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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 2010/10/13م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة 

�شباحًا - وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2010/13 بيوع/2.

2- خالد زكي خلف العقيلي 1- حامد زكي خلف العقيلي        املرفوعة من: 

4 - نعيمة زكي خلف العقيلي 3- ح�شني زكي خلف العقيلي    

6 - زينب زكي خلف العقيلي 5 - زهرة زكي خلف العقيلي    

8 - هدي زكي خلف العقيلي 7 - زكية زكي خلف العقيلي    

2- طالل زكي خلف العقيلي 1- جا�شمية �شديان هجول         �شـــــــــــــــــد: 

4 - اإخال�س زكي خلف العقيلي 3- عهود زكي خلف العقيلي    

6 - نوف زكي خلف العقيلي 5 - ذكري زكي خلف العقيلي    

7 - نواف زكي العقيلي   

اأواًل: اأو�صاف العقار:

رقم  املخطط  من   118 رقم  ق�سيمة   22 منزل   9 �سارع   4 قطعة  ال�سامل  �سباح  مبنطقة  العقار  يقع 

م/36983 وم�ساحته 399.60 م2. العقار عبارة عن بيت يقع على �سارع واحد ويحده اجلريان من ثالث 

جهات. العقار مكون من دورين. الدور الأر�سي مكون من �سالت + حمام + مطبخ والأر�سيات رخام + 

غرفة خادمة. الدور الأول مكون من 4 غرف + عدد 2 حمام + �سالة. ال�سرداب مكون من �سالت + 

عدد 2 غرفة + حمام + اأر�سيات كا�سي. التكييف مركزي والتك�سية �سيجما وحالة البيت متو�سط.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 140000 د.ك »مائة واأربعون األف دينار كويتي«. وي�سرتط للم�ساركة 

يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل 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�سوؤوليتهم دون اأن 

تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�سوؤولية.

 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 على 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«.

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

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.

مطــلـوب ل�شـركــة كـبـرى

Fax : 24839846
Email :sales.team@hotmail.com

للعمل لــدى �شركــة متخ�ش�شـة  

يف جمـال اأغـذيــة الأطـفـال 

مندوبني مبيعـات

مروجني مبيعـات

ال�شـــــروط :

1- لديه رخ�شـــة قيــادة. 
2- خربة يف جمال اجلمعيات التعاونية.

3- اإقامة قابلة للتحويل.

ناصر الشليميعبدالرحمن اجلاسرأحمد املليفي

طلق الهيم خالل جولته على إحدى مدارس املرحلة االبتدائية

الهيم: نقل 700 طالبة بالصف العاشر 
من أم الهيمان إلى الفحيحيل »مؤقت«

سياسيون وتربويون: إطالة اليوم المدرسي والمناهج 
والدروس الخصوصية والحقيبة قضايا تحتاج للدراسة

تباينت آراء سياسيني وتربويني 
حول قضية إطالة اليوم الدراسي 
فمنهم من طالب بإلغاء هذا القرار 
غير املدروس من وجهة نظرهم، 
ومنهم من قال إن األزمة احلاصلة 
بسبب إطالة اليوم الدراسي في غير 
محلها، فهناك قضايا في التعليم أهم 
وكانت تستلزم حتركا فعليا مثل 
تدني املخرجات بسبب عدم مواكبة 

املناهج ملستجدات العصر.
جاء ذلك في ندوة بعنوان »إطالة 
اليوم الدراسي بني الرفض والقبول« 
شارك فيها كل من النائب السابق 
أحمد املليفي وعضو مجلس إدارة 
جمعية املعلمني عبدالرحمن اجلاسر 
ورئيس قس����م ب����وزارة التربية 
عبداخلالق امل����ا وأمني عام قوى 

11/11 ناصر الشليمي.
وشدد املش����اركون في الندوة 
على ضرورة االلتفات الى قضايا 
ملحة متثل تهديدا حقيقيا ملستقبل 
التعليم ومنها املناهج وثقل احلقيبة 
التعليم  املدرس����ية ومخرج����ات 
املتدنية خاصة ونحن في مرحلة 

تنفيذ خطة التنمية.
أدار الندوة مطلق العبيس����ان 
حيث أك����د ان قضية إطالة اليوم 
الدراسي كانت مطروحة منذ فترة 
ولكنها أحدث����ت ضجة هذا العام 
عندما بدأت خطوات تنفيذها، وعبر 
ع����ن اعتقاده ب����أن القضية متس 
األسرة الكويتية كما متس أكثر من 
30 ألف معلم ومعلمة، فهي قضية 
حساسة في ظل أوضاع مهترئة في 
وزارة التربية، من مناهج وخدمات 
متدنية أدت الى مخرجات ضعيفة 
جدا، الفتا الى ان هناك ملفات كثيرة 
في وزارة التربية كانت حتتاج الى 
االهتم����ام بتناولها لتواكب خطة 

التنمية، فقد كان من املهم ان يكون 
للتنمية البشرية دور، ويكون ذلك 

من أهم أولويات الوزارة.

رؤية حيادية

ب����دوره، قال عض����و جمعية 
املعلمني عبدالرحمن اجلاس����م ان 
قضية إطالة اليوم الدراس����ي هي 
الى  الساعة، وهي تنقسم  قضية 
شقني، هناك إطالة صدر بها فعليا 
قرار س����يطبق بتاريخ 5 اكتوبر 
املقبل، وهي إطالة 25 دقيقة بحجة 
النشاط، والهدف منها تعزيز قيم 
الوالء واالنتماء واملواطنة، كما ان 
هناك خطة للوزارة تطبيقا لبرنامج 
عمل احلكومة بإطالة الدوام بشكل 

عام في األعوام املقبلة.
وأوضح ان رؤية جمعية املعلمني 
بخصوص إطالة اليوم الدراسي 25 
دقيقة، هي رؤية حيادية، فاجلمعية 
ليست ضد أي شيء في مصلحة 
البلد في العملية التعليمية، وقال 
ما يضايقنا ان يكون قرار اإلطالة 
قرارا مرجتا وغير مدروس، ولم 
يؤخذ فيه رأي أه����ل امليدان، فما 

حدث انه مت طرح اقتراح من قبل 
وكيل قطاع األنشطة بالوزارة، عن 
ان هناك حاجة إلطالة اليوم لزيادة 
تنمية قيم الوالء، بناء عليه صدر 
القرار، متس����ائا: على أي أساس 
صدر هذا القرار؟ هل متت دراسته؟ 
وهل املعلمون والطلبة مهيؤون 
لذلك؟ وهل هناك نشاط منفذ فعا 

في املدارس حتى تتم زيادته؟

مهنة شاقة

من جانبه طرح رئيس قس����م 
في وزارة التربية عبداخلالق ما 
جمعة عدة تس����اؤالت اهمها هل 
هناك حاجة فعلية الطالة الدوام 
املدرسي، وهل اعدت وزارة التربية 
مشروعا متكاما لذلك؟ مؤكدا ان 
الدولة 300  هناك دراس����ة كلفت 
ألف دينار، وه����ل من املعقول اال 
يتم التمييز ب����ني رياض االطفال 
واالبتدائي واملتوسط والثانوي، 

فكلهم ستنالهم اطالة الدوام.
وطالب باعتم����اد مهنة املعلم 
مهنة شاقة، ومتييز مكانة املعلم 
واعادة تأهيل املدارس، مشيرا الى 
ان هناك مدارس منذ اخلمسينيات، 
وهناك مدارس جديدة تآكلت بسبب 
البنية الهشة، مطالبا ببيئة مدرسية 
متكامل����ة متوافقة م����ع امكانيات 
الدولة، فالبيئة املدرسية اآلن غير 
جاذبة وال تشجع الطالب على البقاء 

في املدرسة ساعات طويلة.

رأي مختلف

الس���ابق احمد  النائ���ب  اما 
املليف���ي فقد كان ل���ه رأي آخر 
حيث عبر عن حزنه قائا: نحن 
امام ماكينة تعليمية مخرجاتها 

اقل من املتوس���ط لعدة اسباب 
منها االط���راف الثاثة، املناهج 
واملعلم واملنشآت كلها بها خلل 
من دون استثناء، لآلسف بجانب 
هذا اخللل الذي يعيشه البلد في 
مخرجات التعليم في كل مراحلها، 
جند مناقشات وجتاذبات من 25 

دقيقة.
والقى مبسؤولية اخللل على 
جمعية املعلمني التي قامت بجمع 
5000 توقيع وستقوم باضراب 
من اجل 25 دقيقة، في حني انها 
تركت القضايا املهمة جدا وامللحة، 
وهي اخطر من قرار االطالة، ولم 
تتحرك لها، مثل قضية املناهج 
الدراسية منتقدا ان تستمر الكويت 
حتى وقت قريب على مناهج من 

دول اخلليج.
واشار الى ان احلقيبة املدرسية 
الطال���ب، واالقتراح  تثقل ظهر 
بكمبيوتر لكل طالب، وحتويل 
الكت���ب الى »س���ي ديهات«، كل 
ه���ذه االقتراح���ات تأخرت ولم 
جند حتركا حاس���ما، وبالعودة 
الى املدارس هناك مدارس خربانة 
مو مصلحة وكان يجب االضراب 

حتى يتم اصاحها.
واضاف انه لاسف رغم اننا 
امام خطة تنموية وامام مستقبل 
خطير وحساس ونتناقش حول 
فرعيات ونصل الى حد الصدام في 
قضية ال تستحق، جند ان القضايا 
املصيرية املهمة لم نصل فيها الى 
الصدام، قضايا تتعلق باملناهج 

واملنشآت واداء املعلم نفسه.
ال���دروس  ان  واض���اف 
اخلصوصية كارثة، هناك معلمون 
يعطون دروس���ا حتى الساعات 

األولى م���ن اليوم التالي، فكيف 
م الطلبة صباحا، ثم قضية  سيعلِّ
الغش واللعب في الدرجات، وهذه 
قضايا تتحملها الوزارة واالدارة 
احلكومي���ة وتتحمله���ا جمعية 
املعلمني ايضا، وهي مس���ؤولة 
ايضا اذا تخاذلت احلكومة، وانتقد 
التعاقد مع مدرس���ني من بعض 
الدول وهم ال يستطيعون نطق 
العربية بطريقة سليمة لتدريس 
اللغ���ة العربية، الفتا الى اهمية 
التدقيق في اختيار نوعية وكفاءة 
املدرسني القادمني لتعليم ابنائنا، 
الن ع���دم التدقيق ف���ي اختيار 
املدرسني سببا من اسباب انتشار 

الدروس اخلصوصية.

البيئة الصفية

بينما شدد ناصر الشليمي على 
اهمية البيئة التعليمية قائا: كنا 
نتطلع الى تعليم با جدران ففي 
اخلارج الصف لم يعد مهما، مؤكدا 
ان البيئة الصفية للطالب اذا لم 
تكن جاذبة وس���ليمة فا فائدة 
مرجوة في بيئة صفية قاسية، 
وكان مفترضا من وزارة التربية 
االهتم���ام بأن تكون مدارس���نا 

منوذجية.
وانتق���د جعل اطال���ة اليوم 
الدراس���ي ورقة ضغط وكارت 
مساومة من املمكن ان تؤثر على 
ج���ودة التعليم، مطالبا جمعية 
املعلمني باملس���اهمة في تطوير 
التعليم، مضيفا: اننا لم نعد نثق 
في وزارة التربية، فحالها اصبح 

كحال باقي الوزارات.
ام���ا رئي���س جمعي���ة ذوي 
االحتياجات اخلاصة عايد الشمري 
فق���د ق���ال ان ذوي االحتياجات 
اخلاصة ال يحصلون على شهادات 
تثبت تعليمهم طوال اكثر من 30 
عاما، منتق���دا خروجهم 4 فجرا 
وعودتهم 4 عصرا من اجل التعليم 
اي 12 ساعة كاملة وال يحرك احد 
س���اكنا من اجلهم. واضاف لقد 
اخذنا وعودا بحل هذه املشكلة 
املعضلة من وزارة التربية ومن 
رئيس مجلس االمة ومن احلكومة 
والوزير د.محمد البصيري ورغم 
كل ذلك مازلنا مكانك راوح ولم 

نتقدم خطوة واحدة.

اهتماما من وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود وتعليماتها السريعة 

الجناز املبنى املدرسي بصفة االستعجال.
وأضاف الهيم ان مدارس تعليمية األحمدي 

ومت تخصيص 25 باصا لنقل الطالبات من 
والى منازلهن لتخفيف اي عبء على أولياء 
األمور، مشددا على أن هذا اإلجراء سينتهي 
فور تشييد املدرسة اجلديدة لهن والتي القت 

للمرحلتني املتوس����طة والثانوية تستقبل 
صباح الي����وم قرابة 38 ألف طالب وطالبة 
ينضمون لركب التعلي����م بعد دوام طلبة 
مرحلتي الرياض واالبتدائي االسبوع املاضي، 
مشيرا ان اس����تعدادات املدارس الستقبال 
الطلبة أجن����زت وفق جهوزية متكاملة في 
توفير الكتب الدراس����ية واألثاث املدرسي 
وتوزيع نصاب املعلمني، موضحا ان املنطقة 
التعليمية وجهت تعليماتها ملديري املدارس 
بأهمية تعزيز وتكريس مبدأ الوالء للوطن 
ونبذ أي مظاهر للطائفية وعدم التس����اهل 
مع من يحاول بث الفتنة بني أوساط الطلبة 
واملعلمني، وتوضيح ان املدارس منابر للعلم 
والتربية وال مكان فيها لزعزعة االستقرار 
التعليمي فيها. وبني ان املنطقة لديها خطط 
وبرامج وأنشطة تربوية هادفة سيتم تطبيقها 
خال فترة النشاط املدرسي التي استحدثت 
في يوم الثاثاء من كل أسبوع لغرس القيم 
واألهداف التربوي����ة وتوجيه الطلبة نحو 

تبديد طاقاتهم مبا هو مفيد.

أكد مدير منطقة األحمدي التعليمية طلق 
الهيم ان قرار نقل طالبات الصف العاش����ر 
البالغ عدده����ن 700 طالبة من منطقة علي 
صباح السالم »أم الهيمان« إلى ثانوية لطيفة 
الفارس مبنطقة الفحيحيل مؤقت، مشيرا إلى 
أن هذا العدد من الطالبات ممن تخرجن من 
الصف التاسع إلى العاشر ال ميكن استيعابهن 
في املدرسة احلالية التي يبلغ عدد طالباتها 
1200 طالبة مما اس����تلزم اتخاذ قرار مؤقت 
لتوفير البديل إلى حني بناء مدرسة ثانوية 
جديدة في منطقة علي صباح الس����الم، اذ 
سيتم بصفة استثنائية إيجاد مخرج لبناء 
الثانوية عن طريق املنطقة التعليمية بصفة 
االستعجال خصوصا بعد أن منحت املنطقة 

صاحيات هدم وإعادة بناء املدارس.
وقال الهيم في تصريح للصحافيني عقب 
اجلولة التفقدية التي جال فيها على عدد من 
املدارس في ضاحية علي صباح السالم انه 
مت توفير جميع احتياجات الطالبات الاتي 
مت نقلهن من كتب وهيئات تعليمية وإدارية 

سيلتحقن بمدرسة لطيفة الفارس لحين بناء ثانوية جديدة في منطقة علي صباح السالم

أكدوا أنها تهدد مستقبل الكويت في ظل مخرجات التعليم المتدنية

»المعلمين« تدعو طلبة الثانوي والمتوسط 
إلى التسجيل في الدورة الدراسية لمركز ارتقاء

الغرير: وجود 45 ألف طالب كويتي
في المدارس الخاصة يؤكد الثقة الكبيرة فيها

نسعى للتنسيق مع الوزارة لمعالجة القضايا العالقة 
النوري عبدالباقي  باس�م  مدرس�ة  بتس�مية  ونطالب 

أعلن مرك���ز ارتقاء التابع 
جلمعي���ة املعلم���ني عن فتح 
باب التسجيل لطلبة املرحلتني 
الثانوية واملتوسطة لالتحاق 
بدورة التدريس ملناهج الفصل 
التي ستبدأ  الدراس���ي األول 
الدراس���ة فيها اعتبارا من 10 
اكتوب���ر املقبل حت���ى نهاية 
الفصل الدراس���ي األول فيما 
مت تخصي���ص يوم���ي األحد 
والثاثاء للطالبات واالثنني 

واألربعاء للطاب.
وذكر مدي���ر عام اجلمعية 
د.مبارك الذروة أن الدراسة في 

املركز تتبع نظام املجموعات ومبعدل طالبني 
في املجموعة A ومن ثاثة الى ثمانية طاب في 
املجموعة B فيما يختلف عدد الساعات الدراسية 
للمواد من مادة ال���ى أخرى ويعتمد على عدد 
احلصص التي تدرس في املدارس صباحا حيث 
يتراوح عدد الس���اعات الدراسية بني عشرين 

ساعة وتسعة وعشرين ساعة دراسية. 
وأضاف أن التدريس في الدورة سيكون عن 
طريق أوراق عمل يتم من خالها تدريس مناهج 
الفصل الدراسي األول كاما وتعتبر أوراق العمل 
وسيلة معينة للطالب ملا حتتويه من تدريبات 
وأس���ئلة ومناذج اختبارات متنوعة كما يقوم 
املعلم بشرح املنهج بأسلوب متطور مستغا 
أوراق العمل لتوضيح املفاهيم األساسية وحل 
التدريبات للطاب، كما يتخلل الدورة مراجعات 
قبل اختبارات الفترة الدراسية األولى مبا يتناسب 
مع جدول املنطقة التعليمية التابع لها الطالب 
وكذلك مراجعات الختبارات الفترة الدراس���ية 

الثانية املوحدة على مستوى الوزارة.
وأضاف أن رؤساء أقسام ومعلمني ذوي خبرة 
وكفاءة ومجموعة من املوجهني الفنيني يعتمد 
عليهم املركز في متابعة أداء املعلم واالطاع على 

مستوى الطاب ومتابعة نتائج 
الطاب في مدارسهم من خال 
جمع درجات الفترة الدراسية 
األولى ووضع اخلطط واحللول 
ملعاجلة الضعف لدى الطالب 
التركي����ز على  بحيث يت���م 
الطالب الذي لديه رس�����وب 
ف���ي مادة أو أخ���رى، فيم����ا 
يحرص املرك���ز على متابعة 
حض�����ور وغي���اب الطاب 
العلمي من خال  ومستواهم 
االتص�������ال اليومي حلضور 
ال�����ى جانب اصدار  الطالب 
بطاقة تقوميية تعكس مستوى 
الطالب العلمي كل أربع حصص دراس���ية يتم 
تسجيل ماحظات املعلم عن كل طالب في كل 

حصة دراسية.
وذكر د.الذروة أن الطالب يستطيع تسجيل 
ثاث مواد دراسية كحد أقصى وله حرية االختيار 
للمواد التي يرغب في دراستها حيث يتم تدريس 
كل من املواد التالية لطاب املرحلة املتوسطة 
»اللغة العربية، اللغة االجنليزية، الرياضيات، 
العلوم« ويتم تدريس املواد التالية لطاب املرحلة 
اللغة االجنليزية،  العربي���ة،  الثانوية »اللغة 
اللغة الفرنسية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، 
االحياء، االحصاء« كما ميكن الطالب التسجيل 
ب���أي مادة يرغب فيها ويت���م التدريس وحده 

كدورة خاصة. 
وأكد د.الذروة في ختام تصريحه على أهمية 
التسجيل املبكر في الدورة، مشيرا الى أن املركز 
والكائن مقره بجانب مبنى اجلمعية بالدسمة 
خصص الرقم الس���اخن 67756550 للرد على 
استفسارات الطالبات والرقم الساخن 99945924 
للرد على استفسارات الطاب، وذلك خال األيام 
من األحد الى اخلميس من الساعة اخلامسة الى 

الثامنة مساء.

هنأ رئي����س االحتاد الكويتي 
ألصحاب املدارس اخلاصة واملعاهد 
الثقافي����ة عمر الغري����ر الهيئات 
اإلدارية والتعليمية وطلبة املدارس 
العام  ب����دء  اخلاصة مبناس����بة 
الدراسي اجلديد وانتظام جميع 
طلبة املدارس العربية واألجنبية 
في مدارسهم والبالغ عددهم نحو 
200 ألف طال����ب وطالبة، مؤكدا 
الدور الكبير الذي يقدمه التعليم 
اخلاص كرافد أساسي في خدمة 
املسيرة التعليمية وعامة بارزة 
ومتميزة في مسيرة التعليم في 
الكويت بش����كل عام، وما تقدمه 
املدارس اخلاصة مبختلف فئاتها 

وشرائحها وتخصصاتها من خدمة الطلبة، وتأمني 
الفرص واألجواء التعليمية املناسبة لهم، ومبا يواكب 

اخلطط والبرامج التعليمية املتطورة.
وأش����ار الغرير الى ان الرسالة تقدمها املدارس 
اخلاصة العربية واألجنبية منها واألس����ر اإلدارية 
والتعليمية فيها ترتقي الى األهداف املنشودة، وان 
جهودا كبيرة تبذل من أصحاب هذه املدارس وإداراتها 
وأسرها التعليمية البالغ عددها نحو 30 ألف معلم 
ومعلمة في س����بيل تهيئة املناخ التعليمي املناسب 
للطلبة، األمر الذي انعكس إيجابا على امتداد السنوات 
السابقة في حتقيق أفضل نسب النجاح والتفوق، 
خاصة على مستوى نتائج الثانوية العامة التي تعتبر 
التقييم احلقيقي ملستوى الطاب والطالبات بشكل 

عام سواء على مستوى التعليم اخلاص أو العام.
وأضاف ان التفوق السنوي املستمر في الثانوية 
العامة واحتكار طلبة التعليم اخلاص ملعظم املراكز 
األولى ضمن الطلبة اخلمسني األوائل امنا يؤكد ما 
يتميز به التعليم اخلاص في الكويت من مس����توى 
متميز ينسجم مع االهتمام الكبير الذي توليه وزارة 
التربي����ة وإدارة التعليم اخلاص وأصحاب املدارس 

إمكانات  ف����ي تعزي����ز  اخلاصة 
وقدرات ه����ذا التعليم واالرتقاء 
بإمكاناته وقدراته، كما يؤكد مدى 
ما يتميز به من وجود كوادر إدارية 

وإشرافية وتعليمية متميزة.
وقال الغرير ان ارتفاع معدل 
أعداد الطلبة في املدارس اخلاصة 
خاصة من قبل الطلبة الكويتيني 
البالغ عددهم نحو 45 ألف طالب 
وطالبة يؤكد ايضا الثقة الكبيرة 
التي يحظى بها هذا التعليم من 
األم����ور، ويعكس  أولي����اء  قبل 
حقيقة القناعة الكاملة بإمكانات 
هذا التعليم الذي أصبح يش����كل 
رافدا مهما في مسيرتنا التعليمية، 

وأصبح الشريك الفعال واملعني للتعليم العام.
وأعرب الغرير عن تقدي����ره واالحتاد لاهتمام 
الذي توليه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بقطاع التعليم اخلاص الى جانب 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص ومدير 
ع����ام اإلدارة العامة للتعليم اخلاص محمد الداحس 
وجميع قيادات التعليم اخلاص، مشيرا الى ان اجلميع 
يعملون من أجل تذليل جميع الصعوبات التي تواجه 
املدارس اخلاصة والقضايا الطارئة واملستجدة، وفي 
الس����عي اجلاد لتعزيز مجاالت التعاون والتنسيق 

مع االحتاد.
من جانب آخر، طالب الغرير الوزارة بتس����مية 
احدى املدارس احلكومية باسم فقيد الكويت والتربية 
الراح����ل عبدالباقي عبداهلل النوري تقديرا ملا قدمه 
من جهود كبيرة ومؤثرة على مستوى التعليم في 
الكويت بشكل عام ومسيرة التعليم اخلاص بشكل 
خاص، مشيرا الى ان للفقيد الراحل بصماته الكبيرة 
فيما وصل اليه التعليم اخلاص في الكويت من مكانة 
ومتيز، فيما كانت له بصماته ايضا في تعزيز دور 
االحتاد الذي سبق أن ترأس مجلس إدارته الثاني.

تبدأ الدراسة فيها اعتبارًا من 10 أكتوبر إلى نهاية الفصل األول

200 ألف طالب وطالبة و30 ألف معلم انتظموا في »الخاص«

د.مبارك الذروة

عمر الغرير

»اأُلتُرّجة« تستقبل دارسيها في مطلع عامها السادس
أعلن مشرف عام األترجة حمد العجمي عن 
بدء العام الدراسي السادس ملشروع األترجة 
لتحفيظ القرآن الكرمي اعتبارا من 14 اجلاري، 
حيث يجري اس���تقبال الدارسني الراغبني في 
التسجيل لالتحاق مبراكز األترجة لتحفيظ 
القرآن الكرمي. مش���يرا إلى االنتهاء من جميع 
االستعدادات والترتيبات اخلاصة ببداية العام 
الدراسي اجلديد في ضوء مجموعة من احملاور، 

كما يلي:
احملور األول: جتهيز املراكز اجلديدة التي 
تقرر افتتاحها هذا الع���ام والتي يبلغ عددها 
أربعة مراكز هي: )أترجة الرحاب نساء، أترجة 
الس���املية نساء، أترجة فاطمة الوقيان نساء، 
أترجة الساملية رجال(، باإلضافة إلى املراكز 

القائمة والتي يبلغ عددها 15 مركزا ليكون إجمالي املراكز العاملة 
هذا العام تسعة عشر مركزا.

احملور الثاني: االنتهاء من إعداد مناهج األترجة ودليل الدارس 
حتى يتعرف الدارس على خطة الدراسة واالختبارات.

احملور الثالث: االنتهاء من جتهيز احلقيبة الدراسية والكتب 
املقررة على دارسي األترجة وتوزيعها على جميع املراكز.

احملور الرابع: توفير الك���وادر التعليمية 
املتميزة حيث مت استقدام مجموعة متميزة من 
معلمي ومعلمات القرآن الكرمي من جمهورية 

مصر العربية.
وأضاف العجمي أن التسجيل باألترجة يشهد 
إقباال غير عادي حيث أقفل باب التسجيل في 
كثير من مراكز األترجة نظرا الكتمال األعداد 

املقرر قبولها.
كم���ا أضاف العجمي أن اإلدارة لديها خطة 
طموحة للتوسع في إنشاء مراكز األترجة وذلك 
حتقيقا لرغبات االخوة املواطنني واملقيمني في 

حفظ القرآن الكرمي.
وفي النهاية وجه حمد العجمي الشكر للوكيل 
املس���اعد لش���ؤون القرآن الكرمي والدراسات 
اإلس���امية عبداهلل البراك ومدير إدارة الدراس���ات اإلسامية 
محمد العمر على رعايتهما املس���تمرة لدفع املس���يرة القرآنية 

مبشروع األترجة.
كما وجه التهنئة جلميع مش���رفي ومشرفات األترجة، وكذا 
جميع الهيئة التدريس���ية واإلدارية وجميع الدارسني بحلول 

العام الدراسي اجلديد.

حمد العجمي


