
تواصل أم هدم اجتماعي؟!
نحن نعيش وسط إقليم ملتهب مليء باألحداث 
والعالقات املتوترة، إضافة الــى بعض التباينات 
واالختالفات في الداخل، ومدى تأثيرها على متاسك 

ووحدة املجتمع الكويتي.
هل ما نواجهه من هجوم شــرس بوســائل 
التواصــل االجتماعي من الداخل أم من اخلارج؟! 
وكذلك ما نشهده من نشاط ملحوظ لظاهرة (الذباب 
اإللكتروني) من حسابات وهمية وآلية مبرمجة لها 
أهدافها املعروفة والذي ازداد نشاطها في منطقتنا 
في بدايات األزمة اخلليجية (مع األسف) التي ندعو 
اهللا أن يكلل جهود صاحب الســمو األمير الوالد 
حفظه اهللا ورعاه، بالنجاح والتوفيق في مساعيه 

التصاحلية اخليّرة.
رسالة

للسلطة التنفيذية ممثلة بسمو رئيس مجلس 
الوزراء «الذي يعقد اجلميع عليه األمل»، وبعض 
الــوزراء أصحــاب االختصاص وإلى الســلطة 
التشريعية وإلى مؤسسات املجتمع املدني. ماذا 
فعلنا لترجمة رغبة ومالحظات صاحب السمو 
الوالد حفظه اهللا ورعاه؟! وهل متت دراسة اآلثار 
السلبية لهذه الوســائل على مجتمعنا؟! وهل 
نعلم كلفة الدعاوى والقضايا املتعلقة بوسائل 
التواصــل االجتماعي على الســلطة القضائية 
«محاكم ونيابة عامة» ووزارة الداخلية (إدارة 
اجلرائــم اإللكترونيــة)؟ وهــل تابعنا جتارب 
اآلخرين والدروس املســتفادة منها؟ هل هناك 
من يعي أهمية وخطورة تأثيرات هذه الوسائل 
على مجتمع يعج باجلاليات ويتوسط منطقة 
ملتهبة؟ أم إن الكل مشغول بقضاياه وهمومه؟ 
نعم وألف نعم حلرية الــرأي والتعبير. لكننا 
نقول اليوم «مليون نعم للمسؤولية في التواصل 

والرأي والتعبير».

٭ أما في كلمة سموه، حفظه اهللا ورعاه، مبناسبة 
افتتــاح دور االنعقاد الرابع للفصل التشــريعي 
اخلامس عشــر ملجلس األمة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩، 
فقد قال: «علينا أن نأخذ العبرة مما يجري حولنا 
وال خيار أمامنا إال ترسيخ وحدتنا الوطنية وتالحم 
مجتمعنا ونبذ أسباب الفنت والفرقة وإثارة النعرات 
العصبية البغيضة ومن أخطرها انحراف وسائل 
التواصل االجتماعي التي صارت معاول تهدم ومتزق 
الوحدة الوطنية وتسيء الى سمعة الناس وكراماتهم 
وأعراضهم وقد دعوتكم غير مّرة الى حترك جاد 
وعاجل للقضاء على هذه الظاهرة اخلطيرة وحماية 

مجتمعنا من آفاتها الفتاكة».
٭ وفي كلمة لسموه حفظه اهللا ورعاه وجهها ألبنائه 
املواطنني واملقيمني في شهر رمضان الفضيل في 
٢٠٢٠/٥/٢٢ تطرق أيضا لالستخدام السيئ لوسائل 
التواصل االجتماعي أحيانا قائال: «وأود هنا أن أشير 
بأسف بالغ الى ما تبثه وتتناقله بعض وسائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذية 
ال تتفق مع حرمة الشهر الفضيل وال مع خطورة 
الظروف العصيبة التي تشــهدها البالد والتي ال 
متثل إصالحا أو تقوميا ملــا يثار. وأدعو اجلميع 
الى االلتزام بسمو الرسالة اإلعالمية واحلرص على 
ممارسة دورها اإليجابي املسؤول في دعم املجهود 

املشترك لدحر هذا الوباء والقضاء عليه».
٭ وفي كلمته حفظه اهللا ورعاه في ٢٠٢٠/٧/٥ عند 
استقباله رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) 
وأعضاء الهيئة ذكر سموه أيضا االستخدام اخلاطئ 
لوسائل التواصل االجتماعي قائال: «لقد تابعنا بأسف 
مؤلم ما يبث في بعض وسائل اإلعالم والتواصل 
االجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل 
لبلدنا العزيز وإظهاره وكأنه صار مرتعا للفســاد 
ومالذا له، وأنه قد استشــرى بني الكويتيني مما 

اضر ومس كرامة املواطن وأساء ملكانة الكويت».

بوعي ومسؤولية، فال نريد إلعالمنا االنحراف عن 
رســالته الوطنية الى ما يهدد وحدة وأمن الوطن 
االجتماعي، السيما في ظل هذه الظروف احلرجة في 
املنطقة. إننا نطمع ان يكون إعالمنا مشعال حضاريا 
وأداة لدفع جهــود البناء والتنمية ومنبرا للحرية 
املسؤولة والرأي العام املستنير، وإنه ملا يؤسف له 
ما نشاهده ونعايشه من إساءة الستخدام أدوات 
التواصل االجتماعي، بحيث أصبحت في  وسائل 
أغلب األحيان معول هدم وتشكيك بالنوايا والذمم 
وإشاعة روح البغضاء والكراهية بني أفراد املجتمع».

اتخذها البعض أداة للتسلية ومعول هدم ملا جبل 
عليه مجتمعنا من عفة وقيم سامية وأخالق فاضلة 
توارثناها من اآلباء واألجداد، عبر نشــر املقاالت 
والتغريدات املغرضة واملســيئة للوطن واملشككة 
بالنوايا والذمم واملليئة بالتهم جزافا ودومنا دليل، 
فأشــاع بذلك روح البغضاء والكراهية وأصبحت 
احملاكم تعج بالقضايــا املرفوعة جراء ذلك، وهو 
سلوك مشني مليء باآلثام نهى عنه ديننا احلنيف 
الذي أمر بالتثبت وصــون األعراض. ولنا وطيد 
األمل في مختلف وسائل إعالمنا املقروءة واملرئية 
واملسموعة والتي هي دائما محل تقديرنا واعتزازنا 
بعدم االنسياق وراء كل ما يكتب في وسائل التواصل 
االجتماعي ونشرها دومنا متحيص حتى ال تسهم 
في تنامي وإبراز هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا».

٭ ومبناسبة تكرمي سموه، حفظه اهللا ورعاه، كوكبة 
من أبنائه املعلمني املتميزين مبناسبة اليوم العاملي 
للمعلم للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٧ بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢٥ 
قال سموه: «إذا كان دوركم في هذا املجال أساسيا، 
فهو اآلن مصيري في ظل الظواهر السلبية الكثيرة 
التي يتأثر بها شــبابنا هذه األيام وما واكب ذلك 
من استخدام غير مسبوق لكافة وسائل التواصل 
االجتماعي وما ترتب عليها من آثار اجتماعية وثقافية 
وتعليمية أثرت بشكل مباشر على أمناط السلوك 
وهو مــا يتطلب منكم مضاعفة اجلهد في دوركم 
التربوي لتوجيه أبنائنا الوجهة الصحيحة وتهيئتهم 
الستغالل طاقاتهم، متطلعني الى املزيد من التركيز 
واالهتمام بنوعية التعليم ومبخرجاته التي يجب 
أن تتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته».
٭ وفي العشر األواخر من شهر رمضان الفضيل 
بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ حتدث سموه، حفظه اهللا ورعاه، 
عن استخدام وسائل التواصل االجتماعي قائال: «إنني 
أدعو القائمني على كافة وســائل اإلعالم املقروءة 
واملرئية واملسموعة الى ممارسة دورهم اإلعالمي 

قبل أزمة جائحة كورونا بسنوات حتى يومنا 
هذا شّكلت وسائل التواصل االجتماعي املختلفة 
حالة من التعاطي الكبير بني املجتمعات وأبناء 
املجتمع الواحد، وهذا التعاطي بجوانبه السلبية 
واإليجابية مستمر ومتواصل، هذا مع الوضع 
في احلسبان زيادة هذه الوسائل مستقبال، وقد 
تختفــي بعضها وتظهر وســائل أخرى جديدة 
أكثر تطورا وســهولة في االســتخدام. ويبقى 
تعاطيها والتعامــل معها مرهونا مبدى الوعي 
بكيفية اســتخدامها إضافة الى إمكانية وجود 

القوانني التي حتدد هذا االستخدام.
ولقد أثبتت الفترات السابقة أن االستخدام 
والتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي املتعددة 
واملتاحة للجميع بكل سهولة في بلدنا الكويت 
بــه الكثير من اجلوانب الســلبية والتي تفوق 
اإليجابيــات املأمولة واملتوقعــة من ذلك، منها 
مــا هو مرتبط بوعــي وإدراك الفــرد ومنها ما 
هو مرتبط بغايات استغالل هذا الفرد من قبل 

جماعات داخل املجتمع أو خارجه.
ولقد تطّرق صاحب السمو األمير الوالد، حفظه 
اهللا ورعاه، بكلماته النيّرة الى هذا املوضوع املهم 
والذي ميس نسيجنا املجتمعي وأمننا واستقرارنا 
وعالقاتنا خالل كلماتــه العديدة التي يخاطب بها 
الشعب الكويتي واملقيمني على أرض الكويت الطيبة 

في مناسبات عدة.
٭ ففي كلمة صاحب السمو الوالد حفظه اهللا ورعاه 
بالعشر األواخر من شهر رمضان ٢٠١٦/٦/٢٧ قال: 
«إخواني وأبنائي، إن عاملنا اليوم تتجاذبه األهواء 
واآلراء خاصة في ظل ما نشهده من انفتاح وتطور 
إعالمي سريع مما يتوجب معه النصح واإلرشاد 

والتوجيه ألبنائنا لسلوك الطريق القومي.
وإن مما يؤســف له ما نشاهده ونعايشه من 
إساءة الستخدام أدوات التواصل االجتماعي، حيث 

Email: fn.alazmi@paaet.edu.kw
بقلم: فاطمة ناصر العازمي

االحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

«التطبيقي» تنظم ملتقى «التعليم عن ُبعد» ١٥ اجلاري
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
(التعليم  والتدريب عن تنظيم ملتقى 
اجلامعي والتعليم عن بعد في ظل جائحة 
كورونا) عبر تقنيــة االتصال املرئي 
(عن بعد)، وذلك يومي ١٥ و١٦ اجلاري.
للهيئة د.علي  العــام  املدير  وقال 
املضف في تصريــح صحافي أمس 
السبت إن امللتقى يهدف إلى التعرف 
على طرق التدريس في التعليم عن بعد 

والتحديات التي ميكن أن تواجه املعلم 
خالله والصعوبات التي قد يتعرض لها 
فئة ذوي االحتياجات اخلاصة في عملية 
التعليم عن بعد. وأضاف املضف ان 
امللتقى سيستضيف نخبة من األساتذة 
للتعليم  العامة  الهيئــة  واملهتمني في 
الكويت  التطبيقي والتدريب وجامعة 
ومن املؤسسات التعليمية املناظرة في 
دول مجلس التعاون اخلليجي واململكة 

األردنية الهاشمية.
امللتقى ســيتناول عدة  أن  وذكر 
محــاور هامة تتعلــق بفاعلية طرق 
التدريس فــي عملية التعليم عن بعد 
والتحديات التي ميكن أن تظهر في حال 
مت تطبيقه لطلبة املرحلة اجلامعية ومدى 
فاعليته في تدريس ذوي االحتياجات 
اخلاصة وتطور عملية التعليم في مرحلة 

ما بعد جائحة (كورونا). 

املانع: جمعية حماية املستهلك
تطلق حملة «إعفاء الشحنات الشخصية» 

محمد راتب

إدارة جمعية  أعلن رئيــس مجلــس 
حماية املستهلك مشعل املانع إطالق حملة 
«إعفاء الشحنات الشخصية» امس السبت 
على وســائل التواصل االجتماعي، وذلك 
بهدف جمع عدد كبير من الفواتير ورفع 

دعوى قضائية على فارضي الرسوم غير 
املبررة، مشيرا إلى أن احلملة حلماية حقوق 
السماح  املســتهلكني ومصاحلهم وعدم 
باستغاللهم، داعيا إلى املشاركة في احلملة 
بقوة لفرض واقع جديد من العدالة وإنهاء 
عصر االستغالل واالستقواء على جيوب 

املستهلكني. 
مشعل املانع

«التعريف باإلسالم» تستعد 
لتنفيذ مشروع األضاحي داخل 

الكويت كعادتها السنوية
يعد مشروع األضاحي 
واحدا من أهم املشــاريع 
التي حترص  املوســمية 
جلنة التعريف باإلسالم 
داخــل  تنفيذهــا  علــى 
الكويت، ويســتفيد منه 
اجلــدد  املهتديــن  آالف 
املســلمة  واجلاليــات 

ضيوف الكويت.
وقال مدير عام جلنة 
باإلســالم  التعريــف 
الثويني:  باإلنابة عثمان 
ان مشروع األضاحي هذا 

العام مير علينا وسط ظروف استثنائية صعبة تتطلب 
منا جهودا خاصة فيما يتعلق باستقبال التبرعات ومراحل 
التنفيــذ والتوزيع، حيث نحــرص على تطبيق قرارات 
وزارة الصحة بضرورة التباعد االجتماعي حرصا على 

سالمة اجلميع.
وأضاف الثويني ان اللجنة قامت بدورها بتجهيز قوائم 
بأسماء وأعداد املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة املستفيدة 
من املشروع بكل مناطق الكويت من اجلهراء إلى الوفرة 
ونسعى هذا العام ١٤٤١ هـ لتوزيع عدد ٢٥٠ أضحية داخل 
الكويت يستفيد منها أكثر من ٢٠٠٠ شخص، حيث يبلغ 
سعر األضحية للضأن العربي ١٠٠ دينار واألسترالي ٧٠ 
دينارا والهجني ٨٥ دينارا، مبينا أن اللجنة حترص على 
اختيار األضاحي املطابقة للشــريعة اإلسالمية اخلالية 
من العيوب والصاحلة لالستخدام األدمي، مؤكدا أنه يتم 
جتهيــز األضاحي بطريقة مميــزة وراقية حتافظ عليها 
مدة طويلة ومن ثم تسليمها للمهتدين اجلدد واجلاليات 
املسلمة املستحقني لهذه املساعدات بطريقة راقية تليق 

باسم الكويت كعاصمة للعمل اإلنساني.
واختتم الثوينــي تصريحه حاثا اخليرين على دعم 
املشروع واملشاركة في إسعاد املستحقني للحوم األضاحي، 
للتواصل مع جلنة التعريف باإلســالم، ودعم املشروع 
االتصــال علــى ٢٢٤٤٤١١٧/ ٩٧٦٠٠٠٧٤ أو زيــارة مواقع 
وحســابات اللجنة عبــر منصات التواصــل االجتماعي 

املختلفة.

عثمان الثويني

«املدنية»: مزايدة توزيع 
البطاقات ما زالت مفتوحة

املؤسســة  نفــت 
العامــة للمعلومــات 
املدنية صحة اإلشاعات 
املتداولة عــن اعتماد 
توزيع البطاقة املدنية 
مقابــل رســوم تبلــغ 
ديناريــن، إضافة إلى 
ربــع دينــار عــن كل 
بطاقة للمراجع، مشيرة 
إلى أن باب التقدمي على 
املزايدة مازال مفتوحا.

«زكاة سلوى»: مستشفى عطاء
بـ «تشاد» يخدم ١٠ آالف شخص

«التأمينات» تخصص فرع 
جنوب السرة لكبار السن 

وذوي االحتياجات اخلاصة

قال مدير زكاة ســلوى 
م.ثامر الســحيب ان زكاة 
ســلوى التابعــة جلمعية 
النجــاة اخليريــة حققت 
إجنــازات عديــدة خــالل 
النصــف األول مــن عــام 
٢٠٢٠ منها بناء مستشفى 
«عطاء» بجمهورية تشاد 
والذي يخــدم أكثر من ١٠ 

آالف إنسان سنويا.
 واضاف فــي تصريح 
صحافي: نركز في اختيار 
ومشــاريعنا  أعمالنــا 

اإلنسانية على مدى االنعكاس اإليجابي الذي حتدثه ألكبر 
عدد من شــريحة املستفيدين، ومستشفى «عطاء» منوذجا 
حيث تضم املستشــفى غرفــة لفحــص املراجعني وأخرى 
للتمريض، وقســم نســاء وتوليد، وجناح للمرضى يضم 
١٠ آسرة وصيدلية لصرف الدواء ومخزن لألدوية ومكاتب 

إدارية واستراحة للطاقم الطبي.
وأكد السحيب أن مستفيدي هذا الصرح الطبي اإلنساني 
يفتقرون إلى مكان آدمي يتلقون فيه الرعاية الطبية، فعلى 
املرضى وكبار الســن من ذوي األمراض املزمنة واملصابني 
واجلرحى أن يســيروا بالسيارة لفترة طويلة وسط طرق 
وعرة حتى يصلوا إلى أقرب مستشفى يقدم أبسط اخلدمات 
الطبية، لذلك حرصنا على إقامة هذه املستشفى لتكون عالمة 
طبية إنسانية رائدة تضاف لرصيد الكويت اإلنساني دورها 

املشهود في التخفيف عن آالم املرضى وتطبيب جراحهم.
وتابــع: من إجنازاتنا الرمضانية كذلك بناء ١٣ مســجدا 
في العديد من الــدول اخلارجية، وحفر ١٣٩ بئرا وتتفاوت 
اآلبار منها االرتوازي والسطحي وجميعها يوفر املياه العذبة 
الصاحلة للشرب، كما قام أهل اخلير بكفالة ٤١ يتيما جديدا 
ليصل العدد اإلجمالي لأليتام الذين تكفلهم زكاة سلوى إلى 
٥١٧٠ يتيما في شتى الدول اإلسالمية والعربية واألوروبية، 
ونحــرص على زيارة وتفقد األيتام ومد كافة ســبل العون 
والدعم لهم. وأضاف الســحيب: كذلك اســتفاد من مشروع 
السالل الغذائية ٢٥٠٠ شخص داخل الكويت، واستفاد من 
زكاة الفطــر ١٢٥٠ مســتفيدا، وحرصنا علــى توزيعها في 

أوقاتها الشرعية.

عبدالهادي العجمي

خصصت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فرع 
املؤسسة في جنوب السرة الستقبال كبار السن وذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فقط اعتبارا من يــوم االثنني ١٣ 
اجلاري يوميا من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة ١٢ ظهرا 
شــرط إبراز هوية كبار الســن أو هوية اإلعاقة لإلعاقة 

الشديدة واملتوسطة. 
ودعت املؤسسة هاتني الفئتني إلى أخذ موعد مسبق 
ملراجعة املؤسسة عن طريق االتصال مباشرة بالهواتف.

ثامر السحيب


