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أكد ضرورة االطالع على أي معوقات أو صعوبات يواجهها املراجع والعمل على حلّها

عبدالعزيز الفضلي

في البداية، نهنئكم على جناح 
وزارة التربية في إقامة االختبارات 
الورقية في الدورين االول والثاني، 
ونود معرفة العوامل التي ساعدت 

على هذا النجاح؟
٭ احلمدهللا اوال واخيرا، واهنئ 
ابنائي الطلبة واولياء امورهم 
بالدرجة االولى على جناحهم 
وعبورهــم محطــة مهمة جدا 
فــي حياتهــم العلمية، وبإذن 
اهللا يواصلــون هــذا التفوق 
فــي دراســاتهم املقبلــة، كما 
ان هــذا النجــاح لــم يأت من 
فــراغ بل جاء بجهــود كبيرة 
بذلت من اجلميع، الســيما ان 
تعاون اوليــاء االمور كان له 
دور كبير في ذلك، اضافة إلى 
ابنائنا الطلبــة الذين تفهموا 
االمور والتزموا باالشتراطات 
الصحية، ناهيك عن مذاكرتهم 
ومراجعتهم للدروس خاصة 
في ظل ظروف صعبة ومتكنا 
مــن االنتقال مــن التعلم عن 
ُبعد إلــى االختبارات الورقية 
الــوزارة  بتعــاون قطاعــات 
التعليمية  املختلفة واملناطق 
واالدارات املدرســية واللجان 
العاملة ومبتابعة وتشــجيع 
من وزير التربية د.علي املضف 
الــذي وفر لنا كل االمكانيات، 

بادرة طيبة تخصيص ساعتني 
يوميا الستقبال املراجعني، فبم 
تقيم هذا الفكرة بعد مرور اسبوع 

على تطبيقها؟
٭ نحــن وضعنــا فــي املكان 
خلدمة افراد املجتمع واملنظومة 
التربوية، والبد ان نطلع على أي 
معوقات او صعوبات يواجهها 
املراجــع والعمل علــى حلها، 
وبعد مضي اسبوع على البدء 
باســتقبال املراجعني الحظت 

شاء اهللا نحتسب هذا االمر هللا 
عز وجل، كما اننا سنرفع يوميا 
تقارير للقطاعات ملعاجلة نقاط 

الضعف.

وكم معاملة مت إجنازها حتى 
اآلن؟

٭ استقبلنا تقريبا ٣١٤ معاملة 
اجنز منها ٢١٠ معامالت كانت 
متعثرة ومتأخــرة في بعض 
االمــور غيــر ان ردود الفعــل 

العودة وبعد العودة، وشكلنا 
لها اكثر من فريق من القيادات 
التربوية سواء من الوزارة او 
املناطق التعليمية، ولدينا جانب 
معرفي ومهاراتي وســلوكي، 
ونود ان نرى من خالل اجلانب 
املعرفي التشخيص قبل ان نبدأ 
في اإلجراءات العالجية، لذلك 
نحن اآلن نعمل على التشخيص 
بالنسبة لالستعدادات املدرسية 
ســواء في العــودة الكاملة او 

امورا كثيرة منها ايجابية ومنها 
بعض النقاط السلبية، ووجدت 
معاناة كبيرة بالنسبة لبعض 
منتسبي وزارة التربية وحاولنا 
حلها وبشكل ســريع بوجود 
بعض الــوكالء، واتخذنا اكثر 
من قرار وقتي وبصفة عاجلة 
وبتعاون هذا الفريق املتكامل 
عملنا علــى تذليــل كثير من 
الصعوبات واالجــراءات التي 
اصبحت سريعة وبسيطة، وان 

كانت طيبة لدى املراجعني وهذا 
حق لهم، وعلينا تسهيل امور 
املراجعــني إلجناز معامالتهم، 
لذلك اشكر الفريق الذي يعمل 
معي بــروح االســرة الواحدة 

لتحقيق الهدف املطلوب.

وماذا عن استعداداتكم للعام 
الدراسي املقبل؟

٭ مت وضــع خطة مــن ثالثة 
اقسام هي: ما قبل العودة واثناء 

اجلزئية او العودة للتعلم عن 
بعد، ولدينا وهللا احلمد خطة 
متكاملة لهذه االمور، والبد ان 
نحدد نقاط الضعف ان كانت 
في املنشأة أو خدمات الطالب 
في املبنى املدرسي، السيما بعد 
توقف استمر ســنة ونصف، 
وهذا اجلانب يســمى بالبنية 
التحتية كذلك اجلانب املعرفي 
الذي يتعلق بالطلبة واملعلمني 
وأولياء األمور اضف إلى ذلك 
اجلانب النفســي لدى الطلبة 
ومــدى اســتعداده للعــودة 

للدراسة.

وكيفية اطالع أولياء األمور 
على هذه االستعدادات؟

٭ نحن اآلن بصدد عمل دليل 
سيوضع على االنترنت ويبني 
من خالله مدى استعدادنا وحتى 
نطمئن اولياء االمور والطلبة 
بخطتنا للعودة اآلمنة للدراسة 
التعليمية بشكل  وللمنظومة 

عام.

كلمة أخيرة؟
٭ أشكر جريدة «األنباء» على 
اهتمامهــا ودعمهــا للعمليــة 
التعليمية ومتابعتها بشــكل 

يومي الخبار وزارة التربية.

د.علي اليعقوب مع الزميل عبدالعزيز الفضلي

اضافة إلى اجلهات احلكومية 
واالهلية االخرى التي كانت لنا 
سندا وعونا في هذا اجلانب.

هل واجهتكم صعوبات؟
٭ هللا احلمد بتكاتف اجلميع 
من مختلــف قطاعات الوزارة 
اســتطاعت الفــرق واللجــان 
العاملــة من الوصــول إلى بر 
االمان وفق خطة موضوعة مت 

تنفيذها وتكللت بالنجاح.

متكنا من االنتقال من التعلم عن ُبعد إلى االختبارات الورقية بتعاون قطاعات الوزارة املختلفة واملناطق التعليمية واإلدارات املدرسية واللجان العاملة
حتديد نقاط الضعف في املنشأة أو خدمات الطالب السيما بعد توقف استمر سنة ونصف السنةنعتزم عمل دليل يبني مدى االستعداد للدراسة حتى نطمئن أولياء األمور والطلبة بخطتنا اآلمنة

اليعقوب ناقش مع مديري املناطق 
التعليمية خطة العودة

عبدالعزيز الفضلي

عقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب 
اجتماعا مع مديري عموم املناطق التعليمية 
ملناقشة اخلطط واالستعدادات الالزمة لعودة 

الطالب واملعلمني إلى دوام املدارس.
ومت خالل االجتماع عرض تقرير كامل 
عن وضع املدارس في كل منطقة تعليمية 
ومناقشة العقود اخلاصة بالشؤون الهندسية 

واخلدمات الالزمة لبدء العام الدراسي املقبل.
حضر االجتماع كل من الوكيل املساعد 
للتعليم العام أســامة الســلطان، والوكيل 
املســاعد للشــؤون املالية يوسف النجار، 
والوكيل املساعد للشــؤون القانونية بدر 
التربوية  للمنشآت  بجاد والوكيل املساعد 
والتخطيط م.ياســني الياسني ومدير إدارة 
اخلدمــات العامــة فهد احليــان ومراقب 
االمتحانات وشؤون الطلبة سلطان املشعل.

«املهندسني»: البعثات لم تواكب قائمة املهن 
التي أعلن عنها «اخلدمة املدنية»

عاطف رمضان

حــث أمــني ســر جمعية 
الكويتية م.فهد  املهندســني 
العتيبي اجلهات احلكومية 
املعنيــة بتلبيــة احتياجات 
ســوق العمل إلى التنسيق 
والتعاون والربط إلكترونيا 
لتوجيه أبناء الكويت لدراسة 
التخصصات املطلوبة، مشيدا 
اخلطــوة اإليجابية من قبل 
ديــوان اخلدمة فــي حتديد 
التخصصات املطلوبة وغير 
املطلوبة، واستدرك بأن إدارة 
البعثات الداخلية واخلارجية 
لم توفــق في ذلك. وأشــار 
العتيبي إلى أن انخفاض أعداد 

هذه الفترة الوجيزة يشــير 
التغلب على  إمكانيــة  إلــى 
املهندســني  عقبات توظيف 
الكويتيني، مشيرا إلى ضرورة 
التنسيق مع التعليم العالي 
لتوجيه أبنائنا الطلبة لعدم 
التكدس في التخصصات التي 

ال يحتاج اليها السوق.
وقــال: لقد كنــا نأمل من 
وزارة التعليــم العالي احلد 
مــن ابتعاث الطلبــة داخليا 
وخارجيــا لدراســة بعــض 
التخصصات الهندسية التي 
تشهد تشــبعا وتكاد تنعدم 
فــرص العمل فيهــا، محذرا 
من تفاقم املشــكلة في حال 
االستمرار لتمتد من الهندسة 

إلى التخصصات األخرى.
ودعا أمني سر «املهندسني» 
إلــى ربط القوى العاملة مع 
البعثــات وديــوان اخلدمة 
لالطــالع ميدانيــا وبشــكل 
يومي علــى طلبــات العمل 
املتاحــة لتوجيــه أصحاب 
مــن  العلميــة  املؤهــالت 
الكويتيني الى جهات العمل 
لتخصصاتهــم،  املناســبة 
معربا عن األمل في تســارع 
التعليم العالي الى استحداث 
التي  التخصصات املطلوبة 
نحتــاج اليها لدعــم ثروتنا 
البشــرية وتنميتها وليس 
دفعها الى مزيد من البطالة 

املقنعة.

أمني سر اجلمعية شدد على ضرورة تعزيز الربط بني «الديوان» و«التعليم العالي» و«القوى العاملة»

م.فهد العتيبي

املهندسني الكويتيني بقوائم 
االنتظــار من نحو ٢٨٣٧ في 
نهاية شهر أبريل إلى ٢٢٠٠ 
نهاية يونيو املاضي وخالل 

االختصاص النوعي
تتعــدد أنــواع المحاكم 
باختالف اختصاصاتها، وإن 
كان األصل أن االختصاص 
األساسي للمحاكم في أربعة 
اختصاصــات هــي القيمي 
والوالئي والنوعي والمكاني. 
وفي النظام القضائي، يعد 
تحديد اختصاص المحكمة 
طبقا لهذا المعيار استثناء، 
فيجب أن يكون منصوصا 
صراحــة، ومــن تطبيقاته 
ما ينص عليه المشرع من 
اختصــاص كل طبقــة من 
طبقــات المحاكــم في نظر 
دعــاوى معينــة بصــرف 
النظــر عن قيمتها، ســواء 
كان هذا االختصاص مضافا 
إلى االختصــاص األصلي 
للمحكمــة أو كانــت هــذه 
المحاكم تختص بنظر هذه 
الدعاوى فقط دون غيرها 
أي كانت محاكم متخصصة 

وذلك على النحو التالي:

النوعــي  االختصــاص  ٭ 
أن  لمحاكم االستئناف: األصل 
محاكــم االســتئناف تنظر 

مخاصمة أحد مستشــاري 
محكمة النقض، والتظلمات 
التي يقدمها رجال القضاء 
والنيابــة العامــة بإلغــاء 
القرارات اإلدارية بأي شأن 
من شؤونهم متى كان مبنى 

الطلب عيبا في الشــكل أو 
مخالفة القوانين.

يوسف عبداهللا العتيبي
كلية الدارسات التجارية ـ 
تخصص قانون

المرفوعــة  االســتئنافات 
إليها عن األحكام الصادرة 
االبتدائيــة  المحاكــم  مــن 
التي تقع في دائرتها، فهي 
ال تنظــر القضيــة ابتداء، 
ولكن استثناء من هذا األصل 
يسند المشرع لهذه المحاكم 
االختصاص بنظر دعاوى 
ألول مــرة بصــرف النظر 
عن قيمة الدعوى كدعاوى 
مخاصمة القضاة وأعضاء 
النيابة بالمحاكمة االبتدائية 
االســتئناف،  ومحاكــم 
ودعاوى التعويض عن رفع 
االستئناف هي سبيل الكيد.

٭ االختصاص النوعي لمحكمة 
النقض: األصــل أن محكمة 
النقــض تنظــر الطعــون 
المرفوعة إليها عن األحكام 
لمراقبــة ســالمة تطبيــق 
األحــكام المطعــون فيهــا 
للقانــون، واســتثناء مــن 
هذا النص يســند المشرع 
لمحكمة النقض االختصاص 
الدعــاوى  بنظــر بعــض 
ألول مــرة كدعــاوى رد أو 

مشاركة طالبية

وكيل «التربية» لـ «األنباء»: خطة ثالثية للعودة
إلى الدراسة وأجنزنا ٢١٠ معامالت خالل 

استقبال املراجعني من أصل ٣١٤ كانت متعثرة
أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن وضع خطة من ثالثة أقســام للعام الدراسي املقبل هي: ما قبل العودة واثناء العودة وبعد العودة، مشــيرا إلى اننا شكلنا لها اكثر من فريق من القيادات التربوية سواء من الوزارة
او املناطق التعليمية، ولدينا جانب معرفي ومهاراتي وســلوكي. وقال د.اليعقوب في لقاء اجرته معه «األنباء»: نود ان نرى من خالل اجلانب املعرفي التشخيص قبل ان نبدأ في االجراءات العالجية، مهنئا في الوقت نفسه ابناءه 
الطلبة على انتهاء االختبارات في الدور الثاني وعبورهم محطة مهمة في حياتهم العلمية. وحول تخصيصه ســاعتني يوميا الستقبال املراجعني، اوضح انه «استقبلنا تقريبا ٣١٤ معاملة اجنز منها ٢١٠ معامالت كانت متعثرة». 

الفتا إلى ان ردود الفعل كانت طيبة لدى املراجعني وهذا حق لهم وعلينا تسهيل امور املراجعني، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:


