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2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

2
9

تعديل كيان قانوين

الزين  مـــطـــعـــم  �ـــســـركـــة  تـــعـــلـــن 

الدويل / حممد فرج ال�سمري 

و�ــســريــكــتــه. عــن تــعــديــل الكيان 

الــــقــــانــــوين لــلــ�ــســركــة مــــن ذات 

اإىل  حمــــــــــــــدودة  مـــــ�ـــــســـــوؤولـــــيـــــة 

تــ�ــســامــنــيــة . الــــرجــــاء ممـــن له 

اعرتا�ض مراجعة وزارة التجارة 

خالل الفرتة القانونية .

لاليجــــار

ت: 66676672

كما يوجد �شقق ديلوك�س يف ال�شرق 

قرب م االميــري غرفتني + �شالــــة 

+ حمامني ومطبخ

مكتب يف قلب العا�شمة

بال�شاحلية �شارع علي ال�شامل 

بجوار بنك الت�شليف 180 مرت

لالإيجـار

بناية جديدة
تتكون من :  1( 40 �ســقـــة

2( �سرداب م�ساحة 675مرت

خيطان ال�سمايل

9 7 9 0 6 6 5 8

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

د.موضي احلمود

»التربية«: عدم احتساب الموسيقى لـ »المتوسط« ضمن النجاح والرسوب معتمد منذ الصيف
مريم بندق

أعلنت وزارة التربية ان قرار عدم 
احتس���اب مادة التربية املوسيقية 
ضمن مواد النجاح والرسوب اتخذ 
منذ عطلة الصيف، مشيرة الى انه 
بناء على ذلك مت تعديل وثيقة املرحلة 
املتوسطة. وأوضحت الوزارة ان مادة 
التربية املوسيقية مادة اختيارية في 
املرحلة الثانوية ضمن مواد االختيار 
احل���ر التي يختاره���ا الطالب، هذا 
وعلمت »األنباء« ان إجمالي الطلبة 
الذين اختاروا دراسة مادة التربية 
املوسيقية في املرحلة الثانوية يبلغ 

7 آالف طالب وطالبة.
الى ذل���ك، قال���ت د.احلمود ان 
مقابالت توظي���ف املعلمني البدون 
حتددها التواجيه الفنية في الوزارة 
بناء عل���ى التخصص���ات املتاحة 
واالحتياجات الفعلية، مجددة التأكيد 
على رغبة الوزارة وتوجهها اجلاد 
في استثمار جميع أصحاب الكفاءات 
التربوية من املعلمني من غير محددي 

اجلنسية.
هذا وتأكيدا ملا انفردت بنش���ره 

البطولة اخلليجية املدرسية لكرة القدم 
حتت سن 14 عاما والتي استضافتها 
الكويت مؤخرا. وأعلنت احلمود ان 
تنويع مسار التعليم الثانوي جزء 
أساسي من خطة الوزارة واملتضمنة 
في برنامج عمل احلكومة اجلديدة، 
موضحة ان اخلطة تتضمن إنشاء 
مدرسة رياضية، وأخرى للفائقني 

وثالثة للتعليم الفني املهني.
وأكدت د.موضي: تتم اآلن دراسة 
تنفيذ هذه الطموحات في إطار خطة 
مشاريع تطوير التعليم والتي تأتي 
بصورة شمولية وتتضمن اجراءات 
االرتقاء بالتعليم العام والتي يعتبر 
اجلانب الرياضي جزء أساسي منها، 
مبا يحتاج من مالعب مدرسية مجهزة 
وأنشطة ونواد بهدف خلق الشخصية 
املتوازنة للطالب بتلبية احتياجاته 
األساس���ية عند شغل أوقات الفراغ 
فيما يفيد بناء اإلنس���ان الكويتي 
بصورة متكامل���ة، وأثنت الوزيرة 
على دور التواجيه الفنية للتربية 
البدنية وجميع القائمني على البطولة 

وأولياء أمور الطلبة.

»األنباء« امس حتت عنوان »تأجيل 
الدراسة في مدارس التربية اخلاصة« 
كش���فت وزيرة التربية عن موافقة 
وزارة الصحة عل���ى قرار التأجيل 
حفاظا على س���المة وصحة أبنائنا 

من ذوي االحتياجات اخلاصة.
ج���اءت تصريح���ات الوزيرة 
للصحافيني عقب تكرميها صباح امس 
الطلبة الذين تبوأوا املراكز األولى في 

7 آالف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية اختاروا دراسة التربية الموسيقية

وزيرة التربية: لن نبخس حق
التواجيه الفنية وما يعتمدونه سيقّر

أشادت وزيــرة التربيـــة ووزيـــرة التعليـــم 
العالـــي د.مــوضي احلمود بجهود التواجيـــه العامة 
الفنيـــة والتواجيـــه األولـــى واملوجهـــني الفنيـــني 
جلميـــع التخصصــات الدراسيــة. وقالت الوزيـرة 
احلمود: نقدر ونثمن جهود زمالئنا في التواجيه الفنية 
التي تصب في مصلحة تطوير التعليم ومواكبة التغييرات 
لالرتقاء مبصلحة الطالب الذي هو محور العملية التعليمية 
وجميع جهودنا تصب في النهاية لتحقيق هذا الهدف 
ــرحت الوزيرة اجلهود التي قامت بها  ــمى. وش األس
التواجيه الفنية طوال عطلة الصيف على وثيقة املرحلة 
ــالت التي مت اعتمادها  ــطة والتي أثمرت التعدي املتوس
وأحيط بها أهل امليدان من العاملني في املدارس. وقالت 
ــن هدفنا جميعا في حتقيق تطوير  الوزيرة انطالقا م
التعليم فإن ما تعتمده التواجيه سيقر من جانبنا ولن 

نبخسهم حقوقهم ودورهم احلقيقي.

مريم بندق
التربية  أص����درت وكيل����ة وزارة 
متاضر الس����ديراوي قرارا نص على 
منع انتقال الطلبة من املدارس احلكومية 
الى املدارس اخلاصة والعكس اعتبارا 
من االول من نوفمبر اجلاري. استند 
القرار الى االطالع على القرار رقم 9113 
الصادر بتاريخ 2001/12/3 بشأن ضوابط 
انتقال الطلبة من املدارس احلكومية الى 
املدارس االهلية والعكس، وبناء على 
موافقة مجل����س الوكالء في االجتماع 
رقم 19 لسنة 2008 بتاريخ 2008/10/11 
وبناء ايضا على ما تقتضيه مصلحة 
العم����ل نص القرار عل����ى: أوال: مينع 
انتقال الطلبة من املدارس احلكومية 
الى املدارس اخلاصة، كما مينع انتقال 
الطلبة من املدارس اخلاصة الى املدارس 
احلكومية اعتبارا من تاريخ 2009/11/1 

في العام الدراسي 2010/2009. ثانيا: 
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2009/11/1. 
يذكر أن »األنباء« انفردت في 2009/10/12 
بنشر حكم احملكمة الكلية الذي أصدرته 
بصفة مس����تعجلة ألزمت فيه وكيلة 
وزارة التربية باملوافقة على نقل طالب 
من مدرسة حكومية الى مدرسة خاصة 
بع����د انتهاء الفصل الدراس����ي االول، 
وألزمت احملكمة وزارة التربية بتحمل 
مصاريف الدع����وى، ورفضت احلجة 
املقدمة منه����ا لوجود قرار مينع ذلك. 
ونص احلكم: من املق����رر وفقا لنص 
املادة 210 من القان����ون رقم 1984/51 
في ش����أن االحوال الشخصية انه مع 
مراعاة اح����كام احلضانة يقوم الولي 
على النفس باإلش����راف على شؤون 
احملضون بحفظه وتربيته وتعليمه 
وإعداده اعدادا صاحلا، وحيث انه ملا 

كان ذلك وكانت طلبات املدعي في هذه 
الدعوى هي قضاء بأحقيته في اتخاذ 
االجراءات الالزمة لنقل ابنه من مدرسة 
حكومية الى مدرسة خاصة مع الزام 
املدعى عليه بصفته باملوافقة على ذلك 
وباملصروفات، وكان البادي من ظاهر 
االوراق هو الولي الطبيعي البنه ومن ثم 
فهو االقدر على اختيار نوعية التعليم 
التي يسلكها مبا في ذلك املدرسة التي 
يدرس فيها والتي يرى انها االقدر على 
تعليم ابنه، وكان املدعي قد اختار نقل 
ابنه ملدرسة اخرى لضعف مستواه في 
املدرسة التي يدرس بها وكانت االوراق 
قد خلت مما يفيد بوجود ما مينع ذلك 
قانونا، ومن ثم يصبح رفض املدعى 
عليه تعنتا يخول القضاء ان يتدخل 
ويقضي في الدعوى جلدية طلب املدعي 

وأحقيته فيه.

 السديراوي تمنع انتقال الطلبة من المدارس الحكومية
إلى الخاصة خالفًا لحكم المحكمة الكلية


