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»بوليتكنك«: حضور برنامج التهيئة إلزامي للجميع
٤ا٪ ٰطڀػ ا٬ط٘��ٯ ٺا٬ػ٘اڀ��ة ا٬ّډبځة ب٩٭ځة 
ا٬برػڀ��ٳ«  ا٬ت٥ٵځ��ة »بٻ٬ځت٩ٵ��٧  ا٬برػڀ��ٳ 
ذفځ����ٳ ـ��ػٺغ، إٲ بػٴاٰج ا٬تٹځئة ٬٭ّ٭بة 
ا٬ح��طض ا٬ٱ٭تر٥ځٳ با٬بٻ٬ځت٩ٵ��٧ شډ٪ ا٬ٙاٮ 
اڄ٨اضڀٱٿ 2013-2014، ـځ٩��ٻٲ ڀٻٰ���ٿ 
ٵبٹًا إ٬ٽ أٲ ذٍٻغ  ��بتٱب���ػ ا٬حاغپ،ٰ  3-4ـ 

ا٬بػٴاٰج إ٬ؽاٰٿ ٬حٱځٗ ا٬ّ٭بة، ٺـځتٯ تأ٨ځط 
ا٬رٍٻغ ٰٳ شډ٪ تف��٭ځٯ ا٬بّا٤ة ا٬حاٰٙځة 

إ٬ٽ ا٬ّډب ا٬راٌػڀٳ لصىځًا.
ٺأٌاٞ ـ��ػٺغ، أٲ ا٬بػٴاٰج ڀبطأ ڀٻٮ ا٬ثډثاء 
ا٬ٱ٥ب��٫، ٰ��ٳ ا٬ف��ا٘ة ا٬ثاٰٵة وباذ��ًا إ٬ٽ 
ا٬ػابٙة ٰف��اًء، ذځث ـځم��تٱ٫ ٘٭ٽ بػٴاٰج 
تث٥ځ١��ٿ ڀرځ��ُ بحٱځ��ٗ ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات ا٬تٿ 
تصه ا٬ّا٬ب ٺتف��ا٘طٶ ٠��ٿ ا٬ٻوٻ٪ إ٬ٽ 
ٰبتٝاٶ ب٫٩ ـٹٻ٬ة ٺڀفػ، ٰٳ شډ٪ تٙػڀ١ٷ 
با٬صطٰ��ات ا٬ت��ٿ ت٥طٰٹ��ا ٬��ٷ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ 
ٺا٬بػاٰ��ج اڄ٨اضڀٱځ��ة ٺا٩٬٭ځ��ات ٺِػڀ٥��ة 
ا٬تف��حځ٫، ٺتؽٺڀط ا٬ّ٭بة با٬ٱٙ٭ٻٰات ا٬تٿ 

تصىٹٯ ـ��ٻاء ٨اٴٻا ٰٳ ِ٭ب��ة ا٬تٱٹځطپ 
أٺ ا٬ب٩ا٬ٻغڀ��ٻؾ. ٺأٺٌد أٲ ٰح٭ؿ ا٬ّ٭بة 
ـ��ځ٩ٻٲ ذاٌػًا ٠ٿ ٸعا ا٬ځٻٮ، ٬تبځاٲ ضٺغٶ 
٠ٿ ٰفا٘طة ا٬ّ٭بة ٺا٬صطٰات ا٬تٿ ڀ٥طٰٹا 
ٺاڄٴمّة ا٬تٿ ڀٙط إ٬ځٹا شډ٪ ا٬ٙاٮ ا٬را٬ٿ، 
ٺـ��ځتٯ تٙػڀٟ ا٬ّ٭بة با٬٭ٻائد ا٬ٱف��٭٩ځة 
٬٭ّ��ډب ٺإجػاءات اڄٰٳ ٺا٬ف��ډٰة، إٌا٠ة 
إ٬��ٽ ا٬ٱٻاوډت ٺبًٙ ا٬تٙ٭ځٱات ا٬ىرځة، 
ٺٰٵٹا بػٴاٰج إغلاضپ ٘ٳ ا٬تطشځٳ ٺٍٰاغٶ، 
ٺـ��ٙٿ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ٴر��ٻ بځئ��ة شا٬ځة ٰٳ 
ا٬تطشځٳ.  ٺأ٨ط ـ��ػٺغ ٌػٺغة ا٬تؽاٮ ا٬ّ٭بة 
برٍ��ٻغ ا٬بػٴاٰ��ج ا٬تٱٹځ��طپ ٠��ٿ ا٬ٻ٤��ت 
ا٬ٱرطض، ٺظ٧٬ ٬ٱا ٬ٷ ٰٳ ٰٵ١ٙة ـتٙٻض ٘٭ٽ 
ا٬ّ٭بة، شىٻوًا ٠ٿ ٘اٰٹٯ ا٬طغاـٿ اڄٺ٪، 
ٍٰځ١ًا أٴٷ ـ��ځتٯ ٰٳ شډ٬ٷ تٻٌځد ٰا ٬ٹٯ 
ٰٳ ذ٥ٻ٢ ٺٰا ٘٭ځٹٯ ٰٳ ٺاجبات ٺا٬تؽاٰات، 
ٺأ٘ػب ٘ٳ تٱٵځاتٷ ٬ٹٯ ا٬تٻ٠ځ٣ ٺا٬ٵحاخ ٠ٿ 

ضغاـتٹٯ ٠ٿ بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ.

تقوي تدعو استحداث مكتب للتظلمات بـ»التربية«
ٍٻ ٬حٵة ا٬مؤٺٲ ا٬صاغجځة  ض٘ت٘ 
ا٬ٻِٵٿ بٱح٭ؿ  ٺا٬ط٠اٖ ٺاڄٰٳ 
ا٬ٵٻاب ـٻـٳ ت٥ٻپ، ٠ٿ ٥ٰتػخ 
ت٥طٰت بٷ، إ٬ٽ اـترطاث ٩ٰتب 
ٰفت٫٥ ٬٭تٕ٭ٱات بٻؼاغة ا٬تػبځة 
ا٬ٹ��طٞ  أٲ  ٺا٬تٙ٭ځ��ٯ، ٍٰځ١��ة 
ٰٳ ا٬ٱ٩تب، تٱرځه ا٬م��٩اٺټ 
ٰصت٭��ٟ  أضاء  بم��أٲ  ا٬��ٻاغضة 

ا٬ٱفؤٺ٬ځٳ ٺاچضاغات با٬ٻؼاغة.
ٺ٤ا٬ت ت٥��ٻپ إٲ ا٬برػڀٳ ٴحرت 
٠ٿ اـ��ترطاث ٩ٰت��ب ٬٭تٕ٭ٱات 
ب��ٻؼاغة ا٬طاش٭ځ��ة، ا٬��عپ ڀٙتب��ػ 
اڄٺ٪ ٰٳ ٴٻ٘��ٷ ش٭ځحځًا، ٍٰځ١ة 
أٲ ا٬ٱ٩ت��ب ل��ػٖ ٠ٿ ٰبال��ػة 
اشتىاوات��ٷ ٺ٥٠��ًا ٬ٱ��ا ٺغض ٠ٿ 
اچغاضة ا٬ٱ٭٩ځة چٴمائٷ. ٺألاغت 
ت٥ٻپ إ٬��ٽ أٲ ٺؼاغة ا٬تػبځة تٙتبػ 

ٰ��ٳ أث٥��٫ ا٬��ٻؼاغات ا٬ر٩ٻٰځ��ة 
ا٬صطٰاتځة ڄٴٹا تٍٯ ٘طضًا ٨بځػًا 
ٰ��ٳ ا٬ٱٻ١ٔځٳ ٺتصطٮ ل��ػڀرة 
ٰٱث٭��ة  ا٬ف��٩اٲ  ٰ��ٳ  ٺاـ��ٙة 
با٬ّ٭بة ٰٳ ٰصت٭��ٟ اڄ٘ٱاغ ٺأٲ 

ظ٧٬ با٬ٍ��ػٺغة ڀٙٵٿ ا٬ٻ٤ٻٖ ٠ٿ 
ا٬ٻ٤��ٻٞ ٘٭ځٹا  ٰم��ا٫٨ تتّ٭ب 
فت٫٥ ٺاتصاظ  ٺضغاـ��تٹا بم٫٩ٰ 
ٰ��ا ڀ٭��ؽٮ ٰ��ٳ ٤��ػاغات تف��ٹٯ 
٠ٿ ٘��ډج ا٬ٕٻاٸ��ػ ا٬ف��٭بځة أٺ 
ا٬ٱما٫٨ بم٫٩ ذځاضپ ٺ٤اٴٻٴٿ 
ٺل��١اٞ ٺٰف��ت٫٥ ڀىٻٲ ذ٥ٻ٢ 
جٱځ��ٗ اڄِ��ػاٞ. ٺض٘��ت ت٥��ٻپ 
إ٬ٽ اڈـ��ت١اضة ٰٳ تحاغب ا٬طٺ٪ 
ا٬طڀٱ٥ػاِځ��ة ا٬ٱت٥طٰ��ة، ا٬ت��ٿ 
أٴم��أت ٩ٰات��ب ٰٱاث٭��ة ٬ٹ��عا 
ٰصت٭��ٟ  ٠��ٿ  ٺٜځػٸ��ا  ا٬ٝ��ػي 
ٺا٬تٿ ت٥طّٮ  ا٬ر٩ٻٰځ��ة  ا٬حٹات 
أٲ  ٬٭ف��٩اٲ، ٍٰځ١ة  ا٬صطٰ��ات 
ا٬تػبځة  ٩ٰتب ا٬تٕ٭ٱات ب��ٻؼاغة 
ڀح��ب أٲ ڀٍّ٭��ٗ بٱف��ؤٺ٬ځات 
٨ثځػة ٺٰٹٱة، ٰ��ٳ أبػؼٸا ت٭٥ٿ 

ل٩اٺټ ا٬ف��٩اٲ ٠ٿ ذا٪ اغت٩اب 
إضاغات  أٺ  ٰف��ؤٺ٬ٿ  ٰ��ٳ  أپّ 
ا٬ٻؼاغة ڄ٠ٙا٪ ٰصا١٬ة أٺ ـ��٭بځة 
أٺ اتصاظ ٤��ػاغات ٜځػ ٘اض٬ة، ٬ځتٯ 
بٵ��اء ٘٭ځٷ اتص��اظ ا٬ٙ��ډج ا١٬ٙا٪ 
ـ��ٻاء بإجػاءات إضاغڀ��ة ٺ٤ػاغات 
تأضڀبځة أٺ بإذا٬ة ا٬ٱصّئځٳ إ٬ٽ 
ا٬ٵځابة ا٬ٙاٰة ٰ��ٗ ٌػٺغة إذاِة 
واذب ا٬م��٩ٻټ ٘٭ٱًا با٬صّٻات 
ا٬ٱتص��عة ٰٗ ا٬م��٩ٻټ ٺٰا اتصع 
ٰٳ إجػاء بمأٴٹا. ٺأ٨طت ت٥ٻپ، 
ٌ��ػٺغة أٲ ڀىطغ ا٬ٱ٩تب ت٥ػڀػًا 
ضٺغڀ��ا تػ٠��ٗ ٴف��صة ٰٵ��ٷ إ٬��ٽ 
ٰح٭��ؿ ا٬ٵٻاب ٺٰح٭��ؿ ا٬ٻؼغاء 
ٺا٬حٹ��ات ا٬ٱٙٵځ��ة، ضا٘ځ��ة إ٬ٽ 
ٌٱاٲ شىٻوځة ا٬ما٨ٿ ٬ٱ٩تب 

ا٬تٕ٭ٱات ا٬تابٗ ٬ٻؼاغة ا٬تػبځة.

ـٻـٳ ت٥ٻپ |
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الطاقم اإداري والتعليمي للمدارس الحكومية يلتئم اليوم
تف��ت٥ب٫ ٰ��طاغؾ ا٬برػڀٳ ا٬ر٩ٻٰځ��ة ا٬ځٻٮ 
15 أ٬ٟ ٰٙ٭ٯ ٺٰٙ٭ٱة اـتٙطاضًا ٬بطء ا٬طغاـة 

اڄذ��ط ا٬ٱ٥ب٫، ٰٗ ٘��ٻضة 180 أ٬ٟ ِا٬ب ٰٳ 
٨ا٠ة ا٬ٱػاذ٫ ا٬طغاـ��ځة ٰٻؼ٘ځ��ٳ ٘٭ٽ 208 

ٰطاغؾ ذ٩ٻٰځة ٠ٿ ٰرا٠ٕات ا٬ٱٱ٭٩ة. 
ٺ٠ځٱ��ا ڀٙ��ٻض ترطڀ��ط تاغڀس ا٬ٙ��ٻضة ٬٭ٱ٥ا٘ط 
ا٬طغاـ��ځة ٠ٿ ا٬ٱطاغؾ ا٬صاوة إ٬ٽ اچضاغات، 
ذځ��ث تتٱتٗ إضاغات »ا٬صاوة« باـ��ت٥ډ٬ځتٹا 
٠ٿ اتصاظ ٸعا ا٥٬ػاغ، ڀٵتٕػ أٲ ڀ٭تر٣ 10 آڈٞ 
ٺ500 ت٭ٱځع ٺت٭ٱځعة با٬ىٟ اڄٺ٪ اڈبتطائٿ 

٠ٿ ا٬ثاٰٳ ٰٳ ا٬مٹػ ا٬را٬ٿ. 
ٺتمٹ��ط 8 ٰ��طاغؾ إ٘طاضڀ��ة ٠��ٿ ٰصت٭��ٟ 
ٰرا٠ٕ��ات ا٬ٱٱ٭٩ة تٱطڀط ا٬طٺاٮ ا٬ٱطغـ��ٿ 
تحػڀبځ��ًا ٸ��عا ا٬ٙ��اٮ، ذځ��ث ـ��ځٵتٹٿ ا٬ځٻٮ 

ا٬طغاـٿ ٠ځٹا ٠ٿ ا٬�2:15 ٔٹػًا.
ٺتف��ت٥ب٫ ٰطغـ��ة ٜاؼپ ا٥٬ىځب��ٿ ا٬ثاٴٻڀة 

٬٭بٵات ٠ٿ ٰطڀٵة ذٱط ِا٬بتٹا ٸعا ا٬ٙاٮ بٙط 
تم��ځځطٸا بت٩٭١ة 2.9 ٰ٭ځٻٲ ضڀٵ��اغ برػڀٵٿ 
٘٭��ٽ ٰف��اذة 10.308 ٰتػ ٰػب��ٗ، ٺظ٧٬ ٠ٿ 
ٰبٵٽ ڀت٩��ٻٲ ٰٳ 4 ِٻاب٣ ڀرت��ٻپ ٘٭ٽ 50 
٠ىًډ ضغاـ��ځًا ٺ٠ىٻًڈ إ٩٬تػٺٴځ��ة ٺٰصتبػات 
ت���ػ  ٘٭ٱځ��ة بٱف��اذ���ة إجٱا٬ځ���ة 13.850ٰ 
ٰػبٗ، ٠ًٍډ ٘ٳ ا٬ٱبٵٽ اڄ٨اضڀٱٿ بٱطغـ��ة 

ـٱاٸځج اڈبتطائځة اچ٘طاضڀة ٬٭بٵځٳ.
ٺأٺٌرت أٺـ��اَ تٙ٭ځٱځة أٲ اڄـبٻٖ اڄٺ٪ 
ٰ��ٳ ا٬طغاـ��ة ڀم��ٹط ٘��اضة تٻؼڀ��ٗ ا٬ّ٭بة 
٘٭��ٽ ا١٬ى���ٻ٪ ا٬طغاـ��ځ���ة ٺا٬تأ٨�����ط ٰٳ 
جاٸؽڀة ا٬ٱطاغؾ )ا٬ٱ٩ځ١��ات، ضٺغات ا٬ٱځاٶ، 
ٺا٩٬ػاـ��ٿ ٺا٬ّاٺڈت( باچٌا٠��ة إ٬ٽ  إتٱاٮ 
بًٙ إجػاءات تٵ٥ډت بًٙ ا٬ّ٭بة ا٬ػاٜبځٳ 
طغـ��ة ڄشػټ، ٺ٤ط ڀف��ت٫ٝ  ٳٰ  ٠ٿ اڈٴت٥ا٪ٰ 
بًٙ ا٬ٱطغاء ٺا٬ٱطغاء ا٬ٱف��ا٘طٺٲ اڄـبٻٖ 

اڄٺ٪ ٥ٙ٬��ط ٺغق ٘ٱ��٫ ٬٭ٱٙ٭ٱځ��ٳ، ٺإ٘طاض 
ا٬حطاٺ٪ ا٬ٱطغـځة.

ٺاـتٙطاضًا چ٘اضة اـت٥با٪ ا٬ّ٭بة، أجػت ٺؼاغة 
اڄلٝا٪ أ٘ٱا٪ ا٬ىځاٴة ا٬ماٰ٭ة ٬�40 ٰطغـة 
صت٭ٟ ا٬ٱػاذ٫ ا٬طغاـ��ځة  ٳٰ  ٬٭بٵځٳ ٺا٬بٵاتٰ 
ٰٳ أو٫ 205 ٰطاغؾ، بت٩٭١ة إجٱا٬ځة ب٭ٝت 
2,388,650 ضڀٵاغ، ٺ٣٠ ا٬صّة ا٬ٱت٣١ ٘٭ځٹا 

ٰ��ٗ ٺؼاغة ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځ�����ٯ اـ��ت٥ب�����اًڈ 
٬٭ٙ�����اٮ ا٬حطڀ�����ط 2014-2013. 

ٺشىى��ت ٺؼاغة ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ 650 ذا٠٭ة 
٬تٵ٫٥ أ٨ث��ػ ٰٳ 34 أ٬ٟ ِا٬��ب ٺِا٬بة، ٠ځٱا 
ت��ٯ تصىځ��ه 11 ذا٠٭ة ٬٭ّ٭ب��ة ٰٳ »ظٺپ 
اڈذتځاج��ات ا٬صاوة«. ٺ٠ځٱ��ا ڀتٙ٭٣ با٩٬تب 
��ٳ  ��ا ڀؽڀ���ط٘  ا٬طغاـ��ځة ٺؼ٘��ت »ا٬تػبځ�ة«ٰ 
2.5 ٰ٭ځ��ٻٲ ٨ت�����اب ضغاـ��ٿ ٘٭��ٽ ٰصت٭��ٟ 

ِا٬بات ڀتٻجٹٳ ٬٭ٱطاغؾ |ٰطاغؾ ا٬ٱٱ٭٩ة، شډ٪ أٜفّؿ ا٬ٱاٌٿ.


