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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

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

االثنني املوافق 2010/2/22م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا 

- وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/63 بيوع/1.

املرفوعة من:    1- م�شك عبداهلل علي عطا اهلل   2- م�شعل عبداهلل علي عطا اهلل

3- نا�شر عبداهلل علي عطا اهلل  

 �شـــــــــــــــــد:  1- عبدالعزيز عبداهلل عطا اهلل 2- امينه عبداهلل علي عطا اهلل 3- �شهى عبداهلل 

فــــاروق عبداهلل علي عطا اهلل 5- علــي عبداهلل علي عطا اهلل  علي عطا اهلل 4- 

6- من�شور عبداهلل علي عطا اهلل 7- حممد عبداهلل علي عطا اهلل 8- راويه عبداهلل 

علي عطا اهلل 9- في�شل عبداهلل علي عطا اهلل .

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار مبنطقة الرو�صة  قطعة 5 ق�صيمة 47 منزل 13 وم�صاحته 750م2 واملو�صوف بالوثيقة رقم 

1992/2030. العقار عبارة عن بيت �صكن خا�ص يقع على �صارع واحد واجهاته من الطابوق اجلريي 

الأحمر ومكون من دورين وملحق وهو عقار قدمي وتكييفه تكييف عادي نوع �صباك ووحدات واأر�صياته 

من ال�صرياميك. الدور الأر�صي : غرفة + �صالتني + حمام. الدور الأول : 4 غرف + �صالة + حمــام. 

امللحق : 3 غرف + 3 حمامات + مطبخ + �صالة.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

كويتي«. دينار  األف  و�صبعون  وخم�صة  »ثالثمائة  د.ك   375000 قدره  اأ�صا�صي  بثمن  املزاد  يبداأ   : اأوالً  

وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�ص ذلك الثمن على الأقل اإما نقداً اأو مبوجب �صيك م�صدق من 

البنك امل�صحوب عليه اأو مبوجب خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي اعتمد 

وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت 

املزايدة على ذمته يف نف�ص اجلل�صة على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

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

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة 

من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ص 

اجلل�صة على اأ�صا�ص هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد 

املزايدة فوراً على ذمته على اأ�صا�ص الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة وليعتد يف هذه 

اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صئوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صئولية.

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

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات. 2 - حكم 

ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكناً يف العقار 

بقي فيه كم�صتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�صي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باجرة املثل«.

اأو  الق�صائم  على  املزاد  امل�صاركة يف  الفردية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  يحظر على جميع  ملحوظة هامة:  

البيوت املخ�ص�صة لأغرا�ص ال�صكن اخلا�ص عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة 

بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

احتساب مباشرة العمل من 2/14 وإدراج محضري العلوم ضمن التعاقدات و االنتهاء من إجراءات 213 وافداً

وفق ضوابط وامتيازات أهمها إعطاؤهن األولوية في اختيار المدارس الراغبات في النقل لها

الروضان لـ »األنباء«: تعيين خريجي »التربية« و»األساسية« 
اعتباراً من الفصل الثاني والوافدين بحسب الحاجة

.. وتحديد آخر موعد لطلبات جائزة سالم العلي 31 الجاري

تأهيل معلمات »األسرة والمستهلك« لتدريس المقررات العملية

حتت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تنطلق انش���طة جائزة س���مو الشيخ سالم 

العلي التاسعة للمعلوماتية. 
وقال���ت وكيلة التربية للقطاع االداري عائش���ة 
الروضان ان نش���اطات اجلائزة لهذا العام ستكون 

على مس���توى الكويت والوطن العربي اس���تمرارا 
الهدافها الرامية إلى االرتقاء بقدرات االفراد وتشجيع 
الهيئات واملؤسسات في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتص���ال من خالل اجلوائز ألفض���ل مواقع على 

شبكة االنترنت. 

واوضحت الروضان ان آلية املشاركة تعتمد على 
تسجيل املشاريع عبر النموذج االلكتروني على موقع 

.www.alsabahaward.org اجلائزة
مش���يرة الى ان املوعد النهائي لعرض الطلبات 

األحد 31 اجلاري.

مريم بندق
أعلنت وكيلة وزارة التربية 
املساعدة للقطاع اإلداري عائشة 
الروضان في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان الوزارة ستصدر 
قرارات تعيني خريجي كليتي 
التربية جامعة الكويت والتربية 
األساسية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب اعتبارا 
الدراس����ي  الفصل  من بداي����ة 
الدراسي احلالي  الثاني للعام 

.2010/2009
وقال����ت الروضان: س����يتم 
تس����ليم اخلريجني العمل على 
ان يتم توزيعهم على املدارس 
وفقا للق����رارات املنظمة لذلك، 
الوافدين  وأوضحت ان تعيني 
سيتم بحسب احلاجة، مشيرة 
الى االنتهاء من إجراءات تعيني 

213 في عدة تخصصات.
وفي هذا الص����دد خاطبت 
وكيل����ة التعلي����م الع����ام منى 
اللوغاني وكيلة القطاع اإلداري 

عائشة الروضان بخطة قطاع 
التعليم العام الستقبال الفصل 
الدراسي الثاني من العام الدراسي 
احلال����ي 2010/2009، موضحة 
باإلشارة الى كتاب إدارة املوارد 
البشرية بتاريخ 2010/1/17 بشأن 
استكمال اس����تعدادات الوزارة 
للفصل الدراسي الثاني من العام 

الدراسي 2010/2009.
وبعد االط����الع على البيان 
الذي يوضح أعداد أعضاء الهيئة 
الكويتيني(  التعليمية )غي����ر 
الذين اجتازوا املقابالت احمللية 
بنجاح حتى 2010/1/10 وعددهم 
213 معلما ومعلمة في مختلف 

التخصصات.
واستثمارا للدرجات الوظيفية 
املتاحة للعام الدراسي احلالي 

.2010/2009
ل����ذا يرجى اإليع����از جلهة 
االختص����اص نح����و البدء في 
إجراءات استيعاب األعداد، وذلك 

وفق الضوابط التالية:

� يتم احتساب مباشرة عمل 
هذه الكوادر من 2010/2/14.

� مالحظ����ة هام����ة: ال يتم 
الدرج����ات من  خص����م ه����ذه 
احتياجات الوزارة للعام املقبل 

.2011/2010
إدراج محض����ري  يت����م   �
ومحضرات العلوم ضمن دفعة 
تعاقدات الفصل الثاني في ظل 

الضوابط السابقة.
التخصصات  � فيما يخص 
ادارة  ذات العالقة باحتياجات 
مدارس التربية اخلاصة فيرجى 
التنس����يق مع قط����اع التعليم 

النوعي من قبلكم بشأنها.
على صعيد آخ����ر، أعلنت 
الوزارة عن حاجتها الى معلمني 
ومعلمات من الوافدين واملقيمني 
للعام الدراسي 2011/2010 حملة 
املؤهل اجلامعي في التخصصات 

التالية:
أوال قطاع التعليم العام:

معلمون: التربية اإلسالمية، 

اللغة العربية، اللغة االجنليزية، 
الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، 
األحياء، اجليولوجيا، الديكور، 
اإللكترونيات، احلاسوب، التربية 

الفنية، ومحضرو العلوم.
معلمات: التربية اإلسالمية، 
اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، 
الرياضيات،  الفرنسية،  اللغة 
اإللكتروني����ات،  الديك����ور، 
البدنية، احلاس����وب،  التربية 
التربية املوسيقية، ومحضرو 

العلوم..
الش����روط الواجب توافرها 
العم����ل بقطاع  للراغب����ني في 

التعليم العام:
1 � أال يقل املؤهل عن الشهادة 
اجلامعية واحلصول على تقدير 

عام ال يقل عن جيد.
2 � توافر اخلبرة احلديثة في 
مجال التعليم على أال تقل عن 3 
سنوات للمؤهالت التربوية و5 
سنوات لغير املؤهالت التربوية، 

اضافة الى ضوابط أخرى.

� البدء في إجراءات التعاقد 
اعتبارا من 2009/1/24.

� بدء توجيه املذكورين الى 
ادارة التنسيق بعد االنتهاء من 
إجراء الكشف الطبي والبصمات 

بتاريخ 2010/2/7.
� س����يتم توجيه املذكورين 
الى املناطق التعليمية اعتبارا 

من تاريخ 2010/2/10.

»األنباء« تنشر احتياجات »التربية« من تخصصات المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 2011/2010

د.موضي احلمود

منى اللوغاني

عايض السهليمتاضر السديراوي

عائشة الروضان

مريم بندق
اعلن���ت وزارة التربية عن 
فتح باب تأهيل معلمات علوم 
االسرة واملس���تهلك لتدريس 
مقررات الدراسات العملية في 
املرحلة املتوس���طة. وعممت 
وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني نشرة بذلك 
الى مديري مدارس املرحلتني 
املتوسطة والثانوية جاء فيها. 
اميانا من الوزارة بأهمية تفعيل 
مبدأ اع���ادة وتوجيه الكوادر 
املتاحة جتاه مسارات االستثمار 

االمثل لها، ونظرا لتوافر زيادات 
في عدد معلمات علوم االسرة 
واملس���تهلك يقابله���ا حاجة 
الوزارة في مقررات الدراسات 
العملية في ضوء تعديل اخلطط 
الدراسية. وبناء على موافقة 
الفني���ة املختصة،  التواجيه 
وحرصا على فتح املجال امام 
معلمات علوم االسرة واملستهلك 
لتدريس مقررات ومجاالت اخرى 
ميكن لهن من خاللها حتقيق 
الي���ه في حتقيق  ما يطمحن 
رس���التهن التربوية، ويحقق 

لهن تطلعاتهن ف���ي مجاالت 
الترقي للوظائف االش���رافية. 
يرجى العلم بأن قطاع التعليم 
العام بصدد تنظيم دورة لتأهيل 
الراغبات م���ن معلمات علوم 
االسرة واملستهلك لتدريس مواد 
الدراسات العملية »الديكور  � 
الكهرباء« في مدارس املرحلة 
املتوسطة. لذا يرجى استطالع 
رغبات معلمات قس���م علوم 
االسرة واملستهلك جتاه التحويل 
الدراس���ات  لتدريس مجاالت 
العملية »الديكور � الكهرباء« في 

املرحلة املتوسطة، مع اهمية 
بيان الضوابط التالية:

1- يتم حتديد »موعد � مقر 
� مدة« الدورة التدريبية في 
وقت الح���ق في ضوء حجم 

الرغبات.
2- ال يحق ملجتازات الدورة 
التدريبية املطالبة بالعودة 
لتدريس مادة علوم االسرة 

واملستهلك.
3- يت���م حتديد اولويات 
املوافقة على هذه الطلبات وفق 
ضوابط محددة يتم حتديدها 

في ضوء حجم الرغبات.
4- املعلمات اللواتي سيتم 
تأهيلهن ستكون لهن االولوية 
ف���ي اختيار مراك���ز عملهن 
»حس���ب حاجة مركز العمل 

اجلديد«.
5- م���لء النموذج املرفق 
واس���تيفاء جمي���ع بياناته 
واعادة ارساله باليد الى ادارة 
التنس���يق ومتابعة التعليم 
العام »قسم املتابعة الفنية« 

في موعد اقصاه 2010/3/1.

الوزيرة الحمود مازالت تتدارس مختلف وجهات النظر

»التربية«: البعض يتحفظ على »التعليم مهنة شاقة«

400 دينار مكافأة الفريق التنسيقي لمتابعة
تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي

الصرف يشمل 38 عضواً في 7 فرق عمل

مريم بندق
خاطبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
املدنية  رئيس دي����وان اخلدم����ة 
عبدالعزيز الزب����ن للموافقة على 
تشكيل فرق عمل اعداد ومتابعة 
تنفيذ خطة تطوي����ر التعليم في 
الوطن العربي للسنوات 2010/2009 

.2011/2010 -
وجاء في خطاب الوزيرة: في 
اطار سعي املنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقاف����ة لتنفيذ خطة 
التعليم ف����ي الوطن العربي التي 
أعدتها ع����ام 2007، ومت اعتمادها 
في القمة العربي����ة التي انعقدت 
بدمشق في ش����هر مارس 2008، 
والقمة االقتصادي����ة والتنموية 
التي عقدت بالكويت يناير 2009، 
وما ته����دف اليه هذه اخلطة نحو 
العربي  التعليمي  النظام  تطوير 
من منظ����ور انتظامي، وان يكون 
التغيير مبرمجا ومرحليا وشامال، 
ويتضمن تطوي����را في كل جانب 
من جوانب العملي����ة التعليمية، 
التعليم، وربط  وتعزيز ج����ودة 
تطوير التعليم باحتياجات التنمية 

الش����املة واملتكاملة واملستدامة 
ومقتضيات التح����والت العاملية. 
وتعالج اخلط����ة القضايا التالية: 
التعليم االساسي والزاميته، حتسني 
كفاية التعلي����م الداخلية وربطه 
التنمية، ظاهرة االمية،  بحاجات 
وحتسني جودة التعليم، واالرتقاء 
بنسبة امللتحقني بالتعليم الثانوي 
العام، واملهني والعالي. وقد حددت 
وثيقة اخلطة ان مدة تنفيذها متتد 
الى عش����ر سنوات، من عام 2008 

الى عام 2018، ويعتبر عاما 2009 
و2010 سنتي التأسيس للتجهيز 
واالعداد. لذا، يرجى املوافقة على 
تشكيل الفرق املشار اليها، وحتديد 
مكافأة مالية شهرية ألعضاء الفريق 
التنسيقي تقدر مببلغ 400 دينار، 
وكذلك حتديد مكافأة مالية ألعضاء 
فرق العمل االخرى تقدر مببلغ 300 
دينار، وذل����ك نظرا للجهود التي 
س����تبذل إلجناز املهام احملددة في 

غير أوقات العمل الرسمية.

عدد األعضاءالفريق
8الفريق التنسيقي

فريق احلق في التعليم وتأمينه للجميع بناء 
5على مبدأ تكافؤ الفرص

5فريق جودة التعليم بجميع مراحله ومكوناته
5فريق التربية والتنمية املستدامة

5فريق النظم التربوية واالدارة الرشيدة
5فريق التعاون العربي

5الفريق املالي
38االجمالي

مريم بندق
خاط����ب رئي����س ديوان 
اخلدمة املدني����ة عبدالعزيز 
الزبن وزيرة التربية ووزيرة 
العال����ي د.موضي  التعليم 
احلم����ود مبوافق����ة مجلس 
اخلدمة املدنية على إنش����اء 
مكت����ب فني مبكت����ب وزير 
العالي واستحداث  التعليم 
أقس����ام العالق����ات العام����ة 
التربوي باملناطق  واإلعالم 

التعليمية الست.
وبشأن الهيكل التنظيمي 
العام����ة ملجل����س  لألمان����ة 

اجلامعات اخلاصة أبلغ الزبن الوزيرة احلمود باملوافقة على 
استحداث الوحدات التنظيمية التالية:

1 � مكت����ب العالق����ات العامة واإلعالم )يتب����ع األمني العام 
مباشرة(.

2 � نائب األمني العام للشؤون األكادميية والطالبية ويتبعه: 
مكتب الش����ؤون الطالبية واخلريجني، مكتب اعتماد ومعادلة 
الش����هادات، مكتب املنح والبعثات الداخلي����ة، مكتب التقييم 

واالعتماد األكادميي.
3 � نائب األمني العام لشؤون األبحاث واملعلومات ويتبعه: 
مكت���ب التخطي����ط والبح���وث، مكت���ب التطوي���ر التقن���ي 
واملهن����ي، مكت���ب العالق�������ات الدولي��ة، مكت��ب الش������ؤون 
الهندس����ي��ة. علما بأن جميع املكاتب مبستوى إدارات، وطلب 
الزبن من الوزيرة احلمود إدراج الوحدات التنظيمية املستحدثة 
بالنظم املتكاملة للخدمة املدنية ليتسنى لنا اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.

اعتمد تعديالت الهيكل التنظيمي لمجلس الجامعات الخاصة

»الخدمة المدنية«: استحداث أقسام
للعالقات العامة في المناطق التعليمية

مريم بندق
كشفت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات خاصة 
ل� »األنب����اء« عن حتفظ التربويني املس����ؤولني على 
االقت����راح بقانون املطروح من بعض اعضاء مجلس 
األمة وجمعية املعلمني الكويتية باعتبار التعليم مهنة 
شاقة. وقالت املصادر ان حتفظ هؤالء التربويني يرجع 
إلى أن اقرار هذا االقتراح من شأنه فتح باب التقاعد 
املبكر للعديد من املعلم����ني الكويتيني الذين حتتاج 
الوزارة خلدماتهم. وحتدثت املصادر بإس����هاب عن 
النقص احلالي وميزانيات الكوادر الوطنية مقارنة 
بنظرائهم من الوافدين. وبنيت أن اقرار مهنة التعليم 
من املهن الش����اقة سيؤدي إلى تسرب هذه العناصر 
من احلقل التعليمي اعتمادا على املزايا التي يتضمنها 

املقترح. واس����تطردت ان هذه اخلطوة ستؤدي الى 
حتميل ميزانية الدولة اعباء مضاعفة تتمثل في زيادة 
اعتمادها على املعلمني الوافدين الى جانب اهمية احلفاظ 
على العناصر الوطنية في التعليم. وأثنت املصادر 
على ما قدمت����ه احلكومة اآلن من مزايا مادية عديدة 
للمعلمني الكويتيني تتمثل في كادر املعلم الذي يحوي 
العديد من املميزات التي تغطي احتياجات هذه الفئة 

ومتثل مردودا جيدا جلهودهم وعطاءاتهم.
واستدركت املصادر قائلة: ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود لم ترفع حتى اآلن 
ردا رس����ميا حول االقتراح ومازالت تدرس مختلف 
وجه����ات النظر املطروحة للتوص����ل إلى رأي نهائي 

يراعي املصلحة العامة ومصلحة التعليم.

مهمتان رسميتان
مريم بندق

تشارك وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
في املؤمت���ر الدولي حول املرأة 
والشباب في التنمية الذي سيعقد 
في مصر. وتقوم وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي مبهمة 
رسمية الى تونس 5 فبراير املقبل 
يرافقها الوكيل املساعد للشؤون 
املالي���ة راضي الرش���يدي ومن 

مكتبها لطيفة بوحيمد.

لجنة لمقابلة المرشحين 
لمدير منطقة

مريم بندق
اعتمدت د.احلمود جلنة مقابلة 
املرشحني لتولي منصب مدير عام 
منطقة تعليمية. وتترأس الوزيرة 
الوكيلة  الت���ي تنض���م  اللجنة 
السديراوي ووكيلة التعليم العام 
منى اللوغان���ي ووكيلة القطاع 
االداري عائشة الروضان ووكيلة 

املناهج مرمي الوتيد.

»تأجيل اجتماع« 
وكالء التربية

مريم بندق
مت تأجيل اجتماع مجلس 
وكالء وزارة التربية. وألغت 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود جميع 
مواعيدها التي كانت مقررة 

أمس الرتباط مفاجئ.

عبدالعزيز الزبن


