
- أم��ان علي البعداني القائم بأعمال وكيلة وزارة التربية 
والتعليم لقطاع تعليم الفتاة تحدثت قائلة : إن عام 2013م 
سيشهد تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج الهادفة إلى 
تحقيق دعم تعليم الفتاة على المستوى الوطني وسيكون 
لهذا العام بصمات واضحة في هذا الجانب أبرزها االستمرار في 
تطوير األدلة التي ُوضعت لتفعيل المشاركة المجتمعية ، إنشاء 
الشبكة الوطنية لدعم تعليم الفتاة وإقرارها من مجلس الوزارة 
، توفير الحوافز المختلفة التي تدعم تعليم الفتاة وتفعل 
المشاركة المجتمعية خالفًا لدور القطاع األساسي المتمثل في 

تنفيذها بالميدان ووضع آلية ومعايير لذلك.
وأوضحت : أن كثيرا من البرامج المنفذة تحقق أهداف القطاع 
وتركز على زيادة التحاق الفتاة بالتعليم وخاصة في المناطق 
الريفية والنائية ، والحد من تسرب الفتيات من التعليم والذي 
يبدأ في مرحلة التعليم األساسي من الصف الرابع وأنه من هذا 
المنطلق وضع القطاع برامج للمحافظة على استمرار الفتيات 
في المدارس والحد من التسرب ، وأيضا تفعيل المشاركة 
المجتمعية، والتوعية حول أهمية التعليم بشكل عام وأن هناك 
مؤشرات طيبة برزت أثناء التدخالت المختلفة بدعم من شركاء 

التنمية لدعم تعليم الفتاة وتفعيل المشاركة المجتمعية .
وعن لجنة الطوارئ تحدثت البعداني قائلة : إن وزارة التربية 
تشكلت لجنة الطوارئ وفيها ممثلون عن قطاعات ال��وزارة 
للجلوس مع شركاء التنمية من اجل تكاتف الجهود لتصب 
تدخالتها ودعمها للمناطق المتضررة بما في ذلك تعليم الفتاة 
والتسرب من التعليم واألسر التي تضررت من هذه األحداث 
، وعلى اللجنة الخروج بخطة عمل تتركز في ثالثة مكونات 
أواًل توعية المجتمع بأهمية تعليم الفتاة ، ثانيًا بناء القدرات 

للعاملين في العملية التعليمية حول الدعم النفسي، ثالثًا 
توفير المستلزمات المختلفة للعملية التعليمية في المناطق 
المتضررة، ومن انشطة اللجنة في الوقت الحالي ومع بداية العام 
الجديد حملة العودة الى المدرسة وفي اطار هذه الحملة تنفذ 
العديد من البرامج واالنشطة التى تدعم العملية التعليمية 

عمومًا وتدعم تعليم الفتاة بشكل خاص.
واختتمت حديثها قائلة : اتمنى  أن تتكاتف كل الجهود في 
الجهات المعنية والمجتمع المدني مع شركاء التنمية لدعم 
تعليم الفتاة باعتبارها قضية وطنية للوصول إل��ى تحقيق 
األهداف المنشودة، وفي اطار حملة العودة الى المدرسة البد 
كذلك من ان تتضافر الجهود لتصل الى اهداف الحملة وتثمر 
نتائجها مع كافة الفئات المستهدفة بما يسهم في الرقي 

بالعملية التعليمية .
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الحوار الوطني فائقة السيد، اطمئنان الرئيس عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية، على صحتها إثر تعرضها لوعكة صحية حادة . 
وأعربت السيد -ف��ي تصريح صحفي مقتضب من على سرير المرض- عن 
خالص شكرها وعميق تقديرها لرئيس الجمهورية الذي تواصل تلفونيًا معها 
 لمؤتمر الحوار الوطني 

ً
وتوجيهه بسرعة نقلها للعالج في الخارج.. متمنية

مواصلة تقدمه نحو الخروج اآلمن بالوطن. هذا وكانت المناضلة فائقة السيد 
قد تعرضت لوعكة صحية حادة نهاية الشهر الماضي ُنقلت على إثرها الى احد 

المستشفيات بالعاصمة صنعاء، وقد اطمئن عليها عدد من القيادات السياسية 
وفي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
والدكتور علي منصور بن سفاع- االمين العام لرئاسة الجمهورية، والدكتور 

احمد عوض بن مبارك- امين عام مؤتمر الحوار الوطني، والسفير احمد 
علي عبدالله صالح- سفير اليمن لدى دولة االمارات العربية المتحدة، 

والعديد من اعضاء وعضوات مؤتمر الحوار الوطني .
حيث تمنى جميعهم للمناضلة فائقة السيد الشفاء العاجل 

والعودة سالمة معافاة الى نضالها المعهود. 

فائقة السيد تثمن اطمئنان الرئيس هادي وقيادة المؤتمر على صحتها 

إشراف:

هناء الوجيه

يعاني وضع تعليم الفتاة بالمجتمع اليمني مشاكل عدة يعكس  الواقع الذي تعيشه الفتاة في محيطها، ويزداد  الوضع التعليمي سوءًا في المناطق   
الريفية والنائية بسبب صعوبات وخصائص اجتماعية وثقافية واقتصادية، وتشير بعض التقارير الخاصة بالوضع التعليمي في اليمن ان بقاء %46 
من االناث و28 من الذكور في االعمار 6 - 41 سنة متسربين من التعليم وسيمثلون المصدر الخصب لالمية في اليمن في السنوات المقبلة ومن هذا المنطلق 
أتت العديد من الخطط والبرامج سوءًا من قبل  وزارة التربية والتعليم ضمن أجندة استراتيجياتها لتطوير التعليم األساسي والثانوي او في إطار أنشطة 
المنظمات االنس��انية والمجتمعية الدولية والمحلية وتمثل تلك االنش��طة إما منفردة أو موجهة للفتاة او ضمن انش��طة موسعة  يتفرع من ضمن اهدافها 

التركيز على تعليم الفتاة.
ومع انطالق العام الدراس��ي الجديد وفي اطار حملة العودة الى المدرس��ة التى لها خمس س��نوات منذ ان بدأت طوارئ االزمات تمر باليمن  التقينا عددًا 
من الشخصيات التربوية والمهتمة بالمجال التعليمي للحديث عن اهم االنشطة التي تستهدفها حملة العودة الى المدرسة ومدى اسهمها  في ردم الفجوة 
بين الذكور واالناث بالنسبة لاللتحاق بالتعليم وعن البرامج التي تسهم في نشر الوعي الثقافي واالجتماعي بين أفراد المجتمع بأحقّية إعطاء الفتاة الفرص 

المتساوية لنيل التعليم واالرتقاء للدراسات العليا وهل كان للحملة أثر ايجابي في هذا الجانب وقد خرجنا بالمحصلة التالية : 

 استطالع/ هناء الوجيه

تعليم الفتاة مخيب لآلمال

القائمة بأعمال الوكيل لتعليم الفتاة:

أمان البعداني: قطاع تعليم الفتاة سينفذ العديد من األنشطة

مدير مشروع حماية الطفل:

الحماية الحقيقية لألطفال تحصينهم بالعلم والمعرفة

ممثل اليونيسيف:

 نحرص على توفير المستلزمات وتنفيذ 
برنامج للتعليم في وضع األزمات

- م��ح��م��د ب��ل��ه م��س��ؤول التعليم 
منظمة اليونيسف في اليمن تحدث 
قائال : نعمل في منظمة اليونيسف 
منذ خمس سنوات بالتعاون مع وزارة 
التربية والتعليم وشركاء التنمية 
في إط��ار التوعية بأهمية التعليم 
ك��ح��ق أس��اس��ي م��ن ح��ق��وق الطفل 
ولتوضيح النتائج اإليجابية للتعليم 
ومخرجاته وكذا المخاطر الناجمة 
عن االنقطاع والتهرب من التعليم، 
ونركز في اطار انشطتنا على جانب 
تعليم الفتاة  لمعرفتنا من خالل 
التقارير والواقع الموجود ان هناك 

نسبة كبيرة من التسرب بالذات في 
محيط الفتاة يعود ذلك للعديد من 
االسباب منها اجتماعية  واقتصادية 
وثقافية، ونحن ندرك تمامًا ان اساس 
نمّو وازدهار وتطور اي مجتمع يأتي 
من خالل التعليم والفتاة هي النصف 
المكمل للمجتمع واذا ل��م تتلقى 
تعليمًا كما ينبغي ستكون فرصة 
الجهل بين اف��راد المجتمع  أوسع  
ونحن اآلن في اط��ار انشطتنا لدينا 
حملة العودة الى المدرسة نركز فيها 
على تشجيع الفتاة لاللتحاق بالتعليم 
وك��ذل��ك دع��م االس��ر واالس��ه��ام في 

توفير بعض المستلزمات من اجل 
تشجيع االلتحاق لألبناء بالمدارس 

وبالذات الفتاة. 
وي���واص���ل م��س��ؤول التعليم في 
منظمة اليونيسف حديثه قائاًل: 
كما يوجد لدينا مشروع الطوارئ 
وهذا المشروع يستهدف بالدرجة 
األولى الوضع التعليمي واإلنساني في 
حالة االزمات والطورئ والعمل على 
وضع معالجات وحلول تساعد على 
استمرار العملية التعليمية تحت 
أي ظرف من الظروف ويعمل هذا 
المشروع على تنفيذ أنشطة وبرامج 
متعددة في إطار إيجاد المعالجات 
وتقديم الدعم والتحفيز للفئات 
المستهدفة ماديًا ومعنويًا من أجل 
معالجة آثار األزمة وتحقيق هدف 

االستمرار في العملية التعليمية.
ويختتم حديثه متمنيًا ان تكون 
الجهود متضافرة وان يفكر الجميع 
ف��ي المستقبل ال���ق���ادم ألن ثمار 
التعليم تكون في المستقبل وال يرى 
أثرها المستعجل الذي يحكم على 
االشياء من خ��الل النتائج الفورية، 
البد من وضع البذور الجيدة ليكون 
ال��ح��ص��اد مثمرًا وه���ذا ال��ح��ص��اد هو 
الحصيلة التي من خاللها يكون بها 

البناء والتطور والنهوض .

- ونختتم حديثنا مع  مديرة مشروع حماية الطفل بمنظمة رعاية 
االطفال مليان تجيا والتي تحدثت قائلة : اذا كان اآلباء واالمهات حريصين 
على مستقبل ابنائهم فعليهم الدفع بأبنائهم الى المدارس ألن المدرسة 
هي الطريق الصحيح للمستقبل االفضل ومهما كانت الصعوبات التي تواجه 
العملية التعليمية إال ان النتائج ومحصلتها تثمر عن المستقبل االفضل 

وتصنع التغيير.
و تقول نحن نعمل على حماية االطفال  ون��رى ان الحماية الحقيقية 
لألطفال تكون من خالل تحصينهم بالعلم والمعرفة باإلضافة الى مقومات 

أخ��رى تساند الحماية للطفولة ولكن التعليم ركيزة مهمة وهي بذات 
االهمية للذكور واالناث وفي المجتمع الذي يزيد فيه حرمان الفتاة من 

التعليم البد ان يكون العمل اكثر لحصول الفتاة على حقها في التعليم .
وقالت: نخن نتعاون مع وزارة التربية والتعليم  في اطار مشروع حملة 
العودة الى المدرسة ونسهم بأنشطة وآخرون يسهمون بأنشطة أخرى 
وهذا ما ينبغي ألنه من الضروري  ان تتضافر جهود المجتمع والمنظمات 
والمؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق الحياة الكريمة والعدالة االنسانية 

وضمان تحقيق التنمية المستديمة.

الطالبة اليمنية )يارا( تفوز 
بجائزة التميز بجامعة واشنطن

اخ��ت��ارت لجنة ال��ج��وائ��ز الختيار المرشحين  
والتابعة لمنظمة الصيدلة لوالية واشنطن 
األمريكية الطالبة اليمنية يارا أمين نويصر مرشحة دكتوراه 
الصيدلة بكلية الصيدلة بجامعة واشنطن لنيل جائزة التميز 
األكاديمية وال��م��ه��ارات القيادية واألنشطة التطوعية 
المجتمعية المتكاملة للعام 2013م.  وهذه الجائزة تمنح 
سنويا لمتميز واحد من بين طلبة جميع كليات الصيدلة 
المرشحين لدكتوراه الصيدلة في مختلف الجامعات على 
مستوى الوالية. ,وقد وجهت المنظمة الدعوة لها لحضور 
مؤتمر المنظمة السنوي لتسلم الجائزة والذي سيعقد في 
منطقة سنتراليا جنوب مدينة سياتل األمريكية للفترة من 

7-9 نوفمبر 2013م.
 وبنيل الطالبة اليمنية لهذه الجائزة تسجل الفتاة اليمنية 
انتصارًا علميًا آخر والتي ترى الفائزة بان اختيارها لهذا 
االستحقاق المتمثل بالجائزة هو تكريم لليمن وللعرب 
ولكل من ساهم في تشجيعها وتوفير البيئة المساعدة 
لتحصيلها ابتداء من اسرتها وزميالتها من طالبات وطالب 
وأساتذتها من مدرسين ومشرفين إضافة إلى دور وزارة 
التعليم العالي الداعم ممثال بوزيرها وملحقيتها الثقافية 

بالعاصمة األمريكية.

حفيدة الخميني ضد 
فرض الحجاب 

أثارت حفيدة مؤسس الجمهورية اإلسالمية آية  
الله الخميني، نعيمة إشراقي، ج��داًل قبل أيام 
بنشرها صورة البنتها نعيمة طاهري، خضعت لتعديالت 
عبر »الفوتوشوب« على صفحتها على موقع »فيس بوك«، 

حسبما ذكرت جريدة »ميرور« البريطانية.
والصورة ملتقطة في كندا لالبنة تتلقى جائزة من جامعتها، 

وقد أضافت الوالدة معطفًا ليغطي بنطلون ابنتها الضيق.
والح��ظ متتبعو صفحة »إش��راق��ي« على »فيس ب��وك« 
التعديالت على الصورة األصلية التي كانت لتثير انتقادات 

وسائل اإلعالم المحافظة في إيران.
ل آخرون لماذا يحظى أبناء األسر النافذة في النظام  وتساء
بفرصة التعليم في الخارج، بخالف معظم المواطنين. وكتب 
أحدهم :»ترددون هتافات الموت ألمريكا والموت لبريطانيا، 

ثم يذهب أبناؤكم إلى هناك وكندا للتعليم«.
ويتعرض معظم أفراد أسرة اإلمام الراحل لهجمات من 

المتشددين الذين ينتقدون اعتدالهم. 
و»إشراقي« معروفة بأنها ليست من أنصار فرض الحجاب.
وكانت أطلقت حملة لجمع مليون توقيع في إطار حملة 

»ال للحجاب اإللزامي«.
وتقول :»أنا أعارض الرقابة من أي نوع. وفي نظري، فإن 

منع استخدام أي شيء ليس حاًل«.

دراسة: الرجال أكثر عرضة لألكتئاب من النساء
توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن نوبات األكتئاب الشديد قد تكون األكثر شيوعا بين الرجال عنها  

بين النساء إذا ما تم تشخيص االعراض بشكل صحيح. وتأتى نتائج هذه الدراسة على النقيض من 
القاعدة المتعارف عليها منذ زمن طويل والتي أشارت إلى أن النساء االكثر عرضة بنسبة 70% لالصابة باالكتئاب 
الشديد بالمقارنة بالرجال. وقال الدكتور »أندرو وشتر« طبيب نفسى بجامعة »كاليفورنيا« أنه عندما يتعلق االمر 
باالكتئاب بين الرجال فإن الكثيرين يتغاضون عن تحليله أو الغوص في أسبابه مع االخذ في االعتبار ان بعض 

االعراض قد تكون محددة بين الجنسين.
وأجرى الباحثون دراستهم  على تقييم ما يقرب من 5,700 ألف بالغ في امريكا بإستخدام »مقياس األكتئاب« بين 
الجنسين الذي  تضمن أعراض االكتئاب المعترف بها على نطاق واسع مثل الحزن واليأس، حيث وجد أن 30,6 % من 

الرجال ونحو 33,3 % من النساء قد عانين من نوبات األكتئاب في مرحلة ما من مراحل حياتهم.

النساء يفضلن ممارسة الرياضة فى المنزل

كشفت أحدث االبحاث الطبية إلى أن معظم السيدات يفضلن ممارسة الرياضة في  
المنزل وليس في صاالت االلعاب الرياضية . و أظهرت االبحاث أن أكثر من ثلث السيدات 
المشاركات في الدراسة يكرهن الصاالت الرياضية مفضلين ممارسة رياضيتهن اليومية في 
المنزل. كما لوحظ أن المرأة العصرية تعتبر المنزل بدياًل أفضل لتوفير الوقت والمال بداًل من 
التردد على الصاالت الرياضية، إال أن التقدم التكنولوجي باالجهزة الرياضية بهذه الصاالت يعد 
ا إرتفاًعا 

ً
أحد االسباب الذى قد يهدد أختيارهن  للمنزل. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية أيض

في عدد االقراص المدمجة الرقمية المسجل عليها مجموعة من أهم التمارين الرياضية للمشاهير 
لرفع اللياقة البدنية. مع التزايد المضطرد فى ضغوط الحياة، يتجه الكثير من االشخاص إلى طرق 

لتوفير الوقت وتحقيق نتائج أفضل مع تكييف الظروف واالوضاع لصالحه.


