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العازمي لقياديي »التربية«: سنحاسب املقصّرين في صيانة املدارس
عبدالعزيز الفضلي

عقد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د.حامــد 
العازمي اجتماعا صباح أمس 
مع وكالء الوزارة مت خالله 
مناقشــة العديد من األمور 
املتعلقة باالستعداد للعام 
الدراسي اجلديد. وكشفت 
مصــادر تربوية مطلعة لـ 
الوزير  »األنبــاء« عــن أن 
العازمــي اطلع علــى آخر 
االستعدادات، داعيا اجلميع 
إلى تكثيف اجلهود للدخول 
في العام اجلديد، الفتة إلى 
أن العازمي أكد أهمية توفير 
التكييف، إضافة  وصيانة 
إلى بــرادات املياه. وذكرت 
املصادر أن الوزير العازمي 
شــدد على ضرورة العمل 
وفق اخلطة املوضوعة من 
قبل جلنة االستعداد، مؤكدا 
انه لن يقبل بــأي تقصير 
وسيحاســب املقصريــن.  
مــن جانــب آخر، كشــفت 
املصادر ذاتها عن انه نظرا 
لوجــود أتربة متراكمة في 
بعــض املــدارس فقد متت 

للعام الدراسي اجلديد في 
ظل استعدادات مكثفة قامت 
بها وزارة التربية من خالل 
قطاعاتها املختلفة واملناطق 
التعليمية. وتسابق اإلدارات 
املدرســية الزمــن لتجهيز 
مدارسها من جميع اجلوانب 
الســتقبال أبنائنــا الطلبة 

الشهر املقبل.
وقــد قامــت »األنبــاء« 
بجولة على بعض املدارس 
لالطالع على مدى جاهزيتها 
ومت استقبالنا برحابة صدر 
من قبل اإلدارة املدرسية في 
مدرســة الرابية املتوسطة 

التي تواجدت فيها مديرتها 
ناديــة اخلليفة واملديرتان 
ملتابعــة  املســاعدتان 
االستعدادات للعام اجلديد.
 وأكدت املديرة اخلليفة 
أن العامالت أوشــكن على 
االنتهاء من تنظيف جميع 
املدرســة  وأدوار  أركان 
وفصولها، مشيدة باملتابعة 
املنطقــة  مــن  املســتمرة 
التعليمية لتجهيز املدرسة 
وتوفير الكتب والعمالة التي 
يصل عددهن إلى ٩ عامالت.
وأضافــت أن حضــور 
قيادات املدرسة خالل الفترة 
االستثنائية لم يقتصر على 
مديرة املدرسة فقط، بل شمل 
املديرتني املساعدتني سعاد 
امليــاس واعتــدال الرغيب 
القســم اإلداري  ورئيســة 
فاطمــة الزعبــي والالتــي 
تطوعن مشكورات بالعمل 
مــن أجــل اإلعــداد اجليد، 
الفتة الى أن اجلميع يعمل 
ملصلحة أبنائنا الطلبة التي 
تأتي في الدرجة األولى من 

االهتمام.
وعلــى صعيــد منطقة 

التعليمية، أعلن  العاصمة 
العــام باإلنابــة  مديرهــا 
بــدء  الظفيــري  منصــور 
املكلفــني بالعمل في جميع 
املــدارس ملتابعــة جاهزية 
واستعداد املدارس الستقبال 
الهيئة اإلدارية والتعليمية 
واإلشــراف علــى عمليات 
صيانــة وتنظيــف جميع 
املرافق واملباني املدرسية، 
وتشــغيل أجهزة التكييف 
امليــاه وجميــع  وبــرادات 
احتياجــــات الصــــــيانة 

الالزمة.
وأشار إلى أنه مت تشكيل 
فريق عمل آخر في املنطقة 
التعليميــة ملتابعة جتهيز 
وإعــداد املــدارس اجلديدة 
املفتــرض تشــغليها هــذا 
العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 
من خالل املتابعة مع إدارة 
اخلدمــات العامــة، وإدارة 
التوريدات واملخازن لتجهيز 
املدارس اجلديــدة باألثاث 
املطلــوب للهيئــة اإلدارية 
والتعليمية واألثاث الطالبي، 
واألثــاث الــالزم للــورش 

والصاالت واملختبرات.

»األنباء« قامت بجولة ميدانية ملتابعة األعمال اجلارية في عدد من املدارس استعداداً للعام الدراسي اجلديد

 نادية اخلليفةد.حامد العازمي

الكويت  االستعانة ببلدية 
التــي جتاوبــت مــع طلب 
املدارس وقامت باملشاركة 
في التنظيــف، إضافة إلى 
أنه أيضا مت استدعاء إدارة 
مكافحة القــوارض إلجراء 
املــدارس  مســح لبعــض 
حتسبا من وجود قوارض 
أو حيوانات زاحفة، مشيرة 
إلى أن ذلــك يأتي في إطار 
الشــراكة املجتمعيــة بــني 
اجلهات احلكومية املختلفة.
وكان مديرو املدارس أو 
من ينوب عنهم قد باشروا 
أعمالهم أمس ملتابعة التجهيز 

أحد الفصول الدراسية بعد اكتمال عملية تنظيفه  )قاسم باشا( نادية اخلليفة تتحدث لـ »األنباء« عن جتهيزات الكتب جانب من عملية التنظيف في مدرسة الرابية املتوسطة للبنات

أحد املمرات مت جتهيزه.. وفي اإلطار دورة مياه بعد تنظيفها

ناهد الشيخ: تسجيل الطلبة املستمرين 
في اجلامعة املفتوحة يبدأ 25 اجلاري

صرحــت رئيس قســم 
القبــول والتســجيل فــي 
اجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت ناهد عثمان الشيخ 
بأن عملية التسجيل املبكر 
للطلبة املستمرين احلاصلني 
علــى معــدل نقطتــني وما 
فــوق أو الذين لديهم إنذار 
أكادميي واحد فقط ستنطلق 
املوافــق ٢5  يــوم األحــد 
اجلاري، لتخصص تقنية 
واحلوســبة  املعلومــات 
وتخصص اللغة اإلجنليزية 
وآدابهــا بينمــا ســيكون 
يوم اإلثنني ٢6 أغســطس 
إدارة  ٢٠١٩ لتخصصــات 
األعمال للطلبة املستمرين 
احلاصلــني علــى معــدل 
نقطتني وما فوق أو الذين 
لديهم إنذار أكادميي واحد 
فقط، بينما ســيكون يوم 
الثالثاء املوافق ٢7/8/٢٠١٩ 

نقطتني وما فوق أو لديهم 
إنــذار أكادميي واحد فقط، 
فســيكون يــوم األربعــاء 
٢٠١٩/8/٢8 بينما سيخصص 
التسجيل للمتأخرين دراسيا 
في تخصصات إدارة األعمال 
يوم اخلميــس ٢٩/8/٢٠١٩ 
علــى أن يكون كل من يوم 
األحد واالثنني املوافق ١ - 
٢ ســبتمبر ٢٠١٩ للطلبــة 
املستمرين من جميع الفئات 

املذكورة أعاله. 
وذكرت الشيخ أن الطلبة 
اإلنــذار  احلاصلــني علــى 
الثاني والثالث والرابع في 
تخصص اللغة اإلجنليزية 
وآدابهــا وتخصص تقنية 
واحلوســبة  املعلومــات 
ســوف يكــون تســجيلهم 
وفــق اإلرشــاد األكادميــي 
يــوم اخلميــس املوافــق 
٢٠١٩/٩/5 بينمــا ســيكون 

إدارة  تسجيل تخصصات 
األعمال يوم األحد املوافق 
٢٠١٩/٩/8 مؤكدة أنه لن يتم 
تسجيل أي طالب من الطلبة 
املستمرين بعد تاريخ يوم 
األربعاء املوافق ٢٠١٩/٩/١١، 
علمــا أن يوم الســبت ١4/ 
٩/ ٢٠١٩ ســيكون أول يوم 
دراســي للفصل الدراســي 

األول ٢٠٢٠/٢٠١٩.
وختمت الشيخ بالتوفيق 
والنجــاح جلميــع الطالب 
والطالبــات من منتســبي 
اجلامعــة، مؤكــدة حرص 
اجلامعــة علــى تذليل كل 
تواجــه  التــي  العقبــات 
الطلبة وعلى تواجد اإلرشاد 
األكادميي من أعضاء هيئة 
أثنــاء عمليــة  التدريــس 
التســجيل، آملة من جميع 
االلتــزام بأوقات  طلبتنــا 

التسجيل املذكورة.

انطالق الدراسة للفصل األول سيكون في 14 سبتمبر

ناهد الشيخ

لتسجـــيل كـــــل الطلبــة 
بجمـــيع التخصصات من 

جميع الفئات الــمذكورة.
أما فيمــا يخص الطلبة 
املتأخرين دراسيا في كل من 
تخصص تقنية املعلومات 
وتخصــص  واحلوســبة 
اللغة اإلجنليزيــة وآدابها 
واحلاصلــني علــى معــدل 

ملشاهدة الڤيديو


