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د.عبدالعزيز يوسف األحمد

بعد اخلطاب األميري لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
وخطاب سمو ولي عهده األمني الشيخ مشعل األحمد، حفظهما اهللا، 
إلى األمة وبروز مالمحهما على أرض الواقع تسابقت أفواه الكالم 
داخل البالد وخارجها لبّث إحباطات مصطنعة للتشويش على جبهات 
اإلصالح املستمرة مبسيرتها متميزة التحصيل، هذه املسيرة التي 
رأينا جميعا مفادها وهو أنه ال صوت يعلو على خطاب وكلمة القيادة 
ملا فيه مصلحة البالد والعباد مما شــاب جتربتنا خالل السنوات 
املاضية من محطات ومطبات ووقت ضائع وجهد مهجور بنزاعات 

وصراعات الصوت العالي «للتحصيل االرحتالي!».
ولألســف رافق ذلك الهدر خالل الفترات املاضية، الفرقة بني 
أبناء الصف الواحــد، وخلط أوراق حابلها بالنابل بهدف الوصول 
إلى تشتيت اجلهود وسيطرة املغاالة في الساحة السياسية، وضياع 
هيبة السلطتني تنفيذية وتشريعية، حتى برز توجه شعبي محبط 
من جتربتنا الدستورية بسبب بروز إحساس الكثيرين بالغنب والظلم 
وتردي أوضاعنا االقتصادية واملالية، وضياع الفرص االستثمارية، 
بديلها اإلفالس من األســاس لتكون الثروة بعدالة توزيعها منهكة 
األطراف ضعيفة الرخاء عاجزة عن الدواء لكل داء يستشري بجسدها!
هذه الزمرة املتســببة في ذلك التشتيت أزعجها حرية الكلمة 
السامية، ولم يتوقعوا تلك الوقفة احلكيمة بقوة تأثيرها على مفاصل 
مؤسسات الوطن الغالي «حسما وعزما»، والتزال موجات وأمواج 
اإلصالح تواصل مجراها، رغما عن الواهمني الذين متنوا عرقلتها 
لكنهم واهمون، فقيادتنا احلكيمة تواصل املسيرة اإلصالحية التي 
تتكسر على أمواجها وأطراف خيبة حسادها، واهللا ولي الصاحلني 
لنصرة احلق ولو بعد حني بجهود القيادة احلكيمة والشعب الوفي 

بكل نسيجه مرددين «هذي الكويت.. صلوا على النبي».

مع صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســان من األمم املتحدة، 
ارتفعت وتيرة احلديث عن حقوق املرضى والربط بينها في برامج 
الرعاية الصحية مثل سالمة املرضى واألخطاء الطبية، بل والقضايا 

الطبية دون مبررات من املسؤولية الطبية. 
إن من حق املريض تلقي الرعاية الصحية حســب حاجته دون 
متييز، ومن حقه التعرف على هويــة الطبيب املعالج واملمرضني 
والقائمني على رعايته بتسمياتهم الوظيفية وبأسمائهم، فقد تعلمنا 
في كلية الطب أنه عندما يقابل الطبيب املريض ألول مرة فالبد أن 
يعّرف نفسه للمريض قبل أن يبدأ بالتشخيص والعالج، والبد من 
ارتسام االبتسامة على الوجه، حيث إن املعاملة الطيبة للمريض من 

قبل الطاقم الطبي تسهم في عالج أي مرض. 
وكذلك، فإن من حق املريض احلصول على أدويته املناسبة له 
ومعرفة طريقة اســتخدام كل دواء ووقت استخدامه، ويجب على 
الطبيب والصيدلي أن يشرح للمريض مضاعفات األدوية اجلانبية 
ليطمئن عند اســتخدامها، إن حدثت له، ويعرف أن سببها الدواء 
ومعرفــة متى يجب إيقاف هذا الــدواء.  ومن حق املريض أن يتم 
إبالغه بتشخيص مرضه بوضوح وخطة العالج مع استخدام مفردات 
ومصطلحات واضحة ومفهومة وبلغته واإلجابة عن كل األسئلة بهذا 

اخلصوص مع توفير خدمات الترجمة عند احلاجة إليها. 
والبد من شــرح كل الفحوصات التي سيتم إجراؤها للمريض 
واحلفاظ على خصوصيته، إذ إنه من حقه رفض التحدث أو مقابلة 
من ليست له عالقة بالرعاية الصحية، وكذلك يجب احلفاظ على سرية 
املعلومات والبيانات الطبية واالجتماعية، وأال يطلع عليها إال من له 
عالقة مباشرة بالعالج أو من أجل املراجعة الطبية وحتسني األداء. 
ويتطلب اإلفصاح عن أي معلومات خاصة باملريض أو تصويره 
املوافقة اخلطية منه وحســب اإلجــراءات القانونية التي تتبع في 
املؤسسة الصحية، وكذلك من حق املريض املوافقة أو رفض املشاركة 
فــي البحوث الطبية التي من املمكن أن تؤثر على رعايته الصحية 

والتي جترى في املؤسسة الصحية التي يتم عالجه فيها. 
واملريــض يجب عليه أن يقــدم كل املعلومات اخلاصة بحالته 
الصحية مبا فيها األدوية التي يستخدمها واألمراض التي سبق أن 
مت عالجها وحاالت احلساسية والدخول للمستشفى ليتم تشخيصه 
وعالجه بالطريقــة الصحيحة، حيث إن إخفاء بعض املعلومات قد 
يؤثر على كفاءة العالج. والبد من االحترام املتبادل بني الطاقم الطبي 
واملريض وعدم التعدي من أي جانب واتباع اإلرشادات واألنظمة 
اخلاصة باملركز الطبي والتعاون املتبادل، ألن أي مؤسسة طبية لها 

قوانني وقرارات يجب اتباعها واحترامها من اجلميع.
وفي احلقيقة، إن كل شخص منا ممكن أن يكون مكان املريض 
يوما ما، ولذلك يجب على اجلميع مراعاة حالة أي مريض وإعطائه 
حقوقه كاملة، فاحلياة تكون جميلة بالصحة والعافية.. أدام اهللا على 

اجلميع التنعم بالصحة والرفاهية.

خالل زيارتي الى بيروت منذ سنتني التقيت بصحافي باكستاني 
حدثنــي عن قصة حصلت مع صاحبه الصحافي ميرزا يقول: كنت 
في الهند للعمل وفي يوم نزلت من احلافلة فلم أجد محفظتي، كان 
فيها ٩ روبيات ومعها رسالة كتبتها ألمي أعتذر فيها أنني لن أستطيع 
أن أبعث لها مصروف الشــهر، وكذلك ُطردت من عملي، وأمتنى أن 
تدعو لي أن أجد عمال، وهنا وقعت في مشكلة، ليس لدي مصروف 
الشهر، فكانت ٩ روبيات تساوي عندي ٩٠٠ روبية، باعتباري مفلسا، 
ومضت أيام قليلة ووصلتني رســالة من أمي توجست خوفا قبل 
فتحها، البد أنها بعثت تطلب املبلغ الذي اعتدت إرساله شهريا، لكنني 
عندما فتحت الرسالة احترت، كونها حتمل شكرها ودعواتها، وفيها 
كتبت «وصلتني منك ٥٠ روبية، أشكرك، كم أنت رائع يا بني، ترسل 
املبلغ في وقته وال تتأخــر، رغم انهم فصلوك من العمل، أدعو لك 
بالتوفيق وسعة الرزق»، وقد عشت محتارا أليام، من يا ترى أرسل 
مصروف أمي حتى وصلتني رسالة بخط اليد بالكاد تقرأ وكتب فيها 
حصلت على عنوانك من ظرف الرســالة وقد أضفت على روبياتك 
التسعة وبعثتها ألمك حسب العنوان، وبصراحة فكرت ملاذا تنام أمك 
طاوية من اجلوع وأمي شبعى وأنا أحتمل ذنبك وذنبها، سامحني.

العبرة من هذه القصة في الزمن الذي نعيشه ان الزمن اجلميل 
كان جميال بالفعل، حتى من يرتكب اخلطأ يبادر الى إصالح نفســه 
ومن حوله ولعل هذه عبرة ملن يرفعون شعارات في حب الوطن ثم 

يتجاوزون على حقوقه.

يحتج البعض في طرحه بأنه 
أنه  الشعوب، لدرجة  إرادة  ميثل 
يحيل كل مفهوم يطرحه إلى هذه 
الرغبة ويحتج بها، لكن احلقيقة أن 
اإلرادة الشعبية عبارة تعني موافقة 
أغلبية الشعب على أمر واحد، ومن 
السهولة مبكان أن تتمكن الشعوب 
مــن التوافق إذا أدركوا املصلحة 

العامة لوطنهم.
تُقاس اإلرادة الشعبية مبقاييس 
واقعية تتناسب مع حقيقتها وليست 
بآراء شخصية وقناعات داخلية، 
فمن السهولة أن يطرح أحدهم رأياً 
ويدعي أنه إرادة الشعب وأمنياته، 
ولو سألنا أفراد املجتمع عن هذه 

اإلرادة لوجدت العجب العجاب.
هذا ما حدث في وقتنا احلالي 
من رفض احلكومة واإلجبار على 
استقالتها بدعوة اإلرادة الشعبية، 
مع أن الكّم األكبر من الشعب يقدر 
تنازالت احلكومة وتعاملها معه، 
لذا يجب التعامل باملثل فالبد أن 
يفتح أعضاء وممثلو األمة صفحة 
جديدة وااللتزام بالعفو عند املغفرة، 
فنسيان املاضي جزء من التسامح 
املطلوب واملغفرة الصحيحة، ولو 
مت ذلك لوجدت رجاال يقوم عليهم 

بناء الوطن.

إن للنداء اإلنساني شفافيته 
اخلاصة التي تختــرق الوجدان 
والعقول بنبضاته وأحاسيســه، 
ومما ال شك فيه أن هذا العصر 
الذي نعيش فيه غبار الكآبة الذي 
يحمل بني طياته حزنا عميقا وأملا 
فظيعا وأهواال عميقة لزمن تلون 
بوشاح الســواد ألبناء جاحدين 
«عاقــني»، قلوبهــم متحجــرة 
وضمائرهم مبعثــرة وأفكارهم 
ممزقة ونواياهم مقززة جتمدت 
القيم في نفوســهم وســحقت 
األخالق من قواميسهم فأصبحوا 
حوائط صماء متجردين من كل 
ذرات اإلنســانية بكل ما تعنيه، 
فقد تخلى هؤالء بجحودهم عن 
أحبائهم اآلباء واألمهات واألقرباء، 
تخلوا عنهم في ضعفهم وهجروهم 
في كبرهم يذرفون دموع الزمن 
القاسي على صفيح ساخن الذي 
شرخ الوجدان ونثر األحزان بني 
حنايا ضلوعهم التي لم يرحم هؤالء 
األبناء عجزهم وهموم ســنيهم 
املثقلة بأطنان األلم والوحدة، بل 
تركوهم يهيمون بصحاٍر مقفرة 
ليس بها رحمة وال شــفقة حتى 
اليأس ويعشعش في  يتســرب 
خالياهم التي ال ترحم عافيتهم، 
فاحلزن مزقهم والزمن بسكاكينه 

قّطعهم إلى أوصال صغيرة.
أكوام من القهر والذل والهوان 
عاشها هؤالء األحبة بني جدران 
رطبــة وباردة وخاليــة من كل 
العواطف واحلنان واحلب العائلي 
الدافئ داخل أســوار الكآبة التي 
عبارة عن زنزانات سجن داخل 
أسوار الزمن الرديء الذي حطم 
كبرياءهم وجرح ســني كفاحهم 
فالوحدة القاســية شــكلت لهم 
نوعا من املرارة والقلق واالكتئاب 
النفسي الذي يعصر نياط القلب 
حتى اختناقه ويضرب بسياطه 
التي ال ترحم أنفاسهم حتى يظن 

أنها أزهقت أرواحهم.
إن كبار السن بحاجة منا إلى 
ملسة حنان دافئة وقلوب رقيقة 
عامرة باحملبة حتتضن ما تبقى 
من عمرهم الذي يكاد أن يرحل.

وأخيرا، ونحــن نختتم هذا 
املوضوع شــديد األهمية علينا 
أن نوصي الشــباب واألبناء من 
هذا اجليل خيــرا بوالديهم وأن 
يفتحوا قلوبهم لتكون عامرة بحب 
الوالدين واألرحام، وأن يحملوا 
جميــل ما عمل هؤالء اآلباء على 
قمم رؤوسهم ليكون ذلك العمل 
ثمرة حلوة يأكلونها من أبنائهم قبل 
أن يهد احليل أجسامهم ويحني 
الزمن ظهورهم وتتوقف قطرات 
أنفاســهم، واهللا أسأل أن يغرس 
احلب في قلــوب أبنائنا ليكونوا 
رحماء على أهلهم ونبراسا يهتدي 

به اآلخرون.

به قطر مفخرة لنا كلنا أبناء يعرب، 
فقطر لم تســتفرد بهذا النجاح بل 
جعلته لكل العرب قاطبة، فحرصت 
كل احلرص على أن يكون هذا احلدث 
املهم عربيا أكثر منه قطريا، ما جعل 
للعالم العربي تاريخا في كأس العالم 
بدءا من دوحة اخلير في قطر، وقد 
تغلبت علــى كل الصعوبات ورمت 
بعــرض البحر محاولة املشــككني 
بقدرتها على اســتيعاب واستضافة 
هذا احلدث الرياضي املهم، وعلى ضوء 
هذا النجــاح املنقطع النظير حققت 
مكاسب اقتصادية كبيرة أثرت تأثيرا 
إيجابيا على اقتصادها، فكانت على 
موعد مع التاريــخ ومع هذا النجاح 
الذي أبهر العالم بأســره، مبا قامت 
به من تنظيم مميــز، وقد أعاد هذا 
احلدث املهم اللحمة بني أبناء مجلس 
التعاون، وبني العرب جميعا، فشكرا 
لقطر ممثلة بأميرها الشــيخ متيم، 
وشكرا لشعب قطر صغيرا وكبيرا، 

ودمتم ساملني.

حليف الديوك في أكثر اللقاءات.
كما حقق املنتخب الفرنسي خالل 
املباريات هذه، الفــوز في ٧ مباريات 
وتعادل في ٣ مناسبات، بينما لم يحقق 

املنتخب املغربي سوى فوز وحيد.
كان اللقاء األول بني املنتخبني في ٢٨
أبريل ١٩٦٣، وفاز املغرب بهدفني لهدف.

وتعادل املنتخبان بهدفني لكل منهما، 
في عام ١٩٦٦.

وفــي مونديال ٢٠٢٢ فاز املنتخب 
املنتخب املغربي بتألق  الفرنسي على 
األخير العربي أمام أبطال العالم لكرة 
القدم بحضور ٤٠٠ مليون عربي، لتتأهل 
فرنسا للمرة الثانية الى املباراة النهائية 

ملالقاة املنتخب األرجنتيني.
ختاماً، يجــب القول إن املنتخبات 
العربية قطر والسعودية وتونس واملغرب 
أدت بشكل الفت في مونديال استثنائي 
تاريخي ما يؤدي لتفاؤل بظهور عربي 

أفضل في املستقبل بإذن اهللا.

التربية ألن أغلب جتاربها فاشلة، فعلى 
سبيل املثال عام الدمج، نظام املقررات، 

تأنيث مدارس البنني...إلخ.
< < <

٭ ومضة: ردت إدارة العالقات العامة في 
وزارة الداخلية مشكورة على ما نشرناه 
في هذه الزاوية بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٨ حتت 

عنوان «الدائري السابع... يا مرور».
وأوضحت اإلدارة ان قطاع املرور 
والعمليات يبذل قصارى جهوده من أجل 
تنظيم حركة الســير، ورصد املركبات 
املخالفة، على جميع الطرق بكل الوسائل 
املمكنة، ومنها كاميرات املراقبة الثابتة 
واملتنقلــة. وذكرت فــي توضحها ان 
الســابع فإنه توجد  للدائري  بالنسبة 
كاميرات متنقلــة على امتداد الطريق، 
الكاميرات  مع تغيير مســتمر ملواقع 
املتنقلة، كما تقوم اإلدارة العامة للمرور 
واإلدارة العامة لشرطة النجدة بتوزيع 
عدد ٤ دوريات جوالة على طول الطريق 
باالجتاهني، للتأكــد من تطبيق قانون 

املرور على جميع قائدي املركبات. 

األصمعي الذي قال للباسه كل، فلوالك 
ما دخلت الوليمة! احلياة مدرسة، حني 
وجدت املسلمني يتحدثون ويقولون 
أنهم مسلمون، وغالبيتهم إن سئلوا 
عن معنى اإلسالم ال يعرفون اإلجابة، 
إال من رحم اهللا، يعرفون أن اخليانة 
محرمة فتجدهم يخونون، ويعرفون 
أن الكذب والنفاق مبغوضان عند اهللا 
ويكذبون وينافقون، واألدهى واألمّر 
حني جتدهم يتعاملــون مع األجنبي 
املتحضر كأنه مــالك، ومع بعضهم 

البعض كره وحقد وحسد.
عرفــت أن احلياة مدرســة، عند 
معرفتي بأن اإلسالم شيء وتطبيقه 
شيء آخر، عند معرفتي أن غالبية الناس 
ال ينبغي متابعتهم في كل شيء فإن 
أحسنوا نحسن، وإن أساؤوا نعلمهم وال 
نتبعهم، فالقرآن الكرمي يشهد في الكثير 
من اآليات أن أكثر الناس (ال يعلمون، 
أكثرهم ظاملــون، أكثرهم ال يفقهون 

وغير ذلك مما أشار له سبحانه).
نعــم هي مدرســة، فأســاتذتها 
العبر  التجارب، ودروسها  ومعلموها 
والعظات، فكم من جتارب مرت علينا 
كانت قاســية تعلمنا من قســوتها 
وصقلتنا، هذا وبخالف أنها لم تستقم 

ألحد حتى تستقيم لنا.
وتبقى احلياة مدرسة!

النجاح،  ولقد سعدنا كثيرا بهذا 
مثل سعادتنا بصعود املغرب إلى دور 
الثمانية ثم وصلت إلى دور نصف 
النهائي على أرض قطر، فنحن إخوة 
يجمعنا مصير واحد، إن جناح قطر 
جناح لنا نحن الكويتيني، وجناح لكل 
عربي، ولقد دهش العالم بهذا التنظيم 
غير املســبوق والفريــد من نوعه، 
وأعجب أميا إعجاب بهذه االستعدادات 
والتحضيرات الضخمة، وكل ما قامت 

كأس العالم قطــر ٢٠٢٢، حقق الفوز 
في ٤ منها وتلقى هزمية وحيدة أمام 
املنتخب التونسي، في مباراة كانت تعتبر 
حتصيل حاصل بالنسبة للديوك، كما 
كتبت الصحف الرياضية حول العالم.

أما تاريخه الرياضي في املواجهات 
مع املغرب، فقد سبق لهما أن التقيا ١١

مرة، منها ٥ لقاءات رسمية، وكان الفوز 

سؤالنا إلى املســؤولني في وزارة 
التربية بعد مضي ١٨ عاما على تطبيق 
الســلم التعليمي اجلديــد ٥-٤-٣ هل 
مت تقييم التجربــة ملعرفة اإليجابيات 

والسلبيات؟
نرجو من املسؤولني الكرام في وزارة 
التربية اإلجابة عن سؤالنا املهم، لنعرف 
أيهما أحسن السلم التعليمي القدمي أم 

اجلديد؟!
٭ آخر املقال: وزارة التجارب هي وزارة 

العوام، وحينما أصبحت الشــهادات 
العلمية تباع وتشترى من أجل شغل 
مناصــب دنيوية عندما يتم تزويرها 
ليصبح هذا أو ذاك يحمل لقب دكتور، 
مهندس... إلــخ، وغيرها ممن همهم 
وشغلهم البحث عن املناصب ال عن العلم 
النافع، ويداس فيها باملقابل أصحاب 

الفكر والطموح والعلم احلقيقيني.
احلياة مدرســة نعم عندما تعطى 
القيمة ملا يرتديه اإلنســان فيصنف 
بلباســه ومظهره ال بأخالقه وتعقله 
وســلوكه، والعكس صحيح، فإذا ما 
كنت تلبس لباسا لن أقول باليا، ولكن 
عاديــا ال يلقي لك أحد باال، ورمبا قد 
يتم اإلساءة إليك ملجرد أن لباسك ليس 
كمثل لباس بعضهم، وهنا تذكرت وليمة 

خالل حتضيرها لــكأس العالم بكل 
حنكة واقتدار، فهذا النجاح الكبير لم 
يأت من فراغ، ولكنه جاء نتيجة عمل 
متواصل وجهد كبير استغرق ١٢ عاما، 
فتحقق لها النجاح، وحق لها أن تكتب 
باقتدار تاريخا عربيا ملونديال كأس 
العالم، وأن تخط اسمها بحروف من 

ذهب بني دول العالم أجمع. 
النفوس كبارا وإذا كانت 

تعبت في مرادها األجسام

األرجنتني في املبــاراة النهائية، لذلك 
أمتنى لفرنســا أن حتمل كأس العالم 
للمرة الثانية في هذا املونديال املتميز 

واملنظم والعاملي.
أما من حيث األداء، فقد تفوق منتخب 
«الديوك» بدفاعه عن لقبه حامال كأس 
العالم، حيث لعب املنتخب الفرنســي 
٥ مباريــات حتى اآلن فــي مونديال 

من قبل الوزارة؟!
لغاية  منذ اخلمسينيات  الرســالة الثالثة: 
٢٠٠٤م. كان الســلم التعليمــي فــي 
مــدارس وزارة التربيــة ٤-٤-٤ أربع 
للمرحلة االبتدائية وأربع للمتوســطة 

وأربع للثانوية.
لألسف في العام الدراسي ٢٠٠٤م، 
أقرت وزارة التربية سلما تعليميا جديدا 
٥-٤-٣ خمس ســنوات ابتدائي وأربع 

متوسط وثالث ثانوي.

البعض يدخلون حياتنا ويخرجون منها 
سريعا، والبعض اآلخر يعايشنا لفترة 

تاركا بصمات في قلوبنا.
احلياة مدرسة نعم فأنت تتعلم بها 
احترام الناس كيفما كانوا، كونك حتمل 
قيما نبيلــة بداخلك، ليظن اآلخرون 
لألسف أنك مغفل ساذج، وما علموا أن 
اهللا قال لنبيه واخفض جناحك للمؤمنني.

احلياة مدرسة ذلك، وعندما وجدت 
الناس بعيدين كل البعد عن معنى اللطف 
والرحمــة، فيها ظالــم منافق وفيها 
مظلوم، والظالم املنافق ظلمه ونفاقه 
نابع عن ثقافة وتربية بحتة لألسف، 
احلياة مدرسة نعم عندما أصبح اجلاهل 
فيها يســير أمور العالم، ذلك الذي ال 
يســتطيع قراءة جملة يدير شؤون 

كلنا يبحث عن النجاح ويتوق إليه، 
فالنجــاح أمل كل مجد مثابر، ورمبا 
حتقق لهــذا املثابر النجاح ورمبا لم 
يتحقق، فالتوفيق من اهللا تعالى، وليس 
مهما أن تعرف أن هذه الدولة أو تلك 
الدولة ناجحة، فهذا األمر مفروغ منه، 
ولكن املهم أن تعرف كيف استطاعت 
هذه الدولة أن حتقق النجاح، وهذا هو 
بيت القصيد، ثم إن النجاح ذاته ليس 
باألمر الســهل كما يتصور البعض، 
فطريق النجاح ليس مفروشا بالسجاد 
األحمر، وال معبــدا بالزهور، ولكنه 
طريق صعب يحتاج إلى الصبر والتأني 
والتصميم والعزم واحلزم واإلرادة 
القوية، والثبات على الهدف والعمل 
املتواصل بال كلل أو ملل، حتى الوصول 
إلى الهدف املنشود، وإذا توافرت هذه 
األمور سيكون نهاية الطريق النجاح 
بإذن اهللا، شاء من شاء وأبى من أبى.

وكل ما ذكرته قامت به دولة قطر 
الشقيقة بقيادة أميرها سمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني، وشعبها الكرمي، 

املغرب بهدفني  فازت فرنسا على 
مقابل ال شيء، األربعاء ٢٠٢٢/١٢/١٤. 

وقد أبلى املنتخب املغربي بالءً حسناً 
كأول منتخب عربي يصل إلى نصف 
النهائي في مونديال ٢٠٢٢ على أرض 

قطر الشقيقة.
وكان من املتوقع فوز منتخب فرنسا، 
وذلك لعدة أسباب، منها تاريخ فرنسا 
الكأس لعدة مرات  في احلصول على 
واملركزيــن الثاني والثالث، على مدى 

تاريخ كرة القدم الفرنسية.
ولعلي أذكر ببضعة أســطر هذه 
النتائــج، فازت فرنســا بلقب بطولة 
كأس العالــم لكرة القدم ١٩٩٨ و٢٠١٨، 
وجاءت ثانيا خالل بطولة كأس العالم 
لكرة القدم ٢٠٠٦، وحلت باملرتبة الثالثة 
في بطولة كأس العالم لكرة القدم ١٩٥٨

و١٩٨٦ ورابعــا في بطولة كأس العالم 
لكرة القدم عام ١٩٨٢.

وبفوز فرنسا على املغرب ستواجه 

الرسالة األولى: يقولون إن وزارة التربية سوف 
تطبق في العام الدراسي القادم البصمة 
اإلدارية  املعلمني واملعلمات والهيئة  على 

في جميع مدارسها مبراحلها املختلفة.
لذا نناشــد وزير التربية والتعليم 
العالي الدكتور الفاضل حمد العدواني 
عدم االســتعجال في تطبيق البصمة 
باملــدارس، ألن املعلم له مكانة خاصة 
ويجب أن يُعامل مثل معاملة الدكتور في 
اجلامعة والدكتور في املعاهد التطبيقية 
في احلضور واالنصراف بدون بصمة 
وهذا الشــيء مطبق في بعض الدول 
املعلم يبصم،  العربية... ثم شــمعنى 
ودكتور اجلامعة والتطبيقي ما يبصم؟!

الرسالة الثانية: آملني وأحزنني موقف معلم 
مادة العلوم األســتاذ بدر عندما قرر 
االنتقال إلى وزارة أخرى بعد خدمة دامت 
ست سنوات، بسبب جدول احلصص 
العلوم  املرتفع، وبسبب نقص معلمي 
واالجنليزي في املرحلة املتوسطة، وال 
ندري هل يوجد فعال نقص في الهيئة 
التعليمية في هاتني املادتني أم سوء توزيع 

يقول إبراهيم الفقي: في املدارس 
نتعلم الدروس ثم منّر على االختبارات، 
أما في احليــاة فنمّر باالختبارات ثم 
نتعلم الدروس، لذلك دائما ما يتردد 
على مســامعنا «إن احلياة مدرسة»، 
وهي عبارة ذات معنى شاسع ال حدود 
له، معنى من خالله يبدأ فهمك ملشاكل 
احلياة وهمومها وضغوطها في شتى 
مجاالتها، معنى مــن خالله يجب أن 

تتعلم منه كل الدروس والعبر.
الغني  احلياة مدرسة فيها يعيش 
والفقير، ولكــن الفقير ال يوجد من 
ينتبه له إال من رحم اهللا، لذلك جتده 
أحيانا يطلب وّد الغني ويسعى للتقرب 
منه، احلياة مدرسة فبها أصبحنا نرى 
أن كالم الغني يسمع وإن كان جاهال 
لألسف، ويعرض عن كالم الفقير وإن 
كان عاملا، احلياة مدرسة نعم وذلك عندما 
صادفت أناسا انتهازيني، استغالليني، 
يصاحبون األشخاص ألجل مصلحتهم 
التي يدعونها،  الصداقة  وليس ألجل 
وعند انتهاء املصلحة، ال تكاد جتد أحدا 
في جنبك خصوصا عند حدوث النوازل 
إال قليال! وانت الذي كنت تعتقد أن كل 
الناس طيبون ال يكذبون، ال يخونون، ال 
ينافقون، او يتخابثون ويكرهون، وهم 
في املقابل يحملون الضغينة واحلقد في 
قلوبهم ألقرب قريب لهم، لذلك صار 
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