
االثنين:  22 / 9 / 2014م  
27 / ذو القعدة / 1435هـ 15العدد:  (١٧٢٨) المرأة

٢٦ مــن سبتمرب حدثاً  سيظل الــــ
وطنياً خالداً متوهجاً ينري الحاضر 

علي عبداهللا صالحواِّـستقبل
رئيس المؤتمر الشعبي العام

عــام دراســي بــدأ فــي اليمن فــي ظــل صعوبــات اقتصادية  
وسياســية واوضــاع تعتبر االكثــر تدهورًا أمنيــًا لدرجة ان 
بعــض المنظمــات الدوليــة الحقوقية مــن ضمنها منظمــة «هيومن 
رايتــس ووتش» لمراقبة حقوق االنســان حذرت من ان اليمن معرضة 
للخطر مالم تتحرك حكومة جديدة على وجه الســرعة من أجل اصالح 

قطاع االمن وفرض المحاسبة على الجرائم المرتكبة..
عن االوضاع الراهنة واالجواء الدراســية يتحدث عدد من المعلمين 
«الميثــاق» عــن  واوليــاء االمــور وعــدد مــن الطــالب والطالبــات لـ

انطباعاتهم وآرائهم مع بداية هذا العام الدراسي.. فإلى الحصيلة..

سميرة الفقيه- معلمة- تقول: 
صــنــعــاء تــشــهــد تـــدهـــورًا أمنيًا 
الفتا يترافق  معه قلق السكان 
ومعاناتهم المعيشية التي تزداد 
ســوءًا مع ســوء االوضـــاع االمنية 
والسياسية.. وفي هذه االجواء 
ــدراســي وبالتالي  ــدأ الــعــام ال ب
فــاإلقــبــال على الــمــدارس لن 
يكون بذلك الزخم المعهود، 
والطالب ان أتوا يومًا لن يأتوا 
اآلخر وهكذا وحسب االوضاع 
االمنية يكون المد والجزر في 
التواجد والمداومة في اليوم 
الدراسي.. وعمومًا هذا وضع 

طبيعي في ظل اوضاع غير مستقرة 
وحكومة ال تستطيع توفير االمان ألبنائها.

تدهور أمني
وتقول إيمان الهمداني: شخصيًا ال يمكن 
ان اسمح لبناتي بالذهاب الــى المدرسة إال 
بعد ان تصبح الظروف االمنية آمنة.. فقبل 
ايــام تعرضت المدرسة التي تــدرس فيها 
بناتي لقذائف في حي الجراف وكيف سيكون 
الوضع لو كانت المدرسة ممتلئة بالطالبات.. 
البد من االمان أوًال ثم نفكر في ذهاب ابنائنا 
إلــى الــمــدارس، صحيح ان المواطن اليمني 
يعاني كثيرًا من االوضاع المعيشية الصعبة 
والتدهور في كافة الجوانب لكن مسألة االمان 
امر ضروري قبل أي شيء آخر اذا توافرت قد 

نتحمل االمور الصعبة االخرى. 
قلق ومشاكل

يقول الطفل هيثم احمد: انــا ادرس في 
مدرسة سبأ ورغم انها بعيدة عن المشاكل 
لكن ابي وامي يرفضان ان اذهب اليها إّال بعد 
ان تهدأ االمور وسوف يسمحان لي طبعا انا 

وكــل 
جــيــرانــي واصــدقــائــي من 

االوالد في الحارة يقلق علينا اهالينا 
وال يسمحوا لنا بالذهاب الى المدرسة.. الشيء 
الثاني قال والدي انه سيشتري لي متطلبات 
المدرسة عندما تستقر االمور وفي الوقت 
الحالي نجلس في البيت حتى الشارع نمنع من 

اللعب فيه.
مؤشر مؤلم

ــر: ابنائي  ــي ام ــان المسوري -ول ويــقــول ري
يدرسون في مدرسة خاصة ولكنها قريبة 
من مناطق التوتر ولن اسمح لهم بالدوام اال 
بعد استقرار االوضاع.. عمومًا لفت انتباهي 
شيء لم يمر علّي في السابق حين كنت اقوم 
بتسجيل أبنائي الحظت ان عددًا كبيرًا من 
اولياء االمور لم يستطيعوا دفع رسوم الدفعة 
االولى للتسجيل وهذا يدل على تدهور كبير 
في حياة الناس المعيشية، وحين تحدثت 
مع مدير المدرسة اكــد لي ذلــك وقــال: ان 
التدهور المعيشي يظهر حتى على مستوى 

الطبقات التي كانت متعودة على نمط مرتفع 
من العيش اصبحت معاناة الناس تشمل حتى 
الذين كانوا في ستر من الحال وهذا مؤشر 
مؤلم ويدل على سوء الوضع المعيشي واالمني 
واالقتصادي في البالد والذي اصبح ال يطاق.

فرحة نادرة
 وفــي ذات السياق يــقــول مرتضى منصور: 
المواطن اليمني ال تمر عليه الفرحة اال نادرًا في 
ظل هذه الحكومة  فهو محاصر بالمعاناة بكل 
انواعها.. اوضاع معيشية منهكة ووضع سياسي 
وامــنــي مــتــدهــور..  الكهرباء تضرب كــل حين 
ومدينة تغرق بالظالم لساعات طويلة وحكومة 
ليس لديها حلول لوضع حد لهذه االعمال وبالتالي 
نحن ال نأمن على انفسنا داخل بيوتنا فكيف يمكن 

ان نأمن على ابنائنا داخل المدارس..
ظروف صعبة

ويعبر محمد الحرازي ولي امر عن االوضاع 

قائًال: إن نسبة الفقر في اليمن  قد زادت 
عن الـ ٥٠٪ بين السكان ومع هذه االوضاع 
يعاني االهالي ضغوطًا مادية متزايدة في 
ظل الظروف االقتصادية الصعبة وانا اعرف 
في هذه الفترة عددًا كبيرًا من زمالئي نقلوا 
هم من المدارس الخاصة الى مدارس  ابناء
حكومية، حيث لــم يعد بمقدورهم دفع 
تكاليف المدارس الخاصة وجانب آخر من 
الذين اعرفهم ال يستطيعون تلبية مصاريف 
المدارس الحكومية من زي مدرسي وكتب 
ودفاتر وغيرها.. أما الجانب االمني فإن اوضاع 
الناس متوترة ومضطربة وال يمكننا الحديث 
عن الذهاب الى المدارس او بدء العام الدراسي 
الن الطالب والطالبات لن يداوموا في ظل 
االوضــاع المتوترة، وعلى الحكومة أن توفر 
اجـــواء آمنة للدراسة ثــم تتحدث عــن عام 

دراسي جديد.

طالب ُمنعوا من الذهاب ومدارس أغلقت

عام دراسي صعب في صنعاء
 هناء الوجيه

لكل شعر فرشاة تناسبه
أكد مصفف الشعر األلماني ينس داغنه أن لكل شعر فرشاة تناسبه؛ نظرًا الختالف طبيعة  

الشعر بين الطويل والقصير والكثيف والخفيف والناعم والخشن. كما أن لكل تسريحة شعر 
فرشاة تناسبها. وأوضح أن الشعر الطويل والكثيف واألملس تناسبه الفرشاة البالستيكية 

العريضة، مشيرًا إلى أنها تتيح فرد الشعر ذي التموجات الخفيفة أثناء استعمال 
المجفف، مع إمكانية استعمال حافتها لتصفيف الشعر على نحو كثيف 

وجذاب.. وأكد على ضرورة أن تكون الفرشاة البالستيكية ذات جودة 
عالية، موضحًا أن شعيرات هذه الفرشاة تكون مغطاة برؤوس 

تتآكل مع مرور الوقت وتشكل حوافًا حادة يمكن أن تجرح 
فروة الرأس.

وتعد الفرشاة الهيكلية مناسبة للشعر 
القصير، كما أنها تعتبر مثالية 

للتسريحات الــحــرة والطليقة 
وذات الخصالت الهائشة. وبفضل 

لــــذي يــشــبــه الهيكل  تصميمها ا
العظمي، تسمح هذه الفرشاة بنفاذ 
هواء المجفف إلى الشعر مباشرة أثناء 

التصفيف..
 أمــا الشعر الخفيف والحساس 
وفاقد اللمعان، فتناسبه الفرشاة 
ذات الشعيرات الطبيعية، وغالبًا 
ما تكون شعيرات هذه الفرشاة 
ناعمة وقوية، وهــو ما تحتاجه 
فروة الرأس لدى الشعر القصير 
ــشــعــر الــطــويــل  والــخــفــيــف وال
ــون األشــقــر  ــل ــنــاعــم وذي ال وال

الفاتح غالبًا على حد سواء.

تبرز أناقة المرأة العربية 
لمجموعة ٢٠١٤م

ات بتصميماتها   تــنــوعــت الــعــبــاء
ة  المختلفة فقد كان أبرزها العباء

الكيمونو بتصميمها الخالب 
الذي يعطي المرأة العربية 
ــم تعتد  مــظــهــرًا أنــيــقــًا ل
ــظــهــور بـــه من  ــى  ال ــل ع

قبل.. وإلي جانب ظهور 
ة ذات األكــمــام  ــعــبــاء ال

الفضفاضة، فقد برزت 
ة ذات التموجات  الــعــبــاء

بتصميمها المميز، من جهة 
آخـــرى تــم تــحــديــد الخصر 
بشكل أنثوي خالب، كما تم 
ة  االهتمام بتقديم العباء
التي تناسب السهرة من 
ــمــاط  خــــالل أســـتـــخـــدام أن
متنوعة من األقمشة، كما 
ة بالزخارف  تم تزيين العباء

الذهبية المرصعة باللؤلؤ. 
كما تنوعت ألوان المجموعة 
بين األلوان الزاهية كالفوشي 
واألزرق والبرتقالي واألصــفــر إلــي جانب 
اللون األســود واألبيض، كما برزت العديد 
من األقمشة اآلخرى كالدانتيل والكوريشة 

والحرير والشيفون.

وصفات تحارب 
خشونة اليدين

تعد األيدي الناعمة عنوانًا  
للرقة ورمزًا لألنوثة.. وقالت 
مجلة "فرويندين" األلمانية إنه يمكن 
للمرأة محاربة جفاف وخشونة اليدين من 
خــالل بعض الوصفات المنزلية البسيطة، 
مشيرة إلى أن العسل األبيض يأتي على رأس 
هذه الوصفات. حيث  انه يكفي وضع القليل 
مــن العسل األبــيــض على الــمــواضــع الجافة 
والخشنة وتركه لبعض الوقت حتى تمتصه 
البشرة جيدًا. وبعد ذلك يتم شطف اليدين 
بماء فاتر، وستكون النتيجة هي أيدي ناعمة 
كالحرير.. كما يعد مزيج األفوكادو والحليب 
كامل الدسم من الوصفات الطبيعية التي 

تمنح اليدين ملمسًا مخمليًا.

أوقفوا هذه الحرب 
الملعونة!

في هذه الظروف العصيبة التي يمر   
بها الوطن يشعر جميع أبناء اليمن 
بغصة نتيجة لما قد تــؤول إليه األمــور في 
حالة استمرار الفرقاء باالقتتال في عاصمتنا 

الحبيبة صنعاء..
صنعاء التاريخ والحضارة تئن من عقوق 
ــذبــح بمدافع 

ُ
أبنائها لــهــا.. صنعاء الــيــوم ت

وقذائف اليمنيين..
مــا يــحــدث فــي صنعاء الــيــوم مــن ترويع 
لآلمنين وقتل بين أبناء الوطن الواحد أيًا كانت 
اتجاهات ورؤى وتوجهات المتصارعين 
الفكرية والسياسية شــيٌء ُيــدمــي القلب، 
فالقاتل والمقتول يمنيون ال فرق بينهم 
فجلهم أبناء عمومة ونــســب.. من صعدة 
إلى المهرة، وال نــدري لماذا غابت الحكمة 
اليمانية التي بشر بها الرسول األعظم صلى 
ــه وسلم حين قــال: «اإليمان  الله عليه وآل
يماٍن والحكمة يمانية» فلماذا نخذل رسولنا 
بهذه الحرب العبثية التي لن يستفيد منها 
سوى أعداء اليمن ممن ال يريدون له ولشعبه 

الخير..
ال يعتقد شخص أن ما يحدث في صنعاء 
اليوم لن يؤثر على اليمن بأكمله.. إن الحرب 
إذا ما تطورت- ال سمح الله- فإنها لن تبقي 
ولن تذر وسيحترق بنارها جميع أبناء الوطن 
بكافة شرائحهم ومشاربهم الفكرية، إذا لم 
م الجميع عقولهم ويعلموا أن اشعال 

ّ
يحك

الــحــرب قــد يــكــون ســهــًال ولــكــن إخمادها 
سيكلف اليمن وحدته وأمنه واستقراره..

إن اطفالنا ينادونكم أيها المتحاربون 
نا ال تسرقوا مستقبلنا  قائلين: نرجوكم يا آباء
تنا، اتركوا لنا المستقبل، خذوا المناصب  وبراء
والمكاسب لكن دعوا لنا وطننا معافى، وطنًا 
نشعر فيه بــاألمــان، واعلموا أنكم حينما 
تفجرون حربًا من أجــل مصالحكم فإنكم 
من حيث ال تدرون أو تدرون- وتلك مصيبة 
أعظم- تدمرون مستقبل أجيال ال يمكن 
أن تنسى ما فعلتموه بها، فجراح الحروب ال 

تفارق مخيلة الطفل..
نا أنتم من نتوكأ عليهم ونهش  فيا آباء
بكم على أحزاننا ومآسينا فال تخيبوا ظننا 
فيكم وأوقفوا هذه الحرب اللعينة التي لن 
يخرج أحٌد منها منتصرًا وسيكون الخاسر 
الوحيد فيها هــو الــوطــن وهــذا الشعب 
المغلوب على أمره الذي تحمل الكثير من 
المآسي بسبب صراعاتكم العقيمة على 
الكراسي التي ال قيمة لها أمام عظمة هذا 

الوطن..

أماني أحمد


