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منح حامليها بطاقات زرقاء ممغنطة كتب بالخانة الخاصة بالجنسية «جار البحث»

«الجهاز المركزي» :مخاطبة السفارات
المزورة للبدون
للتدقيق في الجوازات
ّ

ننتظر صدور مرسوم الدعوة لالنتخابات لتطبيق خطة إعادة االختبارات

التربية :ال تغيير لمواعيد االختبارات واإلجازات الدراسية
> م��س��ت��ع��دون ل�لاح��ت��م��االت ك��اف��ة ول��دي��ن��ا خ��ط��ط ل��ل��ت��ص��دي ألي ط���ارئ
> سنطبق ال��ق��ان��ون على أي م��وظ��ف أو ط��ال��ب ال يلتزم ب��ال��دوام الرسمي

لسنا معنيين بتوجيه

كتب سعد السنعوسي :

تهمة التزوير لحاملي
الجوازات ..وهدفنا حل
القضية جذريا
صالح الفضالة

كتب ماجد الشمري:
خاطب المسؤولون في الجهاز المركزي لمعالجة
أوض��اع المقيمين بصورة غير قانونية ع��دد من
السفارات العربية واالجنبية للبحث والتدقيق بصحة
عدد من الجوازات الخاصة بافراد من البدون ممن
ذك��روا خالل التحقيق معهم من قبل المسؤولين
بالجهاز ان هذه الجوازات غير صحيحة وانهم اليزالون
ضمن فئة البدون.
حيث اكد مصدر مسؤول بالجهاز ان االخير اعتمد
مؤخرا الية كاملة للعمل على وضع الحلول االنسب
لمشكلة الجوازات العربية واالجنبية التي حملها عدد
من البدون لفترة قبل ان يبت عدم صحتها ،مضيفا
ان الجهاز وبتعاون مع وزارة الخارجية بدأ بالفعل
بمخاطبة عدد من السفارات لتاكد من صحة بعض
الجوازات من عدمها وذلك قبل اتخاذ اي اجراء بحق
اصحابها.
واشار المصدر إلى ان هناك كما كبيرا من هذه
الجوازات ثبت عدم وجود سجالت رسمية لها بالدول
االم��ر ال��ذي يؤكد ع��دم صحتها وسيعيد اصحابها
ضمن فئة غير محددي الجنسية البدون وسيتم ايضا
مخاطبة عدد من ال��وزارت والهيئات الحكومية في
البالد لتصحيح سجالت اصحاب هذه الجوازات حيث
سيتم اعادة تسجيلهم ضمن ابناء فئة البدون ،موضحا
ان اصحاب هذه الجوازات سبق وان تم استدعائهم
من قبل المسؤولين في الجهاز وسؤالهم عن هذه
الجوازات فذكروا انها ليست صحيحة وانهم قاموا
بشرائها من اماكن خصصت لبيعها في الكويت قبل
ان يتم اغالقها وان هذه الجوازات قد تكون مزورة
وهذا ما دفع بالمسوؤلين بالجهاز وعلى رأسهم صالح
الفضالة بتقصي حقيقتها عن طريق سفارات الدول.

ولفت المصدر إل��ى الية التقصي عن هذه
الجوازات تاتي ضمن الخطة الخاصة بمعالجة قضية
البدون حيث تبين ان البد من وضع حل جذري
لمشكلة اصحاب الجوازات المزورة لتصحيح وضعهم
ومن ثم النظر بكيفية التعامل معهم خصوصا وان
منهم اشخاص منتسبين للجيش الكويتي حاليا ويجب
انهاء مشكلتهم باسرع وقت.
ولم يوضح المصدر ماذا كانت هناك مسؤولية
قانونية قد يتعرض لها اصحاب هذه الجوازات في حال
تم التاكد من انها مزورة حيث ذكر ان دور الجهاز
يستوجب عليه مخاطبة السفارات والتاكد من عدم
صحة الجوازات وهو ليس معنيا بتوجيه تهمة التزوير
الصحابها.
واضاف المصدر ذاته ان الجهاز منح حاملي هذه
الجوازات بطاقة ممغنطة تحمل اللون االزرق وكتب
بالخانة الخاصة بنوعية الجنسية جاري البحث حيث
ينتظر الجهاز الرد الرسمي من السفارات ليتم بعدها
تدوين الجنسية.
واضاف انه في حال تم التاكد ان الجواز مزور
سيتم كتابة مقيم بصورة غير قانونية وفي حال ان
الجواز صحيح ويحمل سجال قانونيا في البلد الذي
ينتمي له سيتم كتابة اسم البلد بعد ابالغ حامل البطاقة
بضرورة تعديل وضعه وتقديم بقية االوراق القانونية
التي تثبت انتمائه لهذا البلد واعتباره مقيم وسيمنح
عددا من االمتيازات التي سبق وان اعلن الجهاز منحها
الي من ابناء البدون في حال تعديل وضعه.
واختتم المصدر حديثه بالقول ان الجهاز
سوف ينتهي هذه المشكلة في االشهر المقبلة وان
المسؤولين يبذلون قصار جهدهم لهذا الغرض خصوصا
وان هذه المشكلة اصبحت تعيق االلية الخاصة
بمعالجة مشكلة البدون بشكل عام.

أكد الوكيل المساعد للتعليم العام
ب��وزارة التربية محمد الكندري استمرار
الدراسة بحسب الخطة الزمنية الموضوعة
مسبقا في القرار رقم واحد الذي يحدد
مواعيد االخ��ت��ب��ارات واالج����ازات وأي��ام
الدراسة،
وأضاف الكندري أن مواعيد اختبارات
الفترة الدراسية األولى لم تتغير وال صحة
لما يثار حول تأجيلها بسبب انتخابات
مجلس األمة المزمع اقامتها في بداية
شهر ديسمبر  ،مشيرا بأننا ننتظر صدور

مرسوم الدعوة لالنتخابات وتحديد مراكز
التصويت ،وذل��ك لتطبيق خطة إعادة
االختبارات للطلبة في هذه المدارس
فقط.
وأك��د أن االنتخابات ليست حدثا
جديدا على الشعب الكويتي وال على وزارة
التربية ،وأننا مستعدون لكافة االحتماالت
ولدينا خطط للتصدي ألي جديد يطرأ .كما
حث الكندري أبناءه وبناته الطلبة على
الحرص وااللتزام بالدوام وحضور الدروس،
وشدد على أولياء األمور للتعاون مع وزارة
التربية من أجل مصلحة أبناء الكويت ،قائال
بأن الوزارة لديها خطط زمنية مسبقة ولن

نسمح بتشويه العملية التعليمية.
وأكد أن ال��دروس التي سيتم شرحها
للطلبة اليوم ومستقبال لن يعاد شرحها حتى
وإن لم يحضر أي طالب.
كما وج��ه الكندري حديثه لجموع
المعلمين والمعلمات قائال نتمنى من
الجميع االل��ت �زام وال��ح��رص على إعطاء
صورة مشرفة عن المعلم ودوره التربوي،
وأن نكون جميعنا ق��دوة حسنة ألبنائنا
وبناتنا الطلبة ،نحثهم على حضور الدروس
واالستفادة من الفرص والخدمات التي
توفرها الدولة والعمل على بناء بلدنا
ونهضتها .وشدد الكندري على أن وزارة

محمد الكندري

التربية بكافة قطاعاتها وإداراتها حريصة
على تطبيق اللوائح والقوانين ،وسيتم
تطبيق القانون على أي موظف أو طالب ال
يلتزم بالدوام الرسمي.

بعد نجاحه في منطقة حولي التعليمية

الصالل :تطبيق مشروع المربع االلكتروني
في مدارس األحمدي
عقدت في ثانوية أحمد الربعي دورة
تدريبية لموجهي الحاسوب في منطقتي
مبارك الكبير واالحمدي التعليميتين على
برنامج المربع االلكتروني للتعليم المتكامل،
حيث قامت شركة مطور بتنظيم الدورة
بهدف تعريف الموجهين وتدريبهم على
استخدام البرامج وطرق التواصل االلكتروني،
وذلك ليتمكن الموجهون من نقل هذه
المعرفة إلى معلمي الحاسوب في المدارس
تمهيدا لتعميم استخدام برامج المربع
االلكتروني في مدارس المنطقتين بعد نجاح
التجربة في مدارس منطقة حولي التعليمية.
وأكدت مدير عام منطقة االحمدي التعليمية
منى الصالل أن الوزارة مستمرة في ادخال
التكنولوجيا التعليمية في مدارسها ،موضحة
أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال من
خالل مشاريع التعليم االلكتروني وتطوير
البنى التحتية للمدارس.

وقالت الصالل في تصريح للصحافيين
أمس ،أن مشروع المربع االلكتروني القى
نجاحا أثناء تطبيقه في م��دارس منطقة
حولي التعليمية ،ولذلك ارتأينا أن يتم
تطبيقه على م��دارس منطقة االحمدي
لتعميم االستفادة من هذه التجربة ،منوهة
إلى أن المرحلة االولى قد بدأت في اعداد
وتدريب موجهي الحاسوب على البرامج
المستخدمة في المربع االلكتروني والذين
سيقومون بدورهم بنقل هذه المعرفة إلى
زمالئهم معلمي الحاسوب في المدارس
تمهيدا للبدء في تعميم استخدام البرامج.
وأضافت الصالل أن تدريب الهيئة
التعليمية سيتم على مراحل حيث ستكون
هناك فرق الداء هذه المهمة ومن ثم سيتم
عقد حلقات توعوية ألولياء االمور لتعريفهم
بالبرامج وكيفية استخدامها للتواصل مع
االدارات المدرسية والمعلمين ،الفتة إلى أن

المناطق باشرت بتجهيز المدارس من حيث
االجهزة واالنترنت حيث سيتم االستفادة
من اجهزة الحاسوب في االقسام العلمية
وكذلك االجهزة الموجودة في مختبرات
الحاسوب والتي يتجاوز عددها الـ  50جهازا
في كل مدرسة وبالتالي لن تكون هناك
مشكلة في االجهزة أو الشبكات.
وأوضحت أن فكرة المربع االلكتروني
تتلخص في توفير أدوات الكترونية سهلة
االستخدام تعمل على تعزيز المادة العلمية
وتبسيط شرحها للطالب وكذلك إمكانية
التواصل بين أركان المنظومة التعليمية
وهم الطالب والمعلم واالدارة المدرسية
وأولياء االمور بحيث يتم االطالع على كل ما
يتعلق بالطالب ومستواه العلمي والتحصيل
الدراسي من خالل الحاسوب دون تكبد
عناء الحضور إلى المدرسة وهذا سيسهل
عملية التواصل على أولياء االمور بشكل

منى الصالل

كبير ،مشيرة إلى أن عملية التواصل تعتبر
من أهم الركائز التي تساهم في تفوق
الطلبة وتميزهم.

