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يف الع����راق حيث نتمن����ى ان يتكامل 
بن����اء النظ����م التعليمية يوج����د نظام 
تعلي����م  )نظ����ام  ي�سم����ى  تعليم����ي 
املرحل����ة  لتعلي����م  ه����و  و  اليافع����ن( 
االبتدائي����ة للطلب����ة املت�سرب����ن م����ن  
يف  تع����روا  الذي����ن  او  املدار�����س 
الدرا�سة يف املدار�س االعتيادية الأي 
�سبب و الذين ت����راوح اعمارهم من 
9 �سنوات اىل 18 �سنة ، وتعترب هذه 
املرحلة الفر�سة االخرية لهذا النوع 
املرحل����ة  لالنتق����ال اىل  الطلب����ة  م����ن 
املتو�سط����ة وموا�سل����ة الدرا�س����ة . و 
الأهمية ه����ذا النظ����ام التعليمي الذي 
يتعلق مبرحل����ة ح�سا�س����ة  لها الدور 
االأه����م  يف بل����ورة �سخ�سية االن�سان 
و حتدي����د م�س����ار حيات����ه القادمة .و 
به����ذا  اذا كان االهتم����ام  م����ا  ملعرف����ة 
النظ����ام يتنا�س����ب مع اهميت����ه ب�سكل 
يحقق االهداف املرجوة منه  كان لنا 

هذا التحقيق.

واقع واهداف
يق����ول اال�ستاذ عبد احل�س����ن جبارة  
مدير مدر�س����ة النج����اح لليافعن. ان 
جترب����ة اليافعن بهذه ال�سورة التي 
نعي�سه����ا ال حتقق االه����داف املرجوة 
منه����ا الن اليافع الذي ياأتي للمدر�سة 
هو متاأخر درا�سي����ًا لظروف تختلف 
من طالب الخ����ر كاأن يكون العمل  او 
ب�سبب ظروف الو�س����ع االمني التي 
م����ر بها الع����راق يف الف����رة ال�سابقة 
لذل����ك ياأت����ي الين����ا طال����ب بعم����ر 17 
عام����ا  والزال يف ال�س����ف اخلام�����س 
االبتدائي يف حن ان اقرانه االن يف 
ال�ساد�س العلمي ، وهنا ا�سري اىل ان 
الياف����ع ف�س����ل يف املدار�����س النهارية 
وعندما ياأتي ملدر�س����ة اليافعن يجد 
امام����ه نف�����س املنهج وهذا م����ا ينبغي 
ان يتغري و ان����ا اقرح تعميم جتربة 
ور�س العمل العملية  كما موجود يف 
مدر�سة قري�س لليافعن  يف الكاظمية 
و الت����ي �سمعنا انها جمه����زة بور�س 
حديث����ة لتعليم النج����ارة . ينبغي لنا 
ان ن�ستغ����ل عم����ر الطلب����ة والطاقات 
الع�سلية والبدنية لكي ن�سمن تعليم 
الطال����ب الذي يتعذر اكم����ال درا�سته 
االكادميي����ة �سنع����ة تنفع����ه فنحق����ق  
فائ����دة كبرية لو ركزن����ا على اجلانب 
املهني ويرادفه اجلانب العلمي . اما 
بخ�سو�س م�ستوى الطلبة الدرا�سي 
الذي  ان يتحدد يف ال�سفوف االوىل 
فان بع�س الطلبة يجتازون املراحل 
الدرا�سي����ة دون ا�ستحقاق و بالتايل 
عند و�سول الطالب لل�سف اخلام�س 
فهو ي�سطدم  بتحريرية االمتحانات 
، لذل����ك جن����د ان  امل�ست����وى العلم����ي 
االن لطلب����ة مدار�����س اليافعن متدن 
، فم����ن ب����ن  كل �ستن طالب����ا ال جند 
اال خم�س����ة ط����الب م�ستواه����م جي����د 
.  نح����ن نطالب الوزارة  ب����اأن تطور 
ه����ذه التجربة و الطال����ب الذي تعر 
ان  ينبغ����ي  النهاري����ة  الدرا�س����ة  يف 
ياأت����ي ملدر�سة اليافع����ن ليجد منهجا 
اآخ����ر مطورا يراعي ظ����روف الطالب 

وطبيعة الدرا�سة واأعمار الطلبة . 

نق�ص املعلمني
و اأ�ساف عبد احل�سن : لدينا م�سكلة 
نع����اين منه����ا اال وه����ي نق�����س املالك 
فلي�����س من معلمن ج����دد ياأتون اإلينا 
وال ادري ان كان ذلك بق�سد او بدون 
ق�سد فعندما ينقل معلم من مدر�ستنا 
ال نعو�����س ببديل ع����ن املعلم املنقول 
و طالبنا �سعب����ة املالك و اعددنا كتبا 
وجداول لتوزي����ع احل�س�س و دائمًا 

هناك وعود ولكن دون تنفيذ .

و  املناه��ج  نق���ص 

القرطا�سية
وا�س����اف :اننا نعاين م����ن نق�س يف 
الكت����ب و جهزن����ا بن�سب����ة 20% م����ن 
غ����ري   %80 ومازال����ت  احتياجاتن����ا 
االخ����راج  م�ستن����دات  و  مت�سلم����ة  
املخ����زين الت����ي ل����دي ت�س����ري اىل ذلك 
فم����ن القرطا�سية مثاًل طلبة اخلام�س 
يت�سلمون 6 دفاتر ل�سنة كاملة و هي 

التكفي ل� 8 مواد.
ام����ا معلم اللغ����ة االنكليزية يف نف�س 
املدر�س����ة  ح�س����ن �سال����ح فق����د طالب  
بتغي����ري املناه����ج ب�س����كل يتنا�سب و 
حال����ة الطلب����ة كما و اأكد عل����ى اهمية 
االلت����زام بتوزي����ع الكت����ب يف الوقت 
املنا�س����ب  ليت�سن����ى للط����الب متابعة 

درو�سهم ب�سكل جيد.

 200 م��ن  املجتم��ع  انق��اذ 
م�سروع جمرم

الفائدة االكرب التي تتحقق من تعليم 
اليافع����ن يف العراق ه����ي اجتماعية 
وان�سانية  واقت�سادية اأي�سا وتكمن 
يف ج����ذب التالمي����ذ املت�سرب����ن م����ن 
املدار�����س مل����كان ترب����وي و احلف����اظ 
عليه����م ا�سافة اىل التعليم االعتيادي 
و املهن����ي هذا ما اك����ده اال�ستاذ طالل 
لليافعن  معاون مدي����ر مدر�سةالنيل 
بغ����داد  م����ن  الر�ساف����ة  جان����ب  يف 
بحاج����ة  اليافع����ن  ان   : ا�س����اف  و 
ملعلم����ن بكف����اءات خا�س����ة فالتالميذ 
من بيئ����ات خمتلفة  واأمزجة خمتلفة 
وثقاف����ات خمتلفة  واو�س����اع نف�سية 
معقدة حتت����اج اىل درا�سات خا�سة ،  
فالبع�����س منهم يعمل����ون يف مهن مع 
من هم اك����رب منهم بكث����ري يكت�سبون 
منه����م بحك����م االحت����كاك الكث����ري من 
ال�سلوكيات ال�سيئ����ة التي التتنا�سب 
واعماره����م ومعارفه����م  وينقلون كل 
ه����ذه الراكم����ات اىل داخ����ل ا�سوار 
يف  دورن����ا  ياأت����ي  ،وهن����ا  املدر�س����ة 
�سياغ����ة  واع����ادة  الطال����ب  تهذي����ب 
اف����كاره و�سلوكياته  لك����ي ال اليكون 
�سيدا �سه����ال للع�ساب����ات االجرامية  
اأو املنظم����ات االرهابي����ة   و نتداركه 
تربوي����ًا فياأتينا الطال����ب الذي عمره 
18 �سن����ة و طالب اخ����ر �سغري ال�سن 
مل يتاأخ����ر يف الدرا�س����ة �س����وى �سنة 
واح����دة عمره 12�سن����ة  الأننا نرحب 
باجلمي����ع  فنكون على حذر من امور 
ال اأخالقية ونخاف على ال�سغري من 
الكب����ري فاالثنان على )رحلة( واحدة 
و املعل����م على قرب م����ن االثنن . كما 
انن����ا نب����ذل جه����ودا كب����رية لنحب����ب 

لك����ي  املدر�س����ة  يف  الطال����ب  
ال ي����رك الدرا�س����ة و نتحم����ل 
اأم����ورًا ال يتحمله����ا املعلم يف 
مدر�س����ة اخ����رى  . لدينا االآن  
انن����ا  مبعن����ى  طال����ب   200
انقذن����ا املجتمع من م�سروع 
ان  مب����ا  و   . جم����رم   200
الطلبة م����ن نوعيات خا�سة 
و ه����م بحاج����ة ال�ساتذة من 
ن����وع خا�����س  لذل����ك ينبغي 
ان ميت����از معل����م اليافع����ن 
م����ن  خا�س����ة  باأمتي����ازات 
حيث الراتب و ما اىل ذلك 

لكن هذا مل يتحقق . 
ام����ا طبيع����ة طالبن����ا ففي 
املدار�����س الطبيعية ياأتي 
ال�ساد�����س  يف  الطال����ب 
االبتدائ����ي و ه����و يجيد 
الق����راءة و الكتاب����ة اما 
لدين����ا ف����ال ،م����ا يجعلنا 
نعل����م طلب����ة ال�ساد�����س 
االبجدي����ة  احل����روف 
جالبًا  الطال����ب  فياأتينا 
يف  باأن����ه  ثيق����ة  و 

ال�سف اخلام�س و نكون 

جمربي����ن عل����ى قبول����ه يف اخلام�س 
بناًء عل����ى الوثيقة ولك����ن لو اجرينا 
اختبارًا ال عدناه اىل االول او اننا مل 
نقبل اي طالب و اجلميع �سيكونون 
يف ال�س����ارع . و اكر الذي����ن ياأتوننا 
م����ن مناط����ق �سعبية كمدين����ة ال�سدر 
م����ن ظ����روف  و الف�س����ل  ويعان����ون 
مادية واجتماعي����ة �سعبة و البع�س 
مم����ن ياأت����ي لنا ه����و مم����ن مل يتمكن 
م����ن التطوع كجن����دي الن����ه ال ميتلك 
ال�سه����ادة االبتدائي����ة ، لذلك يلجاأ اىل 
مدار�����س اليافع����ن للح�س����ول عل����ى 

ال�سهادة . 

ي�سع��ف  الطلب��ة  عم��ل 
م�ستواهم الدرا�سي

تق����ول  ابت�س����ام الكاظم معلم����ة مادة 
اللغ����ة االجنليزي����ة يف مدر�سة النيل 
�ساكي����ة  امل�ست����وى املت����دين للط����الب 
قائلة : الطالب بعد ان يغادر  املدر�سة 
يق�س����ي باق����ي وقت����ه يف ال�س����ارع و 
يف �سب����اح  الي����وم الت����ايل يعمل اما 

)بنچرچ����ي( او )في����ر( او عامل يف 
)�سوب����ر ماركت( ...الخ قبل ان ياأتي 
لل�س����ف كما تركه م����ن دون ان يذاكر 
اأي����ًا م����ن الدرو�����س التي اخذه����ا قبل 
الي����وم   او ي�ستع����د المتح����ان ق����ادم 
و ق����د ا�ستنفدن����ا كل و�سائ����ل االقناع 
االهتم����ام  عل����ى  الطلب����ة  لتحري�����س 
بدرو�سه����م . اأن����ا مثال ل�س����ت حا�سلة 
على �سه����ادة  البكلوريو�����س فح�سب 
ب����ل ان����ا طالب����ة يف املعه����د االمريكي 
لتعلي����م اللغ����ة االجنليزية يف )فايف 
اح�س����ل  ليف����ل  كل  يف  وان����ا  ليف����ل( 
عل����ى )اك�سالنت ( لكنن����ي عندما اتي 
هنا ا�سع����ر باالحباط الن����ه لي�س ثمة 
جت����اوب مع����ي فكما هو مع����روف ان 
م�سوؤولية اال�ستاذ 98% و م�سوؤولية 
الطال����ب 2%  لكنن����ي قدم����ت ال����� %98 
املتعلقة ب����ي لكن الطال����ب مل يقدم ال� 
2% ، و اق����رح تغيريًا يف املنهج مبا 
يتنا�س����ب مع حال الطلبة يف مدار�س 

اليافعن حتديدا.

يافع��ات يتقبل��ن املالب���ص 

القدمية
مدي����رة  الغريب����اوي  ام����ل  ال�سي����دة 
مدر�سة املواهب لليافعات حتدثت لنا 
قائلة : ان املدر�سة ت�سم 75 طالبة و 
اغلب الطالبات  من الطبقة الفقرية و 
الذين هم يف حالة اجتماعية مردية 
ي����زودون  اخل����ري  فاعل����ي  بع�����س  و 
الطالب����ات باإعان����ات لكنه����ا ال تكف����ي 
ل�سد حاجات الطالب����ات املتزايدة. و 
ا�س����ارت الغريب����اوي اإىل  ان املناهج 
الثالث����ة نتداولها   لل�سن����ة  الدرا�سي����ة 
بنف�س الكت����ب القدمي����ة و الربية ال 
تزودنا بكتب كافية وقد راجعت هذا 
العام وبعد روتن مطول متكنت من 
ت�سل����م كت����ب لل�سف الث����اين فقط اما 
كت����ب ال�سف االول فلم نح�سل عليها 
لذل����ك قامت املعلمات بالتربع لغر�س 
ا�ستن�س����اخ  كتب الطالبات بواقع 14 
كتاب قراءة و 14 كتاب ريا�سيات و 
ب�س����اأن املناه����ج ا�ساف����ت الغريباوي  
لتتنا�س����ب  بتغيريه����ا  تطال����ب  انه����ا 
م����ع واق����ع الطلب����ة كم����ا قال����ت انه����ا 
ا�س����رت و�سائ����ل اي�س����اح للطالبات 
من )البالة(. بينم����ا قالت �سند جميد 

معلم����ة 

العربي: انن����ا كمعلمات نعطي نقودًا 
للطالب����ات كاإعان����ات كم����ا اننا جنلب 

مالب�س اوالدنا القدمية لهن.

اقطاعية احلجي!
اال�ست����اذ  عبد الكرمي عب����د ال�ساحب 
مدي����ر مدر�سة قري�س حت����دث لنا عن 
مدر�ست����ه قائال : لدين����ا 150 طالبا و 
املدر�سة حتتوي على معمل للنجارة 
لغر�����س تعلي����م الطلب����ة وينبغ����ي ان 
ت����وزع ارب����اح انت����اج املعم����ل عليهم 
اال ان املدي����ر ال�ساب����ق مل يكن ي�سمح 
وكان  املعم����ل  بدخ����ول  للط����الب 
ي�ستخدم����ه الأغرا�س����ه ال�سخ�سي����ة و 
خ����ري دليل على  ذل����ك هو انه يف احد 
االي����ام قطع����ت ا�سابعه وه����و يعمل 
داخ����ل املعم����ل و االكر م����ن ذلك انه 
الزال يتم�س����ك باملعم����ل عل����ى الرغ����م 
م����ن كونه مل يعد مديراأ لهذه املدر�سة 
ب����ل ه����و مدي����ر املدر�س����ة ال�سباحية 
املوج����ودة يف نف�����س البناي����ة. و من 
اجلدي����ر بالذك����ر ان املدر�س����ة ت�س����م 
جناحا خا�س����ا ب�سكن املدير وعائلته 
م����ن دون اي وجهة قانونية فهو قبل 
2003 ي�سك����ن بعق����د كون����ه حار�س����ًا 
ومديرًا 

يف نف�����س الوق����ت  وبع����د 2003 ظل 
حائ����زًا عل����ى امل����كان بحك����م عالقات����ه 
قان����وين  غ����ري  وب�س����كل  باملديري����ة 
عل����ى الرغم م����ن كونه ميتل����ك امالكًا 
وعق����ارات عديدة ، ام����ا ب�ساأن املعمل 
فق����د راجعن����ا وزارة الربي����ة وجاء 
كت����اب م����ن التعلي����م الع����ام بعائدي����ة 
املعم����ل اىل مدر�سة قري�����س لليافعن 
)عر�سن����ا ن�سخة من����ه( فطلبنا جلنة 
م�سركة من الربي����ة ومن مدر�ستنا 
لت�سلم املعمل لكن تفاجاأنا بكتاب من 
املدير العام وكال����ة بنقل مدر�ستنا و 
جلب مدر�سة البنات امل�سائي بالرغم 
من ان  ال����دوام يف مدر�ستنا مزدوج 
متو�سط����ة  طلب����ة  ولدين����ا  وثالث����ي 
مراهق����ون و حت����ى امل�س����رف مل يقبل 
به����ذا االج����راء  وتعار�س م����ع املدير 
الع����ام و ب�سب����ب تل����ك )املعمع����ة( مل 
نت�سل����م املعم����ل حل����د االن و املعم����ل 
الزال بي����د املدير ال�ساب����ق. و ا�ساف 
:لق����د ا�ستاث����ر املدير ال�ساب����ق بكثري 
م����ن املمتلكات و كاأنه����ا ملك له .فمثاًل 
ادارة املدر�س����ة احلالية كانت خمزنا 
�سغ����ريا وه����ي االن ت�س����م االدارة و 
ا�سراح����ة التدري�سي����ن الن����ه اأغل����ق 
غرف����ة املعلم����ن ومل يعطها لن����ا . اما 
اال�ست����اذ املخ�سرم  ظاف����ر جعفر فقد 
اأو�س����ح قائ����ال : ان مديرن����ا ال�سابق 
امللقب باحلجي بذل جهدا كبريا بعد 
خروجه  م����ن االدارة لغل����ق املدر�سة 
لك����ي يغلق مل����ف املعم����ل و ي�ستويل 
عليه الن املعمل يحوي كميات هائلة 
م����ن اخل�سب بكلفة مئ����ات االآالف من 
ال����دوالرات و نح����ن االآن  جنل�س يف 
هذه الغرفة ال�سغرية التي ال ت�سلح 
حت����ى كمخ����زن . ا�ست����اذ  �س����امل عب����د 
ال����رزاق مدر�����س االنكلي����زي قال: ان 
املدي����ر ال�سابق �سب����ق و ان ن�سق مع 
امل�سرف عبد احلميد  من اجل احلاق 
اليافعن ك�سف����وف ا�سافية مبدر�سة 
قري�س ال�سباحي����ة بالرغم من كونها 
مدر�سة بذاته����ا و بناء على �سكاوينا 
علي����ه يف الوزارة �س����درت بحقه 13 
عقوب����ة وحتقيقًا لكن كله����ا األغيت و 
اآخر عقوبة قام املدير العام بالوكالة 

عبد مناف بالغائها له. 

املاء  للمدير ال�سابق
�سكا ع����دد من الطلب����ة و التدري�سين 
لفري����ق املدى ع����دم توفر امل����اء داخل 
املدر�سة الن املدير االقطاعي ي�ستاأثر 
ب����ه لبيته من خ����الل رب����ط م�سختن 
للم����اء معًا لتقوم����ا ب�سح����ب املاء من 
املدر�س����ة اىل بيت املدي����ر ويظهر ان 
املدي����ر قد عل����م بتواجد فري����ق املدى 
يف املكان وقام ب�سحب اال�سطوانات  

قبل ت�سويرها.
قري�����س  مدر�س����ة  يف  املعلم����ون 
لليافع����ن االن يطالبون بتحقيق 
من ال����وزارة م����ن اج����ل مو�سوع 
امل����اء واالدارة  و اجه����زة الطباعة 
و  ال�سبال����ت  و  واال�ستن�س����اخ 
الت����ي  واحلا�سب����ات  الثالج����ات 
االن�ساني����ة  املنظم����ات  جلبته����ا 
الدولي����ة . ومن اجلدي����ر بالذكر ان 
اغلب الطلب����ة اك����دوا كالم املعلمن 
ع����ن املدي����ر ال�ساب����ق ال����ذي م����ازال 
يهيمن على املكان بحكم عالقاته يف 
املديرية كما اننا التقينا بطلبة �سبق 
وان در�سوا يف مدر�سة قري�س اكدوا 

ان املعمل مل ي�ستعمله الطالب ابدًا.

ا�سباب التاأخر يف الدرا�سة
ماذا قال طلبة مدر�سة النجاح؟

الطال����ب �سري����ف حمم����د 1993 م����ن 
مدر�س����ة النج����اح لليافع����ن ق����ال  انه 
ت����اأ خ����ر بالدرا�سة الن احلال����ة املادية 
الأ�سرت����ه �سعيفة ج����دًا مما ا�سطرين 

للعم����ل منظف����ًا يف امل�ست�سف����ى حل����د 
االآن .ام����ا زميله حي����در كرمي 1994 
ق����ال ان����ه تاأخ����ر يف الدرا�س����ة عندما 
كان وال����ده يج����ري عملي����ة جراحية 
ظ����ل على اأثره����ا بامل�ست�سفى و بقيت 
انا بجانبه حتى متاثل لل�سفاء بينما 
قال الطالب �سجاد مرت�سى 1993اأنه 
يعمل يف فرن  بينما قال زميله �سعيد 
حامد 1993 انه يخ����رج من املدر�سة 
ليذه����ب لل�س����وق ليعم����ل في����ه و قبل 

املدر�سة اأي�سًا لديه عمل وهكذا.

م��اذا ق��ال طلب��ة مدر�س��ة 
النيل؟

اما ط����الب مدر�س����ة الني����ل فتحدثوا 
ومنه����م الطال����ب عل����ي الذي ق����ال ان 
مدر�ست����ه ال�سابق����ة كان����ت يف مدينة 
ال�سدر و كانت املعلمة تدخل وت�سع 
�ساق����ًا عل����ى �س����اق و حت����دد الواجب 
م����ن دون ان ت�سرح امل����ادة و تن�سغل 
بهاتفه����ا النق����ال و يف الي����وم التايل 
تعاق����ب م����ن ال يجي����ب عل����ى اأ�سئلتها 
ترك����ت  ان����ا  و  بق�س����وة  بال�س����رب 
الدرا�س����ة يف حينه����ا ب�سب����ب ماكنت 
اتعر�س له من �سرب و اهانة اما يف 
هذه املدر�سة فالتعلي����م اف�سل بكثري 
وكرامتي حمفوظة . الطالب  ح�سن 
عل����ي من موالي����د 1992 جاء ملدر�سة 
اليافعن هذا العام وقد ر�سب �سنتن 
و ت����رك ث����الث �سنن و ق����د حاربتني  
املدي����رة ب�سب����ب خالف����ات �سيا�سي����ة 
بن العائلتن فعطلتني عن الدرا�سة 
بينم����ا دم����رت م�ستقبل اخ����ي االكرب 
نهائي����ًا . طال����ب  اخ����ر كان����ت ق�ست����ه 
االك����ر ايالم����ًا وجدن����اه يف املرحلة 
الثاني����ة لليافع����ن حي����ث ق����ال  ،ان����ه 
ا�سط����ر اإىل ان يرك املدر�سة بعد ان 
جنح م����ن االول االبتدائ����ي بدرجات 
عالية لكي يعي����ل ا�سرته الكبرية بعد 
ان طرد والده الذي كان يعمل منظفًا 
وهو االن يبيع البيب�سي يف ال�سارع  
ويح�س����ل على ربح يق����در ب�10 االف 
دين����ار ليعط����ي ح����وايل 6 االف اىل 
�ساح����ب راأ�س امل����ال وياأخ����ذ الباقي 
ال�سرت����ه البائ�س����ة وياأت����ي بع����د ذل����ك 

للمدر�سة .

طالبات مدر�سة املواهب؟
املواه����ب  مدر�س����ة  يف  الطالب����ة 
لليافع����ات �سذى موحان م����ن مواليد 
1994 وه����ي يف ال�س����ف ال�ساد�����س 
للدرا�س����ة  ترك����ي  �سب����ب  ان  قال����ت: 
الظ����روف ال�سعب����ة الت����ي  م����رت بها 
عائلت����ي فبيتن����ا م�ستاأج����ر و وال����دي 
لك����ي  رجع����ت  و  )عمال����ة(  ي�ستغ����ل 
الي�سي����ع م�ستقبلي لكنن����ي  ال اتوقع 
ان ا�ستم����ر . ام����ا رقية �سام����ي فقالت 
انها م����ن موالي����د 1992 وانها عادت 
للدرا�س����ة النها ت�سعر بالنق�س عندما 
ترى الطلبة يذهبون و يرجعون كما 
ان بقائي بالبيت جعل اهلي  يثقلون 

كاهلي باالعمال املنزلية.
م��اذا ق��ال طلب��ة مدر�س��ة 

قري�ص؟
الطالب يف مدر�س����ة قري�س لليافعن  
فار�س عبد احلكيم من مواليد 1998 
ق����ال : ترك����ت الدرا�س����ة لك����ي اعي����ل 
اخوت����ي الن وال����دي متوف����ى و امي 
متزوجة فاأنا ابي����ع اكيا�س النايلون 
و رجعت للدرا�سة لكي اتعلم القراءة 
والكتاب����ة . ام����ا الطال����ب ك����رمي علي 
ك����رمي فق����ال: ان وال����دي متوف����ى و 
ال اخ����وة يل و اعم����ل مع جن����ار لكي 
اعيل والدت����ي بينما قال عبا�س مالك 
1998: و ال����دي متوف����ى و نعمل انا 
واخي ال�سغ����ري يف ال�سوق ال�سعبي 
يف  ا�سب����ت  ق����د  و  والدت����ي  العال����ة 

االنفجار االخري .

مدير مدر�شة �شابق  ي�شتحوذ على ور�شة جنارة ومينع املاء عن الطلبة

حتقيق/ليث حممد ر�سا

مدار�ص اليافعني

نق�ص يف املعلمني والكتب والقرطا�شية 
وور�ص العمل  واختفاء املناهج اخلا�شة

ا�سطر علي التلميذ ، البالغ من العمر �سبع �سنني ،  اإىل ان يرتك املدر�سة بعد ان جنح 
من االول االبتدائي بدرجات عالية لكي يعيل ا�سرته الكبرية بعد ان طرد والده الذي 
كان يعمل فرا�سا يف احد املكاتب االهلية  . علي  االن يبيع )البيب�سي( يف �سارع فل�سطني   
ويح�سل على ربح يومي يقدر ب�10 اآالف ديناريعطي  منها 6 اآالف اىل �ساحب راأ�ص املال 

وياأخذ الباقي ال�سرته الفقرية ، لكنه رغم ذلك  راح يوا�سل درا�سته يف املرحلة الثانية 
يف مدر�سة النيل  لليافعني وهو عازم على اال�ستمرار يف الدرا�سة واعالة ا�سرته الكبرية 

املكونة من �سبعة افراد  يف نف�ص الوقت!

مت�شربون ورا�شبون يلتحقون مبدار�ص اليافعني وهم اليجيدون القراءة والكتابة ويعملون قبل الدوام وبعده يف ظروف اقت�شادية واجتماعية �شعبة جدا
مدير مدر�سة  النجاحمديرة مدر�سة املواهب

اعمار خمتلفة

غرفة م�سادرة طالبات اثناء الدر�س

ياأتون من الت�سرب


