
وبهذه المناسبة سوف نتحدث عن المرأة من جانب 
اخر وهو جانب االبداع والتميز والقدرة العقلية المتمكنة 
التي تؤهلها ان تجوب فضاء العلم والمعرفة في كافة 
مجاالته، فقد أقيم معرض في احدى مدارس الفتيات 
في أمانة العاصمة بمناسبة عيد المرأة وبمبادرة من 
معلمة المرحلة الثانوية التى اظهرت من خالله نموذجًا 
من االبداع والتميز والقدرة على االبتكار واالختراع والتي 
تفردت به مشرفة المعرض االس��ت��اذة بلقيس احمد 
المطهر والتى قالت: المعرض كان حصاد عمل ومجهود 
جاد وطموح من طالبات الصف الثاني ثانوي في المدرسة 
وقد اردنا من خالله أن نؤكد على ان هناك نساء وفتيات 
مبدعات ويمتلكن افكارًا واختراعات متميزة ولديهن 
مشاريع تحتاج الى تبني وتشجيع من المجتمع أفراد 

ومؤسسات مدنية وحكومية.
وتضيف: المعرض آثار اهتمام كل زائريه من أولياء 
امور وشخصيات اجتماعية وقيادات تربوية فقد ُبهر 
الجميع س��واء من طريقة العرض والتقديم أو الشرح 
من الطالبات باالضافة الى جوهر المعرض والمتمثل 
في نوعية االجهزة التى تم انتاجها وابتكارها من قبل 

طالبات المدرسة.

مراحل التنفيذ 
وعن مراحل انتاج االجهزة وتنفيذ فكرة المعرض 
قالت: الطالبات قمن بعرض بعض االفكار وبمساعدة 
المعلمة المشرفة وبعد االضافات بدأ فريق العمل في 
جمع مواد التنفيذ وخطوة بخطوة بدات الطالبات بتنفيذ 
االفكار المطروحة و تم انتاج االجهزة من خامات ومواد 
بسيطة جدا معظمها موجود في المحيط المجتمعي 
وم��ن االش��ي��اء التى تستخدم في حياتنا وم��ن الخامات 
المحلية وفي النهاية انتجت الطالبات اجهزة مصنوعة 
بطريقة فيزيائية لو تبنت االفكار المنفذة عدد من 
الشركات المصنعة لمثلت بدية انطالقة لمشاريع ضخمة 

تخدم المسار التنموي والخدمي بشكل عام . 

اجهزة مبتكرة 
وت���ح���دث���ت ع���ن بعض 
االجهزة التى تم تنفيذها 
قائلة: هناك العديد من 
االجهزة التى تم انتاجها 
ب��ال��م��ه��ارات الفيزيائية 

باضافة االف��ك��ار المبتكرة من الطالبات وبما يواكب 
االحتياجات المجتمعية والخدمية التى يحتاجها االفراد 
لتسير حياتهم ومن ذلك فكرة السيارة التى يمكنها 
ان تسير وتطير في نفس الوقت، وايضًا نموذج لقطار 
مغنطيسي يسير عن طريق المجال المغنطيسي، ومن 
االجهزة التى يمكن استخدامها في المنازل والمزارع و 
خاصة اذا غاب المزارع او صاحب المنزل ألي سبب من 
االسباب يمكنة استخدام السقاية المؤقتة بمعنى ان 
فكرة هذا الجهاز اتت لتخدم المستخدم في عملية 
سقاية الزرع فهذا الجهاز يعمل بالتوقيت حيث يمكن 
للشخص ان يضع توقيت معين وتقوم السقاية بسقي 
ال��زرع بشكل يومي في ح��ال غياب صاحب المنزل او 
المزارع إلى أن يعود، ايضا نفذت الطالبات فكرة انتاج 
مضخة تسحب المياة مباشرة من االرض ولكن بالطاقة 
الشمسية، وهناك فكرة العربة المعلقة للتواصل بين 

ال��م��رت��ف��ع��ات، وج��س��ر الضبط 
الهيدروليكي وفكرتة تتضمن 
وجود جسر يمكنة ان يفتح عند 
مرور السفن وغيرها ..هذه جزء 
من اجهزة المعرض و هناك 
المزيد من االفكار التى فعال 
اده���ش���ت  وأث�����ارت اع��ج��اب 

الزائرين للمعرض.

كفاءة المرأة 
وتمنت بلقيس المطهر 
االه����ت����م����ام ب���ال���ب���اح���ث���ات 
ال��م��وه��وب��ات وتشجيعهن 
واالستفادة من اعمال العقول 
الشابة من الفتيات والذكور وما 
هذه االبداعات إال تأكيد على ان 
المرأة مثلها مثل الرجل قادرة على 
االنتاج واالختراع والتميز واحيانا بما يفوق الرجل من 
المهارات واالبتكار في مجاالت متعددة من ضمنها 
المجاالت الفيزيائية والكيميائية ومجاالت االختراع 
واالبتكار واالنتاج والتسويق والتنفيذ الفكار ومشاريع 
متعددة.. مشيرة إلى أن اليمن في هذه المرحلة من 
تاريخها نحتاج الى العقول المبتكرة والمنتجة التى تفكر 
في البناء ومن خاللها يمكن النهوض بالبالد والخروج 
بها من صعوبات المرحلة الراهنة.. كما تمنت ان تقوم 
جهات بدعم هذه العقول وان تهيئ الظروف من اجل 
اعدادهم ومساندتهم واظهار ابداعتهم و اكرر هنا ان 
الشباب  من االناث و الذكور هم من يعول عليهم في بناء 
اليمن المزدهر والمستقر وهوالء الشباب يحتاجون الى 
االكتشاف والدعم والمساندة من اجل التمكين والقدرة 

على العطاء والبناء.

إشراف:

هناء الوجيه

❝ بلقيس المطهر: المرأة 
اليمنية أثبتت قدرتها على 

اإلنتاج واالختراع

منح  الدكتورة إقبال دعقان درع العاصمة الثقافية
كرم االستاذ شوقي أحمد هائل، الباحثة اليمنية الدكتورة إقبال محمد عبده 
دعقان الحائزة على الجائزة العالمية للكيمياء "السيفر فوندشن" بدرع العاصمة 
الثقافية.وكانت  الدكتورة إقبال  فازت بالجائزة العالمية للكيمياء، ضمن أفضل 
خمسة علماء كيمياء في العالم للعام 2013م بحسب تصنيف الجهة المنظمة 

واستلمتها في والية شيكاغوا األمريكية نهاية فبراير الماضي.
وأشاد المحافظ في حفل أقيم األربعاء الماضي بهذا االنجاز المتميز الذي يعد 

مفخرة ومحل تقدير واعتزاز لجميع شباب وشابات الوطن العربي قاطبة واليمن 
خاصة, مؤكدًا حرص العاصمة الثقافية على دعم ورعاية كل اإلبداعات العلمية 
والثقافية . من جانبها عبرت الدكتورة إقبال عن تقديرها لهذا التكريم والذي 
 مشجعًا لمزيد من العطاء في مختلف ميادين العلم والمعرفة.. 

ً
سيكون حافزًا وعامال

وأهدت إقبال حصولها على الجائزة العالمية للكيمياء لكل المبدعين في اليمن 
و»تعز« خاصة.

عيد المـرأة.. دعوة للتميـز واالبـداع
تحتفــل اليمن ومعها دول العالم بيوم الـــ8 من مارس اليوم العالمي للمرأة.. وفي هذه 
المناســبة تعودنــا أن نتحدث عن المرأة سياســيًا وحقوقيًا وعن فرصهــا في التمكين 
والمشــاركة السياســية ومــا تحقق لها مــن منجزات خالل الســنوات االخيــرة وننحدر 
احيانا في طرحنا نحو المشــاكل والمعوقات التى تحيط بالمراة وتعيق مســار تقدمها 

وتمكينها..

طالبت رئيسة بعثة االتحاد 
األوروبي لدى اليمن السفيرة 
بتينا مــوشــايــت  بسرعة 
الحوار  تطبيق توصيات  
والتي شملت اإلقرار بتساوي 
كافة المواطنين واالعتراف 
بالحاجة إلــى حماية حقوق 
الـــمـــرأة، واالتـــفـــاق على 
إصالحات أساسية كثيرة 
كتجريم العنف ضد المرأة 
وتحديد السن األدنى للزواج 
ــن الـــــ18 وضــمــان  عــنــد س
حصة )كوتا( بنسبة %30 
لتمثيل المرأة في مختلف 
النواحي السياسية.. فالنساء 
اليمنيات أظهرن شجاعة 

استثنائية وكن قدوة في رسم 
مستقبل أكثر إشراقًا لبلدهن وأطفالهن.

وأردفت قائلة:" بتوافر هذه الرؤية يجب أال نؤجل تنفيذ 
هذه التوصيات وأن نضمن للمرأة إمكانية أن تتولى  وبشكل 
أكبر دورًا يجب أن تلعبه لجعل اليمن بلدًا أكثر سالمًا 

وازدهارا".
جاء ذلك في بالغ صحفي أصدرته رئيسة بعثة االتحاد 
األوروبي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة )8 مارس( وأشارت 
الى دالالت االحتفال بهذه المناسبة في اليمن هذا العام ما 

يجعل هذا اليوم يومًا خاصًا باليمن.. 

وقالت :" نحتقل باليوم العالمي 
للمرأة، والنساء هنا لديهن سبب 
كي يحتفلن بإسهاماتهن على مدى 
الثالثة األعوام الماضية في اتجاه 

تغيير اليمن نحو األفضل".
وأضافت : " ال يساورني أدنى شك 
بشأن التحديات الهائلة التي ال تزال 
تواجه النساء اليمنيات في مختلف 
ــّن ُيــردَن تأسيس 

ُ
أنحاء البالد وه

األساسية  نية  اإلنسا حقوقهن 
في تعليم الفتاة والحصول على 
الخدمات الصحية واالجتماعية 
الحياة  فــي  الكاملة  والمشاركة 
المهنية والــعــامــة وفـــي ضمان 
وقوفهن على قدم المساواة أمام 
القانون ".ولفتت إلى أنه وعلى مدى 
سنوات كثيرة، أتت اليمن في ذيل المؤشر العالمي للمساواة 
بين الجنسين مما يعني أن الرجال والنساء هنا كانوا األقل 

تساويًا على مستوى العالم.
وخلصت رئيسة بعثة االتحاد األوروبــي لدى اليمن إلى 
القول " المرأة قوة دافعة في جعل الشعوب أكثر نجاحًا 
في مختلف أنحاء العالم.. وأنا واثقة أن اليمن ستتبع هذا 
المسار وأن االتحاد األوروبي سيواصل دعم النساء اليمنيات 

في إسهاماتهن نحو التغيير اإليجابي"

موشايت: نطالب بحماية حقوق المرأة اليمنية 
وتحديد سن زواج الصغيرات 

المرأة
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هنأت نساء اليمن والعالم

الخطري: المؤتمر أكثر 
األحزاب مساندة للمرأة 
وتؤكد.. نضالنا مستمر

هنأت األستاذة فاطمة الخطري عضوة اللجنة العامة بالمؤتمر 
الشعبي العام  كافة نساء العالم و نساء اليمن بشكل خاص بمناسبة 
الـ 8 من مارس الذي يحمل  دالالت عظيمة لالنتصار لقضايا المرأة 
»الميثاق«: ان المرأة ناضلت في الماضي لنيل  و قالت في تصريح لـ
حقوقها ومازالت تناضل لتعزيز مكانتها ولتفرض حضورها على 
الساحة، وهاهي اليوم قد حققت تقدمًا كبيرًا ومنجزات عدة ومازالت 
تسعى لكسب مزيد من النجاحات.. مؤكدة على ان عام 2013م 
يعتبر عامًا مليئًا بالمنجزات  حيث شهدت فيه المرأة تحقيق 
العديد من المنجزات من خالل مشاركتها الحوار الوطني فقد كانت 
لها مساحة في المشاركة بنسبة 30 % وكانت لها ادوار فاعلة 
في كافة فرق العمل وساهمت بفعالية حتى خرجت تلك المخرجات 
المساندة للحقوق والمناصرة لقضايا المرأة ولم يكن  عمل المرأة في 
الحوار الوطني مقتصرا على قضايا المرأة فحسب ولكن مشاركتها 
وآراءها تضمنت وأثرت كافة القضايا وتفاعلها ومشاركتها مازالت 
مستمرة ومتواصلة إلى أن يتحقق االمن واالستقرار والنهوض لليمن 

 .
وتواصل الخطري حديثها بالقول : توحدت المرأة واالرادة 
السياسية لتشهد المرأة استمرارًا في الشراكة والتفاعل فهي 
مشاركة في لجنة االقاليم وفي لجنة صياغة الدستور و ستواصل 

مشاركتها وتفاعلها في كافة القضايا و على كافة االصعدة  . 
وأشارت  الخطري في حديثها  إلى دور المؤتمر الشعبي العام 
الذي يعتبر من  اكثر االحزاب المساندة للمرأة والداعمة لها طوال 
مسار كفاحها فقد شاركت المرأة عن الحزب في مؤتمر الحوار بنسبة 
30 % و فرضت احترامها و احترام المؤتمر الشعبي العام من خالل 
مشاركتها الفاعلة والمؤثرة وحين ننظر للمرأة داخل المؤتمر 
الشعبي العام كقواعد وتنظيم نشهد وجودًا متميزًا للمرأة ونالحظ 
أن قطاعات ودوائر المرأة من افضل القطاعات لما تتميز به المرأة 

من كفاءة ومهارة واخالص وتفاني في العمل .
وتختتم عضوة اللجنة العامة بالمؤتمر الشعبي حديثها بالقول 
: من الجميل أن تكون االحتفالية بيوم المرأة العالمي لهذا العام  في 
احتفالية مشتركة بين اللجنة الوطنية و اتحاد نساء اليمن و هذا 
يدل على أن هناك توحدًا في الرؤى وتوحد في الهدف والتوجه فيما 
يخص قضايا المرأة وهذا مؤشر ايجابي وانجاز يضاف الى رصيد 
المنجزات وعموما نتمنى من المرأة في كافة االحزاب والمنظمات 
والمرأة عموما ان ال تتكاسل وان تستمر في مسار كفاحها و 
مطالبتها بحقوقها وان تحافظ على توحد الرؤى والتكاتف من اجل 
تحقيق كافة ما تطمح في الوصول اليه وتحقيقه في مجال حقوقها 

المشروعة .

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة:

مستشارة الرئيس تدعو النساء إلى االصطفاف 
من أجل العمل على تفعيل مخرجات الحوار

ــة  ــاس ــارة رئ ــش ــت ــس أعـــربـــت م
ــون الــمــرأة  ــشــئ ــة ل ــجــمــهــوري ال
فائقة السيد عن أصــدق التهاني 
والتبريكات الحارة لنساء اليمن 
ــدات العمل النسوي في كافة  ورائ
المجاالت بمناسبة يوم الثامن من 

مارس اليوم العالمي للمرأة .
وأكدت في بيان لها بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة 8 مارس الذي تحتفل 
به المرأة اليمنية بعد االنتهاء من 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل- على 
ضــرورة اصطفاف النساء من اجل 
العمل على تفعيل مخرجات الحوار 
والعمل على تحقيق وجودهن بما ال 
يقل عن 30% في مواقع صنع القرار 

وتحفيز كل النساء اليمنيات على االستمرارية في العمل والنضال من اجل نيل كامل الحقوق 
والوصول الى قيم المساواة والحرية والعدالة االجتماعية.

 بهذه الذكرى العالمية تضامنها المطلق مع النساء الالتي يعانين من الفقر 
ً

معلنة
والتعسف واالضطهاد في كل بقاع األرض ودعمها لنضاالت المرأة العربية وخصوصًا 

النساء الفلسطينيات الالتي يعانين من آليات التدمير الصهيوني.
 كافة االطراف المتصارعة الى تجنيب المرأة اليمنية ويالت الحروب والصراعات 

ً
داعية

واالحتشاد معًا دفاعًا عن قيم التسامح والتصالح وإحالل االمن والسالم..
 التهاني والتبريكات لنساء العالم بشكل عام ونساء اليمن بشكل خاص .

ً
مكررة

 أن تكون المرأة في كل عام في تقدم وعطاء دائم.
ً

متمنية


