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اخلالد بحث التعاون مع »املهندسني«

تعاون بني »املهندسني« و»إجني« الفرنسية
لرفع كفاءة الطاقة باملساجد

أكد محافظ األحمدي الشــيخ فواز اخلالد أن 
دور املجتمع املدني وجمعيات النفع العام ال يقل 
اهمية عن دور املؤسســات الرسمية في حتقيق 
التنميــة، منوها الى ان جميــع قطاعات الدولة 
الرسمية واألهلية شريك فاعل ومساهم رئيسي 

في النهوض باملجتمع. 
جاء ذلك خالل لقائه امني سر جمعية املهندسني 
م.فهد العتيبي وامني الصندوق م.علي الفيلكاوي، 
موضحا اهمية التنسيق فيما بني األطراف كافة 
واحلرص على بذل املزيد من اجلهود التي تصب 

في صالح املجتمع الكويتي بوجه عام. 
من جانبه، أعرب م.فهد العتيبي عن التقدير 

حملافــظ األحمــدي ملتابعته احلثيثــة وجهوده 
امللموسة، مشيرا الى ان اللقاء تطرق الى مناقشة 
ســبل تعزيز التعاون املشــترك مــع احملافظة، 
مؤكدا تســخير كافة امكانات جمعية املهندسني 
خلدمة الكويت عموما ومحافظة االحمدي على 

نحو خاص. 
وأشــار العتيبي الى بحــث امكانية التعاون 
مــع احملافظة في مجال خدمــة املواطن، وتقدمي 
خدمات هندسية لساكني املدن اجلديدة، اضافة 
الى امكانات اللجان العاملة باجلمعية مثل جلان 
البيئة واملرور والطاقة املتجددة وغيرها من اللجان 
التي تقوم بدور خدمي وتنموي داخل املجتمع.

عاطف رمضان

جددت جمعية املهندسني استعدادها للمساهمة 
والتعــاون مع اجلهــات املعنية في تنفيذ أفضل 
البرامج لتحقيق كفاءة الطاقة في البالد، مشيرة 
إلى تعاونها مع شــركة إجني الفرنســية والتي 
تنوي القيــام ببعض التطبيقات التجريبية في 

٣ مساجد بالكويت.
جاء ذلك خالل لقاء عقده رئيس جلنة الطاقة 
باجلمعية د.بدر الطويل مع مدير عام الشــركة 
كويننت دي كريســونيرز فــي اجلمعية وتناول 
أهمية كفاءة الطاقة في املشاريع احلديثة، وذلك 
بحضور عضوي اللجنة م.سالم احلبيط وم.فهد 
الزعبي وم.ستيف احد املسؤولني في الشركة. 

وذكر رئيس اللجنة د.بدر الطويل أن اجلمعية 
لن تألو جهدا في دعم كل اجلهود الرســمية في 
مجال رفــع كفاءة الطاقة، الفتــا إلى أن اجلانب 
الفرنسي أبدى اهتماما لالستفادة من التجربة التي 
قامت بها جلنة الطاقة وحققت نتائج ملموسة في 
خمسة مساجد تابعة لوزارة األوقاف وبالتعاون 

مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وأضاف أن جلنة الطاقة عرضت النتائج التي 
مت حتقيقها جراء التطبيقات الذكية التي قامت بها 
اللجنة والتي جتاوزت في بعض املساجد نسبة 
الـ 5٠%، مضيفا أنه مت التطرق خالل اللقاء أيضا 
لبعــض اخلصائص التي من املمكن حتســينها 
لتحقيق نتائج أفضل من ناحية اجلودة واألداء 

وأيضا من ناحية الوفرة املالية للدولة.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال ممثلي جمعية املهندسني

جانب من لقاء »املهندسني« مع الوفد الفرنسي

الزعبالوي: االهتمام باإلجنليزية من الصغر 
يختصرعلى أبنائنا مشاكل تعليمية مستقبلية

قال أستاذ اللغة اإلجنليزية 
للعلــوم  اخلليــج  بجامعــة 
والتكنولوجيا د.رافع الزعبالوي 
ان للغــة االجنليزية مكانة في 
غاية األهمية في حياتنا الثقافية 
وعاملنا املتحضر علمها من علمها 
وجهلهــا من جهلهــا. فهي لغة 
العلــم والتكنولوجيا، والطب 
التــداول  ولغــة  والتجــارة، 
والتواصل بني مختلف الثقافات 

واملجتمعات.
هــذه حقيقــة يجــب علــى 
اإلنســان املتحضــر أن يعيها 
ويدركها ويقدر حجمها ويعمل 
بحسبها، ال أن يعجب بها ليقف 
أمامها مكتــوف األيدي متمنيا 
حتقيقهــا دون بــذل جهد كاف 

ووقت وافر.
وأضاف ان كثيرا منا يقول 
نحن نعي هذه احلقيقة، ولكن 
لم نكن محظوظني في املدرسة 
بأســاتذة أكفاء يفسرون املادة 
بطريقة سلســة ويدرســونها 
بأســلوب لغوي صحيح نطقا 
وكتابــة وقراءة وســمعا. وال 
أريد أن أتوجه هنا إلى اجلهات 
احلكومية املعنية بذلك، بل أريد 
أن أعترف بأن جزءا كبيرا من 
املسؤولية يقع في احلقيقة على 
كاهل أولياء األمور منذ دخول 

أوالدهم املدرسة.
فــال ينبغــي لــدور أولياء 
األمور أن يقتصر على إرسال 
أوالدهم إلى املدارس، بل عليهم 
البحث فــي كفاءة أســاتذتهم 
بشــكل دوري قبــل أن تؤول 
األمور إلى خارج ســيطرتهم. 
فــإذا وجدوا املقــدرة واملهارة 
اللغوية لدى هؤالء األســاتذة 
فهذه بشارة خير، وإال فعليهم 
البحث في تغيير هذا الوضع 
حرصــا منهــم علــى مصلحة 
أوالدهم، هــذه املصلحة التي 
ال شك في أنها ستصب أخيرا 
في مصلحة املجتمع ككل فتزيد 

من رخائه وازدهاره وتقدمه.
وقــال الزعبــالوي اننــا ال 
ننسى املثل القائل: »العلم في 
الصغــر كالنقش فــي احلجر« 
فنحن نقابل الكثير من الشباب 
الطموحني في هذا البلد الطيب 
ممن يحملــون مؤهالت علمية 
راقية، إال أنهم يحظون مبستوى 
لغوي متواضع، وهم يعربون 
عــن أملهم فــي تقويــة لغتهم 
اإلنكليزية ألن عليهم اخلضوع 
المتحان التوفــل )TOEFL( أو 
األيلتــز )IELT( أوغيرهــا من 
التــي  العامليــة  االمتحانــات 
ســتؤهلهم في نهايــة املطاف 
للحصول على منحة دراســية 
ســخية تضمن لهم مســتقبال 
زاهــرا ومكانــة مرموقــة فــي 
مجتمعهــم من خــالل إكمالهم 
الدراسات العليا في اختصاصات 
مختلفة في اجلامعات العاملية 

خارج البالد.
وفي هذه احلالة يقف طالبنا 
على مفترق طرق. كيف له أن 
يحّســن من مســتواه اللغوي 
الذي طاملا أهمله سنني طويلة 
في إطار زمني قصير ال يجاوز 
اسبوعني؟ وأنا الشك أتعاطف 
معهم وأشعر كم أنهم محبطون 
وهــم فــي داخلهــم يوجهــون 
اللوم ألولياء أمورهم الذين لم 
يساعدوهم في املراحل األولى 

من تعليمهم.
كأســتاذ  اننــي  وأضــاف 
متخصص في اللغة اإلجنليزية 
أشــعر بهم، وأتفهم مشكلتهم، 
ولكــن ال أجد الكثير مما ميكن 
فعله ملســاعدتهم وخاصة في 
فترة وجيزة كتلك. فاالمتحانات 
العامليــة كالتوفــل واأليلتــز 
وغيرها تعمل على سبر حصيلة 
معلومات الطالب، وتفترض أنه 
أمضى كل سنوات دراسته باحثا 
ومســتقصيا ومطورا ملهاراته 
اللغوية في الكتابــة والقراءة 

واالستماع والتكلم، وما عليه 
اآلن إال التــدرب على أســلوب 
االمتحان ومراجعة املعلومات 
التي قام باكتسابها أصال على 
مدى كل الســنوات الدراســية 

املاضية.
فكيف له أن يحسن استعمال 
اللغــة كتابــة ولفظــا ويحفظ 
مئات املفردات غيبا في غضون 
اســبوعني أو مــا شــابه؟ وأنا 
كأكادميــي ولدي خبرة طويلة 
ومســتفيضة في تعليم اللغة 
االجنليزية، أود أن أنصح أفراد 
اجليل اجلديد من هذا املجتمع 
الطيــب بــأن يأخــذوا حذرهم 
مــن هــذه املشــكلة ويتداركوا 
مخاطر إهمالها، ويعملوا على 
متابعة أوالدهم في إتقانهم للغة 
االجنليزية والنهوض بها منذ 
نعومة أظافرهم، فهذا بال شك 
سيتطلب منهم جهودا عظيمة، 
إال أنه سيختصر عليهم مشاكل 
تعليميــة مســتقبلية عديــدة 
وشــعور بالنــدم واالحباط ال 

حد له وال مفر منه.

 د. رافع الزعبالوي 

بعد تقييم نتائج أعمال االستعداد للعام الدراسي الجديد

تدوير وتسكين ٨٧ مدير مدرسة ومديراً مساعداً

»التربية«: تداخل االختصاصات يؤثر
على استقرار ميزانية الكوادر التعليمية

توزيع الكتب املدرسية على املدارس اخلاصة ٢٠ اجلاري

احتاد كندا بحث مشاكل الطلبة مع عدد من النواب

التسجيل بخطة بعثات الثانويات اإلجنليزية 19 اجلاري

عبدالعزيز الفضلي 

 في إطار استعدادات وزارة 
التربية للعام الدراسي اجلديد 
وبعد حتليــل وتقييم نتائج 
أعمــال االســتعداد ورصــد 
االســباب التــي اثرت ســلبا 
فــي جــودة بعــض جوانب 
االســتعداد، كشــفت وكيلــة 
التعليم العام بوزارة التربية 
فاطمــة الكنــدري ان تداخل 
االختصاصات واملسؤوليات 
من اهم العوامــل التي تؤثر 
ســلبا في اســتقرار ميزانية 
الكــوادر التعليمية في بداية 
العام الدراســي الســيما في 
عملية اعداد وتنفيذ امليزانية 
التقديرية للكوادر التعليمية.

 جاء ذلك في تقرير مفصل 
للكنــدري وجهتــه للمناطق 
التعليمية، وحصلت »األنباء« 
على نسخة منه، حيث اشارت 
خالله الى حرص قطاع التعليم 
العــام على تالفــي مثل هذه 
اجلوانب في عملية االستعداد 
الدراســي واحلفــاظ  للعــام 
على جهود الوزارة والتوجه 
لضمان بداية مستقرة وناجحة 
من خالل حتديد املسؤوليات 
وفــض التنــازع فــي عملية 
تسكني الكوادر التعليمية على 
مستوى مدارس املنطقة وفق 
معايير واضحة تضمن العدالة 

عبدالعزيز الفضلي 

 كشــف مراقــب املدارس 
العربيــة باالنابة في االدارة 
العامة للتعليم اخلاص خالد 
املشعان عن انتهاء املراقبة من 
الدراسي  استعداداتها للعام 
اجلديــد مشــيرا الــى انه مت 
تســكني وتدويــر ٨٧ مديــر 
مدرســة ومديرا مساعدا في 
مختلــف املراحل الدراســية 
ابتدائي، متوسط،  »روضة، 
ثانوي - بنني وبنات« حيث 
مت حتديد مركز عمل ٣5 مديرا 
ومديرا مســاعدا فــي جميع 
املراحل الدراسية وذلك بعد 
اجتيازهــم للمقابــالت التي 
اجرتها ادارة التعليم اخلاص 
في مايو املاضي باالضافة الى 
تدوير ونقل 5٢ مدير مدرسة 
ومديرا مســاعدا بعد مضي 
اربع ســنوات في مدارسهم 
تنفيذا للقرارين الوزاريني رقم 
»١١5/٢٠١٠« ورقم »٢٢٣/٢٠١5« 
بشأن تدوير ونقل املديرين 
الذين  واملديرين املساعدين 
امضــوا اربــع ســنوات في 

مدارسهم. 
 واوضــح املشــعان فــي 
تصريح صحافي أن املراقبة 
ســتعقد اجتماعا مع مديري 
املدارس اجلدد لشــرح آلية 
عملهم في املدارس اخلاصة 
والــدور املنــوط بهــم فــي 
االشراف والرقابة على سير 
العمليــة التعليميــة داخــل 
املبنى املدرسي حيث سيتم 
شــرح دليل عمــل املدير في 
التعليــم اخلــاص مبجــرد 

آالء خليفة

 التقــى االحتــاد الوطني 
لطلبــة الكويــت فــرع كنــدا 
ممثال برئيــس االحتاد أحمد 
الزيد ونائبه حسني الكندري 
وأمني السر أحمد األحمد وأمني 
الصندوق علي العتيبي كال من 
النــواب عبدالوهاب البابطني 
وعمــر الطبطبائي وشــعيب 

املويزري وعبدالكرمي الكندري. 
وناقش أعضاء االحتاد القضايا 
واملشاكل التي يعانيها الطالب 
في كندا، أهمها تثبيت امللحق 
الثقافــي فــي كنــدا، حيث ان 
امللحــق احلالــي د.منصــور 
جــراغ يعتبر ملحقــا مؤقتا، 
ما يجعل مستقبل الطلبة في 
كنــدا مجهوال.وأبدى االحتاد 
مطالبته بزيادة املخصصات 

الشــهرية للطالــب املبتعــث 
نتيجــة للغــالء الفاحش في 
الســلع وإيجــارات  أســعار 
الشــقق، الفتا الــى أن القيمة 
الفعلية للمخصصات الشهرية 
قبــل آخر زيادة في ٢٠١٤ هي 
أكثر من قيمة املخصصات بعد 
الزيادة، وذلك يرجع للهبوط 
احلاد في قيمة الدوالر الكندي 
في السنوات القليلة املاضية، 

كما شدد االحتاد على أحقية 
طلبة طب األسنان في احلصول 
على البدل اإلكلينيكي في آخر 
ســنتني من الدراســة، أسوة 
بطلبة الطب البشري، مشيرا 
إلــى أن طلبــة طب األســنان 
يســتقبلون مراجعني بصفة 
يومية في العيادة اجلامعية، 
مــا يحتــم على الطلبــة دفع 
نثريات ماليــة مختلفة على 

أدوات عمليــة مكلفــة ماديا. 
وأبدى االحتــاد انزعاجه من 
تأخر الدعوم من املؤسســات 
احلكومية باإلضافة إلى تأخر 
نزول مكافأة املتفوقني إلى ما 
يزيد على الســنة والنصف. 
مــن جانبهــم، أبــدى النواب 
اســتعدادهم للمطالبــة بهذه 
احلقوق وتوصيل مطالب طلبة 
كندا إلى وزارة التعليم العالي.

آالء خليفة

أعلنت الوكيل املســاعد 
لشؤون البعثات واملعادالت 
الثقافية بوزارة  والعالقات 
التعليم العالي فاطمة السنان 
أن موعــد تســجيل خطــة 
بعثات الثانويات االجنليزية 
سيبدأ في ٨/١٩ وينتهي ٨/٢٣. 
وقالت السنان في تصريح 
صحافي: على ابنائنا الطلبة 
حتضير كل األوراق املطلوبة 
للتســجيل في موقع وزارة 
االلكتروني  العالي  التعليم 
في التواريخ املذكورة، الفتة 

الى ضرورة مراجعة االرقام 
واالمييالت املذكورة في موقع 
الوزارة في حال اي استفسار 
اكادميي او فني خالل فترة 

التسجيل. 
ودعــت الســنان الطلبة 
املقبولني فــي خطة بعثات 
العالــي  التعليــم  وزارة 
األصلية والشواغر لهذا العام 
ضرورة استخراج اجلوازات 
اإللكترونية اجلديدة، مبينة 
أنه مت التنســيق مع اإلدارة 
العامة للجنسية واجلوازات 
وإرســال كل أســماء طلبة 
البعثات املقبولني لهذا العام 

لسرعة اصدار هذه اجلوازات 
ألبنائنا الطلبة.

الســنان مدير  وشكرت 
عام االدارة العامة للجنسية 
العميد يوسف  واجلوازات 
السنني وطاقم االدارة على 
حسن التعاون وسرعة األداء 
فــي اســتخراج اجلــوازات 
االلكترونية ألبنائنا الطلبة 

املبتعثني. 
من ناحية أخرى، لفتت 
السنان الى ضرورة توخي 
احلذر مــن االعالنات حول 
التســجيل فــي اجلامعــات 
املنتشرة في مختلف وسائل 

التواصل االجتماعي، مشيرة 
الــى تزايدهــا خــالل فترة 

الصيف.
وأكدت انــه على الطلبة 
التســجيل  الراغبــني فــي 
باجلامعات مراجعة مكاتبنا 
الثقافية في اخلارج العتماد 
القبــوالت احلاصلني عليها 
قبل االلتحاق فيها للتحقق 
من ســالمة هذه القبوالت، 
مبينــة أن وزارة التعليــم 
العالي تتخذ كل االجراءات 
الالزمــة حــول االعالنــات 
املخالفة بالتنسيق مع وزارة 

التجارة والصناعة.

وحسن استثمار هذه املوارد.
 وأوضحت انه تتم مناقشة 
امليزانية التقديرية بالتنسيق 
مع قســم املتابعة الفنية في 
إدارة التنسيق وقسم امليزانية 
في إدارة املوارد البشرية ومن 
ثــم يتــم اعتمادها، مشــيرة 
الــى انه عند احتســاب الزم 
املنطقة التعليمية التقديري 
مــن الكــوادر التعليمية تتم 
مراعاة حســاب الزم املنطقة 
التعليميــة وفــق املعاييــر 
املعتمدة بالتعاون والتنسيق 
مع قســم املتابعة الفنية في 
ومتابعــة  التنســيق  ادارة 
التعليــم العــام.   وذكــرت 
الكندري انه في ضوء امليزانية 
التقديريــة يقــدم التوجيــه 
الفني املختص مشــروع نقل 
اخلبرات الى مراقبي املراحل 
التعليمية، وتكون مناقشتها 
حتت إشــراف واعتماد مدير 
الشــؤون التعليمية على ان 
تعتمد هذه املشاريع قبل فترة 
البت في طلبات النقل الداخلي 
وفي ضوء امليزانية التقديرية 
وخطة نقل اخلبرات يتم البت 
في طلبات النقل الداخلي على 
ان يكون اعتماد مشاريع النقل 
»حتقيــق الرغبــات« حتــت 

مسؤولية مراقبي املرحلة.
الكنــدري فــي   وبينــت 
تقريرها انه في ضوء امليزانية 

مباشرتهم للعمل في املدرسة 
اخلاصة مشيرا الى ان دورهم 
يتمثل في االشــراف الكامل 
على العملية التعليمية داخل 
املدرســة اخلاصــة ومتابعة 
توفير متطلباتها وفق اللوائح 

والنظم.
 وبــني املشــعان ان ١٧ 
مدرسة خاصة ستنتهي مدة 
الشــهر  تراخيصهــا بنهاية 
اجلاري حيث قامت املراقبة 
بتزويد اصحاب هذه املدارس 
بجميع املتطلبات واملالحظات 
الواجــب تنفيذهــا لتجديد 
ترخيص املدرسة والذي متتد 
فترته لثالث سنوات مؤكدا 
أن املالحظات شملت العديد 
من املجاالت ســواء للمبني 
املدرسي ومتطلباته التعليمية 
مــرورا بالــكادر التعليمــي 
واخلدمــات املســاندة مــن 
اخصائي اجتماعي واخصائي 
نفســي والهيئة التمريضية 

التقديرية ومشــاريع توزيع 
اخلبرات وحتقيق رغبات النقل 
الداخلي، وكذلك قرارات النقل 
اخلارجي، يضع مدير شؤون 
التعليمية بالتعاون مع مراقبي 
التعليميــة خطــة  املراحــل 
احتياجات املنطقة التعليمية 

من الكوادر التعليمية.
 وذكــرت الكندري انه مع 
بداية العام الدراسي وفي موعد 
أقصاه بدايــة أكتوبر تنتهي 
فترة فتح وضم الفصول في 
ضــوء املســتجدات امليدانية 
داخل املــدارس وتكون حتت 
مســؤولية مراقبــي املراحل 
التعليمية مسؤولية مباشرة 
بالتعاون مع أقسام التخطيط 
واملعلومات ومن واقع الزيارات 
امليدانية للمدارس وفق معايير 
الكثافــات الطالبية وحســن 
اســتغالل مكونــات املبانــي 
املدرســية، علــى أن:  تعتمد 
امليزانية الفعلية من قبل مدير 
عام املنطقة التعليمية، وترسل 
إلى إدارة التنسيق في موعد 
أقصاه منتصف شهر أكتوبر.

 وكشفت ان قطاع التعليم 
العام سيعتمد برامج تنسيقية 
تأهيلية تســتهدف املعنيني 
لدى إدارة التنسيق واملناطق 
التعليميــة لضمــان متابعة 
جــودة تنفيــذ امليزانية من 
حيث توفير الالزم من الكوادر 

وانتهــاء مبتطلبات العملية 
الفصــول  التعليميــة فــي 
الدراسية واملختبرات العلمية 
واحلاسوب وصاالت االلعاب، 
مؤكدا أنه ســيتم التأكد من 
تنفيذ صاحب املدرسة املنتهي 
ترخيصها جلميع املتطلبات 
واملالحظات التي مت تزويدها 
له بفترة كافية وقبل انتهاء 

الترخيص بثالثة اشهر. 
 وفيمــا يخــص الكتــب 
املدرســية اكــد املشــعان ان 
التخطيط واملعلومات  قسم 
فــي االدارة العامــة للتعليم 
اخلــاص ابلغنــا بــأن ادارة 
التوريدات واملخازن ستبدأ 
بتوزيع الكتب على املدارس 
اخلاصــة ابتداء مــن تاريخ 
٢٠ من الشــهر اجلاري وفق 
جدول زمني يستوعب جميع 
املدارس اخلاصة مشددا على 
انه سيتم التنبيه على مديري 
العربيــة بضرورة  املدارس 

التعليمية واإلشرافية بالشكل 
والوقت املناسب على النحو 
التالــي بدءا مــن ١٩ حتى ٢٤ 
اجلاري يتم تنظيم سلســلة 
لقاءات ملراقبي املراحل ملناقشة 
آخــر مســتجدات ميزانيــة 
الكوادر التعليمية واإلشرافية، 
باإلضافة إلى تدريب املعنيني 
علــى إعدادهــا علــى أن تتم 
جدولة هذه اللقــاءات نهاية 
األسبوع القادم وسيكون ٢٤ 
اجلاري موعدا نهائيا لتسلم 
التعليمية  الهيئــة  ميزانيــة 
واالشــرافية وفــق احــدث 
التعديالت بينمــا يتم خالل 
الفترة من ٢٧ اغسطس اجلاري 
حتــى بداية العام الدراســي 
العمــل على تفعيل التواصل 
املباشر بني املعنيني في املنطقة 
التنســيق  التعليمية وإدارة 
ملتابعــة عمليــات تســكني 
املعلمــني حســب امليزانيات 
املعتمــدة وتوفيرها حســب 
احلاجة، مضيفة انه مع بداية 
شهر اكتوبر ســيتم تشكيل 
جلنة ملتابعة ورصد وحتليل 
جــداول الهيئــة التعليميــة 
وأنصبتهم لقياس مدى كفاءة 
املنطقــة التعليمية في ادارة 
الكــوادر التعليمية وحتقيق 
االستثمار االمثل منها بشكل 
يضمن العدالة واالستقرار بني 

هذه الكوادر.

التأكد من اعداد الكتب وفق 
امليزانيات والقوائم املرصودة 
فــي الفصول الدراســية من 
اعــداد الطلبة وابالغ قســم 
التخطيــط واملعلومات بأي 
نواقص قبل بدء دوام الطلبة 
متهيدا لتدارك هــذا النقص 
وســده بالتعاون مــع ادارة 
التوريدات بالسرعة املمكنة. 
 وقال املشعان انه سيتم 
خاصــة  مدرســة  افتتــاح 
جديدة في محافظة اجلهراء 
ملرحلتي االبتدائي واملتوسط 
للبنات ليصبح عدد مدارس 
البنات فــي التعليم اخلاص 
٢٧ مدرســة تتضمن اغلبها 
جميع املراحل الدراسية من 
الرياض واالبتدائي واملتوسط 
والثانــوي فيمــا يبلغ عدد 
مــدارس البنني فــي التعليم 
اخلاص ٢5 مدرســة خاصة 
حتوي اغلبها ايضا املراحل 

الدراسية االربع.

فاطمة الكندري

خالد املشعان

فاطمة السنان

الكندري: نعمل 
على فض التنازع 

في عملية تسكني 
املعلمني وفق 
معايير عادلة 

انتهاء فترة فتح 
وضم الفصول في 

بداية أكتوبر

املشعان:
تزويد أصحاب
١٧ مدرسة 

مبتطلبات جتديد 
تراخيصها لتوفيرها 
قبل نهاية الشهر 

اجلاري

مخازن الكتب املدرسية


