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حديث حول اجلاهزية املرورية لعمل كليات الشدادية

د.حامد العازمي ود.جنان بوشهري وحديث مع د.قتيبة رزوقي على هامش اجلولة التفقدية بني مرافق كليات »الشدادية«

د.حامد العازمي ود.جنان بوشهري ود.حسني األنصاري ود.مثنى الرفاعي ود.قتيبة رزوقي وعدد من قيادات »الداخلية« و»األشغال« خالل اجلولة 

العازمي وبوشهري استعرضا خطة تشغيل 6 كليات في »الشدادية« 
وزيرا التربية واألشغال تفقدا مبانيها للوقوف على جاهزية املباني والبنية التحتية واخلدمات املوقعية خلدمة الطلبة بدءاً من سبتمبر املقبل

االنتقال سيكون كليًا لكليات »العلوم اإلدارية« و»اآلداب« و»التربية« و»العلوم احلياتية«.. وجزئيًا لـ »العلوم« و»الهندسة والبترول«
توفير خدمة نقل الطلبة من مواقف »العلوم« و»الهندسة والبترول« داخل وخارج احلرم اجلامعي في كل من »اخلالدية« و»الشويخ«

بوابات خاصة لتسهيل دخول وخروج أعضاء هيئة التدريس والطلبة تختلف عن بوابات دخول األعمال اإلنشائية
التشــغيل مــع بدايــة العــام 
اجلامعــي في ســبتمبر ٢٠١٩ 
شــرح خالله خريطة املوقع 
في املدينــة اجلامعية وخطة 
التشــغيل، مبينــا جاهزيــة 
املدينــة اجلامعيــة موقعيــا 
مــن مباني الكليــات والبنية 
التحتية، واخلدمات املوقعية 
من: املداخل، املواقف، الشوارع 
الداخلية واخلارجية، األسوار 

املوقعية للكليات.
وقد جاءت هذه اجلولة في 
إطار تكثيف اجلهود احلكومية 
من قبل وزارة األشغال والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
فيما يتعلــق بتجهيز الطرق 
املؤديــة للجامعــة ومداخلها 
ومخارجها وذلك بالتنسيق مع 
بلدية الكويت واإلدارة العامة 
للمــرور لضمــان انســيابية 

املجلس األعلى للجامعة خالل 
اجتماعاته األخيــرة، إضافة 
إلــى جولة فــي مرافق احلرم 
اجلديد، واملختبرات والقاعات 
الداخلية  الدراسية، والطرق 
للحرم، حرصا على سير عملية 
االنتقــال اجلامعي بالصورة 

املثلى.
يذكــر أن خطــة االنتقال 
انتقــال  والتشــغيل تشــمل 

املؤقتة، والعالمات اإلرشادية.
وخالل العرض املرئي، أكد 
رزوقي جاهزية مباني ســت 
كليــات في احلــرم اجلامعي 
اجلديد الســتقبال الطلبة مع 
بدايــة الفصــل الدراســي في 
الثامــن من ســبتمبر املقبل، 
مبينا خطة التشغيل اجلامعية 
الكليــات  وجاهزيــة مبانــي 
والبنيــة التحتية واخلدمات 

انتقــال ووصــول مرتــادي 
احلرم إلــى مواقــع اجلامعة 
اجلديدة بالشدادية. وتضمنت 
اجلولة زيارة ميدانية ملباني 
الكليات الست التي تسلمتها 
اجلامعة وهــي كليات اآلداب 
والتربيــة والعلــوم اإلدارية 
والعلوم احلياتية والهندسة 
التــي  والبتــرول والعلــوم 
ســيتم انتقالها وفق ما أقره 

آالء خليفة

قــام وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي 
ووزيــرة األشــغال ووزيــرة 
الدولة لشؤون اإلسكان د.جنان 
بوشــهري بجولة تفقدية في 
مشروع احلرم اجلامعي اجلديد 
جلامعة الكويت في الشدادية 
صباح أمــس، وذلك للوقوف 
علــى جاهزية الطرق املؤدية 
للحرم اجلامعي ومتابعة آخر 
االســتعدادات ملباني الكليات 
الســت التــي تضمنتها خطة 
االنتقــال والتشــغيل للحرم 
اجلديد مطلع العام اجلامعي 
٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلــك بحضور 
مدير جامعة الكويت د.حسني 

4 كليــات انتقــاال كليــا وهي 
اإلداريــة  العلــوم  كليــات: 
واآلداب والتربيــة والعلــوم 
احلياتيــة، في املقابل ســيتم 
انتقال جزئي لكليتي العلوم 
والهندسة والبترول مع توفير 
خدمة نقل الطلبة من املواقف 
املخصصة لهــم إلى الكليتني 
باإلضافة إلى نقل الطلبة بني 
الكليات داخل وخارج احلرم 
اجلامعي في حرمي اخلالدية 
والشويخ اجلامعيني إلى موقع 
اجلامعة اجلديد في الشدادية، 
إلى جانب توفير بوابات خاصة 
مختلفــة عن بوابــات دخول 
األعمال اإلنشــائية لتســهيل 
دخول أعضاء هيئة التدريس 

والطلبة وخروجهم.

األنصاري، وأمني عام اجلامعة 
الرفاعــي، ومديــر  د.مثنــى 
البرنامج اإلنشــائي د.قتيبة 
رزوقــي، وعــدد مــن قياديي 
وزارة األشغال وممثلي وزارة 
الداخليــة بقطاعــات املــرور 

والنجدة واألمن العام.
البرنامــج  وقــدم مديــر 
اإلنشــائي د.قتيبــة رزوقــي 
عرضــا مرئيــا حــول خطــة 

د.قتيبة رزوقي يقدم شرحا حول خطلة التشغيل خالل اجلولة بني مرافق الكليات اجلديدة

»اجلامعات اخلاصة«: التسجيل في البعثات 
الداخلية للثانوية اإلجنليزية 24 ـ 28 اجلاري

كونا: أعلن مجلس اجلامعات اخلاصة بدء 
فترة التســجيل في خطة البعثــات الداخلية 
للحاصلني على الثانوية االجنليزية إلكترونيا 
فــي ٢4 اجلــاري علــى أن تنتهي يــوم ٢8 من 

الشهر نفسه.
وأكــد األمني العام باألمانــة العامة ملجلس 
اجلامعــات اخلاصة د.حبيب أبل، في تصريح 
صحافــي امــس، أنــه علــى الطلبــة الراغبني 
بالتســجيل في البعثات تقدمي اختبار القبول 
في املنشــأة التعليمية التي يودون التسجيل 
فيها كرغبة أولى واحلصول على ورقة القبول 
وحتميل املعلومات املطلوبة على نظام التسجيل 

اإللكتروني اخلاص بالبعثات الداخلية.
وأوضــح أبــل أن أولوية القبــول للطلبة 

احلاصلني على أعلى املعــدالت وفي حدود ما 
هو متاح من مقاعد، مشددا على ضرورة اتباع 
إرشادات التسجيل املوضحة على موقع األمانة 
www.puc.( العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة

edu.kw(. وأضاف أنه ميكن للطالب التعرف على 
برامج الكليات واجلامعات وأدنى نسبة مئوية 
مطلوبة للتقدمي في كل تخصص بزيارة املوقع 
اإللكتروني، متمنيا التوفيق للطلبة املتقدمني.
يذكــر أن مجلــس اجلامعــات اخلاصــة 
اعتمــد قبول 3٢٩4 طالبــا وطالبة بتاريخ ٢4 
يونيو املاضي في البعثــات الداخلية لبرامج 
البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي األول 
٢٠٢٠/٢٠١٩ للحاصلني على الثانوية العامة أو 

ما يعادلها.

أبل طالبهم بتقدمي اختبار القبول في املنشأة الراغبني في االلتحاق بها

»التربية«: 380 مديرًا ومديرًا مساعدًا
طلبوا االنتقال من التعليم العام إلى اخلاص

عبدالعزيز الفضلي

خضع ما يقارب 38٠ مديرا 
ومديــرا مســاعدا مبختلــف 
املراحل التعليمية إلى اختبار 
مقابالت من قبل جلنة مختصة 
للتحويل مــن التعليم العام 

إلى اخلاص.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ »األنباء« ان اللجنة 
التعليــم  يترأســها وكيــل 
اخلاص د.عبداحملسن احلويلة 
وتضم في عضويتها عددا من 
التربويني في قطاع التعليم 
اخلاص، مشيرة إلى ان هناك 
أعدادا كبيرة تطلب االنتقال 
من التعليم العام إلى اخلاص 
غيــر أن األمــر ليس ســهال 
خاصــة أن العــدد املطلوب 

قليل جدا.
واســتغربت املصادر هذا 
الكــم الكبيــر مــن املديريــن 
واملديرين املســاعدين الذين 
يرغبون في االنتقال، مشيرة 
الى انه ال توجد اي مزايا أخرى 

عملية االستعداد بشكل يومي 
بالتنسيق مع مديري املدارس 
او مــن ينــوب عنهــم الذين 
باشــروا أعمالهم امس األول 
في املدارس للتجهيز واإلعداد 

للعام الدراسي اجلديد.
وفــي هــذا اإلطــار، عقــد 
الوكيــل املســاعد للتعليــم 
العام أسامة السلطان اجتماعا 
صباح أمس مع الوكيل املساعد 
للمنشآت التربوية والتخطيط 
م.ياسني الياسني ومدير عام 

الدراســية  امليــاه والكتــب 
باإلضافة إلى األثاث املدرسي، 
مشيرا إلى حتديد رقم طوارئ 
على مدار الساعة لإلبالغ في 

حالة حدوث أي طارئ.
وأوضــح الســلطان انــه 
مت تزويــد املكلفــني بقائمــة 
حتتوي على أسماء املهندسني 
املــدارس  عــن  املســؤولني 

للتواصل املباشر معهم.
ومن جهته، أشار الوكيل 
املساعد للمنشــآت التربوية 
والتخطيط م.ياسني الياسني 
إلى أن قطاع املنشآت التربوية 
يعمــل طــوال اليــوم للتأكد 
من جاهزيــة مرافق املدارس 
وتذليل كل املعوقات لضمان 
بداية ناجحة للعام الدراسي، 
الفتا إلى أن مهندسي القطاع 
على أهبة االستعداد ملواجهة 

أي طارئ.
عقــب ذلــك مت فتــح باب 
املناقشــة خــالل االجتمــاع 
لالســتماع إلــى اآلراء والرد 

على االستفسارات كافة.

التعليمية  منطقة األحمــدي 
باإلنابــة منصــور الديحاني 
ومديــري املــدارس املكلفــني 
املدارس  مبتابعــة جاهزيــة 
في املنطقة الســتقبال العام 
الدراســي اجلديــد، حيث مت 
خالل االجتماع مناقشة العديد 
املتعلقــة بعملية  من األمور 

االستعداد.
الســلطان خالل  وتطرق 
االجتمــاع إلــى جوانب عدة 
منها صيانة التكييف ومبردات 

قيادات الوزارة تواصل جهودها إلجناز عمليات الصيانة واالستعداد للعام اجلديد

م.أسامة السلطان متحدثا في االجتماع

تشجع على االنتقال.
وأضافت ان اللجنة انتهت 
من أعمالها ومــن املتوقع ان 
تعلن أســماء املقبولني نهاية 
األسبوع اجلاري، الفتة إلى ان 
حاجة القطاع لهم ال تتجاوز 

٢5 مديرا ومديرا مساعدا.
من جانب آخــر، تواصل 
التربية اســتعداداتها  وزارة 
للعام الدراسي اجلديد حيث 
تقوم عبر قطاعاتها املختلفة 
ومناطقها التعليمية مبتابعة 

نقابة  »التربية« حتذّر من تكرار كارثة مكيفات املدارس
دعا رئيس نقابة العاملني بوزارة 
التربية صالح العازمي وزير التربية 
وقيادي الوزارة إلى سرعة إجناز ملف 
صيانة املدارس قبل بدء العام الدراسي 
الذي لم يتبق عليه إال أسابيع قليلة 
محذرا من حدوث كارثة تعطل املكيفات 
مثلما حدث العام املاضي والتي أضرت 
بالعملية التعليمية وتسببت في تأخير 

بدء العام الدراسي.
وقال العازمي في تصريح صحافي 
إن ملف صيانــة املدارس يجب أن 

يكــون علــى رأس أولويات وزارة 
التربية خالل فترة الصيف بخضوع 
جميع املنشآت التعليمية من املدارس 
واإلدارات التعليمية ومختلف مباني 
الوزارة لعملية صيانة شاملة حفاظا 
على أرواح أبنائنا والطالب ومختلف 
الهيئات التعليمية واإلدارية وأال تترك 

األمور للظروف والقضاء والقدر.
ولفت إلى أن احلكومة لم تدخر 
جهدا في توفير كافة امليزانيات للتعليم 
ألنه الركيزة األساسية لبناء وتنمية 

اي مجتمع متحضر عامليا، لكن تبقى 
مشكلة الفساد واإلهمال التي تعاني 
منها بعض قطاعات الوزارة وهو ما 
يجب ان يتابعه وزير التربية شخصيا 
التسيب  للقضاء على هذا  وبنفسه 

والفساد واإلهمال.
وأكــد العازمــي أن وجود بيئة 
صحية تخــدم العملية التربوية من 
شأنه حدوث نهضة حقيقية وإحداث 
العلمي والتربوي  التقدم  طفرة في 
خاصة في ظل منظومة تعليمية يشهد 

لها اجلميع بالكفاءة واملهنية.
واعتبــر العازمــي فــي ختام 
تصريحاته أن ملف صيانة املدارس 
ســيظل أولوية قصوى لدى النقابة 
مطالبا جميع الزمالء باإلبالغ عن اي 
قصور او إهمال حتى إصالحه لينعم 
جميع أبنائنا وكافة العاملني بالعملية 
التربوية واإلدارية بأجواء صحية توفر 
لهم عوامل األمن واألمان واالستقرار 
للنهوض باملجتمع من خالل املدرسة 

التي هي بيت اجلميع.


