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•  ..ومصافحا ً أحد قيادات اجليش

• محمد اخلضر مع الشيخ أحمد النواف

محليات

• الشيخ فهد اجلابر مهنئا ً محمد اخلضر

رئيس األركان استقبل المهنئين
بسالمته من حادثة «المروحية»

• رئيس األركان مستقبالً املهنئني

كتب حم�سن امليلم:

• اخلضر متوسطا ً قيادات اجليش خالل االستقبال

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان العامة للجي�ش الفريق الركن حممد اخل�رض والوفد
املرافق له بديوان رئا�سة الأرك��ان العامة �صباح �أم�س ،كافة املهنئني من
كبار قادة اجلي�ش ووزراة الداخيلة واحلر�س الوطني والإدارة العامة للإطفاء
وال�سفراء واملالحق الع�سكرية بالدول ال�شقيقة وال�صديقة وكذلك الهيئة
الإدارية بوزارة الدفاع وكبار ال�شخ�صيات واملواطنني ،لتهنئتهم على �سالمتهم
بعد تعر�ض املروحية التي كانت تقلهم حلادث �أثناء عملية الهبوط ب�سبب �سوء
الأحوال اجلوية يف منطقة �سيليت يف بنغالدي�ش.
بدوره رفع رئي�س االركان العامة للجي�ش الفريق الركن حممد اخل�رض� ،أ�سمى

�أيات ال�شكر والتقدير ل�سمو �أمري البالد القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ال�شيخ
�صباح الأحمد و�سمو ويل العهد و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء لإطمئنانهم على
�صحته وعلى جميع الوفد املرافق ،كما تقدم بجزيل ال�شكر والعرفان �إلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح
والوزراء ور�ؤ�ساء الأركان بالدول ال�شقيقة وال�صديقة و�إلى ال�شعب الكويتي
الأ�صيل الذين توالت ات�صاالتهم لل�س�ؤال عنهم واالطمئنان والتهنئة بال�سالمة،
�سائال املولى عز وجل �أن يحفظ اجلميع من كل مكروه حتت ظل قيادتنا
احلكيمة.
ح�رض اال�ستقبال نائب رئي�س الأركان الفريق الركن عبدالله النواف و�أع�ضاء
جمل�س الدفاع الع�سكري وكبار ال�ضباط القادة باجلي�ش.

•  ..ومستقبالً مهنئا ً آخر

• أحد املهنئني مصافحا ً رئيس األركان

• جانب من احلضور

انتهاء امتحانات المرحلة الثانوية اليوم

«التربية» 1046 :حالة حرمان منذ بداية االختبارات
كتبت نورهان رم�ضان:

ر�أى عدد من الطلبة و�أولياء الأمور
�أن ت�رسيب االختبارات هو حل رادع
لوزارة الرتبية وهو و�سيلة لتخفيف
املناهج على الطالب واالختبارات
حتى ميتنعوا عن متابعة م�رسبي
االختبارات.
وت����أك���دت «ال�����ش��اه��د» �أن ُم�رسب
االختبارات ينوي اال�ستمرار يف الف�صل
الدرا�سي الثاين والأعوام املقبلة كما
تُ �رسب االختبارات من اللجان ولي�س
من الغرفة ال�رسية.
وق��د انتهت �أم�س اختبارات ال�صف
ال��ث��اين ع�رش علمي م��ن اختبارات
الف�صل ال��درا���س��ي الأول و�ستنتهي
اليوم اختبارات ال�صف الثاين ع�رش
الأدبي واملعهد الديني واحلادي ع�رش
بالق�سمني العلمي والأدب��ي وال�صف
العا�رش.
و�سيخترب اليوم الق�سم الثاين ع�رش
�أدب��ي يف م��ادة الإح�صاء ،واملعهد
الديني مادة اللغة العربية «املجاالت
ال��ق��رائ��ي��ة وال��ت��ع��ب�ير وال���ق���راءة»،
وال�صف احل���ادي ع�رش بالق�سمني
العلمي واالدبي مادة اللغة العربية،
كما �سيخترب ال�صف العا�رش يف مادة
الرتبية الإ�سالمية.
وبلغت ح���االت احل��رم��ان �أم�����س يف

ال�صف الثاين ع�رش بالق�سمني الأدبي
والعلمي  100حالة حيث �سجل الق�سم
العلمي  33حالة حرمان يف مادة
الفيزياء ،كما �سجل الق�سم الأدبي 67
حالة يف مادة اللغة الفرن�سية وبذلك
ي�صبح �إجمايل حاالت احلرمان منذ
بدء االختبارات  1046حالة.
وبلغ عدد الغياب �أم�س  2135طالب ًا
وطالبة ،حيث غاب من الق�سم العلمي
 1045طالب ًا وطالبة ،وم��ن الق�سم
الأدبي  1008طالب وطالبات ،ف� ً
ضال
ع��ن غ��ي��اب  82ط��ال��ب� ًا وط��ال��ب��ة من
املعهد الديني.
ويف ���س��ي��اق مت�صل �أع��ل��ن ُم�رسب
االخ��ت��ب��ارات على م��وق��ع التوا�صل
االجتماعي «�سناب �شات» �أن اختبار
ال�صف احل���ادي ع�رش �أدب���ي �سوف
يت�أخر عن املعتاد �أما باقي ال�صفوف
فال ت�أخري و�سرت�سل يف الوقت اليومي
املعتاد الـ�ساعة الــ  8والربع وظهر
يف حمادثة بني ُ
امل�رسب وال�شخ�ص
ال���ذي ي����سرب ل��ه االخ��ت��ب��ارات �أن
اللجنة �صعبة ولن ي�ستطيع ت�رسيب
اختبار ال�صف احلادي ع�رش �أدبي يف
وقت مبكر وهذا دليل قاطع على �أن
االختبارات تُ �رسب من اللجان ولي�س
من الغرفة ال�رسية ووعد الطالب �أن
االختبار �سوف ير�سل يف ال�ساعة الـ
 8:45وطلب من الطلبة عدم اخلروج

مبكر ًا وانتظار �إر�سال االختبار.
كما ب�ين ُ
امل����سرب �أن���ه م�ستمر يف
الت�رسيب ومتواجد يف نهاية العام
واختبارات الف�صل الدرا�سي الثاين
و�سوف ي�ستمر مع الطالب ل�سنني وقام
بت�رسيب االمتحان يف ال�ساعة الــ8
والربع لل�صف الثاين ع�رش بالق�سمني
العلمي والأدبي وكذلك ال�صف احلادي
ع�رش بق�سميه بالإ�ضافة �إلى ال�صف
العا�رش.
و�أث��ار ا�سم ُم�رسب االختبارات �ضجة
وانت�شار ًا وا�سع ًا يف مواقع التوا�صل
االجتماعي وخا�صة «تويرت» حيث
هن�أه الطالب على تفوقه على وزارة
ال�ترب��ي��ة وط��ل��ب��وا م��ن��ه اال�ستمرار
حتى النهاية وهو ال�سبب الرئي�سي
لتفوقهم وجناحهم بدرجات مرتفعة
وحتى ترتاجع الوزارة عن االختبارات
ال�صعبة والفلكية التي تو�ضع ،وتدر�س
تخفيف املناهج على الطالب.
و�أك���د ع��دد م��ن ال��ط�لاب على موقع
التوا�صل االجتماعي «ت��وي�تر» �أن
الغ�ش هو احلل الوحيد الجتيازهم
االخ��ت��ب��ارات املعقدة التي ت�ضعها
الوزارة ومتنوا من الوزارة ،تخفيف
العبء عن كاهلهم ور�أوا �أن ُ
امل�رسب
رادع لت�رصفات الوزارة باالختبارات
و�أك��دوا يف حالة �سهولة االختبارات
واملناهج ل��ن ي�ضطر ال��ط�لاب �إلى

الغ�ش ومتابعة ُ
امل�رسبني.
وتعجب عدد من �أولياء الأمور من عدم
ردع امل�رسبني �أو اتخاذ �إجراء قانوين
بحقهم ليكونوا �أ�سوة ملن ت�سول له
نف�سه بت�رسيب االختبارات يف الفرتات
املقبلة حتى ال يت�ساوى من در�س بجد
واجتهاد مبن مل يدر�س.
و�أك��د م�س�ؤولون ب��وزارة الرتبية �أن
ال��وزارة تعمل على احلد من الغ�ش
ب��امل��دار���س وا���س��ت��ح��داث ك��ل م��ا هو
تكنولوجي للك�شف عن الهواتف ولكن
حماوالت الوزارة تبوء بالف�شل بعد
ا�ستخدام ال�سماعات احلديثة وما
يبتاعه الطالب من �سماعات متطورة
ال تُ رى و�أقالم ب�سماعات غري مرئية
و�رشاء �أدوات من االنرتنت �أو طلبها
من �أقارب لهم يف اخلارج ويف حالة
عجزهم تباع لهم ب�أ�سعار مرتفعة
بالكويت.
وعرث يف وقت �سابق على � 20سماعة
يف جلنة واح��دة بعد التدقيق على
الطالب ومت حرمانهم وفق ًا للوائح
والقوانني التي تفر�ضها الوزارة على
من يرتكب ُجرم الغ�ش ،وهذا دليل
وا�ضح على انت�شار ال�سماعات يف
جميع املدار�س وع��دم تقبل الطالب
لالختبارات واملناهج ما يدفعهم
للغ�ش ملحاولة �إر�ضاء �أولياء الأمور
بنتائج مرتفعة.

• إحدى جلان االمتحانات

