
ــعادة  ــا وأبنائها في س ــش مع زوجه ــت األم تعي كان
ــه  ــب عيش ــد على كس ــم أن األب كان يعتم ــاء ورغ وهن
ــة  زراع ــن  م ــرة  الصغي ــرته  أس ــات  متطلب ــن  وتأمي
ــدى  ــل ل ــرا للعم ــر كثي ــه كان يضط ــروات إال ان الخض

ــرته. اآلخرين لتوفير لقمة العيش ألس
ــتد عليه  ــرض عضال اش ــام أصيب األب بم ــع األي م
حتى اغتاله في الفراش أمام زوجته وأبنائه ، بعد وفاة 
ــرة ورعايتها  ــؤولية حماية األس ــل االبن مس األب تحم

ــاء. ــع األبن ــن جمي ــد بي ــل الوحي ــا وأنه الرج خصوص
نظرا لثقل الحمل على كاهله اضطر الشاب للسفر 
ــي وعمل  ــيارة تاكس ــترى س ــة وهناك اش ــى المدين إل
ــه وأخواته البنات  ــتطاع أن يحافظ على أم عليها واس
ــد فترة من الزمن  ــتورات دون أن يلجأن ألحد، وبع مس
ــي الزواج  ــى نصيبها ف ــرى عل ــقيقته الكب ــت ش حصل
ــريكها فيما تبقى  ــت بمن أراد القدر أن يكون ش وتزوج
من حياتها لتلحقها بعد فترة وجيزة شقيقتها الثانية 

ــدى زوجيهما ولم  ــت األم على ابنتيها ل ــك اطمأن وبذل
ــتمر في  ــد، الذي اس ــد خال ــا الوحي ــوى ابنه ــق س يتب
ــة وتعرف على  ــي بالمدين ــيارته التاكس ــه على س عمل
ــفيات كان يقوم  ــة في أحد المستش ــابة تعمل طبيب ش
بإيصالها إلى العمل وإعادتها منه يوميا حتى أعجب 
ــؤال عن  ــه عناء الس ــا وتزوجها دون ان يكلف نفس به

ــرتها . أخالقها وأخالق أس
ــكن فيه مع  ــي المدينة وس ــزال ف ــتأجر خالد من اس
ــزواج رزق بطفلته  ــن ال ــد عام م ــة وبع ــه الطبيب زوجت
ــى قدوم  ــهر عل ــة أش ــوى بضع ــض س ــم تم ــى ول األول
الطفلة حتى شعرت الزوجة بشيء يتحرك في بطنها 

ــر. ــود آخ ــدوم مول ــة ق معلن
ــاءت كثيرا لدى خالد  ــت األوضاع المادية قد س كان
ــل هناك وتأمين  ــعودية للعم ففضل المغادرة الى الس
ــتطاع الحصول على فرصة  ــتقبل أبنائه وفعال اس مس
ــاعدة  ــت وجيز وبمس ــك الدولة خالل وق ــي تل عمل ف

ــه. ــد اصدقائ أح
غادر خالد تاركا زوجته الحامل وطفله في المدينة 
ــدى بناتها التي تزوجت بابن  وأمه في القرية لدى اح

ــا . ــت والدته ــا اخ خالته
مضت األيام وجاء مولوده الجديد وكان ذكراً فسعد 
ــل ولكن  ــي العم ــاطه ف ــن نش ــك م ــرا وزاد ذل األب كثي
ــظ بعيش طفولة ابنه حتى  غربته طالت كثيراً ولم يح

ــه. ــه ابي ــن عامين دون حتى أن يرى وج بلوغه أكثر م
ــن الغربة رُغماً عنه  ــاءت األقدار أن يعود خالد م ش
ــال وكان ان تم  ــب واحتي ــي قضية نص ــم ف ــد ان أُته بع
ــه دون أي مبلغ مالي  ــام ثم ترحيل ــجنه ألكثر من ع س

ــه. ــي جيب ف
ــي الحياة  ــل وكان أن اعتمد ف ــاً كما رح ــاد ُمفلس ع
ــال  ــه بانتق ــاء علي ــه وزادت األعب ــاش زوجت ــى مع عل
ــذي كلفه  ــتمر وال ــه ومرضها المس ــه للعيش مع والدت

ــر. الكثي
ــاً لزوجته  ــه مرهون ــد خالد نفس ــك وج ــام كل ذل أم
ــادي المنهار وحالة الُضعف  ــتغلت وضعه الم التي اس
ــة لراتبها الشهري لتسيير  التي بلغها وحاجته الماس
ــكان مضطراً أن يغض  ــتطاع، ف ــور العائلة قدر المس أم
ــيرتها  ــة الالاخالقية وس ــات الزوج ــرف عن تصرف الط
التي أصبحت على كل لسان، وفي نفس الوقت تحول 

ــران واألصدقاء  ــة أمام الجي ــا إلى أضحوك ــزوج أيض ال
ــة األطفال  ــبه بجليس ــت حياته أش ــف، فكان والمعاري
ــار خارج  ــوال النه ــغولة ط ــم مش ــون والدته ــر، ك الغي
ــل الليل بالنهار بحجة ان لديها  المنزل وأحيانا تواص

ــفى الذي تعمل فيه . مناوبة ليلية في المستش
ــزل ابنها  ــد في من ــرى أمضت أم خال ــن جهة أخ م
ــرة  ــالل الفت ــا خ ــر أنه ــل غي ــام كام ــو ع ــة نح بالمدين
ــن المنزل  ــرة غياب زوجته ع ــتاءت من كث األخيرة اس
ــاء لدرجة أثارت  ــل وخصوصا وقت المس ــات طوي ألوق
ــت ابنها  ــلوك كنتها وصم ــكوك حول س ــدى األم الش ل
ــتترك  ــك فاكتفت بداية األمر بتهديده بأنها س على ذل
المنزل وتعود الى القرية في حال استمر الوضع على 

ــه . ــو علي ــا ه م
ــيت زوجة االبن ان تنفذ حماتها ذلك التهديد  خش
ــة طفليها األمر  ــي بتربي ــى القرية وتتورط ه ــود ال وتع
ــق الحرام الذي  ــن المضي في طري ــيعيقها ع الذي س
ــض زوجها ضد  ــدة فقامت بتحري ــه منذ م ــقطت في س
ــكل صراحة  ــت تحدثت معه ب ــس الوق ــه وفي نف والدت
ــب المال الذي يتم إنفاقه  ــدها لكس ــتغل جس أنها تس

ــرة بأكملها وأولهم هو شخصياً ووالدته وفي  على األس
ــك المال  ــينقطع ذل ــن هذا العمل س ــال انقطعت ع ح

ــرة. مباش
ــاع والدته بالبقاء في المنزل مؤكداً  حاول االبن إقن
لها بان عمل زوجته يتطلب منها تمضية أكثر األوقات 
ــت كل المبررات التي  ــارج المنزل، غير أن األم رفض خ
ــر ممن يعملون  ــدت له ان هناك الكثي ــاقها ابنها وأك س
ــه إال أنهم ال  ــال الذي تعمل فيه زوجت ــي نفس المج ف
ــكل وعاتبته على تساهله مع  يتركون أسرهم بهذا الش
ــارات أوصلت البنها فيها  ــات زوجته ملمحة بعب تصرف

ــدث. ــا يح ــم كلم ــا تفه انه
كانت زوجة االبن حاضرة تلميحات حماتها فثارت 
ــن الغضب وصرخت في وجهها ووجه ابنها "الزوج"  م
ــش معها بطريقتها هي أو الرحيل  وخيرتهما بين العي
ــكل الذي تريد وطلبت من  وتركها تعيش حياتها بالش
ــها ويدفع  زوجها أن يطلقها إذا لم تعجبه طريقة عيش
ــى المنزل خالل  ــا عليه وعل ــي أنفقته ــوال الت كل األم

ــابقة. الفترة الس
ــا  ابنه ــة  ــث زوج ــة حدي ــتحمل األم طريق ــم تس ل

ووقاحتها فحاولت مد يدها عليها ولكن الفتاة منعتها 
ــك زوجها  ــاعدها في ذل ــا بالضرب وس ــدت عليه واعت
ــى عملية كتم نفس والدته حتى الموت وبعد  الذي تول
ــا على متن  ــفر وانطلق به ــك وضعها في حقيبة س ذل
سيارة زوجته الى مكان خارج المدينة ثم أخرجها من 
ــاك وبعد ذلك ذهب لإلبالغ  ــة وألقى بجثتها هن الحقيب

ــرطة عن اختفاء والدته في ظروف غامضة. لدى الش
ــرطة جثة  ــوى يومين حتى وجدت الش لم يمض س
ــدوش والخنق  ــار الخ ــت اث ــا وكان ــي عليه االم المجن
ــم التحقيق مع  ــح ليت ــكل واض ــرة على الجثة بش ظاه
ــاءت  ــران والمعاريف وش ــى الجي ــن وزوجته وحت االب
ــدار ان تختلف بعض أقوال االبن عن أقوال زوجته  األق
ــا جعلهما مثار  ــة اختفاء األم من المنزل مم في حادث
ــتجواب كل  ــن اس ــوا م ــن كثف ــن الذي ــكوك المحققي ش
ــة لينهار االبن  ــات متفرق ــراد وفي أوق ــا على انف منهم
ــية  ــاً بالجريمة كاملة قائال بانه قتل والدته خش معترف

ــة. الفضيح

قتل والدته إلرضاء زوجته ..! قتل والدته إلرضاء زوجته ..! 

االسرةالثــــورة ٠٩

ــا , بعضها قد يخطر  ــاليب عدة مبتكرة يف معظمه اس
ــها , والبعض  ــكون يف من يمارس ــال املراقبني ويش ــىل ب ع
ــتعانتها  ــد لحداثتها واس ــال أح ــر عىل ب ــر ال تخط اآلخ

بتقنيات حديثة كما هو الحال مع حيلة الطالب سعيد.
قلم لزير  

ــة بإحدى املدارس  ــعيد "طالب يف املرحلة الثانوي "س
ــش ويقول :  ــة مبتكرة يف الغ ــا عن طريق ــة, يحدثن األهلي
ــفري لتونس ومن  ــت من رشاء قلم فيه ليزر أثناء س تمكن
ــالل هذا القلم أقوم بكتابة ملخص للمادة بخط صغري  خ
ــورق املقوى ومن ثم أقوم بإدخال  عىل ورقة بيضاء من ال
ــة إىل قاعة االمتحان بحجة  ــذه الورقة البيضاء الخالي ه
ــبب الحالة  ــرض للتمزق بس ــة التي قد تتع ــناد الورق إس
ــوح الخط،  ــة أو بحجة وض ــات يف املدرس ــيئة للماس الس
بعدها أقوم بتسليط الضوء (الليزر) املوجود عىل الورقة 
ــا أريد دون أن  ــد الكتابة بوضوح وأقوم بنقل م ــر بع لتظه
ــب يف ذلك  "..  ــك املراق ــاه ودون أن يش ــت إىل أي اتج أتلف
ويردف:" هذه طريقتي الرسية التي لم أخرب أحداً عنها".

غش استبايق 
ــة   النهائي ــات  االمتحان ــش يف  الغ ــاليب  وأس ــرق  ط
ــالل الطرق التي حدثنا عنها  ــرية.. تبني لنا ذلك من خ كث

ــفي طالب يف الصف الثاني ثانوي علمي بإحدى  اليوس
املدارس الحكومية يف مديرية الوحدة.

ــًال: بعد  ــش، قائ ــاليب الغ ــض أس ــر بع ــفي ذك اليوس
ــة التي  ــكان جلويس واللجن ــة م ــان األول ومعرف االمتح
ــة وأدخل إىل  ــأخترب فيها أذهب وقت العرص إىل املدرس س
قاعة االمتحان بعد أن أتفق مع حارس املدرسة وأكتب كل 
ــة بقلم رصاص وعىل الجدار الذي  ما أحتاجه فوق املاس
ــح ما كتبته وأكرر  ــي ألعود يف اليوم الذي يليه ألمس أمام

نفس العملية حتى نهاية االمتحانات"!!.
ــرية يف  ــي خب ــي- فه ــة علم ــة ثانوي ــا رؤى- طالب أم
ــتفادة منها كما  ــا الحديثة واالس ــتخدام التكنولوجي اس
ــتخدام الهاتف املحمول  حدثتنا. إذ تصور األسئلة باس
ــس آب“ لتعود إليها محلولة  ــلها عرب تطبيق ”الوات وترس
ــا داخل القاعة  ــال الحل إىل زميالته ــوم بعدها بإرس فتق

عرب البلوتوث!!.
ــاق الهاتف املحمول بعد أن  وتردف"طبعا نقوم بإلص

نقوم بإطفائه يف أسفل املاسة المتحان اليوم الثاني".
الغش باإلشارات 

ــارات هي  ــة اإلش ــرى أن" لغ ــاوي  ي ــد الخ ــم ولي املعل
الوسيلة األذكى التي يستخدمها الطالب يف الغش".

ويقول: الطالب يقومون بإرسال الحلول من واحد إىل 
آخر عرب اإلشارات، فبعد أن يؤرش الطالب لزميله بأصابع 
ــارة  ــرد عليه الطالب بإش ــرة التي يريدها ي ــده عن الفق ي
ــمال فاإلجابة  ــك القلم بيده الش ــح أما إذا مس عالمة ص

ستكون خطأ"..
ــئلة التي تحتوي  ويضيف الخاوي: هذا يف حالة األس
ــاك  ــأ وكذلك االختيارات، فإمس ــئلة صح أو خط عىل أس
ــار األول وباليرسى  ــب القلم باليمنى يعني االختي الطال
ــة فاالختيار  االختيار الثاني وعند وضع القلم عىل املاس
سيكون الثالث أما يف حالة عض القلم فإن االختيار يكون 
ــكار طرق جديدة كل  ــتمر الطالب يف ابت الرابع وهكذا يس

عام وما أن نكتشفها حتى تظهر أخرى جديدة".
بيئة التنشئة 

ــلوك  يرى علماء النفس الرتبوي أن ”ظاهرة الغش س

ــئة األرسية  ــل التنش ــالل عوام ــرد من خ ــدى الف ــو ل ينم
ــلوك الغش غالباً ما  ــة" ويذهبون إىل أن ”س واالجتماعي
ــة توفر املناخ  ــة واجتماعي ــالل بيئة تربوي ــور من خ يتط

املناسب لذلك".
ولهذا كان لسلوك الغش بنظر أخصائيني اجتماعيني 
ونفسانيني "خطر ليس عىل الفرد الغشاش فقط بل عىل 
ــش وخطورتها  ــكلة الغ ــع أيضا وتزداد مش ــراد املجتم أف
ــة يف املجتمع  ــة أو املثقف ــس الرشيحة املتعلم ــا تم عندم
ــدارس أو الجامعات والذين يفرتض أن  كتالميذ وطلبة امل
تكون وسائل الرتبية والتعليم قد هذبت سلوكهم وصقلت 
أفكارهم سعياً وراء تحقيق األهداف الرتبوية والتعليمية 

التي يسعى املجتمع إىل تحقيقها".
تحريم وتجريم 

"الغش يف االمتحانات خلق ذميم ومحرم".. هكذا 

بدأ الداعية وإمام مسجد التوحيد إبراهيم املخاليف 
ــة خلقان  ــش والخديع ــاف: الغ ــه معنا، وأض حديث
ــذي يخاف  ــخص ال ــف بهما الش ــان ال يتص مذموم
ــلم  ــىل الله عليه وآله وس ــت أن النبي ص ــه وقد ثب رب
ــنا فليس منا“ وهذا يعم كل غش يف أي  قال ”من غش

يشء كان.
ــب املخاليف  ــلوك الغش بحس ــا يزيد قبح س ومم
ــة املنافقني  ــاش يحمل صف ــش أو الغش ــو "أن الغ ه
ــم "يخادعون الله والذين  ــن قال الله تعاىل عنه الذي
آمنوا وما يخادعون إال أنفسهم وما يشعرون“ وبهذا 
يتبني للجميع أن الغش يف االمتحانات سلوك ذميم 
ومحرم سواء كانت املادة التي يخترب فيها دنيوية أو 
ــث واألدلة املتقدمة بخصوص  دينية لعموم األحادي

هذا اليشء".

وأكرث من هذا بنظر املخاليف يف أن "هذه السلوكيات 
ــبما  ــس للنفس فقط" حس ــوم األمة ولي خيانة لعم
ــول: "الغش يف االمتحانات  قال.. وختم حديثه بالق

محرم ويتناىف مع تعاليم ديننا اإلسالمي"..

الغش يف االمتحانات .. حيل مبتكرة ورقابة حاضرة !!الغش يف االمتحانات .. حيل مبتكرة ورقابة حاضرة !!
ـــة  ـــي ـــوات ـــم ال ــــة  ــــوي ــــرب ــــت وال والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  األســـــريـــــة  ـــة  ـــئ ـــي ـــب ال ـــي  ـــق ل إذا  ـــور  ـــط ـــت ي ــــش  ــــغ ال ـــون:  ـــص ـــت ـــخ م  ¶  

ــة الذين التحدي  ــات االمتحان والطلب ــب داخل قاع ــام بني املراق ــرر كل ع ــه بتك نفس
ــتذكار  ــري منهم يعرصون  أدمغتهم ليس الس ــش, فقد بات الكث ــون الغ يحرتف
ــة االمتحان  ــا املراقبون داخل قاع ــدة للغش ال يعرفه ــكار طرق جدي ــتيعابها   بل البت ــدروس واس ال
ــود عقوبات صارمة  ــل لجان االختبار وبالرغم من وج ــاردة  بني الطالب واملعلمني  داخ ــتمر املط لتس
ــتمرارها وتزايدها يف كل فرتة  .. طرق الغش التي  ــات إال أنها لم تحد من اس ملن يقوم بمثل هذه املمارس
ــويا  ــية نتعرف اليها س ــلوكيات من الناحية التعليمية والنفس يبتكرها بعض الطلبة  وآثار هذه الس

فيما ييل: 
الثورة/ وائل الشيباني

الثورة / غمدان أبوعيل

تحد سنوي يزداد صعوبة :

مراقبون:
نبذل قصارى جهدنا 

الكتشاف أساليب الغش 
املبتكرة  وضبطها  

املخاليف:
الغش سلوك ذميم 

ومحرم شرعا ويعد خيانة 
لعموم األمة  

طالب : 
هناك من يبتكرون طرقًا 
وأساليب جديدة للغش 

كل عام 

من واقع الحياة
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طلبة الحديدة يصفعون قوى العدوان ودعاة الجهل بحرصهم على خوض االمتحانات
ــم باملحافظة عمر  ــة والتعلي ــر عام مكتب الرتبي مدي
ــد بحر- رئيس اللجنة الفرعية لالمتحانات قال لـ  محم
ــة العملية التعليمية يف مدارس  " الثورة " : نقوم بمتابع
ــارات ميدانية لعدد  ــدة حيث قمنا بزي ــة الحدي محافظ
ــعيد  ــة بمجمع الس ــة باملحافظ ــز االمتحاني ــن املراك م
ــة 26 سبتمرب ومدرسة بلقيس ومدرسة  الرتبوي ومدرس
ــري االمتحانات  ــة الحوك لالطالع عىل س خولة بمديري
ــة، فوجدنا أن  ــة العام ــية والثانوي ــهادتني األساس للش
ــكل طبيعي  ــا الطالب يخوضون االمتحانات بش أبناءن

وبكل جدارة وصمود  ..
ــهادتني  ــالب وطالبات الش ــود ط ــر بصم ــاد بح وأش
ــؤدون االمتحانات  ــية الذين ي الثانوية العامة واألساس
بإيمان وعزيمة وثبات األمر الذي يجسد الوعي والثقة 
ــدوان وأبواقه التي  ــف بأحالم الع والتحدي الذي عص
أطلقت سعار حقدها إلفشال االمتحانات التعليمية ..

وأكد مدير تربية الحديدة أن عودة الطالب النازحني 
ــزوح إىل الحديدة  ــع العائدين من الن ــة وتداف للمحافظ
ــم بمراكزهم االمتحانية مؤرش ايجابي  ألداء امتحاناته
ــي لدى أبنائنا  ــع ال يمكن تجاوزه للتعرف عىل الوع رائ
الطالب وقرار التحدي واإلرصار عىل إفشال مخططات 
وأهداف األعداء ويعترب رسالة قوية لقوى العدوان بأنه 
ــة فإنما  ــآت الرتبوي ــتهدافها للمنش ــا أمعنت باس مهم
ــن توجهاتها من خالل  ــن ثقافتها العدوانية وع تعرب ع
ــة ومحاولة حرمان أبنائنا  ــتهداف العملية التعليمي اس

الطالب من التعليم ..
ــية  األساس ــهادة  الش ــات  امتحان أن  إىل  ــار  وأش
ــزاً  مرك  334 يف  ــايض  امل ــبوع  األس ــدأت  ب ــة  باملحافظ
ــني لالمتحانات  ــدد املتقدم ــرياً إىل أن ع ــاً، مش امتحاني
ــة  و 19ألفاً و450  ــا 28316  طالباً وطالب ــية فيه األساس
طالباً وطالبة لالمتحانات الثانوية العامة موزعني عىل 

92 مركزاً امتحانياً بعموم املحافظة ..
مؤكداً أن نسبة اإلقبال لالمتحانات من قبل الطالب 
ــاوزت أكرث من  ــاق كل التوقعات حيث تج ــات ف والطالب
ــا الوطن  ــي يمر به ــة الت ــروف الصعب ــل الظ 80 % يف ظ
ــتمر لطريان  ــعودي والتحليق املس ــدوان الس ورغم الع

التحالف..
أداء  ــىل  ع ــم  وحرصه ــالب  الط ــود  بصم ــيداً  مش
ــا الوطن ؛ كما  ــي يمر به ــم الظروف الت ــم رغ امتحاناته
ــاد بجهود الكادر التعليمي والرتبوي والقائمني عىل  أش
إدارة االمتحانات يف كافة املراكز االمتحانية باملحافظة . 
ــم  ــة والتعلي ــل وزارة الرتبي ــا وكي ــه حي ــن جانب م
ــداري  ــم الجن ــتاذ عبدالكري ــاريع األس ــاع املش لقط
ــة  ــه التفقدية للمراكز االمتحانية بمدرس خالل زيارت
ــة ذات النطاقني األساسية  ــاء، ومدرس ثانوية الخنس
بمديرية باجل بمحافظة الحديدة، الطالب واملعلمني 
ــد  ــطوري ض ــم األس ــىل صموده ــني ع ــة الرتبوي وكاف
ــة االمتحانات  ــال عملي ــعى إىل إفش العدوان الذي س
ــد األخري يف  ــن خالل التصعي ــية م ــة واألساس الثانوي
ــالب من مواصلة  ــاحل الغربي ومنع الط جبهات الس
ــهل احتاللهم  ــل أبناء املجتمع ليس تعليمهم وتجهي
ــل يف مدينة  ــم كما هو حاص ــتعبادهم ال تحريره واس
ــا يدعي  ــالل اإلماراتي كم ــع لالحت ــدن التي تخض ع
ــكل  ــدوان قد عمد بش ــار إىل أن الع ــاً ، وأش زوراً وبهتان
ممنهج إىل تدمري ثالثة آالف مدرسة، باإلضافة لتدمري 
جميع املعاهد املهنية والتقنية والجامعات واملنشآت 

التعليمية ..
ــب  ــا إىل جان ــوزارة ووقوفه ــرص ال ــىل ح ــداً ع مؤك
ــرتاعي الظروف  ــات ، وأنها س ــالب والطالب ــا الط أبنائه
االستثنائية التي تمر بها البالد يف ظل استمرار العدوان 

والحصار.

ــه طالبة  ــة رغد عبدالل ــول الطالب ــأن تق يف ذات الش
ــكل طبيعي  ــارت بش ــدادي إن االمتحانات س ــث أع ثال
ــك  ــى اآلن وذل ــكالية حت ــة إش ــود ألي ــاز وال وج وممت
ــم، وأضافت:  إنها  ــب الرتبية والتعلي ــل جهود مكت بفض
ــبب العدوان  ــرت للنزوح إىل العاصمة صنعاء بس اضط
ــكرية وأرصت عىل إجراء امتحاناتها  واملواجهات العس

يف محافظة الحديدة رغم كل الظروف ..  
ــون من ضمن الطالب  ــارت إىل أنها تتمنى أن تك وأش

األوائل لكي تسعد والدها ووالدتها ..
ــز االمتحانية بمحافظة الحديدة أكدوا  مرشفو املراك
من جانبهم أن استمرار التعليم واالمتحانات والحضور 
ــالة قوية  ــل الطالب ألداء امتحاناتهم رس ــري من قب الكب
ــتمر وأن ال  ــاة ستس ــالم بأن الحي ــل والظ ــاة الجه لدع
ــب اليمني رغم  ــيقف أمام طموح وإرادة الطال عائق س

كل محاوالتهم اليائسة إلفشال العملية التعليمية ..
ــه اجتزنا  ــال: الحمدلل ــد فق ــب نزار محم ــا الطال أم
األسبوع األول من االمتحانات وتبقى لنا هذا األسبوع ..
ــة ومراعية  ــئلة كانت معقول ــزار:  إن األس ــاف ن وأض
ــدوان وال توجد فيها أي  ــاً يف ظل الع ــا خصوص لظروفن

صعوبة ويف إطار املنهج ..
ونتمنى من وزارة الرتبية والتعليم أن تراعي ظروفنا 
ــن طالب محافظة الحديدة وان تراعينا يف الدرجات  نح
ــاع التيار  ــدوان وانقط ــبب الع ــا الكثري بس ــا عانين كونن
ــري من  ــا الكث ــذي حرمن ــديد ال ــر الش ــي والح الكهربائ

املذاكرة واالجتهاد ..
ــدوا عىل الغش وان  ــي للطالب بأن ال يعتم ونصيحت
ــع زمالئي  ــع تمنياتني لجمي ــهم م ــدوا عىل أنفس يعتم
ــني  ــم املراقب ــكر طاق ــاح، وأش ــق والنج ــالب التوفي الط
ــن قبلهم وتهيئة  ــود املبذولة م ــني عىل كل الجه واملرشف

األجواء املناسبة لهذه االمتحانات .. أ /

لألسبوع الثاني عىل التوايل 
ــة االمتحانية  ــتمر العملي تس
ــية  األساس ــهادتني  للش
ــة بمحافظة  ــة العام والثانوي
ــة  عالي ــرية  بوت ــدة  الحدي
وبشكل طبيعي وسط جهود 
ــب الرتبية  ــا مكت ــرية يبذله كب
ــم  رغ ــة  باملحافظ ــم  والتعلي
العدوان واملؤامرات والتحليق 
املتواصل للطريان السعودي 
ــة  األمريكي ومحاولته اليائس
ــة التعليمية  ــال العملي إلفش
والتي كان يراهن عليها العدو 
ــد قاهر  ــراراً، يف تح ــراراً وتك م

لقوى العدوان ومرتزقته..


