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بعض المعلمين بمساندة مسؤولين أصبحوا ال يقدمون »ال تعليم وال تربية« ويحتاجون إلى وقفة جادة من الوزيرة

حذّر من فرض رسوم إضافية على الطلبة 

في تعليمية الجهراء: »الخرفان« تجيب عن امتحانات الطلبة بدرجة »امتياز«!

الغيص: لجنة لتوزيع القسائم المتوافرة بمساحة 
6 آالف متر على أصحاب المدارس الخاصة

 مريم بندق
كشف الوكيل املساعد للتعليم 
اخلاص فهد الغي����ص عن توجه 
إدارة التعليم اخلاص نحو إعادة 
تشكيل اجلهاز الرقابي على املدارس 
اخلاصة، مشيرا إلى ان هذا اجلهاز 
كان مفعال منذ 3 س����نوات كعامل 
مساعد لإلدارة ويعمل على متابعة 
أداء امل����دارس العربية واألجنبية 
اخلاصة وم����دى التزامها بلوائح 
الوزارة املنظمة للشأن  وقرارات 
التعليمي والتربوي في هذه املدارس 
التي يبل����غ عددها 300  اخلاصة 

مدرسة خاصة تقريبا.وأوضح الغيص في تصريح 
للصحافيني مساء أمس األول عقب جولة تفقدية لعدد 
من املدارس اخلاصة في مناطق خيطان والفروانية 
واحلساوي وجليب الشيوخ على هامش انطالق العام 
الدراسي في املرحلتني املتوسطة والثانوية يرافقه مدير 
إدارة التعليم اخلاص محمد الداحس، ان الوزارة لديها 
مديرون معينون من قبلها في املدارس اخلاصة ملتابعة 
العمل وميثلون اإلدارة التعليمية على هذه املدارس، 
مبينا ان اجلهاز الرقابي املزمع تش����كيله يقوم بدعم 
عمل اإلدارة ويناط به عمل جوالت وزيارات تفقدية 
لالطالع عن كثب لنقل الصورة كاملة عن أوضاع تلك 
املدارس الى إدارة التعليم اخلاص سواء كانت الصورة 
إيجابية أو سلبية وتوجيه املدارس املخالفة وتعزيز 

دور املدارس ذات األنشطة اإليجابية.
وأضاف الغيص انهم في طور تشكيل جلنة لبحث 
آلية متكاملة للنظر في طلبات احلصول على أراض 
لبناء مدارس، وكيفية توزيع تلك األراضي وحتديد 
املساحات املناسبة للفصول الدراسية بالتنسيق 
بني قطاعي التعليم اخلاص والتخطيط بالوزارة 
وممثلني عن بلدية الكويت ووزارة املالية، الفتا الى 
انهم يدرس���ون حاليا توزيع بعض األراضي التي 
تبلغ مس���احتها 6 آالف متر حسب املتوافر ويتم 

توزيعها من قبل بلدية الكويت.
وقال: نس����عى نحو وض����ع ضوابط حتدد النظر 
في الطلبات وتشكيل جلنة لدراسة حتديد اخلدمات 
املدرس����ية التي يجب ان تقدم للطلبة واملس����احات 
اخلاصة بالفصول الدراسية خلفض الكثافة الطالبية 
في الفصول حتى تكون مناس����بة والتي يفترض أال 
تتجاوز 26 طالبا في الفصل الواحد، مش����يرا الى ان 
املدارس النموذجية لديها 25 طالبا في الفصل الواحد 

وهي نسبة تتواءم مع توجه الوزارة العام.
وزاد بقوله: لدينا م����ا يزيد على 200 ألف طالب 
وطالبة مسجلني لدى ادارة التعليم اخلاص ونلحظ 
من خالل ذلك وجود اقبال على مدارس التعليم اخلاص 
مما يؤثر على نس����بة الكثاف����ة الطالبية في الفصل 

الواح����د التي قد تصل احيانا الى 
45 طالبا في الفصل األمر الذي دفع 
الوزارة نحو توفير أراض خلدمة 
التعليم اخلاص على ان تقدم هذه 
األراضي للمدارس اجلادة في تقدمي 
خدمات تخدم العمليتني التعليمية 
والتربوية وتواكب التطور التعليمي 
في مختلف اجلوانب التكنولوجية 

والتعليمية.
وش����دد الغيص على اهمية 
اداء النشيد الوطني ورفع العلم 
في امل����دارس اخلاصة س����واء 
العربية، موضحا  او  األجنبية 
ان هناك نش����رة معممة س����تتبع بنشرة أخرى 
تأكيدية تلزم هذه امل����دارس برفع العلم وعزف 
النش����يد الوطني خصوص����ا ان غالبية الطلبة 
الدارس����ني فيها من الكويتيني ناهيك عن أهمية 
تطبيق اللوائح والقوانني املعمول بها في البلد، 
اضافة الى التأكيد على هذه املدارس بصفة عامة 
بأهمية غرس القيم والس����لوكيات احلميدة من 
خالل حصص األنشطة الطالبية وعبر املعلمني 
وفي طابور الصباح وتطبيق اخلطة التي وضعها 
قطاع األنشطة الطالبية في هذا الشأن لكل مدارس 

الكويت اخلاصة واحلكومية.
ولفت الغيص الى ان هناك مدارس خاصة سيتم 
انتقالها خالل العام احلالي من مكانها احلالي الذي 
يشكل عائقا مروريا أمام أهالي املناطق التي تتواجد 
فيها مثل مدارس في منطقة اجلابرية ستنتقل الى 
الرقعي وأخرى من احلساوي الى جليب الشيوخ 
بعد ان سلمت لها أراض قامت ببنائها مقابل تسليم 

املباني التي بحوزتها اآلن.
وب����ني ان جميع املدارس اخلاص����ة التي حصلت 
على أراض ش����رعت في تشييد مبان مدرسية عليها 
قد س����لمت مبانيها املؤجرة من التربية وجار النظر 
في آلي����ة توزيعها او مدى احتياج التعليم العام لها 
أو استغاللها من قبل التعليم اخلاص بالتنسيق مع 

قطاع التخطيط بالوزارة.
واسترسل قائال: صدر قرار وزاري ينظم عملية 
الترخيص للم����دارس املتعلقة بالش����ركات وكيفية 
الترخي����ص لها الى جانب آلية حلفظ حقوق الورثة 
ف����ي حال وفاة صاحب الترخيص في اطار 3 قرارات 

تنظيمية في التعليم اخلاص.
وأشار الغيص الى ان هناك قرارات جديدة خالل 
العام املقبل تدعم عمل القطاع اخلاص نحو األفضل 
وتتيح للمستثمرين في الشأن التعليمي الهادف الى 
املشاركة الفاعلة الفرصة في تطوير التعليم والنهوض 
به الى جانب التعليم العام مبا يحقق نهضة تعليمية 

في اجلانب التعليمي بالكويت.

 مريم بندق
تس����ارع وتيرة احلياة وتعدد 
متطلباتها وزيادة الضغوط املهنية 
والنفسية في عصر يزداد تعقيدا 
يوم����ا بعد يوم ادى إلى ان بعض 
املعلمني اصب����ح يقدم تعليما بال 
املدارس حقال  تربية وأصبح����ت 
لتزويد الطالب باملعارف واملعلومات 
التي تقاس بالكم وباحلد الذي ال 
ميكنهم من اجتي����از االمتحانات 
النهائية اال باالنتظام في الدروس 
اخلصوصية التي تشكل »بعبعا« 
ألغلب اولياء األمور الذين تقبلوا 
الوضع مرغم����ني ال حول لهم وال 
قوة.ولكن املأساة التي تتطلب وقفة 
جادة وال ميكن تقبلها � وحتى ال 
تصبح وضعا اعتياديا قابال للتكرار 
� ان ضعف الوازع الديني وغياب 
الضمير والوعي االخالقي واملهني 
جعلت قل����ة قليلة من املعلمني ال 
يقدمون ال تعلي����م وال تربية بل 
اصبحوا »دخالء« على مهنة التعليم 

التي كانت وال تزال وستبقى من 
اقدس واشرف وأهم املهن وسيظل 
املعلم مربيا وق����دوة ومثال أعلى 
لآلالف من الطالب الذين يتذكرون 

معلميهم بكل اخلير واحلب.
هؤالء الدخالء � وفي ظل غياب 
الرادع القانوني لهم � ستحدث منهم 
التجاوزات وسيس����تبيحون  كل 
املمنوعات وهذا ما حدث � على سبيل 
املثال ال احلصر � في منطقة اجلهراء 
التعليمية، فالواقعة تتلخص في 
قيام اح����د  املعلمني بحل امتحان 
احد الط����الب بالكامل في امتحان 
الفت����رة الدراس����ية الثانية للعام 
الدراس����ي املاضي 2010/2009 في 
مادة الرياضيات في إحدى املدارس 
املتوسطة للبنني.وهلل احلمد رفض 
رئيس قسم الرياضيات � الذي هو 
ايضا رئيس اللجنة � تصرف املعلم 
ورفع شكوى بذلك إلى املسؤولني 

في منطقة اجلهراء التعليمية.
ولكن لألس����ف الشديد مبجرد 

ان بدأت اإلجراءات القانونية في 
املنطقة تأخذ مجراها طلبت قيادية 
تربوية كبيرة حفظ الشكوى وكأن 
لم تكن وللهول الشديد جنح الطالب 
بامتياز وانتقل الى الصف التالي 
وبقي املعلم مع����ززا مكرما وكأن 
شيئا لم يحدث.والكارثة ان القيادية 
الكبيرة متت مكافأتها على تصرفها 
بإهداء خروفني لها مت ايصالهما لها 

حيث تسكن.
 ونح����ن بدورنا نرفع الواقعة 
إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال����ي د.موضي احلمود التخاذ 
االجراء القانوني املطلوب في هذه 
احلالة فأصحاب الكفاءة املتميزة 
العالية واخلبرة املميزة والضمير 
اليقظ واملخلص����ون من اصحاب 
العطاء املتفرد ال ميكن ان نتركهم 
عرضة المثال هؤالء الذين ال يجب 
تركهم على سدة املسؤولية رحمة 
بالتعليم وبأوالدنا وبأنفسنا ايضا 

ومبستقبل البلد.

)كرم ذياب( جانب من املشاركني في الندوة  

السديراوي تشارك في اجتماعات 
»تنفيذية دول الخليج« 4 أكتوبر

بناء على الدعوة املوجهة من 
مكتب التربية العربي لدول اخلليج 
حلضور اجتماعات الدورة السبعني 
للمجلس التنفيذي والتي ستعقد 
في اململكة العربية السعودية خالل 
الفترة من 4ـ  6 أكتوبر 2010، وبناء 
ــا تقتضيه مصلحة العمل  على م
قررت الوزيرة احلمود: أوال: ايفاد 
كل من متاضر السديراويـ  وكيل 
وزارة التربية، لطيفة بوحيمد ـ 
منسق إداري معامالت في مهمة 
رسمية تبدأ من 2010/10/3 وتنتهي 

2010/10/7 شاملة يومي السفر.
الكويت نفقات  ثانيا: تتحمل 

السفر واإلقامة.
ــم والعمل مبوجب هذا  ــى جميع جهات االختصاص العل ثالثا: عل

القرار.

الحمود اعتمدت آلية معادلة الثانوية اإلنجليزية
مريم بندق

التربية  اعتمدت وزي����رة 
ووزيرة التعليم العالي قرارا 
وزاريا بش����أن معادلة شهادة 
 G.C.S.E الثانوية اإلجنليزية

L.G.C.S.E �
جاء فيه: 

إحلاقا إلى القرار الوزاري 
رقم 190/2008 بتارخ 2008/5/11 
الثانوي����ة  بش����أن معادل����ة 
اإلجنليزية.وبناء على توصية 
اللجنة الدائمة ملعادلة الشهادات 

باجتماعها رقم 2009/9 املؤرخ في 2009/10/26.ونظرا 
ملا تقتضيه املصلحة العامة. تقرر:

مادة أولى: 
تعديل املادة األولى بند رقم 1 من القرار الوزاري 

رقم 190/2008 بحيث تصبح:
1 � يجوز احتساب مواد ال� L.G.C.S.E � G.C.S.E من 
املستوى املتقدم LEVEL-A5 أو A-LEVEL ضمن املواد 

الدراسية ال� 6 التي يتم اعتمادها 
وعل����ى أال يقل تقدير أي مادة عن 

.)D( التقدير
مادة ثانية: تعديل املادة األولى 
بند رق����م 7 من الق����رار الوزاري 

190/2008 التالي:
7 � يجوز احتساب مقرر واحد 
من املق����ررات االختيارية التالية 
ضم����ن املجاالت الدراس����ية ال� 6 

وهي:
PHYSICAL EDUCATION -
      MUSIC - ART AND DESIGN-
 MEDIA STUDIES- DESIGN AND TECHNOLOGY
GRAPHIC DESIGN  - DRAMA-HOLY QURAN
NUTRITION - ENVIRONMENTAL STUDIES 

م����ادة ثالثة: يطبق هذا القرار اعتبارا من العام 
الدراسي 2010/2009.

مادة رابع����ة: يلغى كل ما يتعارض من قرارات 
سابقة.

متاضر السديراوي

البياناليوم والتاريخ
بدء دوام الطلبةاألحد 2010/9/26
اختبارات األسبوع 6 للفصل الدراسي األولاألحد 2010/11/21
اختبارات األسبوع 11 للفصل الدراسي األولاألحد 2010/12/19
انتهاء الدراسة للفصل الدراسي األولالثالثاء 2011/1/11

االختبارات العملية النهائية للفصل الدراسي األولمن األربعاء 2011/1/12 إلى اخلميس 2011/1/13
اختبارات نهاية الفصل الدراسي األولمن األحد 2011/1/16 إلى الثالثاء 2011/1/25

استخراج نتائج الفصل الدراسي األول لكل الطالب من األربعاء 2011/1/26 إلى اخلميس 2011/1/31
والطالبات وتدقيق النتائج واعتمادها وتوزيعها.

محمد الداحس

المدرسون تذّمروا من وضع المدارس المكتظة بالطلبة وطالبوا بالنقل إلى مناطق أفضل

مواطنو أم الهيمان استنكروا إهمال التعليم في منطقتهم: أبناؤنا في خطر 
محمد راتب

تطرق املواطنون خالل الن����دوة التي أقيمت في 
ديوان الدعيات في منطقة علي الس����الم مساء امس 
األول بعنوان »التعليم في أم الهيمان« ملناقشة العديد 
من مشاكل التعليم في املنطقة والبحث عن احللول 

واملقترحات املناسبة لها.
بدوره حتدث منظم الندوة نايف الدعيات حول 
القضية قائال ان املش����كلة ليست باجلديدة وسبق 
املطالبة بحلها منذ اكثر من 5 سنوات، ونحن نعاني 
من مشاكل كثيرة في املنطقة من أهمها قلة املدارس 
والكثاف����ة الطالبية العالية وم����ا اجتمعنا من اجله 
اليوم هو ما تسبب به إهمال وزارة التربية ملطالبنا 
وتوفير املدارس الالزمة لس����كان املنطقة األمر الذي 
حدا بهم مؤخرا الى تصدير بناتنا في املرحلة الثانوية 
للدراسة في منطقة الفحيحيل ومناطق اخرى أقربها 

تبعد 20 كيلومترا عن املنطقة.
وتاب����ع الدعيات ان األمر لي����س بالهني فاألهالي 
في حالة قلق مل����ا يحدث كون بناتهم في عمر حرج 
يتراوح بني 13 و18 عاما وإمكانية تعرضهن للخطر 
أثناء تنقلهم باملواصالت العامة أمر وارد خصوصا 
اننا مقبلون على مرحلة الشتاء والظروف اجلوية 
غير املستقرة مثل األمطار وغيرها، ملقيا اللوم على 
وزيرة التربية د.موضي احلمود، مبينا انها سبق ان 
وعدت ببناء 7 مدارس لكن لم يتم اجناز شيء مطالبا 

إياها بحل املش����كلة في أسرع وقت وإيقاف تصدير 
بنات ضاحية علي السالم الى املناطق األخرى صونا 

لهن ووقاية من املشاكل احملتملة.
وقدم الدعيات بعض املقترحات املؤقتة حلل املشكلة 
ومنها حتويل احدى مدارس رياض األطفال باملنطقة 
الى ابتدائية للبنني كما ح����دث العام املاضي عندما 
حول����ت احداها ابتدائية للبنات، واس����تغالل احدى 
مدارس االبتدائية للبنني وحتويلها الى ثانوية للبنات 

الى ان يتم احلل اجلذري للمشكلة.

من جانبه حتدث ناصر الدوس����ري احد قاطني 
املنطق����ة حول املوضوع قائال: منذ ان نزلنا في هذه 
املنطقة وهي تعتبر منطقة مآس وجراح ألنها منسية 
ومهمشة الى ابعد احلدود من جميع اجلهات، واألمر 
ال����ذي نتحدث عنه اآلن ليس وليد هذا العام فقد مر 
اكثر من 7 س����نوات تقريبا وبناتن����ا ترحل ملناطق 
اخرى لتكمل دراس����تها، الفتا إلى أن املنطقة تعاني 
الكثير فهي تكاد تنفجر من األعداد الهائلة للطالب، 
ومكاتب التخطيط والتنس����يق نسمع بها لكن يبدو 

انه����ا وهمية، ومازلنا ال نرى حال إال في تصريحات 
املسؤولني التي ال تعد إال مخدرا ملشاكلنا.

وزاد، نحن اآلن نرى ما يقارب ال� 700 طالبة تدرس 
في مدارس خارج املنطقة ونتوقع ان يزيد العدد في 
الس����نة املقبلة اذا لم يوجد حل، والوضع التعليمي 
ف����ي املنطقة خطير جدا فمدارس����نا أصبحت مواقع 
جتارب للمدرسني اجلدد والفاشلني وبعض النظار 
غير املرضي عنهم، وبدوره قال م.سعد العجمي لقد 
س����معنا كثيرا عن وضع حلول للمنطقة وقرأنا في 
الصحف عن تكليف »األش����غال« ببناء مدارس لكن 
البد ان يعرف اجلميع ان مثل هذه األمور حتتاج الى 
وقت طويل وإجراءات روتينية، ولكن املشكلة مازالت 
قائمة ومتفاقمة فنحن اآلن في احدى املدارس املرحلة 
العاشرة فيها حتتوي على 14 فصال وال توجد فيها 
تغطية كافية من املدرسني وهذا مؤشر خطير ينذر 

بأزمة في العام املقبل. 
واضاف أناشد املسؤولني اإلسراع في حل املشكلة 
وأس����ألهم هل ترضون ان تتعرض بناتكم ملا يحدث 
اآلن فبناتنا معرضة للحوادث واخلطف في اي حلظة، 
وملاذا لم تش����اور الوزارة أهالي الطلبة وتنظر في 
اقتراحاتهم لتجد حلوال افضل من النقل الى مناطق 
اخرى، وملاذا حتتوي منطقة جديدة مثل منطقة سعد 
العبداهلل وهي غير مأهولة على 14 مدرسة متنوعة 

ونحن في ام الهيمان مهملون في هذا اجلانب؟!

الروضان عممت اآللية على المدارس على أن تطبق اعتبارًا من 31 أكتوبر

تقديم الوجبات لتالميذ االبتدائي في الصاالت والممرات والفصول
 مريم بندق

القطاع اإلداري  عممت وكيلة 
عائشة الروضان آلية تقدمي وتوزيع 
الغذائي����ة على تالميذ  الوجبات 

مدارس املرحلة االبتدائية.
وتضمنت اآللية: 

اوال: مواعي����د وم����كان تقدمي 
الوجبات الغذائية:

� يتم تقدمي الوجبات الغذائية 
خالل الفرصة األولى أي بعد نهاية 

احلصة الثانية مباشرة.
� يتم تقدمي الوجبات الغذائية 
في الصاالت املوجودة في املدارس 
وف����ي حالة تعذر تق����دمي جميع 
الوجبات في الصاالت يتم تقدمي 
هذه الوجبات في املمرات املكيفة 
او في الفصول وذلك حسب حالة 

كل مدرسة.

ثانيا: آلية تقديم وتوزيع الوجبات

� يتم استقبال السيارة احململة 
بالوجب����ات الغذائي����ة وذلك في 
متام الس����اعة الس����ابعة والربع 
صباحا وحتى الثامنة والربع مع 
ضرورة التأكد من استمرار عمل 
براد السيارة طيلة فترة تواجدها 
داخل املدرسة وذلك ضمانا لسالمة 

الوجبات الغذائية.
التابعون  � يقوم املوظف����ون 
للمدرسة بأخذ عينة عشوائية من 
الوجبات وذلك للتأكد من مطابقتها 
للبرنامج الغذائي اليومي وإجراء 
فحص مبدئي بالعني املجردة للتأكد 

من سالمة هذه الوجبات.
� يق����وم مجه����زو ومجهزات 
التغذية التابعون للشركة )حتت 
إشراف املوظفني التابعني للمدرسة( 
بتهيئة واعداد الصاالت عن طريق 
فتح الطاوالت وجتهيزها استعدادا 

الستقبال الطلبة.
� يق����وم مجه����زو ومجهزات 
التغذية التابعون للشركة بإنزال 
الغذائية من  الوجب����ات  س����الل 
السيارة ومن ثم نقل هذه السالل 
احململة بالوجب����ات الغذائية الى 
الص����االت او الفصول بحس����ب 
حالة كل مدرسة وذلك باستخدام 

التروليات املخصصة لذلك.
� يق����وم مجه����زو ومجهزات 

التغذية التابعون للشركة )حتت 
إشراف املوظفني التابعني للمدرسة( 
بتوزيع الوجبات الغذائية واحلليب 
أو العصير واملاء الذي مت استالمه 
في اليوم السابق على الطاوالت 
املخصصة لها في الصاالت أو في 
الفصول بحس����ب كل حالة وذلك 
قب����ل 10 دقائق من ب����دء الفرصة 

األولى.
� فور االنتهاء من احلصة الثانية 
يتم اصطح���اب الطلبة من قبل 
املعلمني واملعلمات الى الصاالت 
الوجبات  املخصص���ة لتق���دمي 
الغذائية مع مراعاة السماح للطلبة 
اليدين استعدادا لتناول  بغسل 

الوجبة الغذائية.
� يق���وم موظف���و االش���راف 
التابعون للمدرسة بالتحقق من 
قيام مجه���زي التغذية التابعني 
الوجب���ات  للش���ركة بتوزي���ع 
الغذائية على جميع الطلبة خاصة 
الطلبة ذوي احلاالت اخلاصة او 

املرضية.
� بع���د االنته���اء م���ن تناول 
الوجبات الغذائية يقوم مجهزو 
ومجه���زات التغذي���ة التابعون 
للشركة )حتت إشراف املوظفني 
التابعني للمدرس���ة( برفع بقايا 

الوجب���ات وإغ���الق الط���اوالت 
وتنظيف املكان وإعادته كما كان 

عليه.
� يق���وم مجه���زو ومجهزات 
التغذية التابعون للشركة )حتت 
إشراف املوظفني التابعني للمدرسة( 
بإعادة السالل الى السيارة وذلك 

متهيدا ملغادرتها املدرسة.

ثالثا: التزامات الشركات المتعاقدة

 � تضمنت الشروط التعاقدية 
ما ينظم العالقة بني الش���ركات 
املتعاقدة والوزارة وقد ش���ملت 
هذه الشروط بيانا بالتزامات هذه 

الشركات، وفيما يلي بيان ببعض 
العمالة  الشروط اخلاصة بعدد 

واملواد املطلوب توفيرها:
عدد السيارات: تلتزم الشركة 
بتوفير سيارة واحدة )فان/ هاف 
لوري( لكل مدرسة بحسب عدد 

الوجبات املقررة.
عدد العمالة املطلوب توفيرها 
املتعاقدة: تلتزم  الش���ركات  من 
الشركة بتوفير عدد )4( مجهزين/ 
مجهزات تغذية وذلك كحد أدنى 
لكل مدرسة ال يزيد عدد طالبها 
عل���ى 400 طالب/ طالبة، ويزيد 
عدد املجهزي���ن بواقع 1 لكل 100 

طالب/ طالبة.
املواد واآلالت املطلوب توفيرها 
من قبل الشركات املتعاقدة: تلتزم 
الش����ركة بتوفير عدد 3 ثالجات 
ع����رض جديدة ذات ب����اب واحد 
زجاجي شفاف أو ذات بابني وذلك 
كحد أدنى لكل مدرسة ال يزيد عدد 
طلبتها عل����ى 500 طالب/ طالبة، 
ويزيد عدد الثالجات بواقع ثالجة 

واحدة لكل 100 طالب/ طالبة.
كما تلتزم الش����ركة بتوفير 8 
حاويات قمامة، وذلك كحد أدنى 
لكل مدرسة ال يزيد عدد وجباتها 
عل����ى 400 وجب����ة، ويزيد عدد 

احلاويات بواق����ع حاوية واحدة 
لكل 50 وجبة.

وكذلك تلتزم الشركة بتوفير 
5 تروليات، وذلك كحد أدنى لكل 
مدرسة ال يزيد عدد وجباتها على 
400 وجبة، ويزيد عدد التروليات 
بواق����ع ترول����ي واحد ل����كل 100 

وجبة.
رابعا: املوظفون املرشحون من 
كل مدرسة واملنوط بهم اإلشراف 
على التنفيذ واملهام واملسؤوليات 

املوكلة إليهم
� يشرف على التطبيق الفعلي 
املديرة  املدارس  للمشروع داخل 
املس����اعدة للش����ؤون اإلداري����ة، 
باالضاف����ة الى ع����دد يتراوح من 
2  ال����ى 4 موظفني/ موظفات من 
موظفي املدرسة، ويناط باملوظفني 
املهام واملسؤوليات  إليهم  املشار 
التالية: احلضور مبكرا للتأكد من 
استعداد الشركة لعملية التوزيع، 
التأكد من عدد مجهزي ومجهزات 
التابعني للشركة ومدى  التغذية 
التزامه����م بالنظافة الش����خصية 
العام����ة وفق����ا لش����روط العقد، 
الواردة  الوجبات  التأكد من عدد 
وفقا لألعداد املقررة لكل مدرسة، 
الظاهري )أولي(  الفحص  إجراء 
على بعض العينات من الوجبات 
باستخدام حاستي البصر والشم، 
إخطار إدارة اخلدمات العامة فورا 
في حال اكتشاف تلف في الوجبات 
مع إيقاف عملية التوزيع، حصر 
التي  احلاالت املرضي����ة للطلبة 
حتتاج الى وجبات خاصة وإخطار 
إدارة اخلدمات العامة بهذه احلاالت 
ومن ثم اإلش����راف عل����ى توزيع 
هذه الوجب����ات اخلاصة للحاالت 
املرضية، والتحقق من قيام مجهزي 
ومجهزات التغذية التابعني للشركة 
بتجهيز الصاالت او املمرات املكيفة 
وفت����ح الطاوالت ومن ثم متابعة 
عملية توزيع الوجبات سواء في 
الصاالت او الفصول او املمرات، 
ورص����د مالحظات الطلبة )عينة 
عشوائية من الطلبة يوميا( عن 
الوجبات ومدى توافقها مع رغبة 
الطلبة ومدى اهتمام الطلبة بتناول 

هذه الوجبات من عدمه.

عائشة الروضان فهد الغيص

»التربية«: مواعيد الدراسة واالمتحانات واإلجازات في »المقررات«
 مريم بندق

ــاعدة  ــدت وكيلة وزارة التربية المس اعتم
ــة  للتعليم العام منى اللوغاني مواعيد الدراس

ــالب والطالبات  ــد دوام الط ــة مواعي وبــداي
ــي  الدراس ــام  للع ــررات  المقــ ــام  بنظــ

.2011/2010

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

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

االثنني املوافق 2010/10/18م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - 

وذلك تنفيذاً حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2009/30 بيوع/1.

املرفوعة من:    عنود مبارك مرزوق �شلطان

�شـــــــــــــــــد:   1- م�شعل نا�شر مرزوق رقدان.     2 - بنك الت�شليف واالدخار )خ�شم مدخل(.

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

م2   300.125 وم�ساحته   14 ق�سيمة   18 منزل   2 ج��ادة   2 �سارع  ج   9 قطعة  ال�سامل  �سباح  مبنطقة  العقار  يقع 

واملو�سوف بالوثيقة رقم 2007/4814. العقار عبارة عن بيت حكومي مت ترميمه ويقع على �سارع واحد ومك�سي 

بال�سيجما والتكييف وحدات ومكون من دورين وربع. الدور االأر�سي ديوانية مع حمام + �ساالت + غرفة حمام + 

مطبخ. الدور االأول: 4فرف + 3حمام + �سالة. الربع دور:غرفتني + حمام. العقار موؤجر بقيمة 500 د.ك �سهريا.

ثانيا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�سا�سي قدره 90000 د.ك » ت�سعون األف دينار كويتي«، وي�سرتط للم�ساركة يف املزاد �سداد 

خم�س ذلك الثمن على االأقل 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 االأقل واإال اأعيدت املزايدة 

على ذمته يف نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعــًا: ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإال اإذا تقدم ف�ي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع 

زيادة الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�صاد�صًا: اإذا مل يقم املزايد االأول 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 واليعتد 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 احلاالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ 

ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف االإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�سر هذا االإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�سرين الإجراءات 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 االإعالن 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 االأخرية 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 باأجرة املثل«.

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

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


