
> أكد االخ اسماعيل زي��دان- مدير عام االعالم التربوي عضو  
لجنة الطوارئ في حملة العودة للمدرسة- أن الدولة المدنية لن 
تبنى إال بجيل متعلم وهذا يفرض على الجميع التكاتف مع حملة العودة 
إلى المدرسة والدفع باالطفال ممن هم في سن التعليم الى المدرسة 

والعمل من أجل استمرارهم فيها باعتبار التعليم النواة الحقيقية لبناء 
المجتمعات.

مشيرًا في لقاء اجرته معه »الميثاق« الى ان الحملة تستهدف 
المحافظات المتضررة من األحداث والتي تستضيف نازحين 
وانها تتكفل بكل ماتحتاجه العملية التعليمية في المناطق 

المستهدفة.. ومعلومات اخرى عن الحملة في اللقاء التالي:

االثنين : 10 / 9 / 2012م 
 الموافق :23 / شوال / 1433ه� 

15العدد: )1627(

مدير عام اإلعالم التربوي لـ»الميثاق«:

العودة إلى المدرسة مهمة وطنية 
تستدعي جهود الجميع

للجنة  ا رئ��ي��س  باعتبارك   ۹
االعالمية لحملة ال��ع��ودة الى 
المدرسة.. ما خطتكم إلنجاحها؟
- في البدء شكرًا لصحيفة »الميثاق« 
على اهتمامها بالقضايا التعليمية.. 
وبالنسبة لخطتنا االعالمية التوعوية 
لحملة العودة الى المدرسة التي تحمل 
شعار »لنلحق بناتنا وأبناءنا بالمدارس 
وندعم استمرارهم في المدرسة« فهي 
تهدف لتوعية المجتمع في الوسائل 
االعالمية المرئية والمقروءة والمسموعة 
بمخاطر حرمان االطفال ممن هم في 
سن التعليم من عدم االلتحاق بالتعليم 
كما تهدف الى التوعية بمخاطر التسرب 
من المدارس وأهمية االستمرار في 
المدرسة باعتبار التعليم النواة الحقيقية 

لتقدم المجتمعات.
حاجة ماسة

۹ هل المجتمع بحاجة الى هذه 
الحملة في ظل االرقام المرتفعة 

للملتحقين بالتعليم سنويًا؟
جة  بحا لمجتمع  فا  . . كيد لتأ با  -
ماسة الى هذه الحملة خصوصًا في 
ظل الوضع السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي واالمني المتأزم.. والذي 
انعكس بشكل طبيعي على االسرة 
التي لم تعد تأبه للتعليم كثيرًا نظرًا 
ل��ظ��روف ع��دة أث��رت على المعيشة 
بدرجة أساسية ودفعت بكثير من 
األس��ر الى االستعانة باالطفال في 
مقاومة تلك الظروف وترك التعليم، 
زد على ذلك ان بعض األس��ر لديها 
اطفال ُكثر والتستطيع تحمل التكاليف 
والمستلزمات المدرسية فتعمد الى 

ابقاء بعضهم خارج المدرسة..
حق أساسي

۹ هل باإلمكان ان تقفوا معنا 
على أهداف الحملة بالتحديد؟

- هي تهدف الى رفع مستوى الوعي 

كحق  لتعليم  ا بأهمية  لمجتمعي  ا
اساسي من حقوق االطفال »ذكورًا 
واناثًا« والمخاطر الناجمة عن الحرمان 
واالنقطاع  والتسرب من التعليم، 
وتعزيز الشراكة والتعاون في دعم 
التعليم وتوفير السياسات الداعمة 
ق  لتحا لال سبة  لمنا ا ت  لتسهيال ا و

واالستمرار في المدرسة.
باالضافة الى بناء القدرات المدرسية 

وتعزيز دور االدارة المدرسية.
۹ وما اآلليات التي سيتم من 

خاللها تحقيق تلك األهداف؟
- من خ��الل تدشين المهرجانات 
وتوزيع المستلزمات المدرسية وتوفير 
االحتياجات وتقديم الحقائب وتدريب 
المعلمين واالختصاصي االجتماعي 
والمشرفين وم��ن خ��الل ال��زي��ارات 
وتنفيذ  لتوجيهية  وا ف��ي��ة  االش��را

الفعاليات المخصصة لذلك.
۹ أهناك محافظات معينة أم 

بشكل عام؟
- المحافظات المستهدفة ثمان وهي 
»األمانة وصنعاء وتعز وعدن وصعدة 

وحجة وأبين ولحج«.

۹ ل��م��اذا ه���ذه المحافظات 
بالتحديد؟

- ألنها األكثر تضررًا من األحداث 
األخيرة أو ألنها تستضيف نازحين 

فيها.
ونستطيع القول إن الحملة ستتكفل 
ت  ما لمستلز ا و ئب  لحقا ا يع  ز بتو
المدرسية واللوازم التعليمية من اثاث 
مدرسي وسبورات وطباشير وأقالم 
ومساطر ودفاتر وال��زي المدرسي 
في المناطق المستهدفة، وتدريب 

المعلمين واالدارات المدرسية.
التعليم مهمتنا جميعًا

الحملة على  تقتصر  ۹ ه��ل 
جهات محددة؟

- تندرج الحملة في اط��ار أنشطة 
الخطة السنوية للفريق المشترك 
للتعليم في الطوارئ والمشّكل بقرار 
وزاري ويشمل قطاعات في الوزارة مع 

ممثلين عن المنظمات الداعمة..
لكن هذا الفريق بحاجة الى تكاتف 
الجميع وخصوصًا االعالم واالحزاب 
لس  لمجا ا و نية  لمد ا ت  لمنظما ا و
المحلية ومجالس اآلباء واألمهات ألن 
الهدف أكبر وأسمى من ان تقوم به 
جهة محددة.. التعليم مهمتنا جميعًا 
ويجب ان نتشارك في ايصاله الى كل 
بيت وكل اسرة إذا اردنا االرتقاء بوطننا 

وتحقيق احالمنا بدولة مدنية حديثة.
۹ كلمة أخيرة..

- نتمنى ان نرى الجميع يدًا واحدة 
وموقفًا واح���دًا ف��ي دع��م التعليم 
وتوفير أجواء هادئة وآمنة ألبنائنا 
ليذهبوا الى مدارسهم، وان نبعد 
العملية التعليمية عن المماحكات 
والمكايدات.. وان ن��درك جميعًا ان 
الدولة المدنية لن تبنى إال بجيل 

متعلم.

الحملة تركز على 
النازحين والمناطق 

المتضررة من 
األحداث

الدولة المدنية 
الحديثة لن تُبنى 

إال بجيل متعلم

المواطنة في عيون الشباب
نفذت منظمة بيئتنا مشروع »المواطنة في عيون 
الشباب« يومًا مفتوحًا شاركت فيه مختلف منظمات 

المجتمع المدني و المبادرات الشبابية.
وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة أمين الشامي 
أن مشروع المواطنة في عيون الشباب يهدف إلى 
تشجيع الشباب على التفكير في مفهوم المواطنة 
عبر المشاركة في مسابقة في التصوير المرئي 
والفوتوغرافي وال��رس��م الكاريكاتوري تتناول 

المواطنة كحقوق وواجبات.
وأشار الى أن فترة استقبال المشاركات استمرت 
حوالي شهرين بهدف إشراك اكبر عدد من الشباب 

في التفكير بموضوع المواطنة.
وعلى هامش اليوم المفتوح نفذت حلقة نقاش 
حضرها وكيل أمانة العاصمة محمد الصرمي تناولت 

المواطنة المتساوية من عدة جوانب.
حيث شددت على أهمية نشر الوعي بقيم المواطنة 
ودور وسائل االعالم التقليدية والحديثة في تعزيز 
هذه الروح لدى االجيال القادمة، وضرورة استغالل 
الفترة االنتقالية الج��راء التعديالت الدستورية 
والقانونية بما يتناسب مع مبدأ المواطنة المتساوية..
وفي ختام اليوم المفتوح أعلن المنظمون عن 
تكريم فنان اليمن الكبير أيوب طارش عبسي ورسام 
الكريكاتير المعروف محمد الشيباني.. وتسليم 
الجوائز للفائزين في المسابقة من الشباب والشابات 

وهم:
الفائز االول في مسابقة التصوير الفوتوغرافي هي 
مها حسن وفي الرسم الكريكاتوري ايمن الوصابي 

ووليد التركي عن التصوير المرئي.

قياديات مؤتمريات يشدن 
بدعم الزعيم للمرأة

۹ تقول االخت نورا الجروي - وزارة الشباب 
والرياضة: اثبتت المرأة في األزمة السابقة انها 
ذات مواقف قوية وشجاعة.. وان يشاد بموقفها 

وأدوارها فذلك من قيم الوفاء 
الذي تعودناه من الزعيم علي 
ع��ب��داهلل ص��ال��ح خ��الل توليه 
الحكم، بما أواله من اهتمام 
وتركيز لمجمل قضايا المرأة 
ومتطلباتها، وم��ازال المؤتمر 
الشعبي العام مستمرًا في نهجه 
ه��ذا.. وبالتأكيد ف��إن الفترة 
القادمة تتطلب جهودًا مكثفة 
من قبل المرأة كأم وأخت وزوجة 
وكذلك كصاحبة قرار وشريكة 
في مجاالت التنمية، فالمرأة في 
االسرة البد ان تبذل مجهودًا في 
مجال التوعية والتربية والنصح 
واالرشاد بحيث تحمي محيطها 
االسري واالجتماعي من خطر 
االفكار المشوشة ولترسخ في 
أعماقهم قيم الوفاء واالخالص 
وحب الوطن والسالم والحوار 
ك��م��ب��ادئ اس��اس��ي��ة تؤسس 
لى  ا تقود  لحة  صا لمواطنة 
بناء وطن قوي متسلح بأبناء 
أجل  م��ن  يعملون  مخلصين 

مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.. والمرأة ايضًا 
في مجال المشاركة والتواجد بخبراتها وقدراتها 
يعول عليها الكثير للتقدم نحو األفضل في كافة 

المجاالت.
حوار وتوافق

۹ وت��رى االخ��ت باسمة القاسمي - اعالمية 
اذاعة الحديدة: ان اشادة الزعيم علي عبداهلل 
صالح بالمرأة وادوارها خلقت حالة من االرتياح 

بين حشود الحاضرات ألنها تدل على الوفاء 
والعرفان واالعتراف بأهمية أدوار المرأة وقدرتها 
على تحقيق المزيد من النهوض في المجاالت 
االجتماعية او التنموية على 
حد سواء.. وفي الفترة القادمة 
البد ان تتضافر الجهود والبد 
من الحوار كما أشار الزعيم، 
وبالتالي على المرأة ان تعمل 
في اط��ار التحفيز والتوعية 
والتوضيح لألبناء والمحيط 
االسري واالجتماعي المحيط 
بها ان الحوار هو مبدأ راٍق 
للحياة المدنية الصحيحة ومن 
خالله يكون التوازن والتوافق 
الذي يجعل الجميع يتجهون 
نحو مسار واح��د يقود الى 

التقدم والبناء والنهوض.
مخرجات سلبية

۹ ونختتم مع االخت ريان 
اآلنسي - طالبة- والتي ترى 
ان المرأة يعول عليها الكثير 
األدوار فمن خاللها  م��ن 
لتأثير على نصف  ا يمكن 
المجتمع اآلخ���ر، والفترة 
القادمة تتطلب وعي المرأة 
وقدرتها على ترسيخ المبادئ وغرس القيم 
الصحيحة ألن للفترة الماضية افرازات سلبية 
البد من القضاء عليها ولن يكون ذلك إال 
بعمل المرأة الواعية المدركة ألهمية ما تقوم 
به من ادوار.. وبالتالي فإشادة الزعيم علي 
عبداهلل صالح ترسل رسالة مفادها ان المرأة 
من العناصر األشد تأثيرًا وعليها بذل مزيد 
من الجهد من أجل ابنائها ومن أجل الوطن 

وأمنه واستقراره.

الجروي: اشادة 
الزعيم بدور المرأة 

قمة الوفاء منه

القاسمي: المرأة 
قادرة على تحقيق 

المزيد من النجاحات

اآلنسي: المرأة 
مؤثرة وفاعلة في 

المجتمع

في حفل االحتفاء بالذكرى الثالثين للمؤتمر الشعبي العام الذي حضره حشد كبير  
من مختلف المحافظات مؤكدين صدق االنتماء للمؤتمر الشعبي العام، اشاد الزعيم 
علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- بالدور الكبير الذي جسدته المرأة عمومًا 
والمرأة المؤتمرية بشكل خاص، واشار الى حشد النساء المتواجدات مفتخرًا بما قدمته تلك 
الرائدات من مواقف وأعمال، مشجعًا لهن ومقدمًا مزيدًا من الدعم والمساندة.. تلك االشادة 

رفعت من معنويات وعزيمة النساء المشاركات الالتي عبرن عنها باآلتي :

استطالع : هناء الوجيه

لقاء/ توفيق الشرعبي

لنعمل جميعًا دون مواربة من أجل إصالح 
عبدربه منصور هاديمنظومة الحكم الرشيد..

رئيس الجمهورية
نائب رئيس المؤتمر- األمين العام


