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دعا الشعب الكويتي إلى استلهام الدروس والعبر والعظات لبناء الحاضر والمستقبل

مجلس الوزراء: دعم الجهود المبذولة لبناء العراق الجديد
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
االسبوعي أمس في قصر السيف 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
وبعد االجتماع صرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بأن املجلس 
اس���تهل أعماله باالطالع على 
الرسائل املوجهة الى صاحب 
السمو األمير من كل من حرم 
التونسية  رئيس اجلمهورية 
الش���قيقة ومن دولة الرئيس 
سعد احلريري � رئيس وزراء 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ومن رئيس جمهورية سلوڤاكيا 
ومن رئيس جمهورية ليبيريا 
ومن رئيس جمهورية ماالوي، 
التي تناولت العالقات املتميزة 
التي ترب���ط بني الكويت وكل 
الش���قيقة  ال���دول  من ه���ذه 
والصديقة واحلرص املشترك 
على تعزيزه���ا وتقويتها في 

مختلف املجاالت.
وقال الروضان ان املجلس 
رح���ب في مس���تهل اجتماعه 
بالزيارة التي يقوم بها للبالد 
صاحب الس���مو امللكي االمير 
املهتدي باهلل � ولي عهد سلطنة 
الشقيقة،  بروناي دار السالم 
متمنيا له والوفد املرافق طيب 

االقامة في البالد.
وقال الروضان مبناس���بة 
مرور الذكرى العشرين جلرمية 
الغاش���م  العراقي  االحت���الل 
للكويت ان الكويت تس���تذكر 
بكل ألم ومرارة جرمية الغدر 
الشنعاء التي اقترفها اجليش 
الثاني من  الصدام���ي فج���ر 
اغسطس عام 1990 والتي راح 
الش���هداء  ضحيتها مئات من 
واالسرى واملفقودين من ابناء 
وطنن���ا العزيز وم���ن الدول 
االخرى الش���قيقة والصديقة 
وتترحم على أرواح الشهداء 
واالبرار، سائ ال املولى عز وجل 

ان يظلهم برحمته ورضوانه 
ويدعو مجلس الوزراء الشعب 
الكويت���ي ف���ي ه���ذه الذكرى 
التي شعر فيها مبرارة الظلم 
والطغيان ان يستلهم الدروس 

والعبر والعظات والسعي لبناء 
احلاضر واملستقبل والتكاتف 
لتعزي���ز الوح���دة والروابط 
الوطنية واس���تكمال مسيرة 
اآلباء واالجداد في بناء وطننا 

الغالي وان يدمي على كويتنا 
نعمة األمن واالستقرار في ظل 
قائد مسيرتنا صاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد.
وأضاف ان مجلس الوزراء 

التعبير ع���ن االمتنان  يجدد 
والتقدير لكل من س���اهم من 
الدول الصديقة والشقيقة في 
دحر هذا املعتدي اآلثم ويؤكد 
مجلس الوزراء في هذا الصدد 
دعم الكويت للجهود املبذولة 
لبناء العراق اجلديد الذي يقوم 
على احلري���ة والدميوقراطية 
واحترام سيادة العراق وحسن 
اجلوار وااللت���زام باملواثيق 
الدولية وجتاوز  والق���رارات 
آثار ومخلفات النظام الصدامي 
البائد لتتضافر اجلهود وتوجه 
املتاحة  الطاق���ات واإلمكانات 
للنه���وض بدولتن���ا من أجل 
رخائها وازدهارها فيما يحقق 
املصالح املش���تركة وتعميق 
روابط االخوة العربية وتدعيم 
أسباب االستقرار في املنطقة 
أبنائها بالسالم  لينعم جميع 

واألمن بعد طول معاناة.
وقال الروضان ان املجلس 
بحث الشؤون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
التطورات الراهنة على الساحة 
السياس���ية على الصعيدين 

العربي والدولي.

الشيخ أحمد الفهد والشيخ جابر اخلالد خالل االجتماع

محمد الصباح تلقى 
رسالة من نظيره 

الجورجي

تلقى نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزير اخلارجية 
الصباح  الش��يخ د.محمد 
رس��الة خطية م��ن وزير 
خارجية جمهورية جورجيا 
جريجوري فاشادزه تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.

القائمة العراقية: نسعى لعالقات مميزة 
مع الكويت تتجاوز أزمة الغزو

بغداد � كونا: اك��دت القائمة العراقية التي 
يتزعمها د.اياد عالوي سعيها نحو حتقيق عالقات 

مميزة مع الكويت تتجاوز ازمة الغزو.
واعربت عضوة القائم��ة العراقية انتصار 
عالوي في تصريح ل� »كونا« امس عن تفاؤلها 
بان تشهد العالقات العراقية – الكويتية تطورا 
ملحوظا ومميزا يجتاز ازمة الغزو السيما اذا 

تسلم د.عالوي رئاسة احلكومة املقبلة.
وقالت ان د.عالوي يتمتع بعالقات حميمة 
ووثيق��ة وتاريخية مع القيادة السياس��ية في 
الكويت وهو األمر الذي سينعكس ايجابا على 

العالقات بني البلدين.
واضافت ان جميع التيارات السياسية العراقية 

مبا فيها القائمة العراقية تسعى الى فتح حوارات 
حميمية م��ع الكويت لتطوير العالقات الثنائية 

بني البلدين.
واشارت الى ان د.عالوي كان قد زار الكويت 
في ذكرى الغزو العراقي لها عندما كان رئيسا 
لوزراء العراق ليثبت للجانب الكويتي ان هناك 
وجها آخر في العراق غير وجه الغزو الصدامي، 

وجها يسعى الى عالقات طيبة مع الكويت.
وقال��ت انتصار عالوي ان القائمة العراقية 
مبا متثله من ش��ريحة واس��عة ف��ي املجتمع 
العراقي تتفهم ما تعرض له الش��عب الكويتي 
من اضرار جس��يمة نتيجة الغزو الذي قام به 

النظام البائد.

صاحب السمو هنأ مقدونيا بالعيد الوطني

األمير استقبل سفير جامبيا

ممثل األمير زار موقع سفارتنا في كوتونو

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس سفير جمهورية جامبيا 
لدى الكويت المني كيتي جاباجن وذلك مبناسبة انتهاء 
فترة عمله س����فيرا لبالده. الى ذل����ك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس جورج ايفانوف رئيس جمهورية مقدونيا 

الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

كوتونو )بنين( � كون���ا: قام ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، نائب وزير 
ش���ؤون الديوان األميري الش���يخ علي الجراح 

بزيارة الى الموقع المخصص لبناء س���فارتنا 
بمدينة كوتونو بجمهورية بنين الصديقة وذلك 

في اطار زيارته الحالية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سفير جامبيا المني كيتي جاباجن 

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ علي اجلراح خالل زيارته موقع السفارة

من أصحاب التخصصات التعليمية والفنية التي تحتاجها المدارس الحكومية

»األنباء« تنشر أسماء الوافدين المجدد  لهم في »التربية«

 مريم بندق
وافق����ت وزارة التربي����ة على 
متديد عمل بعض الوافدين الذين 
بلغوا السن القانونية من اصحاب 
التخصصات التعليمية والفنية 
التي حتتاجها الوزارة وذلك للعام 

املالي 2011/2010.
ورفعت الوزارة االس����ماء الى 
دي����وان اخلدمة املدني����ة التخاذ  

االجراءات املطلوبة للتنفيذ.
وفيما يلي االس����ماء املشمولة 
بالتمدي����د وتخصصاتهم ومراكز 

عملهم:
أك����رم محمد احللب����ي � معلم 
متخصص )أ( لغة عربية � مركز 

تعليم وتقومي الطفل
عبدالرحمن محمد عطية � معلم 
)ب( لغة إجنليزية � ثانوية اجلهراء 

بنني
فاطمة حسن محمد علي � معلم 
)أ( اقتصاد منزلي � مدرسة الورش 

التعليمية للبنات
خالد محم����د ابراهيم اجلمل � 
معلم متخصص )أ( لغة اجنليزية 
� ثانوية عيسى أحمد احلمد/بنني 

� العاصمة
محيي الدين محمد سالمة � معلم 
متخصص )أ( لغة اجنليزية � ث 
أحمد شهاب الدين � بنني � العاصمة 

التعليمية
جميل محمد مص����ري � معلم 
متخصص )أ( لغة اجنليزية � ث/

أحمد العدواني
سعيد علي حس����ن املغربي � 
رئيس قسم علوم � حمود برغش 

السعدون م/بنني � العاصمة
محم����د نفير محم����د  � معلم 
متخصص )أ( عل����وم � عمار بن 

ياسر � بنني
يعقوب محمد يوسف إلياس � 
معلم متخصص )أ( تربية فنية � 

سيد محمد املوسوي م/بنني
محمد سيد أحمد محمد � معلم 
متخصص )أ( ديكور � سيد ياسني 

الطبطبائي املتوسطة.
ناظم عم����ر � معلم متخصص 
)أ( لغة عربية � ث عبداهلل مبارك 

الصباح بنني � مبارك الكبير
محم����د طاهر الزي����ن � معلم 
متخصص )أ( لغة عربية � ث فهد 

السالم مقررات/بنني � حولي
أنيس أبو املعاطي علي � موجه 
فني تربية إسالمية � اإلدارة العامة 

للتعليم اخلاص
رفيعة أحمد حسن بدوي � موجه 
خدمات اجتماعية � مراقبة اخلدمات 

االجتماعية والنفسية � االحمدي

أحمد سعيد نعيم احمد � باحث 
اجتماع����ي � الفرواني����ة م/بنني � 

الفروانية
رقية حسن نصر حسن � موجه 
نش����اط ترب����وي � اإلدارة العامة 

للتعليم اخلاص
زكي����ة فري����د محم����د � معلم 
متخصص )أ( فيزي����اء � ثانوية 

الدوحة بنات � العاصمة
عل����ى صعيد آخ����ر، اصدرت 
وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العال����ي د.موضي احلم����ود قرارا 
وزاريا باضافة اختصاصات الى 
قسم الشؤون القانونية باالدارة 

العامة للتعليم اخلاص.
جاء في القرار:

امل����ادة األولى: يختص قس����م 
الشؤون القانونية باالدارة العامة 
للتعليم اخل����اص بالتحقيق في 
الشكاوى واملخالفات التي تقع من 
املوظفني التابعني لالدارة العامة 
للتعليم اخلاص وكذلك التحقيق مع 
مديري املدارس اخلاصة املنتدبني 

من قطاع التعليم العام.
املادة الثانية: يختص قس����م 

الشؤون القانونية باالدارة العامة 
للتعليم اخلاص مبتابعة القضايا 
املرفوع����ة على ال����وزارة )االدارة 
العامة للتعليم اخلاص( ومنها اعداد 
املذكرات بدفاع الوزارة بالتنسيق 

مع ادارة الفتوى والتشريع.
املادة الثالثة: يعمل بهذا القرار 
اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما 
يتعارض معه من قرارات سابقة.

واستندت الوزيرة في اصدار 
القرار على القرار الوزاري رقم 178 

لسنة 1993 بشأن البناء التنظيمي 
للوزارة والقرارات 669 لسنة 1993 
بشأن حتديد اختصاصات الوحدات 
التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة 
و22501 لسنة 1994 بشأن حتديد 
اختصاص����ات االقس����ام التابعة 
للوحدات التنظيمية لوكيل الوزارة، 
و17764 بتاريخ 1998/2/7 بش����أن 
اختصاصات االدارة العامة للتعليم 
اخلاص والوح����دات التابعة لها، 
ومذكرة ادارة الشؤون القانونية 
رقم وت/وق/6/2 بتاريخ 2010/1/18 
ومذكرة الش����ؤون القانونية رقم 

36567 بتاريخ 2010/4/22.
الى ذلك، اعتم����دت د.احلمود 
قرارات وزارية مبهمات رسمية الى 
اخلارج استندت الوزيرة في القرار 
االول على رغبة الوزارة بالتنسيق 
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
في املشاركة بوفد طالبي في مسابقة 
االوملبياد الثاني والعشرين لصياغة 
املعلومات في كندا خالل الفترة من 
14 – 21 اغسطس اجلاري، وكتاب 
الوكيل املساعد لالنشطة الطالبية 
بتاريخ 2010/7/7 وموافقة وكيل 

الوزارة واعتمادنا لهذه املهمة.
قررت الوزيرة أوال: تكليف كل 
من: سلوى يوسف البعيجان موجه 
اول حاس����وب مبنطقة العاصمة 
التعليمية، بشرى شمالن البحر 
موجه اول حاسوب مبنطقة مبارك 
الكبي����ر التعليمية، عل����ي احمد 
الكندري موجه حاسوب مبنطقة 
حولي التعليمية لالش����راف على 
الوفد الطالبي املشارك في مسابقة 
االوملبياد الثاني والعشرين لصياغة 
املعلومات في كندا خالل الفترة من 
2010/8/12 الى 2010/8/23 شاملة 

ايام السفر االربعة.
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلم����ي تذاكر الس����فر 

واالقامة.
ثالث����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 
هذا القرار.وتلبية للدعوة املوجهة 
من وزارة التربية والتعليم بدولة 
االمارات العربية املتحدة بش����أن 
املشاركة بوفد طالبي في اوملبياد 
الكيمياء العربي السادس واملزمع 
عقده في مدين����ة رأس اخليمة – 
دولة االم����ارات العربية املتحدة 
خالل الفترة م����ن 2010/7/31 الى 
2010/8/4، وبناء على كتاب الوكيل 
املساعد لالنشطة الطالبية رقم 2082 
املؤرخ في 2010/6/29 وموافقة وكيل 

الوزارة، واعتمادنا لهذه املهمة.
اوال: كلفت الوزيرة ليلى خلف 
الرشيدي موجه فني علوم مبنطقة 
مبارك الكبير التعليمية، لولوة خلف 
العنزي موجه فني علوم مبنطقة 
الفروانية التعليمية لالشراف على 
الوفد الطالبي املشارك في اوملبياد 
الكيمياء العربي السادس واملزمع 
عقده في مدينة رأس اخليمة � دولة 
االمارات العربي����ة املتحدة خالل 
الفترة من 2010/7/30 الى 2010/8/5 

شاملة يومي السفر.
ثانيا: تتحمل مؤسسة الكويت 
للتق����دم العلمي تكاليف الس����فر 

واالقامة.
ثالث����ا: عل����ى جمي����ع جهات 
االختصاص العلم والعمل مبوجب 

هذا القرار.
هذا وتواصل قطاعات التربية 
اجتماعاته����ا لالنته����اء من وضع 
امليزانية اجلدي����دة لبرنامج عمل 
احلكومة للسنة املالية 2012/2011 
حيث علمت »األنباء« ان امليزانية 
ستكون جاهزة على مكتب الوزيرة 
احلم����ود لالط����الع عليه����ا في 11 
اجل����اري بعد عودتها من اجازتها 

الرسمية.

ميزاني�ة برنامج الحكوم��ة ل� »الت�ربي�ة« جاهزة على مكتب الحم�ود 11 الجاري

د.موضي احلمود

بدرية اخلالدي

الحمود رفعت أسماء المستحقين للمكافآت المالية إلى »الديوان« العتماد الصرف

»التربية«: إعالن نتائج مقابالت المعلمين الراغبين 
في النقل ل� »الديني« خالل أسبوعين

اللوغاني للموافقة على صرف »األعمال اإلضافية« 
ومكافأة تعليم الكبار للموجهين الفنيين واإلداريين

 مريم بندق
أعلنت مصادر تربوية مسؤولة 
ل� »األنباء« ان اعالن نتائج مقابالت 
املعلمني التي مت����ت للراغبني في 
النقل للتعليم الديني سيتم خالل 
اسبوعني. وقالت املصادر ان الوزارة 
اعلنت في حركة النقل اخلارجي التي 
متت مؤخرا اسمي معلمتني فقط 
في تخصص الرياضيات، مشيرة 
الى ان املقابالت ش����ملت املعلمني 
في تخصصات اللغة االجنليزية 
واالجتماعي����ات واللغ����ة العربية 
واحلاس����ب اآللي وعلوم االس����رة 
واملس����تهلك والتربية االسالمية 

والرياضيات والتربية البدنية والعلوم واللغة الفرنسية 
والتربية الفنية.على صعيد متصل، رفعت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود اسماء اعضاء 
جلان املقابالت الى رئيس ديوان اخلدمة املدنية للموافقة 

على صرف املكافآت وفقا للنظم املقررة بهذا الشأن.
وتضمن كتاب الوزيرة د.احلمود اس����ماء كل من 
جلنة االش����راف على املقابالت وتضم محمد الكندري 
وحمود عبداهلل بن ثاني وانور عبدالغفور العبدالغفور 

وعبدالوهاب عبداحملسن علي بن 
رزق وخالد محمد احمد الفيلكاوي 
وممدوح احمد الشيخ محمد وسيد 
غريب عبدالرحمن ومرمي عبداهلل 
الضاحي وهويدي رشيد العرادة 
وبدر فهد عبداهلل املشعان وخالد 
ابراهيم الفويرس وحسني يوسف 
احلامت وفاروق عبداحلميد مخيمر 
وزياد بهجت دوامي ومنال احمد مال 
علي ومرمي شديد صنيدح العتيبي 
وزهير ابراهيم املطوع وفاطمة مختار 
كابلي ومنى عبدالرحمن الكندري 
وعزيزة محمد حمادي وعذراء ناصر 
العراك وعايشة عبداهلل الكندري 
ومشاعل محمد شيحان العنزي ومفيد خالد عيد عيد 
وجاسم محمد جنم املسباح ود.عادل جاسم املسبحي 
ومحمود عبدالغني محمد سالم وصديقة احمد صالح 
االنصاري وحبيب يعق����وب طالب التركماني وخالد 
يعقوب يوسف النجم وعبدالرزاق دخيل احلبشي وناصر 
حسن صالح واميان ابراهيم صادقي وسعد عبداجلبار 
آغا وسمر محمد جابر اسماعيل ومنى حليحل عبداهلل 

الرميثان ومصطفى يونس حسني علي.

 مريم بندق
طلبت وكيل����ة التعليم العام 
منى اللوغاني من وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود املوافقة على صرف مكافأة 
األعمال اإلضافية للموجهني الفنيني 
واإلداري����ني املكلفني بنظام تعليم 
الكبار ومحو األمية باإلضافة إلى 
مكافأة تعليم الكبار ومحو األمية 

املقررة لهم.
جاء ذلك في املذكرة التي رفعتها 
اللوغاني إلى الوزيرة احلمود والتي 
حصلت »األنباء« على نسخة منها 
والتي تضمنت التالي: باإلشارة إلى 

كتابكم املرقم وت/وز/630 واملؤرخ 2009/7/22 الصادر 
الى ديوان اخلدمة املدنية بشأن استثناء بعض املكلفني 
بنظام تعليم الكبار ومحو األمية من اجلمع بني مكافأة 
تعليم الكبار ومكافآت األعمال اإلضافية، أفاد ديوان 
اخلدمة املدنية بكتابه املرقم 15541 واملؤرخ 2009/12/9 
باإلبقاء على قواعد قرار وزارة املالية رقم 1972/85 ومنها 
نص عدم جواز اجلمع بني مكافأة تعليم الكبار وبدالت 
نوبات العمل والتعويض عن األعمال اإلضافية علما 
بأنه ميكن جلهتكم تعويض املوظفني املنوه عنهم نظير 
اجلهود واألعمال املتميزة التي يقومون بها بصفة عامة 

باقتراح مكافأة مالية لهم نظير تلك اجلهود.
وهناك أهمية ملراكز تعليم الكبار ومحو األمية لدورها 
احليوي في دفع مسيرة التعليم جنبا الى جنب مع النظام 

التعليمي الصباحي وهو االمر الذي 
يتماشى والسياسة العامة للدولة، 
إال ان ما انتهى اليه ديوان اخلدمة 
املدنية من ع����دم جواز اجلمع بني 
مكافأة تعليم الكبار والتعويض عن 
االعمال االضافية ترتب عليه عزوف 
كثير من اصحاب اخلبرة والكفاءة 
من املوجهني الفنيني املكلفني بالعمل 
في نظام تعليم الكبار ومحو األمية 
واملعلمني واإلداريني عن العمل في 

نظام تعليم الكبار ومحو األمية.
وأضافت اللوغاني وألن نظام 
تعليم الكبار ومحو األمية من األمور 
التي توليها وزارة التربية اهتماما 
كبيرا ومن اجل ذلك تنتقي خيرة عناصرها التعليمية 
واإلدارية لتحقيق هذا الهدف من وجود نظام تعليم 
الكبار ومحو األمية وللحاجة املاسة ملثل تلك الوظائف 
من موجهني فنيني ومعلمني وإداريني والذين ال ميكن 
استمرار العمل في تعليم الكبار ومحو األمية بدونهم 
فقد مت استثناء املوجهني الفنيني العاملني في تعليم 
الكبار ومحو األمية بقرار من مجلس الوكالء بجلسته 
رقم 96/70 بتاريخ 96/10/15 باجلمع بني مكافأة تعليم 

الكبار ومكافآت األعمال اإلضافية األخرى.
لذا يرجى املوافقة على صرف مكافأة األعمال اإلضافية 
للموجهني الفنيني واإلداري����ني املكلفني بنظام تعليم 
الكبار ومحو األمية باإلضافة إلى مكافأة تعليم الكبار 

ومحو األمية املقررة لهم.

محمد الكندري

منى اللوغاني

الخالدي ُأعفيت بناء على اعتذارها
علم��ت »األنباء« أن مديرة عام منطقة مبارك الكبير بدرية 
الخالدي قدمت طلب اعتذار عن المش��اركة في عضوية فريق 
عمل تأصيل القيم التربوية نظ��را الرتباطاتها المتعددة التي 
تتع��ارض وأوق��ات اجتماعات الفريق وبناء عل��ى هذا الطلب 
الذي رفعته لوكيل الوزارة المس��اعد لقطاع األنشطة الطالبية 
دعيج الدعيج تم إعفاؤها من عضوية الفريق الذي أشارت إليه 

»األنباء« أمس.

تكليفات ب� »التربية«

وكيلةالتعليم العام تلتقي »مديري العموم« اليوم

كلفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
محمد الكندري � الوكيل املساعد للتعليم النوعي 
� باالضافة ال��ى عمله القي��ام بأعمال الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص في الفترة 

من 1 اجلاري وحتى 26 منه.

وتكليف الوكيل املساعد للتنمية التربوية بدر 
الفريح باالضافة الى عمله القيام بأعمال الوكيل 
املساعد للتعليم اخلاص الفترة من 2010/8/29 
وحتى عودته م��ن االجازة نظرا لقيام الغيص 

بإجازة خالل هذه الفترة.

تلتقي وكيلة وزارة التربية املساعدة للتعليم 
العام منى اللوغاني مجلس مديري عموم املناطق 
التعليمي��ة ومديري االدارات املركزية ملواصلة 
متابعة اجراءات االس��تعدادات الستقبال العام 

الدراسي اجلديد 2011/2010 بحسب القرار الوزاري 
الصادر بتش��كيل اللجنة الفرعية املنبثقة من 
اللجنة الرئيسية والذي نش��رته »األنباء« في 

وقت سابق.


