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 نائب األمير اطلع على المشاريع المستقبلية لوزارة األشغال ضمن الخطة التنموية للدولة
 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
السيف امس وزير االشغال ووزير الدولة 
لشــــؤون البلدية د.فاضل صفر، حيث 
قدم لسموه شــــرحا عن اجناز وتنفيذ 
املشاريع املستقبلية التي تقوم بها وزارة 
االشــــغال العامة ضمن برنامج اخلطة 

التنموية للدولة.
  كما استقبل ســــموه بقصر السيف 
وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
وذلك بعد ان شــــاركا بالوفد الرسمي 
املرافق لسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء فــــي جولته االفريقية 

مؤخرا.
  واستقبل سموه الشيخ احمد صباح 
السالم، كما استقبل سموه بقصر السيف 

النائب مرزوق الغامن.
  واستقبل ســــمو نائب االمير وولي 
العهــــد بقصر الســــيف عضو مجلس 
االمة النائب مبــــارك اخلرينج واحمد 

اجلسار. 

 سموه التقى صفر والهارون والغانم والخرينج والجسار وأحمد صباح السالم

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن سمو نائب األمير خالل لقائه مبارك اخلرينج وأحمد اجلسار

 الدباغ: ليس من مصلحة الكويت
إبقاء العراق تحت طائلة البند السابع

 العريفان: إصدار العدد الرابع
من المجلة اإللكترونية للخدمة المدنية

 العجمي والدويش بحثا دعم التعاون الثقافي مع الجزائر

 الحكومة العراقية دعت لحوار ثنائي لحل الملفات العالقة

 د.علي الدباغ 

 راتب العريفان

 متاضر السديراوي 

والوعـــود التي اطلقت باســـناد 
اجلهـــود العراقية إلخراج البالد 

من العقوبات الدولية.
  فـــي ســـياق متصـــل، نقلت 
«الصباح» عـــن عضو في جلنة 
العالقـــات اخلارجية في البرملان 
العراقي لم تســـمه تأكيده عدم 
موافقة غالبية الكتل البرملانية على 
املقترح الذي قدمه رئيس مجلس 
السامرائي بتشكيل  اياد  النواب 
صندوق يتـــم من خالله حتويل 

التعويضات الى استثمارات.
  من جانبـــه، اكد قيـــادي في 
«حزب الدعوة» العراقي ان «أهم 
ما يشار اليه من نتائج محادثات 
رئيس الوزراء (نوري املالكي) في 
واشنطن هو حصوله على وعود 
اميركية ومن دوائر صنع القرار 
فيها باخـــراج العراق من تبعات 
الفصل السابع ملجلس األمن، ومن 
العقوبات الدولية التي تكبل البالد 

منذ عقود».
  واستبعد سامي العسكري في 
تصريحـــات لصحيفة «احلياة» 
اللندنية نشرتها امس االثنني ان 
تنجح «الضغـــوط الكويتية في 
تغيير املوقـــف األميركي الداعم 

للعراق».
العســـكري «ان هذه    واعتبر 
الضغوط ما عادت تؤثر اذ اعلنت 
الواليات املتحدة بوضوح العمل 
على انهـــاء قرارات مجلس األمن 
ضد العـــراق، وال ميكن التراجع 

عنه».
  ورفض العســـكري ان يكون 
قـــد أملح للمســـؤولني  املالكـــي 
األميركيني بامـــكان بقاء القوات 
األميركية بعد عام ٢٠١١، وقال ان 
«رئيس الوزراء قصد بكالمه انه 
بامكان احلكومة والبرملان املقبلني 
تغيير جدولة االتفاق األمني اذا 
كان هناك خطر حقيقي في خروج 

القوات األميركية». 

كما تطرح املجلة تغطية للندوة 
التعريفيــــة بالنظام اآللي اجلديد 
للتوظيف دون أوراق، وتفاصيل 
توقيع اتفاقية احتاد املصارف مع 
ديوان اخلدمة املدنية، كما يتضمن 
العدد تغطية حلفل تكرمي املشاركني 
ببرنامج التدريب عن بعد، ومشاركة 
ديوان اخلدمة املدنية في األسبوع 
الكويتي اخلامس بجمهورية مصر 
العربيــــة. وعن كيفيــــة االطالع 
والتعرف على املجلة االلكترونية 
للخدمة املدنية ذكر مدير ادارة خدمة 
املواطن والعالقات العامة انه بامكان 
الراغبني في التعرف على محتويات 
املجلة الدخول الى موقع الديوان 
االلكتروني www.csc.net.kw قسم 

األخبار املهمة.
 

 بغداد - كونا: دعت احلكومة 
العراقية الكويت إلى الدخول في 
حوار ثنائي حلل امللفات العالقة 
بني البلدين وفق أسس العالقات 

االخوية بينهما.
   وقال املتحدث الرسمي باسم 
الدباغ  العراقية علي  احلكومة 
في بيان وزع أمس «ان احلكومة 
العراقيـــة تأمل في ان يتم حل 
كل القضايا العالقة مع الكويت 
الشقيقة وفق قواعد االحترام 
املتبادل والرغبة األكيدة إلنهاء 
تبعات املرحلة السابقة والتي 
خلقتها سياسات النظام البائد 
وتأثيرها على تطور العالقات 

بني البلدين».
   وأكد «انه ال مصلحة ألحد 
بإبقاء العراق حتت طائلة الفصل 
السابع من قرارات مجلس األمن 
الدولي حيث لم يعد العراق مهددا 

لألمن والسلم في املنطقة».
   وأضاف الدباغ «ان العراق 
ملتزم باحترام تعهداته واحترام 
القرارات الدولية ويدعو احلكومة 
الكويتية للدخـــول في حوار 
ثنائي حلل كل امللفات العالقة 
والعمـــل معا لعالقـــات اخوة 
وجـــوار وشـــراكة اقتصادية 
وجتارية تخدم مصالح الشعبني 

الشقيقني».
  وكان الدباغ صرح لصحيفة 
الصباح العراقية في وقت سابق 
بأنه «ليس من مصلحة الدول 
املجاورة خاصة الكويت ان يبقى 
العراق حتت طائلة البند السابع 
من ميثاق األمم املتحدة»، مؤكدا 
ان الكويت اذا كان لديها حقوق 
العراق جراء سياســـات  على 
وأخطاء ارتكبها النظام البائد، 
فإن العراق ملتزم مببدأ احلوار 
بهدف التوصل الى حلول وصيغ 

توافقية بشأنها.

 اعلن مدير ادارة خدمة املواطن 
والعالقات العامة بديوان اخلدمة 
املدنية راتب العريفان عن اصدار 
العدد الرابع من املجلة االلكترونية 
للخدمة املدنية، واوضح العريفان 
أن هذا االصــــدار يأتي في اطار 
ســــعي ديوان اخلدمــــة املدنية 
الدائم لتفعيل واتباع النظم اآللية 
الديوان وخاصة  جلميع أعمال 
املتعلقة بالتواصل مع املواطنني، 
حيــــث ان املجلــــة االلكترونية 
تعتبر مصــــدرا تعريفيا ميكن 
املواطن من االطالع على اخلدمات 
املقدمة من قبل الديوان والتعرف 
على أنشــــطة قطاعات وادارات 
الديــــوان. وذكــــر العريفان ان 
الرابع يتضمن مجموعة  العدد 

 ٭  اميان رضا البنا
 ٭  سحا علي عبدالرضا البناي

 ٭  عائشة عبدالرزاق البالول
 ٭  مراحب مبارك العازمي
 ٭  هيا وليد خالد اخلرجي

 ٭  خلود دابس غالب العازمي
 ٭  مــراحــــب شـــبــيـب مـــرزوق 

العـازمـي
 ٭  مرمي غامن نهار احلسيني

 ٭  الطاف يوسف الرشدان
 ٭  اميان حسن غلوم حيدر

 ٭  بدور مبارك  العازمي
 ٭  دعاء عبداحلميد مرتضى

 ٭  دالل مصطفى نصار عثمان
 ٭  فاطمة خالد صالح احلشاش

 ٭  مرمي غامن نهار احلسيني
 ٭  علياء ناصر محمد 

 ٭  فجر مسلم اجلعيدان
 ٭  اسماء خالد الشمري

 ٭  بشاير يوسف الكندري
 ٭  بدور ناصر بوعباس

 ٭  منى بدر الوقاص
 ٭         أبرار احمد علي سند

 ٭  الطاف عبداحملسن العبدلي
 ٭  نوف مبارك الرشيدي

 ٭  مراحب صعفك العنزي
 ٭  اسماء خالد قاطع الشمري

 ٭  زهراء حيدر احمد غلوم
 ٭  منى منير ذعار العتيبي

 ٭  نوف مبارك سالم الرشيدي
 ٭  ألطاف عبداحملسن العبدلي

 ٭  رشا محمد خالد
 ٭  منى محمود كرم دشتي

 ٭  جمانة عبدالرضا 
 ٭  العنود خالد الزعبي

 ٭  نورة راشد شطيط الرشدان
 ٭  رمي سعود عليجان الرشيدي

 ٭  فجر عبدالوهاب احسن 

 ٭  جيهان محمد محمد عبدالعال
 ٭  سهام فاروق مصيلحي ابراهيم

 ٭  مرمي عبداهللا محسن العنزي
 ٭  هنادي عبداللطيف علي الرقم

 ٭  هالة رفعت سعد عمر
 ٭  اغراء احمد عفيفي احمد 
 ٭  ريهام رمضان املسلماني

 ٭  حياة محمود عبدالرحمن االشرم
 ٭  حنان احمد عرفة

 ٭  جيهان مصطفى ثابت
 ٭  لولوة احمد علي العماني

 ٭  دالية عبدالرحمن عبدالسالم
 ٭  جنالء محمود عبدالقوي

 ٭  غدير حسني عسكر النكاس
 ٭  غنيمة علي حسني مال علي
 ٭  عاطفة عباس علي بوصخر
 ٭  جيهان ناجي شاكر متروك

 ٭  فاطمة عبدالكرمي ذياب الزنكوي
 ٭  اسماء عبداهللا محمد العتيبي
 ٭  نهلة عبدالغفار عطية متولي

 ٭  فاطمة ابراهيم عبداحلميد محمد
 ٭  هناء احمد محمود مصطفى

 ٭  هنادي ناجي سالم حسن علي
 ٭  سعاد علي احمد يوسف ابراهيم

 ٭  عبير علي حلمي نوح
 ٭  هدى يوسف سهر محمد

 ٭  فوزية يوسف يعقوب خلف
 ٭  فريدة سعدون عبداهللا عنبر 

 ٭  احمد سعود مبارك السعيدي
 ٭  السيد حسانني عبدالعظيم حسانني

 ٭  صباح محمد آل بن علي
 ٭  احمد عوض محمد مسعد

 ٭  جالل عبدالواحد عبدالعزيز
 ٭  عصام علي حسن جمعة

 ٭  عبداهللا عبداجلليل عبداهللا خلف
 ٭  اسامة فوزي عبده

 ٭  عبدالوهاب محمد السيد الشافعي
 ٭  بكر محمد محمد البهجي

 ٭  فالح نعمة العنزي
 ٭  محمد عبداهللا محمد احلربي

 ٭  محسن علي مرسي عوض
 ٭  ناجي فتحي احمد الليثي

 ٭  انور امني عبداهللا العوضي
 ٭  احمد سعود احمد العصفور

 ٭  رمضان فرج يوسف اسماعيل
 ٭  محمد احمد حسني

 ٭  ثامر محمد شريف اكروف
 ٭  حامد رضا حسن العلي

 ٭  صالح عباس حسني آل العباس
 ٭  نايف شافي عبداهللا شفاكة الشمري

 ٭  اسامة عبداحلكيم جبر سيد احمد
 ٭  اسماعيل محمد بهمن

 ٭  سامح احمد رفيق حمزة
 ٭  محمد علي عبدالوهاب العوض

 ٭  حمدي عطية احملجوب
 ٭  اسماء محمد عبيد املجيني

 ٭  هند يوسف احمد جمال
 ٭  امل جنم عبداهللا جنم جابر

 ٭  وئام عبدالرحمن قشطة
 ٭  رمي صبحي عوض عفانة

 ٭  انوار عبداالمير حسن رمضان
 ٭  احالم حسن عبداهللا اخلرس

 ٭  منى صالح حسن النجادة
 ٭  رحاب علي عبداهللا املرجتي
 ٭  فاطمة حربي غيدان الشمري

  وتضمن كشف تكليف املعلمني واالداريني 
اجلدد االسماء التالية:

 ٭  سيد احمد خلف اهللا سيد
 ٭  محمود السيد احمد العدوي

 ٭  عواد صالح علي
 ٭  محمد عبدالفتاح محمد الهاجني

 ٭  محمود مصطفى عبدالعزيز 
 ٭  عبدالرحمن عبداللطيف عبدالرحمن 

محمد
 ٭  محمد توفيق محمد سالم

 ٭  عبده  عبدالهادي احمد
 ٭  محمد خلف خلف منصور

 ٭  شريف عبدالرزاق عباس نظمي
 ٭  جمال عباس السيد طه

 ٭  فهد خميس محمد العجمي
 ٭  سليمان عبدالرحمن محمد الرويشد

 ٭  احمد علي عثمان محمد
 ٭  سامي احمد عزب 

 ٭  اسامة السيد حسانني السيد

 ٭  علي عبدالرضا غلوم حسني رمضان
 ٭  احمد باني سعد املطيري

 ٭  كمال صالح علي محمد عمار
 ٭  محمد فخري جاد الكرمي سعيد

 ٭  خالد بدر آدم عيدان
 ٭  سعود عبدالعزيز عباس القطان

 ٭  فيصل محمد حمود بويابس
 ٭  سالم عبدالعزيز

 ٭  آمال براك عبداحملسن العواد
 ٭  اميرة عبداجلليل حسني احلسيني

 ٭  شيخة محمد فرج العجمي
 ٭  هند نايف جابر السعدون
 ٭  حنان عبداهللا علي بوزبر

 ٭  سارة عبداهللا الفي املطيري
 ٭  هويدا محمد الشيخ صالح سالم

 ٭  وئام احمد عبدالرازق العبيد
 ٭  مكية درويش عبداهللا العرادي

 ٭  جناة صالح فارع
 ٭  نورية علي احمد الكندري

 ٭ عبدالرحمـــن عبـــداهللا عبدالرحمـــن 
اجلاسر

 ٭  احمد جمال محمد ضيف
 ٭  فاضل لطفي مصطفى الكرة

 ٭  حسن علي مندني حيدر
 ٭  محمد عيسى عيسى

 ٭  براك سعود احلميدي ناصر العازمي
 ٭  مشعل سليمان عبداهللا

 ٭  حمود شريدة جزا الديحاني
 ٭  فهد بطاح دغيم املطيري

 ٭  ياسر عبدالهادي عبداهللا اسماعيل
 ٭  محمد سايح عيد العازمي

 ٭  عادل سعد العتيبي
 ٭  وليد محمد عيسى خميس

 ٭  محمد علي عبداهللا احمد
 ٭  يونس حاجي علي ابراهيم

 ٭  عبدالعزيز محمد عثمان اجلاسم
 ٭  حمد عبدالرضا غلوم حسني رمضان

 ٭  ابراهيم عبدالرزاق ابراهيم رومي

 اســــتقبل االمني العام املساعد للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب عبدالهادي العجمي السفير 
سعود الدويش سفيرنا لدى اجلمهورية اجلزائرية. 
واعرب السفير الدويش عن سعادته بالدور الثقافي 
الذي يقوم به املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
في دعم العالقات بني البلدين من خالل االنشــــطة 
الثقافية واملطبوعات التي حتظى بقبول كبير، مشيرا 

الى الطلبات الكثيرة التي تتلقاها السفارة للحصول 
على املطبوعات املختلفة من املؤسســــات والهيئات 
واملثقفني في اجلزائر. وابدى العجمي استعداد املجلس 
للتعاون مع سفارتنا في اجلزائر لتلبية االحتياجات 
املختلفة والتعاون املســــتمر وحرص املجلس على 
دعوة عدد من الكتاب والفنانني والشعراء في انشطة 

ومهرجانات املجلس املختلفة.

  وشدد بالقول على الكويتيني 
ان يتمتعوا باحلكمـــة والروية 
في التعامل مع العراق الســـيما 
ان احلكومـــة العراقية تقف الى 
جانب اجلارة الكويت وتساندها 
خالل الظروف األخيرة التي متر 
بها، وان العكس صحيح، حسب 

قوله.
  وأكد الدبـــاغ ان العراق غير 
مســـتعد ألن يدفع ثمـــن أخطاء 
املاضـــي مرتني، مشـــيرا الى ان 
احلكومة تدرك بشـــكل كامل ان 
مواقف الكويت ومساندتها للعراق، 
وان ما يصدر بني احلني واآلخر ال 

يعد مواقف رسمية.
  وأكد ان بالده تسعى من خالل 
التحركات الديبلوماسية للخروج 
من طائلة الفصل الســـابع وفي 
الوقـــت ذاته تؤكد علـــى تنفيذ 
ان  اال  الكويت  التزاماتها جتـــاه 
«اصرار املسؤولني الكويتيني وفي 
مقدمتهم وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح على ابقاء البالد 
حتت طائلة العقوبات الدولية اثار 
اســـتغراب وانتقاد غالبية الكتل 
البرملانية التي وجدت في املوقف 
املستجد قفزا على ما حتقق خالل 
الزيارة األخيرة لرئيس مجلس 
النواب اياد السامرائي الى الكويت 

الديوان ومن  من أخبار وأنشطة 
أهمها حصول الديوان على املركز 
الثالث في مؤشر مدركات االصالح، 

 ٭  مضاوي وليد فاضل الفضلي
 ٭  منى بدر مسلم 

 ٭  نوف أحمد محمد االبراهيم
 ٭  نورة رجا مرزوق

 ٭  ابرار احمد علي
 ٭  ابرار محمد عبداهللا مال اهللا

 ٭  اسراء براك فرج الظفيري
 ٭  الطاف عبداحملسن سالم العبدلي

 ٭  الطاف مبارك الشمري
 ٭  العنود خالد محمد الزعبي

 ٭  جمانة عبدالرضا احمد
 ٭  رشا محمد خالد الباتل
 ٭  رمي سعود  الرشيدي

 ٭  طيبة سليمان جنم النجم
 ٭  عالية سعد العنزي

 ٭  علياء ناصر محمد شايع
 ٭  فاطمة جاسر فارس املعصب

 ٭  فجر عبدالوهاب محمد 
 ٭  فجر مسلم سالم اجلعيدان
 ٭  فرح عالء عبداهللا احلسن

 ٭  مرمي فرج ربيع ادريس

 ٭  عهود مبارك رحاب العنزي
 ٭  فاطمة سالم فالح الرشيدي

 ٭  فوز يوسف عبدالرحمن الشطي
 ٭  منال نواف جندي السويط

 ٭  نورة عبداهللا هاشم الرفاعي
 ٭  هناء صالح ربيع النومس

 ٭  ياسمني عبداهللا مسلم الهدية
 ٭  أماني خليفة جاسم املسكني

 ٭  أنوار حمد خلف الشمري
 ٭  إميان رضا اسحاق البنا

 ٭  خلود دابس غالب العازمي
 ٭  رمي خالد مبارك الدويلة

 ٭  شمسة صالح مفلح الرشيدي
 ٭  عائشة عبدالرزاق البالول

 ٭  عالية فهد علي الشطي
 ٭  فاطمة فالح سعد النمشان

 ٭  فضيلة محمد مسلم الوهيدة
 ٭  فوز سعود عبداهللا العنزي

 ٭  مشاعل سعود حمود الدويلة
 ٭  نورة محمد حمزة الكندري

 ٭  هيا وليد خالد اخلرجي
 ٭  بدور ناصر بدر بوعباس

 ٭  بشاير يوسف عباس الكندري
 ٭  حال راوي دبي العنزي

 ٭  زينب عبدالكرمي حسني العباد
 ٭  مراحب صعفك العنزي

 ٭  مرمي محمد عبدالرحمن الكندري

 ٭ أبرار موسى فالح سعدون
 ٭  إميان خالد احمد مقلد

 ٭  بتول مفلح عبداهللا الراجحي
 ٭  دانة زيد محمد العرادة

 ٭  دالل صباح خالد الفجي
 ٭  زهراء محمود محمد يوسف 

 ٭  سارة بدر جاسم املخلف
 ٭  فاطمة احمد جاسم الدبيان

 ٭  فاطمة اكبر غلوم
 ٭  فاطمة خالد احلداد

 ٭  فرح بدر جهار املطيري
 ٭  مراحب خالد عبدالرحمن اخلالدي

 ٭  مرمي زهير صالح الوزان
 ٭  مرمي عصري شالل 

 ٭  مها علي عبداحملسن املري
 ٭  ندى ناصر محمد املطيري

 ٭  هال حمد راشد الغريبة
 ٭  حصة عبدالوهاب محمد الصالح

 ٭  دالل عبداحلميد عبداهللا بن ناجي
 ٭  زينب حســـن عبدالرســـول محمد 

علي
 ٭  سارة محمد سعد احلبيب

 ٭  شهد سعود العازمي
 ٭  شهد مطلق خالد الفالح

 ٭  شوق عبدالعزيز جمعة السلمان
 ٭  شوق عيسى املنصور 

 ٭  عائشة فؤاد حمد اجليران

 ٭  منى محمود كرم دشتي
 ٭  منيرة عبداهللا الرشيدي
 ٭  منيرة عبداملجيد مبروك

 ٭  نورة راشد شطيط الرقدان
 ٭  نوف احمد عبداهللا بوهان

 ٭  نوف خالد النمران
 ٭  ياسمني صالح فالح العازمي
 ٭  شروق احمد عبداهللا بوهان

 ٭  هبة عوض عيد اخلالدي
 ٭  امل عبداهللا سالم

 ٭  حصة عبدالوهاب الصانع
 ٭  شيخة دودان العازمي
 ٭  هناء صالح النومس

 ٭  ياسمني عبداهللا مسلم 
 ٭  دارين هادي العازمي
 ٭  فجر خالد الرشيدي

 ٭  مراحب مبارك الزيني العازمي
 ٭  سارة محمد سعد احلبيب

 ٭  آالء عبدالسالم العوضي
 ٭  دانة مطلق مرضي الراجحي
 ٭  زينب محمد ابراهيم الشطي

 ٭  سارة ياسر نصار مبارك
 ٭  عبير خالد راشد اجلويسري

 ٭  فاطمة حميد محمد رضا
 ٭  فرح سيد محمد يوسف

 ٭  فجر جمال حمدان العازمي
 ٭  منيرة فهد الشطي

 ٭  ميه رشيد 
 ٭  هيا سليمان طه الشومان

 ٭  أنفال سعود عبدالعزيز جمعة
 ٭  دارين هادي سعود العازمي

 ٭  سارة عبداهللا حيدر السلمان
 ٭  شيخة دودان ناصر العازمي
 ٭  فاطمة علي جاسم املنصور

 ٭  فجر خالد عبداهللا الرشيدي
 ٭  شمسة مجبل فالح الندى
 ٭  امل عبداهللا محمد سالم

 ٭  نوف سعد عايض الشالحي

 «التربية»: التقنيات الحديثة لن تتوافر في المدارس العام ٢٠١٠/٢٠٠٩

 أسماء الناجحات في الدورة التدريبية لمعلمات التربية الموسيقية

 أسماء المعلمين واإلداريين الجدد المكلفين بـ «صيفي» المقررات

 مريم بندق
  اوضحت مصادر تربوية لـــــ «األنباء» أن اجتماع 
فريق العمل الستكمال استعدادات العام الدراسي اجلديد 
٢٠١٠/٢٠٠٩ لم يضف أي آلية جديدة على اآللية احلالية 
املطبقة لدى جلنة االستعدادات التي تترأسها وكيلة 

الوزارة متاضر السديراوي.
  وقالــــت املصــــادر ان مديــــري االدارات املركزيــــة 
استعرضوا التقارير التي سبق وان رفعت الى جلنة 

االستعدادات.
  واشــــارت إلى أنه كان من املفترض ان توضع آلية 

تنفيذية للفريق للتأكد من استكمال النواقص على أن 
تصدر قرارات لتوفير النواقص من الكتب الدراسية 

واالثاث وغيرها.
  وطالبــــت املصادر بأن تفعل آلية عمل الفريق وان 
تقتصر االجتماعــــات العاجلة على مدير عام املنطقة 
التي تعاني من مشكلة ما لوضع مواعيد لالنتهاء من 

هذه املشكلة.
  وشددت املصادر على أهمية اقرار ميزانية تعزيزية 
الســــتكمال الصيانات اجلذرية خاصة بعد البدء في 
برنامج جتهيز العيادات املدرسية بواقع ٢٠ عيادة في 

كل منطقة تعليمية.
  وكشــــفت املصادر عــــن ان مناقصــــات التقنيات 
احلديثة التي تشــــمل الســــبورة واجهزة التلفزيون 
والڤيديو والصوت لن تنتهي قبل بداية العام الدراسي 

اجلديد.
  وسيتم توفير اجهزة االذاعة املدرسية فقط للمدارس 

اجلديدة.
  وأكدت ان التغذية اخلاصة لرياض االطفال جاهزة 
مع بداية العام الدراسي وان املرحلة االبتدائية مؤجلة 

الى اآلن العادة طرح املناقصة اخلاصة بها. 

 المطالبة بتعزيز ميزانية الصيانات الجذرية لتجهيز العيادات المدرسية

 ومن لديهن مواد تخلف للفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨

 تتضمن أعضاء الهيئتين التعليمية واإلدارية الذين ُقبل اعتذارهم عن العمل

 مريم بندق
  اصدرت وكيلة الوزارة املساعدة للتعليم العام باالنابة منى اللوغاني 
قرارا بالغاء تكليف بعض اعضاء الهيئتني التدريسية واالدارية بالعمل 
خالل الفصل الدراسي الصيفي لطلبة نظام املقررات في ثانويتي حمد 

عيسى الرجيب وشريفة العوضي وتكليف اسماء جديدة.
ــف إلغاء التكليف بناء على االعتذارات املقدمة االسماء    وتضمن كش

التالية:

 مريم بندق
  اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي نتيجة امتحان نهاية 
الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٠٩/٢٠٠٨ لدارسات املقررات األول والثاني 
ــع واخلامس في الدورة التدريبية لتأهيل معلمات للتربية  والثالث والراب

املوسيقية دور يونيو ٢٠٠٩.
  هذا وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ اعتبارا 

من ٢٧ سبتمبر املقبل.
  وفيما يلي اسماء الناجحات ومن لديهن مواد تخلف:


