقهم.
هذا وقد قام املشاركون بنزول ميداني بعملية غرس شتالت في منطقة
الصولبان بخورمكسر.
في اخلتام مت تكرمي املشاركني من مختلف اجلمعيات الشبابية.

الدكتور العبادي نائباً لرئيس جامعة عدن لشؤون الطالب
عني الدكتور  /محمد أحمد موسى
العبادي نائبا ً لرئيس جامعة عدن لشؤون
الطالب وذلك وفقا ً للقرار اجلمهوري رقم
 120لسنة 2009م الصادر يوم األربعاء
املاضي .
يذكر ان العبادي شغل منصب مدير عام
النشاطات قبل صدور هذا القرار .
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