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امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

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

2011/6/13م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�صر العدل ال�صاعة التا�صعة �صباحًا - وذلك تنفيذًا حلكم املحكمة 

ال�صادر يف الدعوى رقم 2010/171 بيوع/1.

املرفوعة من:    عبداحلميد كاظم حممد  علي الر�صيد

�صـــــــــــــــــــــــــــــــــــد: عهدي �صالح يو�صف الن�صيط

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

يقع العقار يف منطقة اأبو فطرية وميثل الق�صائم 173، 174 من املخطط م/37883 قطعة رقم 8 مب�صاحة اإجمالية 

لكل ق�صيمة 500م2 وهي عبارة عن اأر�ض ف�صاء وم�صاحة كل ق�صيمة 500م2 وهما متجاورتان تقع الق�صيمة 173 

على 3 �صوارع زاوية والق�صيمة 174 �صارعني بطن وظهـر والق�صيمتان تطالن على �صارع الفحيحيل الرئي�صي.

واحل�صة املعرو�صة للبيع قدرها ن�صبة 53.34٪ لكل عقار.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوال ً : يبداأ املزاد بثمن اأ�صا�صي قدره 117348 د.ك »مائة و�صبعة ع�صر األفًا وثالثمائة وثمانية واأربعون دينارًا كويتيًا«. للعقار االأول ومبلغ 

112014 د.ك »مائة واثنا ع�صر األفًا واأربعة ع�صر دينارًا كويتيًا« للعقار الثاين.  وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�ض ذلك الثمن على 

االأقل 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 عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ض الثمن على االأقل واإال اأعيدت املزايدة على ذمته يف نف�ض 

اجلل�صة على اأ�صا�ض الثمن الذي كان قد ر�صا به البيع.

رابعــًا: فـي حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ض الثمن على االأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�شًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإال اإذا تقدم فـي هذه اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر 

م�صحوبًا باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة فـي نف�ض اجلل�صة على اأ�صا�ض هذا الثمن.

�شاد�شًا: اإذا مل يقم املزايد االأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�صر تعاد املزايدة فورًا على ذمته 

على اأ�صا�ض الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه يف اجلل�صة ال�صابقة واليعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل قيمته. 

ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ض من ثمن العقار.

اإجــراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك  �شابعًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلاالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف االإعالن والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثـامـنًا: ين�صر هذا االإعالن تطبيقًا للقانون وبطلب املبا�صرين الإجراءات البيع وعلى م�صوؤوليتهم دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأية م�صوؤولية.

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

تنبيه: 1 - ين�صر  هذا االإعالن عن البيع باجلريدة الر�صمية طبقًا للمادة 266 من قانون املرافعات.

          2 - حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقًا للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�ض الفقرة االأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �صاكنًا يف العقار بقي فيه كم�صتاأجر 

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

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�صركات واملوؤ�ص�صات الفردية امل�صاركة يف املزاد على الق�صائم اأو البيوت املخ�ص�صة الأغرا�ض ال�صكن 

اخلا�ض عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�صركات التجارية امل�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

ر الهيئة العامة ل�صئون الق�صّ

اإعــــالن

ت�صجيل  امل�صاركة  يف  الراغبني  فعلى 

الــرعــايــة  اإدارة  لـــدى  ــمــائــهــم  اأ�ــص

مبنى  يف  والــربــويــة  الإجتماعية 

الهيئة - امليزانني منطقة �صرق وذلك 

وملدة  2011/5/22م  من  الفرة  خالل 

اأ�صبوعني من تاريخه.

ر  تعلن الهيئة العامة ل�صئون الق�صّ

عن بدء الت�صجيل 

مب�صروع

توظيف الطلبة
خالل الفرة ال�صيفية للم�صمولني 

ر برعايتها من اأبنائها الق�صّ

 من طلبة املرحلة الثانوية 

واجلامعـة والتعليم التطبيقي

 هل ينجح وزير التربية في إقرار كادر مالي للمعلمني يشمل أصحاب العطاء واملخلصني الذين ترتفع نسب النجاح في مدارسهم وليس املتمارضني حيث لم ينجح أحد؟! 

 ملفان ثقيالن يحملهما املليفي: توفير املعلمني للعام الدراسي ٢٠١١ ـ ٢٠١٢
  في ظل حكم االستئناف تعويض الوافدين ١٥ ألف دينار وإيقاف التعاقدات من مصر 

الوافدين الذين عينتهم الوزارة على 
الدرجة اخلامسة اخلاصة بخريجي 
الثانوية والدبلومات وهم مؤهالت 
عليا مخالفة بذلك لقانون اخلدمة 
املدنية الذي في بنوده تعيينهم على 
الدرجة الرابعة وان الوزارة أخذت 

هذه الفروق حوالي ٢٥ سنة.
  وفي مقابل ذلــــك يتردد ايضا 
بــــأن وزارة التربية ال تنوي ايفاد 
جلنة الى مصر بســــبب الظروف 

السياسية.
  وأيا كانت االســــباب احلقيقية 
يبقى امللــــف ثقيال علــــى الوزير 
املليفي ألنه مطلــــوب منه توفير 
احتياجات الــــوزارة واملدارس من 
املعلمني واملعلمات ولن يكون عمليا 
اللجوء إلى رفع الكثافات الطالبية 

او زيادة أنصبة املعلمني.
الثاني اخلـــاص بكادر    امللـــف 
املعلمني وهو ثقيل ايضا وسيكون 
مجديا إذا جنح املليفي في اقرار كادر 
جديد مرتبط بإنتاج املعلمني ونسب 
النجاح في مدارسهم وانتظامهم في 
اقرار كادر وتطبيقه  الدوام وليس 
على اجلميع من يعمل ومن ال يعمل 
من يداوم بدون تسجيل غياب ومن 
ال يداوم، من ترتفع نســـبة النجاح 
في مدارسهم ومن تكون نتائجهم لم 
ينجح أحد. فبحسب الكادر احلالي 
اجلميع سواســـية وحتصل  عليه 
املعلمة املتمارضة ٩ أشهر في العام 
التي «تكرف» ٩  الدراسي واملعلمة 
أشهر في العام الدراسي وايضا متييز 
اصحاب التخصصات النادرة. مطلوب 
من جمعية املعلمني ومجلس الوزراء 
وديـــوان اخلدمة املدنيـــة التعاون 
الحداث نقلة في التعليم تعتمد على 
الذي  املنتج  املعلم املخلص  مكافأة 
يعطي ابناءه من قلبه ومن دمه وليس 
املعلم الذي يتجول طوال الساعات 
مبجرد خروجه من باب املدرسة على 
بيوت الطلبة فيما يعرف بالدروس 
اخلصوصية ومتتلئ جيوبه باآلالف 
من الدنانير سنويا وسيكون مخزيا 
الصحاب العطاء، ان فعال، مت تعميم 

الكادر على اجلميع. 

لم تنفذ بنود العقود املبرمة بينها 
وبني املدرسني الوافدين، حيث ان 
جميع املدرسني الوافدين يخضعون 
الحكام ونظام اخلدمة املدنية ومن 
ثم لهم جميع احلقوق كاستحقاقهم 
للعالوات الدورية وبدل السكن وبدل 
التأثيث، كما يســــتحقون لفروق 
الراتــــب حيث انهم حاصلون على 
مؤهل جامعي ويستحقون التعيني 
على الدرجة الرابعة حيث ان اول 
مربوط لهذه الدرجة هو ٢٦٠ دينارا 
وليس ٢٠٠ دينار كما صرفت لهم. 
ومن ثم تكــــون وزارة التربية قد 
استولت على ما يقارب الـ ٦٠ دينارا 
شــــهريا من كل مدرس وافد دون 
وجه حق أو أي مبرر قانوني، وعند 
جمعها لسنوات عدة تكون الوزارة 
قد اســــتولت علــــى آالف الدنانير 
وماليني الدنانير من جميع حقوق 
املدرسني الوافدين، ورغم ان احكام 
احملاكم اصبحت نهائية اال ان وزارة 
التربية لم تبــــادر بدفع الفروقات 
للمدرسني الوافدين الذين يعانون 
من ضائقة مالية بسبب غالء االسعار 
وتكاليف املعيشة في الكويت. ولن 
إلى  اللجوء  امامهم ســــوى  يكون 
القضاء الكويتي العادل النصافهم 

من حقوقهم املسلوبة.
  وبحســــب مشــــاركة أحد قراء 
«األنبــــاء» على موقعنــــا فقد أفاد 
التعاقــــدات مع  بإيقــــاف مصــــر 
املعلمني حتى تعديل عقود املعلمني 

 يحمــــل وزيــــر التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي ملفني 
ثقيلني ميثالن منحنيني خطيرين 
عليه اجتيازهما بهدوء قبل وقت 
كاف من بداية العام الدراسي اجلديد 

٢٠١١ ـ ٢٠١٢.
  امللفــــان الثقيالن همــــا توفير 
الــــوزارة من املعلمني  احتياجات 
واملعلمات فــــي التخصصات التي 
تعاني نقصا من الكوادر الوطنية 

واقرار كادر املعلمني اجلديد.
  اجتياز الوزيـــر املليفي ـ الذي 
يثـــق امليدان في قدرتـــه على ذلك 
ألنها نابعـــة من االحتكاك بامليدان 
اي قدرة حقيقيـــة قابلة للتطبيق 
الذي  انشـــائية كالتقرير  وليست 
سننشره الحقا ـ يحتاج الى وقفة 
تعاون موضوعية من مجلس الوزراء 
وديوان اخلدمـــة املدنية وجمعية 
املعلمني وقفة حتكمها عوامل ومبادئ 
العدالـــة والتراضي والشـــفافية 
والتجرد لتفعيل دور ومهنة املعلم 
املقدسة ودفعه الى العطاء ملواصلة 
بناء جيل من ابناء الكويت، ويتحقق 
ذلك بتوفير عوامل الرضا النفسي 
واملعنوي واملادي للمعلمني جميعا 

الكويتيني والوافدين.
  ويأتي ثقل امللف االول اخلاص 
بتوفيــــر احتياجات الــــوزارة من 
املعلمني واملعلمات الوافدين لعدة 

اسباب هي:
  ٭املستجدات السياسية في البلدان 
العربية التي تعتمد الكويت عليها 
في توفير احتياجاتها السنوية من 
املعلمني واملعلمات سواء في سورية 

ومصر واالردن وتونس.
  ٭ تأييد محكمة االستئناف محكمة 
أول درجة بإلــــزام وزارة التربية 
بتعويض بعض املدرسني الوافدين 
الذين جلأوا إلى احملاكم الكويتية 
للمطالبة بصرف فرق رواتبهم من 
تاريخ تعيينهم، حيث وصلت هذه 
الفروق ما بني خمسة وعشرة آالف 

دينار لكل مدرس.
  وقالت احملامية فوزية الصباح 
في وقت ســــابق ان وزارة التربية 

 فوزية الصباح  أحمد املليفي 

 صورتان زنكوغرافيتان ملا انفردت بنشره «األنباء» 

 إلغاء االمتحانات في احلاسوب والبدنية بقرار سيُفعّل وال يوجد عندي قرار يعلق على اجلدران 

 وزير التربية: تعليماتي أال يبقى املعلم واملعلمة
  في املدرسة يومًا واحدًا زيادة عن املطلوب 

  حل لكل اجلامعات غير املعترف بها يحقق العدالة
 تأكيـــدا ملا انفردت بنشـــره 
«األنباء»، اعلـــن وزير التربية 
ووزيـــر التعليـــم العالي احمد 
املليفي عـــن تعليماته اال يبقى 
املعلم واملعلمة في املدرسة يومًا 
واحداً زيادة عن املطلوب، وانه 
مت الغاء االمتحانات النظرية في 

احلاسوب والتربية البدنية بقرار 
ســـيفعل وال يوجد عندي قرار 

يعلق على اجلدران.
  ووعـــد الوزيـــر بايجاد حل 
للجامعات غير املعترف بها يحقق 

العدالة للطلبة.
  وتعليقـــا على ما نشـــرته 

«األنبـــاء» بتاريـــخ ١١ اجلاري 
بعنوان «الديوان: التربية طلبت 
٢٩١١ درجة لتعيني الوافدين وليس 
التي تتم  االســـتعانة بالبدون 
مبكافأة شهرية»، قالت مصادر 
«األنبـــاء» في الديـــوان ان هذه 
الدرجات لم يتـــم اقرارها حتى 

اآلن وقد رفعها الديوان الى مجلس 
الوزراء العتمادها على امليزانية 
التكميلية والتـــي لم تقر حتى 

اآلن.
  ومـــن االهميـــة التأكيـــد ان 
هـــذا التأخير ليـــس في صالح 

الوزارة. 

 ردود فعل قراء «األنباء» على قرار الوزير إلغاء االمتحانات النظرية للحاسوب والتربية البدنية الذي انفردت بنشره ٢٠ اجلاري: القرار صائب ١٠٠٪

 املعلمون: بعض األجهزة في مختبرات احلاسوب قدمية وعّفى عليها الزمن
 بشكل الفت توالت ردود قراء 
«األنباء» على موقعنا على اخلبر 
الــــذي انفردت «األنباء» بنشــــره 
اجلمعة ٢٠ مايــــو اجلاري حتت 
عنوان «إلغاء االختبارات النظرية 
في احلاسوب والتربية البدنية».

الردود استحسانا    وتضمنت 
كبيرا لقرار وزير التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي. كما 
تضمنت مقترحات وآراء من شأنها 
مساعدة املتخصصني على تنفيذ 
هذا القرار بصورة إيجابية حتقق 

الهدف من القرار:
املــــدارس ال توجد بها    بعض 
البرمجيات لتنفيذ خطط التوجيه 

الفني

 ٭  فاعل خير

  كالم طيب وحلــــو جدا ولكن 
ايــــن االجهزة التي تعمل بشــــكل 

الرجاء  عملي صحيح، نرجو كل 
مــــن الوزير ان يتفقــــد مختبرات 
احلاسوب بجميع املناطق التعليمية 
للوقوف على اخللل املوجود مبركز 
املعلومات، اجهزة قدمية عفى عليها 
انتهت  الدهر باملختبرات، اجهزة 
صالحية صيانتها، شبكات ال تعمل 
بالشكل الصحيح يوم يعمل ١٠ ال، 
وغيره من االمــــور ايضا، يفضل 
قبــــل العمل بهذا القرار النظر الى 
احتياجات املختبرات احلاسوبية 
لصيانتهــــا الدوريــــة وحتديــــث 
اجهزتها، وبعدين في مشكلة في 
التطبيق هناك جزء نظري بكتب 
املعلوماتية ال ميكن االختبار بها 

عمليا.

 ٭  فاعل خير

  واذا سيتم ذلك هناك مدارس ال 
توجد بها البرمجيات الالزم العمل 
بها ضمن خطط التوجيه الفني العام 
وحســــب املناهج الدراسية وذلك 
بســــبب قصور مبركز املعلومات 
في تأدية عملهم بالشــــكل األمثل، 
اذا نظرنــــا لالختبارات  وبعدين 
العملية البد من زيادة عدد حصص 
احلاسوب في الصفني احلادي عشر 
والثاني عشر حتى يتم تطبيق هذا 
املقتــــرح بجدية وفائدة تعم على 

املتعلم. ولكم الشكر.

 ٭  معلم وافد

  انا مدرس حاسوب وهذا قرار 
صائب ١٠٠٪ ألن احلاسوب مادة 
عملية وليست نظرية، مبعنى لو 
الطالب نفذ املهارة على احلاسوب 
فليس هناك داع ألن يكتبها نظريا، 
ألن احلاسوب ليس لغة عربية وان 
شاء اهللا نحن متوقعون منكم كل 

خير وتقدم لالمام.

 ٭  مواطن مقهووووور

  كفووووو يــــا بوأنس العقبة 
لتعديل املناهج تكفي يا األسد حطم 
لنا مافيــــة الدروس اخلصوصية 
بالوزارة الذين يصعبون املناهج 
لكي نلجأ الى شلتهم وأبناء بلدانهم 
بالدروس اخلصوصية حتى وصلت 
احلصة قبل االمتحان النهائي الى 

١٠٠ دينار.

 ٭  معلم وفي

  أرجو من الوزير النظر في نهاية 
دوام العاملني من املعلمني واإلداريني 
للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة 
امتحانات املرحلتني ســــوف  ألن 
تنتهي االســــبوع األول من شهر 
يونيو وذلك بعد التعديل مع العلم 

ان نهاية دوام العاملني باملدارس 
يوم ٣٠ يونيو فما الفائدة من الدوام 
بعد االنتهاء من اعمال االمتحانات 
وتسليم الشهادات للطالب، أليس 
من حق العاملني ان يستريحوا بعد 

عام دراسي شاق؟!
  حتى ولو أســــبوع واحد فقط 
قبل نهاية الشهر ونأمل كل اخلير 
في وزيرنا احلكيم ألنه واضح يزن 
األمور بحكمة وعقل ال مثل لهما.

 ٭  ولي أمر

  مرحبا بالقرار الصائب
  إي واهللا، وياريــــت تفصلون 
الورقة األولى عن الثانية بالعربية 
واإلجنليزية، وترى اختبارهم بيوم 

واحد وايد مرهق على الطالب.

 ٭  المطور

  عفوا   الوزير لست معك
    الوزير، لــــم تعطنا الفرصة 
حتى لنهنئك باملنصب وخرجت 
علينا بتصريحات تخص احلاسوب 
والتربيــــة البدنية وكأن اإلصالح 
للمنظومة التعليمية يبدأ من هنا، 
لم يتم أخذ رأي امليدان ولم تقف 
على طبيعة التنفيذ الفعلي للقرار 
فهذا القرار ميكن ان يكون صائبا 
أما احلاســــوب  البدنية،  للتربية 
فاســــمح لي غير موفــــق باملرة، 
رحمه اهللا، د.حمود الســــعدون، 
صاحب الفضل األول واألخير لكي 
تقف املــــادة على أرض صلبة من 
ادخالها باملرحلة االبتدائية ومرورا 
باملتوسطة وتثبيتها كمادة اساسية، 

وانتهاء باملرحلة الثانوية.

 ٭  المطور

  عفوا   الوزير لست معك
  وكما قال األخ «فاعل خير» 
آلية تطبيق هذا القرار عمليا غير 
موجودة من جتهيز مناهج ذات 
صيغة عملية وجتهيزات فنية 
تخص االجهـــزة واملختبرات، 
عمليا كنا نتمنى أن ترسخ أقدام 
املادة وتزيد نصاب احلصص في 
احلادي عشر والثاني عشر غير 
الكافية نهائيا لتنفيذ خططهم، 
وكان أولى بسعادتك أن تراجع 
خطـــط التعليـــم اإللكتروني 
واملتوقـــع تنفيذها على عجل 
بعد أربعة أشهر وسوف تكلف 
الدولـــة مليـــارات وفق رؤية 
ضيقة للغاية حتصر التعليم 
االلكتروني في توزيع البتوب 
على كل طالب، دون اي أرضية 
فعلية من مناهج وبنية حتتية، 

أرجو ان تستمع لنا.

 ٭  معلم

  اخيرا هنالقي حد بيفكر بجد
  ارجو أن تنظف مركز املعلومات 
من احلرمي اجلاهالت باحلاسوب 
ولو رجعتم للــــوراء لعرفتم انها 
كانت منحــــة من امرأة لصديقتها 
حتى تساعد في التطبيل والتصفيق 
لها، نرجو ايضــــا الغاء الدورات 
التدريبية (لقمة العيش اخلاصة 
باملوجهني واملفروضة على املعلمني) 
وهناك دورة اآلن لألسف يأخذون 
املعلمني أيام االختبارات لدورة ال 
عالقة لها باملناهج ولكن لتوزيع 
امليزانية على احملاسيب، ونرجو 
أن تفتحوا لنا خطا لالتصال عن 
طريق النت لنوافيكم بكل العيوب، 
واالخطاء حتى ينصلح احلال بارك 
اهللا فيكم وسدد خطاكم وما يجيبها 

اال رجالها.

 ٭  معلم وافد

  ملاذا قرار الوزير صح
  لــــو أن الطالب/الطالبــــة نفذ 
املهارة على احلاســــوب بكل دقة 
وكمال (عملــــي)، ملاذا نطلب منه 
أن يكتبها نظريا؟ الطلبة عندهم 
مواد أخرى اجنليزي ورياضيات 
وفيزياء وكيمياء.. والكثير منهم 
مــــش مالحقني مذاكــــرة، الرحمة 

حلوة.

 ٭  معلم وافد

  الكتب احلالية تصلح
  الكتب احلالية تصلح للنظام 
اجلديد كما يلي: جزء الشرح للفهم 
+ جزء العملي ميكن توســــيعه 
بتمارين عملي اضافية من توجيه 
احلاسوب أو من معلم احلاسوب 
نفسه + جزء التدريبات النظري 
يظل كمهــــارات إضافية للطالب 

املتهم.

 ٭  الحل العملي

  ملاذا نتجاهل رأي اصحاب امليدان 
الفعلي

  أوال: لكي ينصلح حال التعليم 
في الدول العربية أوال يجب احترام 
املعلم وتربية الطالب على احترام 
املعلم ثانيا: ليس كل ما يصلح في 
الدول األجنبية من الغاء العقاب 
ينفع مع طالبنا يجب تهيئة املعلم 
الســــتخدام آلية العقاب حتى لو 
بالعصا هكــــذا تعلمنا ولم يؤثر 
على سلوكنا أو احلالة النفسية لنا 
ثالثا: مع احترامي الصحاب اآلراء 
املخضرمني من موجهني ورؤساء 
اقسام يجب أخذ رأي املدرسني حتى 

لو هذه أول ســــنة له ستكون له 
رؤية ووجهة نظر يجب احترامها 

قبل اتخاذ أي قرار.

 ٭  أم عيالي

 ٭  أحلى خبر

الســــعيد راح    بهــــذا اخلبــــر 
نتنفــــس الصعداء ويصير عندنا 
أمــــل بتصحيح املناهــــج ونظام 
التعليــــم بالكويــــت نرحم األهل 
والعيــــال ونعيش صــــح ندرس 
ونتعلم ويكون عند الطلبة الوقت 
لتكويــــن عالقــــات اجتماعية مع 

االهل واالصدقاء ويتعلمون كيف 
يعيشون احلياة.

 ٭  رئيس قسم بدنية

  قرار متأخر وهدف جميل للوزير 
احملترف منذ البدء بالنظام املوحد 
اجلديد وهناك دراسات وتقارير 
وتوصيات تقدم للتواجيه كل عام 
دراسي مرتني على األقل من أهل 
االختصاص وامليدان والذي يقدم 
من رئيس القسم من الواقع امليداني 

ومن بعض هذه النقاط:
  * نفـــور املتعلمـــني من حصة 
البدنية بسبب: ١ ـ املنهج النظري 

واالختبارات النظرية علما أن املادة 
عمليـــة ١٠٠٪ ب ١٠٠٪ ٢ ـ نفـــور 
املتعلمني من املدارس بسبب زيادة 
العبء النظري على املتعلم بهذه 
املواد العملية التي من املفترض أن 
تكون جاذبة للمتعلم فهذا القرار 
صائب ميدانيا وامتنى لكم التقدم 

لألمام.

  Ali Hameed ٭

  إلغاء االمتحانات النظرية
  الرجاء مـــن  وزير التربية 
بصرف رواتب (مكافآت) تعليم 

الكبار ومحو األمية. 

 الطلبة: «وينك عنا 
من زمان يا املليفي 
اهللا يعطيك العافية 

والصحة ويخليك 
ألهلك وأحفادك 

وأخيراًً فيه أحد
  يفكر مبنطق ويحس 

فينا» 


