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يخفف من معاناتهم ويمثل التعاون الحقيقي بين السلطتين

الخنفور والخرينج وهايف: قرار »التربية« االستفادة 
من خبرات »البدون« في التدريس شجاع وجريء

أعدته منطقة العاصمة وعّمم على مديري المناطق الستطالع الرأي

»األنباء« تنشر مقترح الهيكلة الجديدة للمناطق التعليمية
مريم بندق

رفعت وكيلة التعليم الع���ام باالنابة منى اللوغاني 
مقترحا بالهيكل التنظيمي للمناطق التعليمية للوكيلة 
املساعدة للتخطيط واملعلومات باالنابة عائشة الروضان 
والذي اعدته منطقة العاصم���ة التعليمية ومت تعميمه 
الستطالع آراء املناطق التعليمية وتضمن مقترح تطوير 
مراقبات الصيانة وحتويلها الى ادارة للشؤون الهندسية 
في املناطق، مع ايضاح للمهام واالختصاصات والتوصيف 
الوظيفي للمقترح، وملخ���ص آلراء املناطق التعليمية 

وحتديد اآلراء املتفق عليها.
واك���دت اللوغان���ي ان خالص���ة اآلراء املتفق عليها 

تضمنت:
خفض مس���توى مراقبة التربية اخلاصة الى قس���م 
التربية اخلاصة، حتويل تبعية قسم تعليم الكبار الى 
مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة، التحفظ على حتويل 
مراقب���ة الصيانة الى ادارة هندس���ية في املناطق لعدم 

قدرتها على تولي مهامها الفنية.

أشاد النواب محمد هايف وسعد اخلنفور 
ومبارك اخلرينج بقرار وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بشأن االستفادة 
من خبرات ابناء فئة غير محددي اجلنسية في 
مجال التعليم كمدرس����ن وقد وصفوا القرار 
بالشجاع واجلريء الذي لطاملا انتظرنا مثله 
للتخفيف عن هذه الفئة واالستفادة من خبراتهم 
لكونهم ميثلون املجتم����ع الكويتي من خالل 

تواجدهم فيه على مدى عصور طويلة.
وقد قال سعد اخلنفور ان مثل هذه القرارات 
متثل التعاون احلقيقي الذي ينشده اجلميع بن 
السلطتن بعيدا عن الوعود والشعارات الزائفة 
ألن الناس ملت من الكالم الذي ال يس����من وال 
يغني من جوع ويريدون تلمس قضاياهم على 
أرض الواقع بعيدا عن اللعب السياسي الذي 
دائما ما يصاحب احللول التي تطرح لقضايا 

الساحة، .
واكد ان هذه اخلط����وة باالجتاه الصحيح 
وحتل الكثير من املشاكل واملعاناة التي يشعر 
بها اخواننا البدون ب����كل االجهزة احلكومية 
ومرافق الدولة الرس����مية، الفت����ا الى ان قرار 
الوزيرة احلمود االنساني بالدرجة االولى يؤكد 
صدق سعي احلكومة لتأمن حياة كرمية ألبنائنا 
البدون الذين لن ننسى مواقفهم الكثيرة معنا 
عندما اختلطت دماؤنا دفاعا عن تراب هذا الوطن 
الغالي ف����ي الكثير من املواقف والقضايا التي 
مرت بها الكويت في فترات سابقة وان توفير 

العيش الكرمي لهم هو ابسط حقوقهم.
وأعرب اخلنفور عن امله في ان تكون هناك 
قرارات قادمة تدفع باجتاه تخفيف الضغوط 
النفسية التي يعاني منها البدون مثل اصدار 
شهادات امليالد والوفاة واصدار عقود الزواج لهم 
بيسر بعيدا عن العبث واحلجج غير املنطقية 
التي كانت متارسها بعض الوزارات واجلهات 
احلكومي����ة، فقد ولى هذا العصر الذي  اليزال 
البعض يتمسك به حتى يومنا ونحن في االلفية 
الثالثة وفي ظل املطالبات الدولية التي حتث 
على حقوق االنسان وحفظ كرامات الناس وغير 
هذا وذاك الكثير من القرارات واملواثيق الدولية 
التي تدعو ملثل ه����ذا التوجه، مؤكدا ان هناك 

آماال كثيرة معقودة على السلطتن التنفيذية 
والتشريعية إليجاد حلول جذرية لهذه القضية 
التي طال ام����د حلها، وآن االوان لالنتهاء منها 
بشيء يحفظ حقوقهم وكرامتهم التي هي حق 

لهم وليست منة من احد.
ومن جهته اوضح النائب مبارك اخلرينج ان 
القرار ال يعبر اال عن االحترام املهني واالنساني 
لفئة البدون متمني����ا ان يالمس القرار ارض 
الواقع وأال تكون وعودا وهمية يلفها الغموض 
وتدخل في دهاليز الروتن والبروقراطية وتذهب 

ادراج الرياح.
واوضح اخلرينج ان على وزارة التربية ان 
تطبق قرارتها فورا النضمام املعلمن وان تكون 
هناك قوانن تنصف حقوقهم وان يتم اختيار 
اصحاب الكفاءات والشهادات خصوصا ان هناك 
معلمن لهم اكثر من عش����ر سنوات يدرسون 
ف����ي مدارس خاصة ولديه����م خبرة كبيرة في 
التعاطي م����ع املناهج وتعليم الطلبة، وطالب 
مجلس الوزراء بأن يتخذ قرارا بانضمام البدون 
الى اجلهات احلكومية وخصوصا اجلامعين 
واحلاصلن على شهادات عليا بدال من وجود 
بعض الوافدين وان يتم االستعانة باالجانب 

الذين تكون مؤسسات الدولة في حاجة لهم.
واختتم اخلرينج بأن البدون يعانون احلرمان 
من حقوقهم منذ سنوات وان قضيتهم اصبحت 
كبيرة وخصوصا ان البعض اصبح يس����تغل 
هذه القضية لالساءة الى الكويت وان احلكومة 
تسلب حقوقهم وتنتهك انسانيتهم بال شفقة 
وال رحمة وان ق����رار وزيرة التربية يعبر عن 
الش����فافية واملرونة وعلى الوزراء انتهاج هذا 

الطريق باالفعال ال باالقوال.
وبدوره، ق����ال النائب محمد هايف ان قرار 
وزارة التربية بتوظيف املعلمن من غير محددي 
اجلنسية محل اشادة، وهي خطوة في االجتاه 
الصحي����ح والتي يج����ب ان تتبعها خطوات، 
موضحا في تصريح صحافي انه من الواجب 
ان تستجيب باقي وزارات الدولة لدعوة مجلس 
االمة والقوان����ن املقدمة للحقوق املدنية لغير 
محددي اجلنسية رفعا للظلم واالستفادة من 

هذه الطاقات املعطلة.

سعد اخلنفور مبارك اخلرينج محمد هايف

ملخص آراء المناطق التعليمية بشأن الهيكل التنظيمي للمناطق التعليمية
المبرراتاآلراءالمنطقة

العاصمة

للتوافق مع طبيعة االختصاصتعديل مسمى )مراقبة األنشطة املدرسية إلى )مراقبة األنشطة الطالبية(

محدودية حجم العملتعديل مستوى )مراقبة التربية اخلاصة( إلى )قسم التربية اخلاصة(

تشابه االختصاصاتحتويل تبعية )قسم تعليم الكبار ومحو األمية( إلى )مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة(

منح االستقاللية للمنطقة ومرونة اإلجناز وسرعتهحتويل )مراقبة الصيانة( إلى )إدارة الصيانة( تتبع مدير عام املنطقة التعليمية

حتويل )مراقبة الصيانة( إلى )إدارة( تتبع قطاع املنشآت التربوية أو منح صالحية أكثر ملراقبي الصيانة في حال حولي
تيسيرا ألداء العملابقائها في املناطق

الفروانية

تنظيم العملاستحداث قسم للسكرتارية يتبع مدير عام املنطقة

طبيعة العملخفض مستوى )مراقبة التربية اخلاصة( إلى )قسم( يتبع إدارة األنشطة التربوية / مراقبة اخلدمات االجتماعية والنفسية

اإلبقاء على مراقبة األنشطة املدرسية كما هي مع دمج قسمي )األنشطة الفنية واألنشطة الثقافية( وإعادة النظر في 
أهمية بقاء قسم األنشطة الرياضية

طبيعة العمل ال ترقى لدرجة ايجاد أقسام متعددة وقسم األنشطة 
الرياضية )معطل(

لطبيعة التخصص الهندسي وعدم إحاطة مدير إدارة الشؤون الفنية إعادة النظر في نقل تبعية إدارة الشؤون الهندسية )حاليا � مراقبة الصيانة( إلى قطاع املنشآت التربوية في الوزارة
واإلدارية مبهنية تخصص الشؤون الهندسية

األحمدي

لقلة عدد املدارس والفصول والطالبخفض مستوى )مراقبة التربية اخلاصة( إلى )قسم التربية اخلاصة( ويتبع مراقبة االمتحانات وشؤون الطلبة

متابعة األعمال اإلدارية في املراقباتاستحداث قسم للمتابعة الفنية � يتبع مدير إدارة الشؤون التعليمية

لطبيعة التخصص الفني الهندسيإحلاق تبعية إدارة الشؤون الهندسية بقطاع املنشآت التربوية

اجلهراء

للتناسب مع حجم املهامخفض مستوى )مراقبة التربية اخلاصة( إلى )قسم التربية اخلاصة(

للتوافق مع املهام واالختصاصاتحتويل تبعية )قسم احملاسبة( املقترح احلاقه بإدارة الشؤون الهندسية إلى )إدارة الشؤون اإلدارية واملالية(

للتوافق مع املهام واالختصاصاتاستحداث )مكتب التوجيه الفني للمكتبات( يتبع )مراقبة التقنيات واملكتبات(

للتوافق مع املهام واالختصاصاتاستحداث )مكتب التوجيه الفني للتقنيات( يتبع )مراقبة التقنيات واملكتبات(

للتوافق مع املهام واالختصاصاتاستحداث )توجيه األنشطة املدرسية( يتبع )مراقبة األنشطة الطالبية(

للتوافق مع املهام واالختصاصاتاستحداث )التوجيه الفني للخدمة االجتماعية( يتبع )مراقبة اخلدمة االجتماعية والنفسية(

للتوافق مع املهام واالختصاصاتاستحداث )التوجيه الفني للخدمة النفسية( يتبع )مراقبة اخلدمة االجتماعية والنفسية(

الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية
مدير عام اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية

قسم الشؤون القانونية قسم العالقات العامة

قسم التخطيط والمعلومات

إدارة الشؤون 
التعليمية

إدارة الشؤون 
الهندسية

إدارة األنشطة 
التربوية

إدارة الشؤون 
اإلدارية 
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ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

�ستاليت الكويت
�صيانة
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2د.ك
اأ�صاأل عن ر�صيفر العنكبوت !

65090449
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خدم

�صيانة التكييف املركزي
 غ�صاالت- طباخات
- وحدات تكييف
خدمة 24 �صاعة

ث��اج��ات - ف��راي��زرات -ب���رادات 

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 �� 25729933   فاك�س: 25747076

اخ�ت��ي��ارك م���ن

ال���ص��اع���ات وامل�ج��وه��رات

بجميع امل��ارك���ات

ت�ح��ت �ص���ق���ف واح����د

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

ك�ادو ف�رح

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتع�ام���ل باالأق�����ص�اط

كفالة 10 �سنوات

�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العانات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ا�ص�ت�رايلمظـــــالت

عبداملجيد لل�صاعات

عبداملجيد لل�صاعات: الكويت �� جممع االأوقاف

الدور االأر�صي �� حمل 91 �� 93

مقابل ال�صارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�صمد لل�صاعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

ج�������دة: 6515177 )9662+(

الدم���ام: 8345716 )9663+(

ن�صرتي وندفع نقداً

ن�صتبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

كفالة 10 �صنوات

خزانات مكفولة �صحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظات - 

�صاليهات - برادات + احوا�س �صباحة

امل�صنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مب�يعات

23912535
ام�غ�رة

2456660624839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ا����س���األ ع���ن ال��خ��دم��ات المجانية

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

مظـــالت اجلزيرة
خام 

اإ�سرتايل

قما�ش ا�صــباين

6632687
9785759
2612750

با�ســـم/ حممد فهيد ر�ضا 

عا�ضق علي ر�ضا

BH98956915 / رقم

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

الباك�ستانية اأو الت�سال على

65909115

مفقود جواز �سفر باك�ستاين

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

 99355681
25739461

�صقق لاإيجار

پ 2 غرفة نوم + �صالة + 2 حمام 

مركزي تكييف   + مطبخ   +

بال�صاملية عمارة جديدة


