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حقيقي تغيير 
ــد الفليحي  ــرأي الوالد محم ــه ال ويخالف
ــيء من مواصلة  قائالً: يجب أال يمنعنا ش
ــر الحقيقي يبدأ  ــا للتعليم فالتغيي أبنائن
ــائل  ــبل والوس من الصغار وتوفير كل الس
ــخاصاً منتجين نافعين بغض  ليكونوا أش
ــاوف وإذا ظللنا على  ــن أي مخ ــر ع النظ
هذه الحال فسيدفع أبناؤنا الثمن قبل أي 
ــالحه  ــنظل نتقاتل وكل يوجه س أحد وس

صوب اآلخر.
وأردف قائالً: أتمنى ألبنائي عيشة كريمة 
لذا أبذل قصارى جهدي ألوفر لهم جميع 
ــتلزمات المدرسية  احتياجاتهم من المس
ــوا تعليما جيداً من  وأحرص على أن يتلق
ــة  خالل متابعتي لهم في البيت والمدرس
ــبب كان  فال أريد أن يتركوا التعليم ألي س
ــا خرجت من  ــأي عندم ــوا خط وال يخطئ
المدرسة في سن مبكر ألساعد والدي في 

العمل.

ألوان
ــتوقفت أماً وبيدها حقيبة ابنتها التي  اس
ــي في أول يوم  ــري أمامها بفرح طفول تج
دراسي لها في الصف األول تقول أم ريم: 
ــة تقرب من المنزل  سجلت ابنتي بمدرس
ــعيدة كسعادتها وهي تشتري  ولم أرها س
ــوان والحقيبة لدرجة أنها لم  الدفاتر واألل
تنم ليلة البارحة من الفرح، كما قالت األم 

التي تتمنى البنتها ولجميع الطالب عاماً 
ــق والتوتر  ــداً عن القل ــزاً بعي ــياً ممي دراس
ــاء  ــدارس إبق ــدراء الم ــع م ــد جمي وتناش
ــداً عن األحزاب  ــآت التعليمية بعي المنش
والمذهبية وأن تكون المدرسة مكاناً للعلم 
فقط فالكل فيها معلمون وطالب علم وفي 

األخير يمنيون.

إزدحام 
ــي منذ خمس  ــا: تدرس ابنت ــول أم رش تق
ــة أهلية لكن مع التوترات  سنوات بمدرس
ــهدها صنعاء اضطررت  األمنية التي تش
ــة  ــجلها بمدرس ــا واس ــحب ملفه ألن أس
ــت ترفض  ــع أنها كان ــة قريبة وم حكومي
ــت صديقاتها  ــي ألنها فارق الذهاب وتبك
ــد حيلة وبعد  ــه ما بالي ــا إال أن ومعلماته
ــتها  ــا بالذهاب لمدرس ــاوالت أقنعته مح
ــأت  ــف تفاج ــي الص ــا ف ــدة لكنه الجدي
ــد  ــي الواح ــديد فالكرس ــام الش باالزدح
ــات لدرجة أن  ــع طالب ــه أرب ــس علي تجل
ــاج  ــى األرض واإلزع ــس عل ــة تجل البقي
ــدة  ــرخ بش ــة تص ــر والمعلم ــكل كبي بش
ــبية  ــال بعصا خش ــل كام ــرب الفص وتض
ــة  المدرس ــن  م ــي  ابنت ــادت  فع ــة  غليظ
منهارة ورفضت الذهاب مع كل إغراءاتنا 

لها بالعودة إلى المدرسة.
ــادل المؤيد  ــد الطالب ع ــم يكن يعلم وال ل
ــة  ــف ابنه من المدرس ــحب مل ــرار س أن ق

ــتجعل ابنه  ــجله بأخرى حكومية س ليس
ــد: مع نزول  ــت .. يقول الوال يجلس بالبي
ــى كاهلي خاصة  ــة زاد العبء عل الجريم
ــف ابني  ــيط فذهبت بمل ــل بس ــي عام أن
ــة القريبة لكن لألسف لم يتم  إلى المدرس
ــديد فالكثير  ــام الش ــراً لالزدح ــه نظ قبول
ــاً  تخفيف ــة  الحكومي ــدارس  الم ــوا  فضل
ــية ولألسف  ــوم الدراس للمصاريف والرس
ــذه األزمة من  ــإن أكثر المتضررين من ه ف
الطالب خاصة وأن الدراسة بدأت بحسب 
ــزال الكثيرون في  ــرار وزارة التربية وال ي ق

منازلهم.
اضطر األخ أحمد السميري عامل باألجر 
ــن أبنائه من  ــراج اثنين م ــي إلى إخ اليوم
ــة .. يقول: بالكاد أوفر قوت يومي  المدرس
ــن ومع أن  ــا وأتعطل يومي ــا أعمل يوم فأن
ــد حالً  ــري فلم أج ــت ظه ــة قصم الجريم
سوى إخراج ولدي لمساعدتي في توفير 

لقمة العيش.
ــتاذ عبده اللواع -مدير مكتب  يرى األس
ــعوب: أن المدارس  ــالم بمديرية ش اإلع
ــات التربوية  األهلية هي أكثر المؤسس
ــذه األوضاع فهناك  والتعليمية تأثراً به
ــا ونقلهم إلى  ــحب كبير للطالب منه س
ــى أن يؤدي  المدارس الحكومية ويخش
ــم األهلي  ــي التعلي ــل ف ــى خل ــك إل ذل
ــي المدارس  ــديد للطالب ف واكتظاظ ش
ــوزارة إلى  ــم تتدخل ال ــا ل ــة م الحكومي
ــن  وم ــن  الحالتي ــكال  ل ــول  حل ــع  وض
المفترض أن تشكل لجنة لوضع حلول 

مبكرة والعمل سريعا على تنفيذها.
ــة التعليمية منذ عام  ويقول: إن العملي
ــا  ــا إال أنه ــوأ مراحله ــر بأس 2010م تم
ــر من  ــى كثي ــب عل ــتطاعت أن تتغل اس
ــت نقف حجر عثرة  ــاكل التي كان المش
ــم الظروف  ــة التعليمية رغ أمام العملي

ــيئة التي أرهقت كاهل  االقتصادية الس
ــى أن الجانب  المعلم والطالب وال ننس
التعليمي مرتبط بالجانب االقتصادي 
ــاب إحدى هذه  ــك أن غي واألمني وال ش
ــلباً على العملية  ــيؤثر س المقومات س

التعليمية.
ــى المرتضى  ــتاذ يحي ــرى األس ــا ي فيم
ــدارس الكائنة  ــال بالم ــف اإلقب أن ضع
ــام  االعتص ــوارع  وش ــار  المط ــارع  بش
ــر طبيعي  ــا الخيام أم ــي تكثر فيه والت
ــا  ــررة وطالم ــيرات المتك ــة للمس نتيج
إدارات المدارس ال تشرك الطالب بهذه 
ــذه األمور  ــيرات وإقحامهم في ه المس

فال خوف على سالمتهم.
وطالب المرتضى: جميع المدراء سواء 
ــة، وطلب  ــة واألهلي ــدارس الحكومي للم
ــهم  ــن والمعلمين التواجد في مدارس م

وممارسة أعمالهم كما يجب.

الطالب متشابكة،  أيادي  السعادة حين ترى  الوقت من كل عام تغمرك  في هذا 
بعام  أهليهم  أمنيات  تسابقهم  الجديد،  المدرسي  بزيهم  جماعات  مسيرون 
جديد مليئ بالنجاح والتفاؤل. وفي هذا العام بالرغم من حلول العام الدراسي 
واالقتصادية  األمنية  الظروف  بسبب  واألبناء  األسر  من  كثير  حماس  يتبدد 
الجهات  إلى  أولياء األمور  أراء  "األسرة" حاولت استطالع   .. البالد  التي تمر بها 

المختصة بوزارة التربية والتعليم.
حماية  فيها  أبناءهم  ليلحقوا  الصبر  بفارغ  المدارس  فتح  األمور  أولياء  ينتظر 
القلق  ينتابهم  العام  هذا  في  لكنهم  مخاطر  من  يكتنفه  وما  الشارع  من  لهم 
االعتصام  خيام  بجانب  بيتي  يقول:  األمور  أولياء  فاحد  أبنائهم،  سالمة  على 
للمخاطرة  مستعداً  ولست  الشارع  في  اللعب  من  حتى  أبنائي  منعت  لذا 
أن  التربية  وزارة  وطالب  الظروف،  هذه  ظل  في  المدرسة  وألحقهم  بحياتهم 
تستشعر المسؤولية وتؤجل الدراسة في المناطق التي يكثر فيها االعتصامات 

والمظاهرات حتى تستقر األوضاع.

أ/عبده اللواع:أ/عبده اللواع:■   كتبت/سامية صالح
يجب تشكيل لجنة يجب تشكيل لجنة 

لدراسة الوضع لدراسة الوضع 
التعليمي الراهنالتعليمي الراهن

أ/يحيى املرتضى:أ/يحيى املرتضى:
ال خوف على ال خوف على 

الطالب ماداموا الطالب ماداموا 
بعيدًا عن املسريات بعيدًا عن املسريات 

والتظاهراتوالتظاهرات

بالنظر إىل الكثري من املنغصاتبالنظر إىل الكثري من املنغصات

  كيف استقبل الطالب العام الدراسي الجديد؟  كيف استقبل الطالب العام الدراسي الجديد؟

التغذية الجيدة تحمي جنينك من العيوب
ــة  الحديث ــة  الطبي ــات  الدراس ــدث  أح ــادت  أف
ــرأة  ــة الم ــوالدة أن تغذي ــل وال ــة بالحم المتعلق
ــياً  ــب دوراً أساس ــة صحية تلع ــل بطريق الحام
ــوهات الخلقية. إال أن  ــة الجنين من التش لحماي
ــاس على  ــات كانت تركيزها فى األس هذه الدراس
ــت  ــات ومكمالت غذائية محددة وليس الفيتامين
ــي وجودة  ــادات االكل الصح ــة أو ع كل األطعم

غذاء الحامل .
ــت هناك توصيات  ــى الفترة األخيرة كان إال أن ف
للنساء الحوامل بتناول مكمالت حمض الفوليك 
ــوء العيوب في القناة العصبية ويقصد  لمنع نش

ــاغ والحبل  ــور الدم ــة بتط ــوب المتعلق ــه العي ب
الشوكي لدى الجنين ومع ذلك فحمض الفوليك 

ال يمنع حدوث كل انواع العيوب الخلقية
التونا خطر على صحة المرأة الحامل

ــة  التغذي ــراء  خب ــم  معظ أن  ــن  م ــم  الرغ ــى  عل
ــماك  األس ــاول  بتن ــل  الحام ــرأة  الم ــون  ينصح
ــن إال أن هناك عدداً من  ــدر صحي للبروتي كمص
ــون بتجنب  ــال الصحة ينصح ــراء في مج الخب
ــاول التونا حيث  ــل تن ــة الحم ــرأة في مرحل الم
ــرت على موقع "كونسيومر  ــة نش ــارت دراس أش
ــن تناول التونا  ــورت" تحذر المرأة الحامل م ريب

لتجنب خطر اإلصابة بالتسمم بالزئبق .
ــات  ــن هاللوران، مديرة مبادرة سياس وتقول جي
ــي:  ــتهلكين األمريك ــاد المس ــي اتح ــة ف األطعم
ــة فهي تحتل  ــق إزاء التونا المعلب ــعر بالقل "نش
ــي بعد الجمبري في قائمة األطعمة  المركز الثان
البحرية األكثر استهالكاً في الواليات المتحدة".
ــة " ننصح المرأة الحامل  وتضيف هاللوران قائل
بتجنب تناول التونا والسوشي بالطبع". وتقول 
الدراسة أن اإلنسان البالغ الذي يتناول نحو 24 
ــبوعياً يجب أن  ــة البحرية اس ــة من األطعم أوقي

يتجنب تناول التونا بجميع أشكالها.

العودة إىل املدرسة العودة إىل املدرسة 
عائشة الطويلي

ــاءل :  ــوق كبيرين, يتس ينتظر ذلك الموعد بلهفة وش
ــأتمكن  ــيبقى الوقت مهدداً كما هو اآلن؟ هل س هل س
ــة دون خوف وال  ــي من الذهاب إلى المدرس أنا وزمالئ

تأخر ؟ 
ــلط بنادقها نحونا , تحرمنا  ــواك الحرب تس ما بها أش
حق التعليم , حق النهوض , حق البقاء, حق السعادة 

, حق الحياة . 
ــكينة  ــات الس ــى بلحظ ــط الفوض ــام تختل ــي كل ع ف
ــب يغرس  ــا الخوف والرع ــف نحون ــة, يزح والطمأنين
ــول مرددين:  ــزل, ونق ــل كل من ــان بداخ ــدة الدخ أعم
ــر الدنيا بأعيننا ,  ــوف تزه ــن تعود الحرب مجدداً, س ل
ــه ويكتمل الربيع,  ــيهل علينا عام جديد تزهر أوراق س
ــع المحنة لنا كأطفال  ــى الحلم لواق لكننا نعود من أس

ولغيرنا كأفراد محسوبين على هذه األرض . 
ــر باالنقراض  ــددا هو اآلخ ــار مه ــتقبلنا ص  حتى مس
ــري, بات التعليم مجرداً من االستقرار  واإلقصاء القس
ــبله كل حين , يسترق ساعات  ــتمرار تتقطع س واالس

النهوض خلسًة رغم الحصار . 
ــير  ــم أن تنتهي كل هذه الطقوس المرعبة وأن نس نحل
ــت صفونا, أن نتعلم  ــرات الحياة دون قلق يباغ في مم
ــو بنور العلم  ــتنيرة وقلوبنا تزه ــا خالصة مس وعقولن
ــتات طال  ــروق المتبقي لنا من ش ــاحات الش ــأل س يم
ــتطال, أمالً في أن تنتهي المعاناة ليبدأ  مع الوقت واس
ــاعاته البكر من أقاصي األرض ممتداً على  الشروق س
ــعنا نحن فقط ولكن يسع كل أطفال العالم  مدى ال يس
ــٍق ال يملكون  ــوا مثلنا من ح ــوا مثلنا وُحرم ــن عان الذي
ــروب واالقتتال   ــذور الح ــه من ج ــى اقتالع ــدرة عل الق
الذي انهكنا وقتل فينا الحاجة والرغبة الحقيقية في 

تعليم أفضل لوطٍن ينتظر منا أن ننهض به.


