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بني االختبارات الورقية واإللكترونية، هل نقول 
إن األعوام الدراسية القادمة ستحقق طفرة وقفزة 

باجتاه التعليم اإللكتروني؟!
في احلقيقــة، أجبرتنا جائحة كورونا الصحية 
التي غزت العالم على أن نحقق هذه الطفرة مبسيرة 
التعليم، لذلك نحن نقول بل ونؤكد أن االختبارات 
اإللكترونية والتي جنحت في التطبيق العام الدراسي 
املاضــي بجميع املراحل باتــت احلاجة لها حتمية 
هذا العام، ولكن إذا كان التعليم اإللكتروني ناجحا 
لهذه الدرجة علميا وفنيا وتعليميا، فإنه ال مانع من 
تطبيقه على مرحلة ما قبل رياض األطفال وبالتالي 
أطفــال الرياض تكون لديهــم امللكة والقدرة على 
التعامل مع أجهزة التعليم اإللكترونية املستحدثة 
والعمليــة لتحقيق مســيرة تعليمية متكاملة لكل 

مراحل وصفوف التعليم.
الواقع اإللكترونــي أصبح حالة مفروضة على 
احلياة بكل امليادين لذلك نقول ونؤكد على أهمية 
تطبيق التعليم اإللكتروني مع مراعاة التغيير بالنظام 
العام لتصبح املدارس مستقبال مراكز تنوير وإشعاع 
علمي وملتقى لالبتــكارات املهارية ولتنمية روح 
االختراعات العلمية والفنية والثقافية وتكون مبنزلة 
ملتقى لألنشطة العامة ومدرسة الرياضة األكادميية 
واالبتكارية لذلك يحقق التعليم اإللكتروني الشمولية 
بني تنمية القــدرات العلمية والفنية وبذلك يصبح 
طالبنا في املستقبل شخصيات شمولية ألنهم من 

مدرسة االبتكارات التعليمية الشاملة!
يجب علينا وضع مخطط لبناء املستقبل التعليمي 
وفق نظريات يشــارك فيها برملانيون ذوو خبرة 
بالتعليم والقانون والتخطيط االستراتيجي ومبشاركة 
خبــراء في كل املراحل واملياديــن التعليمية ممن 
عملوا ويعملون باملدارس واملعاهد العليا واجلامعات 

بالقطاعني العام واخلاص!
بالتأكيد كانت هذه التجربة العملية فرصة لتحقيق 
الطموح والرؤى التخاذ القرار نحو مستقبل تعليمي 
واعد بدعم جميع اجلهود واإلمكانيات املتاحة للنهوض 
مبســتوى اخلدمات التعليمية واإللكترونية على 

حد سواء.
فهل ينجح التعليم اإللكتروني ويحقق الطموح؟!

يا َمن بأيّام القْدِر.. له امللتجا يا َمن
يا َمن ِمن دش رحمته ِمن كل شر يامن
يا َمن ِمن يستودعه أمره.. عليه يامن

يا َمن في عشقه سكون.. واجمل شعور يكون
يا َمن خير األمر يكون.. ال قال كن ف يكون
يا َمن بني خوف و رجا ندعيه وأملنا يكون

جنّبنا ْكتاب الشمال.. ِسْعداه ِمن يامن

الصبر هو التجلد وحسن االحتمال وهو حبس 
النفس عن اجلزع وشهر الصبر هو شهر الصوم 
ملا فيه من حبس النفس عن الشــهوات. والصبر 
هو الصمود املســتمر على كل ما هو مؤلم نفسيا 
وحتمله بروح عالية ونفس طيبة ودون إظهار أي 

استياء أو انفعال.
وقد ذكر اهللا سبحانه وتعالى الصبر في القرآن 
الكرمي في تســعني موضعا، فقد قال تعالى: (وملا 
برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) «سورة 
البقرة: ٢٥٠»، وكذلك مت ذكــر الصبر وأجره في 
السنة النبوية ألن الصبر له العديد من الفوائد فهو 
سبب التمكني في األرض ويورث الهداية في القلب 
ويثمر محبــة اهللا ومحبة اجلميع ويجعل صاحبه 
يفوز باجلنة وينجو من النار. وإن اهللا ســبحانه 
وتعالى دائما يكون مع الصابرين، فقد قال تعالى: 
(يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصالة إن 

اهللا مع الصابرين) «سورة البقرة: ١٥٣».
وللصبر أشكال وصور متعددة مثل ضبط النفس 
عن الغضب إن كان هناك أي حدث قد يثير الغضب، 
وضبط النفس عن الطمع وضبط النفس عن امللل 
والسأم عند القيام بأعمال تتطلب املثابرة خالل مدة 
محددة وضبط النفس عن اخلوف وضبط النفس 

عن الضجر واجلزع عند حلول املصائب.
وكذلك ضبط النفس لتحمل املتاعب واملشقات 
واآلالم اجلسدية والنفسية وخاصة عن اإلصابة بأي 
مرض، وضبط النفــس عن االندفاع وراء أهوائها 
وغرائزهــا. والصبر على البالء والظلم هو أشــد 
أنواع الصبر ولكن عندما يتذكر اإلنســان أن اهللا 
ال يرضى بالظلم وأن دعوة املظلوم مستجابة فهذا 
يقوي إرادته لتحمل املوقف واملشقة وانتظار الفرج 

من رب العاملني. 
وميكن لكل شخص أن يتعلم أساسيات الصبر 
وذلك بتدريب النفس وتذكيرها بالغاية التي يرغب 
بالوصول إليها ومجالسة املتميزين بالصبر واللجوء 
إلى القراءة عن احلكمــاء والعظماء الذين امتازوا 
بصبرهــم، وأن يقوم بتجزئة أي مهمة صعبة إلى 
مهمات أصغــر إلجنازها تدريجيا وعدم الرضوخ 
ملن يحاول أن يفقده أعصابه، فالصبر ال يأتي إال 
بالتمرين وبالتدريج كأي ســلوك إنساني. وقال 
تعالى: (سالم عليكم مبا صبرمت فنعم عقبى الدار) 

«سورة الرعد: ٢٤».

إنها ليست عنوانا لقصة 
أدبية حتكي تفاصيلها مشاهد 
اللــوردات داخل  حــرب 
املجلــس احلربي اليوناني 
أو الرومانــي في العصور 
إنها اصطالحات  الوسطى، 
بدأ معها الشــعب الكويتي 
كحال شعوب العالم.. قراءة 
الكويتي  السياسي  املشهد 
التي تصب في  والقرارات 
املواطــن وهي  مصلحــة 
القــرارات املعطلة التي من 
أجلها ذهب الشعب الكويتي 
حتت جائحة كورونا لينتخب 

مجلس ٢٠٢٠.
 وهكذا تصبح الصورة 
أكثر  املواطن ضبابية  لدى 
مشــتتة وفي حلقه غصة 
وفــي قلبه حيــرة، كيف 
يقرأ ما يجري بني محاسبة 
الفاسدين وأداء النواب اجلدد 
الذين  املعطلني  املستنفرين 
إلــى اآلن لم تكــن حربهم 
فقط مــع اللــورد رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن، 
اللقب من  وحقيقة سمعت 
الدائرة  أحد املرشحني عن 
اخلامسة في التكميلية، جاء 
ذلك بعد فراغ كرسي النائب 
الذي  الداهوم  الفاضل بدر 
أبطلت عضويته وفق احملكمة 
باتت  الدستورية، وبالفعل 
احليرة في قراءة املشــهد 
السياسي مضطربة للكثير 
منا إال أن أبســط ما يأمله 
املواطن هو املصلحة العامة 
والتنمية املستدامة وال تكون 
إال عبر توحيد الصف الوطني 
ووضع الكويت نصب أعني 
من ائتمنه الشعب على حياته 

وحياة األجيال القادمة.
املطالبة   ومــاذا عــن 
برحيل.. الرئيس اللورد سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد واســتجوابه 
واستجواب د.باسل الصباح 
وزير الصحة واعتباره من 
قبل النواب أن جل قراراته 
كانت تخبطا وغير مدروسة، 
إال أننا في الكويت تعلمنا في 
ضميرنا الوطني أن «نشاهد 

ونشهد باحلق».
 لقد أبلى د.باسل الصباح 
وزير الصحة وطاقمه بالء 
حسنا قياسا مبا رأينا من 
انهيار ملنظومات صحية في 
دول عربية وأجنبية، إال أن 
بعض القرارات عزفت على 
وتر العاصفــة الكورونية، 
وكانت غير مدروسة وفق ما 
يراه الكثير من املواطنني في 
جوانب عدة.. أما أن نسقط 
جميع ما قام به وزير الصحة 
فتلك مجانبة للصواب وإهدار 
قيمة تقدير اجلهد الذي قام 
به وزير الصحة واجليوش 
البيضاء حتت قيادته، ولكن 
هناك بعض التساؤالت تثير 
حفيظتنا، ومنها عدم اتخاذ 
القرار احلاســم باستمرار 
أمام  الكويتية  غلق األجواء 
عــودة العمالة مــن الهند 
العربية،  وجمهورية مصر 
ونحن نسمع ونرى تفشي 
املــرض «املتحور» في تلك 
البلدان كما ســماه األطباء 
في الغرب.. فأي دور تتخذه 
وزارة الصحة بهذا الشأن، 
وماذا عن اجلرعات املطلوبة.. 
ملن تأخــر في أخذ اجلرعة 

الثانية من اللقاحات.
ولكــن ما آســف عليه 
كمواطن كويتي هو احلال 
الذي وصلت إليه السلطتان 
التشريعية والتنفيذية في 
السياســية،  العملية  إدارة 
والعجز عن حــل ما يراه 
النواب والوزراء باملعضالت 
السياسية بينهم، تلك احلال 
الســلطتني،  أعمال  عطلت 
وصوال إلى جلوس البعض 
على مقاعد احلكومة وإثارة 

احلفائظ.
الدســتور  إن احترام   
وشــخص النائب والوزير 
ضمن إطــار التواجد حتت 
«قبة عبداهللا الســالم» بيت 
الكويتي مطلب  الدســتور 
وطني وشــعبي، فالكويت 
أنــف اجلميع  أوال.. رغم 
وحشــد الــرأي العام في 
الشــارع لطرف دون آخر 
السياسية  للعملية  إسقاط 
القومــي وذلك ما  واألمن 
حافظ عليها اآلباء واألجداد 
منذ ١٩٦٢.. وأتســاءل: هل 
التنمية في  ستسير عجلة 
البالد قريبا، أم رهينة برحيل 
«لوردي» السلطتني.. في ظل 
تصريح علني يطالب بحل 

مجلس أمة؟

يفتــرض أن عمل احلكومة على ثالثة 
محاور مختلفة يضعفها أو يقلل من 
عملها أو يؤخرها، ولكن هذا لم يحدث 
رمبا ألن الدعم السياســي للحكومة 
احلالية مطلق، وهو هنا مســتحق بال 
شــك كون األمور ال حتتمل القسمة 
على اثنني، ويجب أن تكون كل األمور 

واضحة وضوح الشمس. 
< < <

رغم ظروف تشكيل احلكومة وما 
صاحب بداية تشكيلها من أحداث في 
البرملان ورغم اخلالف واالختالف مع 
معارضيها في األيام األولى، إال أن هذه 
احلكومة وفيما يبــدو حكومة إجناز 
قانوني، واأليام القادمة ســتوضح ما 
أعني من أن امللفات التي حتملها ثقيلة 
جدا وشديدة احلساسية، وأي اختالل 
في معاجلتها ميكن أن يؤدي إلى أزمة، 
غير أن ذلك لم يحدث بعد، واالعتقاد 
هنا أن غلق هذه امللفات وبشكل قانوني 
سليم على يد احلكومة احلالية سيكون 

هو النجاح املطلق.

لرؤية ٢٠٣٠ وما حتقق منها قبل ذلك 
العام.. فقراته حتمل الكثير والعديد من 
اإلجنازات التي أجنزت وأصبحت حقيقة 
في اململكة العربية السعودية قبل رؤية 
٢٠٣٠: الغطاء الزراعي.. تنوع وتعدد 
الرياضات والهوايات.. األماكن السياحة.. 
العقاري..  البنك  اإلسكان والتعمير.. 
اكتشافات مدن أثرية وكهوف وغيرها 
من مناطق سياحية مت اكتشافها والعمل 
على إظهارها لتصبح قبلة سياحية ملن 
أراد الثقافة وعبق احلضارة.. البلدية.. 
ذوو االحتياجات اخلاصة... املهارات... 
األعمال اخليرية وغيرها من إضاءات 
يضيئها برنامج «سني» في كل حلقة 
جند التنوع والتعدد والتميز والتطوير 
في املواضيع واإلجنازات لنرى رؤية 

السعودية ٢٠٣٠ حقيقة.
مسك اخلتام: نعم هو سؤال البد على 
الكل أن يسأله لنفسه يوميا من أجل 
التحسني واالرتقاء والتطوير لوطنه وله 
أيضا: فاسأل نفسك.. واطرح «سني»؟ 

ما دورك بالتحسني؟ من أجل اآلتي.

فال يعقــل أن حتترق اإلطارات مرات 
عديدة، والبد أن حتــاط هذه املنطقة 
بسياج حتميه وزارتا الداخلية والدفاع 
وكذلك احلرس الوطني ومتنع االقتراب 
منه، وقد نبهت الصحافة إلى إمكانية 
اشتعال هذه اإلطارات بفعل فاعل، فهل 
كتب علينا أن نتنفــس هواء ملوثا؟! 
هل كتب علينــا أن ندفع ثمن أخطاء 
حكومــات ضعيفة ومجالس ال هم لها 
إال االستجوابات وتصفية احلسابات 
الشخصية، ومع األسف بيئة الكويت 

ال تسترعي انتباه هؤالء املسؤولني.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها 
وشعبها ومن عليها من املخلصني، وبارك 
لنا في هذا الشهر الفضيل، واجعلنا فيه 
من الفائزين، واشف مرضانا ومرضى 
املسلمني، وارحم موتانا وموتى املسلمني، 
وعّجل اللهم بانقشاع هذه القمة لتعود 
األمور إلى ما كانت وأحسن في جميع 

دول العالم.. اللهم آمني.

نفسه ملاذا اختفت األصوات التي كانت 
التســاؤالت  للتطعيم عن هذه  تدعو 

املستحقة؟ أفيدونا. 
< < <

رسالة عاجلة لوزارة األوقاف: سبق 
أن حددت موعدا لصــالة القيام يبدأ 
في الســاعة ١٢ بعــد منتصف الليل، 
ولكن املالحظ أن هناك بعض املساجد 
غير ملتزمة بهــذه التعليمات، فهناك 
مساجد تصلي في الساعة ١٢:٣٠ وأخرى 
في الســاعة الواحدة، كذلك هناك أمر 
مهــم يجب أن يتقيد بــه األئمة وهو 
االلتــزام بتطبيق  حث املصلني على 
االشتراطات الصحية داخل املسجد، 
منها التباعد اجلســدي ولبس الكمام 
وإحضار سجادة خاصة مع كل مصٍل، 
ومنا إلى املســؤولني كثفوا جوالتكم 
وتأكدوا من مدى االلتزام بالتعليمات 

واالشتراطات.

أعلى مستوى، وكما ذكرت احلكومة 
كما يبدو ومن خالل عملها وحتركات 
فريقها جنحت في حلحلة امللفات حتى 
اآلن، صحيح أن بعض األمور تتجاوز 
حدود السياسة العقالنية ولكنها انتهت.

وبغض النظر عن اخلالف احلكومي 
- البرملاني، تعمل احلكومة على ثالثة 
أوجه: دســتوري في مواجهة مجلس 
األمة، وقانوني مع ملفات التحقيق التي 
جتريها، وتنفيذي كون هذا عملها، كما 

محمد بن سلمان، حفظه اهللا ورعاه، 
في مقابلته التي بثت عبر التلفزيون 
الرســمي للملكة وقامــت العديد من 
القنوات اخلاصة ببثها.. واليوم وأمس 
وغدا عندما نشاهد برنامج «سني» جند 
أن حوار سمو ولي العهد األمير محمد 
بن سلمان، حفظه اهللا، حقيقة ملموسة 
هذا هو اإلعالم.. «السياسة واإلعالم 

وجهان لعملة واحدة».
برنامج «سني» ما هو إال بانوراما 

رئيس قوة اإلطفاء الرئيس خالد املكراد 
أن هذا العمل متعمد وأدى إلى احتراق 
ما يقــارب املليوني إطار، وقد حتمل 
رجال املطافئ العبء والتعب مشكورين 
حتى إخماد هذه النيران، وقد أصيب 
بعض رجال اإلطفاء باإلجهاد احلراري.
 البد من وزارة الداخلية أن تراقب 
الوضع مبكان اإلطارات مراقبة كبيرة، 

في وزارة الصحة: لقاح أكسفورد املدة 
الزمنية الفاصلة بني اللقاحني انتهت ولم 
تصل أي رسالة تذكير مبوعد اجلرعة 
الثانية حتى اليوم ملاذا؟ وما هي األسباب؟
هل هناك ضرر على صحة متلقي 
اجلرعة األولى في حــال عدم توافر 
الثانية، والسؤال الذي يطرح  اجلرعة 

مجلس األمة، وقانونية مع امللفات املوكلة 
مبعاجلتها، وحتى اآلن الواضح أن الفريق 
امللفات جنح  بإدارة  املكلف  احلكومي 
حتى اآلن في وضع قواعد للسير بخطى 
حلحلت كل املعضالت سواء السياسية 

أو القانونية أو حتى الدستورية.
< < <

ال أعتقد أن حكومة سابقة مرت مبا 
متر به احلكومــة احلالية، وهذا ليس 
حتديا فقط بل اختبار سياســي من 

البرنامج ال يحاكي فئة محددة ومعنية! 
نعم تلك هي املتعة ومتيز البرنامج الذي 
يعكس حضارة وثقافة ورؤية اململكة 
العربية الســعودية ٢٠٣٠ ليس فقط 
ألهل اململكة بل للعالم بأكمله.. ليقول 
لهم: «ها هو مستقبل اململكة العربية 

السعودية».
باألمس كانت حروف مقالتنا حتاكي 
بعض األجزاء التي حتدث عنها سمو 
ولي عهد اململكة العربية السعودية األمير 

جميعا اكتمال عملية نقل اإلطارات إلى 
املردم اجلديد، قام املخربون بإشعال 
حريق جديد في هذه اإلطارات مبنطقة 
الســاملي بعد أن كانوا فعلوا فعلتهم 
في إشــعالها أكثر من مرة في منطقة 

«رحية» باجلهراء.
ولألسف، ساهمت الرياح في زيادة 
اشتعال احلرائق في هذا املردم، وحتدث 

صحي، إضافة إلى التزامهم باالشتراطات 
املفروضة في جهة الوصول بدال من هذا 
القرار الذي قد يكون مخالفا للدستور 

الذي يكفل للمواطن حرية التنقل. 
< < <

أخيرا هنــاك أزمة تلوح في األفق 
وبحاجة إلى توضيح من قبل املسؤولني 

تعتبر احلكومة احلالية مختلفة جدا 
عن جميع احلكومات السابقة، إذ إنها 
تعمل ومنذ تشكيلها على ثالثة محاور 
وهو ما لم يسبق حلكومة سابقة أن مرت 
به، واحملاور الثالثة هي أوال: مواجهة 
األمة واملعارضة املشاكســة،  مجلس 
وثانيا: معاجلة ملفات الفساد التي بدأت 
منذ انطالقتها، وثالثا: العمل التنفيذي 

في البالد. 
لم يسبق حلكومة أن تعاملت بهذا 
الشــكل الثالثي، ولكن يبدو أن قدر 
احلكومة احلالية أن تكون حتت رهن 
ضغــط وحتى اآلن التزال ممســكة 
السياســي وبشكل  الوضع  بأطراف 
أقرب إلى الهدوء، رغم خطورة بعض 

امللفات وحساسيتها. 
< < <

الواضح أن قدر احلكومة احلالية هو 
املواجهة على كل األصعدة، وسياسيا، 
حتى اآلن جنحــت في العبور بكل ما 
حتت يدها من ملفات، واحلكومة - وال 
شــك- أمامها معضالت دستورية مع 

تبدأ سطور مقالتنا من حيث انتهت 
حروفنا في مقال أمس «يا بخت عينكم 
يا أهل اململكة»: «تلك الســطور جزء 
قليل ملا قام ســمو ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان آل سعود وما ذكره 
في لقائه.. وحروفه جند حقيقتها في 
برنامج «ســني » الذي يبث يوميا في 
شهر رمضان املبارك على إحدى القنوات 
اخلاصة.. ما نقول غير «يا بخت عينكم 
يا أهل اململكة»... تلك كانت خامتة مقالنا 
باألمس واليوم نبدأ سطور مقالتنا من 

حيث انتهينا:
برنامج «سني» من تقدمي وإشراف 
عام املبدع واإلعالمي أحمد الشقيري.. 
يبث البرنامج يوميا طيلة شهر رمضان 
املبارك على قنــاة MBC.. وإذا قمنا 
بتصنيف البرنامج سنجد أنه شامل لكل 
شيء «اجتماعي.. رياضي.. اقتصادي.. 
سياسي.. صحي.. ترفيهي.. سياحي..» 
وغيرها من املجاالت وأهم تلك املجاالت 
زرع الهوية الوطنية.. وإذا أردنا حتديد 
الفئة الذي يخاطبه برنامج «سني» فإن 

إن املرء ليعجــب مما يجري على 
أرضنا الكويت من التسيب واإلهمال 
وتلوث البيئة التي حبانا اهللا بها، وقد 
عانينا من التسيب واإلهمال في محطة 
التي لوثت  مشرف للصرف الصحي 
البر والبحر وقتلت الكثير من ثروتنا 
السمكية والكائنات احلية ولم نتعظ ولم 
نبادر ولم نخطط ولم نشاهد حتركا 
جديا حلل هذه املشكلة، ماليني اإلطارات 
التي كانت تتجمع حتى صارت جباال 
حتجب الرؤية في اجلهراء وتركت في 
العراء وكان من املمكن االستفادة منها 
وإعــادة تدويرها فهي متثل ثروة في 
كثير من دول العالم التي تعرف كيف 
تستفيد من النفايات والبقايا الصناعية 
بإعادة تدويرها، أما عندنا فقد اشتعلت 
فيها احلرائــق بفعل فاعل وتنقل إلى 
مكان آخر، ومارس املخربون هوايتهم 
في التخريــب عندما حلقوا اإلطارات 
إلــى مردمها اجلديــد، وبينما ننتظر 

الوزراء  اعتمد مجلس  قبل يومني 
توصية صادرة من السلطات الصحية 
تتمثل في اقتصار السفر للخارج على 
املواطنني املطعمني دون غيرهم، علما بأن 
التطعيم في جميع دول العالم اختياري 

وليس إجباريا!
كان الواجب علــى من يدير ملف 
كورونا أال يحرج احلكومة مبثل هذه 
التوصية واالكتفاء فقط بإلزام املسافرين 
باإلجراءات الصحية املتبعة في املنافذ 

عند املغادرة أو الوصول. 
هناك إجراءات تطبقها وزارة الصحة 
على املواطنني القادمني من غير املطعمني 
تتمثل في احلجر املؤسسي إضافة إلى 
إجراء فحص pcr مرتني خالل مدة احلجر 

تعفي عن هذا القرار املتسرع. 
كان األولى على السلطات الصحية أن 
تفرض على غير املطعمني الذين يرغبون 
بالسفر ضرورة استخراج بوليصة تأمني 
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