ذكرى تشحذ الهمم
احتفلت الكويت في األيام القليلة املاضية بذكرى
األعياد الوطنية ،حيث عيد االستقالل الـ ،59وعيد
التحرير الـ ،29وهذه االحتفاالت والفعاليات السنوية
تعد مبثابة االنطالقة السنوية املتجددة لشحذ الهمم
واستنهاضها ،وترسيخ قيم الوالء والعرفان واالنتماء إلى
هذا الوطن العزيز.
إن هذه املناسبة السنوية التي عندما تأتي جتعلنا
نتذكر بكل فخر وحب كفاح األجداد ،الذين كان لهم
الفضل العظيم ،واجلهد الكبير فيما نحن فيه من سالم
ووئام ورفاه ،فقد تركوا لنا إرث ًا ضخم ًا من األمجاد ،يتطلب
منا أن نبذل جهود ًا كبيرة في سبيل تنميته ،وتطويره
واحملافظة عليه.
ولذا فإن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
تسعى جاهدة بكل قيادييها ومدرسيها ومدربيها ومنتسبيها
جميع ًا إلى جعل التعليم الكفء ،واملتطور منهاج ًا لها،
متاشي ًا مع تنفيذ الرؤية السامية “كويت  ”2035حلضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح  -حفظه الله ورعاه . -
إن األعياد الوطنية للبالد ليست فقط لالحتفاالت
والكرنفاالت ،وإمنا أيض ًا وبدرجة أهم هي رسالة وطنية،

وذكرى سنوية متثل احلث على املزيد من العمل ،ومواصلة
اجلهد من أجل الدفع بهذا البلد الكرمي الغالي إلى
مصاف الدول املتقدمة ،كما أنها تعتبر جتديد ًا للعهد
على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية التي تعد طريقنا
األهم للمحافظة على قوة هذا البلد ،فبتوحيد الصفوف
ومتاسكها تقهر الصعاب ،وتزول األخطار.
واألعياد الوطنية السنوية كذلك هي فرصة لكل
الكويتيني في كل املواقع ملراجعة النفس ،والنظر فيما
قدمنا للوطن ،وفيما سنقدمه في السنة املقبلة -بإذن الله
تعالى ،-وهي كذلك فرصة كبيرة ألبنائنا الطلبة ،ونقطة
حيوية لهم تعطيهم قوة الدفع الالزمة ،ملواصلة الدراسة
بجدية ،والصبر على التعلم ،واملثابرة حتى التفوق ،من
أجل أن يخدموا هذا الوطن الغالي في املستقبل ،ولكي
يكونوا عند حسن الظن بهم.
إن حب الوطن ،والعمل على رفعته ،وخدمته في أي
موقع كان هو من الثوابت التي حثنا عليها ديننا احلنيف،
ومن جوهر الضمير ،وأوجب أفعال اخلير ،فاإلتقان في
العمل محبوب ،وإفساده مذموم ،فلنكن خير مثال في حب
الوطن ،والتمسك بتقدمه ،والعمل على رفعته.

صناع املستقبل

رئيس التحرير

د .علي فهد املضف
مدير التحرير

سهـ ــام العنــزي

العدد السادس  -السنة الثامنة والثالثون -فبراير 2020

نائب مدير التحرير

إعالمية شهرية يصدرها مكتب العالقات العامة واإلعالم  -الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

شيخة العازمي
سكرتير التحرير
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الكويت احتفلت بعيديها
الوطني الـ 59والتحرير الـ 29
تحت راية قائد العمل اإلنساني

و1ثc� qل pا�ôتHا� ‰ال�cر Èال? 29لعيد الت�رير منا�بة مهLة �د Îا في التاري aالكويتي ¨ والتي √ثب�√ Xناƒها في م�نة الeGو √�هم شعب ô
1ك√ sن يهeم ¨ و1 ôك√ sن يتنا“ ‰ع� sرا» √ر{ tوو�ن ¨ tوا�تطاع Xالكوي Xفي هcا اليوم ا(صو ‰عل vالت�رير م� sراث sالeGو العراقي الGاشم
ال Ícا�ته� pياد… البالد وا�تبا√ Õر{ها في م�اولة ياzسة لط fLهويتها وو�ودهاÆ

12

و��Qي ه Ácا�ôتHاôت في √عقا» √�وا¡ ا�تHالية √يCا �ال�cر Èال? 14لتولي �Cر… ا�ب السLو √مير البالد الAي aبا Õا_�Lد ا'ا�ر
الصبا tEH�- Õالل tورعا -Áمقاليد ا(كم و�ولي �Lو الAي� aوا· ا_�Lد ا'ا�ر الصبا Õوôية العهد  tEH�-اللÆ-t
و�د√ت دولة الكوي Xا�تHالها �العيد الو�ني ا_و ‰في  19يو�يو عام  ¨ 1962و√قيم �ه Ácا*نا�بة �ينها عر÷ عسكر� Íبير في ا*طار القد.
åÆدروا“… البريعصي åالواق lقر»
وفي –ل pاليوم √لق vا_مير الرا� qالAي aعبد الل tالسالم الصبا� ÕلLة قاò ‰إن دولة الكوي� Xستقب qال�cر Èا_ول vلعيدها الو�ني �قلو» ملRها
البه�ة وا(بور 0ا �ق oالل tلAعبها م sع …eو�رامة و�Hوس �لها ع1eة ومCي في السير قدما في �نا¡ هcا الو� ¨ sوالع� qLرو Õوثا�ة 0ا ي�قo
_�نا tzالرفعة والرفاهية والعدالة ا�ôتLاعية 'Lي lا*وا�نÆ å5
وشرع Xدولة الكوي Xمن cعام  1962في �دعيم �Eامها السيا�ي �A�Sا¡ م�ل�Q� fيسي مهLت tإعداد د�تور لنEام �كم ير�ك eعل vا*باد∆
الد1قرا�ية ا*واLzة لواق lالكوي Xو√هدافهاÆ
وم�√ sر“ ما √ Áe$ا*�ل fالت�Qيسي مAرو Ÿالد�تور ال Ícاد‚ علي tا_مير الرا� qالAي aعبد الل tالسالم الصبا�√ò Õو الد�تور åفي �وفLبر
 1962لتد� qالبالد مر�لة الAرعية الد�تورية إ– �رت √و ‰ا�ت�ا�ات �Aريعية في  23يناير عام 1963
و√e$ت البالد الكثير عل� vري oالنهCة الAاملة من cف�ر ا�ôتقال� ‰ت vاليوم عل vمد√ Èعوام متال�قة ¨ وم XCعل� vري oالنهCة واôر�قا¡
ال Ícر�Lت� tط vا�üا¡ وا_�داد و�ا�عت tهLم الر�ا ‰م�√ sنا¡ دولة الكوي� Xل nقياد�ها الرشيد…ÆÆ
ومن cا�تقال ‰دولة الكوي Xوهي �سع vإل vا�تها� Ãيا�ة �ار�ية معتدلة ومتوا“�ة ¬�� …cاH�ôتا Õوالتوا� qريقا ¨ و�اإل1ان �الصداقة
والسالم مبد√ ¨ و�التنLية البAرية والر�ا¡ اôقتصاد ÍلAعبها هدفا في إ�ار م sالتعاون م lا*نLEات اإلقليLية والدولية ودعم �هودها و�طلعا�ها
��و √م sوا�تقرار العالم ورفا Áورقي الAعو» �افةÆ
وا�تطاع Xالبالد √ن �قيم عالقات متينة م lالدو ‰الAقيقة والصديقة �� qCHيا�تها الراzد… ودورها ا*Lي�� eو �طوير التعاون ا*Aتر„ ¨
وم� sال ‰دورها ا*Lي eفي �عeي eمسير… م�ل fالتعاون ا)لي�ي ودعم �هود ا*�ت lLالدولي ��و إقرار السلم وا_م sالدولي 5واôلتeام �الAرعية
الدولية والتعاون اإلقليLي والدولي م� sال ‰ا_ 3ا*ت�د… ¨ ومنLEا�ها التا�عة و�امعة الدو ‰العر�ية ومنLEة ا*9Rر اإل�المي ومنLEة دو ‰عدم
ا��ôيا“Æ
�Lا �ر Xدولة الكوي Xمن cا�تقاللها عل� vقد .ا*ساعدات اإل�سا�ية ورف lالEلم ع– sو Íا(ا�ة �ت� vات الع qLاإل�سا�ي �Lة مL� sا�ها
إ– � -كر .ا�ب السLو √مير البالد م sا_ 3ا*ت�د… �تسLية �Lوò Áقاzدا للع qLاإل�سا�ي åودولة الكويò Xمر�eا للع qLاإل�سا�ي åفي �بتLبر
عام 2014
ولم يك sفبراير شهرا عاديا في �اري aدولة الكوي_ Xن ا*نا�بات الو�نية التي �قام فيA� tك qعالمة فارقة ي�ب الوقو· عندها � qعام والت�cير
��Qداثها ودور ر�اôت الرعي qا_و ‰و��Cيا�هم م q�√ sا�تقال ‰الو� sو�نا tzفهو �اري aمAر·  ôينس vر� tLا�üا¡ وا_�داد ¨ ويوا qمسير�t
ا_�نا¡ �يال �عد �يÆq
وشهدت ا�ôتHاôت �ا_عياد الو�نية مرا� qعد… لك qمنها �صويتها و�Lالها ومرت �العديد م sالتGييرات عبر التاري ¨ aم�سد… –�ريات
و√ياما �Lيلة م�Hور… في الو�دان �د¡ا م� sتينيات القرن ا*ا{ي �ت vوقتنا ا(اليÆ
و�cل pا_مر في السبعينيات والثLا�ينيات إ– �ا� Xا�ôتHاôت �العيد الو�ني �قام عل vامتداد شار Ÿا)لي Zالعر�ي A0ار�ة م�تل nم�Rسات
الدولة العامة وا)اة و�ان �ال» و�البات ا*دارس يAار�ون في ه Ácا�ôتHاôت إ{افة إل vالHر‚ الAعبية �Lا �ان ;افEات الكوي Xالنصيب
ا_�بر م sه Ácا�ôتHاôتÆ
وفي عام  1985و0نا�بة مرور ر� lقرن عل vا�ôتقال - ‰إعداد �ا�ة العلم 0وقعها ا*Lي eوالقريب م sشا� Tالب�ر إلقامة ا�تHاôت العيد
الو�ني و -رف�√ lو� ‰ارية لعلم دولة الكوي Xفي ه Ácالسا�ة ولهcا �Lي� Xا�Lها و�قدر مسا�تها » √ 100ل nمتر مر�� lقريبا ويص qار�HاŸ
السارية إل 36 vمترا �قريباÆ
و�عي gدولة الكوي Xه Ácا_يام ا�تHا�ôها في � qالقياد… ا(كيLة لسLو √مير البالد الAي aبا Õا_�Lد ا'ا�ر الصبا tEH�- Õالل tورعا-Á
و�Lو ولي العهد الAي� aوا· ا_�Lد ا'ا�ر الصبا tEH�- Õالل -tوالتHا· الAعب �و ‰ه Ácالقياد… ا(كيLة لتCLي �سHينة هcا البلد ��و شا�T

حسام الشيخ
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أسرة التحرير

ارتدت مبرافقها ومناطقها أبه vحلل الفر Õوالزينة إحياء لهذ Áالذكرى

عباس الري

الكويت احتفلت بعيديها الوطني الـ 59والتحرير
الـ 29تحت راية قائد العمل اإلنساني

أبرار العلي
احتفلت دولــة الكويت يومي  25و 26من فبراير بالذكرى التاسعة وا)مسني للعيد الوطني¨
والذكرى الـ 29لعيد التحرير .
وي�سد عيد االستقال ‰أعEم معاني وقيم االنتماء للوطن ¨ وقيادته الرشيد… ¨ وارتدت البالد
مبرافقها ومبانيها ومناطقها أبه vحلل الفر Õوالزينة إحياء لهذ Áالذكرى العطر….

و? 1ث??c??� qل?? pا??�ôت????Hا� ‰ال�cرÈ
ال? 29لعيد الت�رير منا�بة مهLة �د Îا
في التاري aالكويتي ¨ والتي √ثب�√ Xناƒها
ف??ي م�نة ال?e??Gو √�?ه??م شعب 1 ôك√ sن
يهeم ¨ و1 ôك√ sن يتنا“ ‰ع� sرا» √ر{t
وو�ن ¨ tوا�تطاع Xالكوي Xفي هcا اليوم
ا(صو ‰عل vالت�رير م� sراث sالeGو
العراقي الGاشم ال Ícا�ته� pياد… البالد
وا�تبا√ Õر{ها في م�اولة ياzسة لطfL
هويتها وو�ودهاÆ
و�????�Qي ه ?? Ácا? �ôت ???Hاôت ف??ي √عقا»
√�???وا¡ ا�تHالية √ي ???Cا �??ال????�cر Èال?14
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احتفلت دولــة الكويت يومي  25و 26من فبراير بالذكرى التاسعة وا)مسني للعيد الوطني¨

والذكرى الـ 29لعيد التحرير .
وي�سد عيد االستقال ‰أعEم معاني وقيم االنتماء للوطن ¨ وقيادته الرشيد… ¨ وارتدت البالد
مبرافقها ومبانيها ومناطقها أبه vحلل الفر Õوالزينة إحياء لهذ Áالذكرى العطر….
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ارتدت مبرافقها ومناطقها أبهى حلل الفرح والزينة إحياء لهذه الذكرى

الكويت احتفلت بعيديها الوطني الـ ٥٩والتحرير
الـ 29تحت راية قائد العمل اإلنساني

احتفلت دول��ة الكويت يومي  25و 26من فبراير بالذكرى التاسعة واخلمسني للعيد الوطني،
والذكرى الـ 29لعيد التحرير .
ويجسد عيد االستقالل أعظم معاني وقيم االنتماء للوطن  ،وقيادته الرشيدة  ،وارتدت البالد
مبرافقها ومبانيها ومناطقها أبهى حلل الفرح والزينة إحياء لهذه الذكرى العطرة.

ومي �ث��ل ك��ذل��ك االح��ت��ف��ال بالذكرى
الـ 29لعيد التحرير مناسبة مهمة جد ًا
في التاريخ الكويتي  ،والتي أثبت أبناؤها
ف��ي محنة ال�غ��زو أن�ه��م شعب ال ميكن أن
يهزم  ،وال ميكن أن يتنازل عن تراب أرضه
ووطنه  ،واستطاعت الكويت في هذا اليوم
احلصول على التحرير من براثن الغزو
الغاشم الذي انتهك سيادة البالد واستباح
أرضها في محاولة يائسة لطمس هويتها
ووجودها.
وت��أت��ي ه ��ذه االح �ت �ف��االت ف��ي أعقاب
أج���واء احتفالية أي �ض��ا ب��ال��ذك��رى الـ14

< كان االحتفال األول باالستقالل
في الـ  19من يونيو عام  1962بعرض
عسكري كبير

العدد السادس -فبراير 2020
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ل�ت��ول��ي ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د اجلابر
الصباح -حفظه الله ورع��اه -مقاليد
احل �ك��م وت��ول��ي س �م��و ال �ش �ي��خ نواف
األح �م��د اجل��اب��ر ال �ص �ب��اح -حفظه
الله -والية العهد.
وبدأت دولة الكويت احتفالها
بالعيد ال��وط�ن��ي األول ف��ي 19
يونيو عام  ،1962وأقيم بهذه
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ح �ي �ن �ه��ا ع ��رض
عسكري كبير في املطار

العدد السادس -فبراير 2020

القدمي الواقع قرب «دروازة البريعصي».
وف��ي ذل��ك اليوم ألقى األمير الراحل
الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة قال
«إن دولة الكويت تستقبل الذكرى األولى
لعيدها ال��وط�ن��ي بقلوب ملؤها البهجة
واحل�ب��ور مب��ا حقق الله لشعبها م��ن عزة
وك��رام��ة ون �ف��وس كلها ع��زمي��ة وم�ض��ي في
السير قدما في بناء هذا الوطن  ،والعمل
ب ��روح وث��اب��ة مب��ا يحقق ألب �ن��ائ��ه الرفعة
والرفاهية والعدالة االجتماعية جلميع
املواطنني» .
وشرعت دولة الكويت منذ عام 1962
في تدعيم نظامها السياسي بإنشاء مجلس
تأسيسي مهمته إعداد دستور لنظام حكم
يرتكز على املبادئ الدميقراطية املوائمة
لواقع الكويت وأهدافها.
العدد السادس -فبراير 2020
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وم ��ن أب���رز م��ا أجن���زه املجلس
التأسيسي مشروع الدستور الذي
ص��ادق عليه األمير الراحل الشيخ
ع �ب��د ال��ل��ه ال��س��ال��م ال��ص��ب��اح «أب ��و
الدستور» في نوفمبر  1962لتدخل
البالد مرحلة الشرعية الدستورية إذ
جرت أول انتخابات تشريعية في 23
يناير عام 1963
وأجنزت البالد الكثير على طريق
النهضة الشاملة منذ فجر االستقالل
حتى اليوم على مدى أعوام متالحقة ،
ومضت على طريق النهضة واالرتقاء
ال��ذي رسمته خطى اآلب ��اء واألج ��داد
وتابعته همم ال��رج��ال من أبناء دولة
الكويت خلف قيادتها الرشيدة..
وم��ن��ذ اس��ت��ق�ل�ال دول � ��ة الكويت
وه� ��ي ت �س �ع��ى إل� ��ى ان��ت��ه��اج سياسة
خ��ارج �ي��ة م�ع�ت��دل��ة وم �ت��وازن��ة آخذة
ب��االن��ف��ت��اح وال� �ت���واص���ل طريق ًا،
وباإلميان بالصداقة والسالم مبدأ،
وب��ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة وال��رخ��اء
االق� �ت� �ص ��ادي ل �ش �ع �ب �ه��ا هدف ًا
ف��ي إط� ��ار م��ن ال �ت �ع��اون مع
املنظمـــــــــات اإلقـــليمية

والدولية ودع��م جهودها وتطلعاتها نحو
أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب
كافة.
واستطاعت ال�ب�لاد أن تقيم عالقات
متينة م��ع ال���دول الشقيقة والصديقة
بفضل سياستها ال��رائ��دة ودوره ��ا املميز
نحو تطوير التعاون املشترك  ،ومن خالل
دوره ��ا املميز ف��ي تعزيز مسيرة مجلس
التعاون اخلليجي ودع��م جهود املجتمع
الدولي نحو إقرار السلم واألمن الدوليني
واالل��ت��زام بالشرعية ال��دول�ي��ة والتعاون
اإلق �ل �ي �م��ي وال� ��دول� ��ي م ��ن خ �ل�ال األمم
امل�ت�ح��دة  ،ومنظماتها التابعة وجامعة
الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
العدد السادس -فبراير 2020
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ومنظمة دول عدم االنحياز.
كما حرصت دولة الكويت منذ
استقاللها على تقدمي املساعدات
اإلن �س��ان �ي��ة ورف� ��ع ال �ظ �ل��م ع��ن ذوي
احلاجة حتى ب��ات العمل اإلنساني
سمة من سماتها إذ مت تكرمي صاحب
السمو أمير البالد من األمم املتحدة
بتسمية سموه «قائدا للعمل اإلنساني»
ودولة الكويت «مركزا للعمل اإلنساني»
في سبتمبر عام 2014
ول��م يكن ف�ب��راي��ر ش�ه��را ع��ادي��ا في
ت��اري��خ دول� ��ة ال �ك��وي��ت ألن املناسبات
الوطنية التي تقام فيه تشكل عالمة
ف��ارق��ة يجب ال��وق��وف عندها ك��ل عام
والتذكير بأحداثها ودور
رج� ��االت ال��رع �ي��ل األول
وتضحياتهم م��ن أجل
استقالل الوطن وبنائه
فهو ت��اري��خ م�ش��رف ال
ي�ن�س��ى رس �م��ه اآلب ��اء
واألج��داد  ،ويواصل
م�س�ي��رت��ه األبناء
ج � � �ي� �ل��ا ب� �ع ��د
جيل.
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< أثبت أبناء الكويت في محنة الغزو

وشهدت االحتفاالت باألعياد الوطنية
م ��راح ��ل ع� ��دة ل �ك��ل م �ن �ه��ا خصوصيتها
وجمالها ومرت بالعديد من التغييرات عبر
التاريخ  ،مجسدة ذكريات وأياما جميلة
محفورة في الوجدان ب��دءا من ستينيات
القرن املاضي حتى وقتنا احلالي.
وك� ��ذل� ��ك األم� � ��ر ف� ��ي السبعينيات
والثمانينيات إذ كانت االحتفاالت بالعيد
الوطني تقام على ام�ت��داد ش��ارع اخلليج
العربي مبشاركة مختلف مؤسسات الدولة العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د ال�ث�ق��اف��ي ومدينة
ال�ع��ام��ة واخل��اص��ة وك ��ان ط�لاب وطالبات -حفظه الله -والتفاف الشعب حول هذه الكويت لرياضة احملركات ومدينة اجلهراء
امل� ��دارس ي �ش��ارك��ون ف��ي ه��ذه االحتفاالت ال�ق�ي��ادة احلكيمة لتمضي بسفينة هذا الطبية ،ومبنى الركاب اجلديد رقم  4في
إض ��اف ��ة إل���ى ال� �ف ��رق ال�ش�ع�ب�ي��ة ك �م��ا كان
ال �ب �ل��د ن �ح��و ش��اط��ئ األم� ��ان واالستقرار مطار الكويت الدولي إضافة إلى مستشفى
حملافظات الكويت النصيب األكبر من هذه واالزدهار.
جابر األحمد وجسر الشيخ جابر األحمد
االحتفاالت.
وت �س �ت �م��ر م �س �ي��رة ال �ع �ط��اء لصاحب وغيرها.
وف��ي ع��ام  1985ومبناسبة م��رور ربع
السمو أمير البالد إذ يعمل جاهدا جلعل
وأول���ى ص��اح��ب ال�س�م��و -ح�ف�ظ��ه الله
ق ��رن ع �ل��ى االس �ت �ق�لال مت إع� ��داد ساحة
دولة الكويت منارة اقتصادية بارزة وموئال
ورع��اه -اهتماما كبيرا بالوحدة الوطنية
العلم مبوقعها املميز والقريب من شاطئ
للدميقراطية والتنمية والنهضة إذ أقر
البحر إلق��ام��ة احتفاالت العيد الوطني
وحرص على التأكيد على تكاتف وتعاون
سموه خطة التنمية لبناء مشاريع حيوية
ومت رف��ع أط��ول سارية لعلم دول��ة الكويت
أه��ل دول ��ة ال�ك��وي��ت فيما بينهم والسعي
تنهض بدولة الكويت وحتولها إلى مركز
ف��ي ه��ذه ال�س��اح��ة ول �ه��ذا سميت باسمها
بالعمل اجلاد إلى بناء كويت الغد.
وتقدر مساحتها ب  100أل��ف متر مربع مالي وجتاري عاملي جاذب لالستثمار مع
وبهذا يحق للكويت والشعب الكويتي
تقريبا ويصل ارتفاع السارية إلى  36مترا ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل ل�ص�ن��ع مستقبل
م�ش��رق وحتقيق ال��رؤي��ة السامية «كويت الوفي امللتف دائما حول قيادته الرشيدة
تقريبا.
ف��ي أرض تسودها احملبة واإلخ ��اء الفرح
وت �ع �ي��ش دول � ��ة ال �ك��وي��ت ه� ��ذه األي� ��ام جديدة» .2035
ومن أبرز تلك املشاريع على سبيل املثال واالحتفال بهذا اليوم الوطني التاريخي
احتفاالتها في ظل القيادة احلكيمة لسمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر ال احلصر مدينة صباح األحمد البحرية حت ��ت ظ ��ل ق� �ي ��ادة ص��اح��ب ال �س �م��و األب

أنهم شعب ال ميكن هزميته واستردوا

بالدهم بعزمية وإصرار

الصباح -حفظه الله ورع��اه -وسمو ولي ومركز عبد الله السالم الثقافي ،ومركز واحلكيم وقائد العمل اإلنساني.
العدد السادس -فبراير 2020
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حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة ونوابه وعدد من القياديني

«التطبيقي» نظمت احتفالية رفع
العلم في ذكرى األعياد الوطنية

نظمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتفالية رفع العلم ،مبناسبة ذكرى األعياد
الوطنية والذكرى الـ  14لتولي سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد ُ
احلكم ،حتت
رعاية وحضور مدير عام الهيئة د .علي املضف ،ونواب املدير العام ،ومبشاركة عدد من قياديي
الهيئة ومنتسبيها بجميع قطاعاتها وروابطها.

•د .امل�����ض�����ف:
امل���ن���اس���ب���ة ت��ع ِ ّ��ب��ر
ع����������ن م�����ش�����اع�����ر

احل������ب ل��ل��ك��وي��ت
وتعزز قيم الوالء
للوطن
قيم الوالء
< وتق ّ َدم د .املضف بالتهاني والتبريكات
إلى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد،
وإلى احلكومة والشعب الكويتي ،مبناسبة
األع� �ي ��اد ال��وط �ن �ي��ة ،م �ع��رب � ًا ع��ن سعادته
واعتزازه بهذه املناسبة الوطنية.
تعبر عن مشاعر
وأوض��ح أنها مناسبة ِ ّ
احل��ب وال��وف��اء للكويت ،وتعزز قيم الوالء
واالنتماء للوطن ،وترسخ روح املواطنة في
األف ��راد ،داع�ي� ًا ال�ل��ه ،ع��ز وج��ل ،أن يحفظ
الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
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رفع العلم
< من جهته قال نائب مدير عام
الهيئة للخدمات األكادميية د.جاسم
األس� �ت ��اد« :ك ��ل ع ��ام وأن �ت��م بخير
مبناسبة العيد الوطني السعيد,
كعادتها السنوية حتتفل الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب ب��رف��ع العلم،
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وتعتبر ه��ذه م �ب��ادرة طيبة م��ن مدير عام
الهيئة ليلتقي بالعاملني ،ويرفع العلم،
ويحفزهم على العمل ملصلحة الكويت
احلبيبة.
ال �ل��ه ي�ح�ف��ظ ق��ائ��د م�س�ي��رت�ن��ا الوالد
الشيخ صباح األحمد ،وولي العهد األمني
والشعب الكويتي جميع ًا.

متمني ًا ل�س�م��وه م��وف��ور ال�ص�ح��ة والعمر
امل��دي��د ،ون�ه�ن��ئ ش�ع��ب ال �ك��وي��ت مبناسبة
االحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير
ل�ل�ك��وي��ت ،دام ��ت أف ��راح ذك ��رى االستقالل
والتحرير فمن صغرنا نشأنا على هذه
االح�ت�ف��االت وت�ع��ود إلينا ك��ل سنة لتعود
ذكرى أجدادنا والله يدوم هذه األفراح».

ذكرى عزيزة
< وق� ��ال ن��ائ��ب م��دي��ر ال� �ع ��ام لشؤون
التدريب م .ط��ارق العميري « :باملناسبة
الكرمية أتقدم بأصدق التهاني إلى صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،

فخر لنا
< ب���دوره ق��ال عميد كلية الدراسات
التجارية د .أحمد احلنيان« :أوال أهنئ
ً
الكويت
حكومة وشعب ًا على االحتفاالت
ب��األع�ي��اد الوطنية ال�ع��زي��زة على قلوبنا,

وبهذه املناسبة فإن احتفالية رفع العلم
في املبنى الرئيسي  -الشويخ  -فخر لنا
وفخر للجميع إيذان ًا باالحتفاالت باألعياد
الوطنية ملا لها من أثر كبير في اإلحساس
باملواطنة الصاحلة ،واالنتماء إلى الوطن,
أيضا لها تأثير كبير على العطاء لهذا
البلد ال��ذي أعطانا الكثير ،والبلد الذي
ننتمي له ,وال��ذي نحن جميع ًا نعمل من
أج��ل أن نخلص ل��ه ،ونعمل من أج��ل رفع
شأنها في ظل رعاية حضرة صاحب السمو
أمير البالد وول��ي عهده ،والله ي��دمي هذه
املناسبات ويساهم -بإذنه تعالى -في رفع
اسم الكويت في املنطقة وعاملي ًا وإقليمي ًا.

•قياديو وم��ن��ت��س��ب��و «ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي»:
األعياد الوطنية ركيزة مهمة نحو آفاق
أرحب خلدمة الوطن
•د.األس�������������ت�������������اد• :د .أحمد احلنيان:
م��������ب��������ادرة ط���ي���ب���ة األع��ي��اد الوطنية

واحة أمن وأمان
من جهته قال مدير املعهد الصناعي –
صباح السالم م .محمد العجمي« :نبارك
للشعب ال�ك��وي�ت��ي مبناسبة االحتفاالت
ب ��األع� �ي ��اد ال��وط��ن��ي��ة ع��ي��د االستقالل
والتحرير وعيد اجللوس لصاحب السمو
حفظه الله ورعاه ،سائلني الله -عز وجل-
أن يدمي األفراح واألعياد علينا دائما ،وأن
يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء وشر،
أ.د.نبيل القالف« :سعيد بكوني متواجد الكبير ال��ذي لعبه ص��اح��ب السمو أمير
وأن تظل الكويت دائما واح��ة أمن وأمان،
في ه��ذه املناسبة العزيزة على قلوب كل البالد بوضع الكويت على خريطة العالم،
متمنني املزيد من التقدم واالرتقاء للهيئة
ال �ع��ام��ة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتيني ,بالوقت القريب احتفلنا بتولي وأن ت �ك��ون ه��ي م��رك��ز ل�ل�ع�م��ل اإلنساني
صاحب السمو أمير البالد مقاليد احلكم ،ب�ق�ي��ادت��ه ،وأي �ض��ا نحو ال�ت�ق��دم والتنمية
واإلدارة العليا».
واليوم نستكمل هذه الفرحة باالحتفال ف��ي امل �ج��االت االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية

وف��رص��ة جيدة من ل�����ه�����ا أث����������ر ك���ب���ي���ر

م��دي��ر ع��ام الهيئة ع���ل���ى اإلح����س����اس
ليلتقي بالعاملني باملواطنة

دافع للتقدم والتنمية
< ب � ��دوره ق���ال م��دي��ر امل �ك �ت��ب الفني نستذكر دائما هذه املناسبات ،ونثمن الدور باالحتفاالت الوطنية بال شك علينا أن
بأعياد دول��ة الكويت احلبيبة ،وعلينا أن والتربوية ،وغيرها ويتوج هذا العمل اليوم
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نستذكر ه��ذا العمل الكبير الذي
قام به صاحب السمو ،وهذه داللة
ب��أن البالد ال تقاس بحجمها إمنا
بأفعالها وأعمالها ،والله يعيد هذه
املناسبة على اخلير والبركة».
أجواء أسرية دافئة
< أم � ��ا م ��دي ��ر م ��رك ��ز امل� �ب ��ادري ��ن
وامل�ش��اري��ع الصغيرة م .راش��د احملمد
ف �ق��د ق� ��ال« :ن �ه �ن��ئ ال �ش �ع��ب الكويتي
بهذه املناسبة الطيبة ،وصاحب السمو
حفظه الله ورعاه وولي العهد ،وحكومة
الكويت وهي مناسبة لن ننساها وذكرى
س�ن��وي��ة ،ونشكر الهيئة ل�ه��ذه البادرة
ال �ط �ي �ب��ة مم�ث�ل��ة ب��ال �ع�لاق��ات العامة
مببادرتها لعمل مثل هذه االحتفاالت
التي تخلق جوا ُأسريا داخ��ل الهيئة
لالحتفال بهذه املناسبة العزيزة».
< من ناحيته ذك��ر مدير شؤون
أعضاء هيئة التدريس والتدريب
د .حسن ال�ف�ج��ام ه��ذه املناسبة
قائ ً
ال« :ف��ي ه��ذه املناسبة أحب
أن أه� �ن ��ئ ص ��اح ��ب السمو
أمير البالد ،وولي عهده

• م .بوشهري :نتمنى من الله أن يحفظ ديرتنا ويحفظ

أميرنا املفدى

األم�ي�ن ،وك��اف��ة الشعب ال�ك��وي�ت��ي ،وعسى املهني م .فاضل بوشهري« :يعد اليوم يوم العامة م .فنيس العجمي« :نسعد ونفخر
الله أن يدمي أف��راح هذا البلد ،ويحفظها

فرح وسرور فيه اجتمعنا كقياديني وإدارات

وي��دمي علينا األم��ن واألم��ان للبالد ،فهذه

الهيئة بكلياتها ومعاهدها ,في مناسبة ورؤية القيادات في هذه االحتفاالت التي
وطنية جليلة على قلوبنا ،وهي رفع العلم,
متثل للكويت والكويتيني كل ذكرى طيبة
نتمنى من الله أن يحفظ ديرتنا ،ويحفظ
م��ن االس�ت�ق�لال والتحرير ,ووج ��ود اليوم
راع ��ي وطننا أم�ي��رن��ا امل �ف��دى ،وس�م��و ولي
ق �ي��ادات الهيئة م��ن م��دي��ر ال�ع��ام والنواب
العهد ،ونتمنى أن يعم ال�س��رور والنجاح
ومدراء اإلدارات ما هي إال رسالة أن الهيئة
والتوفيق دائم ًا على كويتنا احلبيبة.
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من

امل�ن��اس�ب��ة ينتظرها ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي كل
عام بفرح لالحتفال باألعياد التي تدعم
الوحدة الوطنية بني أبناء الشعب الكويتي
واحلياة االجتماعية والثقافية ملا تتضمنه
من مهرجانات ثقافية واجتماعية».

بهذه الروح اجلميلة من التآلف والتواجد

موظفيها وطلبتها جزء من هذا املجتمع

يوم فرح وسرور

روح التآلف

< من ناحيته قال مدير معهد التدريب

< ب� ��دوره ق ��ال م��دي��ر إدارة اخلدمات يفرح لفرحه ويشاركه بكافة مناسباته».
العدد السادس -فبراير 2020

18

مزيد ًا من الرقي
< من جهته قال مدير مركز نظم
املعلومات علي أحمد حسني« :نتمنى
للكويت م��زي��دا م��ن ال��رق��ي ف��ي ظل
رؤي��ة صاحب السمو أمير البالد
 ,2035نسأل الله العلي العظيم
أن يحفظ ه��ذا البلد م��ن كل
م��ك��روه وي �ح �ف��ظ القيادة
احلكيمة من كل شر.

التطور األكادميي
< من ناحيته قال مساعد عميد شوؤن
الطلبة للتوجيه الطالبي د .سلمان حسني
ح��اج��ي« :سعيد ب�ت��واج��دي ف��ي احتفاالت
رفع العلم مبناسبة العيد الوطني لدولة
الكويت الـ .»59
ودائ� �م� � ًا ي��ذك��رن��ا ه ��ذا ال �ي��وم بالتطور
األكادميي للبلد من التعليم العام والتعليم
اجلامعي.
وف��ي مثل ه��ذه األي��ام املليئة باألفراح
الوطنية ,نسأل الله أن ي��دمي علينا نعم
األمن واألمان ويحفظ الكويت وشعبها من
كل مكروه.
«العالي للخدمات اإلدارية»
< وعلى صعيد احتفاالت كليات ومعاهد
الهيئة باألعياد الوطنية نظم املعهد العالي
للخدمات اإلدارية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب احتفالية مبناسبة
األعياد الوطنية للبالد بحضور مساعد
م��دي��ر امل�ع�ه��د د.م �ح �م��د ال �ش �م��ري ،وعدد
م��ن رؤس ��اء وأع �ض��اء الهيئتني التدريبية
واإلدارية ،ومتدربات املعهد.
< وب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة رح ��ب د.الشمري
باحلضور ،متمني ًا لهم قضاء أوقات ممتعة
خارج نطاق أج��واء العمل اليومية ،مهنئا
ً
حكومة وشعب ًا بهذه املناسبة
دولة الكويت
داع �ي � ًا ال�ل��ه -ع��ز وج��ل -دوام نعمة األمن
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واألمان للكويت احلبيبة.
تخلل احل��ف��ل ال��ع��دي��د من
ال� �ف� �ق ��رات ال��وط �ن �ي��ة والشعرية
واختتم بكلمة شكر من فريق قسم
ال�ع�لاق��ات العامة واإلع�ل�ام باملعهد
امل �ن �ظ��م ل �ل �ح �ف��ل جل �م �ي��ع األق��س��ام
العلمية املشاركة ولكل من ساهم في
جناح هذه االحتفالية.
«في حب الكويت نلتقي»
كلية الدراسات التجارية
ع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل ن�ظ�م��ت كلية
ال��دراس��ات التجارية – بنات  -بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ً
ممثلة باللجنة الثقافية لقسم احلاسب
اآلل ��ي احتفالية وطنية حت��ت شعار
«ف��ي ح��ب ال�ك��وي��ت ن�ل�ت�ق��ي» ،وبحضور
نائب املدير العام للخدمات األكادميية
املساندة د.جاسم األستاد ،وذلك مبقر
الكلية بالعارضية.
شهدت االحتفالية حضور عدد
م��ن الشخصيات الكويتية املؤثرة
م �ث��ل ال �ف �ن��ان ال �ق��دي��ر إبراهيم
الصالل ،وامل��ؤرخ األدي��ب صالح
امل� �س� �ب ��اح ،وال� �ش ��اع ��ر حماد
العجمي كما تضمنت
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ال �ع��دي��د م��ن امل �س��اب �ق �ـ �ـ��ات املـــــشوقة والبحوث أ.د.جاسم األنصاري ونائب املدير اإلدارية والطلبة والطالبات.
وال �س �ح��وب��ات القيمة ف��ي ج��و مليء العام للخدمات األكادميية املساندة د.جاسم
«رايات الوطن» التربية األساسية
ب�ح��ب ال �ك��وي��ت ف��ي ع�ي��ده��ا التاسع األس� �ت ��اد ن�ظ�م��ت ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم الصحية
واخلمسني.
احتفا ًال مبناسبة األعياد الوطنية للبالد
نظمت كلية التربية االس��اس�ي��ة حفل
وذلك مبقر الكلية.
راي ��ات ال��وط��ن بحضور ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
العلوم الصحية
ت�خ�ل��ل احل �ف��ل ال �ع��دي��د م��ن الفقرات للتعليم التطبيقي والبحوث أ.د .جاسم
وب��ح��ض��ور ن��ائ��ب املدير واملسابقات منها فقرة املسابقات املعلوماتية األنصاري ،وعميد الكلية أ.د .فريح العنزي،
العام للتعليم التطبيقي والترفيهية في جو تسوده األلفة واألخوة ،ومبشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة
وذل��ك بوجود عميد الكلية د.عبداحلكيم
الصغير ومساعديه أ.د.جعفر قاسم ود.علي
خريبط ود.إقبال الشايجي واملدير اإلداري
وامل��ال��ي بالكلية أ.م �ن��ى ال �ب�لام وع ��دد من
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والهيئة

ب��ال�ك�ل�ي��ة ،ش�ه��د احل �ف��ل م�ش��ارك��ة ع��دد من
األق�س��ام العلمية بالكلية وتضمن احلفل
العديد من األنشطة والفعاليات التي عبر
من خاللها املشاركني عن سعادتهم بهذه
ال��ذك��ري��ات ال�ع��زي��زة على قلوبهم جميع ًا،

مستذكرين تضحيات آبائهم وأجدادهم في
الذود والدفاع عن هذه األرض الطيبة.
«العالي لالتصاالت واملالحة»
ك�م��ا أق���ام امل�ع�ه��د ال �ع��ال��ي لالتصاالت
وامل�ل�اح ��ة ح �ف�لا مب�ن��اس�ب��ة ذك� ��رى األعياد
الوطنية للبالد وذلك مبقر املعهد..
ش �ه��دت االح �ت �ف��ال �ي��ة ح� �ض ��ورا كثيفا
تقدمه نائب املدير العام لشؤون التدريب
م .ط��ارق العميري وم��دي��ر املعهد العالي
ل�ل�ات �ص��االت وامل�ل�اح ��ة م.م� �ن ��ذر الكندري
وج�م�ي��ع أع �ض��اء الهيئة اإلداري� ��ة باملعهد
وعدد كبير من قياديي الهيئة وطلبة املعهد
العالي لالتصاالت واملالحة.
«الصناعي  -الشويخ»
كما احتفل املعهد الصناعي  -الشويخ
بذكرى االعياد الوطنية وسط حضور عدد
كبير من العاملني باملعهد وأعضاء هيئة
ال �ت��دري��ب ،وش�ه��د االح �ت �ف��ال ح�ض��ور عدد
كبير من الطلبة باملعهد الذين عبروا عن
سعادتهم ب��األج��واء الوطنية ال�ت��ي غلب
عليها الزهو والفخر بذكرى االنتصارات
التي حققها آبائهم وأجدادهم لكي يحفظوا
لهم وألبنائهم هذه األرض الطيبة.
العدد السادس -فبراير 2020
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في الذكرى الـ 14لتولي سموه مقاليد احلكم

أمير البالد ..ربان سفينة الوطن
وقائدها إلى بر األمان
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ف� ��ي  29ي� �ن ��اي ��ر ع � ��ام  2006بايع
الكويتيون حضرة صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح -حفظه الله
ورعاه -على السمع والطاعة أميرا للبالد
إذ قابلهم سموه الوفاء بالوفاء والعهد لهم
بصون األمانة والعبور بسفينة البالد إلى
بر األمان.
وي�ح�ت�ف��ل ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي هذه
املناسبة مب��رور  14عاما على تولي سمو
أم�ي��ر ال �ب�لاد مقاليد احل�ك��م إذ استطاع
سموه قيادة سفينة البالد إلى االستقرار
والثبات مغلبا احلكمة والعقل في اتخاذ
القرار والتمسك بثوابت الكويت في وجه
التطورات اإلقليمية والدولية.
وق���د ح���رص س �م��وه م �ن��ذ اللحظات
األول��ى لتوليه مقاليد احلكم على تأكيد
أهمية اللحمة الوطنية بني أبناء الشعب
الكويتي  ،موجها اخلطاب تلو اآلخ��ر في
مختلف امل�ن��اس�ب��ات ل�ي��ؤك��د فيها أن أمن
الكويت وتكاتف شعبها ووحدتهم الوطنية
هي األساس الراسخ واملبدأ الثابت.
وم ��ا ج ��اء ف��ي خ �ط��اب س �م��وه للشعب
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي إال تأكيد
جديد على هذا األمر إذ قال سموه «إخواني
وأب�ن��ائ��ي امل��واط�ن�ين أدع��وك��م إل��ى االنتباه
إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه
واستقراره والوقوف صفا واح��دا في وجه
العدد السادس -فبراير 2020

• سموه حرص منذ اللحظات
األول�������ى حل��ك��م��ه ع���ل���ى تأكيد
أه��م��ي��ة ال��ل��ح��م��ة ال��وط��ن��ي��ة بني
أبناء الشعب
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م��ن ي �ح��اول ال�ع�ب��ث ب��أم�ن��ه وش ��ق وحدته
ال��وط�ن�ي��ة» م��ؤك��دا ثقته ال�ت��ام��ة ب��أن أهل
الكويت «م��درك��ون خل�ط��ورة املرحلة التي
تعيشها منطقتنا وم��ا تقتضيه من وعي
ويقظة وحرص على وحدة الصف والكلمة
وجتسيد املسؤولية الوطنية».
وقبل الولوج إلى سجل منجزات «أمير
احلكمة» -حفظه الله ورع ��اه -ينبغي أن
نتوقف قليال عند مسيرة سموه العملية
احلافلة فهو النجل الرابع ألمير الكويت
ال��راح��ل الشيخ أح�م��د اجل��اب��ر ال�ص�ب��اح ،
وب��دأ تعليمه في امل��درس��ة املباركية  ،ومن
ثم أوفده والده إلى بعض الدول للدراسة
واكتساب اخلبرات السياسية.
وشكل عام  1954بداية دخ��ول سموه
العمل ف��ي ال�ش��أن ال�ع��ام إذ ع�ين ف��ي بادئ
األمر عضوا في اللجنة التنفيذية العليا
ال �ت��ي ع �ه��د إل �ي �ه��ا آن� ��ذاك م�ه�م��ة تنظيم
مصالح احلكومة ودوائرها الرسمية.
وف��ي ع��ام  1955تولى سموه منصب
رئيس دائ��رة الشؤون االجتماعية والعمل
ودائ���رة امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر إذ عمل على
تنظيم العالقة بني العمال وأصحاب العمل
وسط التدفق اخلارجي من الدول العربية
واألج�ن�ب�ي��ة للعمل ب��ال�ك��وي��ت ع�ل�اوة على
استحداث مراكز التدريب الفني واملهني
للشباب ورعاية الطفولة واألمومة واملسنني
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• ع��م��ل س��م��وه ع��ل��ى ت��وط��ي��د العالقات
الصديقة ودفع اجلهود الدبلوماسية ملا
فيه مصلحة الكويت واملنطقة

• وضع سموه نصب عينيه دوم ًا
ل��م الشمل العربي وش���ارك في
ع��دة ل��ق��اءات ك��ان ال��ه��دف منها
ذلك
وذوي االحتياجات اخلاصة  ،وتشجيع قيام
اجلمعيات النسائية واالهتمام بالرياضة
وإنشاء األندية الرياضية.
كما أول��ى سموه -رع��اه الله -اهتماما
خاصا بالفنون  ،وعلى رأسها املسرح ففي
عام  1956أنشأ أول مركز لرعاية الفنون
الشعبية في الكويت كما عمل على إصدار
اجل��ري��دة ال��رس�م�ي��ة «ال �ك��وي��ت ال �ي��وم» ومت
إنشاء مطبعة احلكومة لتلبية احتياجاتها
من املطبوعات.
وع �ق��ب اس �ت �ق�لال ال �ب�لاد ع ��ام 1961
عني سمو الشيخ صباح األحمد عضوا في
املجلس التأسيسي الذي عهدت إليه مهمة
وضع دستور البالد ثم عني في أول تشكيل
وزاري عام  1962وزيرا لإلرشاد واألنباء.
وفي يناير عام  1963وبعد إجراء أول
انتخابات تشريعية الختيار أعضاء مجلس
األم ��ة مت تعيني س�م��وه وزي ��را للخارجية
لتبدأ بذلك مسيرته في العمل السياسي
والدبلوماسي التي برع فيها حتى أصبح
عميدا للدبلوماسيني في العالم ومهندسا
للسياسة اخلارجية الكويتية قاد خاللها
ال� �ب�ل�اد إل���ى ب ��ر األم � ��ان وس���ط الظروف
واحملطات السياسية البارزة للبالد  ،ومنها
رف��ع سموه علم الكويت ف��وق مبنى األمم
املتحدة بعد قبولها عضوا فيه في  14مايو
من عام .1963

• ش��ه��دت ال��ب�لاد وم���ازال���ت م��ن��ذ توليه
مقاليد احلكم نهضة تنموية عمرانية
شاملة
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وس� �ع ��ى س� �م ��وه ب � ��دأب إل� ��ى ل ��م شمل
األشقاء  ،وحل اخلالفات عندما شارك في
الستينيات باللقاء الذي نظمته األحزاب
امل�ت�ن��اف�س��ة ف��ي ال�ي�م��ن م��ع مم�ث�ل��ي مصر
وال�س�ع��ودي��ة ل��وض��ع ح��د للحرب األهلية
اليمنية حيث استأنفت اجتماعاتها في
ال �ك��وي��ت ف��ي أغ�س�ط��س  ،1966وعندما
ت��ده��ورت ال �ع�لاق��ات حينها ب�ين اليمنني
«اجل�ن��وب��ي وال�ش�م��ال��ي» ق��ام س�م��وه بزيارة
إليهما حينها في أكتوبر  ، 1972والتي
أثمرت عن توقيع اتفاقية سالم بينهما.
وط� ��وال س �ن��وات ق �ي��ادة س �م��وه ل���وزارة
اخلارجية بذل جهدا كبيرا في تعزيز وتنمية
عالقات الكويت اخلارجية مع مختلف دول
ال�ع��ال��م ،خصوصا ال ��دول اخل�م��س دائمة
العضوية في مجلس األمن.
ونظرا إلى ما يتمتع به سموه من حنكة
وذك��اء وق��درة فائقة على حتمل املسؤولية
فقد أسند إليه العديد من املناصب إضافة
وفي  3مارس  1985عني سموه نائبا
إل��ى منصب وزي��ر اخلارجية إذ عني وزيرا
لإلعالم بالوكالة في الفترة من  2فبراير لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��را للخارجية
ح �ت��ى  18أك �ت��وب��ر  1992ع �ن��دم��ا تولى
 1971حتى  3فبراير .1975
وف ��ي  16ف �ب��راي��ر  1978ع�ي�ن نائبا م�ن�ص��ب ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��را للخارجية ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية  ،وف��ي  13يوليو
وفي  4مارس  1981تسلم حقيبة اإلعالم  2003صدر مرسوم أميري بتعيني سموه
بالوكالة إضافة إلى وزارة اخلارجية حتى رئيسا ملجلس الوزراء.
ولم تتوقف مسيرة جناح سمو الشيخ
 9فبراير .1982
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صباح األح�م��د عند السياسة اخلارجية
فقط بل استمر العطاء والنجاح عند تولي
سموه مسؤولية قيادة دفة احلكومة إذ حرص
منذ اللحظات األولى لتوليه هذا املنصب
على تبني رؤية شاملة وعميقة للتنمية في
الكويت تشمل مختلف قطاعات الدولة
وعلى رأسها القطاع االقتصادي فقد قام
س �م��وه بتشجيع ال �ق �ط��اع اخل ��اص وفتح

• عندما تدهورت العالقات بني
اليمنني «اجلنوبي والشمالي»
قام سموه بزيارة إليهما أثمرت
عن توقيع اتفاقية سالم
فرص العمل احلر للشباب  ،والذي يضعهم
سموه في مقدمة اهتماماته ورعايته من
خالل دعم املشروعات الصغيرة.
واس� �ت� �م ��ر س� �م ��وه رئ��ي��س��ا للحكومة
الكويتية حتى يناير ع��ام  2006عندما
مت ��ت م �ب��اي �ع �ت��ه ب ��اإلج� �م ��اع م ��ن أعضاء
السلطتني التشريعية والتنفيذية في 29
يناير من العام ذاته ليصبح أول أمير منذ
عام  1965يؤدي اليمني الدستورية أمام
مجلس األمة.
وعلى م��دى  14عاما م��ن تولي سمو
األم� �ي ��ر م �ق��ال �ي��د احل �ك��م ش �ه��دت البالد
نهضة تنموية عمرانية شاملة تركزت على
مجموعة م��ن امل�ش��اري��ع الضخمة أبرزها
م��دي�ن��ة «ص �ب��اح األح �م��د ال�ب�ح��ري��ة» التي
تعد أول مدينة ينفذها القطاع اخلاص
ك��ام�لا ف��ي دالل� ��ة واض �ح��ة ع �ل��ى تشجيع
سموه للقطاع اخلاص  ،ومنحه دورا كبيرا
في املساهمة في تنمية الكويت وتنشيط
عجلة االقتصاد.
وف��ي ع��ام  2019افتتح سموه (جسر الصديقة ودف��ع اجلهود الدبلوماسية ملا
وفي عام  2018افتتح سموه -حفظه
الشيخ جابر) الذي يعد من أبرز املشاريع فيه مصلحة الكويت واملنطقة ق��ام سمو
الله -ع��ددا من املشاريع املهمة في البالد
ال�ع�م�لاق��ة ف��ي ال �ب�لاد وراب���ع أط ��ول جسر األمير -رعاه الله -في يونيو  2019بزيارة
أب��رزه��ا مركز «عبدالله السالم الثقافي»
بحري على مستوى العالم كما مت افتتاح رسمية إلى العراق تعد األول��ى من نوعها
و«م��دي��ن��ة ال �ك��وي��ت ل��ري��اض��ة احمل ��رك ��ات»
و«مدينة اجلهراء الطبية» ومبنى الركاب م��رك��ز «ج��اب��ر األح �م��د ال �ث �ق��اف��ي» ،وغيره مل�س��ؤول كويتي رفيع املستوى إل��ى بغداد
اجلديد رقم ( )4في مطار الكويت الدولي الكثير من املرافق على املستوى العاملي.
منذ عام  ،1990ودش��ن سموه خالل هذه
و«مستشفى جابر األحمد».
وع� �ل���ى ص��ع��ي��د ت ��وط� �ي ��د ال� �ع�ل�اق ��ات الزيارة عهدا جديدا في مسيرة العالقات
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ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف امل �س �ت��وي��ات ب�ي�ن البلدين
الشقيقني.
وعلى الصعيد اخلارجي أيضا كانت
دبلوماسية سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد دائ�م��ا ما
تصب في مصلحة دول مجلس التعاون
اخلليجي واملنطقة بأسرها فهو عميد
الدبلوماسية  ،وصاحب ال��دور الفيصل
في الوساطة حلل اخلالفات والنزاعات
وخفض التوترات في املنطقة وباألخص
حرصه على احلفاظ على وح��دة البيت
اخلليجي.
وم��ن ه��ذا املنطلق ن��اش��د س�م��وه في
القمة اخلليجية الطارئة في مايو من
ال�ع��ام امل��اض��ي إخ��وان��ه ق��ادة دول مجلس
التعاون اخلليجي بضرورة تغليب وحدة
ال��ص��ف اخل �ل �ي �ج��ي ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن دول
املجلس من حتقيق آمال وتطلعات أبنائها
وضمان مستقبل شعوبها.
ول � ��م ي �ق �ت �ص��ر ح � ��رص س� �م ��وه على
وح��دة الصف اخلليجي فقط ب��ل أيضا
داعيا إلى تغليب احلكمة واالحتكام إلى زمام املبادرات في العمل اخليري اإلنساني
على وح��دة الصف العربي أيضا إذ أكد
احلوار.
لتتبوأ م��رك��زا م��رم��وق��ا ب�ين دول العالم
في كلمته املهمة أم��ام القادة العرب في
واستحدث سمو أمير البالد الشيخ خالل السنوات العشر املاضية استحقت
القمة العربية الطارئة التي عقدت في
مكة املكرمة في  31مايو  2019أن األمة صباح األحمد اجلابر الصباح -حفظه معها تكرميها في سبتمبر عام  2014من
العربية تعاني أوض��اع��ا صعبة وتراجعا الله ورع��اه -مفهوما دبلوماسيا جديدا األمم املتحدة في احتفالية غير مسبوقة
حادا في أمنها واستقرارها انعكس على على مستوى العالم عرف بـ»الدبلوماسية بتسميتها «م��رك��زا للعمل اإلن �س��ان��ي» ،
قدرتها على تفعيل العمل العربي املشترك اإلنسانية» القائمة على تولي الكويت وتسمية سمو أمير البالد «قائدا للعمل
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• متت مبايعته باإلجماع من
أع��ض��اء السلطتني التشريعية
والتنفيذية ف��ي  29يناير من
2006

اإلنساني».

وشهد سموه في فبراير  2018افتتاح حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ

كما استضافت الكويت املؤمتر الدولي

«م��ؤمت��ر ال�ك��وي��ت إلع ��ادة إع �م��ار العراق» صباح األحمد اجلابر الصباح -حفظه

للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي في

عقب حترير م��دن ال�ع��راق من براثن ما

الله ورع��اه -وعمله ال��دؤوب خلدمة هذا

سوريا لثالث دورات متتالية على أرضها يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»

ال��وط��ن العزيز ورف�ع��ة شأنه  ،واحلفاظ

معلنة تبرعها ال�س�خ��ي مب�ئ��ات املاليني اإلرهابي حيث وصلت التعهدات الدولية على استقراره  ،وحتقيق الرفاه ملواطنيه ،
إلغ ��اث ��ة ال�لاج �ئ�ين ال��س��وري�ي�ن ف ��ي دول خالل املؤمتر إلى  30مليار دوالر.
اجلوار لسوريا.

والعمل على ضمان أمن واستقرار أشقائه

ومجمل ذلك غيض من فيض جهود في دول مجلس التعاون واألمة العربية.
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اختاره سمو أمير البالد عضيد ًا له في استكمال مسيرة البناء والنهضة

سمو ولي العهد ..إنجازات يشار لها
بالبنان وتاريخ يسطر بماء الذهب
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في مثل هذه األيام من كل عام يحتفل
ال�ك��وي�ت�ي��ون ب��ال��ذك��رى الـ 14ل�ت��ول��ي سمو
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح والية
العهد حيث اختاره سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح ليكون سنده
وعضيده ف��ي بناء دول��ة الكويت احلديثة،
ومواصلة مسيرة النهوض والتنمية.
وب �ع��د أن ب��اي��ع م�ج�ل��س األم� ��ة سموه
باإلجماع في جلسة خاصة في الـ 20من
شهر فبراير ع��ام  ،2006أدى سمو الشيخ
ن� ��واف األح� �م ��د اجل ��اب ��ر ال �ص �ب��اح اليمني
الدستورية وليا للعهد أمام املجلس.
وك��ان سمو أمير ال�ب�لاد ق��د أص��در أمرا
أميريا في السابع من الشهر ذات��ه بتزكية
سمو الشيخ ن��واف األح�م��د ل��والي��ة العهد
ن �ظ��را إل ��ى م��ا ع�ه��د ف��ي س �م��وه م��ن صالح
وج��دارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا املنصب ،
فضال عن توافر الشروط املنصوص عليها
في الدستور وأح�ك��ام قانون ت��وارث اإلمارة
لدى سموه.
وج� ��اء اإلج� �م ��اع ال �ش �ع �ب��ي والبرملاني
والسياسي على مبايعة سمو الشيخ نواف
األحمد وليا للعهد من معرفة أبناء الكويت
لشخص س�م��وه  ،ومعايشته لهم بجميع
أم��وره��م  ،واه�ت�م��ام��ه ال�ب��ال��غ مبشاكلهم ،
وقد أضاء ذلك مسيرته بنور احلب والوفاء
والوالء من أهل الكويت.
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• االخ� �ت� �ي���ار ي �ع �ك��س حكمة
صاحب السمو ورؤيته الثاقبة
وبصيرته النافذة
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وكان إجماعهم على مبايعة سموه وليا
للعهد تتويجا حلب سموه لكل أهل الكويت
وحبهم لسموه وذات��ه التي تتصف بصفات
إنسانية متيزها الرحمة والعدل بني الناس
واإلنفاق للخير داخل الكويت وخارجها.
فسموه يضع أه��ل ال�ك��وي��ت ف��ي قلبه ،
وينزلهم منزلة عالية ف��ي نفسه  ،ولهذا
يحرص على أن تكون جهوده رافدا من روافد
مصاحلهم  ،وال يتوانى عن دعم تطلعاتهم
وطموحاتهم نحو املستقبل الزاهر.
وي��زخ��ر ال �ت��اري��خ ال �س �ي��اس��ي والعملي
لسمو الشيخ ن��واف األحمد واملمتد ألكثر
من نصف ق��رن من الزمن بجهود واضحة
جلعل مكانة الكويت بني ال��دول املتقدمة
واملتطورة وق��د أضحى عطاؤه وخبرته في
املجاالت التي تولى قيادتها محل احترام
وتقدير من اجلميع.
وم �ن��ذ اس �ت �ق�لال ال �ب�لاد ك��ان��ت لسموه
بصمة في العمل السياسي ففي  21فبراير
 1961عينه أم�ي��ر ال�ب�لاد ال��راح��ل الشيخ
عبد الله السالم الصباح محافظا حملافظة
حولي وظل في هذا املنصب حتى  19مارس
 1978عندما عني وزيرا للداخلية في عهد
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر
الصباح حتى  26فبراير  1988عندما تولى
وزارة الدفاع.
وب�ع��د حت��ري��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت م��ن الغزو
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• أحد مؤسسي الكويت احلديثة ممن
ش ��ارك ��وا ف��ي ع�م�ل�ي��ات ال�ن�ه�ض��ة والبناء
عقب االستقالل

• بصمات سموه في كافة املواقع
ً
مسؤوال ناجح ًا
أهلته ألن يكون
وقائد ًا بارز ًا

العراقي عام  1991تولى سمو الشيخ نواف
األحمد حقيبة وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ابتداء من  20أبريل  1991حتى
 17أكتوبر .1992
وف ��ي  16أك �ت��وب��ر  1994ت��ول��ى سموه
منصب نائب رئيس احلرس الوطني واستمر
ف��ي ه��ذا امل�ن�ص��ب ح�ت��ى  13ي��ول�ي��و 2003
عندما تولى وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم
أميري في  16أكتوبر من العام ذاته بتعيني
سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا
للداخلية  ،وب�ق��ي ف��ي ه��ذا امل�ن�ص��ب حتى
تعيينه وليا للعهد في عام .2006
وم��ن أب��رز إجن ��ازات سمو الشيخ نواف
األح �م��د ق�ب��ل ت��ول�ي��ه والي ��ة ال�ع�ه��د حتويل
منطقة حولي التي كانت عبارة عن قرية
إل��ى مركز حضاري وسكني يعج بالنشاط
ال�ت�ج��اري واالق�ت�ص��ادي  ،وأص�ب��ح العمران
احل��دي��ث ينمو ف��ي أرجائها وبقية مناطق
احملافظة.
وح�ين أسندت إل��ى سموه حقيبة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ك ��ان ال �ه��اج��س ال��رئ �ي��س ل��ه هو
حفظ األمن واالستقرار للوطن واملواطنني،
واحلرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم
العاملي في مجال األمن إذ عمل على تطوير
وحت��دي��ث ال�ق�ط��اع��ات األم�ن�ي��ة والشرطية
وتوفير اإلمكانات املادية للنهوض باملستوى
األمني وإدخ��ال األجهزة األمنية احلديثة

• ال �ت��اري��خ ال�س�ي��اس��ي وال�ع�م�ل��ي لسموه
شاهد حي على جهوده الواضحة لتطور
البالد
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ورسم استراتيجية منظومة أمنية ملكافحة
اجلرمية ،وضرب أوكارها في الكويت.
وحرص سموه على االستفادة من الثورة
املعلوماتية ف��ي العالم م��ن خ�لال توظيف
تطبيقاتها التكنولوجية املتقدمة في عمل
األجهزة األمنية املختلفة مثلما فعل بكل
الوزارات التي تولى مسؤوليتها.
كما وض��ع سمو الشيخ ن��واف األحمد
استراتيجية أمنية دقيقة ملنظومة شاملة
حتمي احلدود برا وبحرا إذ ترصد املنظومة
اإلداري � ��ة ك��ل ش�ب��ر م��ن أرض ال��وط��ن فيما
تغطي القواعد البحرية امل�ي��اه اإلقليمية
واجلزر ،أما املراكز احلدودية فتغلق الطرق
أم��ام املتسللني  ،وضبط ك��ل م��ن تسول له
نفسه العبث بأمن واستقرار البالد.
وخ�لال توليه وزارة ال��دف��اع حقق سمو
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د نقلة ن��وع�ي��ة فيها
من خالل تطوير العمل بشقيه العسكري
وامل��دن��ي ومت حت��دي��ث وت �ط��وي��ر معسكرات
ال� ��وزارة  ،وم��ده��ا ب�ك��ل األس�ل�ح��ة واآلليات
احل��دي �ث��ة ل �ت �ق��وم ب��واج �ب �ه��ا ال��وط �ن��ي في
الدفاع عن الكويت وحمايتها من املخاطر
اخلارجية.
وت��رك سموه بصمات إنسانية واضحة
حني تولى حقيبة وزارة الشؤون االجتماعية
إذ س��ارع إلى اتخاذ ق��رارات إنسانية لرعاية
األرامل واأليتام واملسنني كما برهنت أعماله
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على أنه خير نصير للطفل واملرأة واألرملة
واملسن والعامل.
وعندما تعرضت البالد حملنة الغزو عام
 1990ساهم سموه في القرارات احلاسمة
مل��واج �ه��ة االح �ت�ل�ال  ،وج �ن��د ك��ل الطاقات
العسكرية واملدنية من أج��ل حترير البالد
وأدى دورا ف��ي ق��ي��ادة امل �ق��اوم��ة  ،وتأمني
وصول الشرعية للمملكة العربية السعودية

الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش.
وحققت الرؤية األمنية الثاقبة لسموه
ثمارها خصوصا في التعامل مع احلوادث
اإلرهابية في البالد كالتي حدثت في يناير
عام  2005عندما كان سموه نائبا أول لرئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��را للداخلية حيث قاد
سموه بنفسه املواجهة ضد اإلرهابيني وكان
موجودا في مواقع تلك األحداث الستئصال

• عمل على حتديث وتطوير
امل��ن��ظ��وم��ة ال ��دف ��اع� �ي ��ة خ�ل�ال
توليه حقيبة «الدفاع»

آفة اإلرهاب في البالد من جذورها.
وع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د اإلق�ل�ي�م��ي أول ��ى سمو

• حقق سموه خالل توليه «الدفاع» نقلة

دول اخلليج العربي فمن خالل مشاركته في

ن��وع�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل بشقيه

الشيخ ن��واف األح �م��د أهمية ك�ب��رى ألمن
اجتماعات وزراء الداخلية للدول األعضاء
ف��ي م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي استطاع
حتقيق قدر كبير من التنسيق األمني بني

العسكري واملدني
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أج�ه��زة األم��ن ف��ي ال ��دول الشقيقة بهدف
مجابهة املخاطر التي تهدد املنطقة ودولها
وعلى رأسها اإلرهاب.
وأك���د س �م��وه أن األم���ن ال �ع��رب��ي وحدة
واح ��دة وك��ل ال ي�ت�ج��زأ وان �ط�لاق��ا م��ن هذه
الرؤية االستراتيجية كانت مشاركات سموه
في اجتماعات وزراء الداخلية العرب التي
أس �ف��رت ع��ن إج �م��اع ع��رب��ي ع�ل��ى مكافحة
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• ح ��رص س �م��وه ع�ل��ى ت�ط��وي��ر املنظومة
العسكرية للحرس الوطني وجعله الذراع
اليمنى للقوات املسلحة

• من أقوال سموه« :أنا جندي
أقبل العمل في أي مكان يضعني
فيه سمو أمير البالد»

اإلره� � ��اب  ،ودع� ��م ج��ه��ود ال �ع �م��ل األمني يجب أن يسخرا لنصرة الضعيف واملظلوم ه��م أع �م��دة امل�س�ت�ق�ب��ل متمسكني مببادئ
املشترك  ،وتبني احللول العلمية الشاملة وامللهوف  ،وأن الناس سواسية حتت مظلة
ال��دي��ن احل�ن�ي��ف وي �ت �خ��ذون م��ن الوسطية
ملواجهة اإلره��اب واملخدرات وغسل األموال ال �ق��ان��ون  ،وي��ش��دد دائ��م��ا ع �ل��ى أن البلد
والفساد.
مسؤولية اجلميع.
منهجا ل�ه��م  ،وي�ت�ح�ل��ون ب��اخل�ل��ق احلسن
كما كان سموه العضيد واملساند ألخيه
ومن تطلعات سمو الشيخ نواف األحمد
س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ف��ي ج �ه��ود رأب الصدع
ويتسلحون بالعلم واملعرفة ومواكبة جميع
أن ت �ظ��ل ال �ك��وي��ت واح� ��ة ل�لأم��ن واألم� ��ان
اخلليجي.
ويرى سمو ولي العهد أن القوة واملنصب واالستقرار وأن يرى الشباب الكويتي الذين التطورات العاملية من أجل بلدهم.
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خالل حضوره مؤمتر تكنولوجيا التعليم الثاني

د.الحربي :تطويع التقنيات الحديثة لخدمة
الدراسة ليس ترف ًا بل ضرورة ملحة
حتت شعار " تطوير التعليم في ض��وء اإلستراتيجيات نظمته جمعية ال�ع�لاق��ات العامة الكويتية بحضور وزير
العاملية" انطلق مؤمتر ومعرض تكنولوجيا التعليم الذي التربية ووزير التعليم العالي د .سعود احلربي .
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ضرورة ملحة
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي
الدكتور سعود احلربي خ�لال االفتتاح أن
تطويع التكنولوجيا وإدخالها في العملية
التعليمية ل��م ي��ع��د خ���ي���اراً ،وإمن���ا ضرورة
م��ل��ح��ة حت��ت��م ع��ل��ي��ن��ا م��واك��ب��ة متطلبات
العصر ،إميان ًا منا بأن تطوير التعليم من
خ�لال توظيف أح���دث األدوات والوسائل
التكنولوجية في عاملنا ليس ترفا ،بل ضرورة
تنموية ملحة ،الفتا إلى أن األجيال التي
تتمتع بالقدر األكبر واألفضل من املهارات
العلمية والعملية ،هي القادرة على توفير
ف��رص ال��ب��ق��اء وال��ن��م��و وال��ت��ط��ور واالزده����ار
ملجتمعاتها.
وأع��رب احلربي في كلمته عن سعادته
مبا تقدمه جمعيات النفع العام من دور
كبير في تنمية املجتمع ،مؤكدا أن جمعيات
ال��ن��ف��ع ال��ع��ام أص��ب��ح��ت أح���د رواف����د صنع
القرار.
وقال إن املؤمتر يهدف بالدرجة األولى
إل���ى تسليط ال��ض��وء ع��ل��ى ط���رق التعليم
احل���دي���ث���ة واالجت����اه����ات امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة في
تكنولوجيا التعليم وذلك باستخدام أدوات
ومفاهيم جديدة تواكب العصر ،والتعرف
ع��ل��ى ط����رق واس���ت���رات���ي���ج���ي���ات التدريس
املبتكرة ،وتسليط الضوء على الفجوة بني
فوائد األساليب التقليدية وبني املتطلبات
احلديثة للنجاح.وأضاف أن تطوير التعليم
يعد أح��د رك��ائ��ز بناء اإلن��س��ان وه��و أساس
عمليات التنمية ،وبدونه ال جناح للخطط
التطويرية ،وهو التوجه الذي تسعى رؤية
الكويت  2035للعمل على النهوض به،
لذا رك��زت رؤي��ة الكويت املنبثقة عن تصور
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد اجلابر الصباح على االهتمام
بالعنصر ال��ب��ش��ري ،لتحويل الكويت إلى
م��رك��ز م��ال��ي وجت����اري ج����اذب لالستثمار،
يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط

االقتصادي ،الذي تشجع فيه روح املنافسة
وت��رف��ع ك��ف��اءة اإلن��ت��اج ف��ي ظ��ل ج��ه��از دولة
مؤسسي داعم ،وترسخ فيه القيم وحتافظ
على الهوية االجتماعية وحتقق التنمية
البشرية والتنمية املتوازنة ،مع توفر بنية
أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة
أعمال مشجعة"
وأشار إلى أن الركيزة الثالثة من ركائز
رؤية الكويت "رأس مال بشري إبداعي" ركزت
على االهتمام بالثروة البشرية ،وإصالح

نظام التعليم إلعداد الشباب بصورة أفضل
ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية
وإن��ت��اج��ي��ة ل���ق���وة ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي��ة ،عبر
ثماني محاور اساسية يأتي في مقدمتها
ج��ودة التعليم ورف��ع الطاقة االستيعابية
للتعليم العالي واص�ل�اح اخ��ت�لاالت سوق
العمل ورعاية ودم��ج ذوي االع��اق��ة ،وتعمل
ال��دول��ة على حتقيق ذل��ك من خ�لال طرح
 27مشروعا رئيسا من بينها  14مشروعا
لتطوير التعليم جار العمل على تنفيذهم.
العدد السادس -فبراير 2020

46

وق����ال إمي���ان��� ًا م���ن وزارة ال��ت��رب��ي��ة بأن
التعليم م��ن أه���م امل��ن��ظ��وم��ات ال��ت��ي تقوم
عليها أس��اس أي دول��ة ف��ي العالم ،جعلت
االهتمام باملنظومة التعليمية وتطويرها
أهم أولوياتها لبناء أساس رصني يقوم عليه
حاضر مضيء ،ومستقبل مشرق يدفعها
ل�لأم��ام ن��ح��و ال��ت��ق��دم وال���رق���ي ،م��ن خالل
منظومة متكاملة تعمل على إعداد وتقومي
العملية التعليمية وإدخ��ال بعض األدوات
التكنولوجية األساسية والالزمة لكل فصل
���درس�ي�ن بالطرق
دراس����ي ،ب��ه��دف ت��زوي��د امل ِ
التعليمية اجلديدة التي تستهدف إشراك
الطالب في املسيرة التعليمية بشكل فعال.
وأع��رب الوزير احلربي عن تطلعه بأن
يتمكن املتحدثون في جلسات املؤمتر ،من
اخلروج بتصورات وتوصيات عملية لكيفية
تطوير السياسات واألساليب التربوية في
دولة الكويت ،وكيفية تسخير التكنولوجيا
لتطوير املنظومة التعليمية ،خاصة مع
دخ���ول ع��وام��ل التكنولوجيا امل��ت��ط��ورة في
جميع الوسائل واألساليب واملناهج التربوية
العدد السادس -فبراير 2020

احلديثة ،بهدف حتقيق رؤية حضرة صاحب
السمو  2035كويت جديدة.
وأك�������د أن اط���ل���اق ج����ائ����زة الكويت
لتكنولوجيا التعليم ،تصب في هذا االجتاه
خللق نوع من التنافس فيما بني املدارس
إلي��ج��اد بيئة إب��داع��ي��ة ت��س��اه��م ف��ي إجناح
املنظومة التعليمية في البالد.
التنمية املستدامة:
وب��دوره أكد أمني سر جمعية العالقات
العامة محمد الياسني على أهمية تطوير
التعليم ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ق��ائ�لا  :إن جمعية
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة الكويتية تنظم مؤمتر
تكنولوجيا التعليم ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ي على
ال��ت��وال��ي ،حت��ت شعار "تطوير التعليم في
ض���وء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة" بهدف
املساهمة في التنمية املستدامة وحتقيق
رؤية سمو األمير  2035كويت جديدة.
وأضاف الياسني في كلمته أن التعليم
هو أساس رقي األمم وتطورها وقد أكد سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر

ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه ورع����اه ع��ل��ى أهمية
التعليم والتنمية البشرية بكلماته السامية
في الكثير من املناسبات ،حيث قال سموه :ان
التنمية البشرية هي أساس التنمية الشاملة
وأداتها وهدفها فالدول واملجتمعات ترتقي
وتتقدم بصالح اإلنسان ..ان بناء اإلنسان
الكويتي في طليعة أولوياتنا ليكون مؤهال
علميا وعمليا.
ك��م��ا ق���ال س��م��وه :علينا أن ننمي في
نفوس طالبنا وطالباتنا م��ه��ارات البحث
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ح��ل��ي��ل األك���ادمي���ي واكتساب
ال��ق��درات منذ ال��ص��غ��ر ..أن ه��ذه األهداف
لن تتحقق إال بتضافر اجلهود املشتركة،
فتطوير التعليم ال يقتصر على مسؤولي
التعليم أو احلكومة بل هو نتاج عمل وجهد
مشترك لكافة األطراف في املجتمع.
وأش����ار ال��ي��اس�ين إل���ى أن ك��ل��م��ات سمو
األم��ي��ر فيما يخص تطوير التعليم هي
تكليف لنا جميعا فنحن جميعا مسؤولون
ول��ذل��ك جعلنا النطق السامي ه��و نقطة
انطالقنا نحو مستقبل تكنولوجي واعد
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للتعليم في الكويت ..وق��ال :اننا نحرص
ع��ل��ى االق���ت���داء ب����رؤى س��م��و أم��ي��ر البالد
املباركة ،فهي النبراس الذي ينير طريقنا
نحو مستقبل أكثر تطورا وازدهارا ،ومن هذا
املنطلق نسعى جاهدين لرفعة ورقي وطننا
احل��ب��ي��ب ،خ��اص��ة أن ال��ك��وي��ت منذ نشأتها
وه��ي منارة ثقافية وتعليمية متميزة بني
دول اخلليج.
وتابع :نحن كجمعية نفع عام وجدنا
أن مسؤولياتنا التطوعية حتثنا على دعم
جميع امل���ب���ادرات ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا تطوير
وطننا احلبيب ،ولذلك تضافرت جهودنا
مع وزارة التربية واجلهات املشاركة والراعية
مشكورين لتنظيم ه��ذا املؤمتر التعليمي
ال��ه��ام ال���ذي يحمل ال��ع��دي��د م��ن األهداف
التنموية والتطويرية ،ويصب ف��ي اجتاه
حتقيق ال��رؤي��ة السامية بتحويل الكويت
إلى مركز مالي وجت��اري عاملي ،داعني الله
سبحانه وتعالى أن ننجح في وضع ولو لبنة التكنولوجيا احلديثة ،وأدخلت تكنولوجيا
الواقع االفتراضي في مختبراتها ومكتباتها،
في الصرح الكبير للتعليم بالكويت.
وأوض��ح الياسني أن مؤمتر تكنولوجيا ك��م��ا مت���ي���زت ب��ع��ض امل�������دارس بفصولها
التعليم ي��ش��ارك فيه نخبة م��ن األساتذة ومرافقها الذكية ،ما يجعلها ق��دوة يجب
املتخصصني واخلبراء في مجال تكنولوجيا االع��ت��زاز بها وتعميم جتاربها الناجحة،
التعليم ،كما يشارك فيه بعض املنظمات موضحا أن اجل��ائ��زة شهدت مشاركات من
الدولية املعنية بالتعليم ،مؤكدا أن اآلمال معلمني ومعلمات ي��ط��وع��ون التطبيقات
كبيرة أن ي��خ��رج امل��ؤمت��ر بتوصيات قابلة الذكية واملواقع التعليمية ويستخدمونها
بطرق مبتكرة لتعليم الطلبة ما يجعلنا
للتطبيق لتطوير التعليم تكنولوجيا.
وأش��ار إلى جائزة الكويت لتكنولوجيا متفائلني بغد مشرق للتعليم في الكويت
ال��ت��ع��ل��ي��م ق��ائ�لا ل��ق��د ح��رص��ن��ا ه���ذا العام في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو
على تنظيم ه��ذه اجل��ائ��زة لتكون إضافة أم��ي��ر ال���ب�ل�اد ول��س��م��و ول����ي ع��ه��ده األمني
ل��ل��م��ؤمت��ر ..م��ن أج���ل خ��ل��ق بيئة تنافسية واحلكومة الرشيدة.
ولفت إلى أن العالم مقبل على حقبة
في مجال تكنولوجيا التعليم بني املدارس
والطلبة وال��ب��اح��ث�ين واملعلمني وأصحاب جديدة من التطور التكنولوجي واالقتصاد
االبتكارات والتطبيقات الذكية ،منوها بأن امل��ع��رف��ي ،وعلينا أن ن��ك��ون مستعدين لها
هناك العديد من املشاركات ج��اءت مبهرة بسواعد علمائنا وباحثينا وأبنائنا الطلبة،
كما علينا أن نواكب التطور التكنولوجي
وفاقت التوقعات.
وأكد أن هناك مدارس حكومية وخاصة وأن ن��ش��ارك ف��ي صنعه وأال ن��ك��ون مجرد
حرصت باجلهود ال��ذات��ي��ة على استخدام مستهلك للتكنولوجيا احلديثة ،ولذلك

• التطوير يعد أح��د رك��ائ��ز بناء
اإلن� � �س � ��ان وه� � ��و أس�� � ��اس ع �م �ل �ي��ات

التنمية

• ال� � �ي � ��اس �ي��ن :ج�� ��ائ�� ��زة ال� �ك ��وي ��ت
لتكنولوجيا التعليم تشجع على

االبتكار

تشجع ج��ائ��زة تكنولوجيا التعليم على
االبتكار والتميز التكنولوجي.
اجللسة األولى:
ت���ط���رق احمل�����اض�����رون خ��ل��ال اجللسة
األول���ى للمؤمتر وال��ت��ي كانت حت��ت عنوان
«ال��س��ي��اس��ات التعليمية ف��ي ال��ك��وي��ت في
ض���وء اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة» وحاضر
فيها كل من د.جاسم األستاد نائب املدير
العام للخدمات األكادميية املساندة بالهيئة
ال��ع��ام��ة للتعليم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي والتدريب
ود.فوزية العوضي من كلية التربية-جامعة
الكويت وأم��ل املطيري  -األمانة العامة
للمجلس األع��ل��ى للتخطيط ,أ.د.فايز
الظفيري من كلية التربية -جامعة الكويت
وأداره����ا أ.د .رش��ي��د احل��م��د ح��ول التنمية
املستدامة وجودة التعليم واإلستراتيجيات
التعليمية بني التخطيط والتطبيق.
< حت���دث���ت مم��ث��ل��ة ج��ام��ع��ة الكويت
الدكتورة فوزية العوضي عن "التكنولوجيا
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والتعليم" الفتة إلى أن أهم مبادئ التعليم
ال��ف��ع��ال ه��ي إش����راك ال��ط��ال��ب ف��ي اخلبرة
التعليمية حيث تقع التربية م��ن خالل
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��ح��د ذات���ه���ا و ل��ي��س��ت ف��ق��ط في
نهاية امل��ط��اف على ص��ورة اختبار ،مؤكدة
أن تكنولوجيا التعلم من أهم األدوات التي
حتقق التعليم الفعال املصمم بعناية.
وع��رف��ت م��اه��ي��ة التعليم االلكتروني
وف���وائ���ده واع��ت��م��اده ف��ي التعليم وخاصة
بالنسبة مل��ؤس��س��ات التعليم ال��ع��ال��ي التي
لديها العديد من الفوائد الفتة إل��ى أنه
يعتبر من بني أفضل طرق التعليم.
ك���م���ا أش�������ارت إل�����ى م����س����اوئ التعليم
اإللكتروني ،الفتة إلى انها تتمثل في الغياب
التام للحيوية ،والتفاعالت الشخصية ليس
فقط بني املتعلمني واملدربني ،ولكن أيضا
بني الزمالء املتعلمني.
وحت�����دث�����ت ال����ع����وض����ي ع�����ن أهمية
التكنولوجيا ودوره��ا في التعليم والبرامج
امل��س��ت��ف��ادة منها ودور التربية ف��ي مواكبة
ال����ت����ط����ورات ال���ع���امل���ي���ة م����ن ح���ي���ث إدخ�����ال
التكنولوجيا ،وكيف أصبحت ج��زء ًا مهم ًا
في العملية التربوية ،وم��دى أهميتها في
تعليم املهارات.
< من جهته حتدث ممثل الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب نائب املدير
العام للخدمات األكادميية املساندة الدكتور
جاسم األستاد عن االستثمار بتكنولوجيا
امل���ع���ل���وم���ات ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل��ي��ة اإلداري������ة
واألكادميية "قصة جناح" استعرض خاللها
تطور تكنولوجيا املعلومات بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب وخطتها
اإلستراتيجية والتنفيذية وكيفية إدارة
املشاريع التكنولوجية.
وأشار إلى مركز املعلومات التابع للهيئة
وم���ا ك���ان ع��ل��ي��ه وك��ي��ف أص��ب��ح ب��ع��د البدء
ف��ي اخل��ط��ة اإلستراتيجية؟ الف��ت��ا إل��ى أن
االستثمار بتكنولوجيا املعلومات لتطوير
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• د .األس� � � � �ت � � � ��اد :االس � �ت � �ث � �م� ��ار
بالتقنية املعلوماتية من األهداف
اإلستراتيجية للهيئة
• د .الفيلي  :الدول املتقدمة أدركت
أه �م �ي��ة ب ��رام ��ج ال �ف �ض��اء ف ��ي تقدم
املجتمع
العمل اإلداري واألكادميي كان أحد األهداف
اإلستراتيجية للهيئة.
ولفت إلى أن رؤية خطة الهيئة تتمثل
في أن يحقق مركز املعلومات مركزا متقدما
بني مراكز املعلومات للمؤسسات التعليمية
في الكويت ورسالتها تتمثل في تقدمي أفضل
خدمات وحلول تكنولوجيا املعلومات لدعم
مسيرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب األكادميية والتدريبية واالدارية.
وقال إن اخلطة تهدف إلى زي��ادة جودة
وكفاءة أداء القطاعات اإلدارية واألكادميية،
وت��ط��وي��ر البنية التحتية مل��رك��ز املعلومات
ب��ت��زوي��ده��ا ب��آخ��ر التكنولوجيا املتطورة،
وإنشاء مركز معلومات بديل لضمان سير
العمل ف��ي جميع األوق����ات ،وض��م��ان جودة
العمل بوضع آليات لقياس اجلودة واألداء.
سوء استخدام التكنولوجيا
< ب���دوره ق��ال فايز الظفيري م��ن كلية
ال��ت��رب��ي��ة ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت أن���ه ع��ل��ى الرغم

م��ن اآلث���ار السلبية ال��ت��ي نتجت ع��ن سوء
استخدام التكنولوجيا والتي یعارضها كثیر
م��ن ال��ن��اس إال أن التكنولوجيا احلديثة
جلبت النفع الكبير حلیاة اإلنسان ،وأسهمت
بشكل كبیر في تطوره وأكد أن االستخدام
امل����دروس للتكنولوجیا ف��ي التعلیم یعود
بنتائج إيجابية على ن���واجت التعلم لدى
الطالب ،لذلك البد من املوازنة بنی طرق
التعلیم التقلیدیة ،وإدخ��ال التكنولوجيا
في التعلیم ،الفتا إلى أنه كلما اتسع أفق
ال��ف��ض��اء التكنولوجي كلما ظ��ه��رت لدینا
املزید من الفرص والتحديات.
وش���دد ال��ظ��ف��ي��ري ع��ل��ى أه��م��ي��ة تفعیل
ال��ت��ع��اون وال��ت��واص��ل ب�ین ال��ب��ی��ت واملدرسة
فیما یتعلق مبهارات الطفل التكنولوجية،
وعلى الوالدين واملعلمني التعاون في توفیر
الرقابة والتوجیه للطفل أثناء استخدام
الوسائل التكنولوجية ومساعدته ،الفتا إلى
أن االستخدام األمثل للتكنولوجیا یزید
من فرص التعلم واالتقان لدى الطفل.

< من جانبها قالت مديرة إدارة التنمية
البشرية في األمانة العامة للتخطيط أمل
املطيري ان رؤية " كويت جديدة" انطلقت
من رؤي��ة سامية غايتها أن تصبح الكويت
مركزا ماليا وجتاريا جاذبا لالستثمار يقوده
ال��ق��ط��اع اخل���اص ليحقق دوره التنموي
الريادي املنشود.
وأضافت أنه من أجل حتقيق أهدافها مت
وضع خارطة طريق لتحقيقها وترجمتها
ع��ل��ى أرض ال���واق���ع ح��ي��ث ن��ف��ذن��ا اخلطة
اإلمنائية األول��ى ،والتي رك��زت على تهيئة
البيئة التشريعية لالنطالقة التنموية
ونحن على مشارف نهاية اخلطة اإلمنائية
الثانية ،والتي جاءت متناغمة مع أهداف
التنمية املستدامة .2030
وأوضحت أن التركيز ك��ان على البنية

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ه��ن��دس��ة والرياضيات
للقيادة نحو اقتصاد املعرفة ،وعقد شراكات
أكادميية مع مؤسسات دولية مرموقة من
السياسات التي وضعتها اخلطة لتحسني
ترتيب دول��ة الكويت ف��ي مؤشر رأس املال
البشري لتكون ضمن الدول الـ  35األولى
بحلول عام .2035

التحتية الضرورية لهذه االنطالقة ،الفتة
إل���ى أن���ه مت االن��ت��ه��اء م���ن إع�����داد اخلطة
اإلمنائية الثالثة ،وال��ت��ي وضعت القطاع
اخل�����اص م���ح���ور اه��ت��م��ام��ه��ا األول فيما
س��ت��رك��ز اخل��ط��ة اإلمن��ائ��ي��ة ال��راب��ع��ة على
تعزيز االقتصاد املعرفي وصوال إلى اخلطة
اإلمنائية اخلامسة الرامية للوصول إلى
كويت ذكية.
ول��ف��ت��ت إل���ى أن رؤي���ة "ك��وي��ت جديدة"
اجللسة الثانية:
ت�����ن�����اول�����ت اجل����ل����س����ة م������ح������وري أث����ر
رك��زت على خمسة م��ح��اور أساسية أهمها
محور "االقتصاد املعرفي" لتطوير االقتصاد التكنولوجيا التعليمية على جودة التعليم،
الكويتي في اجتاه بناء القواعد الالزمة من والتقنيات احلديثة ومهارات التعامل مع
أج��ل متكني الكويت من تشكيل دوره��ا في التكنولوجيا ،ح��ي��ث ك���ان رئ��ي��س اجللسة
االقتصاد العاملي القائم على املعرفة والتي محمد الياسني واحملاورين د .بسام الفيلي
عضو مجلس إدارة املركز العلمي ,د .محمد
تهيئنا لدخول الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت املطيري أن تشجيع تعلم العلوم درغ����ام م��دي��ر امل��ش��اري��ع ب��امل��رك��ز اإلقليمي
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لتطوير ال��ب��رم��ج��ي��ات ,أ .م��ش��ع��ان النايف
(ملست ّاس��ي��ا) ن��اق��ش��وا ج��ه��ود املنظامات
ال��دول��ي��ة واإلقليمية ف��ي تطوير التعليم
تكنولوجي ًا.
< وحت���ت ش��ع��ار "جت���رب���ة ف���ي الفضاء
وت��ع��ل��ي��م ت��ف��اع��ل��ي م���ن خ�ل�ال تكنولوجيا
ال��ف��ض��اء" ق���ال ع��ض��و مجلس إدارة املركز
ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور ب��س��ام ال��ف��ي��ل��ي إن���ه منذ
فجر احل��ض��ارات اإلنسانية ،وحتى وقتنا
احل��اض��ر ك��ان استكشاف الفضاء واليزال
م��رك��ز اه��ت��م��ام االن��س��ان ،م��ؤك��د ًا أن الدول
امل��ت��ق��دم��ة أدرك����ت أه��م��ي��ة أن��ش��ط��ة وبرامج
الفضاء ودوره��ا الفعال في تقدم املجتمع،
ف��ق��د ش��ه��دت ال��س��ن��وات القليلة السابقة
ط��ف��رة كبيرة ف��ي تسهيل عملية الوصول
للفضاء فأصبح املجال مفتوحا للشركات
اخل���اص���ة ،وح��ت��ى األف�����راد ل�لاس��ت��ف��ادة من
الفضاء اخل��ارج��ي ح��ول األرض ،ما يفتح
امل��ج��ال للكيان التعليمي لالستفادة من
هذه الطفرة التكنولوجية من أجل حتسني
كفاءة التعلم.
وق���ال الفيلي أن مسابقة "جت��رب��ة في
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الفضاء" هي أحد وسائل التعليم التفاعلي
التي من املمكن أن تسهم في زيادة املعرفة
وال���ك���ف���اءة ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة وتطوير
املهارات لدى الطلبة في املجاالت العلمية
املختلفة.
< ب�����دوره اس��ت��ع��رض م���دي���ر املشاريع
ف��ي امل��رك��ز االقليمي لتطوير البرمجيات
الدكتور محمد درغ��ام ورق��ة حول "إنترنت
األشياء الذكية  -طفرة في نظم التعليم"
ق���دم خ�لال��ه��ا ت��ص��ور م��ت��ك��ام��ل ح���ول واقع
ومستقبل إنترنت األشياء وأهميتها كونها
إح��دى التحوالت األكثر أهمية في مجال
التقنيات احلديثة والتي سيكون لها تأثير
كبير على حياة البشر.
وتطرق الدكتور درغام إلى الطفرة التي
تقدمها حلول وتطبيقات إنترنت األشياء
الذكية في مجاالت احلياة املختلفة ،وعلى
رأسها تطوير منظومة التعليم واحللول
امل��ن��اس��ب��ة ل�ل�اس���ت���خ���دام اآلم�����ن إلنترنت
األشياء ،موصيا بضرورة الدخول إلى هذا
املجال دون تأخير وتوظيف هذه التقنيات
في مجاالت التعليم مع أهمية العمل على

تأمني سرية املعلومات واخلصوصية وتوفير
األمان الكامل للمستخدمني مبا في ذلك
وضع التشريعات القانونية املناسبة لتأمني
حقوق املستخدمني.
< وب������������دوره ق�������دم مم����ث����ل املنظمة
العاملية الستثمار أوق���ات ال��ف��راغ بالعلوم
والتكنولوجيا "ملست" مشعان النايف ورقة
بعنوان "أستراتيجية املنظمة العاملية ملست
في تطوير برامج األنشطة الطالبية بدولة
الكويت" استعرض خاللها تاريخ املنظمة
وأهدافها وبرامجها.
وأش���ار إل��ى ال��ب��رام��ج والفعاليات التي
تقيمها املنظمة في الكويت ومنها إقامة
املنشآت العلمية وإقامة املعارض العلمية
واملسابقات السنوية لطلبة وزارة التربية،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى إق��ام��ة امللتقيات العلمية
وال���دورات التدريبية للمعلمني واملعلمات
وال��ط�لاب وامل���ؤمت���رات الطالبية وتأسيس
نوادي العلوم والتكنولوجيا داخل املدارس.
اجللسة الثالثة:
حملت عنوان "رؤى واجت��اه��ات حديثة
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لتطوير التعليم تكنولوجيا" ح��اور فيها
د .خ��ال��د البقاعني  -رئ��ي��س كلية العلوم
والتكنولوجيا ،د .فاطمة الهاشم  -جامعة
اخل��ل��ي��ج للعلوم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ,أ .خالد
ال��دي��ه��ان  -جت����ارب عملية ل��ل��ت��دري��ب عن
بعد في دولة الكويت والتي أداره��ا د.ثاليا
ال����ف����وزان ،م���ؤك���دا أن ه���ن���اك ال��ك��ث��ي��ر من
املتطلبات لتطوير التعليم أهمها مواكبة
التطور التكنولوجي ف��ي مجال التعليم،
باإلضافة إلى تطوير املناهج مبا يتواءم مع
عقول األجيال اجلديدة.
التكنولوجيا االستهالكية
وبدوره قال رئيس كلية الكويت للعلوم
والتكنولوجيا الدكتور خالد البقاعني أن
التغير السريع في التكنولوجيا االستهالكية
أثر على االستعداد الذهني للشباب للتعلم
لذلك يواجه التعليم على مستوى املدرسة
وال��ك��ل��ي��ة ،حقيقة احل��ف��اظ ع��ل��ى اهتمام
الطالب بالتعلم وكذلك ضمان مشاركتهم
في عملية التعلم ،مشيرا إلى أن دور الدولة
توفير االمكانيات واالستراتيجيات لتطوير
التعليم.
وأضاف أن مخرجات التعليم التلقيني
ال تواكب العصر ،لكنه في ذات الوقت أكد أن
هناك محاوالت ج��ادة في جامعات الكويت
وامل��دارس لتخريج مخرجات تواكب العصر،
مؤكدا أن هناك قطاعا كبير ًا من املدارس
نتائجها مبهرة ولديها طلبة رائعون جاهزون
للجامعة لكن املؤسف أن هناك مخرجات
من الكثير من املدارس ال ترضي الطموحات،
ولذلك نحن في كلية العلوم والتكنولوجيا
نعيد تأهيل مخرجات املدارس لكي يتالءمون
مع التطور العلمي املوجود عندنا.
وأض��������اف ن����ق����وم ب����دم����ج ال����ط��ل�اب في
العملية البحثية ،وتشجيعهم على االبتكار
والتميز البحثي والعلمي ،الفت ًا إلى التقدم
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال����ذي يعيشه ال��ع��ال��م اآلن،

• د .البقاعني  :التغير السريع في
التكنولوجيا االستهالكية أثر على
االستعداد الذهني للشباب
• د .ف ��والذ :علينا االس�ت�ف��ادة من
التطبيقات التفاعلية والواقعني
االفتراضي واملعزز
الذي بدأ بالثورة الصناعية األولى والثانية
وال��ث��ال��ث��ة ،م��ن��وه�� ًا ب���أن ال���ث�ل�اث ث�����ورات مت
حتديدها على أساس التطور التكنولوجي
املصاحب لكل ث��ورة ،ومؤكدا نحن في فترة
الثورة الصناعية الرابعة فهناك صناعات
تكنولوجية ذك��ي��ة ،وه��ن��اك انترنت األشياء
التي سوف تغير طريقة حياة الناس ،نحن
نعيش في عصر به تكنولوجيا ليست ذكية
ف��ق��ط ولكنها أي��ض��ا تفكر وت��ط��ور ذكاءها
ذاتي ًا.
واستعرض دراس��ة بحثية عن املتعلمني
وتطورهم قائال قبل عهد الكمبيوتر 1990
ك��ان هناك جيل يختلف متاما ع��ن اجليل
احلالي ،كان احلصول على املعلومة صعبا
 2005-2015جيل ما بعد الكمبيوتر
حيث أدى استخدام الكمبيوتر الشخصي
إلى جيل مهارات الكمبيوتر لديه أعلى بكثير
من اجليل السابق ،ثم أتى جيل التليفونات
الذكية  ،2005-2020لألسف كنا نتوقع
أن يكون ه��ذا اجليل أفضل لكن ال��واق��ع أن

التليفونات الذكية أدت إلى تراجع مهارات
الكمبيوتر بسبب توفر املعلومات بسهولة.
وأش���ار إل��ى دراس���ة أمريكية أثبتت أن
استخدام الهواتف الذكية أحدثت تغيير ًا
في تركيب الدماغ ،حيث إن اجليل احلالي
جيل معلومات الديجتال لقد تعودوا على
ال��ع��ال��م امل��ف��ت��وح أم��ام��ه��م ع��ل��ى االنترنت،
وأصبح التعلم عندهم يعتمد على أهمية
املادة العلمية كما يعتمد على كونه ممتعا
والفت ًا لالنتباه.
ون��وه البقاعني إل��ى إحصائية جديدة
توضح  66%من الشباب ينامون والتليفون
معهم وهو جيل مستعد لفقدان كل شيء
م��اع��دا اإلنترنت وه��ذا اجليل يحتاج إلى
أسلوب مختلف للتعليم.
وأشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا
ملساعدة التعليم ،م��ش��دد ًا على ض��رورة أن
يكون ت��دري��س التعليم متطور ًا حتى ولو
كان تقليديا ،وضرورة أن يكون هناك هدف،
وتشجيع على بناء شخصية الطفل قائال
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ليس مقبو ًال في العصر احلالي قبول فكرة
أن األستاذ هو السيد والطلبة هم العبيد.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التغير
السريع في التكنولوجيا االستهالكية أثر
على االس��ت��ع��داد الذهني للشباب للتعلم
لذلك يواجه التعليم على مستوى املدرسة
وال��ك��ل��ي��ة ح��ق��ي��ق��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى اهتمام
الطالب بالتعلم.
دمج التكنولوجيا
< بدورها استعرضت الدكتورة فاطمة
ال���ه���اش���م م����ن ج���ام���ع���ة اخل���ل���ي���ج للعلوم
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ق������راءة حت��ل��ي��ل��ي��ة لدمج
التكنولوجيا ف��ي التعليم ب��دول��ة الكويت
عرفت خاللها مفهوم تكنولوجيا التعليم
على أنه مجموعة من األدوات واألساليب
والطرق التي تسهل من التعلم وتساعد في
حتسني وتطوير األداء عن طريق أستخدام
التقنيات التكنولوجية وإدارت��ه��ا بأسلوب
إيجابي وصحيح.
وأش�����������ارت إل�������ى أه����م����ي����ة اس����ت����خ����دام
التكنولوجيا في التعليم ودورها في تعزيز
الفهم لدى الطالب والطالبات في طليعة
أوج���ه أهمية اس��ت��خ��دام التكنولوجيا في
التعليم ،الفتة إل��ى أن��ه ه��دف رئيسي من
منظومة التعليم ككل وذلك على اختالف
املواد الدراسية التي يتم تدريسها فضال عن
إجراء التقييمات وتبسيط املعلومة وخفض
التكلفة واملجهود.
< م���ن ج��ان��ب��ه حت���دث امل��ت��خ��ص��ص في
تكنولوجيا التعليم خ��ال��د ال��دي��ه��ان عن
"جت�����ارب ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ت��دري��ب ع���ن ب��ع��د في
الكويت" أش��ار خاللها إلى أهمية التعليم
عن بعد وإشراك التكنولوجيا في التعليم
مل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم ف��ي العملية
التعليمية.
وأوض�����ح أن ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د يوفر
التوعية للمجتمع ويوفر الوقت واجلهد
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الفتا إل��ى أن قطاع التدريب ل��دى القطاع
اخل����اص ب��ال��ك��وي��ت ب���دأ ف��ي ه���ذا الطريق
وخطى خطوات واس��ع��ة ،وحقق ايجابيات
ملموسة بعد أن أص��ب��ح م��ن األم���ور التي
تهتم بها أعرق اجلامعات ومراكز التعليم
واملدربني.
اجللسة الربعة:
ون��اق��ش��ت اجل��ل��س��ة ال���راب���ع���ة محوري
استخدام التطبيقات التفاعلية في املكتبات
ودور التطبيقات الذكية في خدمة املنظومة
التعليمية وأدارت اجللسة الباحثة شيماء
األنصاري ،مؤكدة أن تطوير التعليم أضحى
مطلب ًا ملح ًا في ظل الثورة التكنولوجية
ال��ت��ي يشهدها ال��ع��ال��م ح��ال��ي��ا ،خ��اص��ة أن
التعليم التقليدي ل��م يعد يناسب جيل
االنترنت واألجهزة الذكية.
< وب�����دوره ق���ال األس���ت���اذ امل��س��اع��د في
قسم دراس���ات املعلومات بجامعة الكويت
ال��دك��ت��ور ه��ش��ام ال��س��رح��ان إن الكثير من
احللول والتطبيقات التي تقدمها شركة
"ج��وج��ل" خلدمة التعليم العالي تعتمد
على بنية أساسية للنهوض مبجال تعلم
اآلل���ة وال��ذك��اء االص��ط��ن��اع��ي ،م��وض��ح�� ًا أن
املعلمني يستطيعون النهوض من خاللها
عال قائم
بالعملية التعليمية إلى مستوى ٍ
على التعاون وتبادل املعرفة ،وتقدمي الدعم
املتواصل للطالب.
وأضاف أنه اعتمادا على فكرة استمرارية
التطوير في مستوى أداء العملية التعليمية
سعى قسم دراسات املعلومات في كلية العلوم
االجتماعية للحصول على الصالحيات
الكاملة الستخدام وتفعيل حزمة "جوجل"
التعليمية ،وال��ت��ي تعتمد على استخدام
بيئة سحابية متقدمة لتطوير العملية
التعليمية واإلدارية في القسم.
ولفت إلى أن القسم استطاع استخدام
العديد م��ن التطبيقات لتفعيل وتطوير

عملية التواصل والتعاون وتبادل املعرفة بني
أعضاء هيئة التدريس والطالب باإلضافة
إل��ى املساهمة في بناء منصات إلكترونية
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م واحل����ف����اظ ع���ل���ى املعلومات
واملستندات اخلاصة بالقسم.
الواقع املعزز
< ومن جانبه أكد د.حسني فوالذ غلوم
األس��ت��اذ بقسم علوم املكتبات واملعلومات
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال أحدثت
ت��غ��ي��رات ك��ب��ي��رة وم��ت��ع��ددة ف��ي ال��ع��دي��د من
مجاالت احلياة ،لذلك فإن معظم مؤسسات
التعليم املختلفة ومراكز املعلومات تسعى
ل�لاس��ت��ف��ادة م��ن اخل���دم���ات التكنولوجية
احلديثة واملتطورة والتطبيقات التفاعلية
م��ث��ل ال���واق���ع االف��ت��راض��ي وال���واق���ع املعزز
وال���واق���ع امل��خ��ت��ل��ط ،وأب�����رز التكنولوجيا
احل���دي���ث���ة وال����ت����ي ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���ذك���اء
االصطناعي في تطبيقها ،والتي تساهم في
تطوير عمل املكتبات ومراكز املعلومات إذا
مت العمل بها بطريقة صحيحة ومدروسة،
لذلك فإن الدراسة التي استعرضها تهدف
إل��ى معرفة ال���دور ال���ذي ميكن أن تقدمه
التطبيقات التفاعلية بأنواعها في تطوير
وخدمة املستفيدين.
وأش��ار إلى أن الدراسة اعتمدت املنهج
التجريبي للحصول على البيانات للوصول
إل��ى املعرفة بواسطة ال��رص��د أو املالحظة
العلمية ل��ردة فعل املستفيدين والعاملني
ف���ي م��ك��ت��ب��ات ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ،خصوصا
مكتبة كلية الطب.
وأك��د أن نتائج ال��دراس��ة س��وف تساهم
بشكل فعال في معرفة الدور الذي ميكن أن
تقدمه التطبيقات التفاعلية في املكتبات
وم��راك��ز املعلومات ف��ي مؤسسات التعليم
العالي بدولة الكويت ،وأيضا سوف تساهم
بإمكانية تعميم ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى مكتبات
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وم���راك���ز م��ع��ل��وم��ات أك��ادمي��ي��ة ف��ي الوطن
العربي.
روض الصاحلني
< من جهته أكد أ.حمد العليان نائب
املدير العام ملدرسة روض الصاحلني ثنائية
اللغة على إمي��ان امل��درس��ة الكبير بأهمية
إدخ���ال التكنولوجيا ف��ي التعليم ،خاصة
أنه عصب اخلطة التنموية لكويت جديدة
.2035
وأضاف العليان أن املدرسة متلك بيئة
تعليمية متطورة مجهزة بأحدث الوسائل
التعليمية احلديثة موضحا أنها تشجع
الطلبة على استخدام التطبيقات احلديثة
كتطبيقات الواقع املعزز والواقع االفتراضي
والهولوجرام وتطبيقات  GSuiteوغيرها
من التطبيقات التعليمية.
ون�������وه ب���أه���م���ي���ة وج�������ود ق���س���م خ���اص
بتكنولوجيا التعليم ف��ي امل����دارس ،حيث
ُأنشئ هذا القسم في املدرسة العام الدراسي
احل��ال��ي لتطوير وتبني األف��ك��ار اجلديدة
في هذا املجال ،ولتوفير الدعم واملساعدة
املطلوبة للطالب والهيئة التعليمية ،مشيرا
إل���ى أن م��ف��ه��وم م��درس��ة روض الصاحلني
ف��ي تكنولوجيا التعليم ه��و نقل الطالب
م��ن م��ج��رد متلقي للمعلومة إل���ى باحث
ومكتشف وصانع لها ،ثم قام بعرض صور
حية من داخل الصفوف والتي توثق ذلك
املفهوم.
وشدد على ضرورة تشجيع الطلبة على
االبتكار واالخ��ت��راع ،وذل��ك لتخريج علماء
ومخترعني يفيدون بعلمهم الكويت ،كما
يفيدون البشرية باختراعاتهم وابتكاراتهم.
اجللسة اخلامسة:
وفي اجللسة األخيرة التي حملت شعار
دور جمعيات النفع العام للدفع بتطوير
التعليم تكنولوجيا ،وأداره���ا مدير املركز

اإلقليمي للبرمجيات د.ن��ادر معرفي قائال
عبر ال��زم��ن ك��ان ملؤسسات املجتمع املدني
وامل��ب��ادرات التطوعية دور كبير ف��ي تنمية
املجتمعات ودع��م روح امل��واط��ن��ة ،وف��ي زمن
العوملة أصبح العمل التطوعي اليوم أحد
أه���م رك��ائ��ز من��و املجتمعات واستقرارها،
وتزداد احلاجة إليه مع تعقد ظروف احلياة
وتشابكها ،فلم تعد اجلهات احلكومية في
الدول قادرة وحدها على مواجهة احتياجات
املجتمعات املتسارعة ومتطلباتها ،فكان
البد من وجود ما يسد به النقص القائم.
< ومن جانبه استعرض ممثل اجلمعية
الكويتية الختالفات التعلم "كالد" د.عيسى
اجل���اس���م دور ج��م��ع��ي��ات ال��ن��ف��ع ال���ع���ام في
الكويت منذ مطلع الستينيات ق��ائ�لا أن
منظمات املجتمع املدني تساهم بدور بارز
ف��ي احل��ي��اة ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ك��وي��ت س���واء مع
األجهزة وال��دوائ��ر وال���وزارات احلكومية أو
بالتعاون مع القطاع اخل��اص في الدولة،
ح��ي��ث ي��س��اه��م ب��ع��ض ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات في
الشؤون التربوية والتعليمية ،وهناك حوالي
تسع جمعيات تقريبا تعمل بشكل مباشر
وغير مباشر في مجال التربية والتعليم
باإلضافة جلمعيات النفع العام العاملة
في شأن رعاية ذوي اإلعاقة ،كما أن هناك
عدد ًا من جمعيات النفع العام التي لديها
اهتمام في طرح برامج تعليمية أو برامج
تشخيصية أو ب��رام��ج عالجية ف��ي مجال
التربية والتعليم وهي محدودة بالكويت.
والقلة م��ن جمعيات النفع ال��ع��ام إجماال
ل��دي��ه��ا م�����دارس مب��س��ت��وى ن��ظ��ام التعليم
العام وبرامج أو مدارس مخصصة للفئات
اخلاصة ولفئة ذوي اإلعاقة.
وأش��ار إل��ى أن هناك م��ح��اوالت حثيثة
لبعض جمعيات النفع العام لفتح مدراس
حديثة ومطورة خلدمة التربية والتعليم في
الكويت وكمنافس للتعليم العام احلكومي
ومن أهم هذه اجلمعيات مركز تقومي وتعليم

الطفل وجمعية ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ومركز
الكويت للتوحد واجلمعية الكويتية لرعاية
املعاقني ،اجلمعية الكويتية للدسلكسيا،
وفريق عبير  ،2وجمعية املعلمني الكويتية
التي تهتم بإعطاء دروس لطلبة املدارس
في الفترة املسائية لكنها لم تؤسس مدرسة
واح��دة واملفترض أن يكون لديها اليوم ما
يزيد عن  20مدرسة.
التوعية التكنولوجية
وبدورها استعرضت عضو مجلس إدارة
اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات شروق
الصايغ تاريخ اجلمعية ودورها منذ تأسيسها
عام  ،1982موضحة أنها دأبت على تعزيز
التوعية التكنولوجية لكافة افراد املجتمع،
مؤكدة أن اجلمعية استشعرت أهمية تفعيل
دور التكنولوجيا في التعليم ،حيث طرحت
العديد من ال��دورات للبرامج التي تساعد
الطالب واملعلم ف��ي العملية التعليمية،
ك���دورات االوف��ي��س ،وال����دورات التي تساعد
على تصميم ال���دروس العلمية ،والتعليم
عن بعد ،باإلضافة إلى الدورات التي تعنى
بتصميم املناهج التدريبية.
وخ��ل��ال ال���س���ن���وات االخ����ي����رة اهتمت
اجلمعية بالتدريب على برمجة الروبوت
وأع����دت ل��ه ن��ادي��ا خ��اص��ا م��ج��ه��زا بأحدث
ال��روب��وت��ات ،كما ن��وع��ت ف��ي أش��ك��ال وأنواع
الروبوتات.
ب��ع��د ذل���ك اخ��ت��ت��م��ت ج��ل��س��ات املؤمتر
بالتأكد على أهمية دور التكنولوجيا في
تعزيز الفهم ل��دى الطالب في ظل وجود
ال��ط��ف��رة ال��ت��ي تقدمها ح��ل��ول وتطبيقات
إنترنت األشياء الذكية في مجاالت احلياة
املختلفة وع��ل��ى رأس��ه��ا ت��ط��وي��ر منظومة
التعليم.
العدد السادس -فبراير 2020
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أخبار
وف��������������������������������د
دورة «ال���وق���ود
ال���ح���ي���وي م��ص��در
اَخ���������ر ل���ل���ط���اق���ة
المتجددة وحماية
ل��م��ص��ادر المياه»
ف����ي «ال���ع���ال���ي
ل������ل������ط������اق������ة»

2020
فبراير 2020السادس-فبراير
العددالسادس
العدد

استقبل م��دي��ر املعهد العالي للطاقة بالوقود احليوي.
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

خالل الزيارة أشاد رئيس قسم املصادر

م.فيصل ضاحى املطيري الوفد املشارك في

املائية م.عبدالله الطواري باجلهود املشتركة

دورة " الوقود احليوي مصدر اَخ��ر للطاقة

م��ع جمعية امل�ي��اه الكويتية ف��ي دع��م رؤية

امل �ت �ج��ددة  ،وح �م��اي��ة مل �ص��ادر امل �ي��اه " التي دولة الكويت للتحول الى الطاقة املتجددة
نظمتها جمعية املياه الكويتية بالتعاون مع وتأهيل ال �ك��وادر الوطنية الفنية لتطبيق
املعهد ،ضم الوفد ممثلني عن وزارة الصحة ه��ذه ال��رؤي��ة على أرض ال��واق��ع م��ن خالل
ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة التربية والهيئة تطوير البرامج التدريبية في املعهد وزيادة
العامة للبيئة  ،وشركة إم��داد املتخصصة الوعي حول الطاقة املتجددة.
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«كيف تبدأ مشروعك» بمركز المبادرين والمشاريع الصغيرة
أقام مركز املبادرين واملشاريع الصغيرة
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م التطبيقي
وال �ت��دري��ب ن ��دوة تعريفية بعنوان"كيف
تبدأ مشروعك" مل�ب��ادري املركز وأصحاب
املشاريع الصغيرة".
خ�لال ال�ن��دوة ناقش امل��درب م��ن كلية
الدراسات التكنولوجية أ .نواف الديحاني
أه ��م األس� ��س واخل� �ط ��وات ال �ت��ي تساهم

في جناح املشروع ،كما حث املبادرين من
أصحاب املشاريع الصغيرة على استكمال
م�س�ي��رت�ه��م ف��ي م �ج��ال ال �ع �م��ل اخل ��اص،
وحت�س�ين أدائ �ه��م ف��ي تنمية مشاريعهم،
والسير بخطى وإستراتيجية صحيحة
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت�ش�ج�ي��ع اجل �م �ي��ع على
اإلقبال في بدء املشاريع ،واإلص��رار على
إجناحها وتطويرها ،واختتم أ.الديحاني

الندوة معبر ًا عن أمله باستمرار مثل هذه
احملاضرات الهادفة التي حتقق االستفادة
للجميع.
ي��ذك��ر ب��أن م��رك��ز امل �ب��ادري��ن واملشاريع
ال �ص �غ �ي��رة ي�ه�ت��م ب��دع��م وت�ش�ج�ي��ع طلبة
وطالبات الهيئة للمبادرة في العمل احلر
واستثمار امل��واه��ب وال �ق��درات ف��ي العمل
اخلاص.

العدد السادس -فبراير 2020
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أخبار

ت��وق��ي��ع م��ذك��رة
ت�����ف�����اه�����م ب���ي���ن
«ال���ت���ط���ب���ي���ق���ي»
وج��������ام��������ع��������ة

( )R e a d i n g

ال����ب����ري����ط����ان����ي����ة

العدد السادس -فبراير 2020

وق � �ع� ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع���ام���ة للتعليم فرص اإلث��راء الفكري والثقافي ألعضاء
التطبيقي والتدريب ممثلة باملدير العام هيئة ال�ت��دري��س وال �ط�لاب على ح��د سواء
د.ع�ل��ي امل�ض��ف م��ذك��رة تفاهم م��ع جامعة كما تسهل عملية قبول الطالب املؤهلني
( )Readingالبريطانية لتعزيز التعاون التابعني لكليات ومعاهد الهيئة الستكمال
امل �ش �ت��رك ،وت �ط��وي��ر ال�ت�ع�ل�ي��م األكادميي ب��رام��ج البكالوريوس  +2 2وك��ذل��ك برامج
م��ا ب�ين اجل�ه�ت�ين إمي��ان�� ًا منهما بأهمية الدراسات العليا.
التعليم وض� ��رورة ت �ط��وي��ره ،م�ث��ل جامعة
حضر توقيع املذكرة من جانب الهيئة
( )Readingالبريطانية نائب الرئيس
كل من نائب املدير العام للتعليم التطبيقي
للموارد والتخطيط األك��ادمي��ي .د.مارك
والبحوث أ.د .جاسم األنصاري ،نائب املدير
فيلوز.
العام لشؤون التدريب م .ط��ارق العميري،
وتهدف املذكرة الى تعزيز التعاون بني
عميد القبول والتسجيل د.مشعل املنصوري،
كليات ومعاهد الهيئة وجامعة ()Reading
مدير الشؤون القانونية د .فهد جمعة ،مدير
البريطانية ،وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال حتقيق
املكتب الفني أ.د نبيل القالف ومدير إدارة
تعاون مثمر وبناء في مختلف املجاالت،
وم��ن أب��رزه��ا ال �ت��دري��س وال�ب�ح��ث العلمي العالقات العامة واإلع�لام أ.سهام العنزي
وف��رص االستكمال ال��دراس��ي للطالب من ود.محمد اسحاقي من مكتب املدير العام،
الهيئة ك�م��ا تفتح آف��اق � ًا ج��دي��دة ورعاية ومن اجلانب البريطاني:
Lamma Zghoul MENA
لفرص إجراء األبحاث العلمية املشتركة،
وال�ن�ش��ر العلمي امل�ش�ت��رك ب�ين الطرفنيRegional Manager & Laura ،
وكذلك تنمية البرامج الدراسية املطروحةMiles International Partnership ،
وتبادل املواد واملطبوعات األكادميية ،ومنح .Manager
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م��ح��اض��رة “إل��ع��ب إم�����رح ..ن��اف��س إن��ج��ح” ب��ـ”ال��ت��م��ري��ض”
أك���د ال �ك��اب�تن م �ن��ذر ال��ك��ن��دري مدير
معهد التمريض بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب على أهمية التعليم
التعاوني كونه من أفضل اإلستراتيجيات
في العملية التدريبية ملا له من دور في جعل
املشاركني فعالني داخل القاعة  ،ويساهم في
تنمية روح التعاون داخ��ل بيئة العمل مما
يحقق األهداف املرجوة ألي مؤسسة

و أوض ��ح ال �ك �ن��دري ب��أن ف �ك��رة اللجنة
املنظمة مبعهد التمريض لفعالية التجربة
العملية في إستراتيجية التعليم التعاوني
بعنوان “إلعب إمرح ..نافس إجنح” جاءت
رغ �ب� ً�ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة ف��ي املعهد
بتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية
والعملية  ،والتي تعتبر مؤشرا حقيقيا نحو
تبادل اخلبرات فيما بينهم ،متمنيا بأن يتم

نقل هذه اخلبرات إلى القاعات التدريبية
لتحقيق أك�ب��ر ع��ائ��د ت��دري��ب م��ن العملية
ال �ت��دري �ب �ي��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ط�ل�ب��ة املتدربني
واملتدربات.
ح ��اض ��ر ف���ي ه� ��ذه ال �ت �ج��رب��ة ك���ل من
املهندسة هدى الزيد ،ورانية العيار وسلوى
ملك وسميرة الكندري من الهيئة التدريبية
باملعهد.

العدد السادس -فبراير 2020
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أخبار

“ال��������ع��������ال��������ي
للخدمات اإلدارية“
ح������ص������ل ع���ل���ى
االع��������ت��������م��������اد
األك������ادي������م������ي
وال���م���ؤس���س���ي

2020
فبراير 2019ديسمبرالسادس
العدد الرابع
العدد

أع��رب مدير املعهد العالي للخدمات
اإلداري� � � ��ة ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال �ت��دري��ب د.أح��م��د العازمي
ع��ن ف�خ��ره ب��اإلجن��از الكبير ال ��ذي حققه
املعهد بحصوله على االعتماد األكادميي
وامل��ؤس�س��ي م��ن أك��ادمي�ي��ة ب��اري��س ،متقدم ًا
بالشكر ملدير ع��ام الهيئة د.ع�ل��ي املضف،
ونائب املدير العام لشؤون التدريب م .طارق
العميري ،وممثلي األكادميية على دعمهم
وتشجيعهم خ�لال ف�ت��رة العمل السابقة،
وذلك في كلمه له خالل االجتماع اخلتامي
مع األكادميية بحضور مدير مكتب ضبط
اجل ��ودة واالع �ت �م��اد األك��ادمي��ي ف��ي الهيئة
د.سعاد الشبو.
من جانبها تقدمت د.الشبو بالتهنئة
ألسرة املعهد العالي للخدمات االدارية على
هذا االعتماد ،شاكر ًة مدير املعهد ومساعده
وف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ع �ل��ى ج �ه��وده��م املبذولة
واملتميزة.

خ�لال االج�ت�م��اع أف��اد ممثل أكادميية
باريس د .رضا فرح بأنه اعتبارا من بداية
ع� ��ام  2022وب� �ع ��د ع ��ام�ي�ن م���ن تطبيق
البرنامج املعتمد سيحصل الطالب على
شهادة إضافية فرنسية من باريس أكادميي
من برنامج السكرتارية واإلدارة املكتبية،
وب��رن��ام��ج اخل��دم��ات اإلداري� ��ة ،كما ق��ام كل
من أ .محمد الصراف و أ .منيرة اجلاسر
بتقدمي شرح مفصل خلطوات العمل منذ
بدايته حتى اكتماله وحصول املعهد على
األعتماد املؤسسي واألكادميي.
في اخلتام قام د.العازمي بتكرمي فريق
العمل ت�ق��دي��ر ًا مل��ا ب��ذل��وه م��ن جهود خالل
فترة وجيزة.
حضر االجتماع مساعد مدير املعهد
د.محمد الشمري وممثلي أكادميية باريس
املستشار د .رضا فرح و م .جمعة بن عبيد
وفريق جلنه االعتماد األكادميي.
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م���ح���اض���رة « ك����ورون����ا ال���م���س���ت���ج���د»ب���ـ «ال���ت���م���ري���ض»

نظمت كلية التمريض بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة توعوية بعنوان "ع��دوى فيروس كورونا املستجد"
بالتعاون مع إدارة تعزيز الصحة وإدارة منع العدوى بوزارة الصحة  ،حاضرت فيها د .سوسن العبد و د .داليا ومن خاللها مت عرض
تقرير شامل عن كافة اإلجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من اإلصابة بعدوى فيروس كورونا املستجد،واختتمت الندوة بورشة عمل من
تنظيم إدارة منع العدوى.

ي�����وم ري����اض����ي م���ف���ت���وح ب�����ـ”ال�����دراس�����ات ال���ت���ج���اري���ة”
ن �ظ��م م�ك�ت��ب ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة ف��ي كلية
ال��دراس��ات التجارية -بنني بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب فعالية”اليوم
الرياضي املفتوح” ،وذلك على ملعب الكلية،
ب�ح�ض��ور ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات التجارية
د.أح��م��د احل �ن �ي��ان ب��إش��راف امل��دي��ر اإلداري
واملالي في الكلية أ.خالد الكندري ،ورئيس
القسم أ.علي يحى.
تضمنت الفعالية العديد من املسابقات
الرياضية مثل كرة قدم الصاالت  -تنس طاولة
بيبي فوت بني مجموعة من الفرق املكونةمن الطلبة ،وأعضاء هيئة التدريس في جو
يسوده املودة واألخوة والروح الرياضية.
وفي اخلتام مت توزيع العديد من اجلوائز
القيمة على الفرق املشاركة.
العدد السادس -فبراير 2020
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أخبار

«العاليلالتصاالت
وال��م�لاح��ة» ك��رم
ال���م���ت���ف���وق���ي���ن
وال���م���ت���م���ي���زي���ن

2020
فبراير 2019ديسمبرالسادس
العدد الرابع
العدد

حتت رعاية وحضور نائب املدير العام
لشؤون التدريب بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب م.طارق العميري نظم
املعهد العالي ل�لات�ص��االت وامل�لاح��ة حفل
تكرمي املتفوقني واملتميزين  ،وذلك بحضور
مدير املعهد الكابنت منذر الكندري ورؤساء
األق��س��ام ال�ع�ل�م�ي��ة ب��امل�ع�ه��د وأول� �ي ��اء أمور
الطلبة املكرمني.
ب��دأ احل�ف��ل بكلمة مل��دي��ر املعهد أعرب
فيها عن فرحته باملشاركة بتكرمي متفوقي
األق�س��ام العلمية باملعهد ،وذل��ك تشجيعا
جل�ه��وده��م واه�ت�م��ام�ه��م ع�ل��ى تفوقهم في
دراستهم وتدريبهم ،مشيدا بهذا النجاح ،
والذي يعتبر عرفان ًا للجهود التي تقدمها
ال��دول��ة ،ول��دع��م الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب ،شاكرا أعضاء هيئة
ال�ت��دري��ب ف��ي املعهد على م��ا يبذلونه من

جهد وعناء لتحقيق التميز بوجود أعداد
من املتفوقني.
م��ن ج��ان �ب��ه أب� ��دى ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
لشؤون التدريب م .طارق العميري سعادته
باالحتفال ومشاركته ف��ي حفل التكرمي
للمتفوقني ،متمني ًا لهم االستمرار بهذه
اجل �ه��ود للحصول على التعليم العلمي
املميز حتى ال�ت�خ��رج ،موضحا أن املعهد
ال� �ع ��ال ��ي ل�ل�ات� �ص ��االت وامل �ل�اح� ��ة ميتلك
تخصصات تخدم سوق العمل ،وتلبي حاجات
ومهارات امللتحقني به ،مقدما الشكر إلدارة
املعهد واألقسام العلمية على اجلهود التي
يبذلونها لتقدمي وتوفير األجواء الدراسية
املناسبة للطلبة.
وفي اخلتام كرم راعي احلفل نائب املدير
العام لشئون التدريب مبشاركة مدير املعهد
الطلبة والطالبات الفائقني واملتميزين.
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أخبار

بحضور مدير عام “التطبيقي”

“ال����ص����ن����اع����ي”
ك���رم المتميزين
وال���م���ت���ف���وق���ي���ن

2020
فبراير 2019ديسمبرالسادس
العدد الرابع
العدد

حت��ت رع��اي��ة وح�ض��ور مدير ع��ام الهيئة العمالة الوطنية الوسطى الفنية واملهنية
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي والتدريب التي حتتاجها الب َلّد .
ال��دك��ت��ور ع �ل��ي ف �ه��د امل �ض��ف ن �ظ��م املعهد
وأوض� ��ح ب��وح �م��دي أن ال�ه�ي�ئ��ة العامة
الصناعي  -الشويخ -حفل تكرمي الفائقني للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب تعمل وفق
واملتميزين ،وذل��ك على م�س��رح املعهد في خ�ط��ة إستراتيجية ل�ت��أم�ين ال�ي��د العاملة
منطقة الشويخ .وقد حضر احلفل عدد من الفنية املدربة التي تدعم هذه الرؤية .ألنها
قياديي الهيئة من عمداء الكليات ،ومديري الطريق الصحيح للنجاح ،وجن��اح الفرد،
املعاهد ،وأولياء أمور الطلبة املتفوقني.
وجناح املجتمع ،وجناح الوطن.
بدأ احلفل بكلمة ملدير املعهد الصناعي
وهنأ جميع الطلبة على التفوق والتميز،
املهندس محمد بوحمدي أكد فيها أن املعهد
متمني ًا لهم دوام التوفيق و النجاح فهم فخر
يهتم بتخريج طلبة م��ؤه�ل�ين ع�ل��ى أعلى
للكويت تعلق عليهم آمال الغد لتتحقق فيه
املقاييس العاملية ،و تشجيع الشباب الكويتي
رؤيتها لعام 2035مبشاريع كبرى ترتقي بها
على هذا النوع من التدريب ،وذلك إلميانه
َ ليكون أبناؤها هم صانعوها .
ب ��أن م �ع��دل ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي ف��ي البلّد
بعدها قام راعي احلفل بتكرمي الطلبة
يرتبط مبخرجات مراكز التدريب املهني .
مضيفا أن اهتمام احلكومة بهذا النوع الفائقني واملتميزين وال�ب��ال��غ ع��دده��م 49
من التعليم ينبع من دوره الكبير في حتقيق ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة وت�ف�ق��د امل �ع��رض املصاحب
خطط التنمية ال�ت��ي ت��دع��و إل�ي�ه��ا ،ومنها للفعالية ،والذي ضم مجموعة من مشاريع
تنمية االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ،وت��وف�ي��ر القوى متدربني وخريجني املعهد مبشاركة بعض
العاملة الوطنية مبا يكفل مواجهة القصور اجل� �ه���ات امل �خ �ت �ص��ة ف���ي ال� ��دول� ��ة املعنية
بها ،وتلبية احتياجات التنمية في إيجاد بالصناعة والتكنولوجيا.
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ملا لهما من داللة تعبيرية ووطنية خاصة

الشعار والعلم ..يرويان قصة
تأسيس الكويت واستقاللها
في نهاية يناير من كل ع��ام ،تشهد الكويت مناسبة مهمة
ت�ت�م�ث��ل ف ��ي رف� ��ع ع �ل��م ال� �ب�ل�اد ف ��ي امل��ؤس��س��ات احلكومية
والسفارات والطرقات ،ويتصدرها رفع
العلم في قصر بيان.
وحت� �ت� �ف ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت ،ف� ��ي الـ 29من
يناير سنوي ًا ،بيوم رف��ع العلم ،الذي
ي�ش�ه��ده أم �ي��ر دول���ة ال �ك��وي��ت ،الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د اجل��اب��ر ال �ص �ب��اح ،مبا
ي��ؤك��د عظمة ه��ذا ال �ي��وم للكويتيني
واالع �ت��زاز بعلم بالدهم  ،وتخصيص
يوم لالحتفال به من كل عام.
وب��ال��ت��زام��ن م ��ع اح��ت��ف��االت الكويت
بأعيادها الوطنية وذكرى استقاللها،
ي �ت �ج��دد احل ��دي ��ث ع ��ن ش �ع��ار ال �ب�لاد
ودالالت��ه وأس��رار استخدام تفاصيله،
ال ��ذي يعتبر رم ��ز ًا وط�ن�ي� ًا ودل �ي� ً
لا على ح �ض��ارة ال �ب�لاد في
امل��اض��ي ،وي�غ�ط��ي اجل��وان��ب األس��اس �ي��ة ال �ت��ي حت�ك��ي تاريخ
الكويت وحياة أهلها.
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ما قصة احتفالية رفع العلم؟
حتتفل ال�ك��وي��ت ف��ي الـ 29م��ن يناير
م��ن ك��ل ع��ام مب��راس��م «رف ��ع ال �ع �ل��م» ،وذلك
إيذان ًا بإطالق احتفاالتها بأعيادها؛ «ذكرى
االستقالل  25فبراير» ،وعيد التحرير «26
فبراير».
تشهد كافة مؤسسات الدولة وسفاراتها
حول العالم في هذا اليوم مراسم رفع العلم،
فيما يشهد أمير الكويت االحتفالية الكبرى
مبراسم رفع العلم ،التي تقام بقصر «بيان».
ويحرص الكويتيون في هذا اليوم على
رف��ع العلم ف��وق منازلهم وس�ي��ارات�ه��م ،كما
يشارك العديد من اخلليجيني أشقاءهم
بهذه االحتفالية برفع علم الكويت فوق
منازلهم.
وحتتفل الكويت ف��ي  2020مبناسبة
مرور  14عام ًا على تولي سمو الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح قيادة البالد ،ومرور
 59عام ًا على ذكرى االستقالل ،ومرور 29
ع��ام� ًا على حترير دول��ة الكويت م��ن الغزو
العراقي.

< العلم احلالي استوحيت ألوانه من أبيات
شعر عربية كتبها الشاعر صفي الدين
احللي

علم الكويت ..ذكرى وطن
ومع احتفال الكويت برفع العلم ينبغي ل�ع��دة ت�غ�ي��رات حتى اس�ت�ق��رت على شكلها اس �ت �خ��دام ت�ف��اص�ي�ل��ه ،ف�ق��د ح�ل��ت الذكرى
الـ 64إلصدار الشعار الرسمي للدولة ،الذي
احل��دي��ث عما ق��ام��ت ب��ه م��ن اعتماد رايات احلالي ،خصوص ًا بعد االستقالل.
وب��ال��ت��زام��ن م ��ع اح� �ت� �ف ��االت الكويت ص��ادف الـ 22م��ن يناير امل��اض��ي  ،ويعتبر
وش�ع��ارات ترمز لها ،وكثير ًا ما ُرفعت فوق
ال�س�ف��ن وامل ��وان ��ئ ،وف��ي م��ؤس�س��ات الدولة ،بأعيادها الوطنية وذكرى استقاللها ،يتجدد رم��ز ًا وطني ًا ودلي ًال على حضارة البالد في
وطبعت على كتبها الرسمية ،لكنها خضعت احلديث عن شعار البالد ودالالت��ه وأسرار امل��اض��ي ،ويغطي اجل��وان��ب األساسية التي
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حتكي تاريخ الكويت وحياة أهلها.
وق ��د م��ر ال �ش �ع��ار ب �ع��دة مراحل
قبل أن ي��أخ��ذ شكله النهائي؛ فقد
ك� ��ان أول ش��ع��ار مت ت���داول���ه بدولة
الكويت في عهد الشيخ أحمد اجلابر
الصباح سنة  ،1921وك��ان عبارة عن
علمني متقاطعني ،وف��ي ع��ام 1940
ُغير ليصبح علمني مثلثني متقاطعني
وفوقهما صقر داخل إطار فوقه تاج.
وقبل استقالل الكويت عام 1956
صدر مرسوم إلنشاء شعار جديد يعتبر
ال�ث��ال��ث ف��ي ت��اري��خ ال��دول��ة؛ يتكون من
قاعدة زرقاء سماوية وفوقه أمواج البحر
ال ��زرق ��اء ،وت�ع�ل��و األم� ��واج سفينة بوم،
وفي الوسط خوذة عليها صقر مرتفع
اجل �ن��اح�ين ،وخ �ل��ف ال �ق��اع��دة علمان
كويتيان متقاطعان.
واس�ت�م��ر ه��ذا ال�ش�ع��ار ح�ت��ى عام
 ،1963عندما اعتمد مجلس الوزراء
شعار ًا ميثل صقر ًا يحتضن سفينة
من نوع البوم مستقرة فوق سطح
أم� ��واج ال�ب�ح��ر ت�خ�ل�ي��د ًا لتاريخ
الكويت البحري القدمي.
وي�ت�ك��ون ال�ش�ع��ار من
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< عام  1921كان < ق �ب��ل اس �ت �ق�لال
عبارة عن علمني ال�ب�لاد سنة 1956
م��ت��ق��اط��ع�ي�ن ثم ص� � � � � ��در م� � ��رس� � ��وم
م�ث�ل�ث�ين فوقهما إلن � � � �ش� � � ��اء ش � �ع� ��ار
صقر داخ��ل إطار ج��دي��د ه��و الثالث
أعاله تاج

في تاريخ الدولة

ع��دة أج��زاء كل منها يرمز إل��ى جانب مهم
ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ،حسبما ت��ؤك��د وكالة
األنباء الكويتية؛ فـ «البوم» هو أشهر السفن
الشراعية الكويتية قدمي ًا ،وترمز إلى تاريخ
الغوص والبحث عن اللؤلؤ ،أما الصقر فهو
الطائر الذي تتميز به دول اخلليج العربي،
العلم ورحلة التأسيس واالستقالل
وه��و م��ن ال��رم��وز املهمة ف��ي ت��اري��خ الثقافة
في الكويت مع مطلع القرن العشرين،
الكويتية.
وخروجها من احلكم العثماني إلى احلماية
كما يضاف له علم الكويت كرمز مهم ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،ب ��دأ م �ي� ُ�ل م��ؤس �س��ي الدولة
من رموز الوطن ،في حني يرمز البحر إلى العتماد علم خ��اص ،ومت األم��ر ألول مرة
اخلليج العربي باعتبار الكويت دولة ساحلية ف��ي عهد ح��اك��م ال�ك��وي��ت ال�س��اب��ع واملؤسس
تطل على اخلليج العربي.
احلقيقي لها ،مبارك الصباح ،ال��ذي لقب
وق��د خلدت دول��ة الكويت ه��ذا الشعار أيض ًا بــ «مبارك الكبير».
ج ��اء ش�ك��ل ال�ع�ل��م األول ل�ل�ك��وي��ت عام
وج �ع �ل �ت��ه ش� �ع ��ار ًا رس �م �ي � ًا ل �ه��ا ،وزي� �ن ��ت به

عملتها النقدية في كل إصداراتها .ووضعت
الشعار أيض ًا في األوراق الرسمية واألختام
واملعامالت الرسمية في الوزارات واملؤسسات
احلكومية املدنية والعسكرية.

 1903أحمر اللون ،مكتوب ًا عليه «توكلنا
على الله» ،وفي عام  1905اقترح املعتمد
البريطاني على الكويت ب��أن تغير علمها،
لكن الشيخ م�ب��ارك اش�ت��رط ع��دم التخلي
عن العلم العثماني ،واالحتفاظ بالهالل
والنجمة ،وإضافة كلمة كويت على العلم.
واستمر رفع العلم العثماني مع كلمة
«ك��وي��ت» حتى  14ديسمبر  ،1914حينما
استبدل بعلم كويتي وأزيلت النجمة والهالل
وبقيت كلمة «كويت» فقط على العلم.
وف ��ي األرب �ع �ي �ن �ي��ات ،ك ��ان ال�ع�ل��م مثلث ًا
ي�ح�م��ل م�س�ن�ن��ات ش�ب�ي�ه��ة ب�ع�ل��م البحرين
احلالي ،وأضيف له« :ال إله إال الله محمد
رس ��ول ال �ل��ه» ب�ش�ك��ل رأس ��ي ن�ح��و السارية،
الستقالل البالد ،واستُ بدل العلم القدمي
إض��اف��ة للبرثن «امل�خ�ل��ب» .وق�ي��ل إن العلم
ب��اجل��دي��د ،صبيحة  24ن��وف�م�ب��ر ،1961
املثلث استخدم في السفن البحرية واملوانئ،
مكون ًا من أربعة أل��وان؛ األحمر واألخضر
ف��ي ح�ين اعتمدت مؤسسات ال��دول��ة شكل
واألبيض واألسود.
العلم املستطيل.
الشكل املختار مستطيل أفقي بحيث
وت� �ق ��ول ال� ��رواي� ��ات إن ال �ع �ل��م املذكور
استخدم ومعه العلم ال��ذي ل��م يكن عليه ي�ك��ون ط��ول��ه ي �س��اوي ضعفي ع��رض��ه ،وهو
س��وى كلمة «ك��وي��ت» ،وك��ان يرفع على دوائر مقسم إل��ى ث�لاث��ة أق �س��ام أفقية متساوية
ملونة ،أعالها األخضر فاألبيض فاألحمر،
الدولة الرسمية كافة.
ويحتوي على شبه منحرف أس��ود قاعدته
ال �ك �ب��رى ج�ه��ة ال �س��اري��ة وم �س��اوي��ة لعرض
علم االستقالل
وف��ي  19ي��ون�ي��و  ،1961أل �غ��ى األمير العلم ،والقاعدة الصغرى مساوية لعرض
الراحل ،عبد الله السالم الصباح ،معاهدة اللون األبيض ،وارتفاعه يساوي ربع طول
احل �م��اي��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ،وأع� �ل ��ن الكويت العلم.
وقد استوحيت األل��وان من أبيات شعر
دول ��ة ذات س �ي��ادة ك��ام�ل��ة ،وف��ي ال�س��اب��ع من
سبتمبر  1961ص��در ق��ان��ون جديد بشأن عربية معروفة ذكرت فيها ألوان مستخدمة
العلم الوطني لدولة الكويت ،ليكون رمز ًا في معظم أعالم دول املنطقة ،وكتبها الشاعر

صفي الدين احللي يقول فيها:
إنا لقوم أبت أخالقنا كرم ًا *** أن نبتدي
باألذى من ليس يؤذينا
بيض صنائعنا سود وقائعنا *** خضر
مرابعنا حمر مواضينا
واستمر علم الكويت منذ ذلك التاريخ
ي��رف��رف على م��ؤس�س��ات ال��دول��ة الكويتية،
إضافة لتمثيلها في دول العالم على سرايا
ال�س�ف��ارات ،وعلى ط��اول��ة مشاركات الدولة
الدبلوماسية.
كما يستذكر الكويتيون كلمات ألمير
الكويت الراحل ،عبد الله السالم الصباح،
قال فيها« :أحمد الله أنني عشت إلى اليوم
ال��ذي رأي��ت فيه علم الكويت ي��رف��رف حر ًا
كرمي ًا في اآلفاق».
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إطاللة
تحد جديد علينا التغلب عليه
«كورونا» ٍ

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

ت��واك�ب��ت احتفاالتنا ل�ه��ذا ال �ع��ام باألعياد
الوطنية  ،وذكرى االنتصارات التي حققها آباؤنا
وأجدادنا مع انتشار فيروس كورونا المستجد
في معظم بلدان العالم  ،ومنها الكويت ودول
الخليج والشرق األوسط  ،وبعض الدول العربية،
تحد جديد يجب أن
ما يفرض علينا خ��وض ٍ
نخوضه سوي ًا  ،وأن نقف صف ًا واحد ًا كما اعتدنا
دوم� � ًا ف��ي مثل ه��ذه ال �ظ��روف الحساسة التي
تتطلب من الجميع اعتماد القدر األكبر من
المسؤولية.
إن القلق ب�ش��أن ان�ت�ش��ار ف �ي��روس "كورونا"
م �س �م��وح ،ول �ك��ن ال�ه�ل��ع ال �م �ف��رط ي �س��يء إلينا
جميعا ،أف� ��راد ًا وج�م��اع��ات وم��ؤس�س��ات رسمية
وغير رسمية  ،فالمسؤولية الوطنية تقتضي منا
جميعا ،أي ًا كانت توجهاتنا سواء كنا إعالميين
 ،أو سياسيين أو مواطنين  ،أو م ��دارس  ،أو
جامعات ،التعامل مع األزمة الناشئة بوعي تام ،
من غير تهوين أو تهويل.
ه� ��ذه ال �م �س��ؤول �ي��ة ب��ال��درج��ة األول�� ��ى هي
مسؤولية وطنية  ،ألن�ن��ا أم��ام مشكلة صحية
ع��ال�م�ي��ة ،م��ا يعني أن �ن��ا جميعا معنيون بها،
وليست الجهات الحكومية  ،أو وزارة الصحة ،
أو مجلس األمة فقط .
ع�ل�ي�ن��ا ج�م�ي�ع� ًا ال �ت �ض��ام��ن ك �ك �ي��ان واحد
للوصول إل��ى الحلول ،وعلى كل ف��رد أن يؤدي

دوره على أتم وجه ،إن كان على صعيد التوعية ،
أو الوقاية  ،أو عدم نشر أو نقل أو تداول األخبار
غير الصحيحة  ،قبل التحقق منها ،ألن أي خبر
غير دقيق  ،يمكن أن يؤذي المجتمع ،من خالل
إثارة الهلع فيه.
على المستوى الرسمي والحكومي  ،نرى
أن الحكومة متمثلة ب��وزارة الصحة  ،بمساندة
ال�م��ؤس�س��ات المدنية نجحت بشكل كبير في
التصدي النتشار العدوى بالفيروس  ،ونجحت
مساعيها ف��ي مجابهته  ،ب��دل�ي��ل ث �ب��ات عدد
المصابين م��ع أط�ي��ب أمنياتنا لهم بالشفاء
العاجل ،وعلى أفراد المجتمع وأبناء الوطن أن
يقوموا بدورهم كذلك في التصدي للشائعات
التي قد يكون لها أثار سلبية  ،بل أكثر خطورة
من انتشار الفيروس ذاته.
ونشدد في هذا اإلطار على ضرورة التعامل
فقط مع المعلومة الطبية الدقيقة المستقاة
من مصادرها ،ومن المنشورات التوعوية التي
تبثها وزارة الصحة  ،ومنظمة الصحة العالمية،
ومع النشرات التثقيفية الدورية في كل وسائل
اإلعالم ،على اختالفها ،ونسأل الله رب العالمين
أن يقي وطننا الحبيب  ،وجميع المواطنين كل
مكروه وس��وء  ،وأن تكلل الجهود في التصدي
النتشار الفيروس بالنجاح ،بفضل الصمود
والتحدي الذي نظهره جميع ًا.

العدد السادس -فبراير 2020

