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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الرابعة)

«التربية»: مراقب تعليمي ثانٍ لكل مرحلة و٢٠٠ مدرسة جديدة خالل ٥ سنوات
عبدالعزيز الفضلي

خاطــب وزيــر التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
د.ســعود احلربــي ديوان 
اخلدمة املدنية بشأن مشروع 
مقترح اســتحداث منصب 
مراقــب ثــان لــكل مرحلة 
(رياض االطفال - االبتدائية 
- املتوسطة - الثانوية) في 

املناطق التعليمية.
وأكد د.ســعود احلربي 
أهميــة أن يكــون هنــاك 
مراقبــان اثنان لكل مرحلة 
تعليمية في املنطقة الواحدة 
بالوقت الراهن، وذلك لعدة 
أبرزهــا معاجلــة  أســباب 
املعوقات الفنية التي حتول 
دون ارتقــاء عمــل املراقب 
التعليميــة،  فــي املنطقــة 
واستيعاب التوسع في حجم 
العمل بعد إنشــاء مدارس 
جديدة في املناطق التعليمية 

ملراحل التعليم املختلفة. 
وأوضح احلربي من خالل 
املقتــرح أن وزارة التربية 
لديهــا خطة خــالل خمس 
سنوات املقبلة فتح ما يقارب 
٢٠٠ مدرسة جديدة، وهو أمر 
يتطلب وجــود مراقب ثان 
لكل مرحلة تعليمية السيما 
مع كثــرة األعمال واألعباء 

اإلدارية على املراقبني.
وذكــر الوزيــر احلربي 
املهام الوظيفية لكل مراقب 
منهــا: املتابعة واإلشــراف 
على أعمال مديري املدارس 
وكتابــة  ومســاعديهم، 
التقاريــر الســنوية عنهم، 
وإعداد امليزانية التعليمية 
وظائــف   - (معلمــني 
اشــرافية)، وتنفيذ طلبات 
النقل والندب في املرحلة، 

قسم لتقييم املعلم، ناهيك 
عن االخصائيني والباحثني 
النفسيني واالداريني، داعية 
التوقــف  الــى  «التربيــة» 
عــن هــذا االجــراء العاجل 
واملتسرع والذي قد ال يحقق 
الهدف املنشود وسينعكس 
ذلك بالشــيء السلبي على 
عمليــة التقييم. من جانب 
آخر، طلبت وزارة التربية 
من اللجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة 
موافاتهــا  «اليونســكو» 
بتقديــرات ميزانية اللجنة 
للعام املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ مع 
التقيــد بتوجيهات مجلس 
املاليــة  ووزارة  الــوزراء 
نحو ترشــيد اإلنفاق. جاء 
ذلك في كتاب وجهه وكيل 
املالــي بالتربيــة  القطــاع 
النجــار للجنــة  يوســف 
الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافة، وحصلت 
«األنباء» على نســخة منه 
حيــث قــال فيــه « يرجى 
موافاتنا مبشروع تقديرات 
ميزانية اللجنة والقطاعات 
التابعة لها وذلك في موعد 
أقصاه اخلميس ٢٧ اجلاري 
البدء  مع مراعاة ضــرورة 
الكشوف اخلاصة  بتجهيز 
باملقايسات املخزنية للعام 
املالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وإرسالها 
التوريــدات  إدارة  إلــى 

واملخازن
وفي حالــة االكتفاء مبا 
مت إرساله ضمن املقايسات 
املخزنية يرجــى إخطارنا 
بذلك، مشــيرا الى انه عند 
إعــداد التقديــرات يرجــى 
املبــررات  االلتــزام بذكــر 
باالحتياجــات  اخلاصــة 
الواردة طبقا ملا ورد بتعميم 

وبني احلربي أن مقترح 
املشروع قائم على أن يكون 
املراقــب األول هو الرئيس 
املباشــر جلميــع مديــري 
مدارس املرحلة في املنطقة 
التعليمية، والذي يلي هو 
املباشر للمديرين  الرئيس 
املساعدين ورؤساء أقسام 
املــواد العلمية، مؤكدا عدم 
وجود تكلفة مادية إضافية 

ميدانية لـ«األنباء» ان املناطق 
أبلغت مديري املدارس رغم 
انهم في اجازة خاصة مديري 
مراحل الرياض واالبتدائي 
واملتوسط وذلك بناء على 
التعليم  تعليمــات قطــاع 
العام، مشيرة الى ان الرسالة 
التي وصلت نصت على ما 

يلي:
«املدراء واملديرات يرجى 

حيث إن راتب مدير املدرسة 
هو نفس راتب املراقب.

هــذا، وفوجئ عــدد من 
مديري ومديــرات مدارس 
املراحل التعليمية املختلفة 
بتعليمات عاجلة وصلتهم 
من خــالل رســائل هاتفية 
بضرورة سرعة إدخال تقييم 
الكفاءة للمعلمني واإلداريني.

وكشفت مصادر تربوية 

سرعة إدخال تقييم الكفاءة 
للجميع ومن لديه مشــكلة 
في اليوزر، سرعة مراجعة 
مكتــب املديــر العــام مــع 

الشكر».
وبينت املصادر ان مدير 
املدرسة ال يستطيع ادخال 
التقييم مبفرده اذ يحتاج الى 
موجه ليقيم معه رئيس قسم 
ويحتاج كذلــك الى رئيس 

وزارة املالية رقم ٥ لســنة 
.٢٠١٣

النجــار فــي  وأضــاف 
كتابــه انــه يراعــي إدراج 
تقديــرات مشــروع خطــة 
التنمية اخلــاص ببرنامج 
عمل احلكومة للسنة املالية 

٢٠٢٢/٢٠٢١ والتي مت اخذ
املوافقة عليها من رئيس 
املشروع ومن فريق عمل 
املتابعة الفنية ومشروعات 
اخلطة اإلمنائية مع مخاطبة 
إدارة املوارد البشرية في 
حالة احلاجة إلى وظائف 
جديدة أو ما يخص األعمال 
اإلضافية ومكافآت اللجان 
وفــرق العمــل ومخاطبة 
إدارة نظــم املعلومات في 
حالة احلاجــة إلى أجهزة 
احلاسب اآللي وملحقاتها 
اضافة الى مخاطبة إدارة 
فــي  العامــة  اخلدمــات 
حالــة االحتيــاج لتوفير 
وسائل النقل أو اخلدمات 
األخــرى مثــل (النظافــة 
واملناولة)،ومخاطبة مراقبة 
السجل العام لصيانة اآلالت 
واألحبار وإدارة الصيانة 
في حالــة احلاجة إلى أي 
أعمــال إنشــائية أو إلــى 
صيانة مبــان وترميمات 
وإدارة العالقــات العامــة 
التربــوي فــي  واإلعــالم 
حالة احلاجة إلى عقد أي 
مؤمترات أو ندوات أو ورش 
عمل. وأكد النجار انه بناء 
على ما سبق يرجى االلتزام 
باملوعد احملدد وذلك حرصا 
على إدراجها ضمن تقديرات 
مشروع امليزانية مع مراعاة 
التقيد بتوجيهات مجلس 
الوزراء ووزارة املالية نحو 

ترشيد اإلنفاق.

الوزارة طلبت تقديرات ميزانية اللجنة الكويتية لليونسكو مع التقيد بترشيد اإلنفاق

يوسف النجارد.سعود احلربي

ورفع التقارير الالزمة عن 
نتائــج األعمــال مبــدارس 
املرحلة التعليمية باملنطقة، 
واقتراح التوصيات املناسبة 
لتطويــر العمــل التربوي، 
وحتديد احتياجات املدارس 
التابعة مــن أعضاء الهيئة 
التعليميــة وتخصصاتهم 
والعمل على تزويد املدارس 

بهم.

م عددًا من خريجي الثانوية العامة فريق «بصمة كويتي» كرَّ

آالء خليفة

قام فريق «بصمة كويتي» 
بتنظيم حملــة بعنوان «أمل 
الكويت» لتكرمي عدد من طلبة 
الثانويــة العامــة الذين على 
وشك التخرج وتوزيع هدايا 
عليهم لطموحهم املســتقبلي 
فــي الدراســة اجلامعية- كل 
حســب اختياره- ســواء في 
مجــال الهندســة او الطب او 
احملاماة او التدريس او غيرها 

من املجاالت.
وقد رافقت «األنباء» فريق 
بصمة كويتي في تكرمي الطلبة 

في عدد من املناطق.
فــي البداية، ذكرت رئيس 
كويتــي»  «بصمــة  فريــق 
التطوعــي أمــل الشــويع في 
تصريح لـ «األنباء» ان جائحة 
كورونا اثرت على كل مناحي 
احلياة ومنها التأثير الذي طال 
الطلبة الذين سيتخرجون من 
الثانوية العامة والذين اعتادوا 
سنويا على االحتفاء بهم وسط 
فرحة أولياء امورهم في حفالت 
التخرج، ولكن عام ٢٠٢٠ حال 
دون ذلك كونه عام الكورونا.

وأوضحت الشويع ان فريق 
بصمة كويتي التطوعي فكر في 
االحتفال بعدد من هؤالء الطلبة 
فــي مختلف مناطــق الكويت 
وتوزيع الهدايا عليهم تقديرا 
جلهودهم املبذولة رغم االزمة 
املســتمرة، مؤكدة ان شــباب 
وشــابات الكويــت هــم «امل 
الكويت» ومستقبلها املشرق. 
الشــويع بأنهــا  وأفــادت 
اختارت نحو ١٤ طالبا وطالبة 
مــن طلبــة الثانويــة العامة 
وســألت أوليــاء امورهم عن 
التخصص الذي يرغب ابناؤهم 
فــي االلتحاق به بعد التخرج 
ومن ثم قامت باختيار الهدايا 

الفرحة والبهجة على نفوس 
الطلبة الســيما وانهم لن يتم 
تنظيم حفالت تخرج لهم هذا 
العام بسبب جائحة كورونا.

وأفاد الصديقي بأن الفريق 
كان لــه دور كبير خالل ازمة 
كورونــا فــي تكــرمي رجــال 
الداخليــة واحلــرس الوطني 
والصفــوف االمامية العاملني 

في وزارة الصحة.
وقد التقت «األنباء» عددا 
من طلبة الثانوية العامة الذين 
على وشــك التخرج وخرجنا 

معهم باللقاءات التالية:
قالــت اخلريجــة نوريــة 

الثانوية للصف الثاني عشر 
عــن طريق التعليــم عن بعد 
خالل ازمة فيــروس كورونا 
كان قــرارا صائبــا وجاء في 
سبيل حتقيق مصلحة الطلبة 
العام  انهاء  ومساعدتهم على 
اجلامعــي دون انقطــاع مبــا 
يقربهــم من حتقيــق حلمهم 
التعليم وااللتحاق  مبواصلة 
التعليميــة  باملؤسســات 
اجلامعية في القريب العاجل.

وأفاد احلمدان بأن إيجابيات 
التعليم عن بعد اكثر بكثير من 
سلبياته وهو نظام سهل وال 
تواجهه أي مشاكل تذكر خالل 
دخوله على البرنامج يوميا.

وذكــر احلمدان انــه يريد 
دراســة تخصــص الهندســة 
امليكانيكيــة موجهــا جزيــل 
الشكر والتقدير لفريق «بصمة 
كويتي» التطوعي على تكرميهم 

خلريجي الثانوية العامة.
من جانبها، ذكرت اخلريجة 
روان العلي من ثانوية طليطلة 
ان جتربــة التعليــم عن بعد 
سهلة ويسيرة وساهمت في 
مواصلــة طلبة الصف الثاني 
التعليمية  عشــر ملســيرتهم 
دون انقطــاع بســبب جائحة 
كورونا املستجد، مشيرة إلى 
ان املشاكل التي واجهتهم هي 
انهم يدرسون من خالل التعليم 
عــن ُبعد ألول مــرة بحياتهم 
وجتربة جديدة بالنسبة لهم 
ولكن مع الوقت سيتعودون 
عليها وستكون اسهل وايسر.
انهــا  العلــي  وأوضحــت 
ترغب في دراسة الهندسة في 
املرحلة اجلامعية موجهة جزيل 
الشكر والتقدير لفريق «بصمة 
كويتــي» التطوعي على هذه 
البادرة الطيبة والتي ستظل 
ذكــرى جميلــة فــي حياتهم 

املستقبلية.

خالد من ثانويــة اجلزائر ان 
التعليم عن بعد له مزايا عدة 
خاصة انه ساهم في استمرارية 
تعليمهم وعدم االنقطاع عليهم 
مبــا ال يؤخرهم عن االلتحاق 
باجلامعــات، وأفادت بأنها لم 
تواجه أي صعوبات حتى اآلن 
في التعليم عن ُبعد متوجهة 
بالشكر والتقدير لفريق بصمة 
كويتــي التطوعــي على هذه 
اللفتــة الكرمي. مــن ناحيتها، 
أوضحــت اخلريجــة فاطمــة 
احلســن من ثانوية عواطف 
عذبــي الصبــاح ان جتربــة 
التعليم عن بعد سهلة ويسرة 
وســاهمت فــي اســتكمالهم 
الدراســية، مؤكدة  ملسيرتهم 
انها لم تواجه أي مشــكلة في 
الدخــول علــى البرنامج وال 
توجد أي مشاكل تقنية حتى 

يومنا هذا.
وذكرت احلسن انها تريد 
دراســة احلقوق فــي املرحلة 
اجلامعيــة موجهــة جزيــل 
الشكر والتقدير لفريق «بصمة 
كويتــي» التطوعي على هذه 

اللفتة الكرمية.
بــدوره، أوضــح اخلريج 
فــوزي احلمدان مــن ثانوية 
هشام بن العاص ان قرار وزارة 
التربية باستكمال طلبة املرحلة 

طلبة ثانوية عامة لـ «األنباء»: التعليم عن بُعد مفيد وإيجابياته عديدة وال تواجهنا أي مشاكل

اخلريجة روان العلي

تكرمي اخلريجة روان العلياخلريجة فاطمة احلسن

م.عمر الصديقياخلريجة نورية خالد اخلريج فوزي احلمدانأمل الشويع

التي تناسب تلك التخصصات 
ســواء الهندســة او الطب او 
احملاماة او التدريس وغيرها 
من مجاالت الدراسة اجلامعية.
مــن ناحيتــه، ذكر رئيس 
جلنــة االعمــال التطوعي في 
الكويتيــة لتنمية  اجلمعيــة 
الشــباب م.عمــر الصديقــي 
لـ«األنبــاء»: نحن متواجدون 
مع حملة «امل الكويت» والتي 
ينظمها فريــق بصمة كويتي 
التطوعي بقيادة أمل الشويع 
لتكرمي طلبة الثانوية العامة 
الذيــن علــى وشــك التخرج، 
موضحا ان الفريق أراد ادخال 

موجب املبادئ الذي ينشئ عقد التحكيم

أهمية التحكيم لتسوية املنازعات

هو عبــارة عن عقد ذي طبيعة مدنية 
أو جتارية قد اتفــق مبوجبه املتعاقدون 
على سلب والية القضاء العادي من نظر 
النزاع الذي قد يشوب بينهم حول تفسير 
او تنفيذ بنود العقد، وإسناد االختصاص 
بنظر النزاع لهيئة حتكيميه فردية كانت 
او جماعية، ويجوز االتفاق على التحكيم 
في جميع املنازعات التي تنشأ عن تنفيذ 
عقد معني، وال يثبت التحكيم اال بالكتابة، 
وال يجوز التحكيم في املســائل التي ال 
يجوز فيها الصلح وال املســائل املخالفة 
للنظام العــام او اآلداب العام، ويجب أن 
يحدد موضوع النــزاع في االتفاق على 

التحكيم او أثناء املرافعة ولو كان احملكم 
مفوضا بالصلح وإال كان التحكيم باطال. 
وال يجوز التحكيم في املسائل املستعجلة 
اال اذا اتفق صراحة علــى ذلك في عقد 
التحكيم. والبد ان يشــمل عقد التحكيم 
عدد احملكمني، وإذا تعدد وجب أن يكون 

عددهم وتراً وليس عددا زوجيا.

فاطمة ظاهر العنزي
تخصص قانون
كلية الدراسات التجارية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

يعد التحكيم وســيلة لفض املنازعات 
املدنية والتجاريــة كبديل عن اللجوء إلى 
القضاء، ومن املمكن أن يتفق املتعاقدون 
فيعقد بينهم على اختيار شخص احملكم، 
والبد من أن يرتضوا به مسبقا وذلك قبل 
نشوء النزاع بينهم، ويظهر في ذلك التعاقد 
استبعاد سلطة احملكمة في نظر أي نزاع قد 
يشوب حول تفسيره أو تنفيذ العقد الذي 
أبرمه املتعاقدون، وذلك نظرا لتجنب إطالة 
أمد النزاع بني املتعاقدين، حيث إن إجراءات 
التقاضي في احملاكم قد تستغرق وقتا طويال 
من الزمن، فقد يفضل املتعاقدون اللجوء إلى 
التحكيم لسهولة اإلجراءات وسرعة الفصل 
فــي النزاع، وإذا اتفق املتعاقدون في عقد 
مدني أو جتاري على اختصاص التحكيم، 
فإن ذلك يسلب من القضاء العادي واليته 
بنظر الدعوى، وإذا ما رفعت الدعوى املتفق 

بشــأنها على التحكيم وجب على احملكمة 
القضاء بعدم اختصاص في نظر الدعوى 
وذلك لزوال واليتها على النزاع، وانعقاد 
االختصــاص للتحكيم، وذلك وفق قانون 
الكويتي رقم  املدنية والتجارية  املرافعات 

٨٠/٣٨ والفقرة الرابعة من املادة ١٧٣.
وتعد من شروط التحكيم أنه ال يثبت 
إال بالكتابة، وأنه ال يصح إال ممن له أهلية 
التصرف في احلق محل النزاع، يجوز االتفاق 
على التحكيم في نــزاع معني، كما يجوز 
االتفاق على التحكيم في جميع املنازعات 

التي تنشأ عن تنفيذ عقد معني.

رايان بدر العجمي 
 كلية الدراسات التجارية 

تخصص قانون

(متني غوزال) طموحي الهندسة 

الشويع لـ «األنباء»: فكرنا في االحتفال بعدد من الطلبة وتوزيع الهدايا عليهم تقديرًا جلهودهم املبذولة رغم األزمة املستمرة
الصديقي لـ «األنباء»: الفريق أراد إدخال الفرحة والبهجة على نفوس الطلبة السيما أنه لن يتم تنظيم حفالت تخرج لهم

ال إيقاف لرواتب املعلمني العالقني
عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية استمرار صرف رواتب 
املعلمني العالقني الذين لم يعودوا للبالد حتى 
اآلن رغم بدء استكمال الفصل الدراسي الثاني 
في املدارس الثانوية، وانطالق العام الدراسي 
اجلديد االسبوع املقبل جلميع املراحل التعليمية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» 
ان الوزارة صرفت راتب شــهر اغســطس 
املاضية، ومستمرة  الشهور  للمعلمني كبقية 
في ذلك ما لم تتلق توجيهات بإيقاف الراتب 
حلني عودة املعلمني، مشيرة الى ان «التربية» 
لم يصلها أي تعليمات جديدة من ديوان اخلدمة 

املدنية بهذا الشأن.

ملشاهدة الڤيديو

مشاركة طالبية

رسميًا.. الدراسة في العام اجلديد عن ُبعد ومراجعة القرار 
حسب املعطيات الصحية نوفمبر املقبل

عبدالعزيز الفضلي 

بعد طول انتظار حسمت وزارة التربية وبشكل 
رسمي نظام التعليم في العام الدراسي املقبل، 
حيث أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي قرارا بأنه سيكون بنظام التعلم 
عن بُعد بالفصل الدراســـي األول، مشيرا الى 
ان الدراسة ســتكون بجميع املراحل التعليمية 
املختلفــة عن طريق التعليم عــن بُعد على ان 

تتم مراجعة القرار حســب املعطيات الصحية 
في شــهر نوفمبر. على ان يطبق القرار على 
مدارس التعليم العام والتعليـــم الديني ومراكز 
تعليم الكبار واملدارس األهلية في التعليم اخلاص 
ومدارس التربية اخلاصة التـــــي تطبق منهج 

التعليم العــام.
كما أصدر الوزير احلربي قرارا بشأن تعديالت 
على نظام التقومي في املرحلة االبتدائية على ان 
يتم التقييــم النهائي للصف اخلامس االبتدائي 

علــــى مستوى املدرســـة مع باقي صفوف 
املرحلة ويعد من قبل رئيس القسم ويعتمد من 
قبل املوجه الفني وتكون االمتحانـــات ضمن 

احلصة الدراسية.
على ان ينتهــي دوام املتعلمني في املرحلة 
االبتدائية بانتهاء امتحانات الفصل الدراســي 
للمرحلة املتوســطة مشددا على انه يطبق على 
الصف اخلامس ما جاء في الوثيقة األساســية 
للمرحلة االبتدائية بشأن الصفوف األربعة األولى.

دور التحكيم الفّعال في تسوية املنازعات
يعرف التحكيم بأنه اتفاق لفض املنازعات 
التي قد تنشــأ بني األشخاص عن طريق 
أفراد عاديني يتم اختيارهم بإرادة أطراف 
املنازعة للفصل فيها بدال من اللجوء إلى 
القضاء املختص، فالتحكيم يعتبر طريقا 
اســتثنائيا لفض اخلصومات يخرج عن 
طريق فض املنازعات االعتيادية وهو اللجوء 
إلى القضاء. والتحكيم أصبح آلية العصر 
احلديث، وذلك بعد ازدياد اللجوء إليه حتى 
أصبح ميثــل اجتاها الفتا للنظر في حل 
املنازعات اخلاصـــة والتجارية، ملا له من 
مزايا عديدة، ومن أبرزها: السرعة في فض 
املنازعات في التحكيم في الوقت الذي تطول 
التحكيم  التقاضي، ويتميز  فيه إجراءات 
بسهولة ومرونة إجراءاته باملقارنة بإجراءات 
التقاضي وما ينطوي عليه من تعقيد، وكذلك 
السرعة في نظر املنازعات، ونظام التحكيم 
يحافظ على سرية وخصوصية اخلصومة 
واملستندات التي تضمها الدعوى التحكيمية، 

ونظام التحكيم يوفــر الثقة والطمأنينة 
لدى احملتكمني، باعتبار أن أطراف الدعوى 

التحكيمية هم من يختارون احملكمني.
وعلى ذلك، فإن التحكيم يتميز مبميزات 
عدة وهي: أنه يسهم في خدمة مصالح 
الدولة بعدم تكدس القضايا، ويســاير 
األنظمة الدولية احلديثة التي تعمل على 
تشجيع االستثمارات األجنبية، ويخفف 
األعباء والتكاليــف املالية واالقتصادية 
على أطراف النزاع، وســرعة البث في 
املنازعات، وبالتالي توفير الوقت واجلهد 
النزاعات، ويحافظ  املستغرقني في حل 
على سرية املنازعات، ويقوم على احلرية 

في اختيار احملكمني.

نور نواف املطيري
كلية الدراسات التجارية
تخصص قانون


