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33 ألف طالب يخوضون اختبارات »الثاني عشر« اليوم 

والعيسى: ال تساهل في تطبيق اللوائح

د.هيثم االثريد.بدر العيسى

محمود الموسوي ـ هالة عمران 

التربية ووزير  أكد وزي���ر 
التعليم العالي د.بدر العيس���ى 
ان الوزارة ل���م تدخر جهدا من 
أجل تأمني أفضل األجواء النطالق 
اختبارات الصف الثاني عش���ر 
في القس���مني العلم���ي واألدبي 
اليوم )األح���د(، مجددا طمأنته 
للطلبة بأن االسئلة ستكون في 

مستواهم.
وأض���اف د.العيس���ى لقد 
حرصنا على توفير كل ما يلزم 
لتمكني الطالب والطالبات من اداء 
االمتحانات بكل سهولة ويسر، 
خصوصا ان نتائجها س���تحدد 
مسار حتصيلهم العلمي فضال 

من جانبه، أكد وكيل وزارة 
التربية د هيثم األثري االستعداد 
التام لدى كل القطاعات واالدارات 
ال���وزارة إلجراء  ف���ي  املعنية 
االختبارات النهائية للصف الثاني 
عش���ر في جو يؤمن االطمئنان 

والراحة للطلبة.
وب���ني د.األث���ري ان ع���دد 
طلب���ة الص���ف الثاني عش���ر 
الذين سيخوضون االختبارات 
يبل���غ 32871 طالب���ا وطالبة، 
العلمي  القسم  منهم 17620 في 
و15251 في القسم األدبي، الفتا 
إلى انه يضاف اليهم 950 طالبا 
وطالبة في التعليم الديني الذين 
انطلقت اختباراتهم في 19 مايو 

اجلاري.
وذكر أن 24334 طالبا وطالبة 
من طلبة الثانوي���ة العامة في 
مدارس التعليم العام و8460 في 
التعلي���م اخلاص باإلضافة إلى 
77 طالب���ا وطالبة في »التربية 
التوفيق  اخلاص���ة«، متمني���ا 
والنجاح ومستقبال زاهرا جلميع 
الطلبة. وفي السياق نفسه، أكد 
مدير عام االدارة العامة ملنطقة 
حولي التعليمية أنور العنجري ان 
منطقة حولي التعليمية استعدت 
الس���تقبال طلبة الصف الثاني 
عشر وذلك بتنظيم اجتماعات 
موس���عة مع املي���دان التربوي 
اضافة الى االجتماعات املنعقدة 
بني مراقب���ي املراحل التعليمية 
ومديري املدارس وذلك لالطمئنان 
على جهوزي���ة املدارس وجلان 
االختبارات وتوفير اجلو املناسب 

واالختبار املريح للطلبة.
وأش���ار العنج���ري الى ان 
املنطقة ش���كلت فرقا للطوارئ 
وذلك حلل اي مشكلة تقع خالل 
هذه الفت���رة احلرجة وتفاديها 
بشكل سريع سواء على صعيد 
الصيانة الهندسية للمدرسة أو 
أي طارئ آخ���ر. من جهته ذكر 
املوجه الفني العام ملادة التربية 
اإلسالمية باإلنابة جاسم املسباح 
أن التوجيه الفني العام للمادة 
أع���د مجموعة من اإلرش���ادات 
والتوجيه���ات اخلاصة بفترة 
االختب���ارات لرف���ع مس���توى 
أداء الطلبة وتهيئتهم نفس���يا 
خلوضها، الفتا إلى االنتهاء من 
تسليم كل االختبارات اخلاصة 
باملرحلة الثانوية إلى املسؤولني 

املعنيني بالوزارة.

عن انها مقياس لقدراتهم، الفتا 
ف���ي الوقت ذاته إل���ى أن هذا ال 
يعني التساهل في تطبيق الئحة 

االختبارات.

شركة اخلليج گلينگر للتجارة العامة
وجميع العاملني فيها

يتقدمون
بأحر التعازي القلبية وصادق املواساة من

السيد/ لؤي جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي

وعموم آل اخلرافي الگرام 
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

العم/ جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلني الله القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان 

تتقدم

اجلمعية الطبية الگويتية
بأحر التعازي القلبية واملواساة من

عــائلة الـــخـرافـي الـــگـرام
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى

جاسم محمد عبداحملسن اخلرافي
رئيس مجلس األمة السابق

سائلني املولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ويسگنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

جمعية املعلمني الكويتية

مركز ارتقـــــــاء
ارتق.. مع معلمـــيـــــن
ذوي گفاءة عالية
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دورات الدور الثاني
لطالب املرحلة املتوسطة

ارتق.. مع جهاز إشرافي
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