


األولى  اخلطوط  يتصدرون  الوطن  أبناء  زال  ما 
املستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  انتشار  مواجهة  في 
وعزميتهم  الكبيرة  وجهودهم  بسواعدهم  ويكتبون 
دولتنا  تاريخ  تلني سطورًا عريضة سيتذكرها  التي ال 
احلبيبة بكامل الفخر واالعتزاز، وسيضمها إلى جانب 
رجال  حققها  التي  والبطوالت  القصص  من  غيرها 
والنفيس من أجل  الغالي  األوائل ممن بذلوا  الكويت 

الدفاع عن هذا الوطن والذود عن ترابه.
وضرب كافة أبناء الوطن في ظل الظروف احلالية 
كل في موقعه مثاًل عظيمًا في حب هذا الوطن، وكم 
فاقت  وقد  املتطوعني  أعداد  نرى  عندما  سعادتنا  هي 
التوقعات بجميع املواقع التي تديرها اجلهات املختصة، 
وتشكل من خاللها فرق عمل تعمل خلدمة أبناء الوطن 
وتقدمي  والصحية  الطبية  الطواقم  بني  ما  واملقيمني 

اخلدمات اإلدارية.
كلية  منتسبي  من  أبناؤنا  بادر  اإلطار  هذا  وفي 
للتعليم  العامة  بالهيئة  التمريض  ومعهد  التمريض 
املتطوعني  بركب  االلتحاق  إلى  والتدريب  التطبيقي 
العليا  اإلدارة  من  محدود  ال  ودعم  وتشجيع  مبباركة 
وقتهم  من  التطوعي  عملهم  خالل  وبذلوا  للهيئة، 
جتاوزت  طويلة  لفترات  بيوتهم  عن  وغابوا  وجهدهم، 
وتشجيع  ترحيب  وسط  وأكثر،  الشهر  بعضها  في 
استنهضوا  الذين  أمورهم  وأولياء  ذويهم  من  كبيرين 
فيهم الهمم وزرعوا في نفوسهم احلب واالنتماء لهذا 

الوطن، فضربوا جميعًا مثاًل عظيمًا في التفاني وإنكار 
يوما  تنال  التي  البطوالت  العديد من  وقدموا  الذات، 
بعد يوم إعجاب وثناء الكثير من القيادات الذين وجدوا 
القيادات  من  كثيرة  مناذج  األحداث  هذه  خضم  في 
الوطنية الشابة الواعدة التي ميكنها حمل راية العمل 
في املستقبل القريب في العديد من املجاالت مبختلف 

قطاعات العمل بالبالد.
بها  التي منر  واملعاناة  الصعبة  الظروف  تخلو  وال 
جميعا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا املستجد 
حتما  ستنعكس  التي  العظيمة  الفوائد  بعض  من 
طريقها  في  احلبيبة  دولتنا  مسيرة  على  باإليجاب 
نحو مستقبل مشرق ألبنائها بعد انقشاع هذه الغمة، 
وزوالها قريبا -بإذن الله-، حيث الحت في األفق العديد 
من الشواهد لعدد كبير من القيادات الشابة من أبناء 
السماء،  كالنجوم في كبد  الذين بزغوا  وبناته  الوطن 
خلدمة  موقع  من  أكثر  وفي  ويجولون  يصولون  وهم 
آبهني  غير  واملقيمني  املواطنني  من  وأشقائهم  وطنهم 
الصارمة،  الرقابة  رغم  مخاطر  من  بهم  يحيط  مبا 
واتخاذهم  لكافة االحتياطات الصحية إال أن جهودهم 

وقدراتهم الكبيرة جتاوزت كافة التوقعات.
مثل  بوجود  ونعتز  نفخر  أن  جميعا  لنا  وأخيرًا.. 
هذه الطاقات، ونطمئن إلى وجود أجيال وطنية شابة 
لديها من العلم والعزم الذي أصقلته التجارب ملواجهة 

غمار املستقبل بكل ما يحمله من صعاب وعوائق.

صناع املستقبل

من رحم المعاناة.. ولدت األبطال
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للتعليم  العامة  الهيئة  عام  مدير  أشاد 
املضف  فهد  علي  د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 
“التطبيقي”  وط���ال���ب���ات  ط����اب  ب��ج��ه��ود 
ك��ل��ي��ة ومعهد  م��ن��ت��س��ب��ي  م���ن  امل��ت��ط��وع��ن 
التمريض في مواجهة التحديات اإلنسانية 
احلالية التي متر بها الباد، ومثابرتهم في 
كافة  م��ع  إل��ى جنب  ال��ظ��روف جنبًا  أصعب 
كورونا  ف��ي��روس  ملكافحة  الطبية  ال��ط��واق��م 
وعلى  الصحية  واملواقع  باحملاجر  املستجد 

كافة األصعدة خلدمة الوطن احلبيب.
وع���ب���ر د. امل���ض���ف ع���ن ف��خ��ر واع���ت���زاز 
التي يقوم  الهيئة باجلهود  جميع منتسبي 
يقدر  والذين   ، “التطبيقي”  متطوعو  بها 
موزعن  ومتطوعة،  متطوعًا   53 ب�  عددهم 
ف���ي احملاجر  ال��ص��ح��ي��ة  مب��ع��رف��ة اجل���ه���ات 
وتشجيعه  دعمه  مؤكدًا  املختلفة،  والفنادق 
وأبنائه  ولبناته  األس��ات��ذة  ل��زم��ائ��ه  ال��ت��ام 
التمريض،  ومعهد  كلية  وط���اب  ط��ال��ب��ات 

املخاطر  مواجهة  في  الكبير  دوره��م  مقدرًا 
وم��واص��ل��ت��ه��م م��ن��ذ ب��داي��ة األزم����ة ، وحتى 
اليوم  في عمل دؤوب وتفان منقطع النظير، 
امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود التي  ب��ذل  وحثهم على 
والتي  الكبيرة،  وإمكاناتهم  قدراتهم  تعكس 
ت��ه��دف إل��ى ال���ذود ع��ن ال��وط��ن واملواطنن 
وحمايتهم من كافة املخاطر الصحية التي 

حتيق بهم في ظل الظروف احلالية. 
وأش��ار  د. املضف إلى أن الهيئة العامة 

د. المضف: 
متطوعو »التطبيقي« في المحاجر الصحية 

مبعث فخر لجميع منتسبي الهيئة

أشاد مبثابرتهم في أصعب الظروف التي متر بها البالد

العدد التاسع - مايو   2020



دائمًا  تعمل  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
االلتحاق  على  الوطن  أبناء  تشجيع  على 
بدراسة مهنة التمريض، لسد العجز الكبير 
م��ن ال��ع��م��ال��ة ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ه���ذا اجلانب، 
مضيفًا كذلك أن الهيئة حترص باستمرار 
املهنة  على تذليل كافة اجلهود لدعم هذه 
اإلنسانية ورفع مستوى منتسبيها ، وصقل 
والتطوير  وامل��ي��دان��ي��ة،  العلمية  خبراتهم 
تقدم  التي  واملناهج  البرامج  لكافة  الدائم 
ل��ه��م خ����ال دراس���ت���ه���م مب���ا ي��ت��ط��اب��ق مع 
التنسيق  باألخص  العمل  سوق  متطلبات 
اخلدمة  ودي��وان  الصحة  وزارة  مع  الفعلي 
لتوفير  معهما  املستمر  وال��ت��ع��اون  املدنية 
الكوادر الوطنية املؤهلة في املجال الصحي 
ح��ي��ث أث��ب��ت��ت ال���ظ���روف احل��ال��ي��ة احلاجة 
امل��اس��ة الن��خ��راط ب��ن��ات وأب��ن��اء ال��وط��ن في 
، وض��رورة وجود الدعم املعنوي  املهنة  هذه 
واملادي من قبل الدولة لتكون مهنة جاذبة 
املدعومة  الطبية  الهيئة  ب��وظ��ائ��ف  أس���وة 

اجتماعيا وعلميا في الباد.
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- عبدالرحمن عماد احلميدان

- أحمد حسن حمادة

- علي حسن العبدالله
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- حسن حسن غلوم ندوم
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أسماء المتطوعين من أبناء كليتي »العلوم 
الصحية« و»التمريض« ومعهد التمريض
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- عبدالرحمن عفات مطر الظفيري

- فاح حوران شبيب العنزي

- عثمان دغيمان نومان الظفيري
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- مها احلميدي العتيبي 

- عبدالوهاب عبدالله عاشور 

- عبيد جنم العنزي

- ثابت حمدان مفلح الصليلي

- الزهراء  محمود مختار 

- محمد سعد فرحان اجلشعمي

- سارة داوود  الكندري 

- مرمي عماد  

- سامح محمد البرنس

- محمد فواز طراد الظفيري

- طال فواز طراد الظفيري



أكاديميو »التطبيقي« : 
عادات وتقاليد »الديرة« ستتغير 

إيجابًا بعد »كورونا«

أثنوا على وعي املجتمع الكويتي الذي ظهر معدنه باألزمات

بالتأكيد سيغير وباء فيروس كورونا العديد من األمور بعد جتاوزه ، واالنتهاء منه ، فقد مر العالم على مدار 

السنوات بالعديد من األزمات التي ترتبت عليها تغيير بالطبع في السلوكيات االجتماعية، كما قدمت األزمات 

السابقة دروسًا قيمة أثرت على عدة أصعدة صحية،واقتصادية ، واجتماعية ، ومنذ بداية أزمة كورونا اتخذ 

ولكي   ، االجتماعية  و  الصحية  والعادات   ، االجتماعي  التباعد  أهمها  لسلوكياته  مختلفة  أشكااًل  املجتمع 

نتعرف على هذه التغييرات كان لنا هذا اللقاء مع أساتذة الهيئة ليحدثونا عن السلوكيات املتغيرة باملجتمع 

مع أزمة فيروس كورونا ، وأهم الدروس والعبر املستفادة منها.

8

العدد التاسع -مايو   2020



العدد التاسع -مايو   2020

عند  ت��دري��ج��ي��ا  رج��وع��ه��ا  أت��وق��ع   : احل��ن��ي��ان  أ.د. 
الشعور باألمان بعد أن يزول الوباء بشكل نهائي

 العادات والتقاليد
في هذا السياق قال عميد كلية الدراسات 
التجارية أ.د.أحمد احلنيان إن كل املجتمعات 
لن  لذلك  عام  بشكل  تقاليدها  على  حتافظ 
االجتماعية  ع���ادات���ه  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع  يتخلى 
ودعوات  والديوانيات  والتجمعات  كالزيارات 
أنه  مبينًا  وغيرها،  واالس��ت��ق��ب��االت  األع���راس 
بعض  م��ن  سيقلل  املجتمع  أن  املتوقع   م��ن 
أنها  إال  مباشرة  كورونا  وب��اء  بعد  ما  العادات 
بعد  ب��األم��ان  الشعور  عند  تدريجيا  سترجع 
البعض  أن  كما  نهائي،  الوباء بشكل  يزول  أن 
وأس��رت��ه، وسيقلل  ه��و  أس��ل��وب احل��ذر  سيتبع 
من بعض العادات كالتقارب بالسالم أو تقليل 
األكل في بعض املطاعم وغيرها من العادات، 
مؤكدًا أن التباعد االجتماعي زاد العالقات مع 
أدوات  التواصل لوجود  اآلخرين، ولم ينقطع 
تقنية تساهم في التقارب مع البعيد، وأصبح 
وجند  البعض،  بعضهم  ع��ن  يسألون  ال��ن��اس 
بهم  يلتق  لم  أشخاص  مع  يتواصل  البعض 
بشكل  العالقات  وستعود  جسديا من سنوات، 
العالقات  وستكون  ك��ورون��ا  أزم��ة  بعد  ما  أكبر 
هذه  ظ��ل  ف��ي  املتباعدون  سيتواصل  ب��ل  اش��د 
األزمة، موضحًا أن بعد هذه األزمة سيستفيد  
االستعداد  أواًل  منها  كثيرة،  دروس��ًا  املجتمع 
أشياء  تعلموا  واألبناء  الكوارث،  مع  للتعامل 
كااللتزام  امل�����دارس  ف��ي  يتعلموها  ول���ن  ل��م 
بالتعليمات، والعمل التطوعي، وزيادة االنتماء 
ال��وط��ن، ب��اإلض��اف��ة إلى  تعلم  واحل���ب ل��ه��ذا 
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اإليجابية  الصحية  ال��ع��ادات  م��ن  الكثير 
كزيادة املناعة، والتغذية الصحية ، والتعلم 
الذاتي، وممارسة الهوايات كالرسم والطبخ 
والتصوير، كذلك تعلم وإدراك الكثير بأن 
ملحة،  ضرورة  أصبح  اإللكتروني  التعليم 
فقد شاهدنا العديد من الطالب واألساتذة  
املنصات  بعض  على  التعلم  على  عملوا 

التعليمية وطرق التواصل العلمي.

شواهد كثيرة
من جانبه أوضح مدير معهد التمريض 
السابق د.وائ��ل حمادة  أن ع��ادات املجتمع 
تتغير ب��ع��د ك��ل أزم���ة س���واء ب��اإلي��ج��اب أم 

ب��ال��س��ل��ب، وذل����ك ح��س��ب امل��ت��غ��ي��رات التي 
من  تغير  سوف  والتي  عليها،  تطرأ  سوف 
في  ولنا  املجتمع،  داخ��ل  الفرد  سلوكيات 
فعلى  الشأن  ه��ذا  في  كثيرة  شواهد  ذل��ك 
أملانية  جمهورية  احلصر  ال  امل��ث��ال  سبيل 
الثانية  العاملية  وبعد خسارتها في احلرب 
اليابان  كذلك  صناعي،  بلد  إل��ى  حتولت 
ال��ت��ي حت��ول��ت من  ال��ب��ل��دان  وغيرهما م��ن 
قوية  اقتصادية  ب��ل��دان  إل��ى  فقيرة  ب��ل��دان 
على  كثيرة  بأزمات  مررنا  بالكويت  ونحن 
ال��ط��اع��ون ف��ي عام  ال��ت��اري��خ مثل سنة  م��ر 
م   1934 الهدامة وذلك عام  1831 وسنة 
وكذلك أحداث الغزو الغاشم سنة  1990 

أدت  التي  وغيرها من احل��وادث، فاألزمات 
إلى التغير املجتمعي بالعادات والسلوكيات 
والفكر واخلبرات، مضيفًا أنه بظل التقدم 
التكنولوجي والتقني والشبكة العنكبوتية 
العوامل  تلك  اإللكترونية،  والتطبيقات 
أصبحت ضرورة ملحة في حياتنا اليومية 
في ظل أزمة كورونا، ومحاولة القضاء على 
هذا الوباء فإن التباعد االجتماعي  ال يؤثر 
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على العالقة مع اآلخرين، لذا نرى تعايش 
ال��ف��رد م��ع أف����راد امل��ج��ت��م��ع ال���ذي تربطه 
عالقات مختلفة سواء مشاعر أو أحاسيس 
يتأثر، ويؤثر من خالل البيئة التي يعيش 
بها، مؤكدًا أن من أهم الدروس التي تعود 
املستقبلية  باملتغيرات  التنبؤ  ه��و  علينا  
قريبة املدى وبعيدة املدى فقراءة املستقبل 
واملتغيرات  واملعطيات  ال��ع��وام��ل  بتحليل 
التي  األزم���ات  جلميع  التصدي  لنا  تتيح 
أو  صحية  س���واء  املستقبل  ف��ي  تنتج  ق��د 
لذا  ب��ي��ئ��ي��ة،  أو  اج��ت��م��اع��ي��ة  أو  اق��ت��ص��ادي��ة 
اإلستراتيجية  اخل��ط��ط  تكتب  أن  ي��ج��ب 
األمثل  وتطبيقها  الصحيح  مبفهومها 

االعتبار  بعني  املستقبلية  املتغيرات  وأخذ 
املستقبلية  واألزم����ات  ب��ال��ك��وارث  والتنبؤ 
قبل حدوثها واالستعداد لها ووضع خطة 
اإلستراتيجية،  اخل��ط��ة  ت��واك��ب  ل��ل��ط��وارئ 
ودالئل  آي��ات  يوسف  في قصة سيدنا  ولنا 

على ذلك.
اليقظة  ه��ي  املستفادة  ال���دروس  وم��ن 
املوارد  كافة  ومتكني  واالس��ت��ع��داد  واحل���ذر 
مل��ك��اف��ح��ة ه�����ذا ال����وب����اء ب���اإلض���اف���ة إلى 
اس��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا مل��ك��اف��ح��ة مثل 
الوقاية  واس��ت��خ��دام ط���رق  األوب���ئ���ة  ت��ل��ك 
والتطهير  التعقيم  طرق  باستخدام  منها 
الشخصية  بالنظافة  واالهتمام  املختلفة 

التحسني  ه���و  امل��س��ت��ف��ادة  ال�����دروس  وم���ن 
املستمر للنظام الصحي وتطويره ليواكب 
الدولة  واملعايير  العاملية  التغيرات  أح��دث 
التي من شأنها أن ترفع من مستوى صحة 
الفرد في املجتمع، وفيما يخص املجتمع 
فإن زيادة الوعي الصحي وااللتزام بشروط 
األمن والسالمة وأخذ االحتياطات العامة 
مل��ك��اف��ح��ة ه���ذا ال���وب���اء ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
وال��ذي سوف يؤدي  أف��راد املجتمع  سالمة 
إلى انحصار الوباء إن شاء الله في الفترة 

القريبة القادمة.

حمادة:  د.وائ����ل   <
ع��������ادات امل��ج��ت��م��ع 
تتغير بعد كل أزمة 
س������واء ب���اإلي���ج���اب 
حسب  ب��ال��س��ل��ب  أو 

املتغيرات
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عادات متوارثة
الطلبة  ش�����ؤون  ع��م��ي��د  م��س��اع��د  أم����ا 
للتوجيه الطالبي د.سلمان حاجي قال إن 
يتوارثها  ع��ادات  هي  االجتماعية  العادات 
موروثًا  لتصبح  ال��ع��ص��ور  ع��ب��ر  األج���ي���ال 
املجتمع  وأن  املجتمع،  بها  يقوم  ثقافيًا 
الكويتي لديه الكثير من العادات املتوارثة 
الديوانيات،  ف��ي  كالتجمع  األج��ي��ال  عبر 
والتقبيل  األسرية،واملصافحة،  وال��زي��ارات 
مما ال شك فيه أن ه��ذه ال��ع��ادات قد قلت 
للوقاية  وذل��ك  الفيروس  انتشار  فترة  في 
تختفي  أن  املستبعد  انه من  منه، مضيفًا 

ه���ذه ال���ع���ادات ب��ع��د هذه 
األزم�������ة ح���ي���ث إن���ه���ا قد 
إلى  متدرج  بشكل  ترجع 
أن تنتهي األزمة ألنه من 
الصعب على أي مجتمع 
عدة  خ��الل  عاداته  تغيير 
أن من  م��وض��ح��ًا  ش���ه���ور، 

العاملية  ال��ص��ح��ة  منظمة  ت��وص��ي��ات  أه���م 
التباعد  ه���ي  ك���ورون���ا  ألزم����ة   )WHO(
ه��و احلفاظ  بها  وامل��ق��ص��ود  االج��ت��م��اع��ي، 
ع��ل��ى م��س��اف��ة ب��ني أف����راد امل��ج��ت��م��ع، وذلك 

للحد من انتشار هذا الفيروس.
 ومبا أن املجتمع الكويتي قد درج على 

ال��ت��ج��م��ع��ات األس���ري���ة 
واالج����ت����م����اع����ي����ة ف����ان 
االجتماعي  ال��ت��ب��اع��د 
فعلى  سلبيًا  ي��ك��ون  ق��د 
سبيل املثال فان الطفل 
ي����ح����ت����اج ل���ل���ت���واص���ل 
لتطوير  االج��ت��م��اع��ي 
م��ه��ارات ال��ت��واص��ل بينه وب��ني أق��ران��ه، أما 
بالنسبة للشخص البالغ فإن هذا التباعد 
النفسية  امل��ش��اك��ل  ب��ع��ض  إل���ى  ي����ؤدي  ق��د 
استخدموا  منهم  الكثير  أن  جن��د  لذلك 
طريق  ع����ن  احل���دي���ث���ة  ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
تيمس،  »ال���زوم،  اإللكترونية  التطبيقات 
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ولقاءات  جتمعات  لعمل  دو...ال���خ«  غوغل 
التواجد  ل��ت��ع��وي��ض  وذل����ك  اج��ت��م��اع��ي��ة، 
التباعد  أن  امل��ق��اب��ل جن��د  وف���ي  اجل��س��دي 
االجتماعي قد زاد من وقت اجتماع األسرة 
الصغيرة في البيت الواحد مما يؤدي إلى 
زيادة الترابط األسري بينهم، مؤكدًا على 
هذه  ف��ي  بها  نخرج  دروس  ع��دة  هناك  أن 
العلم  انه مهما تطور  أهمها  األزم��ة، ومن 
الفيروس  الكمال، فهذا  إلى  فانه ال يصل 
بقاع  في  احلياة  شل  قد  احلجم  الصغير 
اجلهود  تكاتف  زي��ادة  يجب  لذلك  األرض 
وتبادل  الطبية  العلوم  مجال  في  الدولية 
بني  املختصة  والفنية  العلمية  اخل��ب��رات 

أسرع  ال��دول للوصول ألفضل احللول في 
وقت ، أما في اجلانب احمللي فيجب إنشاء 
وذلك  الكويت  ف��ي  ل��أزم��ات  خاصة  هيئة 
للكوارث  وخ��ط��ط  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  ل��وض��ع 
ال��ت��ي ق��د حت��دث وال��ت��ع��ام��ل معها، كما ال 
ننسى أهم مكتسبات هذه األزم��ة إال وهي 
سارعوا  ال���ذي���ن  ال��ك��وي��ت��ي��ون  امل��ت��ط��وع��ون 
خلدمة وطنهم بالرغم من خطورة املوقف 

فكلمة الشكر ال تفيهم حقهم.

التغيير سنة احلياة
الشؤون  عميد  مساعد  قالت  ب��دوره��ا 
األساسية  ال���ت���رب���ي���ة  ب��ك��ل��ي��ة  ال���ط���الب���ي���ة 
أ.د.لطيفة الكندي إن التغيير سنة احلياة 

حاجي:  د.س��ل��م��ان   <
تكاتف  زي���ادة  يجب 
اجل�����ه�����ود ال���دول���ي���ة 
الطبية  ال��ع��ل��وم  ف��ي 
وت�����ب�����ادل اخل����ب����رات 

العلمية 

ال��������ت��������ب��������اع��������د   <
زاد  االج����ت����م����اع����ي 
ال���������ع���������اق���������ات م����ع 
اآلخرين  ولم ينقطع 
ال����ت����واص����ل ل���وج���ود 

أدوات تساهم بذلك
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> ا.د . الكندري : العادات تساهم في تشكيل ثقافة املجتمع 
وحتديد ما يعتاد عليه الناس

فالعادات تساهم في تشكيل ثقافة املجتمع 
أمناط  الناس من  عليه  يعتاد  ما  وحتديد 
والشرب،والزواج،واالحتفاالت األك��ل،  مثل 
احلياتية،  األمور  من  وغيرها  ،والتجمعات 
وإن هذه الثقافة تنمو تلقائيًا وفقا لتجارب 
مؤسسات  وق���درة  األف����راد  ووع���ي  املجتمع 
في  االستمرار  على  االجتماعية  التنشئة 
أنه  إل��ى  ال��ع��ام��ة، م��ش��ي��رًة  رع��اي��ة املصلحة 
من  املستجد  كورونا  فيروس  أن  في  الشك 
بصماتها  ستترك  التي  العاملية  األح���داث 
والصحية،  ال��ن��ف��س��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ن��ا  ع��ل��ى 
والثقافية، واألمنية، والقانونية، والتقنية، 
منر  التي  اجلسيمة  واألح��داث  والتربوية، 

بها اليوم ذات اجتاهات غيرت أمناط حياتنا 
فعليًا فالزيارات تقلصت، واملدارس توقفت، 
في  التجارية  واحملالت  انقطعت،  والوالئم 
رمضان  شهر  واستقبلنا  ُأغلقت،  معظمها 
هذا  إن  متامًا،  مختلف  نحو  على  الكرمي 
أخرى سيوجه  أو  بطريقة  الوضع اجلديد 
كأفراد  الناس  وسلوكيات  م��دارك  تدريجيا 
احترازا  أكثر  الفرد  وسيصبح  ومؤسسات 
واضعًا  ومعامالته  وات��ص��االت��ه  ش��ؤون��ه  ف��ي 
يتصل  وما  املستحدثة  الصحية  التدابير 
بها من الفحوصات الالزمة أساسًا للتعامل 
بني أفراد املجتمع ولتبنى معتقدات وعادات 
حتمي الصالح العام وحتفظ الفرد ومتنعه 
ف��ي تصرفاته  م��ن جت����اوز ح��د االع���ت���دال 
التغير  الفصل بني  الصعب  وعالقاته،فمن 
في  السيما  الثقافي  وال��وع��ي  االجتماعي 
التربية  تلعب  هنا  وم��ن  الكبرى،  األزم���ات 
املجتمع  نقل  ف��ي  جوهريا  دورا  ال��رش��ي��دة 
وإن  ب��أق��ل اخلسائر   ط���ور  إل���ى  ط���ور  م���ن 
والنفسية  والتعليمية  االجتماعية  اآلث��ار 
ل��ل��وب��اء واحل��ظ��ر واحلجر  واالق��ت��ص��ادي��ة 
املجتمع  ث���ق���اف���ة  ت��غ��ي��ي��ر  ع���ل���ى  س��ت��ع��م��ل 
التخلص  أن  ش��ك  وال  ب��آخ��ر،  أو  ب��أس��ل��وب 
اجلهود  تكاتف  إلى  بحاجة  السلبيات  من 
للناشئة الجتياز احملنة  العون  يد  وتقدمي 

واستثمار فوائدها القيمة، مؤكدة أن زيادة 
أولويات  من  العامة  الصحة  على  احلرص 
استنادًا  اليومية  حياتنا  الستئناف  العودة 
ع��ل��ى ق��واع��د ال��س��ل��وك وال��ل��ي��اق��ة وأمن���اط 
التصرف اآلمن،ولهذا فإن املعايير الدولية 
سلوكياتنا  نحو  طريقها  ستشق  املستجدة 
وقوانيننا، وستحدد طرائق احلياة حفاظا 
قوة  احل��ي��اة  وإس��ب��اغ  س��الم��ة اجلميع  على 
ملقاومة السلوكيات التي ال تراعي الضوابط 
الصحية. هناك فئة قد تهمل أو تغالي في 
تطبيق تلك املعايير، ولهذا فإن تكوين ثقافة 
اجلديدة  األوض����اع  م��ع  متالئمة  م��ت��وازن��ة 
قادر  متوازن  لبناء مجتمع  تربوية  ض��رورة 
على متتني العالقات االجتماعية وحفظها 
م���ن ج��ه��ة، وم���راع���اة م��س��ت��ل��زم��ات احلياة 
الصحة  وردع كل ممارسة تعرض  الصحية 
املوجه  اإلع���الم  على  أن  موضحة  للضرر، 
غرس  االج��ت��م��اع��ي��ة  التنشئة  وم��ؤس��س��ات 
القيم احلميدة عن طريق ترسيخ املهارات 
الغلو  من  والتحذير  النافعة،  االجتماعية 
التي  املغلوطة  األخ��ب��ار  ونقل  وال��وس��واس 
من شأنها تلويث الثقافة العامة وإضعاف 
كورونا  أزم���ة  أن  مبينًة  ال��وط��ن��ي��ة،  ال����روح 
العلمي عن حاجة  لنا من اجلانب  كشفت 
فهي  الطبية  املنظومة  رع��اي��ة  إل��ى  البشر 
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املجتمعات  بعادات  يغير  لن  "كورونا"   : خليل  إبراهيم  د.   <
على العكس سيزيد الترابط

احل��ص��ن ال��واق��ي ألم��ن وس��الم��ة املجتمع، 
وأن العاملني في هذه القطاعات هم أبطال 
يستحقون الثناء والتقدير، أما من اجلانب 
املتناغم  التطوعي  العمل  فإن  االجتماعي 
مع توجهات الدولة من الصفحات املضيئة 
خالل  ي��وم  ك��ل  ف��ي  فصولها  شاهدنا  التي 
املؤسسات  تسابقت  فقد  ل��ذا  األزم���ة  ه��ذه 
زالت  وم��ا  واملقيمني،  املواطنني  خدمة  في 
املسعى، وجنحت  في هذا  نفيس  كل  تبذل 
اجتاحت  التي  اجلائحة  تخفيف حدة  في 

العالم كله دون سابق إنذار.
وستعود سفينة املجتمع لتشق طريقها 
من جديد بعون الله تعالى وال ريب في أن 
ال���دروس والعبر من األول��وي��ات لرفع  أخ��ذ 
الله  كفاءة املجتمع اإلنتاجية، وهنا نسأل 
تعالى أن يرحم كل ضحايا هذه اجلائحة، 
على  العاجل  بالشفاء  سبحانه  مي��ن  وأن 
الصحية،  اجل��ه��ات  أشكر  كما  امل��رض��ى  ك��ل 
اجلهود  بذلت  التي  والتطوعية  واألمنية، 
األمن  وت��وف��ي��ر  ال��ط��ري��ق  إلض���اءة  املضنية 
الصحي والغذائي والتنظيمي فإن استيعاب 
كورونا  والسلبية جلائحة  اإليجابية  اآلثار 
خطوة أساسية لبناء ثقافة سليمة وعادات 
يتحقق  ول��ن  م��ت��وازن��ة،  وسلوكيات  ق��ومي��ة، 
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ذلك إال بتضافر اجلهود، وحتديد األهداف 
أساسها  ثقافة  لبناء  الناشئة  بيد  واألخ��ذ 
متطور  ن��ه��ج  إط���ار  ف��ي  للجميع  ال��ص��ح��ة 
ومتطلبات  احل��دي��ث��ة،  املستجدات  ي��راع��ي 
ال��ب��ق��اء وال��ن��م��اء، ووف���ق م��رت��ك��زات فكرية 
وتعمل  الوطنية،  املكتسبات  على  حتافظ 
أن  كما  التحديات،  تقليص  على  ج��اه��دة 
ذهني  في  عالقة  ستظل  التي  املواقف  من 
خالل أزمة كورونا هي ابني محمد وأسرته 
اإلجالء  خ��ط��ة  شملتهم  ال��ذي��ن  ال��ك��رمي��ة 
حيث كانوا في أمريكا، ولقد قامت احلكومة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ب���دور رائ���ع إلح��ض��اره��م ألرض 
الراحة  سبل  وتوفير  الشمل  ول��م  ال��وط��ن 
كما  نسيانها  الصعب  من  األي��ام  لهم،هذه 
أبنائي بدورهم نحو خدمة وطننا  أن قيام 
الله  الغالي كل في مجاله يجعلني أحمد 
الطاقة  وبناتنا  الذي سخر ألبنائنا  تعالى 
والوقت واحلماس لرفع راية الوطن باقتدار 

الجتياز احملنة بأقل األضرار.
التي  الكبيرة  األح���داث  أظ��ه��رت  ولقد 
منر بها قدرة فائقة على استيعاب طاقات 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، وم��واك��ب��ة األح���داث 
وض��ب��ط األم���ور ف��ي ال��ع��دي��د م��ن قطاعات 
الدولة ومؤسسات املجتمع املدني وهو األمر 
الذي ينبغي استمراره ورفده بآليات كفيلة 

بتدفق العطاء وحتقيق الرخاء، مضيفًة أن 
الكويت عاشت أثناء الغزو العراقي واليوم 
من��ر ب��أزم��ة أخ����رى، وف���ي ك��ل م���رة يفيض 
ودورنا  وبركاته  برحمته  علينا  تعالى  الله 
واإلف���ادة  سبحانه  ال��ل��ه  بعطاء  الثقة  ه��و 
املصالح  على  حفاظا  اجلوائح  دروس  من 
الزمن  عبر  بسالسة  باملنجزات  واالنتقال 
وإخضاعها للتطوير والتحسني واملراجعة، 
املجتمعية  املواقف  األجيال  ستتناقل  كما 
املشرفة لتزيد الوعي اجلمعي ومتده بإرادة 
البقاء والنماء وبدروس األمس التي متهد 
االستبصار  ف��رص  ول��ع��ل  مجيد،  حل��اض��ر 
اليدوية  املهن  لتغذية  النماء  من محطات 
احتياجات  ورب����ط  ال��ص��غ��ي��رة  وامل���ش���اري���ع 
املجتمع مبناهج التعليم السيما توظيفها 

إلكترونيا.

تغير لألفضل
الهيفي  د.أح���م���د  ق����ال  ن��اح��ي��ت��ه  م���ن 
أن  أعتقد  ال    : الصحية  العلوم  كلية  من 
العادات التي تعود عليها املجتمع الكويتي 
س���وف ت��ت��غ��ي��ر، ول��ك��ن ب��ع��ض ال���ع���ادات قد 
الغذائية  العادات  كمثال  لأفضل  تتغير  
األغذية  االبتعاد عن  تزيد مع  قد  املفيدة 

السريعة واالهتمام بالرياضة التي بدورها 
التباعد  أن  مبينًا  وتقويها،  املناعة  ترفع 
االجتماعي أثر بشكل كبير على العالقات 
شركات  أرب��اح  زادت  والدليل  اآلخرين،  مع 
التواصل بني األهل  االتصاالت من خالل 
عبر االتصاالت التليفونية مع فرض أوقات 
احلظر، مشيرًا إلى أنه في اآلونة األخيرة 
ن��الح��ظ ازدي�����اد ال��وع��ي ال��ص��ح��ي، وطرق 
ال��وق��اي��ة م��ن األم���راض »غ��ذائ��ي��ا ورياضيا 
املجتمع،وكذلك  ل��دى   ) إل��خ  ون��ظ��اف��ة... 
أفراد األسرة  الترابط االجتماعي بني  زاد 
واالهتمام بتربية األوالد، ووضع األولويات 
التي تهم األسرة نظًرا لطول الساعات التي 

> د. أحمد الهيفي : في اآلونة األخيرة ناحظ ازدياد الوعي 
الصحي وطرق الوقاية من األمراض

16

العدد التاسع -مايو   2020



احلكومة  لتوجيهات  تطبيقًا  بها،  جتتمع 
ملالزمة املنازل.

إعادة النظر
التربية  العميري من كلية  أما د.عبير 
االجتماعي  التباعد  أن  بينت  األساسية 
إعادة  ف��ي  نفكر  جعلنا  احل��ال��ي  وال��وض��ع 
والترفع  اآلخ��ري��ن  م��ع  بعالقاتنا  النظر 
االيثار  علمتنا   ك��م��ا  األم����ور  ت��واف��ه  ع��ن 
مبعاناة  واإلح��س��اس  للناس،  اخلير  وح��ب 
ال��ت��ي خسرت  الشعوب  وخ��اص��ة  اآلخ��ري��ن 
كثيرًا بحربها ضد فيروس كورونا، مشيرًة 

النظر  إع��ادة  في  نفكر  جعلنا  احلالي  الوضع   : العميري   . د   <
بعاقاتنا ونترفع عن توافه األمور
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يتعلمها  عديدة  دروس���ًا  هناك  أن  إل��ى 
اإلنسان من هذه األزمة سواء علمية أو 
العلمية  للدروس  بالنسبة  اجتماعية، 
فأزمة كورونا أثبتت أن العلم واملعرفة هو 
سيد املوقف، وأن استثمار التكنولوجيا 
احلديثة  والتفاعل معها وتوظيفها في 
ملواجهة  املستخدم  السالح  هو  حياتنا 
االجتماعية  ال��دروس  أما  احملنة،  هذه 
فأزمة كورونا علمتنا أن الوالء للوطن  
أغلى ما منلك  وأن  الصحة  والكويت، 
كما أن للوقت قيمة، والصبر أهم درس 

تعلمناه فيها.

قيمة ما منلك
كلية  الكندري من  د.خالد  أوض��ح  كما 
التربية األساسية  أن التباعد االجتماعي 
لم يكن له أثر كبير وواضح لوجود برامج 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ف��ال��ن��اس وج���دت  
البديل وهو املكاملات املرئية اجلماعية سواء 
العائلية بأحجامها أو املعارف واألصدقاء، 
مؤكدًا  االجتماعي،  اجلانب  عزز  قد  وهذا 
أن دروسًا كثيرة نخرج بها من هذه األزمة 
فكثير  أش��ي��اء،  م��ن  م��ا منلك  قيمة  أهمها 
من األشياء عرفنا قيمتها في هذا الوقت، 

خاصة عندما يكون هناك حظر واجللوس 
في املنزل، والعكس صحيح عرفنا األشياء 
التي ليست لها قيمة، باإلضافة إلى درس 
مهم وهو دعم ودور احلكومة في تصديها 
بالتعليمات ألن  بااللتزام  كورونا  لفيروس 
احلرب علينا جميعا، وكذلك دعم الكوادر 
أنواع  بكل  األول���ى  اخل��ط��وط  ف��ي  الطبية 

الدعم.

متماسكون
د.إب��راه��ي��م خليل سلطان  ق��ال  ب���دوره 
م���ن ك��ل��ي��ة ال����دراس����ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة إن 
جدًا  متماسك  مجتمع  الكويتي  املجتمع 
بني أقطابه، فوباء كورونا لن يغير بعادات 

املجتمعات على العكس ستتوطد، وسيزيد 
الترابط االجتماعي بعد هذه األزمة، حيث 
احملنة  ه��ذه  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي  التباعد  إن 
ي��ب��ع��ث ب��ال��ن��ف��س ت��ق��دي��ر ل��ل��ع��الق��ات سواء 
كانت أسرية، أو مهنية، بشكل أكبر، مضيفًا 
بعقالنية  األم��ور  ي��رى  سيبدأ  املجتمع  أن 
ويبتعد عن التفكير بالكماليات واملمارسات 

التي ال وتعود بالفائدة على املجتمع.

أثر  له  يكن  لم  االجتماعي  التباعد   : الكندري  خالد  د.   <
كبير وواضح لوجود برامج التواصل
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التمريض  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ش����ارك 
التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة 
ف���اح احلجرف  ع��ل��ي  د.  وال��ت��دري��ب 
نظمتها  التي  النقاشية  احللقة  في 
كلية التمريض بجامعة امللك سعود 
السعودية مبناسبة  العربية  باململكة 
اليوم العاملي للتمريض حتت عنوان 
ف��ي ظل  التمريض  "واق���ع مم��ارس��ة 

جائحة كورونا املستجد".
عبر  النقاشية  احللقة  وع��ق��دت 
"اإلنترنت"  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة  ال��ش��ب��ك��ة 
كليات  ع��م��داء  م��ن  نخبة  مب��ش��ارك��ة 

التعاون  مجلس  ب���دول  ال��ت��م��ري��ض 
ال��ع��رب��ي��ة, وحظيت  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
متابعة  بنسبة  ال��ن��ق��اش��ي��ة  احل��ل��ق��ة 
املهتمني  م����ن  ك���ب���ي���رة  وم����ش����اه����دة 

مبوضوع احللقة النقاشية.
احللقة  خال  د.احلجرف  وق��دم 
"أضواء  بعنوان  محاضرة  النقاشية 
وتعليمية  م��ه��ن��ي��ة  ق���ض���اي���ا  ع���ل���ى 
كورونا"  جائحة  ظل  في  بالتمريض 
ت���ن���اول خ��ال��ه��ا ع����دد م���ن احمل����اور 
التي  والبحثية  والتعليمية  املهنية 
النقاشية,  احللقة  مبوضوع  تتعلق 

وت���ض���م���ن���ت احمل�����اض�����رة م����ن خ���ال 

ه���ذه احمل����اور اإلج��اب��ة ع��ن ع���دد من 

ت��ت��ع��ل��ق مبهنة  ال���ت���ي  ال����ت����س����اؤالت 

التمريض مثل ما كشفت عنه األزمة 

املمارسة  في  اختاالت  من  احلالية 

على  يجب  وم��ا   , للتمريض  املهنية 

عمله  التمريضي  التعليم  مؤسسات 

للتجاوب مع املفاهيم التي استجدت 

في  للتمريض  املهنية  املمارسة  على 

لها  يتعرض  التي  ك��ورون��ا  أزم��ة  ظ��ل 

العالم أجمع.

»واقع ممارسة التمريض في ظل جائحة كورونا 
المستجد« بمشاركة »تمريض التطبيقي« 

ن�����ظ�����م�����ت�����ه�����ا 
ج���������ام���������ع���������ة 
امل����ل����ك س��ع��ود 
ب�����امل�����م�����ل�����ك�����ة 
ال������ع������رب������ي������ة 

السعودية
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د.المزروعي : نسعى لوصول »الدراسات التكنولوجية« 

إلى  مصاف الكليات المناظرة لها في المحافل الدولية
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أكد أن هذا التميز يرجع بالدرجة األولى إلى منتسبيها

ت����ع����ت����ب����ر ك�����ل�����ي�����ة ال����������دراس����������ات 
املتميزة  الكليات  م��ن  التكنولوجية 
برنامجي  ت��ق��دم  وال��ت��ي   ، ال��دول��ة  ف��ي 
التطبيقي  وال��ب��ك��ال��وري��وس  ال��دب��ل��وم 
معًا، فضاًل عن أنها تضم نخبة مميزة 
من  العلمية  ب��ال��ك��ف��اءة  ل��ه��ا  وم��ش��ه��ود 
والتدريب،  التدريس  هيئتي  أعضاء 
وبفضل جهود العاملني بها فهي تعتبر 
من الكليات الرائدة التي حتتل موقع 
العلمي،  النشر  صعيد  على  ال��ص��دارة 

سوق  م��ع  متينة  ع��الق��ة  تربطها  كما 
واخلاص  احلكومي  بقطاعية  العمل 
وال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي ب���اإلض���اف���ة إل��ى 
العديد من املؤسسات والشركات التي 
ت��ت��ي��ح ل��ل��ط��ال��ب ف��رص��ة م��ع��اي��ش��ة جلو 
االستعداد  أه��ب��ة  على  ليكون  العمل 

خلوض غمار العمل احلقيقي .
حققت  املاضية  السنوات  وخ��الل 
ال���ك���ل���ي���ة ال����ع����دي����د م�����ن اإلجن���������ازات 
بفضل  وذل��ك   ، وم��ازال��ت  والنجاحات 

م���ا ي��ب��ذل��ه اجل��م��ي��ع س����واء م���ن داخ���ل 
ال��ق��ط��اع��ات األخ����رى  أو م���ن  ال��ك��ل��ي��ة 
للتعليم  العامة  للهيئة  العليا  واإلدارة 

التطبيقي والتدريب.
حول هذه اإلجنازات في املجاالت 
التطوير  وإس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  املختلفة 
امل��ت��ب��ع��ة ، وغ���ي���ره���ا م���ن امل���وض���وع���ات 
د.عبدالله  الكلية  بعميد  اللقاء  مت 
املزروعي لنتعرف عن هذه اإلجنازات 

عن قرب ...
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خطة إستراتيجية
ال��������دراس��������ات  ك����ل����ي����ة  ح����ق����ق����ت   •  
اإلجن���ازات  م��ن  ال��ع��دي��د  التكنولوجية 
في السنوات األربع املاضية، ما هي هذه 

اإلجنازات؟
بوضع   2014 سنة  في  الكلية  قامت   -
خطة إستراتيجية خمسية، مستلهمة دورها 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  دور  من 
كانت اخلطة  ال��دول��ة، حيث  ف��ي  وال��ت��دري��ب 
اعتمادها  ومت   ،2020 إل��ى   2015 ع��ام  من 
مدى  على  بها  والعمل  الكلية  مجلس  م��ن 
كبيرة  نسبة  حتقيق  ومت  املاضية،  السنوات 

منها في مختلف املجاالت.

 • ماذا عن عالقة الكلية بسوق العمل 
وتوفيرها للكوادر الوطنية املؤهلة والتي 

تلبي احتياجاته املطلوبة؟
العمل  بسوق  الكلية  لعالقة  بالنسبة   -
بقطاعيه احلكومي واخلاص، فالكلية ومنذ 

إنشائها تعمل على مواكبة احتياجات سوق 
ما  بضخ  تقوم  ث��م  وتلمسها  احمللي  العمل 
يسد حاجته من مخرجات مدربة ذات كفاءة 
الفكري  والتأهيل  املهارات  حيث  من  عالية 
التعاون  على  الكلية  وح��رص��ت  واإلب��داع��ي، 
املشترك والتنسيق املستمر بينها وبني سوق 
العمل بقطاعيه، وذلك ملا لهذا األمر من دور 
وتعزيز  املهنية  التنمية  جوانب  في  ايجابي 
أواصر الروابط لتحقيق النفع العام للوطن 
واملواطن، فعلى سبيل املثال قد مت االنتهاء 
من إعداد دبلوم وبكالوريوس هندسة اإلطفاء 
التطبيقي ورفعه للجنة التنفيذية بالهيئة، 
وك���ان ذل���ك م��ن خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع اإلدارة 
العامة لإلطفاء، كما مت البدء في بروتوكول 
واالن��ت��ه��اء من  ال���دف���اع  وزارة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
حاليًا  الكلية  تقوم  كما  البروتوكول،  مسودة 
لتوظيف  التعاون  اتفاقية  بخطوات  بالبدء 
للصناعات  الكويتية  ال��ش��رك��ة  ف��ي  الطلبة 
البترولية املتكاملة KIPIC، كما أنه قد مت 

فتح فرص توظيفية مع عدة شركات منها 
الغامن  الهندسية وصناعات  املال  مجموعة 
بإعداد  كذلك  الكلية  وقامت  وهالبيرتون، 
برنامج تدريبي بالتعاون مع وزارة الكهرباء 
ومت  فيها،  العاملني  ت��دري��ب  ب��ه��دف  وامل���اء 
التخصصية  ال����دورات  م��ن  العديد  تنفيذ 
برنامج  بإعداد  قمنا  كما  املجال،  ه��ذا  في 
تدريبي آخر بالتعاون مع القطاع النفطي، 
وهناك تعاون ما بني الكلية وشركة البترول 
الكويت  نفط  وش��رك��ة  الكويتية  الوطنية 
الكيماويات  إيكويت وشركة صناعة  وشركة 
البترولية وهيئة تشجيع االستثمار املباشر 
املختبرات  م��ن  ع��دد  بتجهيز  يتعلق  فيما 
والتقدير  ال��ش��ك��ر  ك��ل  جميعا  فلهم  فيها 

لدعمهم وتعاونهم املستمر.

تطوير املناهج والبرامج
الكلية،  ومناهج  لبرامج  • بالنسبة 
م����ا ال�������ذي مت حت��ق��ي��ق��ه م����ن اخل��ط��ة 

اخلمسية واملتعلق بهذا اجلانب؟
وبرامج  - تشكل عملية تطوير مناهج 
بشكل  تتأثر  كونها  كبيرة  أهمية  الكلية 
السريعة  وال���ت���غ���ي���رات  ب��امل��ج��ت��م��ع  م��ب��اش��ر 
العاملية واملتالحقة التي حتدث في التعليم 
هذه  تتطور  أن  يجب  ول��ذل��ك  التطبيقي،  
التغيرات في  واملناهج لتساير تلك  البرامج 
ارتقاء املجتمع وتطويره، فتركها دون حتديث 
لذا  تقدمه،  أم��ام  عقبة  سيشكل  جتديد  أو 
اخلطط  اعتماد  مت  فقد  املنطلق  هذا  ومن 
في  املطروحة  للبرامج  اجل��دي��دة  الدراسية 
الكلية من مجلس اإلدارة، وذلك من خالل 
تخفيض عدد الوحدات الدراسية اإلجمالية 
إلى  احلالية  للبرامج  وح��دة   87 م��ن  فيها 
75، حرصا منا على مواكبة البرامج العاملية 
كما  العلمية،  التخصصات  في  واملستجدات 
البرامج  العمل على استحداث عدد من  مت 
للشؤون  ورفعها  الكلية  في  الدبلوم  ملرحلة 
"قسم  الطاقة  إدارة  وه��ي  بالهيئة  العلمية 
والتبريد"،  ال��ق��وى  ميكانيكا  تكنولوجيا 
الطاقة املتجددة "قسم تكنولوجيا الهندسة 
"قسم  امليكانيكية  والصيانة  الكهربائية"، 
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إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  خ���ط���ة  وض���ع���ن���ا   •
وحققنا  املاضية  اخلمس  للسنوات 
مختلف  ف����ي  م��ن��ه��ا  ك���ب���ي���رة  ن��س��ب��ة 

املجاالت



تكنولوجيا هندسة التصنيع".

االعتماد األكادميي
 • االعتماد األكادميي مطلب أساسي 
املؤسسات  ف���ي  ال��ك��ل��ي��ات  جل��م��ي��ع  وم��ه��م 
العلمية املختلفة، أين وصلت الكلية في 

اعتمادها األكادميي لبرامجها؟
على  فترة طويلة  الكلية من  - حرصت 
احل��ص��ول على االع��ت��م��اد األك��ادمي��ي حيث 
يتماشى االعتماد مع اخلطة اإلستراتيجية 
اجلودة  بضمان  التزامها  ويعكس  للهيئة، 
أفضل املمارسات جلميع برامجها األكادميية 
املعايير  أفضل  وف��ق  التعليم  توفير  بهدف 
الدولية للجودة، فسعيها في احلصول عليه 
باعتباره  بأهميته  املطلق  إميانها  من  يأتي 
للكلية للمضي في طريقها  خطوة أساسية 
أفضل  م��ع  توافقها  إط���ار  ف��ي  التميز  نحو 
امل��ع��اي��ي��ر ال��ع��امل��ي��ة وإلث���ب���ات م��ك��ان��ة وسمعة 
ال��ك��ل��ي��ة، وال����ذي ب����دوره ي��س��اه��م ف��ي حتفيز 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ع��ل��ى االل��ت��ح��اق بها، 
برنامجًا  عشر  أح��د  اعتماد  مت  فقد  وعليه 
من البرامج العلمية في الكلية من مؤسسة 
 )ABET( األمريكية  األك��ادمي��ي  االعتماد 
وتكنولوجيا  مباني،  إنشاء  تكنولوجيا  وهي 
وتكييف  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ط��اق��ة،  ميكانيكا 
الصناعات  وتكنولوجيا  والتبريد،  ال��ه��واء 
املصافي،  تشغيل  وتكنولوجيا  الكيميائية، 
الكهرباية،  الطاقة  وتوزيع  نقل  وتكنولوجيا 
الكهربائية، وتكنولوجيا  وتكنولوجيا اآلالت 
االتصاالت اإللكترونية، وتكنولوجيا هندسة 
البترول  ه��ن��دس��ة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  التصنيع، 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا هندسة  وال��ت��ص��دي��ر  اإلن���ت���اج 

الكمبيوتر.
الهندسة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��س��م  أن  ك��م��ا 
اعتماد  طلب  على  حاليًا  يعمل  الكيميائية 
ل��ل��ق��س��م، حيث  ال���ب���ك���ال���وري���وس  ب���رن���ام���ج 
مع  األميركية  االعتماد  مؤسسة  ستتواصل 
في  الراهنة  للظروف  نظرًا  بعد  عن  الكلية 

ظل جائحة فيروس كورونا املستجد.

تعاون وثيق
والتعاون  التنسيق  يخص  فيما   •
م��ع امل��ؤس��س��ات األك��ادمي��ي��ة األخ���رى في 
الكويت واخلليج، ما هي اجلهود املبذولة 

من قبل الكلية في هذا اجلانب؟
- ال شك في أن التعاون الوثيق وتوطيده 
والبحثي  ال��ع��ال��ي  التعليم  م��ؤس��س��ات  م��ع 
أولويات  م��ن  اخلليج  أو  ال��ك��وي��ت  ف��ي  س���واء 
من  يشكله  ملا  التكنولوجية  الدراسات  كلية 
واألفكار  اخل��ب��رات  ت��ب��ادل  ف��ي  تكمن  أهمية 
الزيارات  تبادل  عن  فضاًل  البناءة،  واآلراء 
وتطوير  التعليم  قياديي  بني  واالجتماعات 
البحث العلمي،وداللًة على ذلك فإن الكلية 
ألعضاء  والتشجيع  الدعم  تقدم  ما  دائ��م��ًا 
البحثي  للتعاون  والتدريب  التدريس  هيئة 
املؤسسات  م��ع  ال��ه��ن��دس��ي��ة  ون��ش��ر اخل��ب��رات 
النظيرة سواء احلكومية أو اخلاصة، وكذلك 
في  وال��ب��ت��رول  الهندسة  كلية  م��ع  التنسيق 
املواضيع  ي��خ��ص  ف��ي��م��ا  ال��ك��وي��ت  ج��ام��ع��ة 
استضافت  فقد  الصدد  هذا  وفي  املشتركة، 
باخلليج  التقنية  الكليات  اجتماع  الكلية 
الكليات  ب��ني  امل��ش��ت��رك  التنسيق  مل��ن��اق��ش��ة 
جامعة  م��ع  جل��ان  تشكيل  ومت  اخلليجية، 
الكويت وجلان مع وزارات ومؤسسات الدولة.
• تولي كلية الدراسات التكنولوجية 
وتشجيعها  ودع���م���ه���ا  اه��ت��م��ام��ه��ا  ج���ل 
لصقل  وال��ط��ال��ب��ات  ال���ط���الب  ألب��ن��ائ��ه��ا 
قدمته  ال���ذي  م��ا  وخ��ب��رات��ه��م،  مهاراتهم 
السنوات  خالل  الشأن  بهذا  لهم  الكلية 

املاضية؟
االهتمام  ف��ي  ال��ك��ل��ي��ة  رس��ال��ة  ت��ت��رك��ز   -
من  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��الب  م��ن  مبنتسبيها 
ناحية  من  فقط  وليس  النواحي،  مختلف 
حتصيلهم العلمي خالل مسيرتهم الدراسية 
داخل أسوار الكلية بل متتد لتشمل احلرص 
روح  وتعزيز  ومواهبهم  قدراتهم  تنمية  على 
األنشطة  تنظيم  خ��الل  من  لديهم  اإلب���داع 
تدفع  التي  واملؤمترات  وامللتقيات  واملعارض 
وسوق  باملجتمع  االح��ت��ك��اك  إل��ى  بالطالب 

االهتمام  الكلية  تولي  حيث  بشقيه،  العمل 
ومشاريعهم  لطلبتها  ال��الم��ح��دود  وال��دع��م 
مختلف  ف��ي  بها  ي��ش��ارك��ون  وال��ت��ي  املبتكرة، 
املعارض التي تنظم داخل الكلية أو خارجها 
ه��و دعم  ال��دول��ة ح��ال��ي��ًا  ت��وج��ه  وأن  السيما 
فالكلية  ث���م  وم���ن  ال��ص��غ��ي��رة،  امل���ش���روع���ات 
حريصة على حتقيق هذه التوجهات، فعلى 
سبيل املثال: قامت بتنظيم ملتقى الثقافة 
ال��ث��ال��ث، ومعرض  ال��س��ن��وي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
السنوي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ص��ح��ي  األس���ب���وع 
واملسابقة السنوية للمشاريع الطالبية على 
الرياضية  ال���دورة  وك��ذل��ك  الكلية،  مستوى 
وأعضاء  الطلبة  فيها  التي يشارك  السنوية 

هيئتي التدريس والتدريب.
السنوي  املعرض  الكلية في  كما شاركت 
اجلمعيات  وم��ع��رض  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ل��ل��ف��رص 
في  ك��ذل��ك  وس��اه��م��ت  الهيئة،  ف��ي  العلمية 
 2nd IEEE GCC students and دعم
 Young Professionals Congress
2019 ، فضاًل عن تقدمي عدد من الدورات 
التخصص  في  والطالبات  الطالب  ألبنائها 

واملهارات احلياتية.

أهداف أساسية
في  املتمثلة  الكلية  رؤي��ة  بشأن  م��اذا   •
فقط  ليس  ومرموقة  مميزة  ملكانة  وصولها 

محليًا أو اقليميًا بل دوليًا كذلك؟
التكنولوجية  ال��دراس��ات  كلية  وص��ول   -
إلى مصاف الكليات املناظرة لها في احملافل 
الدولية هو من األهداف األساسية التي تسعى 
اتخاذها  خ��الل  م��ن  حتقيقها  إل��ى  ج��اه��دة 
فعال  بشكل  تساهم  التي  الالزمة  اخلطوات 
في  النشر  تشجيع  مثل  تصنيفها  رف��ع  ف��ي 
املجالت ذات معامل التأثير األكبر، وحتقيق 
املجالت،  هذه  في  النشر  في  متزايدة  أع��داد 
ودعم التعاون البحثي مع اجلامعات الدولية، 
وتشجيع التفرغ العلمي فيها، كما أن ظهور 
التصانيف  م��ص��ادر  بعض  ف��ي  الكلية  اس��م 
الدولية مثل USNEWS في مراكز متقدمة 
على مستوى الكويت والدول العربية، وزيادة 
الكلية في محرك  الباحثني من  ظهور عدد 
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من  أكثر  إل��ى    Google Scholar البحث 
80 ملفًا شخصيًا من األمور التي تفخر بها 

الكلية.

وقفات طيبة
نتيجة  العالم  به  مير  ما  ظل  في   •
أزمة فيروس كورنا املستجد، هل هناك 
تخصصات  لفتح  الكلية  قبل  من  توجه 

هندسية ذات العالقة باملجال الطبي؟
- يقوم عدد من أعضاء هيئتي التدريس 
بالكلية  س��واء  اإلداري����ة  والهيئة  وال��ت��دري��ب 
من  بعدد  مشكورين  ع��ام  بشكل  بالهيئة  أو 
الراهنة  ال���ظ���روف  ف���ي  ال��ط��ي��ب��ة  امل����ب����ادرات 
ل��ه��ذه اجل��ائ��ح��ة، وم���ن امل��ؤك��د أن���ه سيكون 
ذات  األخرى  والكليات  للكلية  وقفات  هناك 
العليا   اإلدارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االخ��ت��ص��اص 
للنظر في استحداث ما حتتاجه الدولة وما 

تعلمته من هذه اجلائحة.

أخيرة؟ كلمة  من  • هل 
- أود أن أتقدم أوال بالشكر لكم إلتاحة 
جزء  على  ال��ض��وء  لتسليط  الفرصة  ه��ذه 
من متيز الكلية، كما أتقدم بالشكر اجلزيل 
الدراسات  كلية  وص��ول  في  ساهم  من  لكل 
املميزة سواء  املكانة  إلى هذه  التكنولوجية 
والتدريب  ال���ت���دري���س  ه��ي��ئ��ة  أع���ض���اء  م���ن 
قطاعات  في  اإلدارات  ومديري  واإلداري���ني، 
العام،  املدير  أخ��ص  كما  املختلفة،  الهيئة 
املتواصل  للدعم  وذل��ك  احملترمني،  ونوابه 
للكلية، كما أرجو للكلية املزيد من التقدم 
واالزدهار، كما أدعو الله أن يحفظ الكويت 
يرفع  أن  و  مكروه  كل  من  وأهلها  وقيادتها 
هذه الغمة عنها، وعن العالم أجمع عاجاًل 

غير آجل.

•احل��������������ص��������������ول 
ع���ل���ى االع���ت���م���اد 
األك��������������ادمي��������������ي 
س�������������اه�������������م ف�����ي 
حت��ف��ي��ز ال��ط��الب 
وال�������ط�������ال�������ب�������ات 
ع���ل���ى االل���ت���ح���اق 

بالكلية

إنشائها  وم���ن���ذ  ال��ك��ل��ي��ة   •
سوق  احتياجات  مواكبة  على  تعمل 

العمل وترفده باملخرجات املدربة 
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والتسجيل  القبول  عميد  أعلن 
التطبيقي  التعليم  العامة  بالهيئة 
عن  املنصوري  مشعل  د.  وال��ت��دري��ب 
اعتماد مدير عام الهيئة د.علي فهد 
الدراسي  ال��ت��ق��ومي  ت��ع��دي��ل  امل��ض��ف 
الهيئة  ومعاهد  لكليات  والتدريبي 
 ،2019/2020 ال����دراس����ي  ل��ل��ع��ام 
واعتماد التقومي الدراسي والتدريبي 

قرار  على  بناء  وذلك   2020/2021
بجلسته  امل���وق���ر  ال��������وزراء  م��ج��ل��س 
 19/3/2020 ب���ت���اري���خ  امل��ن��ع��ق��دة 
بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء 
بشان تعطيل الدراسة في املؤسسات 
تستأنف  ان  ع��ل��ى  ك��اف��ة  التعليمية 
وذلك   4/8/2020 بتاريخ  الدراسة 
نظرا ملا متر به البالد والعالم اجمع 

تفشي  بسبب  استثنائية  ظ��روف  من 
فايروس كرونا املستجد،حيث عقدت 
اللجنة التنفيذية بالهيئة اجتماعها 
3/2020 بتاريخ 2/4/2020 والذي 
تعديل  على  املوافقة  مبوجبه  ق��ررت 
في ضوء  الدراسي  التقومي  واعتماد 

هذه املستجدات .

د. المنصوري:
تعديل التقويم الدراسي الحالي 20/19 واعتماد 

التقويم الجديد لكليات ومعاهد »التطبيقي«

الفصل التكميلي الثاني ) 2019/2020)

البيان التاريخ اليوم

بداية الدراسة  ودوام اعضاء هيئتي التدريس والتدريب 09/08/2020 األحد  
آخر يوم في الدراسة 24/09/2020 اخلميس  

فترة االختبارات النهائية 26/09/2020
06/10/2020

السبت
الثالثاء  

نهاية الفصل الدراسي التكميلي الثاني 08/10/2020 اخلميس  

الفصل الدراسي الصيفي االستثنائي ) 2019/2020)

بداية دوام شاغلي الوظائف االشرافية والهيئة االدارية  11/10/2020 األحد  

بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب 18/10/2020 األحد  

آخر يوم في الدراسة 26/11/2020 اخلميس  

فترة االختبارات النهائية 28/11/2020
30/11/2020

السبت
االثنني  

نهاية الفصل الدراسي الصيفي االستثنائي 03/12/2020 اخلميس  
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الفصل الدراسي األول )2021/2020)

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية والهيئة االدارية 06/12/2020 األحد  

بداية الدراسة  ودوام اعضاء هيئتي التدريس والتدريب 13/12/2020 األحد  

آخر يوم في الدراسة 16/03/2021 الثالثاء

فترة االختبارات النهائية 17/03/2021
28/03/2021

األربعاء
األحد

نهاية الفصل الدراسي األول 01/04/2021 اخلميس

الفصل الدراسي الثاني )2021/2020)

بداية دوام شاغلي الوظائف اإلشرافية والهيئة االدارية 04/04/2021 األحد
بداية الدراسة  ودوام اعضاء هيئتي التدريس والتدريب 11/04/2021 األحد

آخر يوم في الدراسة 15/07/2021 اخلميس

فترة االختبارات النهائية 24/07/2021
03/08/2021

السبت
الثالثاء

نهاية الفصل الدراسي الثاني 05/08/2021 اخلميس

الفصل الدراسي الصيفي )2021/2020)

بداية دوام شاغلي الوظائف االشرافية والهيئة االدارية  08/08/2021 األحد

بداية الدراسة ودوام أعضاء هيئتي التدريس والتدريب 15/08/2021 األحد

آخر يوم في الدراسة 27/09/2021 االثنني

فترة االختبارات النهائية 28/09/2021
30/09/2021

الثالثاء
اخلميس

نهاية الفصل الدراسي الصيفي  02/10/2021 السبت
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     اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي فهد املضف قرارا يقضي بترقية عدد )146( موظفا 

وموظفة باالختيار الى الدرجة املبينة قرين اسم كل منهم واملوضحة فيما يلي على ان مينح املرقى اول مربوط الدرجة 

املرقى اليها مضافا اليها عالوة واحدة من عالواتها الدورية.

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
السنة املالية 2020/2019  الى الدرجة : )أ( :

1.  احمد محمود حسني جمعه
2.  انتصار حبيب القالف

3. أسماء حسان عبداجلادر
4. تسنيم خالد محمد املسباح

5. حسني عايش احمد الشمالي 
6. حنان محمد احمد العوضي

7. خالد عبدالعزيز مجيد العطار
8. دالل إبراهيم احمد العثمان

9. سعاد صالح حسن النجادة
10. ساره منيف محمد جبيران

11. شروق عبدالوهاب علي الصقر
12. عبدالرحمن عبدالكرمي احملارب

13. عبير هادي بطيحان صقر
14. عذاري يوسف سليمان احلداد

15. عيسى عبدالقادر احمد الستالن

د.المضف اعتمد 
ترقية )146(

موظفا وموظفة 
باالختيار
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16. فالح طالق فالح الهاجري
17. فوزية حسني معيوف القالف

18. فاطمة صادق سيد كاظم
19. فايز فالح عايض املطيري

20. منتهى احمد سالم العثمان
21. مروة احمد محمد العصيمي

22. نادية علي عباس ندوم
23. ناديه يوسف صالح اجلاسر
24. نبيله محمد خضر اخلضر
25. نورة عامر محمد الهاجري
26. نواف حمود عثمان اخلضر

الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
الى    2020/2019 املالية  السنة  من  االخير 

الدرجة : )ب( :

1. ابتسام احمد محمود غلوم
2. امل عبدالله محمد عواض

3. أسماء عجيل جاسم النشمي
4. افراح محمد صغير العنزي
5. اميان خالد محمد الغريب

6. ابرار عثمان فهد العثمان
7. آالء جاسم عبدالله املضف

8. حصه شافي عبدالله الساملي
9. رمي احمد راشد الدوب

10. سليمان صالح احمد االيوب
11. شريفه فهد عبدالرحمن الطرموم

12. طيبه عبدالله محمود الرفاعي
13. عمار سالم عبدالهادي العجمي

14. عباس عبدالله غلوم حسني
15. عبدالله محمد مبارك الرغيب

16. عدنان عبداحملسن جواهري
17. عذاري معتوق مزوق املعتوق

18. عزيزة موسى عيسى الفودري
19. فنيس سعد محمد العجمي

20. فاطمه سالم عيسى سالم

27
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21. موضي سليمان حمود الرومي
22. مرمي منير عبدالله النوري

23. منيرة عبدالرزاق علي الدويسان 
24. مرضية عبدالله إبراهيم االديب

25. نواهل محمد صالح الهالل
26. وضحه جعيثن زامل العنزي
27. يوسف جاسم حميد املنصور

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
السنة املالية 2020/2019  الى الدرجة : )األولى/عامة( :

1. انفال محمد علي االبراهيم
2. انوار علي إبراهيم الطريري

3. انوار عبدالله عبداللطيف عبداجلادر
4. جابر عيسى عبدالله جابر
5. ساره جمال سالم الفوزان

6. سارة عبدالعزيز خلف النجار
7. شيماء ياسني احمد الشطي

8. عادل علي عبدالرحمن مبارك
9. ضاري سعيد عبدالله اليماني

10. علياء سليمان عبدالعزيز الدوسري
11. فاطمه عبداحملسن محمد اكبر

12. فاطمه فهد ناصر العجمي 
13. موضي خالد سدخان الفضلي

14. مرمي جاسم حسن الصراف
15. مقداد عبدالكرمي عبدالرضا
16. مزنه جاسم حمد السويدي

17. منتهى سعود عبدالعزيز العويس
18. نورة بدر عبدالعزيز املذكور

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
السنة املالية 2020/2019  الى الدرجة : )الثانية/عامة( :

1. اميان خليل إبراهيم احلوطي

2. بدر مساعد محمد احلديبي
3. بزة وليد خالد البدر

4. حصه يوسف منصور اخلرافي
5. دالل خالد حمد العليوه

6. رمي سالم عبدالله املرجتي
7. سميره حجي محمد الشطي

8. شيخه سعد داخل جنديل
9. شيخه عبدالوهاب محمد الشعيب

10. شيماء حسن علي بولند
11. فاطمه عبدالله بليدان املطيري
12. فاطمه سعيد عبدالله العوضي

13. فهد سليمان ناصر احلامد
14. فاطمه سيد خلف سيد علي
15. منتهى فالح سند السيحان
16. مها عيسى معتوق العباسي

17. نور رياض عبدالعزيز احلصان
18. نورة فيصل فهد البالول

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
السنة املالية 2020/2019  الى الدرجة : )الثالثة/عامة( :

1. اشواق جراح عبداحملسن الشبلي
2. آمنه عيسى حسن رمضان

3. اميان بدر عبدالرزاق الرويشد
4. احمد سالم صالح السالم

5. احمد عطية جدعان الشمري
6. آالء احمد إبراهيم الدوسري

7. بدور فايز عايد املطيري
8. بدور يوسف حسن احلرمي

9. جمانه سامي جاسم الذكر الله
10. حصه فهد ذعار املطيري

11. حصه متروك ساير املطيري
12. خليفه شاهني عبدالله الفودري

13. داود احمد حمد الشطي
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14. دانه عبدالعزيز عبدالله نابت
15. دانه حمد احمد الكندري

16. دميا سعود مصلط العدواني
17. دالل حمود فهد املضف

18. رغد عبدالله محمد النصار
19. روان احمد راشد العازمي

20. ريان بدر عبدالرحمن الرفاعي
21. زهراء عبداللطيف عبدالله السلمان

22. سلطان هيف هندي احلجرف
23. ساره محمد عواد الفكر

24. ساره مختار عبدالله احمد
25. شيماء صالح عوض املطيري

26. عاليه عبدالله شحنان الشحيتاوي
27. عبدالله محمد عبدالله الكندري

28. عبدالله يوسف علي روح الدين
29. عثمان جمال عيسى بوغيث

30. عبدالله وليد مساعد الطبطبائي
31. فاطمه حامد احمد حماده

32. فاطمه فاضل محمد املجبل
33. موضي محمد السنان

34. مرمي خالد محمد احلرز
35. مشعل يوسف عبدالله الشداد
36. منيرة عبدالعزيز اليذ احلامت
37. مسباح محمد مسباح املسباح

38. مها فهد سماوي الضفيري
39. منى مفيد مبارك مبارك

40. مشاعل صالح عماش املطيري
41. منيرة بدر مبارك السليم

42. نشمي رشيد العازمي

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
السنة املالية 2020/2019  الى الدرجة : )الرابعة/عامة( :

1. أمثال ناصر نايض الرشيدي

2. صباح اسد رامي
3. فالح فهد عبيد فهد

4. فاطمه صالح عبدالله احلسن
5. ملحه سعيد مصري العجمي
6. مها محمد خرصان العجمي

االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
)اخلامسة/  : الدرجة  الى    2020/2019 املالية  السنة  من 

عامة(:

1. انوار سالم ناصر املطيري
2. بشاير فؤاد نعمه البدر

3. ساره عبدالله حسن الرشيدي
4. نورة سعود شعيفان العجمي

5. يوسف فؤاد مهنا املهنا

االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
)السادسة/  : الدرجة  الى    2020/2019 املالية  السنة  من 

عامة(:

1. صاميه محمد صديق فقير

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
السنة املالية 2020/2019  الى الدرجة : )السابعة/عامة(:

1. مرام ملفي مطيران الشمري

من  االخير  الربع  في  باالختيار  للترقية  املرشحني  أسماء 
 : الدرجة  الى   مربوط  نهاية    2020/2019 املالية  السنة 

)الثانية/عامة(:

1. دالل راشد راضي الصقر
2. سعاد سعيد بخيت الدهام

29
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ال����ف����رع  ي���س���ت���ط���ي���ع   <
أك����ث����ر من  اس���ت���ي���ع���اب 
ال��ع��دد احل��ال��ي وال���ذي 
شعبة   100 نحو  يبلغ 

دراسية

العدد التاسع -مايو   2020

د. العنزي: 
“األساسية” بالجهراء 

خففت العبء على 
مباني العارضية

أكد أن هناك مشروعًا لفتح فرع 
للكلية في املنطقة اجلنوبية

العنزي  د.  األساسية  التربية  كلية  عميد  أكد 
حققت  اجل��ه��راء  ف��رع  األساسية  التربية  كلية  أن 
ه��دف��ا م��ه��م��ا، وه����و ت��خ��ف��ي��ف ال���ع���بء ع��ل��ى مبنى 
الكلية في املوقع الرئيسي بالعارضية، موضحا أن 
مدير عام الهيئة ونوابه يولون أهمية خاصة في 
تشغيل موقع الكلية في اجلهراء، وتسخير جميع 
الطالبات  بناتنا  خدمة  في  البشرية  اإلمكانات 
إدارة  ف���ي اجل����ه����راء، وق����د س��اه��م��ت  ال�����دارس�����ات 
توفير  ف��ي  الهندسية  واإلدارة  العامة  اخل��دم��ات 
وتلبية كل االحتياجات وصيانة املباني هناك مما 
يحقق بيئة ومناخا دراسيًا يساعد الطالبات على 
الدراسة، مشيرا إلى أن قطاع اخلدمات األكادميية 
املساندة قد قام في جتهيز وتأثيث مكتبة الكلية، 

وسيتم افتتاحها قريبا بإذن الله.
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اجلهراء  ف���رع  أن  ال��ع��ن��زي  د.  وأوض����ح 
احلالي  العدد  من  أكثر  استيعاب  يستطيع 
دراسية،  100شعبه  ح��وال��ي   يبلغ  وال���ذي 
ل��ل��ف��رع اس��ت��ي��ع��اب ث��اث��ة أضعاف  ومي��ك��ن 
الكلية  قامت  وق��د  احلالية،  املكانية  السعة 
توزيع  في  العلمية  لألقسام  معايير  بوضع 
اجلدول الدراسي لعضو هيئة التدريس بني 
مبينا  اجل��ه��راء،  ومبنى  العارضية،  مباني 
قد  ال��ق��ادم  ال��دراس��ي  للفصل  التسجيل  أن 
شهد إقباال في تسجيل الطالبات بعد زيادة 
العلمية  األقسام  قبل  الدراسية من  الشعب 
لفرع اجلهراء، وفي ضوء الهيكل التنظيمي 
اجلديد للهيئة سيكون هناك مساعد عميد 
اجلهراء  في  األساسية  التربية  كلية  لفرع 
يشرف فيه على اجلانب اإلداري واألكادميي، 

ومتابعة سير العمل في موقع اجلهراء.

التربية  ك��ل��ي��ة  أن  ال��ع��ن��زي  د.  وأض����اف 
األساسية -اجلهراء- تستقبل كافة الطالبات 
خاصة  بالكلية،  الدراسة  في  يرغنب  الاتي 
مع فتح األقسام العلمية مزيدا من الشعب 
الدراسية، وال يوجد هناك قيد للطالبة فيما 
النظر  دون  اجلهراء  في  الدراسة  رغبت  إذا 
لعنوان السكن، فكلية التربية األساسية فرع 
اجلهراء هي جزء من كلية التربية األساسية 
عدم  ذك��ر  املناسب  العارضية،ومن  ف��ي  األم 
اإلقبال من قبل أعضاء هيئة التدريس في 
بداية افتتاح الفرع منذ ثاث سنوات،ولكن 
واحتياجاته  للفرع  اخل��دم��ات  توفير  بعد 
تزايد أعداد أعضاء هيئة التدريس الراغبني 
من  اجلهراء،فاملبنى  ف��رع  في  التدريس  في 
املبني  مي��اث��ل  واإلم��ك��ان��ات  التجهيز  حيث 
ال��رئ��ي��س��ي ف���ي ال��ع��ارض��ي��ة، ون��ن��اش��د بهذه 
التدريس  هيئة  أع��ض��اء  زم��اءن��ا  املناسبة 
للتوجه للتدريس في اجلهراء حتى نخفف 
املبنى  منه  يعاني  ال���ذي  والضغط  ال��ع��بء 
الرئيسي في العارضية، حيث  يعاني أعضاء 
إذ  الطابية  الكثافة  م��ن  ال��ت��دري��س  هيئة 
100طالبة  على  األح��ي��ان  بعض  ف��ي  يزيد 

وأكثر وهذا مؤشر سلبي على جودة التعليم، 
متمنيا أن تتضافر اجلهود في توزيع العبء 
الدراسي  بني الزماء مع مراعاة فتح شعب 
دراسية في اجلهراء لتقليل العبء على كلية 

التربية األساسية في العارضية.
أن����ه ف���ي ظل  و أش�����ار د. ال��ع��ن��زي إل����ى 
اإلق���ب���ال ال��ش��دي��د ع��ل��ى ال���دراس���ة ف��ي كلية 
الطاب  عدد  يربو  حيث  األساسية  التربية 
والطالبات على عشرين ألفا ويزيد،علما بأن 
العارضية  في  الكلية  ملباني  املكانية  السعة 
الكلية  أن  ي��ؤك��د  آالف مم��ا  ع��ش��رة  ب��ح��دود 
قبلت ضعف السعة املكانية، وعليه فإن فتح 

أم��را ض��روري��ا، موضحا  للكلية أصبح  أف��رع 
أن ه��ن��اك دراس����ة م��ن ق��ب��ل ال��ع��م��ادة لفتح 
محافظة  في  األساسية  التربية  لكلية  فرع 
األحمدي كي يتسنى لنا استقبال الطالبات 
اجلنوبية،مؤكدا  املنطقة  في  يسكن  الاتي 
أنه سيقوم مبناقشة املقترح مع السيد مدير 
نأخذ  لكي  املضف  علي  الدكتور  الهيئة  عام 
موافقته على هذا املشروع الذي يخدم عددًا 
العبء  ويخفف  الطالبات،  من  بقليل  ليس 
زيادة  من  تعاني  التي  العارضية  مباني  عن 
غير مسبوقة في حجم الكثافة الطابية في 

القاعات الدراسية.

>  إذا رغبت أي طالبة في الدراسة باجلهراء 
فإنه ينظر لعنوان سكنها قبل كل شيء
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م��ا ه��و اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ومم���ا ي��ت��ك��ون ؟ 
املعقد  النظام  ذلك  هو  املناعي  اجلهاز 
غريب  ش���ي  أي  مت��ي��ي��ز  ع���ن  وامل����س����ؤول 
يدخل جسم اإلنسان، وهو املسؤول عن 
حمايته من اإلصابة بعدوى األمراض، 

وضار  غريب  عنصر  أي  على  والقضاء 
اإلنسان  ول��د  ف���إذا  مهاجمته،  ي��ح��اول 
يكون  مشوه  أو  ضعيف  مناعي  بجهاز 
ل��ل��م��وت م��ن أي ع���دوى تصيبه  ع��رض��ة 
الفيروسات،  أو  ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا  م��ن  س����واء 

وي��ت��ك��ون اجل��ه��از امل��ن��اع��ي م��ن ع���دد من 

البعض،  ببعضها  امل��رت��ب��ط��ة  األج���ه���زة 

األولى  الدفاعية  اجلبهة  تشكل  والتي 

باجلسم وهي :

»جهازك المناعي« ... 
كيف تقويه بطرق سهلة وبسيطة ؟ 
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ال���ع���ق���د  ال�����ل�����م�����ف�����ي..  اجل������ه������از   <
اللمفاوية:

اللمفاوي هو جهاز يجري فيه  اجلهاز 
سائل اللمف الشفاف الذي مييل لونه إلى 
الصفرة، ويشبه في تركيبته تركيب الدم إال 
ال��دم احلمراء  ك��ري��ات  أن��ه ال يحتوي على 
بل البيضاء، وتعتبر العقد الليمفاوية من 
إلى  أهم أجزاء هذا اجلهاز، ويصل عددها 
650 عقدة موزعة على جسم اإلنسان على 
شكل مجموعات، ولها دور كبير في الدفاع 
عن اجلسم ضد األم��راض، وهي عبارة عن 
مضادة  أج��س��ام��ًا  تنتج  ب��ي��ض��اء  دم  ك��ري��ات 
وتدمير  والسموم  البكتيريا  على  للهجوم 

اخلاليا املصابة واخلاليا السرطانية.
> الطحال:

من  اليسرى  اجلهة  في  الطحال  يقع 
البطن حتت احلجاب احلاجز خلف املعدة 
املناعي،  اجل��ه��از  تركيبة  ف��ي  مهم  دور  ول��ه 

وذلك لوجود العقد اللمفاوية فيه.
> نخاع العظم:

العظام،  داخ��ل  موجود  لني  نسيج  وهو 
وينقسم  ف��ي��ه،  ال����دم  خ��الي��ا  تصنيع  ي��ت��م 
لقسمني النخاع األحمر والنخاع األصفر، 
و يتواجد غالبًا في جتاويف بعض العظام 
القفص  ضلوع  ال��ت��رق��وة،  اجلمجمة،  مثل 
الصدري، فقرات العمود الفقري، احلوض 

والفخذ والعضد.
> الغدة الزعترية - غدة التوتة:

ت��ق��ع ع��ل��ى القصبة  ه���ي غ���دد ص��م��اء 
عن  املسؤولة  وه��ي  القلب،  أعلى  الهوائية 
إفراز هرمون “ثيموسني” الذي ينظم بناء 
اخلاليا  إنتاج  في  ويساعد  اجلسم،  مناعة 

اللمفاوية.
> كريات الدم البيضاء:

ك���ري���ات ال����دم ال��ب��ي��ض��اء ت��ش��ك��ل فقط 
نسبة %1 من إجمالي مكونات الدم، وهي 
املكون احليوي في محاربة العدوى، وأنواع 
تهاجم  ق��د  ال��ت��ي  وال��ف��ي��روس��ات  البكتيريا 

اجلسم وتصيبه باألمراض.
ف����ي ب���ع���ض األح�����ي�����ان حت�����دث بعض 
باجلسم  املناعي  اجلهاز  في  االضطرابات 
تعيق عمله بالشكل الصحيح لوجود خلل 
بجينات  أو  ما  بخلل  اإلنسان  ولد  فإذا  ما، 
اضطرابات  وج��ود  يعني  ه��ذا  سليمة  غير 

أولية باجلهاز املناعي.
من  ن������وع   100 م�����ن  أك����ث����ر  وي�����وج�����د 
ال  املثال  وعلى سبيل  األولية  االضطرابات 
اجللد،  وتصلب  احل��م��راء،  الذئبة  احلصر 
االنحاللي،  ال���دم  فقر  م��ن  معينة  وأن����واع 
هناك  أن  كما  وغيرها،  الوعائي  وااللتهاب 
بعض األسباب الثانوية لهذه االضطرابات، 
والتي تكون بسبب خارجي ليس له عالقة 
بتركيب اجلينات مثل التعرض ملواد سامة 
أو كيميائية أو وجود عدوى في اجلسم، ومن 
والعالج  بني هذه األسباب احلروق احلادة، 

واإلصابة  لإلشعاع،  التعرض  الكيميائي، 
مب����رض ال��س��ك��ر، س����وء ال��ت��غ��ذي��ة، اإلي����دز، 
اللوكيميا  م��ث��ل  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از  س��رط��ان��ات 
“سرطان الدم”، والتهاب الكبد الفيروسي.

املناعي  اجلهاز  اضطرابات  تكون  وق��د 
كذلك نتيجة أمراض املناعة الذاتية، وهي 
أمراض غير معدية أي ال تنتقل من شخص 
آلخر كما هو احلال مع األمراض امليكروبية 
ب���ل ت��ن��ج��م ع���ن ت��ض��اف��ر ع���وام���ل وراث���ي���ة 
أجهزة  فجميع  وبيئية  ودوائ��ي��ة  وهرمونية 
اجلسم معرضة إلصابتها باالضطرابات إذا 
أصبح اجلهاز املناعي ذاته في حال ضعف أو 
وهن أو في حال مهاجمته ألنسجة اجلسم، 
مرحلة  في  تبدأ  اجلهاز  ه��ذا  بناء  فعملية 
مبكرة، وهي عبارة عن خطوات وقائية يتم 
إتباعها مع املداومة عليها كونه خط الدفاع 
األول، ويجب االهتمام به واحملافظة عليه.
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التي  العامة  هناك بعض األعراض 
باجلهاز  متعلقة  إصابة  بوجود  تنذر 

املناعي لإلنسان وهي:

واإلرهاق  بالتعب  الشخص  شعور   <
ال��ش��دي��د ع��ن��د ق��ي��ام��ه ب���أي ن��ش��اط بدني 
الراحة  ف��ت��رات  وأث��ن��اء  ضعيف،  ل��و  حتى 
واالسترخاء وهو أحد األعراض الرئيسية 
والشائعة لضعف املناعة ميكن أن يحدث 
نتيجة اإلجهاد وقلة النوم، ولكن في حال 
استمراره يصبح مؤشرًا لعدم قيام اجلهاز 

املناعي بوظائفه بصورة طبيعية.
فااللتهابات  بااللتهابات  اإلص��اب��ة   <
واض��ح��ة على فشل عمل  دالل���ة  امل��ت��ك��ررة 
مقاومة  من  وعدم متكنه  املناعي،  اجلهاز 
بألم  ال��ف��رد  يصاب  أن  فيمكن  األم���راض 

وتورم باملفاصل والتهابات اجللد.
> س��ه��ول��ة ال��ت��ع��رض مل��خ��ت��ل��ف أن���واع 

العدوى.
> زيادة ضربات القلب.

> الشعور بالدوار.
> فقدان الوزن.

> ت��س��اق��ط ال��ش��ع��ر وه���ي ح��ال��ة تؤثر 
على فروة الرأس وميكن أن حتدث نتيجة 
اضطرابات في املناعة الذاتية حيث يكون 
اجلهاز املناعي في حالة فرط في السوائل، 
إلى  ي��ؤدي  مم��ا  الشعر  بصيالت  ويهاجم 
أشكال  أح��د  الثعلبة  داء  ويعد  تساقطه 
تساقط الشعر املفرط، وهو مؤشر رئيسي 
على وجود خلل شديد في املناعة، وميكن 
واحلواجب  الرموش  فقدان  إلى  يؤدي  أن 

فضاًل عن وجود فراغات في الشعر.
> ارتفاع في درجة حرارة اجلسم.

> فقر الدم لدى الفرد ففي هذه احلالة 
يقوم اجلهاز املناعي مبهاجمة خاليا الدم 

احلمراء باعتبارها أجسامًا غريبة.
> ب����طء ال��ت��ع��اف��ي م���ن اإلص���اب���ة في 
حالة ضعف اجلهاز املناعي، وذلك لتمكن 

ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا م���ن ال��ت��ك��اث��ر ع��ل��ى اجل����روح 
التعافي  فترة  تطول  ثم  ومن  واإلصابات، 
قوته فذلك  أما في حالة  اإلص��اب��ات،  من 
البكتيريا  ومقاومة  الشفاء،  سرعة  يعني 

ومنع تكاثرها على اجللد.

وتقوية  تعزيز  ميكن  كيف  إذًا   <
اجل������ه������از امل�����ن�����اع�����ي وح����م����اي����ت����ه م��ن 
تطرأ  أن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  االض���ط���راب���ات 

عليه؟

الوقائية  اخل����ط����وات  ب��ع��ض  ه���ن���اك 
لتعزيز  ال��ف��رد  ي��ت��خ��ذه��ا  أن  ال��ت��ي مي��ك��ن 
جهازه املناعي الذي يحميه من التعرض 
ت��راج��ع مخاطر  ف��ي  ويساهم  ل��أم��راض، 

إصابته بها منها:
بشكل  الرياضية  التمارين  ممارسة   <
لتقوية  رائ��ع��ة  وسيلة  باعتبارها  منتظم 
اجلهاز املناعي للشخص الكبير والصغير 
على حٍد سواء حيث إن ممارستها بانتظام 
لنحو 30 دقيقة يوميًا يقوي جهاز املناعة 
“العدالت”،  وظ��ائ��ف  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن 
وه��ي أن���واع م��ن اخل��الي��ا التي تعمل على 
قتل الكائنات الدقيقة غير املرغوب فيها، 
بعض  في  الصحة  على  سلبًا  تؤثر  والتي 

األحيان.
> إتباع نظام غذائي صحي من خالل 
تناول األطعمة الصحية التي تدعم اجلهاز 
امل��ن��اع��ي مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ف��واك��ه واخلضار 
وم���ص���ادر احل��ب��وب ال��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ت���زوده 
الكيميائية  وامل��واد  واملعادن  بالفيتامينات 

ومضادات األكسدة.
> احل������رص ع���ل���ى ال����ن����وم وال����راح����ة 
واالس���ت���رخ���اء ف��ق��ل��ة ال���ن���وم ت���ع���وق عمل 
حتارب  والتي  ال��دم،  في  املوجودة  اخلاليا 
اإلصابات  إب��ق��اء  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ال���ع���دوى 
والتي  انتشارها،  ق��وة  م��ن  وحت��د  مكانها، 
تؤثر في النهاية على تشكيل نظام مناعي 

اخل������ط������وات  ب�����ع�����ض   <

للفرد  مي��ك��ن  ال��وق��ائ��ي��ة 

ب����ه����ا ت����ع����زي����ز ج����ه����ازه 

يحميه  ال����ذي  امل��ن��اع��ي 

من التعرض لألمراض

ال��ت��م��اري��ن  مم����ارس����ة   <
الرياضية بشكل منتظم 
لتقوية  رائ���ع���ة  وس��ي��ل��ة 

اجلهاز املناعي

واملعادن  للفيتامينات   <
في  وأس��اس��ي��ًا  مهمًا  دورًا 
املناعي  اجل��ه��از  ت��ق��وي��ة 
ون���ق���ص���ه���ا ي��������ؤدي إل����ى 

العديد من األمراض
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قوي كما أن وقوع الفرد فريسة للضغوط 
كبير  بشكل  واإلجهاد  املستمرة  العصبية 
دون راحة يؤثر على صحة اجلهاز املناعي 
بالسلب فمع التوتر العصبي يفرز اجلسم 
إنهاك  تسبب  ال��ت��ي  “الكورتيزول”  م���ادة 
أن  املهم  من  ل��ذا  وضعفه  املناعي  اجلهاز 
االسترخاء  ممارسة  على  الفرد  يحرص 
بكل ص��وره، وأخ��ذ قسط من ال��راح��ة بني 

احلني واآلخر.
اإليجابية  امل��ش��اع��ر  على  امل��داوم��ة   <
واالبتعاد عن املشاعر السلبية التي ميكن 
واإلحباط  باالكتئاب  اإلنسان  تصيب  أن 
بعد  تتطور فيما  أن  والتي ميكن  والقلق، 
لتجعل الفرد في حالة عزلة وانطواء، وكل 
العصبي  اجلهاز  استثارة  على  يعمل  هذا 
املناعي  اجلهاز  يرهق صحة  ال��ذي  األم��ر 
لوجود عالقة وطيدة بني العقل واجلسم 

والسلوك واملشاعر.
النيكوتني  ك���ون  ال��ت��دخ��ني  جت��ن��ب   <
يعطل عمل اجلهاز املناعي ويعرقل إنتاج 

خاليا الدم البيضاء.

فترات  ف��ي  الطلق  للهواء  اخل���روج   <
حصول  ف���ي  ي��س��اه��م  للتمشية  ق��ص��ي��رة 
اجلسم على فيتامني D الذي يعزز جهاز 

املناعة.
واملعادن  للفيتامينات  أن  في  والش��ك 
اجلهاز  ت��ق��وي��ة  ف��ي  وأس��اس��ي��ًا  م��ه��م��ًا  دورًا 
من  العديد  إل��ى  ي��ؤدي  ونقصها  املناعي، 
األمراض واملشاكل الصحية ومثل أي قوة 
قتالية، يحتاج اجلهاز املناعي وجنوده إلى 
على  للمحافظة  وامل��ع��ادن  الفيتامينات 
نقص  أن  على  أدل��ة  فهناك  وقوته  طاقته 
إلى  ي���ؤدي  ق��د  الغذائية  العناصر  بعض 
لذا  املناعي  اجلهاز  استجابة  في  تغيرات 
العناصر في  ه��ذه  ال��ض��روري تضمني  من 

النظام الغذائي دون أي زيادة أو نقصان.
وف���ي���م���ا ي���ل���ي أه������م ه������ذه امل����ع����ادن 

والفيتامينات:

: A فيتامني <
وهو أحد أهم وأقوى مضادات األكسدة 
وتقويته  اجل��س��م  مناعة  لتعزيز  املهمة 

املخاطية  األس����ط����ح  ع���ل���ى  واحل����ف����اظ 
التأثير  خ���الل  م���ن  واجل���ل���د  ال��دف��اع��ي��ة 
التي  املناعية   B وخ��الي��ا   T خاليا  على 
تشتهر بقدرتها على مكافحة الشيخوخة 
وعالمات التقدم بالسن، وعادة ما يرتبط 
املناعة  بضعف  ال��ف��ي��ت��ام��ني  ه���ذا  ن��ق��ص 
املعدية  باألمراض  اإلصابة  وزي��ادة خطر 
املكافحة  اخلاليا  زي��ادة  على  يعمل  فهو 
ل���ل���ع���دوى، ومي��ك��ن احل���ص���ول ع��ل��ي��ه عن 
واحلليب  احلمراء،  اللحوم  تناول  طريق 
الورقية  واخل������ض������راوات  وم���ن���ت���ج���ات���ه، 
والبرتقالية  ال��س��ب��ان��خ،  م��ث��ل  اخل��ض��راء 

اللون مثل اجلزر والبطاطس.

:C فيتامني <
في  كبيرة  أهمية   C فيتامني  يشكل 
تقوية مناعة اجلسم ويساهم في تخفيف 
أع�����راض ال���ب���رد وأم������راض ال��ش��ت��اء كما 
البيضاء  اخلاليا  ع��دد  زي��ادة  في  يساعد 
يؤدي  ونقصه  املضادة  املناعية  واألجسام 
ونزيف  إلى اإلصابة مبرض اإلسقربوط 
اللثة والكدمات اجللدية والتعب والوهن، 
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ومن أهم مصادره احلمضيات كالبرتقال 
والفلفل  وال��ف��راول��ة  الكيوي  والليمون، 

الرومي.

:D فيتامني <
ال��ب��اح��ث��ون أن احل��ص��ول على  وج���د 
املرضى  ت��ع��رض  خ��الل  م��ن   D فيتامني 
الشمس  ألشعة  السل  مب��رض  املصابني 
كان له تأثير إيجابي على اجلهاز املناعي، 
وي��س��اه��م ف���ي ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن أع����راض 
التي متد اجلسم  امل��رض، ومن األطعمة 
الزيتية،  واألس��م��اك  والبيض  الفطر  به 
في  للشمس  التعرض  معروف  هو  وكما 

األوقات املناسبة.

:B6 و  B2 فيتامني <
ب��ع��ض األدل�����ة ع��ل��ى أن هذا  ه���ن���اك 
ال���ف���ي���ت���ام���ني ي���ع���زز م���ق���اوم���ة ال���ع���دوى 
البكتيرية ونقصه قد يؤثر على اخلاليا 
B و T وتعويض هذا النقص بشكل سليم 
املناعي،  للجهاز  املناعية  الوظيفة  يعيد 
املكسرات،  الكاملة،  احلبوب  مصادره  من 
احلليب  البقوليات،  بأنواعها،  اللحوم 

ومنتجاته واخلضراوات الورقية.

:E فيتامني <
تساهم  اليومية منه  تناول اجلرعات 
في زيادة استجابة اجلهاز املناعي، وذلك 
إن���ت���اج اخلاليا  ب��ت��ح��ف��ي��ز  ي���ق���وم  ل��ك��ون��ه 
امليكروبات،  ومكافحة   B القاتلة، وخاليا 
وف���ي دراس����ة ش��م��ل��ت أش��خ��اص��ًا أصحاء 
زي����ادة  أن  ف����وق وج�����دت  ف��م��ا   65 ب��ع��م��ر 
إلى  أدى  بها  امل��وص��ى  اليومية  اجل��رع��ة 
املضادة  املناعية  األجسام  استجابة  زيادة 
التطعيم  بعد  والكزاز   B الكبد  اللتهاب 
املناعة  على جهاز  يؤثر  ما  ع��ادة  ونقصه 
وك��ري��ات ال���دم احل��م��راء، وع��م��ل اخلاليا 
الزيتون  زي���ت  ف��ي  وي��ت��واف��ر  ال��ع��ص��ب��ي��ة، 
اخلضار  األف��وك��ادو،  الطبيعية،  وال��زي��وت 

الورقية،احلبوب والبذور.

> الزنك:
في  أس��اس��ي��ًا  ع��ن��ص��را  ال��زن��ك  يعتبر 
ت��ك��وي��ن وع��م��ل اجل��ه��از امل��ن��اع��ي إذ يؤثر 
نقصه على قدرة اخلاليا املناعية، ويعمل 
الزنك على زيادة إنتاج اخلاليا البيضاء، 
كما  واملضادة  القاتلة  اخلاليا  من  ويزيد 
البرد  أم��راض  أن له دورا كبيرا في عالج 
والشتاء واألمراض الفيروسية، والتقليل 
على  تناوله  ما مت  إذا  مدتها خاصة  من 
ش��ك��ل م��ك��م��الت، وم���ن م��ص��ادره احلبوب 
بأنواعها  ال��ل��ح��وم  امل��ك��س��رات،  ال��ك��ام��ل��ة، 

والبقوليات.

> السيلينيوم:
يعد السيلينيوم أحد أهم العناصر في 
تقوية اجلهاز املناعي ويعتبر مضاد أكسدة 
قوي ونقصه ميكن أن يؤدي إلى اإلصابة 
والقولون  وال���ث���دي،  امل��ث��ان��ة  ب��س��رط��ان��ات 
واملستقيم والبروستاتا لذا ينصح بتناول 
األطعمة الغنية به، وهي الثوم، والبصل، 
واألجبان،  البحرية،  واملأكوالت  واللحوم، 

واحلبوب الكاملة وصفار البيض.

> أوميغا 3:
يعزز األوميغا 3 عمل اخلاليا البيضاء، 
ويساهم في زيادة نشاط اخلاليا األكولة 
قاموا  األطفال  على  أجريت  دراس��ة  وفي 
بذور  م��ن  ملعقة  نصف  بتناول  خاللها 
الكتان يوميًا وهي مصدر غني باألوميغا 
هؤالء  أن  على  ت��دل  النتائج  وك��ان��ت   ،3
غيرهم  م��ن  أق��ل عرضة  كانوا   األط��ف��ال 
لإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي، وأقل 
تغيبًا عن املدرسة، ونقصه عادة ما يرتبط 
أن  ولطاملا  التركيز  وقلة  املناعة  بضعف 
تناوله يساهم في الوقاية من بعض أنواع 
فإن  االلتهابات  ومكافحة  السرطانات، 
نقصها يساهم في سرعة التعرض لهذه 
أشهر  وم��ن  اخلطيرة،  الصحية  املشاكل 
الزيتية  األس��م��اك   3 األوم��ي��غ��ا  م��ص��ادر 
الزيتون  زي��ت  ال��ك��ت��ان،  ب��ذور  كالسلمون، 

والزيوت النباتية، املكسرات واألفوكادو.

وأهمية اجلهاز املناعي لإلنسان ال 
تكمن فقط في الوقاية من األمراض 
وامليكروبات بل يشكل أهمية أكبر في 
جناح أي عالج والشفاء من األمراض 
ف��ي ح��ال��ة إص��اب��ة اجل��س��د بها بأسرع 
وقت، وهناك مصادر غذائية طبيعية 
ميكن احلصول عليها بسهولة، وغالبًا 
ومتوفرة  اجلميع  مب��ت��ن��اول  ت��ك��ون  م��ا 
وتقوية  تعزيز  في  تساهم  املنزل  في 
اجلهاز املناعي للقيام بوظيفته على 

أكمل وجه وهي:

ال��ب��روك��ل��ي م��ن اخل���ض���راوات التي   <
ويعد  اإلنسان  جلسم  مذهلة  فوائد  لها 
التي حتتوي على  الغذاء  أن��واع  أهم  من 
العديد من القيم الغذائية والفيتامينات 
 A، C، K ف��ي��ت��ام��ني  م��ث��ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
الفوليك  وح���م���ض  وال���ب���ي���ت���اك���اروت���ني 
والكالسيوم كما أنه يعد من أعلى مصادر 

الغذاء الغنية باأللياف الغذائية.
السلمون  يعتبر  ح��ي��ث  األس��م��اك   <
فائدة  األس��م��اك  أن��واع  أكثر  من  والتونة 
املاكريال  س��م��ك  ول��ك��ن  امل��ن��اع��ي  للجهاز 
هو أفضلها على اإلط��الق ويحتوي على 
املهمة،  الدهنية  واألحماض   3 األوميغا 
امل��زاج ونشاط  والتي لها دور في حتسني 
اجلسم، وتقوية الذاكرة وأداء املخ وحتمي 

اجلسم من أمراض القلب والشرايني.
وال��ذي يحتوي على كمية  الكيوي   <
كبيرة من فيتامني C أكثر بكثير من مما 

حتتويه ثمار البرتقال.
التي لها فوائد  امل��وز م��ن األغ��ذي��ة   <
في  يساعد  امل���وز  ث��م��رة  ف��ت��ن��اول  صحية، 
والنيتروجني  ال��ك��ال��ي��س��ي��وم  اح���ت���ج���از 
تعمل  النافعة  امل��واد  هذه  وكل  والفسفور 
على بناء األنسجة وتقوية اجلهاز املناعي 

لدى الشخص.
املليئة  ال���ورق���ي���ات  م���ن  ال��س��ب��ان��خ   <
بناء  ف��ي  املهمة  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات 
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اجل��ه��از امل��ن��اع��ي ومت���د اإلن��س��ان بالقيم 
الغذائية املفيدة لصحته.

مضادة  بخصائص  يتميز  ال��ث��وم   <
في  تساعد  التي  والبكتيريا  للفطريات 
العدوى  ال��ن��اجت��ة ع��ن  ع���الج األم�����راض 
يوميًا  ث��وم  ف��ص  فتناول  ل��ذا  البكتيرية 
يساهم  أن  مي��ك��ن  ف���ارغ���ة  م���ع���دة  ع��ل��ى 
فعال  بشكل  امل��ن��اع��ي  اجل��ه��از  تقوية  ف��ي 
باعتباره مضادًا حيويًا طبيعيًا يستخدم 
على نطاق واسع لتجنب اإلصابة بنزالت 
البرد ويعمل على تنشيط الدورة الدموية 

وغيرها من الفوائد األخرى.
ال��ل��وز رمز  ال��ل��وز وه��و ثمرة شجرة   <
يحتوي  منه  ك��وب  رب��ع  إن  الصحة حيث 
على 18 غرامًا من الدهون إال أن النسبة 
غرامًا   11 ب�  تقدر  والتي  منها،  العظمى 
تكون من نصيب الدهون أحادية التشبع 
املهمة لصحة اإلنسان وتعمل على تقوية 

جهازه املناعي.
> للعسل أهمية كبيرة للجهاز املناعي 
الغذائية  ال��ع��ن��اص��ر  م��ن  ف��ه��و  ل��إلن��س��ان 
الوحيدة التي حتتوي على مواد ضرورية 
قدميًا  يستخدم  وك��ان  احلياة،  الستمرار 
ك��ع��الج ط��ب��ي ح��ي��ث ي��زي��د م���ن معدالت 
م��ض��ادات األك��س��دة ف��ي ال���دم ويقلل من 
بواسطة  ل��ل��ض��م��ور  ال��ت��ع��رض  م��خ��اط��ر 

اجلزيئات احلرة.
املشهورة  اخل��ض��راوات  من  الكرنب   <
استخداماته  وترجع  الطبية  بخواصها 

كان  حيث  اليوناني  العصر  إلى  املتعددة 
الكرنب  ع��ص��ي��ر  ي��س��ت��خ��دم��ون  ال���روم���ان 
الفترة  هذه  وخ��الل  العالج،  في  األبيض 
على  واملصريون  ال��روم��ان  اعتاد  الزمنية 
السموم  دخ��ول  ملنع  الوجبات  قبل  شربه 
املناعي  ج��ه��ازه��م  وت��ق��وي��ة  ألج��س��ام��ه��م، 

بالطرق الطبيعية.
> اجلنسنج يعتبر من النباتات التي 
حتتوي على الكيماويات، والتي لها تأثير 
م��ه��دئ ع��ل��ى امل���خ وي��س��اع��د ف��ي تخفيف 
التوتر ومعاجلة األمراض وتعزيز اجلهاز 

املناعي.
القوية  األع���ش���اب  م��ن  ال��زجن��ب��ي��ل   <
املناعي  اجل��ه��از  تعزيز  ف��ي  تساعد  التي 
ولأكسدة  للبكتيريا  مضاد  بأنه  ويتميز 
وااللتهابات، كما يعمل على تقوية اآللية 
الطبيعية للحماية من مسببات األمراض 

وتدمير اخلاليا السرطانية.
خصائص  على  الحتوائه  الكركم   <
كما  وتدمرها  تقاومها  للبكتيريا  مضادة 
يحتوي على مركب يسمى “الكركيومني” 
ال���ذي ي��س��اع��د ف��ي احل��ف��اظ ع��ل��ى جهاز 
من  يقلل  بانتظام  فتناوله  قوي،  مناعي 
فرص التعرض لأمراض املناعية كالبرد 

واألنفلونزا.
في  تساهم  ك��ذل��ك  ال��زي��ت��ون  أوراق   <
تقوية اجلهاز املناعي وتعد مصدرًا غنيًا ب� 
“البوليفينول” الذي يساعد في محاربة 
العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات.

> األمال تعمل على تنقية اجلسم من 
املناعي  املتراكمة، وتدعم اجلهاز  السموم 

واألنسجة املكونة له.
عشبة  وه�����ي  ج���ودوت���ش���ي  ع��ش��ب��ة   <
هندية األصل تستخدم لعالج الكثير من 
األم���راض امل��ع��دي��ة، وحت��م��ي ك��ري��ات الدم 
اخلاليا  تدمير  ف��ي  وت��س��اه��م  ال��ب��ي��ض��اء، 

الضارة التي تعيق عمل اجلهاز املناعي.
> عشبة النيم التي تتمتع بخصائص 
مضادة  وأخ������رى  ل��الل��ت��ه��اب��ات  م���ض���ادة 
من  التخلص  ف��ي  وت��س��اع��د  ل��ل��س��رط��ان، 

السموم في اجلسم.
املناعة  تعزيز  على  الريحان  يعمل   <
وعند تناوله مثل الشاي فإنه يساعد في 
وت��ع��زي��ز مستوى  األم����راض  ع��الج بعض 

األكسدة باجلسم.
> البروبايوتيك املتواجد في الزبادي 
والذي ينتج أجسامًا مضادة تقاوم أمراض 

البرد املختلفة.
وأثبتت الدراسات أن املشروم “الفطر” 
من األطعمة العظيمة التي تقوي اجلهاز 
مركبات  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ك���ون���ه  امل���ن���اع���ي 
ال��س��ك��ري��ات ال��ت��ي حت��م��ي ض��د األم���راض 

املعدية.
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العمادة قامت بتحويل 
املكافأة  على  التقدمي 
االج����ت����م����اع����ي����ة إل����ى 
للطلبة  “إلكتروني” 

املستجدين 

العدد التاسع -مايو   2020

د.العريعر      لـ    :
»شؤون الطلبة« 

حريصة على خدمة 
أبنائنا حتى في ظل 

أزمة »كورونا«

أكد أنها تسعى إلى املساهمة في بناء 
شخصية الطالب التربوية والفكرية 

والثقافية 

للتعليم  العامة  الهيئة  ركائز  أحد  الطلبة  ش��ؤون  عمادة 
التطبيقي والتدريب، وهي املنوط بها تقدمي برامج األنشطة، 
العمادة  وتقوم  واملتدربني،  الطلبة  إل��ى  الطالبية  والرعاية 
بتحقيق أهدافها من خالل قطاعاتها الثالثة وهي  النشاط 
الطالبي، والرعاية الطالبية، والتوجيه الطالبي، وللتعرف 
صناع  مجلة  أس��رة  قامت  املستقبلية،  ال��ع��م��ادة  خطط  على 
املستقبل خالل فترة أزمة كورونا بلقاء عميد شؤون الطلبة 
اللقاء  خ��الل  حت��دث  حيث  العريعر،  عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور 
عن رؤيته املستقبلية للعمادة، والذي أوضح أن عمادة شؤون 
واألنشطة  اخل��دم��ات  تقدمي  في  التميز  إل��ى  تسعى  الطلبة 
الطالبية، وذلك لصقل وتنمية وتوظيف الطاقات الطالبية 

لنتمكن بإذن الله من بناء جيل مفكر ومبدع وطموح.
بناء  ف��ي  املساهمة  إل��ى  أيضا  تسعى  العمادة  أن  وأض���اف   
والبدنية  والثقافية  والفكرية  التربوية  الطالب  شخصية 
واالجتماعية، وتنمية مهارات الطلبة الدراسية واإلبداعية، 
العلمي  التحصيل  رف��ع  شأنها  م��ن  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي 

واألكادميي للطالب.
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عالقات متميزة ومتينة
ال��ع��م��ادة  ع��الق��ة  ت����رون  • ك��ي��ف 
ومتدربي  لطلبة  ال��ع��ام  االحت����اد  م��ع 
التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة  الهيئة 

والتدريب؟
مع  الطلبة  ش���ؤون  ع��م��ادة  ع��اق��ة   -
الهيئة  وم��ت��درب��ي  لطلبة  ال��ع��ام  االحت���اد 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من 
بسبب  وذلك  واملتينة،  املتميزة  العاقات 
التعاون الكبير بني العمادة واالحتاد في 
شتى املجاالت التي تخدم أبناءنا الطلبة، 
تعتبر  م��ا  دائ��م��ا  الطلبة  ش���ؤون  ف��ع��م��ادة 
الهيئة  وم��ت��درب��ي  لطلبة  ال��ع��ام  االحت���اد 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
في  ال��ع��ل��ي��ا  اإلدارة  ب���ني  ال���وص���ل  ح��ل��ق��ة 
الهيئة وبني الطلبة، حيث إنه ينقل هموم 
الطلبة لإلدارة، وأيضا يسعى للدفاع عن 
مكاسبهم  تعزيز  على  ويعمل  مصاحلهم 
الطابية، وعمادة شؤون الطلبة عادة ما 
تبدأ مبد يد العون للقوائم الطابية قبل 
الطلبة،  إلخ��وان��ه��م  متثيلهم  ش��رف  نيل 
وتنظيم  س��ي��ر  ع��ل��ى  ب����اإلش����راف  وذل�����ك 
من  االنتهاء  وحتى  االنتخابية  العملية 
الطابية  االنتخابات  نتائج  ف��رز  عملية 
األعضاء  إل����ى  االحت������اد  م��ق��ر  وت��س��ل��ي��م 

اجلدد. 
الطلبة  ش�������ؤون  ع����م����ادة  وت���س���ع���ى 
ج��اه��دة إل��ى إش���راك االحت���اد ف��ي جميع 
أب��ن��اءن��ا الطلبة  ت��خ��دم  ال��ت��ي  األن��ش��ط��ة 
الفعاليات  تنظيم  ع��م��ل��ي��ات  ف��ي  س����واًء 
والبدنية  والثقافية  والفكرية  التربوية 
مستوى  ع��ل��ى  ح��ت��ى  أو  واالج��ت��م��اع��ي��ة، 

س��ت��ط��رح  خ���ط���ة  أع�����ددن�����ا    <
تدريبية  دورات  لعقد  ق��ري��ب��ًا 
التعليمية   املنصات  باستخدام 
 “Moodle   and MS Teams“

التعاون  بسبب  ومتينة  متميزة  العام  االحت��اد  مع  عالقتنا   <
الكبير بيننا في شتى املجاالت
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اللجان كلجان التأديب في الكليات أو جلنة 
كما  الهيئة.  مستوى  على  الطابي  النظام 
تنسق عمادة شؤون الطلبة اجتماعات دورية 
رغبة  وذل��ك في حال  الهيئة،  عام  مع مدير 
االحتاد بذلك لعرض ومناقشة مقترحاتهم 

مبا يخص عملهم الطابي.
    

خدمات خالل األزمة
قدمتها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ه��ي  م��ا   •

العمادة خالل أزمة كورونا؟
- مت حتويل عملية التقدمي على املكافأة 
تقدمي  عملية  إل��ى  الشهرية  االجتماعية 
واملقبولني  املستجدين  للطلبة  إلكتروني 
 ،2019/2020 الثاني  الدراسي  الفصل  في 
ملفات  لفتح  ال��وق��ت  يسعفهم  ل��م  وال��ذي��ن 
األخصائي  ل����دى  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل���ك���اف���أة 
الدراسي  ال��ف��ص��ل  ب��داي��ة  ف��ي  االج��ت��م��اع��ي 
بالتنسيق  وذل����ك  وامل��ع��اه��د،  ال��ك��ل��ي��ات  ف��ي 
إلكتروني  راب��ط  وإنشاء  اآلل��ي  احلاسب  مع 
ل��ت��ط��ب��ي��ق سياسة  ام���ت���ث���ااًل  ب���ذل���ك  خ����اص 
مجلس  بقرار  وعما  االجتماعي،  التباعد 
واملؤسسات  ال��دوائ��ر  تعطيل  ب��ش��أن  ال����وزراء 

احلكومية، وتسهيا للطلبة وضمانًا لصرف 
إنشاء  مت  ك��م��ا  ت��أخ��ي��ر.  دون  مستحقاتهم 
املكافآت  آخر إلع��ادة صرف  إلكتروني  راب��ط 
قيدهم  أوقفوا  الذين  للطلبة  االجتماعية 
 2019/2020 األول  ال��دراس��ي  الفصل  في 
الدراسي  الفصل  في  قيدهم  بإعادة  وقاموا 
احل��ال��ي، وق��د بلغ إج��م��ال��ي ع��دد م��ن تقدم 
 2144 االجتماعية  املكافأة  على  للحصول 

طلبًا من خال الرابطني السابقني.
• نسقت عمادة شؤون الطلبة اجتماعات 
وذلك  الهيئة  عام  مدير  مع  الطلبة  الحت��اد 
إلطاع االحتاد على مصير الطلبة في ظل 
ظروف األزمة الصحية احلالية، واالستماع 
التقومي  ب���خ���ص���وص  م��ق��ت��رح��ات��ه��م  إل�����ى 
الدراسة  استكمال  املعدل في حال  الدراسي 

بعد األزمة.    
االجتماعية  امل��ك��اف��أة  ص��رف  متابعة   •
الشهرية جلميع الطلبة املستمرين في ظل 

تعطيل أغلب قطاعات الهيئة.
التفوق  م���ك���اف���أة  ص�����رف  م���ت���اب���ع���ة   •
في  املستحقني  للطلبة  النادر  والتخصص 

ظل ظروف األزمة الصحية.
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مبتابعة  ق��م��ن��ا   <
الذين  املنح  طلبة 
إجالؤهم  يتم  لم 
م����ن ق���ب���ل دول���ه���م  

ولم يغادروا بعد
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• إعداد خطة ستطرح قريبًا لعقد دورات 
التعليمية  امل��ن��ص��ات  باستخدام  تدريبية 
والتي   ،)Moodle and MS Teams(
التنفيذية  اللجنة  قبل  من  اعتمادها  مت 
الهيئة  ومتدربي  لطلبة  لتقدميها  متهيدا 
ل��ل��م��ه��ارات الازمة  وإع���داده���م وإك��س��اب��ه��م 
كخطة  بعد  عن  التعليم  تطبيق  ح��ال  في 
احترازية من خال املنصات سابقة الذكر.

صرف مستحقات املنح
املنح  لطلبة  العمادة  قدمت  • م��اذا   

الدراسية؟
الطلبة مبتابعة  قامت عمادة شؤون   -
ل��م يتم إج��اؤه��م من  ال��ذي��ن  امل��ن��ح  طلبة 

الفرصة  لهم  تسنح  لم  دولهم، وممن  قبل 
باملغادرة، وذلك بصرف مستحقاتهم املالية 
وتوفير املواد الوقائية والغذائية من خال 
الهيئة  ف��ي  اخل��دم��ات  إدارة  م��ع  التنسيق 
بتوفير  قامت  كما  اخل��ي��ري��ة،  واجلمعيات 
بعض األجهزة الرياضية بصورة مستعجلة 
وشغل  ال��ري��اض��ة  مم��ارس��ة  م��ن  لتمكينهم 
أوقات الفراغ،  وكذلك متابعة أي تساؤالت 
التواصل  وس����ائ����ل  خ�����ال  م����ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
عليهم  ال���دوري  واالط��م��ئ��ن��ان  االجتماعي 
السكن،  مشرفي  مع  والتواصل  بالتنسيق 
وأيضا توفير وسائل التنقل ألوقات الضرورة 
وشراء املستلزمات الشخصية اخلاصة بهم 

في فترة ما قبل احلظر الكلي. 
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>م����ت����اب����ع����ة ص����رف 
م�����ك�����اف�����أة ال����ت����ف����وق 
وال��ت��خ��ص��ص ال��ن��ادر 
املستحقني  للطلبة 
ف��������ي ظ��������ل ظ��������روف 

األزمة الصحية
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العالم يستعد لعودة الحياة 
إلى طبيعتها.. بحذر
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إثر تراجع املعدل اليومي لضحايا الفيروس

تدريجية  بخطوات  العالم  دول  م��ن  العديد  ب��دأت 
تدريجيًا  احل��ي��اة  ع����ودة  ن��ح��و  احل����ذر  عليها  ي��غ��ل��ب 
بتخفيف  ق���رارات  بالفعل  وات��خ��ذت   ، طبيعتها  إل��ى 
املستجد  ك��ورون��ا  وب���اء  ملكافحة  القاسية  التدابير 
خالل  الفيروس،  لضحايا  اليومي  املعدل  تراجع  إثر 

األيام القليلة املاضية.
وأص���اب وب���اء ك��ورون��ا، ال���ذي ظهر ف��ي مدينة ووه��ان 
ما  ال��ع��ال��م،  أن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  منها  وان��ت��ش��ر   ، بالصني 

قرابة  أرواح  وحصد   ، شخص  ماليني  خمسة  يقارب 
الثالثمائة ألف.

اخلليجي  التعاون  ل��دول  الصحة  مجلس  أص��در  كما 
إرشادات العودة إلى احلياة بعد انتهاء فيروس كورونا 
املستجد، وشدد املجلس ، على ضرورة االستمرار في 
املعدية،  األمراض  من  الشخصية  الوقاية  سلوكيات 

كأسلوب حياة.
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التعاون  دول  ص��ح��ة  م��ج��ل��س  وض����ع 
كإرشادات  أس��اس��ي��ة  ن��ق��اط   5 اخل��ل��ي��ج��ي، 
كورونا،  بعد  الطبيعية  احلياة  إل��ى  للعودة 
العملية،  ال��ي��وم��ي��ة، واحل��ي��اة  وه��ي احل��ي��اة 
العبادة  ودور  والسياحة،  الدراسية،  واحلياة 
اإلرش���ادات  وج���اءت  الروحانية”،  “احلياة 

كالتالي:

احلياة اليومية
العامة  امل���واص���ات  ع���ودة  ف��ي  وتتمثل 
واملطاعم  واألس�������واق  احل���دائ���ق  واف���ت���ت���اح 

والتجمعات واألندية الرياضية.
التعاون  ل��دول  الصحة  مجلس  وش��دد 
االجتماعي  التباعد  أهمية  اخلليجي على 
كشروط  الشخصية  والنظافة  والتعقيم 

أساسية للعودة إلى احلياة اليومية.
أهمية احلفاظ على مسافة  ونبه على 

واألندية  واملطاعم  احلدائق  رواد  بني  آمنة 
دورية  بصفة  األسطح  وتعقيم  الرياضية، 

ومستمرة.
وحول العودة للتجمعات، نصح املجلس 
تلك  السن  كبار  يتجنب  أن  ض��رورة  وبشدة 
التجمعات، فضااً عن أهمية تقليلها بقدر 

اإلمكان.

احلياة العملية
ا  خصص مجلس الصحة اخلليجي بنداً
ك��ام��ااً ل��وض��ع إرش����ادات ت��وع��وي��ة ألصحاب 
العمل والعاملني عند العودة مرة أخرى إلى 

العمل.
وشدد على ضرورة أن يحافظ العاملني 
آمنة، فضااً عن ضمان تهوية  على مسافة 
املغلقة،  وال���ش���رك���ات  األم���اك���ن  ف���ي  ج��ي��دة 
باإلضافة إلى التوصية إلقامة االجتماعات 

عبر الهاتف أو في أماكن مفتوحة.

احلياة املدرسية
العودة للمدارس بعد انتهاء كورونا، أحد 
الطاب  بال�  تشغل  التي  امل��وض��وع��ات  أه��م 

واألهالي على حد سواء.
اخلليجي،  ال��ص��ح��ة  م��ج��ل��س  ون���ص���ح 
مسافة  على  ال��ط��اب  يحافظ  أن  ب��ض��رورة 
آمنة مع زمائهم، على أال تقل املسافة بني 

الطاب عن مترين.
وشدد املجلس على أهمية التقليل من 
االجتماعات الطابية، فضااً عن إرسال من 

يشعر بالتعب واإلعياء إلى املنزل.
ونوه املجلس بضرورة أن يلتزم الطاب 
بتعليمات املدرسة، فضااً عن تعقيم أدواتهم 
املدرسية ، وعدم استعمال أدوات الغير ألي 

سبب، باإلضافة إلى جتنب املصافحة.
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5 نقاط أساسية للعودة  • مجلس صحة دول التعاون اخلليجي:  
إلى احلياة الطبيعية بعد »كورونا«



احلياة السياحية
مجلس  ل��دول  الصحي  املجلس  نصح 
كبار  جتنيب  ب��ض��رورة  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

السن السفر ألي مكان.
إتباع  ب����ض����رورة  امل���س���اف���ري���ن  ون����اش����د 
قبل،  من  بها  املوصى  الصحية  اإلرش���ادات 
فضااً عن عدم ارتداء الكمامة إال في حالة 

الشعور باإلعياء.

احلياة الروحانية
ش���دد م��ج��ل��س ال��ص��ح��ة اخل��ل��ي��ج��ي على 
املصلني، فضااً  املصافحة بني  ضرورة جتنب 
استخدام  بعد  اليدين  وتعقيم  تطهير  ع��ن 

املصاحف واملنشورات داخل املسجد.

أوروبا و”كورونا”
أوروب��ا،  أودى الفيروس بحياة نحو  وفي 
ال��رغ��م من  وذل���ك على  أل��ف ش��خ��ص،   136
ال��ع��دي��د من  ال��ع��ج��وز  ال���ق���ارة  ب��ل��دان  تنفيذ 
إعان  مثل  ال��وب��اء،  تفشي  ملنع  اإلج�����راءات 

حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال.
وخال الفترة القليل املاضية، بدأ املعدل 
في  بالتراجع  واإلص��اب��ات  للوفيات  اليومي 

حني ارتفع عدد حاالت الشفاء ما دفع العديد 
من الدول األوروبية إلى اتخاذ التخفيف من 

إجراءاتها املشددة ملكافحة كورونا.
مظاهر  نستعرض  التالية  السطور  وفي 
الدول  بعض  في  طبيعتها  إلى  احلياة  ع��ودة 

األوروبية:
 

النمسا
بفتح  ال��س��ل��ط��ات  سمحت  النمسا  وف���ي 
واحلدائق  وامل��ت��ن��زه��ات  العمل  أم��اك��ن  بعض 
املاضي، فيما  أبريل- نيسان   14 العامة منذ 
تقدم  التي  واألم��اك��ن  التسوق  مراكز  فتحت 
مصففي  مثل  الشخصية  العناية  خ��دم��ات 
الشعر وصالونات التجميل أبوابها مرة أخرى 

في الثاني من مايو-أيار.
إع��ادة فتح   ، أي��ض��ااً الباد  وق��ررت حكومة 
العبادة،  أم��اك��ن  وك��ذل��ك   ، واملقاهي  املطاعم 

شريطة االلتزام بتطبيق بعض التدابير.
ك��م��ا ب����دأت ال��ن��م��س��ا ف���ي إع�����ادة احلياة 
التعليمية إلى طبيعتها بشكل تدريجي حيث 
أبريل   4 ف��ي  احل��ض��ان��ات  عمل  استئناف  مت 
املاضي ثم املدارس االبتدائية واإلعدادية في 

منتصف الشهر ذاته.

احليوانات  وح��دائ��ق  وامل��س��اب��ح  ال��ف��ن��ادق 
 29 في  خدماتها  تقدمي  إل��ى  كذلك  ستعود 
مرة  السلطات  ستسمح  كما  اجل���اري،  مايو 
األماكن  في  مت��ارس  التي  بالرياضات  أخ��رى 
ا م��ن ال��ث��ان��ي م��ن الشهر  امل��ك��ش��وف��ة اع��ت��ب��اراً

نفسه.

أملانيا
اس��ت��خ��دام األقنعة  أمل��ان��ي��ا، ح��ي��ث  وف���ي 
ا في وسائل النقل العام وأماكن  الواقية إلزامياً
العمل، قررت حكومة الباد إعادة فتح املدارس 

ا بدءا من 4 مايو . تدريجياً
عودة  كيفية  أملانيا  ف��ي  بعد  يتضح  ول��م 
املتوقع  إلى طبيعتها ومن  التعليمية  احلياة 
أن ت��ك��ون ال���ق���رارات ف��ي ه���ذا ال��ش��أن ف��ي يد 
حكومات الواليات أكثر من السلطة املركزية.

عن  مساحتها  تقل  التي  املتاجر  وب��دأت 
800 متر مربع في استئناف تقدمي خدماتها 
كما سيفتح  امل��اض��ي،  أب��ري��ل   20 م��ن  اعتبارا 
مصففو الشعر أبوابهم لعمائهم في 4 مايو 

بشرط االلتزام بتدابير الوقاية من كورونا.
ومن املقرر إعادة فتح أماكن العبادة في 4 

مايو مع فرض قيود على أعداد احلضور.

العدد التاسع - مايو   2020



العدد السابع -مارس   2020

57

بلجيكا
وفي بلجيكا سيتم إنهاء العزلة اجلزئية 
املفروضة جراء تفشي وباء كورونا على ثاث 

مراحل.
وف��ي املرحلة األول���ى ال��ت��ي ب���دأت ف��ي 4 
أبوابها،  بفتح  املتاجر  مايو سُيسمح لبعض 
االجتماعية،  املسافة  قواعد  إتباع  شريطة 
الدراجات  رك��وب  املتاح  في حني سيكون من 
أو امل��ش��ي ف��ي م��ج��م��وع��ات ت��ص��ل إل���ى ثاثة 

أشخاص حلد أقصى.
في  امل��ت��اج��ر  بعض  بفتح  سُيسمح  كما 
إعادة  أي��ض��ا،  امل��ق��رر  وم��ن   ، الثانية  املرحلة 
ا في الباد ، كما سيتم  فتح املدارس تدريجياً
السماح بإقامة بعض األنشطة مثل حفات 

الزفاف واجلنازات في ظل شروط معينة.
وتخطط احلكومة لانتقال إلى املرحلة 
الثالثة في 8 يونيو- حزيران املقبل بحسب 
ت��ط��ور امل���رض، حيث م��ن امل��ق��رر إع���ادة فتح 
املطاعم واملقاهي واحملات التجارية في هذه 

املرحلة.
املهرجانات  ح��ظ��ر  س��ي��ت��م  ذل����ك،  وم����ع 
أغسطس-   31 حتى  اجلماعية  والفعاليات 

آب املقبل.

إيطاليا
ت��س��ت��ع��د إي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ش��ه��دت أعلى 
كورونا  وباء  أوروبا جراء  للوفيات في  معدل 
شخص،  و700  أل���ف���ااً   28 ع���ن  ي���زي���د  مب���ا 
ات��خ��اذ اخل��ط��وة األول���ى نحو تخفيف  إل��ى 
التدابير الصارمة التي اتخذتها ضد تفشي 

اجلائحة.
ال��وزراء اإليطالي جوزيبي  وأعلن رئيس 
ك��ون��ت��ي، األس��ب��وع امل��اض��ي، أن���ه م��ن املتوقع 
الدخول في مرحلة االنفتاح التدريجي في 
“الفترة  أسماها  وال��ت��ي  القطاعات،  بعض 
والتي  الفيروس”،  مع  فيها  التي سنتعايش 

بدأت ابتداء من 4 مايو.
وفي هذه املرحلة سيتم السماح للشعب 
ب��ال��ت��ن��زه وزي�����ارة األق�����ارب وت��ن��ظ��ي��م مراسم 

اجلنازات مبشاركة 15 شخصا على األكثر.
وستسمح احلكومة لقطاعات مثل البناء 
أنشطتها  ببدء  باجلملة  والبيع  والتصنيع 
واملتاحف  امل��ت��اج��ر  وس��ت��ف��ت��ح  ال���ت���ج���اري���ة، 

واملكتبات واملعارض أبوابها في 18 مايو.
فيما ستعود املطاعم واملقاهي ومصففو 
الشعر لتقدمي خدماتهم في األول من يونيو 

املقبل.

فرنسا
املفروضة  القيود  رف��ع  مت  فرنسا  وف��ي 
على حرية احلركة في 11 مايو، وستفتح 
احلضانات واملدارس االبتدائية واإلعدادية 

بشكل تدريجي وحسب احلاجة.
وسُيسمح بوجود 15 طالبا في الفصل 
استخدام  وسيكون  أقصى،  كحد  الدراسي 
امل����دارس اإلع���دادي���ة إلزاميا  األق��ن��ع��ة ف��ي 
قواعد  بتطبيق  االل��ت��زام  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 

النظافة.
وأماكن  التجارية  احمل��ات  واستأنفت 
العمل في الباد أعمالها باستثناء املقاهي 
ارتداء  اإلل��زام��ي  م��ن  وسيكون  وامل��ط��اع��م، 
الكمامات في وسائل النقل العام وسيارات 
من  ألكثر  بالسفر  سُيسمح  كما  األج���رة. 

100 كيلومتر في حاالت الضرورة.
الصغيرة  املتاحف  افتتاح  سيتم  كما 
واملكتبات في احلادي عشر من مايو وسيم 
أيضااً فتح أماكن العبادة مع عدم السماح 
ب����أداء ال��ع��ب��ادات بشكل ج��م��اع��ي ح��ت��ى 2 

يونيو.
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إسبانيا
االئتافية  احلكومة  أعلنت  إسبانيا  وف��ي 
4 مراحل  اليسارية عن جدول زمني مكون من 
عودة  أج��ل  م��ن  األق��ل  على  أسابيع   8 ويستمر 

احلياة إلى طبيعتها مجددااً.
وقال رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز، 
4 مراحل  امل��اض��ي، إنهم ح���ددوا  أب��ري��ل   29 ف��ي 

لعودة احلياة إلى طبيعتها.
ووف��ق��ااً ل��ذل��ك، أوض��ح��ت احل��ك��وم��ة أن��ه في 
امل��رح��ل��ة األول���ى ال��ت��ي ت��ب��دأ ف��ي 4 م��اي��و ستبدأ 
امل��ط��اع��م وال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة ال��ع��م��ل بنصف 
السعة، وسيتم استئناف التدريبات الفردية في 

مجال الرياضات االحترافية.
داخل  ال��ن��ق��ل  ب��ح��ري��ة  ال��س��م��اح  ك��م��ا سيتم 
املدينة، وفتح ومراكز التسوق والفنادق واألماكن 
السياحية، إضافة للسماح بالتدريبات اجلماعية 

في الدوري اإلسباني.

سويسرا وهولندا
السويسرية  ال��ف��ي��درال��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ب���دأت 
تخفيف اإلجراءات القاسية ملواجهة كورونا منذ 
فتح  بإعادة  احلكومة  سمحت  حيث  أبريل،   27
التجميل  وصالونات  الشعر  مصففي  محات 
اخلردوات  ومتاجر   ، التجميل  ومستحضرات 
احلدائق  مستلزمات  ومتاجر  ال��زه��ور  وبائعي 

والهوايات ومراكز العاج الطبيعي.
وأع�����ادت امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وال���ع���ي���ادات جميع 
اخل��دم��ات الطبية، مب��ا ف��ي ذل��ك احل���االت غير 

الطارئة.
أع��داد ح��االت اإلصابة  وف��ي ح��ال استمرار 
بالوباء في االنخفاض فستسمح حكومة الباد 
بفتح   ، التنفيذ  حيز  تدخل  ثانية  مرحلة  في 
بالتجزئة  البيع  وم��ت��اج��ر  اإلل��زام��ي��ة  امل����دارس 

وأسواق األحياء.
وفي املرحلة الثالثة واألخيرة التي ستدخل 
حيز التنفيذ في 8 يونيو، من املتوقع إعادة فتح 

املدارس اإلعدادية واملدارس املهنية واجلامعات.
فتح  احلكومة  ق��ررت  فقد  هولندا  ف��ي  أم��ا 
واستئناف   ، االب��ت��دائ��ي��ة  وامل����دارس  احل��ض��ان��ات 

الدراسة مبؤسسات التعليم املتوسط.

6 أمور عليك تجنبها بعــــــد رفع الحظر
الطبيعية  احل����ي����اة  ع������ودة  م����ع 
حول  امل��ن��اط��ق  بعض  إل��ى  تدريجيا 
ال��ع��ال��م، ورف����ع ب��ع��ض ال��ق��ي��ود التي 
وكورنا  فيروس  تفشي  ج��راء  فرضت 
االندفاع  املستجد، يحذر خبراء من 
اعتدنا  التي  األنشطة  ممارسة  نحو 

عليها قبل ظهور الوباء.

موقع Cnet وضع قائمة ببعض 
مع  جتنبها  ينبغي  ال��ت��ي  األش���ي���اء 

انتهاء عمليات اإلغاق:

التخلص من الكمامات
ال تتخلص من الكمامات التي ال 
تزال بحوذتك، ألنك سوف حتتاجها 
استئناف  فمع  املقبلة،  الفترة  خال 
احملات والشركات لنشاطها، احرص 
ومراعاة  الوجه  أغطية  ارت���داء  على 
تلك  التباعد االجتماعي في  قواعد 

األماكن.

ارت������ي������اد ص����������االت  األل����ع����اب 
الرياضية

ق���د ت��ت��وق ل��ل��ع��ودة إل����ى ص���االت 
يجب  رمب��ا  لكن  “اجليم”  التمرين 
عليك أن تعيد التفكير في ذلك حتى 
منطقتك،  ف��ي  متاحة  أصبحت  ل��و 
األماكن  م��ن  العديد  حت��وي  إنها  إذ 
فيها  الهواء  تدوير  يتم  التي  املغلقة 
لفترات طويلة، واألسطح بها حتتاج 

وستجد  دائ���م،  بشكل  التعقيم  إل��ى 
صعوبة في التنفس لو قمت بارتداء 

الكمامات أثناء التمرين. 
إقامة احلفالت املنزلية

املناسب  ال��وق��ت  ه��ذا  ليس  رمب��ا 
اآلن إلق��ام��ة احل��ف��ات ف��ي امل��ن��زل أو 
ارتياد احلانات، نظرا ملا تتضمنه من 
وج��ود ع��دد كبير من األشخاص في 
مكان واح��د، وهو ما يزيد من خطر 
تظهر  ال  شخص  م��ن  ال��ع��دوى  نقل 

عليه األعراض إلى اآلخرين.

جتاهل غسل األيدي
على  املاضية  الفترة  في  اعتدت 
في  استمر  باستمرار.  يديك  غسل 
القيود  رف���ع  أن  وت��ذك��ر  ذل����ك،  ف��ع��ل 
ال��ف��ي��روس وعدم  ي��ع��ن��ي اخ��ت��ف��اء  ال 
رفع  ق�����رارات  وأن  ع���ودت���ه،  إم��ك��ان��ي��ة 
اتخذت في األساس ألسباب  احلظر 

اقتصادية ، وليست صحية.

زيارة كبار السن
السن  كبار  م��ن  االق��ت��راب  جتنب 
ألن��ه��م أك��ث��ر ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع عرضة 
خلطر الفيروس، واستمر في التباعد 
االجتماعي عنهم قدر اإلمكان حتى 

يتم التوصل إلى لقاح.

السفر
ال ت��خ��ط��ط ل��رح��ل��ة ط��وي��ل��ة إلى 
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6 أمور عليك تجنبها بعــــــد رفع الحظر
اخلارج دون ضرورة، إذ إنه من املستحيل 
املطارات  ف��ي  االخ��ت��اط  جتنب  تقريبا 
والطائرات ، وتذكر أنك ستضطر الرتداء 
وأن   ، الرحلة  م��دة  ط��وال  للوجه  كمامة 
املطارات  مباني  في  املتاجر  من  العديد 

ستكون مغلقة.
وت��ش��ي��ر ال��ت��ق��اري��ر إل���ى أن���ه رمب���ا تتم 
إعادة فرض إجراءات احلجر الصحي إذا 
حدثت زيادة مفاجئة في أعداد احلاالت، 
كونغ  وهونغ  سنغافورة  في  حدث  مثلما 
أشد  جديدة  لسالة  موجة  أت��ت  إن  أو   ،

خطورة من الفيروس.
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الكويت  ومنها  العالم،  دول  معظم  ب��دأت 
الحياة  إلى  التدريجية  للعودة  االستعداد  في 
أعداد  في  الجزئي  االنحسار  بعد  الطبيعية 
فيروس  ان��ت��ش��ار  ج���راء  وال��وف��ي��ات  المصابين 
كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم خالل 
في  الفيروس  ظهور  منذ  السابقة  المرحلة 
األشهر  ت��ج��اوزت  والتي   ، اآلن  وحتى  الصين 

الخمسة منذ بداية العام الحالي.
تصاعدت  ال���س���اب���ق���ة  ال����ش����ه����ور  خ������الل 
ال��ت��ص��دي ومواجهة  ف��ي  ال��ب��الد  اس��ت��ع��دادات 
جائحة فيروس كورونا المستجد حتى وصلت 
هذه االستعدادات إلى ذروتها، ونجحت نتيجة 
القائمين  بين  فيما  التعاون  وتوطيد  تكاتف 
عليها في التصدي النتشار الفيروس وتثبيط 
وت��ي��رة ان��ت��ش��اره، وف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال ن���ود أن 
كافة  إلى  واالمتنان  التقدير  بخالص  نتوجه 
المشاركين من الطواقم الطبية والمتطوعين 
الذين هجروا بيوتهم ألشهر متواصلة وقرروا 
العون  وتقديم  الفيروس،  ومواجهة  التصدي 
كافة  ف��ي  وال��م��رض��ى  للمصابين  والمساعدة 
أنشئت  ال��ت��ي  وال��م��ح��اج��ر  الصحية  ال��م��واق��ع 
خ��ص��ي��ص��ًا الس��ت��ق��ب��ال ال��م��ق��رر ل��ه��م الحجر 

المرضى  أو  الخارج  من  العودة  بعد  اإللزامي 
في المستشفيات الميدانية

المقبلة  ال��م��ه��م��ة  ال��م��رح��ل��ة  ب��داي��ة  وم���ع 
والتي ستشهد بداية العودة التدريجية للحياة 
الطبيعية نأمل أال تفتر الجهود في مواجهة 
انتشار الفيروس، وأن تتأصل الثقافة الصحية 
إتباع  على  حرصًا  أشد  نكون  وأن  أذهاننا  في 
يفوتنا  وال  والصحية،  التوعوية  اإلرش����ادات 
بأبنائنا  نشيد  أن  إال  كذلك  المجال  هذا  في 
الصحية  ال��ع��ل��وم  كليتي  أب��ن��اء  م��ن  وب��ن��ات��ن��ا 
العامة  بالهيئة  التمريض  والتمريض ومعهد 
المتطوعين  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
أبدوه من تفان  ضمن الطواقم الصحية، لما 
أداء عملهم وال��ذود عن الوطن  وإخ��الص في 
وال��م��واط��ن��ي��ن م��ن ك��اف��ة ال��م��خ��اط��ر ال��ت��ي قد 
تحيق بهم، وال تسعنا مشاعر الفخر واالعتزاز 
لكونهم أبناء الهيئة وأبناء الوطن الذي يعول 
مسيرة  مواصلة  ف��ي  والكثير  الكثير  عليهم 

التنمية والتقدم .

ما بعد »كورونا« 

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير

العدد التاسع -مايو   2020


	cover2010 7
	1
	2-3
	4-7
	8-18
	19
	20-23
	24-29
	30-31
	32-37
	38-41
	42-47
	48

