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صنعاء »األمناء« خاص:

كشــفت نتائج امتحانات الشــهادة 
الثانوية العامة للعــام الدرايس -2020 
صنعاء  اليمنية  العاصمــة  يف  2021م، 
أخطاء  عن  لهــا،  املجاورة  واملحافظات 
االختبارات  عمليــة  رافقــت  فادحــة 

وتصحيح اإلجابات وجمع الدرجات.
مخيبة  االمتحانات  نتائــج  وظهرت 
كاشــفة  األمور،  وأولياء  الطالب  آلمال 
حالة من العشــوائية والتجارب الفاشلة 
ملليشيا الحويث يف وزارة الرتبية والتعليم 
وتحويل هذه الوزارة إىل وزارة للتحشيد 

للجبهات والتجهيل لألجيال وإحباطهم.
املعنى،  من  خالية  امتحانية  أســئلة 
وأخــرى ال إجابات لهــا، وثالثة حددت 
إجاباتها يف خيــارات جميعها خاطئة.. 
الصفوف  جميــع  يف  متفوقون  طالب 
الدراسية حصلوا عىل الستينات، وطالب 
متغيبون طوال العــام الدرايس حصدوا 
التسعينات.. فشل عام يف وضع األسئلة 

والتصحيح ورصد وجمع الدرجات.

ازدواجيــة يف التصحيح وأخطاء يف 
جمع الدرجات

ومن مظاهر العشوائية التي صاحبت 
اختبــارات الثانويــة العامة يف صنعاء 
أن بعــض الطالب  العام،  اليمنية هــذا 
أجهزة  تقنيًا عرب  اإلجابات  لهم  صححت 

لطالب  التصحيح  تــم  فيام  الكمبيوتر، 
آخرين يدويًا، وحسب مصادر عاملة يف 
قطاع الرتبية والتعليــم فقد أدى بعض 
ومكانها  موعدها  يف  االختبارات  طالب 
املحدد يف التقويم املدريس، فيام البعض 
اآلخــر أدى االختبار بعد شــهر من ذلك 

املوعد يف مكان مختلف.
ويف تعليق له عىل نتائج االختبارات، 
التواصل  الناشــط عىل شــبكات  يرى 
أن  البدري،  حســن  محمد  االجتامعي، 
الحرب بدأت ضد التعليم بشــكل منظم 
تالها  املدريس،  الكتاب  طباعة  منع  منذ 
قطــع مرتبات املعلمن، ثــم القفز إىل 
التحصيل  يتناسب مع  ال  اختباري  نظام 

العلمي.
من جهته يرى الناشط، غمدان بطاح، 
أن ما يجــري يف وزارة الرتبية والتعليم 
يف صنعــاء اليمنية هو إحالل »مرشوع 
ســاليل خبيــث« يتم خاللــه تهميش 
من  وإبعاده  الــذيك  الطالــب  وتغييب 
التعليم أساســا بوضع معدل ضعيف أو 
ترسيبه بهدف تحويله إىل طالب فاشل، 
مضيفا: »وبالتايل يتم إتاحة املجال أمام 
الســاللة الخبيثة للتفــوق، مبعنى آخر 
ملن  والنجاح  والتفــوق  للجميع  التعليم 

يريدونه هم«.
أخطاء  الدهاق عىل رصد  وعلّق خالد 
أن  الدرجــات، معتقدًا  فادحة يف جمع 
قيادة وزارة الرتبيــة والتعليم يتعمدون 
جمــع الدرجــات خطــأ لصالح بعض 

الطالب، وضد البعض اآلخر، وقال: »هذا 
أمر مدروس للقضاء عىل العقول الذكية 
وتحويلهم اىل شباب عاطلن عن العمل 

ينتفعون بهم يف الجبهات«.

تهميش وإحباط للمتفوقن
ثانوي  وثاين  أول  »طالــب  وأضاف: 
يحصل عىل األول مبدرســته ومستواه 
التعليمي ممتاز وطمــوح، بينام حصل 

عىل نتيجته بثالــث ثانوي معدل 70%، 
وطالب مستواه متوســط ومقبول يف 
أول وثاين ثانوي بينام ثالث ثانوي حصل 

عىل نتيجة 85%«.
قيادات ومرشيف  أبنــاء  يذهب  فيام 
املدارس  للتعليــم يف  الحويث  مليشــيا 
الخاصة برسوم متوســطة تعادل 200 
ألف ريال، يكابد أبناء الفقراء واملعرسين 
وهــم الغالبية لتلقــي أطفالهم عدد 3 

حصص دراسية إىل حصتن يف معظم 
األيام.

ويف ظــل غياب املعلــم يف املدارس 
الحكومية ونزوحه إىل املدارس الخاصة، 
إثــر اســتمرار توقــف رصف املرتبات، 
وانعــدام الكتــاب املــدريس وانتعاش 
مبيعاته يف الســوق الســوداء، تتسع 
رقعة األمّية من عام آلخر، ومعها تتزايد 
واإلدارات  املــدارس  إدارات  اهتاممــات 
وإحياء  الرتفيهية  باألنشــطة  الرتبوية 

املناسبات الحوثية املستوردة من إيران.
ويف وقت ســابق كشــفت مصادر 
والتعليم  الرتبيــة  وزارة  يف  مســئولة 
بصنعاء اليمنية عــن عملية تالعب غري 
مســبوق بنتائج امتحانات الثانوية يف 

مناطق نفوذ املليشيا الحوثية.
وأعلنت مليشيا الحويث يوم األحد 26 
ســبتمرب / أيلول 2021م، ما قالت إنها 
نتائج اختبارات الشهادة الثانوية العامة 
يف صنعــاء واملحافظــات املجاورة لها 

بنسبة نجاح قالت إنها بلغت 79%.
وقالــت إن إجــاميل عــدد الطالب 
املتقدمــن الختبــارات الثانوية العامة 
بلــغ 191 ألفــا و879 طالبــا وطالبة، 
حــر االختبار 179 ألفــا و298 طالبا 
وطالبة، فيام غــاب عنها 12 ألفا و581 
طالبا وطالبة، مشرية إىل أن االختبارات 
141 ألفا و982 طالبا  أسفرت عن نجاح 
وطالبة، ورســوب 37 ألفا و316 طالبا 

وطالبة.

رئي�س احتاد اأدباء وكّتاب اجلنوب د. اجلنيد: 

العاصمة عدن »األمناء« عــالء 
عــادل حــنش:

أكــد رئيس اتحــاد أدبــاء وكّتاب 
الجنــوب، الدكتور جنيد محمد الجنيد، 
االتحاد  يف  العامــة  األمانــة  اعتزام 
البدء يف “مرشوع طباعة ونرش  عىل 
لكّتاب  واإلبداعيــة  األدبيــة  األعامل 
كافة”.  الجنــويب  الوطن  ومبدعــي 
مشــريًا إىل أن هذه الخطــوة جاءت 
ترجمة الهتامم ورعاية الرئيس القائد/ 
عيــدروس قاســم الزبيــدي، رئيس 
املجلــس االنتقايل الجنــويب، القائد 
الجنوبية،  املســلحة  للقــوات  األعىل 
الذي شّدد عىل أهمية ورضورة تفعيل 
الجنوب  الثقايف واألديب يف  املشــهد 
وتحّديات  التاريخ  وحقائق  يتالءم  مبا 
الحارض ومبا يعكس الوهج الحضاري 
للثقافة واألدب والفنون يف محافظات 

الجنوب.
ونوه الدكتــور الجنيد، يف ترصيح 
لوســائل اإلعالم، بأن االجتامع األخري 
لألمانة الّعامة قد أقر البدء يف مرشوع 
الطباعة والنرش للكّتاب واألدباء، الذي 
يف ضوئه تم تشكيل لجنة لإلصدارات 

وأميني  االتحــاد  رئيس  مــن  مكونة 
مهمتها  واملالية،  الثقافيــة  الدائرتن 
الفكرية  اإلنتاجات  اســتالم  الرئيسية 
واألدبيــة ومناقشــتها وإحالتها إىل 
الريازة املكونة من عدد من رّواد  لجنة 
األدب والنقد يف بالدنا، الذين يقع عىل 
عاتقهم إقرار النرش لهذا العمل أو ذاك 

مبا يضمن الجودة والجّدة واإلبداع.
وأشار الدكتور الجنيد إىل أن املرحلة 
األدبية  اإلصدارات  مرشوع  من  األوىل 
لجيل  قد خصص  واإلبداعية  والفكرية 
الشــعر  يف  املوهوبن  من  الشــباب 

بداية  األولوية يف  والرسد، وأعطيــت 
االنطــالق للمواهب الّشــاّبة التي مل 
يصدر لها أي عمل فيام سبق، تشجيعًا 
لهــم واعرتافًا مبوهبتهــم وقدراتهم 

اإلبداعية.
واختتم ترصيحه بالقول: »ســوف 
تعمــل لجنتا اإلصــدار والريازة خالل 
هذا  وتنفيذ  إنجاز  عىل  القادمة  الفرتة 
املــرشوع الذي يضــع اللبنات األوىل 

لالســرتاتيجية الثقافية الوطنية التي 
يجب أن يتكاتف جميــع أدباء وكّتاب 
لجعلهــا حقيقة  الجنوب  ومفكــري 
وتســتعيد األلق واملجد الــذي عرفته 
كل محافظات الجنوب يف الســنوات 

املاضية«.

بدء طباعة أعامل األدباء واملبدعن
يف الســياق ذاته، قــررت األمانة 
الجنوب  وكتاب  أدبــاء  التحاد  العامة 
البدء بطباعــة أعامل األدباء واملبدعن 
األعضاء يف اتحاد أدباء وكتاب الجنوب 

الذيــن يرغبون يف طباعــة أعاملهم 
اإلبداعية من قصة وشــعر وغري ذلك 

من األشكال اإلبداعية األدبية.
وجــاء يف نص اإلعــالن: “قررت 

األمانــة العامة التحاد أدبــاء وكتاب 
األدباء  أعامل  بطباعــة  البدء  الجنوب 
واملبدعــن األعضاء يف اتحــاد أدباء 
الذيــن يرغبون يف  وكتــاب الجنوب 
قصة  من  اإلبداعية  أعاملهــم  طباعة 
وشعر وغري ذلك من األشكال اإلبداعية 

األدبية”.
وأضاف: »لذا مــن لديه الرغبة يف 
الرشوط  عليه  وتنطبق  إنتاجه  طباعة 
العمل   تسليم  عليه  أدناه،  ذكرها  الوارد 
العامة  الثقافية يف األمانة  الدائرة  إىل 

لالتحاد”.
وتابع: »علــام ان األمانة العامة قد 
الرواد  النقاد  ريازة من  لجنة  شــكلت 

للنظر يف األعامل املقدمة للنرش”.
الواجب  الرشوط  »ومن  واستطرد: 

توافرها:
- أن يكون عضــوا عامال يف اتحاد 

أدباء وكتاب الجنوب.
- أن ال يكون قد أصدر أي مجموعة 

من قبل.
- أن يقدم عمال إبداعيا واحدا فقط.

- أن يكون مطبوعا ويســلم ثالث 
نسخ ورقية مع نسخة )يس دي(.

امل�سروع ي�سع اللبنات الأوىل لال�سرتاتيجية الثقافية 
الوطنية ل�ستعادة الألق واملجد الذي عرفه اجلنوب

كيف ك�سفت نتائج المتحانات حالة الع�سوائية 
والف�سل مللي�سيا احلوثي يف وزارة الرتبية؟

برعاية واهتمام الرئي�س الُزبيدي بداأنا اإطالق م�سروع الطباعة والن�سر لالأدباء والكتاب اجلنوبيني

تفا�سيل اأخطاء فادحة يف نتائج الثانوية العامة يف ال�سمال
عشوائية عامة وجتهيل متعمد..

م�سادر تك�سف عن تالعب غري م�سبوق بنتائج امتحانات الثانوية


