
۹ مششا  و�ششضششع املششششراأة اليمنية مششن خششال املشش�ؤ�ششرات 
ال�ضحية؟

-  يف بالدنا ورغم اجلهود املبذولة اال ان معدالت 

الوفيات  مازالت مرتفعة على امل�ستوى العاملي 

حيث ت�سل اىل 366 ام��راأة لكل 100 الف، وهذه 

ن�سبة عالية البد من العمل على التقليل منها من 

خالل  رفع الوعي  وتقدمي اخلدمات ال�سحية ذات 

اجلودة.

۹ ما هي ال�ضيا�ضات املتبعة خلف�ض هششذه املعدالت 
وحتقيق اأهداف االلفية بحل�ل عام 2015؟

- وزارة ال�سحة تبذل جهودًا مكثفة من اأجل 

تنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات على م�ستوى 

ال�سحة وتهتم بق�سايا ال�سحة االجنابية ككل 

وهناك توجه والتزام �سيا�سي لتحقيق اهداف 

االلفية من قبل الوزارة ممثلة بالدكتور عبدالكرمي 

را�سع، فاالأمومة والطفولة من اأولويات وزارة 

ال�سحة ون��ح��ن ن��رك��ز ع��ل��ى اجل��ان��ب ال��وق��ائ��ي 

قبل اجلانب العالجي.. ف��ال��وزارة ومكاتبها يف 

املحافظات تقوم بتوزيع و�سائل تنظيم اال�سرة 

جماناً وتعمل  على تدريب الكوادر والرتكيز على 

تدريب القابالت وتقدمي اخلدمة ذات اجل��ودة 

وكذا تعريفهن على املعلومات احلديثة عن ق�سايا 

ال�سحة االجنابية عموماً ، وهناك اأعمال واأن�سطة 

عدة تقوم بها ال��وزارة ومكاتبها يف املحافظات  

يف اإط��ار �سيا�سة حم��ددة وخطة موحدة لتنفيذ 

ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة بال�سحة 

والعمل على رف��ع م�ستوى ال��وع��ي املجتمعي، 

فكلما كان املجتمع متعلماً ومدركاً ولديه ثقافة 

�سحية  كان هناك ا�ستجابة للخدمات واملعلومات 

ال�سحية، وبالتايل يكون هناك انعكا�س ايجابي 

يف الق�سايا ال�سحية.. يف ه��ذا اجلانب حاولنا 

الو�سول اىل خمتلف �سرائح املجتمع عن طريق 

االذاعات املحلية اأخذنا اربع ع�سرة اإذاعة حملية  

تقدم ق�سايا ال�سحة االجنابية يومياً.. واي�ساً من 

خالل ال�سحافة، حيث قمنا بتدريب عدد كبري من 

ال�سحفيني يف ال�سحف الر�سمية واالهلية واحلزبية 

لتوحيد ومعرفة الر�سائل ال�سحية، وك��ذا عرب 

الفال�سات واحللقات التلفزيونية، ولدينا اي�ساً 

طريقة االت�سال املبا�سر والتي تعترب من الو�سائل 

التوعوية واخلدمية التي من خاللها يقوم عدد من 

املتطوعني واملتطوعات ال�سحيني بزيارة اال�سر  

وتقدمي التوعية واخلدمات، والرد على الت�ساوؤالت، 

كما يوجد لدينا املركز الوطني للتثقيف ال�سحي 

والذي يقوم بعمل احلمالت التوعوية والعرو�س 

املختلفة، وتنفيذ العديد من املبادرات التي 

تاأتي من املجتمع ونقوم بتنفيذها على م�ستوى 

ال��وزارة اأو مكاتب ال�سحة، وقد وجدنا االإقبال 

على املراكز ال�سحية وطلب اخلدمة كنتيجة لرفع 

الوعي، واإذا ما قمنا بت�سجيع التعليم ف�سوف ن�سل 

اىل نتائج ايجابية حتقق اأهداف االلفية.

خدمات مجانية
۹ ما مدى االهتمام باملراأة الريفية اأو تلك التي يف 

املناطق النائية وبالذات ال�ريحة الفقرية؟

- من حيث اال�ستهداف لل�سريحة الفقرية حاولنا 

مع املانحني وبدعم من �سركائنا يف التنمية ان نبداأ 

م�سروع بطائق الدفع امل�سبق بحيث تختار االم 

امل�ست�سفى اأو املرفق اخلا�س اأو العام ويكون ذا 

جودة وتاأخذ البطاقة لتقدم لها اخلدمة يف ذلك 

املرفق جماناً.

من ناحية اأخرى حاولنا ت�سجيع الكوادر الن�سوية 

يف االأرياف على االنخراط يف العمل ال�صحي لتقدمي 

اخلدمات هناك، كما عملنا على تدريب العديد من 

القابالت والعمل على ن�سر الوعي يف تلك املناطق.. 

لدينا اي�ساً م�سروع ن�سعى لتنفيذه مع �سركائنا يف 

التنمية وهو عبارة عن مركز للطوارئ يكون يف 

املراكز واملرافق ال�سحية بحيث يتم حتويل اأية 

حالة لديها م�ساعفات �سواء يف فرتة احلمل اأو 

اأثناء الوالدة اأو ما بعد الوالدة لتقدمي اخلدمات 

والرعاية املركزة لالأم اىل اأن تتجاوز مرحلة اخلطر.

قرار لم يطبق
۹ ما مدى تفعيل قرارات ال�زارة مبجانية ال�الدة يف 
امل�ضت�ضفيات واملراكز احلك�مية وهل مت  اإزالة املع�قات 

التي حت�ل اأمام تنفيذ تلك القرارات؟

- بالن�سبة ملجانية ال��والدة هذا قرار وزاري، 

وك��ان فخامة االخ رئي�س اجلمهورية قد اأعلن 

جمانية الوالدة يف موؤمتر �سنعاء 1998م، ولكن 

هذا االمر يعتمد على املرافق ال�سحية ومل يطبق 

هذا القرار ب�سبب قلة املوارد وامليزانية الت�سغيلية 

للمرافق ال�سحية وتعمل وزارة ال�سحة مع وزارة 

املالية حلل هذه اال�سكالية.. اال اأن هناك عددًا من 

املرافق ال�سحية على م�ستوى املحافظات تقدم 

اخلدمة جماناً.

۹ ما مدى م�ضاهمة القطاع اخلا�ض يف تقدمي اخلدمات 
ال�ضحية؟

- القطاع اخلا�س ي�سكل �سراكة فاعلة مع القطاع 

ال�سحي وهناك خدمات كثرية تقدم عربه ولدينا 

�سراكة يف املجال اخلدمي والتدريبي خا�سة يف 

ور�س العمل اخلا�سة باال�سرتاتيجية اخلا�سة 

بال�سحة االجنابية وتطويرها وطرق حتديثها.. 

كما اأن القطاع اخلا�س يعترب جزءًا من منظمات 

املجتمع املدين التي لدينا معهم �سراكة ايجابية 

يف تنفيذ العديد من االن�سطة كونهم ي�سلون اىل 

ال�سرائح املختلفة يف املجتمع.

طموحات جبارة
۹ طم�حاتكم وت�جهاتكم القادمة؟

- طموحاتنا امل�ستقبلية كبرية ولي�س لها حدود 

واأنا �سخ�سياً اأطمح اأال تتوفى امراأة اأثناء احلمل 

اأو الوالدة اأو ما بعدها وان ال يتوفى طفل اأو ر�سيع 

لعدم وجود وعي اأو �سبب انعدام اخلدمة، ونرجو 

اأن تقل املوؤ�سرات املرتفعة لوفيات االأمهات ونكون  

مع ال��دول التي لديها م�ستوى اأق��ل من الوفيات 

لالأمهات واالطفال، وهذا طموح كبري وفيه حتٍد 

..واجل��ه��ود التي نقوم بها بالتعاون مع جميع 

االطراف من موؤ�س�سات حكومية ومانحني و�سركاء 

يف التنمية ومنظمات جمتمع مدين البد اأن نحقق من 

خاللها �سيئاً.۹

¿ حول االهتمام باألمومة والطفولة وما له من انعكاسات 
ايجابية على حركة التنمية والتطور والرفع من وعي المجتمع 
التقت »الميثاق« الدكتورة جميلة صالح الراعبي وكيل وزارة 
الصحة لقطاع السكان وأجرت معها هذا اللقاء الذي نسلط الضوء 
من خالله على مستوى التطور  في مجال الصحة االنجابية.. فإلى 

الحصيلة..
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المرأة قيم اإلسالم صارت حقيقة معيشة بفضل انتصارات 

ومكاسب الثورة اليمنية اخلالدة

وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان لـ»امليثاق«:

بالدنا األعلى يف وفيات األمهات واألطفال

الصحة توزع 
وسائل تنظيم 
األسرة مجانًا

مجانية 
الوالدة يف 
املستشفيات 
قرار فاشل

منح األمهات 
بطائق الدفع 
املسبق الختيار 
املستشفيات

منظمة»فكر« تدين أعمال اإلرهاب الدكتوراه مع مرتبة الشرف لعبدالرحمن الصعفاني
¿ ُمنحت درجة دكتوراه الفل�سفة يف االأدب والنقد 
من كلية االآداب جامعة عني �سم�س مبرتبة ال�سرف 

االأوىل للباحث/ عبدالرحمن عبداهلل حممد ال�سعفاين 

- املدر�س امل�ساعد بكلية االآداب -جامعة �سنعاء 

وذلك عن ر�سالته املو�سومة ب�« روؤية العامل يف ال�سعر 

اجلاهلي » درا�سة �سو�سيون�سية وذلك يوم اخلمي�س 

املوافق 16-9-2010م.

تكونت جلنة احلكم واملناق�سة من ال�سادة: االأ�ستاذ 

الدكتور/ ثناء اأن�س الوجود ربيع اأ�ستاذ االأدب والنقد- 

كلية االآداب جامعة عني �سم�س، رئي�سا وم�سرفا، 

واالأ�ستاذ الدكتور/ حممد يون�س عبدالعال اأ�ستاذ 

االأدب القدمي -املتفرغ- كلية االآداب جامعة عني 

�سم�س، ع�سوا، واالأ�ستاذ الدكتور/ عالء عبدالهادي اأ�ستاذ 

النقد االأدب��ي - كلية االآداب- جامعة املن�سورة، ع�سوا، 

واأ���س��ادت جلنة احلكم واملناق�سة بح�سن اإختيار عنوان 

الر�سالة حيث اعتربتها من الدرا�سات النادرة يف هذا االإجتاه، 

واالأ�سلوب الر�سني الذي انتهجه الباحث يف كتابة الر�سالة 

وتنا�سقها وجمال عر�س الف�سول واملنهجية التي اتبعها حيث 

اعتمدت الدرا�سة على حتليل ودرا�سة مناذج ن�سية متنوعة 

للجماعات والفئات االجتماعية من ال�سعراء اجلاهليني: 

)�سعراء القبائل، ال�سعراء الذاتيون، ال�سعراء ال�سعاليك، 

ال�سعراء احلنفاء(، وثم الرتكيز على اأهم �سعراء كل فئة 

)من �ساعرين اإىل ثالثة �سعراء( ممن جتّلوا اأقدر من 

غريهم على التعبري عن روؤية اجلماعة اأو الفئة لي�سكل 

�سعرهم املحور الرئي�س للدرا�سة والتحليل. وكذلك 

هناأت اللجنة الباحث على النتائج التي تو�سل اليها 

بالرغم من �سعوبة مو�سوع الدرا�سة وهذا بدوره 

ينم عن اإملام الباحث بقواعد ومنهجية البحث العلمي 

واأ�ساليبه، واعتربت الر�سالة مرجعا قيما ملن يريد 

االإ�سرت�ساد بها من الباحثني واملهتمني بدرا�سة هذه 

النظرية )روؤية العامل(.

ح�سر املناق�سة واحلكم على الر�سالة عدد غفري من 

الباحثيني اليمنيني يف خمتلف اجلامعات امل�سرية 

واأ�ساتذة الق�سم وعدد من طالب الدرا�سات العليا 

بالكلية من اجلن�سيات االأخرى.

اجلذير بالذكر ب��اأن االأخ د/ عبدالرحمن ال�سعفاين من 

القيادات الو�سطية بفرع املوؤمتر بالقاهرة و�سارك بكل 

الفعاليات واالأن�سطة الطالبية والثقافية ومثل اليمن يف العديد 

من املوؤمترات يف جمال االأدب والنقد االأدبي.۹

¿ اأك���د عبدالعزيز ال��ع��ق��اب- اأم���ني عام 
املنظمة اليمنية للحوار والدفاع عن احلقوق 

واحلريات »فكر« جتديد املنظمة ت�سديها 

واإدان��ت��ه��ا الأع��م��ال االإره����اب والتقطعات 

واخلروج على النظام والقانون والد�ستور يف 

اأي مكان يف بالدنا وحتت اأي مربر.. جاء ذلك 

يف ت�سريح ل�»امليثاق«، وقال: لقد جاء اإعالن 

ت�سكيل هذه املنظمة للت�سدي الأعمال االإرهاب 

واالختطاف، خ�سو�ساً وجمتمعنا اليمني 

معروف عنه الت�سامح والنخوة والنجدة 

والتاآخي عرب مراحل التاريخ.

واأ�ساف: نتمنى من كل �سرائح املجتمع اأن 

تعي خماطر ونتائج اأعمال االإرهاب واخلروج 

على القانون من قبل بع�س الفئات املري�سة، 

فكل ف��رد يف جمتمعنا معني بالت�سدي لها 

والتوعية مبخاطرها على عقيدة املجتمع 

ووحدته وثقافته وت�ساحمه.

م�سريًا اإىل اأنهم يف املنظمة �سوف يعقدون 

لقاًء قريباً �سيتم فيه جدولة املهام والفعاليات 

التي �سوف ت�سطلع بها املنظمة خالل الفرتة 

القادمة، ومعرفة ما مت اجنازه منذ مت تاأ�سي�س 

املنظمة يف �سهر رم�سان الفائت والعمل اجلاد 

من اأجل احلد من هذه ال�سلوكيات واالأعمال 

االإجرامية التي ت�سيئ لليمن اأر�ساً واإن�ساناً 

وتاريخاً وح�سارة، كما توؤثر على تدفق 

اال�ستثمارات وموا�سلة عجلة التنمية.

ودع��ا العقاب يف ختام ت�سريحه اجلهات 

الر�سمية واالأهلية وال�سخ�سيات االجتماعية 

اإىل م�ساعفة اجلهود للحد من تلك االأعمال 

والتبليغ بهم ونبذهم من املجتمع واتخاذ كافة 

التدابري الرادعة لهم.۹

يف البداية حتدثت االخ��ت فتحية 

عبدالوا�سع وكيل اأمانة العا�سمة 

قائلة : 

هناك جتارب توؤكد ان امل��راأة مامل 

جتد م�ساندة ودعماً من الرجال فلن 

ت�ستطيع ان تنال حقوقها ب�سهولة كون 

الرجل يف حياة املراأة �سريكاً متحكماً 

ويعترب �ساحب ق��رار يف املجتمع 

اليمني كما اأن��ه يف املحيط اال�سري 

االب واالخ والزوج وبالتايل فالعنف 

املبني على النوع االجتماعي يتوارث 

بفعل عوامل اجتماعية ويكون الرجل 

عن�سرًا ا�سا�سياً يف ا�ستمراره، وبالتايل 

حني نفكر يف و�سع حد لهذا النوع من 

العنف فهذا يتطلب تعاوناً مابني 

اع�ساء املجتمع رجااًل ون�ساًء والبد 

للرجال اأنف�سهم ان يكونوا العبني 

فاعلني يف الوقوف اإىل جانب املراأة 

وم�ساندتها وهذا ما 

تعمل عليه العديد 

من املنظمات ولقد 

اثبتت جتارب عدة 

ان مناه�سة العنف 

�سد املراأة لن تكون 

ال  اإ مثمرة  نتائجه 

ب��اأن تعمل الن�ساء 

وال��رج��ال ي���دًا بيد 

ويكون الرجال م�ساندين وداعمني للمراأة.

مجتمع ذكوري
ويف ذات ال�سياق حتدثت االخت مي�سون 

امل�سوري اخ�سائية اجتماعية قائلة :

ان حرية املراأة وقدرتها على موا�سلة 

تعليمها او ال��ع��م��ل يف امل��ج��االت التي 

تختارها لن تكون اإال اذا وجدت جمتمعاً 

ذكورياً م�ساندًا لها، فكم 

م��ن ال��ف��ت��ي��ات ح��رم��ن من 

ت�سلط  ب�سبب  لتعليم  ا

االب����اء واالخ�����وان وك��م 

من ال�سيدات الي�ستطعن 

االنخراط يف ميدان العمل 

ب�سبب رف�����س االزواج 

وهكذا مامل يتوافر الوعي 

ل����دى ال���رج���ال ب��اأه��م��ي��ة 

و�سرورة تعليم وم�ساركة امل��راأة فلن 

ت�ستطيع مبفردها الو�سول اإىل غاياتها ومن 

هذا املنطلق ينبغي ان يتم الرتكيز على 

التوعية وان ي�ستهدف الرجال لرفع الوعي 

لديهم باهمية م�ساندة ودعم املراأة وكيف 

يجب اأن تكون �سريك ا�سا�سي للنهو�س 

والتنمية وهذا من �ساأنه ان ي�سهل الطريق 

امام املراأة لنيل حقوقها.

هجوم واستنكار
وتتفق مع ما�سبق االخ��ت امة الكرمي 

امليموين موظفة بالقول :

ان ما ن�ساهده اليوم اما رجااًل م�ساندين 

ة بالقول فقط، بينما جتدهم مع  للمراأ

ا�سرهم من ا�سد النا�س ظلماً 

وتع�سفاً واآخرين ي�ساندون 

املراأة ولكنهم اليجدون قبواًل 

م��ن املجتمع فالرجل ال��ذي 

يقف م��ع امل���راأة وينا�سرها 

يهاجم من املجتمع وكاأنه قد 

ارتكب جرماً وهذه معوقات 

تقف حجر عرثة اأم��ام املراأة 

وبالتايل الب��د ان تتغري هذه 

املفاهيم لتنال املراأة حقوقها امل�سروعة 

التي امر بها الدين اال�سالمي، ونحن اذا 

نظرنا يف الع�سر النبوي لراأينا يف امل�سطفى 

�سلى اهلل عليه واآله و�سلم مثااًل واأمنوذجاً 

م�سرقاً لكيفية التعامل فقد اعطى املراأة 

كافة حقوقها.. ولكن لال�سف املجتمع 

ويعي�س يف قوقعة املوروثات والتقاليد 

املجحفة.

ك��ي��د على  ل��ت��اأ ب��ا وتختتم حديثها 

���س��رورة ن�سر ال��وع��ي والتثقيف 

ليدرك  للرجال والن�ساء  ال�سحيح 

كل منهم اهمية التكامل وال�سراكة 

والتعامل ال�سحيح.

وقفة ايجابية
ونختتم حديثنا مع االخ��ت دعاء 

العلوي طالبة والتي ترى ان املجتمع 

اليمني وب��رغ��م ك��ل ال��ت��ط��ورات اإال 

انه الزال جمتمعاً ذكورياً بالدرجة 

االوىل، فالرجل هو املتحكم وامل�سيطر 

و�ساحب ال��ق��رار، وب��ال��ت��ايل فحياة 

املراأة وم�سريها وحقوقها وحريتها 

ترتبط ارتباطاً مبا�سرًا مبدى وعي 

املجتمع املحيط بها، ومن هنا نتفق 

على ان العمل على مناه�سة العنف 

�سد امل��راأة يبداأ 

بتوعية الن�ساء 

ب��ح��ق��وق��ه��ن من 

جهة وم��ن جهة 

اأخ��رى خماطبة 

ب�سكل  ملجتمع  ا

ع����ام ب��اأه��م��ي��ة 

اع��ط��اء امل����راأة 

ح�����ق�����وق�����ه�����ا 

وم�ساندتها واذا 

ما�ساهم الرجال وكانت لهم وقفة ايجابية 

ف�سوف حتقق الن�ساء ج��زءًا كبريًا مما 

يطمحن يف الو�سول اليه و�سيكون للرجال 

والن�ساء معاً دور ايجابي يف بناء وتطور 

املجتمع.۹

لقاء/ هناء الوجيه

املرأة وثقافة 
الالعنف

¿ ماذا تريد المرأة من الرجل لتحقيق نجاح 
وتصبح لها شراكة وحق اجتماعي وسياسي 
فهي كما يقال التستطيع بمفردها الصمود 
ولن تستطيع تحقيق شيء من طموحها مالم 
يقف معها الرجل مسانداًَ وداعمًا.. حول هذا 
الرأي ومدى االتفاق معه تأتي هذه السطور 

التالية :
استطالع/ املحررة

فتحية عبدالواسع: 

الرجل عنصر 
أساسي يف 
العنف

أمة الكريم امليموني: 

املجتمع اليساند 
مبادرات الرجل يف 

دعم املرأة

ميسون املسوري :

العمل على خلق 
وعي لدى الرجال 

هو األهم

تعليم النساء أنقذ حياة أكثر 
من 4 ماليني طفل يف العالم

¿ ك�سفت درا�سة حديثة مولتها موؤ�س�سة »بيل 
وميليندا جيت�س« اأن تعليم الن�ساء اأنقذ حياة اأكرث 

من 4 ماليني طفل يف العامل.

ويف الدرا�سة التي ن�سرتها جملة »الن�سيت« 

الطبية الربيطانية، حلل باحثون اأمريكيون من 

جامعة وا�سنطن 915 اإح�ساء ر�سمياً لل�سكان يف 

175 دولة، حيث تتبعوا م�ستويات العلم والنمو 

االقت�سادي ومعدالت االإ�سابة بفريو�س نق�س 

املناعة ووفيات االأطفال من 1970 اإىل 2009.م

وذكرت �سحيفة »ال�سفري اللبنانية اأن الباحثني 

وجدوا اأنه مع زيادة ن�سبة التعلم عند الن�ساء 

يف كل �سنة، انخف�ست معدالت وفيات االأطفال 

حتت 5 �سنوات بن�سبة 10 يف املئة، معتربين 

اأنه يف 2009 تويف اأقل من 4.2 ماليني طفل الأنه 

ارتفعت ن�سبة تعلم الن�ساء يف �سن االإجناب يف 

البلدان النامية.

وقالت الباحثة اإمانويال غاكيدو انه مت اإحراز 

تقدم كبري يف اآ�سيا واأم��ريك��ا اجلنوبية، حيث 

باتت الن�ساء يف بع�س املناطق متعلمات اأكرث من 

الرجال، م�سرية اإىل »و�سع كئيب« يف 6 دول حيث 

تذهب الن�ساء اإىل املدار�س ملدة تقل عن ال�سنة يف 

كل من اأفغان�ستان وبوركينا فا�سو وت�ساد ومايل 

والنيجر واليمن.

واأكدت الدرا�سة اأن تعليم الن�ساء ال�سابات 

اأنقذ حياة اأكرث من 4 ماليني طفل يف العامل يف 

2009، ففي 1970 بلغ معدل �سنوات التعلم 

عند الذكور يف �سن 15 وما فوق، 4.3 �سنوات، 

بينما بلغ عند الن�ساء 3.5. وازدادت الن�سبة 

يف 2009 اإىل 8.3 للذكور و7.1 للن�ساء. وهذه 

التطورات كانت بالغة يف البلدان النامية حيث 

ارتفع معدل �سنوات الدرا�سة للن�ساء يف �سن 

االإجناب يف هذه البلدان من 2.3 اإىل 7.2 خالل 

هذه ال�سنوات.۹

انطالق املخيم الشبابي 
بجامعة صنعاء

¿ ان��ط��ل��ق��ت ال�سبت 
ليات  فعا املن�سرم 

بي  ل�سبا ا ملخيم  ا

ال��������ذي ت��ن��ظ��م��ه 

ج��ام��ع��ة ���س��ن��ع��اء 

بالتزامن مع احتفاالت 

���س��ع��ب��ن��ا ال��ي��م��ن��ي 

ب��ال��ث��ورة امل��ب��ارك��ة 

وي�سارك فيه )300( 

ط��ال��ب م���ن خمتلف 

اجل��ام��ع��ات اليمنية 

احل��ك��وم��ي��ة.. وت�سمل 

القيام بعدد  فعاليات املخيم 

من االأن�سطة الريا�سية والثقافية والك�سفية التي 

تهدف اىل تعزيز الوالء الوطني وقيم الت�سامح 

واملحبة بني اأبناء اليمن وكذا التذكري باملراحل 

الن�سالية للثورة اليمنية )�سبتمرب واكتوبر(، 

واأهم املحطات التي مرت بها وهياأت مليالد فجر 

وطني وحياتي جديد لالن�سان اليمني.

وكانت جامعة اإب قد �ساركت ب�)22( طالباً من 

طالبها املبدعني يف �ستى جماالت االإبداع الريا�سية 

والعلمية والثقافية والك�سفية.

 ويف ه��ذا ال�سياق اأك��د ال��دك��ت��ور عبدال�سالم 

االرياين- عميد �سوؤون الطالب بجامعة اإب- ان 

اجلامعة حتر�س على الدفع بطالبها املبدعني 

للم�ساركة يف الفعاليات واالإفادة واال�ستفادة من 

هذا املخيم الذي يواكب احتفاالت بالدنا باأعياد 

الثورة املباركة.۹

ياسمني الجمالي 
و»اللعنة الخضراء«

¿ »اللعنة اخل�سراء« اأول عمل اأدب��ي يتناول 
امل�ساكل االأ�سرية الناجمة عن تعاطي القات.. 

ال�ساعرة والقا�سة يا�سمني اجلمايل ناق�ست حواىل 20 

ق�سية مرتبطة بتعاطي القات.. والتداعيات ال�سلبية 

التي تخلفها ولعل اأب�سعها تدمري وتفكك االأ�سر.. 

خالفاً لالأمرا�س اخلبيثة الناجمة عن �سموم املبيدات 

والتي بداأت تهدد ال�سحة العامة للمجتمع اليمني.

ال�ساعرة يا�سمني �سبق اأن ح�سلت على جائزة 

الرئي�س لل�سباب، وح�سدت غريها من اجلوائز 

يف جم��ال الق�سة وال�سعر.. كما اأن لها جمموعة 

ق�س�سية بعنوان »ف��ات��ورة« �سدرت عن منتدى 

جماز االأدبي.۹


