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اهلل  عبــد  تقريــر/  »األمنــاء« 
الظبي: 

الثانوية  وطالبات  طالب  يعاين 
أبني  محافظة  مبــدارس  العامــة 
معانــاة كبرية جــراء االنقطاعات 
وخاصة  الكهربايئ،  للتيار  املتكررة 
أثناء فــرة االمتحانــات، يف ظل 
يف  الكهربايئ  التيار  شبكة  تدهور 
املحافظة منذ سنوات، حيث يفرض 
الطالب  عىل  التحديــات  من  مزيدا 
والطالبات الثانوية العامة، وســط 
إجــراءات واحــرازات الوقاية من 
ارتداء  فريوس كورونا، مــن خالل 
التي  الكاممات واستخدام املعقامت 
نفذتها مكتب إدارة الربية والتعليم 
باملحافظة واملديريات بالتنسيق مع 

مدراء املدراس باملحافظة.
للتيار  املتكرر  االنقطاع  ويشكل 
الكهربــايئ عىل مديــريت زنجبار 
وخنفــر مبحافظة أبــني، امتحانا 
إضافيا لطاملا أرهق كاهل املواطنني 
املحافظة  وال سيام طالب وطالبات 
الذين بدورهم يخوضون االمتحانات 
األهــم )النهائيــة( لنيل شــهادة 

الثانوية العامة.
الكهربايئ  التيار  شبكة  تدهور 
وانقطاعها املســتمر فرضت مزيًدا 
من التحديات عىل الطالب والطالبات 
والتحضري  املراجعة  أثناء  خصوصا 
املنازل وفرة االمتحانات، حيث  يف 
وصلت مدة االنقطاع الكهربايئ يف 
أوقــات االمتحانات إىل ما يزيد عن 
الوقت  أكرث من ثالث ســاعات يف 
الذي تشــهد فيه املحافظة ارتفاعا 

ملعدالت الحرارة.
من  والطالبات  الطــالب  ويأمل 
الســلطات املحلية والجهات املعنية 
للكهرباء  العامــة  املؤسســة  يف 
حلول  طــرح  برسعة  باملحافظــة 
عاجلــة لضامن تيســري موســم 
العامــة  الثانويــة  االمتحانــات 
الطالب  معانــاة  مــن  والتخفيف 

والطالبات.
»األمناء« نزلت إىل بعض مدراس 

التقت عدًدا  العاصمة زنجبار، حيث 
من الطالب والطالبات وكذلك مدراء 
الذين تحدثوا عن معاناتهم  املدراس 
مع انقطاع التيــار الكهربايئ أثناء 
ملدة  تنقطع  والتي  االمتحانات  فرة 

أربع ساعات.

معاناة كبرية
ويقــول مدير ثانوية ســواحل 
مبديرية زنجبــار أ. صالح الحايش 
يف حديثــه لـ«األمناء« عن معاناة 
الطــالب وكذلك مــدريس الثانوية 
»بالنســبة  االمتحانات:  فرة  أثناء 
ملعاناة طالب الثانوية العامة وكذلك 
املدرسني الذين يراقبون االمتحانات 
التيار الكهربايئ بشكل  من انقطاع 
يسبب  ما  ســاعات  أربع  ملدة  كبري 

واملعوقات  الصعوبــات  من  الكثري 
للطالب، لألســف الشديد، يف عدم 
الركيــز أثنــاء حــل االمتحانات، 
وكذلك أثناء املذاكرة يف املنازل، كام 
تشــاهدون هذا حال أبنائنا الطالب 

وهم يف حالة يرىث لهم«.
الجهات  »نطالــب  وأضــاف: 
املعنية يف الســلطات املحلية وكذا 
املؤسسة العامة للكهرباء مبحافظة 
أبني بزيادة ســاعات تشغيل التيار 
االمتحانات  فــرة  أثناء  الكهربايئ 
حتــى يتمكــن الطالب مــن أداء 
املنظامت  نناشــد  وكذلك  الواجب، 
الدعم  بتقديــم  واملحلية  الدوليــة 
املنظومة  للمدارس عن طريق رشاء 

الطاقة الشمسية«.

عدم الرتكيز
فيام قال الطالب صالح حسان، 
ثانوية ســواحل، يف  أحد طــالب 
معاناة  عــن  لـ«األمناء«  حديثــه 
الطالب الثانويــة مع انقطاع التيار 
الكهربايئ: »نعاين معاناة شــديدة 
لذلك  الكهربايئ  التيار  انقطاع  جراء 
يســبب لنا عدم الركيــز أثناء أداء 
عدم  وكذلك  االمتحانــات،  الواجب 
القدرة عــىل املراجعــة يف املنازل 
يستمر  الكهربايئ  التيار  إن  خاصة 

االنقطاع ملدة ثالث ساعات وأكرث«.
نناشــد  هنا  »ومن  وأضــاف: 
الجهــات املختصــة بزيــادة مدة 
ساعات التشــغيل التيار الكهربايئ 

حتى نتمكن من أداء االمتحانات«.

اإلجراءات الوقائية
فيام قالت مديرة مجمع بلقيس 
يف  عبدالرحمن  ذكــرى  أ.  الربوي 
حديثهــا لـ«األمناء« عــن الجانب 
الوقايئ الذي يتم اتخاذه يف مجمع 
»نحن  للبنــات:  الربــوي  بلقيس 
اإلجراءات  كافــة  نتخذ  املجمع  يف 
خالل  من  واالحرازيــة  الوقائيــة 
الحرارة  وجهــاز  الكاممات  توزيع 
الخــاص بالفحص وكذلك املعقامت 
التي تــم توفريها مــن قبل مكتب 
باملديرية  والتعليــم  الربيــة  إدارة 
وإدارة املدرسة، وأنتم شاهدتم كذلك 
توزيع الطالبات مــن خالل التباعد 
االجتامعي، والحمد لله األمور تسري 

بشكل صحيح«.
مــن  »نعــاين  وأضافــت: 
للتيــار  املتكــررة  االنقطاعــات 
أثناء فرة  كبري  الكهربايئ بشــكل 
املؤسســة  ونناشــد  االمتحانات، 
العامــة للكهرباء بزيادة ســاعات 
حتى  االمتحانات  فرة  أثناء  تشغيل 
أثناء حل  الركيز  الطالبات  يستطيع 

االمتحانات«.

معاناة أثناء االمتحانات
فيام أكــدت الطالبة مريم خالد 
يف حديثهــا عــن معاناتهــا هي 
بلقيس  مجمع  طالبــات  وزميالتها 
الربوي للبنات قائلًة: »نعاين معاناة 
شــديدة جراء االنقطاعات املتكررة 
الكهربــايئ خاصة مع فرة  للتيار 
الكثري  لنا  يسبب  حيث  االمتحانات، 

من املعاناة خالل االمتحانات«.
وأضافت: »أما بالنسبة لإلجراءات 
الوقائيــة مــن فــريوس كورونا 
والتعليم  الربية  إدارة  للــه  فالحمد 
اســتطاعت  واملديرية  باملحافظــة 
توفري الكاممات واملعقامت وغريها 
مــن األدوات الوقائيــة، كذلك كام 
تشاهدون بالنسبة إلجراءات التباعد 
فرة  أثناء  الطالبات  بني  االجتامعي 
االمتحانات خاصــة داخل القاعات 
األيام  تعدي  الله  شاء  وإن  الدراسية 

القليلة بسالمة«.

»الأمناء« ت�ضلط ال�ضوء على معاناة طالب الثانوية باأبني جراء انقطاع الكهرباء

مدير ثانوية سواحل: انقطاع الكهرباء يسبب كثيًرا من الصعوبات واملعوقات

حسان: ال نستطيع التركيز واملراجعة وأداء 
االمتحانات بسبب انقطاعات الكهرباء

طالب وطالبات لـ«الأمناء«: انقطاع التيار الكهربائي ي�ضاعف معاناتنا


