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5% زيادة جديدة في رسوم المدارس الخاصة
في خطابات سلمت ألولياء األمور وتطبق اعتبارًا من العام الدراسي 2011/2010

مريم بندق
علمت »األنب���اء« ان بعض 
امل���دارس اخلاصة  اصح���اب 
اعتمدوا ق���رارا بزيادة جديدة 
على الرسوم الدراسية املطبقة 

اآلن.
وبحسب اولياء االمور فقد 
وزع���ت هذه املدارس نش���رة 
الرس���وم  تضمن���ت ج���دول 
الدراسية اجلديدة للعام الدراسي 
2011/2010 بعد زيادة نسبة %5 

على رسوم العام احلالي.
هذا واصدرت وكيلة الوزارة 
متاضر السديراوي قرار جاء 
فيه: نظرا لقيام دعيج الدعيج 
الوكيل املس���اعد لالنش���طة 
الطالبية مبهمة رسمية اعتبارا 
من 21 يناير 2010 الى 29 يناير 

.2010

فق���د تقرر اوال: تكليف بدر 
الفريح الوكيل املساعد للتنمية 
التربوي���ة باالضافة الى عمله 
القيام بأعم���ال دعيج الدعيج 
الوكيل املس���اعد لالنش���طة 

21 يناير  الطالبية اعتبارا من 
2010 وحلني عودته.

ثانيا: عل���ى جميع اجلهات 
العل���م والعم���ل مبوجب هذا 
القرار. ومن جانبها خاطبت منى 

منى اللوغانيمتاضر السديراوي

عملية إنزال جوي

أحد أفراد املغاوير يصوب نحو هدف معاد

جانب من قيادات اجليش تتابع التمرين

»التربية« اعتمدت أسماء الطلبة والطالبات المشاركين
 في رحلتي الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية

مريم بندق
التربية  أصدر وكي���ل وزارة 
املساعد لألنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج قرارين بأس���ماء الطلبة 
والطالبات املشاركني في رحلتني 
للطلبة املتفوقني تنفيذا لبرنامج 
الكويت���ي للتنمية  الصن���دوق 

االقتصادية العربية.
وجاء في قرار الدعيج: باإلشارة 
ال���ى كتاب الصن���دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية )ص 
ت 6/5/5-39 املؤرخ في 10 يونيو 
2009 واملتضمن تنظيم رحالت 
خاصة للطلبة املتفوقني باملرحلة 
الثانوية لزيارة الدول املستفيدة 

من جهودهم اإلمنائية.

الرحلة األولى:

تق���رر أوال: مش���اركة وزارة 
الرحالت  التربية في احدى هذه 
خالل الفترة من 30 يناير 2010 الى 
8 فبراير 2010 بوفد طالبي يتكون 

من الطلبة التالية اسماؤهم:

 ٭صالح مهدي بوصلحة
 ٭عمر مرزوق فالح العازمي

 ٭حمد راجي املطيري
 ٭عبداحملسن بندر

 ٭خالد جمال محمد املنيخ
 ٭أحمد صالح عيسى الطاهر

 ٭عبدالعزي���ز ف���ؤاد فيص���ل 
الربيعان

 ٭ابراهيم عبدالرحمن الدعيج
 ٭عذبي عذاب زيدان نايف

 ٭عب���داهلل صال���ح عب���داهلل 
املجيدل

 ٭محمد مسعود شبيب العجمي
 ٭عل���ي جاس���م عيدي حس���ن 

عيدي
وفد الطالبات

 ٭دالل علي الشطي
 ٭رمي احمد داود

 ٭آالء بدر
 ٭فاطمة هاني اكبر

 ٭دالل عبداهلل العبدالهادي
 ٭رباب عبداهلل مصطفى حسني

 ٭شهد ماضي الشمري

 ٭سارة ناجي املطاوعة
 ٭حصة عبدالعزيز ابراهيم

 ٭هديل صالح يوسف عباس
 ٭زهراء قاسم محمد اجلدي

 ٭كوث���ر ع���ادل ابراهي���م علي 
حسن

الرحلة الثانية:

أوال: وفد الطالب
 ٭سعد جاسم اجلري

 ٭حماد سعيد محمد سلطان
 ٭عبدالعزي���ز راش���د ه���ادي 

العنزي
 ٭محم���د س���عيد ب���ن طفل���ة 

العجمي
 ٭ابراهيم محمد العوضي

 ٭عبدالغفور بدر عبدالغفور
 ٭ناص���ر ب���در س���الم س���طام 

مرزوق
 ٭حيدر داود عبداهلل محمد

 ٭ناصر سيف محمد املويزري
 ٭عب���داهلل مبارك راش���د خلف 

الهيفي

 ٭عبداهلل مطر الرشيدي
 ٭جاسم حمد ابراهيم العليط

ثانيا: وفد الطالبات
 ٭ابرار غزاي زبار امليموني

 ٭عائشة جمال مبارك العازمي
 ٭شهد سلطان فهاد الشمري

 ٭انوار عبداهلل الشمري
 ٭فجر فيصل علي الكندري

 ٭صبيحة طارق املطر
 ٭مناي���ر خال���د يحي���ى حمد 

الصميط
 ٭منيرة مساعد سعود املطيري

 ٭لطيفة حس���ن حس���ني محمد 
احمد

 ٭دانة سالم اجلاركي
 ٭سارة ناصر جاسم املاجد

صال���ح  عب���داهلل   ٭هن���ادي 
اجلطيلي

الصن���دوق  وس���يتحمل 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة تكاليف س���فر وإقامة 
الطلبة والطالبات املشاركني في 

الرحلتني.

 »إيجر ميس 2010« 
دّمر األهداف المعادية

اختتم صباح امس املشروع النهائي للتمرين املشترك »ايجر ميس 
2010« الذي نفذه اجليش مع القوات األميركية الصديقة، وبحضور 
أمار الوحدات املشاركة ومدير عمليات القيادة التنسيقية للمنطقة 
اخللفية وآمر كتيبة املش���اة البحرية األميركية، حيث عرض مدير 
التمرين للحضور موجزا عن مراحل ومجريات األحداث وسيناريو 
التمرين ودور الوحدات املش���اركة، بعدها ب���دأ التمرين بعمليات 
اإلسناد اجلوي لطائرات اف 18 التابعة للقوة اجلوية الكويتية في 

قصف األهداف املعادية، فيما قامت مدفعية القوة البرية بإس���ناد 
ن���اري تزامن معها هجوم كتيبة الدبابات املكلفة على مواقع العدو 

الوهمية وتدميرها.
وب���دأت الوحدات املش���اركة من لواء اليرم���وك اآللي 94 ولواء 
املغاوير 25 والشرطة العسكرية وبحرية املشاة األميركية بتنفيذ 
عمليات القت���ال في املناطق املبنية تخللها إنزال جوي بواس���طة 

الطائرات العمودية.

بالتعاون بين الجيش والقوات األميركية

هجوم الدبابات على مواقع العدو وفي اإلطار طائرات اف 18 في مساندة لعملية القصف

اللوغاني وكيل التعليم النوعي 
بالبرنام���ج التدريبي اخلاص 
باملعلمني والعاملني في التربية 
وقالت: اشارة الى الكتاب املؤرخ 
2009/12/15 الوارد من الس���يد 
رئيس املكتب الثقافي الكويتي 
في االردن نرفق طيه نس���خة 
من البرنامج التدريبي الشتوي 
الذي ينظمه »مركز  للمعلمني 
اليوبيل للتميز التربوي« التابع 
ملؤسسة امللك حسني باالردن 
لاليعاز الى من يلزم لتعميمه 
على الكوادر التعليمية وخاصة 
العامل���ني في برام���ج التربية 
اخلاصة للراغبني في االستفادة 
البرنام���ج، للتواصل  من هذا 
بصفة شخصية مع املركز من 
خالل املوقع االلكتروني املوضح 

في منوذج املشاركة.


