
االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
07 احلياة تعود إلى الكويت

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

أرجو من قارئي الكــرمي أال ينظر موطئ 
قدمه، وإمنا يجول بنظره معي في االفق البعيد..
في آخر يوم من صيام الســت من شوال 
جلست في مسجدي املنزلي حتى شروق الشمس 
فلقد هيأت لنا جائحة كورونا ســنة ١٤٤١هـ 
املوافق ٢٠٢٠م فرصة التأمل واسترجاع الذاكرة 
من اخلمول، وتذكرت مسرحية «الكويت سنة 
٢٠٠٠» وكيف كنا نشاهدها ونضحك، وجاءت 
ســنة ٢٠٠٠ بكل ما فيها من حتوالت األلفية 

الثالثة وقول كبار السن عندنا (ال تؤلفان).
أي أن القيامة ستكون في الـ ٢٠٠٠م ومرت 
املناســبة متجاوزة إشكالية األرقام ثم أدركنا 
لعبة (الكبار) الفوضى اخلالقة؟ والدمار العربي، 

أقصد الربيع العربي!
وتوالى ســقوط الرؤساء صدام حسني - 
ياسر عرفات - معمر القذافي - زين العابدين 
بن علي وعمر حســن البشير..) ومن قبلهم 
قاسم وغازي ونوري السعيد وكل من حاول 

أن يؤذي الكويت.
اإلنسان املفكر في حلظة التفكر والصفاء 
يســتذكر أن هذا العالم اليوم يشهد انفجارا 
سكانيا يكاد يكون محصورا في مساحات معينة 
في العالم مثل الصــني والهند، وكل التقارير 
العلمية التي اســمعها من هنا وهناك وأتابعها 
تؤكد على ان العالم سيشهد انقراض كثير من 
احليوانات في السنوات القادمة، وهذا معناه أن 
اإلنسان بدأ (يزيل الشجر) واملساحات اخلضراء 

لالمتداد العمراني!
نحن، بكل ثقة، نقول إن على (أهل البيئة) 
املتخصصني ان يبدأوا منذ اللحظة بالتوعية 
بأهمية احلفاظ على البيئة للحفاظ على املوارد 
الطبيعية وهذا الكم من التحوالت املقبلني عليها 
ورأينا اليوم كيف اســتطاع ڤيروس كورونا 
(Covid-١٩) أن يرســخ لــه ثقافــة عاملية في 
االحترازات!.. علينا التفكر باملاء واملاء وأخيراً 

املاء!
وأنا أدخل مرحلة تفكير عميق وهذه مطالبة 
حلكومتنــا املوقرة ومجلس األمة املقبل ألننا 
غســلنا يدنا منهم اللهم إال البعض وال نزكي 
على اهللا أحداً.. وربي يوفق رئيس الوزراء (يد 
نظيفة) ونريد منــه احلزم خاصة في ملفات 

الفساد والكل اآلن يدعون له ويارب توفقه!
الســؤال: هل فكر مسؤول حكومي واحد 

كيف ستكون الكويت سنة ٢٠٥٠؟
اليوم مشهد النفط هو املتصدر؟ واحلروب 

القادمة ستكون من اجل املاء وال غير املاء!
ماذا أعددنا  جتاه املياه ونقصها واحلروب 
القادمة من أجلها؟ واحنا املاء عندنا من تقطير 

املياه البحرية!
فكرنا بالقوى القادمة التي ستحكم العالم 
فسنة اهللا في ارضه التبديل، اين الروم والفرس 
واليونان واملغول؟ أين احلضارات التي سادت؟ 

من القوى اآلن الصاعدة؟
كيف نستطيع من خالل هذا املثلث الذي 
يحصر بلدنا ان نتعايش مع اجلميع في سالم؟ 
كيف نحافظ على الكويت وهناك من يطمع بهذا 

املثلث الذهبي الضاوي باخليرات؟
نحن فــي منطقة اخلليــج العربي (القوة 
النفطية) التي تسيطر على استقطاب طالب هذه 
السلطة؟.. ما البدائل القادمة؟ الطاقة الشمسية؟ 
هل عملنا حسابنا لهذا االمر امللّح؟.. دبي اقامت 

املدينة الشمسية!
هناك قوى ضاغطة على الكويت ستستمر 
فكيف نحقــق التوازن واإلقناع في معاجلتنا 
للتحديات وأولها ما يتعلق بالتركيبة السكانية 

واجلغرافيا؟
ما أحوج كويتنا اليوم الى (متخصصني في 
كل االجتاهات) للجلوس معا في عصف ذهني 
لوضع خارطة طريق للكويت كي حتافظ على 
نفسها وأهلها وصوال الى هذه السنة ٢٠٥٠. 
هل ستكون مدينة احلريري قد أجنزت؟ هل 

صارت حدودنا الشمالية محمية دوليا؟
من يبقى؟ ومن يزول؟ ومن يذوب؟ ومن 
يدمج؟ اســئلة تخوف وتشيب منها الرؤوس 
املفكرة؟.. احيانا اغمض عيني من هذا التفكير 

(ربي يحفظك يا كويت).
حتمية األمــر هناك حتوالت يا رب تكون 
لألفضل واألحسن؟ العالم يتطور ويقفز ولن 

ينتظرنا!
لكن السؤال: من يضمن لنا بقاء احلال كما 
نحن عليه؟ .. ملاذا هذا الكم من الفساد اآلن؟ 

هذا ما يرعبني!
ما أعرفه قارئي الكرمي ان منطقتنا (حيوية 
واستراتيجية) وبحكم قراءتي للتاريخ ال أراها 
تتحمل حربا عاملية ثالثة فيكفي ما حصل في 
األولى والثانية عدا احلروب التي ما بني بلدين. 

لكن ليس هناك بعيد عن صناع احلروب؟
أول أمر أوجه له النظر «الدميوغرافيا» شفنا 
في سنة ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠م (مواجهة سكانية) 
عجيبة لها محرضاتها من الداخل واخلارج وهي 
«عني اخلطر» فليس من املعقول ان نتحول الى 

(اقلية) وسط بلداننا؟ املؤشرات خطرة جدا!
وغيــر التركيبة الســكانية هناك الركود 
االقتصادي الذي نعيشه واهللا يعلم متى الفرج؟ 
خاصة مع تدهور اســعار النفط! والضغوط 
السياسية التي متارس على الكويت للدفع كما 

هي على بقية دول اخلليج العربي.
موضوع النمو السكاني في الكويت بغاية 

االهمية فإلى أين يتجه؟
آن اآلوان لطي هذا امللف.

انظروا الى معدل الوفيات من اي الفئات؟
تركيبة الكويت ســكانيا في خطر لكثرة 
االجانب وعلى املختصني واملستشارين االنتباه 
لهذا االمر مبكرا! يجب موازنة اجلنسيات وفتح 
املجال جلنسيات جديدة، ملاذا البيض في سلة 

محددة؟
من األمور اخلطرة التي مرت علي باملشهد 
قضية حتوالت املناخ وهذه احلرارة التي تزيد 
كل عام! وما تأثير هــذه احلرارة على بلدنا؟ 

فاالرقام قياسية في الظل.

ومضة: لو كنت املك القرار لقمت اوال بتشكيل 
فريق من «النخب العلمية» ودون (واســطات 
وهذا ولدنا) وعملت دراسة حقيقية عن وضع 
الكويت عــام ٢٠٥٠ من حيث القوى املتوقعة 
والدميوغرافيا واملوارد والعوملة وتبدالت املناخ، 
وما هو القادم من التطورات العلمية في املأكل 

واملشرب واملركب واحلياة بشكل عام؟

آخر الكالم: قارئي الكرمي: أعلم مســبقا ان 
(التوقع) امر صعب جدا لكننا اليوم منلك (عقوال 
بشرية) مخلصة وصادقة ولكن عيبها الوحيد انها 
نظيفة وبعيدة عن القرار احلكومي ألن التوزير 

وغيره من املناصب ال يقبل بهما إال املغامر!
اليوم بكل صراحة الكويت بحاجة إلى جلنة 
علمية من كل التخصصات (مهمتها) اين ستكون 

الكويت عام ٢٠٥٠؟

زبدة احلچي: قارئي الكرمي هذا املقال صعب 
وقته مع كورونا، لكن علينا ان نذكر اصحاب 
القرار اليوم بأهمية وضــع خريطة الكويت 
امامهم وال وقت للمراهنات، أنا وغيري نرى 
التنني قادما بقوة والدب وصل الشام ومتدد 
الى ليبيا والنسر يحوم ويضغط على املنطقة 

رافضا التحالفات وفق مرئياته وخافياته؟
آن األوان ان نحرك مشروع درب احلرير 
في املنطقة الشمالية عاجال غير آجل وأن نفعل 
معاهداتنا العسكرية ونطبق التجنيد، فالكويت 
٧٠٪ من سكانها شباب وهذه نعمة وهم االقدر 

على حمايتها فماذا اعددنا لعام ٢٠٥٠؟
اعرف ان عام ٢٠٥٠ سيكون هناك تغيير 
كبير في كل شــيء خاصة وســائل االنتقال 
والتعريف واألجهزة الذكية املصاحبة لإلنسان!

واهللا ان املوضوع مجرد ان تفكر به يصيبك 
صداع وخوف وال منلك إال الدعاء: اللهم يا ربنا 
احفظ لنا نعمة الكويت من الزوال فكل املرئيات 
في األفق تخوف العاقل فاحفظنا بحفظك مما 

يدور باخلفاء!
غمضوا عيونكم وفكــروا في اوطانكم.. 
أمتنى ان منــارس التفاؤل ان وجدنا اصالحا 
ضد الفساد والفاسدين. يا اهللا.. عام ٢٠٥٠.. ال 
يعلم بواطنه إال اهللا.. نعقلها ونتوكل.. وماكو إال 
العافية.. تكفون وقفوا هذه العبارة نحن أمام 
نكون أو ال نكون! في السابق كان كل كويتي 
يفكر بالعقار خارج الكويت، لكن بعد كورونا 
املواطن متوازن وعرف احلقيقة الباقية، الكل 
مســؤول عن الكويت وحتالفوا مع الشيطان 
من اجل بقاء الكويت.. ارجو استيعاب درس 

االحتالل العراقي!
اللهم احفظ بلدي الكويت وشعبها الوفي.. 
يارب حفظك.. احنــا أمانة العلي القدير.. في 

امان اهللا.

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

ومضات

الكويت عام ٢٠٥٠

اعتماد «التعليم عن ُبعد» جلميع الطلبة مبختلف دول االبتعاث: 
استثناء فصل اخلريف من عدد املواد املسموح بدراستها

أعلنــت وزارة التعليم العالي 
األحد عن استثناء فصل اخلريف 
من العام اجلامعي (٢٠٢٠-٢٠٢١) 
من عدد املواد املسموح بدراستها 
وفــق نظــام (التعليم عــن بعد) 
جلميع مبتعثيها، وكذلك للطلبة 
الذيــن ســيتقدمون الحقا بطلب 
معادلة شهاداتهم. وقالت الناطق 
الرسمي وكيل البعثات واملعادالت 
والعالقات الثقافية فاطمة السنان لـ 
«كونا» إن جلنة معادلة الشهادات 
العلمية ما بعــد مرحلة الثانوية 
العامة قررت في اجتماعها املنعقد 
اخلميــس املاضــي املوافقة على 
استثناء فصل اخلريف القادم من 
عدد املواد املســموح للدراسة بها 

بنظام (التعليم عن ُبعد).
وبينــت الســنان أن املقتــرح 
املرفــوع مــن قطــاع (البعثــات 
واملعادالت) إلى جلنة املعادالت جاء 
بناء على إفادات املكاتب الثقافية 
في دول االبتعاث بتحويل العديد 
من اجلامعات إلى نظام (التعليم 
عن بعد) حتقيقا ملصلحة املبتعثني 
والدارسني على نفقتهم اخلاصة.

وأفادت بأن خطورة األوضاع 
الصحية في كل دول العالم حتمت 
اتخــاذ هــذه القرارات بنــاء على 
توصيــات وزارة الصحــة بعدم 
السفر ومن ثم سيتم استثناء فصل 
اخلريف املقبل مــن العدد احملدد 
في لوائح وزارة التعليم العالي.

ولفتت إلــى أن وزارة التعليم 
العالي اجتمعت مع ممثلي سفارة 
الواليات املتحــدة األميركية لدى 
البالد حــول قــرار إدارة الهجرة 
األميركية األخير بشــأن مغادرة 
الطلبة الدوليني مقار الدراسة هناك 
حال كانت كاملة بنظام (التعليم 

عن بعد) خالل فصل اخلريف.
وذكــرت أن ممثلــي الســفارة 
األميركيــة أجابوا عن تســاؤالت 
حول القرار املشار إليه، موضحة 
أن التنسيق جار مع السفارة حول 
إعداد الــردود على استفســارات 
الوزارة املطروحــة في االجتماع 
متهيــدا لتعميمهــا علــى الطلبة 

بالواليات املتحدة.

«التعليم العالي» أكدت أن التنسيق جاٍر مع السفارة األميركية للرد على استفساراتها لتعميمها على طلبتنا بالواليات املتحدة

فاطمة السنان

خالفات في «التربية» توقف إجراءات جتديد إقامات املعلمني

«التطبيقي» تدّشن بوابة جديدة جلميع خدماتها اإللكترونية

احلربي: حل معوقات مشروع األلياف الضوئية
ألهميته في «التعلم عن ُبعد»

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي د.ســعود 
الــوزارة  احلربــي حاجــة 
ملشــروع وطنــي رائــد مثل 
(األلياف الضوئية) الرتباطه 
بخطــة وزارة التربيــة فــي 
التعليم اإللكتروني والتعليم 
عن ُبعــد، وهو يعتبر جزءا 
من برنامج حكومة الكويت 
اخلاص بالتحول اإللكتروني 
ودورها في اجلهات احلكومية 
التكنولوجيــا في  وإدخــال 
العمــل احلكومــي، ويخدم 
التعليــم فــي الكويــت، مما 
يساهم في تسهيل اخلدمات 
وربــط اجلهــات التعليمية 
واملدارس لتسهيل اإلجراءات 
اإلداريــة وتطويــر العملية 

التعليمية.
جــاء ذلــك مــن خــالل 

وكيل وزارة التربية باإلنابة 
د.بدر بجاد املطيري وم.أحمد 
العبداهللا وم.مصطفى األربش 
من إدارة نظم املعلومات، ومن 
وزارة املواصــالت حضرت 
مشــرفة املشــروع م.معالي 
اجلاســر، ومديــر الشــبكة 

اتخذت فيــه وزارة التربية 
بالســابق خطــوات مهمــة 
بإجنــاز ٨٠٪ من املشــروع، 
وتوقف ألمــور تقنية فنية 
مما أدى إلــى تأخر إجنازه، 
مؤكدا أنه ســيتم حل جميع 
املعوقات اخلاصة باملشروع 
بالتنســيق والتعــاون مــع 
وزارة املواصالت للعمل به 

وتشغيله قريبا.
وبدورها، ذكرت مشرف 
املشروع م.معالي اجلاسر أن 
املشروع طرح عام ٢٠١٢ مبدة 
١٨ شهرا وهدفه ربط جميع 
مدارس الكويت في املناطق 
التعليمية وديوان عام الوزارة 
باألليــاف الضوئيــة، وهي 
شبكة خاصة فائقة السرعة 
يستفيد منها الطالب واملعلم 
واإلداري لتناقــل املعلومات 
إلكترونيا قائلة «إننا في صدد 
متديد هذا املشروع وإجنازه».

الهاتفية من قطاع االتصاالت 
م.مناحــي العتيبي ورئيس 
إدارة  قســم الصيانــة فــي 
الهاتفية م.يونس  الشــبكة 

التركماني.
إن  د.احلربــي  وقــال 
املشروع له أهمية كبيرة، وقد 

أشار إلى أنه يعتبر جزءاً من برنامج احلكومة اخلاص بالتحول اإللكتروني

د.سعود احلربي مترئسا االجتماع

االجتماع الــذي عقده وزير 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالــي د.ســعود احلربــي 
صبــاح أمــس مع مشــرفي 
املشــروع اخلــاص بتركيب 
شبكات األلياف الضوئية من 
وزارة املواصالت، وبحضور 

عبدالعزيز الفضلي

أوقفــت وزارة التربيــة إجراءات 
جتديد إقامات املعلمني، وذلك بسبب 
اخلالف على طريقة ونظام التجديد 
بني قطاعي الشؤون اإلدارية والتعليم 
العام. وفي هذا السياق، كشفت مصادر 

تربوية مطلعة أن القطاع اإلداري طلب 
أن يكــون التقــدمي مبوافقــة املنطقة 
التعليميــة التي يتبعهــا املعلم، مع 
ضرورة أن يحصل املعلم على تأشيرة 
«ال مانع من التجديد» من املراقب ومدير 
الشؤون التعليمية ومدير عام املنطقة 
التعليمية، ومن ثم ترفع إلى القطاع 

اإلداري فــي الــوزارة، إال أن املناطق 
التعليمية بعد إبالغها من قبل وكيل 
قطاع التعليم العام بضرورة أن يراجع 
املعلم مباشــرة القطــاع اإلداري في 
الوزارة للتقــدمي على طلب التجديد 
أوقفت هذه املناطق إجراءاتها ورفضت 

استقبال املراجعني.

وأضافــت املصــادر أن املعلمــني 
املنتهية إقاماتهم قاموا مبراجعة القطاع 
اإلداري وإبالغهم باألمر، غير انه طلب 
منهم التوجه إلى املناطق التعليمية، 
موضحة انه ســيتم رفع األمر لوزير 
التربية حلل املشكلة، متوقعة أن يتم 

حسم األمر اليوم االثنني.

دشنت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب أمس األحد 
بوابــة إلكترونيــة جديدة تتمتع 
مبميزات وخدمات جديدة باستخدام 
أحدث الوسائل التكنولوجية حتت 
مظلة شاملة وبوابة دخول موحدة 
جلميع خدمات الهيئة اإللكترونية.

وقــال مديــر مركــز تقنيــة 
املعلومــات واحلاســب اآللي في 
الهيئــة علي حســني في تصريح 
صحافي انه انطالقا من دور املركز 
في تنظيم عمل الهيئة اإللكتروني 
مت تدشــني البوابــة اجلديدة بناء 
على بيئة تقنية عالية مع ضمان 

تشغيلها على مدار اليوم واألسبوع 
مع مراعــاة أعلى معاييــر األمان 

املعتمدة عامليا.
وأوضح حسني ان البوابة تضم 
العديد مــن املنصات اإللكترونية 
التي تســمح بالتواصل املباشــر 
والســهل بني جميع كوادر الهيئة 

ومنتســبيها وكل مــن يرغب في 
احلصــول علــى اخلدمــات التي 
تقدمهــا الهيئة من خــالل أنظمة 
املعلومــات والتعليم اإللكتروني 
واألنظمة اإلدارية مبا يخدم جميع 
منتسبي الهيئة واملستفيدين من 

خدماتها.

معلمات يرفضن العمل في املنصة التعليمية!
عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية 
مطلعــة لـــ «األنبــاء» أن 
تعمــل  التربيــة  وزارة 
جاهــدة وحتــاول بقــدر 
املســتطاع ترميم املنصة 
التعليمية وإصالح اخللل 
والعطل الذي تعاني منه، 
مشيرة إلى أن هناك العديد 
من الســلبيات في عملها، 
منها تأخير احلصص عن 
وقتها ما يؤدي إلى تداخل 
في الوقت،  وعــدم تفعيل 
املنصــة لكثــرة الضغــط 
عليها ســواء من املعلمني 
أو الطلبة، ناهيك عن نقص 
عدد املعلمات في أغلب املواد 

الدراسية.
وذكــرت املصــادر أن 

وكذلك للوزارة التي تعمل 
على االستعانة مبختصني 
من اجلامعة إلصالح اخللل 

واخلروج من هذا املأزق.
أنــه فــي  وأوضحــت 
الوقــت الــذي حتــث فيه 
وزارة التربية جميع طلبة 
الصف الثاني عشــر على 
سرعة التسجيل في املنصة 
التعليمية لالســتفادة من 
املواد والشروحات ومصادر 
التعلم املوجودة فيها، جند 
عزوفا كبيرا من املعلمات 
عن التدريس في الفصول 
االفتراضيــة عبر املنصة، 
حرصا على خصوصياتهن، 
حيث إن الطالبات ميكنهن 
فتــح الكاميــرات ورؤيــة 
املعلمات ما يسبب اإلحراج 

لبعضهن.

التعليمية، وشكاوى الطلبة 
وأولياء األمور منها، وهو 
ما  يوجب إعادة النظر في 
استخدامها، مشــددا على 
ضــرورة االجتــاه نحــو 
استخدام البرامج املتطورة.
العجمــي أن  وأضــاف 
هنــاك الكثير مــن امللفات 
والقضايا التي مازالت عالقة 
فــي وزارة التربية ومنها 
على سبيل املثال مقابالت 
الوظائف اإلشرافية واعتماد 
الهيكل التنظيمي للتوجيه 
الفني، ناهيك عن تســكني 
الوظائف اإلشرافية القيادية 
والتقييم السنوي، إضافة 
الى مكافأة  األعمال املمتازة، 
داعيا التربية الى ضرورة 
حسم هذه امللفات والقضايا 

التربوية املهمة.

وذكــرت املصــادر أن 
بعض املعلمات ال يستخدمن 
الكاميرات نهائيا في الشرح 
باســتثناء عــرض املــادة 
التعليمية ما يسبب امللل 
والرتابة للطالبات، ويفقد 
عنصر اإلثارة والتشويق 
للطالبــة، الفتة إلى أن من 
أهم ســبل جناح الفصول 
االفتراضيــة هــو التفاعل 
الكبير بني املعلم والطالب.
من جانبــه، أكد رئيس 
جمعيــة  إدارة  مجلــس 
املعلمــني مطيــع العجمي 
أنــه رغــم اجلهــود التــي 
بذلت فــي إنشــاء وإعداد 
إال  التعليميــة،  املنصــة 
أن هناك مشــاكل متكررة 
تواجه اإلدارات املدرســية 
والتواجيه الفنية واملناطق 

«التربية» تستعني مبختصني من اجلامعة إلصالح اخللل في آلية عملها للخروج من املأزق

تضم العديد من املنصات للسماح بالتواصل املباشر والسهل بني جميع كوادر الهيئة ومنتسبيها

مطيع العجمي

بعض الطلبة عند دخولهم 
املنصة يظهر لهم أنه معلم 
وليس طالبــا، إضافة إلى 
تكرار األسماء بني الطالب 
والطالبــات، الفتة إلى ان 
ذلك سبب نوعا من اإلحباط 
للطلبــة وأوليــاء أمورهم 

«احلرس»: استكمال دورة املشاة
املتقدمة بنظام «التعليم عن ُبعد»

عقد معهد تدريب قوات 
احلرس الوطني ورشة عمل 
لتدريب معلمي املعهد على 
نظام التعليم عن ُبعد، بهدف 
استئناف الدراسة في دورة 
املشــاة املتقدمــة للضباط 
بنظــام التعليم عــن بعد، 
حيث سيتم تزويد منتسبي 
الدورة بكل العلوم واملعارف 
والتطبيقيــة  النظريــة 
املتبقية من منهج الدورة من 
خالل الوسائل التكنولوجية 

املتاحة في املنصة.
وقال كبير املعلمني في 
مديريــة التدريــب العقيد 
الركن عــادل حمود محمد 

إن توجيهــات القيــادة العليا في احلرس 
الوطني تركز على استمرار عملية التحصيل 
العلمي وتسخير كل اإلمكانيات والتقنيات 
التعليمية احلديثة جلميع منتسبي احلرس 
الوطني في ظل الظروف الصحية احلالية.

وأضــاف أنــه مت اتخــاذ كل اإلجراءات 

الالزمــة الســتكمال الــدورة، التــي تعقد 
مبشــاركة ضبــاط من اجليــش الكويتي 
وضباط من دول مجلس التعاون اخلليجي 
بنظام التعليم عن بعد خالل الشهر املقبل، 
وهي املرة األولى التي يتم فيها اعتماد هذا 
النظام في احلرس الوطني نظرا للظروف 

الصحية احلالية.

عدد من قيادات ومنتسبي احلرس خالل الدورة


