
المحلية اخلميس
25 ديسمبر 2009

55
التربوية االثنين

5  اكتوبر 2009

6

أكدت أن التدرج في بدء العام الدراسي حقق الهدف المنشود

العمر: حضور 80% من طلبة المتوسط والرابع والخامس االبتدائي
في الفروانية دليل على زوال الخوف والهلع من اإلصابة بإنفلونزا الخنازير
استقرار جميع الميزانيات سواء التعليمية أو اإلدارية في المدارس والميدان يعد واقعًا الختبار العمل ومعرفة الكفاءة في العطاء

الشيخ علي العبداهلل وبدرية اخلالدي في أحد الفصولترحيب بالشيخ علي العبداهلل حلظة وصوله لتفقد احدى املدارس

جولة تفقدية على احدى املدارس

بعض الطلبة اتخذ اجراءات وقائية

ازدحام مروري في اليوم األول لدوام املتوسط والرابع واخلامس االبتدائي

فحص أحد الطلبة يسرى العمر خالل جولة على مدارس الفروانية

أكدت مدير عام منطقة الفروانية التعليمية 
يسرى العمر أن التدرج في بدء العام الدراسي 
للوقاية من تداعيات مرض H1N1 او ما يعرف 
بإنفلونزا اخلنازير حقق الهدف املنشود حيث 
واصلت اإلدارات املدرسية استعداداتها لتهيئة 
كافة السبل الس����تقبال ابنائنا وبناتنا الطلبة 

فور التحاقهم في املراحل التعليمية.
وقالت العمر في تصري����ح صحافي عقب 
جولة على عدد من مدارس املنطقة مع انتظام 
طلب����ة املرحلة املتوس����طة والصف����ن الرابع 
واخلامس االبتدائي ان نس����بة حضور الطلبة 
وفق االحصائيات بلغت 80% من مجموع املقيدين 
في الس����جالت، مؤكدة ان ه����ذه االرقام تعتبر 
مطمئنة وت����دل داللة قاطعة على زوال موجة 
اخلوف والهلع وتؤكد كذلك قدرة العاملن في 
وزارة التربي����ة والصحة على املضي قدما في 
انتظام الصفوف وتوفير الرعاية التامة النطالق 
عام دراس����ي جديد. وأكدت العمر أنها ملس����ت 
احلماسة لدى الطلبة ورغبتهم في بدء عامهم 
الدراسي والتحاقهم مبقاعدهم مما يؤكد ان اجلو 
الدراسي مهيأ بشكل ممتاز، كما يؤكد ذلك ارتفاع 

نسب حضور الطلبة في املرحلة الثانوية والذي 
تدرج حتى وصل لنسب طبيعية، موضحة ان 
املنطقة التعليمية وكافة العاملن بها يبذلون 
قصارى جهدهم لضمان افضل السبل النطالق 
العام الدراسي وتهيئة االجواء ألبنائنا وبناتنا 

الدارسن في املراحل املختلفة.
واشارت العمر الى ان املنطقة شكلت فرق 
عمل تواصل بذل كافة اجلهود لضمان مواجهة 
اي طارئ � ال س����مح اهلل � حيث شكلت في كل 
مدرس����ة فرقا للتدخل السريع ملتابعة حاالت 
الطلبة الصحية عبر تنسيق كامل مع العيادة 
املدرسية وكذلك مت توفير املستلزمات الطبية 
اخلاصة كاملعقمات واألقنعة مؤكدة ان العمل 
يتم بكل شفافية سواء في االجراءات املتخذة 
عبر تعليمات وزارة التربية بهذا الشأن او في 

االعالن عن اي حالة قد حتدث في املستقبل.
وحول الشأن التعليمي في االدارات املدرسية 
قالت: انه مت اس����تقرار كافة امليزانيات سواء 
التعليمي����ة او االدارية ف����ي املدارس موضحة 
انه مت توفير الكتب املدرسية وتوزيعها على 
الطالب اضافة لتزويد املخزن الفرعي باملنطقة 

بالتعليمات لتوفير اي نقص في اعداد الكتب، 
مبينة ان اجلوالت التفقدية التي تتم على املدارس 
من قبل املدراء مراقبي املراحل تساهم في سد 
اوجه القصور في اي جانب اذا ما وجد وتؤكد 
مدى االستعدادات مبينة اهمية االطالع املباشر 
على انطالق العام الدراسي كون امليدان يعد واقعا 

الختبار العمل ومعرفة الكفاءة في العطاء.
وثمنت العمر دور أولياء األمور في املساهمة 
في تخطي الظروف املصاحبة لبدء العام الدراسي 
مبينة ان مد جسور التواصل بن املدرسة والبيت 
من الضروريات لضمان افضل حتصيل علمي 
ألبنائنا الدارس����ن عبر فتح قنوات التواصل 
م����ن اجل التعاون الذي ينصب في النهاية في 
مصلح����ة االبناء لتذليل كاف����ة الصعاب الفتة 
كذلك الى جهود االدارات املدرسية واستعداداتها 

لضمان عام دراسي خال من العوائق.
هذا وشملت جولة مدير عام املنطقة عددا من 
مدارس املرحلة املتوسطة واالبتدائي حيث رافقها 
مدير ادارة األنشطة ومدير الشؤون االدارية ناجي 
الزامل ومدير الشؤون التعليمية انور العنجري 

ومراقبي املراحل التعليمية الثالث.

والس����بل النتظام أبناءنا الطالب 
والطالبات في املدارس، حيث ان 
نسبة احلضور 95% تقريبا كما مت 

توفير املعقمات واملطهرات.

ملعلمي ومعلمات مدارس املنطقة 
لكيفية التعامل مع مرض انفلونزا 
اخلنازير وأشادت اخلالدي بإدارات 
املدارس لتهيئتهم الظروف املناسبة 

كان����ت حالة مرضي����ة حتى ولو 
كان مجرد اشتباه يحول فورا الى 
املركز الصحي. وأشارت اخلالدي 
الى انه مت اعطاء دورات تدريبية 

نركز على الوقائية بالدرجة األولى 
حيث مت تخصيص احلصة األولى 
التعرف  لش����رح املرض وكيفية 
اذا  عليه والوقاية منه، وأضافت 

العيادات جلميع مدارس املرحلة 
االبتدائية وج����ار العمل لتجهيز 
العي����ادات الطبية جلميع مدارس 
املرحلة املتوسطة.  وقالت اخلالدي: 

الطبية طيلة اليوم الدراسي.
وأعرب العبداهلل عن سعادته 
للمعنويات العالية للطلبة، حيث 
تس����ير األمور بصورة طبيعية، 
ومتن����ى ان يكون الع����ام احلالي 
كاألعوام الس����ابقة وان متر هذه 
األزم����ة دون أي مش����اكل صحية 

ألبنائنا الطالب والطالبات.
العب����داهلل باجلهود  وأش����اد 
التعليمية  املبذولة من املنطق����ة 
وإدارات املدارس عبر التجهيزات 
االحترازية والوقائية من هذا املرض 

ومنع انتشاره.
من جانبها، أكدت مديرة منطقة 
التعليمية بدرية  الكبي����ر  مبارك 
اخلالدي جاهزية 20 عيادة مدرسية 
في عدد م����ن املدارس من مختلف 
املراحل الدراس����ية مع بداية دوام 
املرحلة الثانوية األسبوع املاضي 
واليوم )امس( انتهينا من جتهيز 

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

وذلك  العلني  باملزاد  يلي  فيما  املو�شوف  العقار  بيع  عن  الكلية  باملحكمة  الكتاب  اإدارة  تعلن 

يوم االربعاء املوافق 2009/10/21م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2004/327 بيوع/2.

املرفوعة من:    ال�شركة الكويتية ال�شترياد ال�شيارات

�شـــــــــــــــــد:    1- دعيج علي عبدالرحمـن الدعيج 2- بنك برقان )خ�شم مدخل( 3- البنك 

التجاري الكويتي )خ�شم مدخل( 4- بنك البحرين والكويت )خ�شم مدخل( 5- بنك اخلليج 

)خ�شم مدخل( 6- بنك الكويت وال�شرق االأو�شط )خ�شم مدخل( 7-  �شركة اخلليج للتاأمني 

)خ�شم مدخل( 8- ورثة املرحوم /فهد عبدالرحمن الياقوت وهم : )خ�شم مدخل( 1- لولوة 

اأحمد الياقوت 2- خالد فهد عبدالرحمن خالد الياقوت 3- في�شل فهد عبدالرحمن خالد 

خالد  عبدالرحمن  فهد  فاطمة   -5 الياقوت  خالد  عبدالرحمن  فهد  طيبة   -4 الياقوت 

الياقوت 6- غنيمة فهد عبدالرحمن خالد الياقوت 9- �شغري مطلق ح�شني ال�شمري )خ�شم 

ال�شيارات  �شركة   -11 مدخل(  )خ�شم  انرتنا�شيونال  اك�شرب�س  امريكانا  �شركة   -10 مدخل( 

الكويتية للتجارة )خ�شم مدخل( 12- �شركة عبا�س احمد ال�شواف واإخوانه )خ�شم مدخل( 

13- الهيئة العامة لال�شتثمار ب�شفتها مديرا لتفلي�شة/ دعيج علي عبدالرحمن الدعيج .

ويف الق�شية رقم : 2006/136 بيوع /2

املرفوعة من :  البنك التجاري الكويتي

�شـــــــــــــــــد: 1- دعيج علي عبدالرحمـن الدعيج  2- �شركة عبا�س احمد ال�شواف )خ�شم مدخل( 

3- �شركة امريكانا اك�شرب�س انرتنا�شيونال )خ�شم مدخل( 4- �شركة ال�شيارات الكويتية للتجارة 

)خ�شم مدخل( 5- بنك برقان )خ�شم مدخل( 6- ال�شركة الكويتية ال�شترياد ال�شيارات )خ�شم 

مدخل( 7- الهيئة العامة لال�شتثمار ب�شفتها مديرا لتفلي�شة/ دعيج علي عبدالرحمن الدعيج.

اأواًل: اأو�صاف العقار:   يقع العقار يف منطقة ال�ساملية - قطعة 12 - �سارع 3 - جادة 5 - ق�سيمة 10 - وم�ساحته 859م2 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 79/2171. العقار عبارة عن عمارة تتكون من دور اأر�سي + دور اأول + دور ثاين وتقع على �سارع 

واحد وموؤجرة للغري بالكامل. الدور الأر�سي يتكون من �سقتني وتتكون ال�سقة من غرفتني + حمام + مطبخ و�سالة و�سقة 

تتكون من غرفة + حمام ومطبخ. الدور الأول يتكون من 4 �سقق والدور الثاين يتكون من 4 �سقق ال�سقة تتكون من �سالة 

+ �سالون + غرفة + حمام + مطبخ. يوجد يف العقار ملحق ودكان. التكييف عادي والواجهات من اجلريي واحلالة العامة 

للعقار قدمية.

 ثانيا: �صروط املزاد:

اأوالً  : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 360855 د.ك »ثالثمائة و�ستون األف وثمامنائة وخم�سة وخم�سون دينار كويتي«. وي�سرتط 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب 

خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�سي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�سروفات ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�س اجلل�سة 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة الع�سر 

م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم 

املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب 

املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين لإجراءات البيع وعلى م�سئوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سئولية.

 تا�صعـًا: يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيه: 1 - ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر بقوة القانون 

ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة : يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن 

اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

ممار�سة رقم 2010/2009/1

A.B.C&D سيانة عدد )11( م�سعد مببنى البلدية الرئي�سي�

�إعـالن رقم )2009/146(

 )11( عدد  �صيانة  ممار�صة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

لل�صروط  طبقًا   A.B.C.&D الرئي�صي  البلدية  مببنى  م�صعد 

واملوا�صفات العامة واخلا�صة الواردة يف وثائق املمار�صة املذكورة 

والعقود  املناق�صات  اإدارة  من  عليها  احل�صول  ميكن  والتي  اأعاله 

30 د.ك  )مراقبة امل�صرتيات( وذلك مقابل طوابع مالية بقيمة 

)ثالثون ديناراً فقط الغري( غري قابلة للرد.

علمًا باأن اآخر موعد الإيداع العطاءات يف ال�صندوق املخ�ص�ص 

باإدارة املناق�صات والعقود بالبلدية الرئي�صية - مبنى الوزير- 

يوم  ظهر  من  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف  هو  العا�صر  الدور 

االثنني املوافق 19 /10/ 2009م لال�صتف�صار تليفون: 22401044 

ف�ص  تاريخ  من  يومًا  ت�صعون   )90( ملدة  العطاءات  وت�صري 

املظاريف اخلا�صة بها، وتبلغ قيمة الكفالة االأولية 2 %)اثنان 

خطاب  اأو  م�صدق  �صيك  �صورة  يف  العطاء  قيمة  من  باملائة( 

�صمان على اأن تكون الكفالة �صاحلة طوال مدة �صريان العطاء، 

علمًا باأن هذه املمار�صة غري قابلة للتجزئة.

مدير عام البلدية

بلدية �لكويت
اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

)محمد ماهر(

الخالدي: نسبة الحضور 95% ولدينا 20 عيادة مدرسية

محافظ مبارك الكبير: عودة العيادات الطبية للمدارس مطلب شعبي
ق����ام بها عل����ى عدد م����ن مدارس 
احملافظة لالطمئنان على جاهزيتها 
واستعداداتها: »رب ضارة نافعة« 
فقد عادت العيادات الطبية للمدارس 
وهذا كان مطلبا ش����عبيا س����واء 
من أولياء األمور أو املس����ؤولن 
ووجودها يعطي طمأنينة ألولياء 
األم����ور ان ابناءهم حتت املراقبة 

عبدالهادي العجمي
أكد محافظ مبارك الكبير الشيخ 
علي العبداهلل ان احملافظة على أمت 
االستعداد لتقدمي العون واملساعدة 
جلميع مدارس احملافظة ملواجهة 

مرض انفلونزا اخلنازير.
العب����داهلل في تصريح  وقال 
التي  للصحافين خ����الل جولته 

لجنة عليا برئاسة الوكيلة لمتابعة تنفيذ الخطط الوقائية بالمدارس
شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جلنة عليا رئيسية ملتابعة تنفيذ وتوفير متطلبات 
اخلط����ط الوقائية ملواجهة وباء H1N1 في جميع مدارس 
الوزارة برئاسة وكيلة وزارة التربية وعضوية الوكالء 
املس����اعدين للتعليم النوعي واخلاص والتعليم العام 

ومديري عموم املناطق التعليمية.
وتختص اللجنة باالش����راف ومتابعة اعمال اللجان 

وفرق العمل املختلفة التي مت تشكيلها في مختلف مواقع 
العمل التربوية وتقييم ادائها واتخاذ االجراءات الالزمة 
في هذا الصدد والعمل على ضمان تنفيذ جميع التوصيات 
واالجراءات الطبية املطلوب تنفيذها داخل مدارس الوزارة 
للوقاية من الوباء وتوفير املستلزمات واالدوات املطلوبة 
لتنفي����ذ االجراءات الوقائية وضب����ط عمليات االتصال 
باجلهات املختصة خارج الوزارة والتعاون والتنسيق 

معها في سبيل مواجهة الوباء ولرئيس اللجنة االستعانة 
مبمن يراه مناسبا وضمه الى عضوية اللجنة وتكليف 
من يراه مناسبا للقيام بأعمال مقرر اللجنة وضمه الى 
عضويتها وتقوم اللجنة بعقد اجتماعاتها في اثناء وخارج 
اوقات الدوام الرئيسية بدعوة من رئيسها وستصرف 
لرئيس واعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة وفقا ملا 

حتدده وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي.


