
0505 محافظات

ــة •  العملي ــير  س ــون  تقيم ــف  كي
التعليمية بمحافظة عمران ؟

ــكر لصحيفتكم  - دعوني في البداية أوجه الش
ــة  التعليمي ــة  بالعملي ــا  اهتمامه ــى  عل ــراء  الغ
ــتمرار  بالمحافظة فنحن راضون كل الرضى باس
ــاوالت دول العدوان  ــة رغم مح ــة التعليمي العملي
بكل الوسائل والطرق  اإلجرامية الرامية إليقافها 
ــتقبل فلذات أكبادنا ورغم استمرار  وتجهيل مس
ــه فأنتم  ــام وله ظروف ــار وكل ع ــدوان والحص الع
ــام رابع جديد   ــنوات وع ــون عدوان ثالث س تعلم
ــود وتحدي  ــام صم ــل أم ــد فش ــك ق ــن كل ذل ولك
ــل جبهة ثانية  ــاع التربوي الذي يمث وثبات القط

بكل ما تعنيه الكلمة
ــي •  موظف أداء  ــون  تقيم ــف  كي

ــي مكتب التربية  ــام ف اإلدارات واألقس
وفروعه بالمديريات  ؟

- رغم كل الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب 
ــاع رواتب  ــد ورغم انقط ــي الصام ــعبنا اليمن وش
ــا دول العدوان من  ــببت فيه ــن التي تس الموظفي
ــزي األمر الذي  ــك المرك ــرة نقل البن ــالل مؤام خ
ــي الدولة  ــب موظف ــرف روات ــي عدم ص ــبب ف تس
ــوي إال أن ذلك لم  ــاع الترب ــم القط ــي مقدمته وف
ــي  ــي التعليم ــا الوطن ــام بواجبن ــي القي ــا ف يثنن
ــة أو مكاتب  ــتوى المحافظ ــى مس ــواء كان عل س
ــامها  ــي المديريات بكل موظفيها وأقس التربية ف
ــر التأريخ , لم  ــدوان على م ــن نواجه أقذر ع فنح
ــا نواجهه  ــى اإلطالق ورغم م ــه مثيل عل ــبق ل يس
ــن كل الجوانب  ــاب والعوائق م ــاً من الصع جميع
ــا حرصنا ومعي جميع الزمالء في المكتب  إال أنن
ــا بكل ما  ــذات أكبادن ــى تعليم فل ــات عل والمديري
ــدة على  ــود بالفائ ــرق تع ــائل وط ــن وس ــك م نمل
ــالب والطالبات وتفويت الفرصة على  أبنائنا الط
العدوان الغاشم الساعي لتجهيل الشعب اليمني 
ــعر  ــع مستش ــح أن الجمي ــب أن أوض ــا أح .. كم

للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الجميع .
ــيقكم •  وتنس ــم  عالقتك ــدى  م ــا  م

ــلطة  ــة والس ــاده وزارة التربي ــع قي م
المحلية بالمحافظة ؟

- عالقة تكاملية كل همها الحرص على إنجاح 
ــلطة المحلية  ــوزارة والس ــة التعليمية فال العملي
ــاح يتحقق فهو  ــند لنا في أي نج هم الدعم والس
ــلطة  ــات للجميع ووقوف الوزارة والس نجاح وثب
المحلية بالمحافظة إلى جانب مكتب التربية هو 
العامل المهم وتحقيق النجاح وأؤكد للجميع أنه 
لو لم يوجد تنسيق مع الوزارة والسلطة المحلية 
ــير على نهج خطة  ــق النجاح فنحن نس لن يتحق
ــة التي  ــلطة المحلي ــوزارة والس ــن ال ــومة م مرس
ــات والعراقيل  ــد من الصعوب ــهل مهامنا وتح تس
ــة منذ بدء العدوان  ــي تواجه العملية التعليمي الت
ــاف العملية  ــال وإيق ــزال إلفش ــعى والي الذي س
ــق نصرا  ــعوب أنه حق ــي يوهم الش ــة لك التعليمي
ــى أرض الواقع  ــا يتلقاه من هزائم عل يعوضه عم
ــدي أبطال الجيش  ــي جميع الجبهات على أي وف
ــع قيادة  ــيق م ــعبية وبفضل التنس ــان الش واللج
ــلطة المحلية وبفضل صمود  الوزارة وقيادة الس

ــات والقيادات التربوية  وثبات المعلمين والمعلم
والطالب والطالبات واإلدارات المدرسية أفشلنا 
ــاً  ــا نجاح ــدوان ونجحن ــات دول الع كل مخطط

منقطع النظير  .
ــن نجاحات •  ــق لكم م ــل ما تحق ه

ــة  التعليمي ــة  العملي ــي  ف ــازات  وإنج
ــة  ــج معالج ــذ برنام ــاً لتنفي كان نتاج

االختالالت ؟
- بالتأكيد أن برنامج معالجة االختالالت التي 
استشرت في كل مفاصل القطاع التربوي نتيجة 
ــابقة تحقق فيه الكثير من النجاحات  تراكمات س
ــيطة إال انه برنامج  على الرغم من  األخطاء البس
ــتوى  ــى مس ــه عل ــل ب ــوزرة العم ــدأت ال ــم وب مه
الديوان والمحافظات ونحن في عمران قد حققنا 
ــن النجاحات ولوال العدوان  ما يقارب (80 % ) م
ــا المرحلة الرابعة  ــدم توفر اإلمكانيات ألكملن وع
ــر التقييم والنزول  ــة الهامة والتي تعتب والخامس
ــذي نطمح أن  ــاح ال ــا حقننا النج ــي وكن الميدان

نصل إلية.
ــة •  ــات التربوي ــدد المؤسس ــم ع ك

ــي  ف ــدوان  الع ــتهدفها  اس ــي  الت
المحافظة ؟

ــي  ف ــاً  كلي ــرة  المدم ــدارس  الم ــدد  ع ــغ  بل  -
المحافظة (8) مدارس

ــي  ف ــاً  ــرة جزئي المدم ــدارس  الم ــدد  ــغ ع وبل
ــب  ــر (3) مكات ــة  و تدمي ــة (11) مدرس المحافظ
ــه  ــى (71) مدرس ــة إل ــآ إضاف ــرا كلي ــة تدمي تربي

متضررة بسبب النزوح إليها .

لماذا يطلق عليك التربويون في • 
المحافظة بالشهيد الحي  ؟

ــن  ــي الذي ــا وزمالئ ــال خرجن ــة الح بطبيع
أبقاهم الله على قيد الحياة من تحت األنقاض 
ــن التعليمية  ــة العامة للمه ــي النقاب ــركام ف وال
ــة  الليل ــك  تل ــي  ــتهدافنا ف ــر اس إث ــة  والتربوي
م   2015  /8/  18 ــاء  الثالث ــاء  مس ــؤومة  المش
ــهد من كان  ــيتين حيث استش وبغارتين وحش
ــة اإلعداد  ــاء مرحل ــن التربويين أثن ــي م حول
ــى )  ــرة جرح ــهيداً وعش ــارات  (14 ش لالختب
ــة التعليمية  ــاف العملي ــا إيق ــن خالله أرادوا م
ــهادة  وأراد  ــم تكتب لنا الش ــتطيعوا ول فلم يس
ــوار  ــل جميعاً مش ــاء لنكم ــى أحي ــه أن نبق الل
ــهدائنا العظام من القادة التربويين  ــيرة ش مس
ــائرون  ــهدوا ونحن على دربهم س الذين استش
خدمة لوطننا الحبيب وشعبنا اليمني العظيم 
ــالب  الط ــا  أكبادن ــذات  لفل ــة  وخدم ــد،  الصام
ــهيد  ــن الطبيعي أن يقولوا الش ــات وم والطالب
ــا الوظيفية دون  ــا نواصل أعمالن ــي والزلن الح

توقف حتي يتحقق النصر للوطن .
ــو دور مكتب التربية تجاه •  ما ه

ــة  التعليمي ــة  العملي ــهداء  ش ــاء  أبن
بالمحافظة  ؟

ــهداء  الش ــاء  بأبن ــم  نهت ــتمرار  ــن وباس نح
ــه عليهم فهم  ــا التربويين رحمة الل ــن زمالئن م
ــى جانبهم ولن  ــن نقف إل ــا ونح ــة أبنائن بمثاب
ــم وبقدر ما  ــن نبخل عليه ــم ماحيينا ول نتركه
تتاح لنا من فرص نحوهم وكذلك قيادة الوزارة 

والمحافظة.
هل يقوم اإلعالم التربوي بدوره • 

المنشود ؟
ــوي يقوم بدوره  ــبة لإلعالم الترب - أقول بالنس
ــاط به فبوجود مدير اإلعالم  وأكثر من الدور المن
ــل العكرمي الذي  ــتاذ فيص القدير والجدير األس
ــوي نقلة نوعية  ــالم الترب ــتطاع أن ينقل اإلع أس
متميزة ولن نستطيع أن نفيه حقه يعمل بكل جد 
ــه وعمله وجعل من  ــالص وتفان وحب لوطن وإخ
ــزة والتي جعلته  ــمته المتمي ــالم التربوي س اإلع
ــتوى المحافظات  ــى مس ــة األولى عل ــي المرتب ف
ــت شهادتي فقط، بل هي شهادة قيادة  وهذه ليس
ــدراء اإلعالم في  ــوزارة وزمالئه م ــة وال المحافظ
ــذي يلمس ذلك  ــك المجتمع ال ــات كذل المحافظ
النجاح وذلك التميز ورغم عدم توفر إمكانيات له 

إال أنه يحقق نجاحا وتميزا ال مثيل له
ــعنا إال أن نتوجه له بكل الشكر  ومن هنا ال يس

والتقدير
ــاب •  الكت ــكلة  مش ــل  ح ــم  ت ــف  كي

المدرسي لهذا العام ؟
ــة كبيرة  ــكل لنا معضل ــي يش ــاب المدرس الكت
ــار الجائر الذي  ــبب الحص نتيجة عدم الطبع بس
ــة على  ــكل عقب ــه فش ــذ بدايت ــدوان من ــق الع راف
ــر اإلمكانات األمر  ــدم توف ــوزارة في الطبع  وع ال
ــا جعلنا  ــات وعوائق م ــرض علينا صعوب الذي ف
ــعة  نحافظ على ما هو موجود وعملنا حملة واس
النطاق للحفاظ على الكتاب المدرسي الموجود 
ــالب  للط ــا  ــابقة وصرفه الس ــب  الكت ــتعادة  واس

ــذرة  ــرب ق ــة ح ــي حال ــا ف ــا ألنن ــاظ عليه والحف
ــعى الدولة  ــوص تس ــي هذا الخص ــة وف وإجرامي
ــب في حال توفر لها  ــادة الوزارة لطباعة الكت وقي
ــكلة  ــن المنظمات أو غيرها وتم حل مش ــم م الدع
ــبة (80 %) وحتى  ــترجع وبنس الكتاب من المس
ــق النصر الذي بات  ــعبنا ويحق يفرج الله على ش

قريباً جداً .
ــات الدولية •  ــت المنظم ــاذا قدم م

للتعليم في المحافظة ؟
ــت عاملة  ــات التي كان ــدور المنظم ــود ل الوج
ــتثناء منظمة  في اليمن فقد غادرت جميعها باس
اليونيسف التي لها خدمات في عدة مجاالت في 
ــى من المنظمات  ــة التعليمية فهي من تبق العملي
ــي العديد  ــاريع ف ــى العديد من المش ــي تتبن والت
ــددة األثر الذي  ــة والمتع ــن المجاالت المختلف م

يوجب أن نوجه لهم الشكر
ما هي العراقيل التي تحول دون • 

تحقيق طموحاتكم ؟
أهم العراقيل هو العدوان الغاشم الذي دمر كل 
ــعب لم يوجه لهم األذى  شىء جميل في بلد وش
ــوف  ــهل تجاوزه وس ــيء س ــك فكل ش ــدا ذل ماع

تتحق كل الطموحات حال االنتصار بإذن لله .
ــول للمعلمين والمعلمات •  ماذا تق

ــة  خدم ــي  ف ــهم  بمدارس ــن  الصامدي
الوطن رغم معاناتهم ؟

ــكر والتقدير للزمالء المعلمين  أنا عاجز عن الش
ــوا  ضرب ــن  الذي ــية  المدرس واإلدارات  ــات  والمعلم
ــطورية في الصمود والتحدي  أروع البطوالت األس

ــة  ــتمرار العملي ــدوان واس ــه الع ــي وج ــات ف والثب
ــى إيقافها العدوان واثبتوا  التعليمية التي راهن عل
بحق أنهم رجال الوطن وجبهته الثانية التي تدافع 
ــادرة من خالل  ــجاعة ن ــالًة وش عن الوطن بكل بس
ــم الطالب  ــم على تعلي ــم وحرصه ــتمرار التعلي اس
والطالبات واستشعار المسؤولية العظيمة الملقاة 
ــكل إخالص  ــذا تحملهم لألمانة ب ــى عاتقهم وك عل
ــال وأن  ــم كأبط ــار العال ــط أنظ ــم مح ــان جعله وتف
ــه أو نقدمه لهم  ــل ما نقول ــكر والتقدير أق كلمة الش
ــا كل المحبة  ــاع التي نمر بها جميع في ظل األوض
ــق أبطال الجبهة  ــر واالحترام لهم فهم بح و التقري
ــن وعلينا  ــرج الله على الوط ــة وأتمنى أن يف الثاني
ــالء مزيدا من  ــرج العاجل وأقول للزم ــعبنا بالف وش
ــا األبطال في وجه  ــات والصمود والتحدي أيه الثب
ــه أن يحفظكم جميعاً  ــال الل هذا العدوان القذر وأس
ويحفظ الوطن وشعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية.. 

المجد والخلود والرحمة لشهداء الوطن .
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استشهدوا  يف غارات استشهدوا  يف غارات 

وحشية للعدوان وحشية للعدوان 
السعودي السعودي 


حققناحققنا نجاحات بنسبة  نجاحات بنسبة 

٨٠٨٠٪ يف معالجة ٪ يف معالجة 
االختالالت التعليميةاالختالالت التعليمية

 موظفو القطاع موظفو القطاع الرتبوي الرتبوي
مستشعرون للمسؤولية مستشعرون للمسؤولية 
امللقاة على عاتقهم ولهم امللقاة على عاتقهم ولهم 

كل التقدير كل التقدير 

العدوان حاول بكل وسائله إيقاف العدوان حاول بكل وسائله إيقاف 
العملية التعليمية لكنه فشلالعملية التعليمية لكنه فشل
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