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االحتاد الكويتي للمزارعني

منا�شــدة �إلـى

ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح حفظه اهلل
اأمـيــر الـبــالد املـفـــدى

�صــاحــب ال�صــمــو

رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للمزارعني

منا�شدة من مزارعي الكويت يف �شمال البالد وجنوبها
اإىل الوالد ح�شرة �شاحب ال�شمو اأمري البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه 

مل�شاعدتهم يف حل م�شاكلهم ب�شاأن

اال�صتعجال يف �صرف مبالغ دعم االإنتاج النباتي
ومبالغ تعوي�س اأ�صرار ال�صقيع

والتي اأثر عدم �شرفها حتى الآن على قدرات املزارعني املادية مما اأدى اإىل عدم 

مقدرتهم على متابعة ن�ش��اطهم الزراعي والتي عّر�شت العديد منهم ملُ�شاءلت 

قانونية من جراء الديون التي تراكمت عليهم ب�ش��بب عدم اإ�شتالم تلك املبالغ 

امل�شتحقة لهم منذ ما يقارب الع�شرة اأ�شهر.

اإننا نتوجه اإىل مقام �ش��موكم الكرمي حفظكم اهلل ورعاكم ذخراً لأهل الكويت 

اآمل��ني م��ن لدن �ش��موكم تدخلك��م العاج��ل وتقدمي عونك��م ال�ش��امي لأبنائكم 

املزارعني دعمًا من مقام �ش��موكم الرفيع حلا�ش��ر وم�ش��تقبل القط��اع الزراعي 

يف الكوي��ت ولرفع املعاناة الكبرية الت��ي يواجهها اأبنائكم املزارعني والتي باتت 

تهدد معي�ش��تهم وحياتهم الأ�ش��رية بعد اأن جاهدنا يف الفرتة املا�شية وطرقنا 

اأبواب امل�ش��ئولني جميعًا دون فائدة وواجهنا عدم ا�شتجابة من م�شئويل الهيئة 

العامة ل�شئون الزراعة وال�ث�روة ال�شمكية ووعوداً مل تفي بها حتى الأن.

وزارة التعليم العايل

�إعـــالن
تعلن وزارة التعليـم العـالــي 

عن فتح باب الت�صجيل خلطة بعثات الوزارة )الأ�صلية( 

للعام الدرا�صي 2011/2010

خلريجي العامني الدرا�صيني )2009/2008 - 2010/2009( من حملة الثانويات التالية :

- الثانوية الأمريكيـــة  - الثانوية العامة النظام املوحد  

- الثانويــــة الإنـــجــــليـــزيـــــة            - ثانوية املعهد الديني

يـــــوم االثنني 2010/7/12م على فرتتني  املــــــوافـــــق 2010/6/21م وحــــتـــى  يــــوم االثنني  اعتـــبـــــارًا من  الت�سجيــل  يبداأ 

�سباحية وم�سائية :

ال�سباحية : من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وحتى الثانية ع�سر ظهرًا، ويف الفرتة امل�سائية من ال�ساعة اخلام�سة وحتى 

ال�سابعة م�ساء الأيام ) االثنني والثالثاء واالربعاء( مببنى وزارة التعليم العايل الكائن يف ال�سويخ )املنطقة التجارية 

احلرة - ميناء ال�سويخ( امتداد �سارع فندق موفمبيك مبنى رقم )1( �سالة الت�سجيل بالدور االأر�سي، وذلك طبقا 

للمواعيد حيث اأنه اأخذ مواعيد الت�سجيل من خالل املوقع االلكرتوين للوزارة وهو :

www.mohe.edu.kw
وذلك وفق اخلطــوات التاليــة :

1- اختيار اخلدمة االلكرتونية

2- اختيار منوذج الرغبات

3- طباعة منوذج الرغبات واإح�ساره للوزارة

�صروط الت�صجيل :

1- اأن يكون الطالب كويتي اجلن�سية.

2- تقدمي �سهادة الثانوية االأ�سلية حلديثي التخرج.

من  االأمر  يهمه  ملن  �سهادة   + الكويت  جامعة  يف  املقيدين  للطلبة  الثانوية  �سهادة  عن  م�سدقة  ن�سخة  تقدمي   -3

اجلامعة على اأن ال تتجاوز �سالحية �سهادة الثانوية عن عاميني درا�سيني.

4- تقدمي البطاقة املدنية االأ�سلية للطالب وويل االأمر ون�سختني عن كل بطاقة.

5- �سرورة ح�سور ويل االأمر.

6- احل�سول على املعدالت التالية يف اختبارات التوفل واالآيلتز ، علمًا باأن الطالب �سيمنح فر�سة عام درا�سي كامل 

الإح�سار املعدل املطلوب بعد االإيفاد لدرا�سة مرحلة اللغة ، طبقا لل�سروط التالية :

- االآيلتز مبعدل ال يقل عن )5.5( نقطة اأو ما يعادله يف اختبار التوفل للدول االأوروبية وا�سرتاليا ونيوزلندا.

- االآيلتز مبعدل ال يقل عن )6.5( نقطة اأو ما يعادله باختبار التوفل لتخ�س�ص ال�سيدلة يف جمهورية اأيرلندا.

- التوفل مبعدل ال يقل عن )550( نقطة اأو االآيلتز مبعدل )6( نقاط لهوجن كوجن.

- التوفل مبعدل ال يقل عن )500( نقطة اأو االآيلتز مبعدل )5.5( لباقي الدول االأجنبية.

- التوفل مبعدل ال يقل عن )530( نقطة اأو ما يعادله يف اختبار االآيلتز لدولة قطر.

- التوفل مبعدل ال يقل عن )450( نقطة اأو ما يعادله يف اختبار االآيلتز ململكة البحرين.

ولغة  املتحــــدة  العربيـــــة  االإمــــارات  لدولة  نقاط   )6( االآيلتز مبعدل  اأو  نقطة   )550( عن  يقل  ال  التوفل مبعدل   -

الدرا�سة هي االجنليزية.

7- يجب على الطلبة املقبولني يف تخ�س�ص طب ب�سري وطب اأ�سنان يف اململكة املتحدة اجتياز )UKCAT( االإلزامي، 

     www.ukcat.ac.uk : وميكن الت�سجيل فيه من خالل املوقع االلكرتوين

في ثالث أيام اختبارات نهاية الفترة الرابعة للصف الـ 12 بالنظام الموحد

»العربي« للعلمي واألدبي بسيط ومباشر وفرصة لتجميع الدرجات
أسامة دياب

صباح امس ومع ثالث ايام اختبارات نهاية الفترة الرابعة للعام 
الدراسي 2009ـ  2010، حالة من االرتياح سادت اوساط طالب الصف 
الثاني عشر بنظامه املوحد وبقسميه العلمي واالدبي بعد ان ادوا اختبار 
اللغـــة العربية )ورقة اولىـ  ورقة ثانية(، حيث اجمع الطالب على 
ان االختبار جاء مباشرا وبسيطا في مجمله وبعيدا عن التعقيدات، 
معتبرين اختبار اللغة العربية استمرارا الختباراتهم السابقة والتي 
جاءت في مجملها في متنانول الطالب اجليد واملتوســـط، مشيدين 
باجلو العام للجان وتعاون االدارات املدرسية لتوفير االجواء املناسبة 

الداء االختبار.
فـــي البداية، اعرب الطالب عقيل البراهيم من ثانوية فلســـطني 
)القسم العلمي( عن سعادته باالختبارات التي اداها الى اآلن، حيث 
جاءتـ  على حد قولهـ  في مجملها في املتناول ومباشـــرة، فيما عدا 
اختبار الرياضيات الذي يرى انه كان به قدر من الصعوبة، مشيرا 

الى ان اختبار اللغة العربية مباشر وبسيط وجاءت اسئلته بعيدة 
عن التعقيد والغموض.

واوضح البراهيم ان ســـؤالي التعبير والنحو في الورقة االولى 
كانا في مستوى الطالب، الفتا الى استفادته على املستوى الشخصي 
من ســـؤال التلخيص الذي كان يتناول املشاكل املستقبلية وكيفية 
معاجلتها، مشـــددا على ان اجلو الهـــادئ للجان وتعاون املالحظني 
اضافة لبساطة االختبار وسهولته كل ذلك شكل جوا مميزا لالجابة 
عن االســـئلة، اما فيما يخص الورقة الثانية فأفاد بأنها كانت هدية 

من التوجيه الفني للغة العربية.
مـــن جهته، اكد الطالب مهدي خالد القالف من ثانوية فلســـطني 
)القســـم العلمي( ان الورقة االولى من اختبار اللغة العربية جاءت 
بسيطة، مباشرة وشاملة جلميع اجزاء املنهج، الفتا الى ان الصعوبة 
الوحيدة تكمن في النحو التراكمي الذي تعتمد اسئلته على ما سبق 
دراســـته في االعوام املاضية، اال ان االختبـــار في مجمله مميز، اما 

فيمـــا يخص الورقة الثانية فأكد انها لم تخرج عن ســـياق الورقة 
االولى نفســـه من حيث السهولة واملباشرة وتنوع االسئلة، مشيدا 
باختبارات هـــذا العام، معربا عن امله في ان تســـتمر على املنوال 

نفسه حتى النهاية.
اما الطالب شـــهاب عباس كرم )القسم العلمي( فأكد ان االختبار 
بورقتيه االولى والثانية كان سهال جدا ومميزا، حيث جاء في مستوي 
الطالب املتوسط، موضحا انه لم يواجه فيه صعوبة تذكر فيما عدا 
سؤال النحو الذي يحتاج لتركيز شديد نظرا لكونها مهارة تراكمية 

تعتمد على ما سبق دراسته في االعوام املاضية.
امـــا الطالب علي احمد عبداهلل فأكـــد ان طالب العلمي هذا العام 
محظوظون ألن االختبارات الى اآلن في متناول الطالب املتوسط، معربا 
عن امله في ان يستمر هذا النهج الى النهاية، مشيرا الى ان اختبار 

اللغة  العربية كان مباشرا وفرصة مميزة لتجميع الدرجات.
بدوره، اعرب الطالب سعد عبداهلل عن سعادته لسهولة اختبار 

اللغة العربية الذي كان تعويضا الدائه في مادة الرياضيات، موضحا 
ان الورقة االولى كانت مباشرة وكذلك الورقة الثانية، معربا عن امله 

في ان تكون االختبارات املقبلة على الوتيرة نفسها.
مـــن جهته، اكد الطالب احمد عماد الكندري )القســـم االدبي( ان 
الورقة االولى جاءت متوقعة ومباشرة وضمن افكار الكتاب املدرسي، 
امـــا الورقة الثانية فكانت متنوعة وتعتبـــر فرصة مميزة للطالب 

املتوسط لتجميع اكبر قدر من الدرجات.
بدوره، اكد الطالب عبداهلل فاضل )القســـم االدبي( ان االختبار 
هدية، فهو مباشر وبســـيط ويغطي كل اجزاء املنهج، مشيدا بدور 

املدرسة في تهيئة اجلو املناسب لالختبار.
اما الطالب يوسف حامد احلبيب )القسم االدبي( فأكد ان اختبار 
اللغة العربية جاء واضحـــا وبعيدا عن التعقيدات، اال ان املالحظة 
الوحيـــدة عليه هي كثرة افكار ســـؤال التلخيـــص مما يتعذر معه 

اختصار االفكار في سبعة اسطر.

الممتحنون في ثانوية صباح الناصر في الجهراء:

أسئلة اللغة العربية سهلة ولم تخرج عن إطار المنهج
عادل الشنان

عبر عدد مــــن املمتحنني في 
ثانوية صباح الناصر الصباح 
العلمي واألدبي في  للقســــمني 
منطقة اجلهــــراء عن رأيهم في 
العربية. وقال  اللغــــة  امتحان 
الطالب عبداهلل العجمي )أدبي( 
ان جميع األسئلة املطروحة سهلة 
جدا وميكن ألي طالب مهما كان 
مستواه الدراسي اإلجابة عليها 
كما انها لم تخرج عن اطار املنهج 
واملراجعات والتمارين التي وزعها 
املعلمون على جميع الطلبة في 
نهاية العام الدراســــي من اجل 
االستفادة منها في كيفية التعامل 
مع االختبارات دون قلق او توتر. 
واستدرك بقوله: لكن ما يضايقنا 
هو عدم وجود تكييف مناسب او 
ضعفه داخل اللجنة وهذا األمر 
سبب لنا الكثير من االزعاج في 
ظل هذا املناخ احلار جدا، كما انه 
يؤثر على قــــوة تركيز الطالب 

خالل زمن االختبار.
بــــدوره أيد الطالــــب محمد 
العنزي )أدبي( زميله عبداهلل 

مت تدريسه من قبل املعلمني طوال 
العام الدراسي.

الطالب يوسف  بدوره أشاد 
العازمي )علمي( بالدور الكبير 
الــــذي قام بــــه مدير املدرســــة 
واملشرفون على جلان االختبارات، 
مبينــــا ان االختبار لم يخل من 
فــــي بعض  بعــــض الصعوبة 
األسئلة لكن املدة الزمنية كانت 
كافية للتفكير في ايجاد احللول 
الصحيحة للمسائل املطروحة، 
كما ان جميع األسئلة كانت من 
املراجعات واالختبارات  صميم 
التدريبيــــة التــــي وفرهــــا لنا 
ان  الــــى  املدرســــون، مشــــيرا 
املشرفني على اللجان يتمتعون 
بحس أبوي عال تبني من خالل 
تفانيهم في تعاملهم مع الطلبة 
سواء امللتزمني بالقوانني او غير 
امللتزمني والذين يعتمدون على 
الغش من خالل ازعاج زمالئهم 

او بالبراشيم.
وقال الطالب ناصر الظفيري 
)علمي( ان ســــهولة وصعوبة 
األســــئلة متفاوتة من مادة الى 

اخرى ولكن بصفــــة عامة كنا 
نتوقع ان تكون أصعب من ذلك 
وبقدر ما كان هذا األمر يؤرقنا 
قبل بدء االمتحانات أصبح اآلن 
مطمئنا جدا حيث بدأنا نشعر 
ان اجلهد الذي بذلناه بدأ يؤتي 
ثماره بصورة ممتازة وأكثر مما 
كنا نتوقع، مبديــــا تفاؤله بأن 
تكون نســــب النجاح هذا العام 
أكثر من األعوام األخرى في حال 
استمرار االختبارات على نفس 
الوتيرة وشاكرا جميع املشرفني 
علــــى اللجان ملــــا يبذلونه من 
جهد لتوفير األجواء املناســــبة 

للطلبة.
وبــــدأ الطالب عبداحملســــن 
الهاجري )علمي( بتوجيه الشكر 
جلميع معلميــــه على جهودهم 
التي بذلوها خالل العام الدراسي 
باالضافة الى القائمني على اللجان 
حيث قاموا بتوفير احتياجات 
الطلبــــة من أقالم ومــــاء وإبداء 
النصح واإلرشاد، مؤكدا على ان 
االختبارات في غاية السهولة ملن 

اجتهد وحرص على دروسه.

العجمي في شقي حديثه حيث 
اكد سهولة اإلجابة على األسئلة 
في االختبارات الثالثة التي قاموا 
بأدائها وأكد ان مشكلة التكييف 
باتت تؤرق الطلبة وتكون مصدر 
ازعاج حقيقي في ظروف خاصة 
باختبارات طلبة الثانوية العامة 
النهائية من املفترض ان يكون 
قد مت الترتيب لها مســــبقا من 

قبل جميع القائمني عليها حتى 
تكون مناسبة لطبيعة االختبارات 

والطلبة ومشرفي اللجان.
من جهته، كشف الطالب محمد 
اخلالدي )أدبي( عن استيائه من 
معاملة املشــــرفني على اللجان 
بحيث يكونون أشداء على جلان 
ويتركون احلبل على الغارب في 
جلان أخرى، وتبني لنا ذلك جليا 

من خالل مشاهدة بعض الطلبة 
وهم يقومون برمي »البراشيم« 
بعد نهاية االختبار ويتحدثون 
عن مســــاعدة املشرفني لهم في 
ذلك باالضافة الى ارتفاع درجة 
احلرارة داخل اللجان بسبب عدد 
الطلبة الكبير وضعف التكييف، 
مؤكدا على سهولة االختبارات 
وانها لم تخرج عن املنهج الذي 

اطمئنان بني طالب الثاني عشر المتحان اللغة العربية

حسين البريكان
تباينت آراء طالب ثانوية عبداهلل األحمد في منطقة جابر العلي 
بخصوص اختبار اللغة العربية )الورقة الثانية( بينما اتفقوا على 
ســـهولة االختبار في الورقة األولى املختصة بالتعبير والتلخيص 
واتفقوا على صعوبة السؤال التطبيقي الذي يأتي من خارج املنهج 
»تعتبر هذه املدرسة منوذجية ومتطورة لوجود أجهزة تلفاز إرشادية 

توجه الطلبة لصفوفهم« .
قال محمد الهولي )أدبي( ان االمتحان ســـهل جدا ولم يواجه اي 
مشـــاكل واي صعوبات وجاءت األسئلة واضحة وجاء بالعديد من 
أســـئلة اإلعراب واالستخرج كما انه في املنهج احلالي، وأكد الهولي 

انه كان مستعدا لالختبار منذ فترة سابقة وسهل علي االختبار.
أكد صالح الشمري )علمي( ان مستوى االختبارين جيد وشامل 
جلميع املســـتويات، كما جـــاءت 3 دروس من اصل 8 وجاءت كذلك 
ســـهلة على غير املتوقع وليســـت متوقعة كما نشكر الوزارة على 
التعاون وسهولة االمتحانات، كما متنى أال تكون هناك فترتان نظرا 

حلرارة الطقس الشديدة.
وأشار نواف احلمدان )أدبي( الى ان التعبير الثاني الذي يخص 
الرياضة أعطى الطلبة مساحة كبيرة في الكتابة وساعد على سرد 
الكالم واألفكار، والنحو بســـيط وخدم الطلبة في رفع درجاتهم من 

خالله، ومن ناحية األدب وفنونه والبالغة كانت جيدة.
أوضح عبدالوهاب املطيري )علمي( ان االختبار فيه سهولة نوعا 
ما، كما كان هناك بعض األســـئلة املبهمة غير املفهومة، فمثال درس 
الغبطة جاءت فيه أسئلة غير مفهومة وغير عامة، اما القواعد فكانت 
سهلة وسلسة، اما الورقة الثانية وكانت كمية االمتحان كبيرة وأفضل 
ما يوجد باالختبار كثرة االختيارات، واشـــار الى ان التعبير سهل 
وشامل وأفكاره عدة ويجعل الطالب يسرد في الكتابة، واوضح ان 
التلخيص 7 أســـطر من فقرة 21 سطرا وحجم الفقرة كبير وبني ان 

تاريخ األدب بسيط لصغر حجم كتاب تاريخ األدب.

الممتحنون في ثانوية عبداهلل األحمد: 
السؤال التطبيقي صعب نوعًا ما


