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دمّرت منذ حترير الكويت وتركت مهجورة بال أسوار

العيسى: إزالة مدارس الوفرة السكنية وتنظيف مواقعها
بتاريخ 9 مايو 2011 بفحص 
تلك املباني وبيان صالحيتها 

من عدمه«.
واضافت الوتيد في كتابها: 
جاء تقرير وزارة االشغال 
العامة بالنس���بة للمدارس 
املشتركة للبنات واملشتركة 
للبنني واالبتدائية للبنات فإن 
املباني ال تصلح لالستخدام 
في حالتها الراهنة وتعتبر 
غير آمنة انشائيا، مشيرة الى 
انه بالنسبة ملبنى املدرسة 
االبتدائية للبنني واملتوسطة 
للبنات ف���ال توجد عيوب 
انش���ائية ظاهرة، وينصح 
بأخذ عينات م���ن مختلف 
العناصر اخلرسانية للمبنيني 
وذلك لتحديد القيمة احلقيقية 

ملقاومة اخلرسانة.

من 9 مايو 2012 و23 ابريل 
2014 ورسالتنا االخيرة في 
7 ديسمبر 2014 ولم يتم اي 
اجراء حتى تاريخه، يرجى 
االزالة وتنظيف تلك املواقع 
خالل شهرين من تاريخه«.

وكان���ت وكيل���ة وزارة 
التربي���ة الس���ابقة م���رمي 
الوتيد قد اوضحت للوزير 
د.العيسى ردا على استفساره 
في كتابه االول عن املدارس 
في 7 ديسمبر 2014 ان وزارة 
الصحة »تستغل جزءا من 
احدى هذه املدارس مبوجب 
ترخيص استغالل مبرم مع 
التربية ومت تكليف  وزارة 
وزارة االش���غال العام���ة � 
املركز احلكومي للفحوصات 
وضبط اجل���ودة واالبحاث 

الوف���رة الس���كنية التي مت 
تدمير بعضها بالكامل اثناء 
حرب حتري���ر الكويت قبل 
ما يق���ارب 25 عاما وظلت 
االنقاض حتى تاريخه ولم 
تتم ازالتها والبعض اآلخر 
اق���ل وترك  دمر بص���ورة 
مهجورا بال اسوار مما يسيء 
الى املؤسس���ة التربوية ان 
تترك بهذه الصورة مصدرا 
للعبث والتصرفات املخلة 

لألمن واآلداب«.
واضاف في كتابه »تقدم 
مجموعة من سكان املنطقة 
الى محافظ االحمدي بشكوى 
ف���ي الضرر الذي تس���ببه 
تلك امل���دارس املهجورة من 
مشاكل امنية واخالقية رغم 
الوزراء السابقني  مكاتبات 

عبدالعزيز الفضلي

طلب وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
من الوكيل املساعد للمنشآت 
التربوية والتخطيط د.خالد 
الرشيد بإزالة مدارس منطقة 
الوفرة السكنية وعددها 5 
م���دارس كان���ت تعمل قبل 
االحتالل العراقي الغاشم عام 
1990 وهجرت هذه املباني في 
اعقاب التحرير نظرا لتدمير 

بعضها بالكامل.
الوزير د.العيسى  وقال 
في كت���اب وجهه الى وكيل 
املنشآت، وحصلت »األنباء« 
على نس���خة من���ه »يرجى 
اإلفادة عن ع���دم التصرف 
مبجموعة من مدارس منطقة 

د.بدر العيسى

»التربية« تختار 5 مديرين للمناطق التعليمية اليوم
عبدالعزيز الفضلي

تبدأ وزارة التربية اليوم مقابالت الوظائف 
اإلشرافية الختيار 5 مديرين عامني 

للمناطق التعليمية األحمدي ومبارك الكبير 
وحولي والعاصمة واجلهراء خلفا ملديريها 
الذين متت إحالتهم الى التقاعد اعتبارا من 

30 سبتمبر املقبل.
ويدخل املقابالت على مدى يومني 12 

مرشحا مستوفني الشروط، هم: وليد 
العومي ومنصور الديحاني وماجد العلي 

ووليد السعيد ومنصور الظفيري ومحمد 

الرشيدي ووفاء العوضي وهدى املطيري 
ونورة احلطاب واحمد الكندري ومحمد 

الزهمول وضيدان العجمي.
ويترأس جلنة املقابالت التي ستكون في 

الفترة املسائية وكيل وزارة التربية د.هيثم 
األثري وعضوية كل من الوكالء املساعدين 
فاطمة الكندري ود.سعود احلربي ود.خالد 

الرشيد وفهد الغيص.
وكشفت مصادر تربوية ان نتيجة املقابالت 
ستعتمد في حينها وستعلن فور اعتمادها 

بشكل رسمي من وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى.

انطالق »املغامر الصغير« 
غداً في 3 مراكز شبابية

كريم طارق

اعلن املنسق االعالمي للهيئة العامة للشباب والرياضة 
جاس����م العبوة عن انطالق أنش����طة »املغامر الصغير« 
بالتعاون مع النادي البحري الرياضي الكويتي بدءا من 
يوم االثنني املقبل، مشيرا الى ان تلك الفعاليات التي تهدف 
الى تعليم األطفال وتدريبهم على رياضة الغوص تأتي 
ضمن حزمة من األنشطة التي تنظمها الهيئة خالل فترة 
الصيف بهدف االستغالل األمثل ألوقات فراغهم وغرس 

ثقافة حب الرياضة في نفوسهم.
واضاف العبوة ان انشطة املغامر الصغير التي ستنطلق 
خالل الفترة م����ن 24 اجلاري وحتى 7 س����بتمبر املقبل 
ستقام في 3 مراكز شبابية وهي: مركز الشامية والفيحا 
والقادسية وذلك خالل فترتني صباحية ومسائية، الفتا 
الى ان الدورة س����تفتح ابوابها لتسجيل الفئات العمرية 
م����ن 8 الى 12 عاما حتى االكتف����اء بعدد 120 طفال، مؤكدا 
على حرص الهيئة العامة للشباب والرياضة على تقدمي 
افضل االنش����طة ألعضاء مراكز الشباب املختلفة خالل 
فصل الصيف والتي ج����اءت من ضمنها خالل هذا العام 

انشطة »صيفك cool« و»املغامر الصغير«.

شعار »املغامر الصغير« جاسم العبوة

احلمود: تسهيل إجراءات 
املسافرين عبر  مطار الكويت الدولي

مدينة اإلنتاج اإلعالمي تستقبل 
أوائل خريجي األكادميية الدولية 

لإلعالم في الكويت

دعا محافظ الفروانية الش����يخ فيصل احلمود جميع 
القطاعات مبطار الكويت الدولي باتخاذ كل التدابير الالزمة 
للعمل على تس����هيل جميع االجراءات للعمل على راحة 
املس����افرين مبا يليق بهذا املنفذ احليوي كونه يش����كل 
الوجه احلضاري للبالد. وأوضح الشيخ فيصل احلمود 
أن هناك تنس����يقا بني 
احملافظ����ة واألجهزة 
العاملة في  األجه����زة 
الدولي  الكويت  مطار 
ل����وزارة  والتابع����ة 
باإلضافة  الداخلي����ة 
الطي����ران املدني  إلى 
واجلمارك لتس����هيل 
املس����افرين  حرك����ة 
جمي����ع  وتبس����يط 
اإلجراءات دون تعقيد، 
خالل هذه الفترة التي 
تشهد ازدحاما من قبل 
القادمني من املواطنني 

واملقيمني بعد قضاء عطلتهم الصيفية. 
وأشاد احلمود باجلهود الكبيرة التي يقوم بها جميع 
العامل����ني باملطار وما يقدمونه من خدمات وجهود طيبة 

للمواطنني واملقيمني والزائرين للكويت.

أعلنت االكادميية الدولية لالعالم عن منح املتميزين 
واحلاصلني على املراكز االولى لكل دفعة في تخصصات 
التصوير واالخراج واملونتاج وهندسة الصوت فرصة 
للمشاركة وحضور تصوير عمل درامي في مدينة االنتاج 
االعالمي بالقاهرة باالضافة الى جولة في املعهد العالي 
للسينما وذلك مكافأة لهم على التفوق والتميز وذلك بدءا 
من دفعة اكتوب���ر 2015، كما انها اعلنت ايضا عن منح 
الطالب املتميزين ف���ي املراكز: الثاني والثالث والرابع، 
الفرصة للمش���اركة في االعم���ال الدرامية التي تنتجها 
مجموعة »النظائر« االعالمية مع منحهم مكافأة مالية لكل 
منهم. هذا، وتسعى االكادميية الى حتفيز املشاركني في 
الدبلومات على التحصيل العلمي وليس فقط بل التميز 
والتفوق، حيث ان من اهداف االكادميية تطوير مهارات 
االفراد الراغبني في تعلم فنون العمل التلفزيوني من خالل 
دراسة حرفيات االعالم بأسلوب مبتكر ومتطور مبا متتلكه 
من خبرة عملي���ة من خالل مجموعة النظائر االعالمية 
والت���ي توفر تقنيات متطورة ومعدات واس���تديوهات 
تصوير متقدمة واض���اءة احترافية. اجلدير بالذكر ان 
االكادميية فتحت باب التسجيل الستقبال دفعة جديدة 
لدراس���ة فنون العمل التلفزيوني بجميع تخصصاته 

وسيستمر التسجيل حتى 2015/9/20.

الشيخ فيصل احلمود

من خالل جلنة برئاسة األثري


