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القطاع النفطي الكويتي هو من أهم وأكبر القطاعات يف الدولة الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي، فالكويت هي سابع أكبر ُمصّدر 

للنفط يف العالم ، لذلك  استدعت احلاجة إلى تأسيس شركة نفط الكويت يف عام 1934 وهي إحدى الشركات التابعة ملؤسسة البترول 

الكويتية، وإميانًا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذه األهمية التي توليها الدولة للقطاع النفطي فقد حرصت على 

استحداث برامج وتخصصات مرتبطة باملجال النفطي وسعت جاهدة إلى توطيد العالقة مع الشركات واملؤسسات ذات العالقة من 

خالل عقد اتفاقيات تعاون تنص على تزويدها بالعمالة الوطنية الفنية املدربة ، وإحدى هذه الشركات هي شركة نفط الكويت التي 

أبرمت معها الهيئة عدد من االتفاقيات والتي بدورها قدمت فرص وظيفية لطلبة الهيئة بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي مباشرةً .

للتحدث حول هذا املوضوع كان ملجلة "صناع املستقبل" لقاء مع مدير مجموعة عقود املقاولني يف شركة نفط الكويت أ.عادل 

األنصاري الذي شاركنا احلوار التالي:

أ. عادل األنصاري:أ. عادل األنصاري:

تكويت القطاع النفطي تكويت القطاع النفطي 

وتنمية الكوادر الوطنية وتنمية الكوادر الوطنية 

من أهدافنا في التعاون من أهدافنا في التعاون 

مع الهيئةمع الهيئة
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بتنظيم من عمادة شئون الطلبة:

 ملتقى » الصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-١٩«

18 رسالة توعوية نفسية قدمها نخبة من المتخصصين
 في مجال التعليم والتدريب وعلم النفس

حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب د.علي املضف 
نظمت عمادة شئون الطلبة بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب، ومركز تقنية 
النفسية يف ظل جائحة كوفيد-١٩"،  " الصحة  املعلومات واحلاسب اآللي ملتقى 
عقد امللتقى عبر منصة )مايكروسوفت تيمز ( على مــدار يومني شــارك فيه عدد 
التربوية والدينية والنفسية، قدموا خالل  من املتخصصني يف مختلف املجاالت 
ظل  يف  النفسية  بالصحة  االهتمام  على  حتثهم  للطلبة  توعوية  رســائــل  امللتقى 

وجود فيروس كوفيد -١٩ .

بدأ امللتقى بكلمة ألقاها نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د.جاسم األستاد 
أكد فيها أن قطاع اخلدمات األكادميية املساندة ممثل بعمادة شئون الطلبة يحرص على توعية 
 ،  ١٩- كوفيد  فيروس  التي ظهرت مع ظهور  النفسية  خاصة  األمــور  بأهم  الطالبي  املجتمع 
وكان لها أثر سلبي ومباشر على الطلبة وأسرهم، مضيفًا أن امللتقى تركيز محاوره سيكون على 
أهمية الصحة النفسية ودورها يف ظل جائحة كوفيد-١٩ باإلضافة إلى أهم طرق الوقاية واحلفاظ على السالمة النفسية ، 
موضحًا أن الهيئة حرصت أن تكون أول الداعمني للتعليم عن بعد والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني 

من خالل توفير بيئة مناسبة للطلبة الستكمال دراستهم  بدرجة عالية من الكفاءة. 

بعدها أوضــح مدير مركز ابن الهيثم للتدريب د. وليد اظبيه بكلمته أن ملتقى "الصحة 
النفسية يف ظل جائحة كوفيد-١٩" يطرح العديد من القضايا التي تهتم بالصحة النفسية 
واالتزان النفسي وأثرها على الطالب وحتصيله الدراسي ورأي اخلبراء واملتخصصني باملجاالت 
جائحة  بــدايــة  منذ  الهيثم  ابــن  مــركــز  حــرص  مبينا  والصحية،  والدينية  والــتــربــويــة  العلمية 
كوفيد-١٩ على مواصلة العطاء عن طريق إقامة الدورات التدريبية عبر املنصات اإللكترونية مبشاركة العاملني بالهيئة 

ومختلف وزارات الدولة.

المصاحبة  النفسية  باألمور  الطالبي  المجتمع  توعية  على  حريصون  د.األستاد: 
النتشار كوفيد-19 
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المالحة البحرية والتجارة في ظل المالحة البحرية والتجارة في ظل 
جائحة كوروناجائحة كورونا

الكندري: الكويت بحاجة إلى الكندري: الكويت بحاجة إلى 
خطط لمواجهة المخاطر والكوارث خطط لمواجهة المخاطر والكوارث 

المسببة للركود االقتصاديالمسببة للركود االقتصادي

إن املالحة البحرية لها دور بارز يف العملية التجارية حول العالم كما أن التجارة تعتمد بصورة كبيرة على املالحة البحرية 

كونها من أبرز الوسائل العاملية لنقل البضائع التجارية، وخالل جائحة كورونا تأثرت املالحة بصورة كبيرة وتكبدها خسائر 

جسيمة، تلك اخلسائر كشفت عن احتياج الدولة خلطط واستراتيجيات جديدة تتمكن من خاللها التغلب على مثل هذه 

األزمات.

الــذي حتــدث عن  الكندري  الكابنت منذر  واملالحة  العالي لالتصاالت  املعهد  اللقاء مع مدير  لنا هــذا  كــان  السياق  وبهذا 

التأثيرات التي أصابت املالحة والتجارة يف ظل جائحة كورونا.

بداية ماذا تقول عن وضع المالحة المحلية والعالمية قبل الجائحة وبعدها؟ 	

املالحة البحرية تعتبر الرائدة يف النقل على املستوى العاملي فالنقل البحري ميثل نحو 85% إلى 90% من حجم البضائع 

حول العالم مقارنة بالنقل اجلوي الذي ميثل 0.9% من حجم التجارة العاملية، كما أن للنقل البحري واملالحة دور مهم جدا 

على مستوى العالم نظًرا العتماد التجارة عليها بصورة كبيرة، لذلك يعتمد حتقيق التجارة والرفاهية للمجتمعات يف العالم 

على املالحة البحرية، كما أن العائد السنوي للنقل البحري على مستوى العالم يقدر ب 500 مليار دوالر ما ميثل 5% من 

االقتصاد العاملي.

 وبعد ظهور جائحة وباء كورونا حدثت بعض التغيرات ومت إصدار بعض القرارات سعيا للحد من انتشار الفيروس حول 

العالم، هناك موانئ أصدرت قرارات بحظر دخول بعض السفن وعدم استقبالها خاصة السفن القادمة من الدول املرتكز فيها 

الوباء، على سبيل املثال أوقفت دولة الكويت استقبال السفن اإليرانية لفترة بسبب انتشار الوباء فيها بصورة كبيرة، تلك 

القرارات تسببت بحدوث ركود يف النقل البحري على مستوى العالم.

ملتقى الصحة النفسية في 
ظل جائحة كوفيد - ١٩
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ومــصــدًرا  عبًئا  أصــبــح  العمل  أو  الوظيفة  هــاجــس 
التعليمية  املــؤســســات  مــخــرجــات  مــن  لــلــكــثــيــر  مــقــلــًقــا 
ــواء مــحــلــيــة أو دولـــيـــة، واملــســاعــي احلــثــيــثــة إلجنـــاح  ســ
الـــتـــخـــصـــصـــات بـــكـــافـــة مـــجـــاالتـــهـــا الـــتـــي يــلــتــحــق بــهــا 
مـــدخـــات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لــتــكــون مــرتــبــطــة بــتــوفــر 
ــا وبـــالـــتـــالـــي جنـــــاح تــلــك  ــهـ ــائــــف املــســتــقــبــلــيــة لـ ــوظــ الــ
ــديـــث هــنــا محليا  أكـــادميـــًيـــا وعـــاملـــًيـــا، واحلـ املـــؤســـســـات 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  سيكون 
التي سعت بجهود منتسبيها إلى تذليل كافة الصعاب 
أمـــام املــخــرجــات أثــنــاء الــبــحــث عــن الــوظــيــفــة، وتعتبر 
الــهــيــئــة ســبــاقــة دائـــمـــا يف تــوفــيــر الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة 
احلــقــيــقــيــة خلــريــجــيــهــا، مـــن خــــال ارتــبــاطــهــا بــســوق 
العمل  وسوق  الوطن  ميد  استراتيجي  كشريك  العمل 
بــاحــتــيــاجــاتــه مـــن األيــــدي الــوطــنــيــة الــعــامــلــة املــدربــة 
واملــؤهــلــة لــانــخــراط بــالــســوق، وأكــبــر داللـــة عــلــى ذلــك 
الراغبني يف االلتحاق بكليات  املتزايد من  هو اإلقبال 
لتكون  عـــام،  بــعــد  عــام  مستمر  بشكل  الهيئة  ومــعــاهــد 
الــروافــد وأكــبــرهــا يف مــد ســوق العمل  الهيئة مــن أهــم 
بالكوادر الوطنية املؤهلة وخير دليل على ذلك تنظيم 
إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل يف الهيئة سنويا 
شــأنــه مساعدة  مــن  الــذي  الوظيفية  الــفــرص  مــعــرض 
من  املناسبة  الوظيفية  الــفــرص  إيــجــاد  يف  اخلريجني 

املشاركة. املتنوعة  خال اجلهات 
مبستقبل  وحرصها  اهتمامها  جل  صبت  والهيئة 
خــريــجــيــهــا مـــن خـــال االهــتــمــام بــكــثــيــر مـــن الــعــوامــل 
ومــنــهــا تــطــويــر وحتـــديـــث املــنــاهــج والــتــخــصــصــات مبا 

يتناسب مع متطلبات سوق العمل وإيقاف تخصصات 
اإلجنــازات  من  أيضا  العمل،  ســوق  منها  أكتفى  أخــرى 
ــتـــي تــشــهــد لــلــهــيــئــة طــــرح تــخــصــصــات تـــخـــدم جــهــة  الـ
واالستقرار  الطمأنينة  يبعث  ممــا  غيرها  دون  معينة 
الوظيفي  املستقبل  مبعرفة  املدخات  لدى  املستقبلي 
ــال اإلدارة  ــثـ ــه، عــلــى ســبــيــل املـ لــلــتــخــصــص املــلــتــحــق بــ
ــة نــفــط  ــركـ الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك واحلـــــرس الـــوطـــنـــي وشـ
يف  العاملية  التطورات  مواكبة  إلــى  باإلضافة  الكويت، 
ومختبرات  معامل  وتوفير  التطبيقي  التعليم  عملية 
كذلك  واألداء  اجلـــودة  مــن  عــالــي  مستوى  على  وورش 
املكانية اجلغرافية بتوسيع رقعة مباني  السعة  مواكبة 
اإلسكانية  الدولة  خطة  مع  لتتناسب  الهيئة  ومنشآت 
اجلــغــرافــيــة وتــســهــيــل عــمــلــيــة الــنــقــل بــني املــنــاطــق كما 
الــراغــبــني يف االلتحاق  املــتــزايــد مــن  أن حجم اإلقــبــال 

بكليات ومعاهد الهيئة كان له دور يف التوسعة. 
ــد بـــل ســعــت  ــذا احلــ ــم يــقــف دور الــهــيــئــة إلــــى هــ ولــ
والتزال تسعى إلبرام العديد من االتفاقيات ومذكرات 
لــتــكــون ســبــاقــة يف احلــصــول  الــتــفــاهــم محلية وعــاملــيــة 
واالعــتــمــاد  التعليمية  العملية  يف  األداء  جـــودة  عــلــى 

تطرحها.  التي  للتخصصات  األكادميي 
لن  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  فالهيئة 
واملصاعب  العقبات  جميع  إزاحــة  سبيل  يف  جهدا  تألو 
الــتــي قــد تــواجــه مــخــرجــاتــهــا يف احلــصــول عــلــى فــرص 
وظــيــفــيــة تــثــبــت مـــن خـــالـــهـــا أهـــمـــيـــة كـــفـــاءة األيــــدي 
لتحقيق  األســاســيــة  الــركــيــزة  ذات  الــوطــنــيــة  الــعــامــلــة 

للباد. االقتصادية  التنمية 

صناع املستقبل

عالقة »التطبيقي« بسوق العمل عالقة »التطبيقي« بسوق العمل 

االفتتـــاحيــــةاالفتتـــاحيــــة
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القطاع النفطي الكويتي هو من أهم وأكبر القطاعات يف الدولة الذي تعتمد عليه بشكل رئيسي، فالكويت هي سابع أكبر ُمصّدر 

للنفط يف العالم ، لذلك  استدعت احلاجة إلى تأسيس شركة نفط الكويت يف عام 1934 وهي إحدى الشركات التابعة ملؤسسة البترول 

الكويتية، وإميانًا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بهذه األهمية التي توليها الدولة للقطاع النفطي فقد حرصت على 

استحداث برامج وتخصصات مرتبطة باملجال النفطي وسعت جاهدة إلى توطيد العالقة مع الشركات واملؤسسات ذات العالقة من 

خالل عقد اتفاقيات تعاون تنص على تزويدها بالعمالة الوطنية الفنية املدربة ، وإحدى هذه الشركات هي شركة نفط الكويت التي 

أبرمت معها الهيئة عدد من االتفاقيات والتي بدورها قدمت فرص وظيفية لطلبة الهيئة بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي مباشرةً .

للتحدث حول هذا املوضوع كان ملجلة "صناع املستقبل" لقاء مع مدير مجموعة عقود املقاولني يف شركة نفط الكويت أ.عادل 

األنصاري الذي شاركنا احلوار التالي:

أ. عادل األنصاري:أ. عادل األنصاري:

تكويت القطاع النفطي تكويت القطاع النفطي 

وتنمية الكوادر الوطنية وتنمية الكوادر الوطنية 

من أهدافنا في التعاون من أهدافنا في التعاون 

مع الهيئةمع الهيئة
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التعاون الثنائي مع الهيئة يدعم القطاع النفطي بالعمالة المدربةالتعاون الثنائي مع الهيئة يدعم القطاع النفطي بالعمالة المدربة

 كيف تصف التعاون بين الشركة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ 	
 إن التعاون ما بني شركة نفط الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليس وليد اللحظة وإمنا يعود إلى عدة أعوام 

2016 من خالل  الــذي بــدأ تنفيذه يف عــام  2015 والتي ميكن اعتبارها مرحلة اإلعـــداد لتوطيد هــذا التعاون  إلــى عــام  سابقة حتــديــدًا 

استحداث برنامج عامل حفر آبار بترولية للطلبة الكويتيني احلاصلني على شهادة الثانوية العامة " علمي" والذي يهدف بالدرجة األولى 

إلى إيجاد فرص عمل وظيفية للطلبة الكويتيني يف إطار سعي الشركة إلى تكويت عقود املقاولني يف القطاع النفطي فضاًل عن تقليص 

نسبة البطالة وضخ العمالة الوطنية املؤهلة وفق برامج تدريبية معتمدة وضمان مستقبل أفضل لها ، ويف عام 2019-2020 توسع هذه 

التعاون ليشمل معه برامج فنية أخرى مثل ميكانيكا منشآت نفطية ، آالت دقيقة منشآت نفطية وصيانة كهربائية منشآت نفطية .

 ماهي طبيعة العمل المشترك بين الشركة والهيئةً؟ 	
 طبيعة العمل املشترك ما بني اجلهتني تتمثل يف استقطاب الشركة ملخرجات الهيئة الفنية الكويتية احملترفة واملدربة للتعامل 

مع امليدان العملي وفق برامج تعليمية عالية املستوى نالمسها عند التحاق خريجي الهيئة بالقطاع النفطي بكل أنشطته كون املوارد 

البشرية املدربة ذات الكفاءة هي من أهم عناصر جناح أي مؤسسة.
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استفادت  	 التي  المخرجات  عدد  كم   
منها الشركة من الهيئة؟

 مــن بــدايــة الــتــعــاون الـــذي جمعنا مــع الهيئة مــن خالل 
البرامج التي مت اإلعــداد والتنسيق لها فإن املخرجات التي 

استفادت منها تبلغ ما يقارب 430 مستفيد.

من  	 طلبًا  التخصصات  أكثر  ماهي   
قبلكم؟

وفقًا  املطروحة  التخصصات  ملخرجات  احلاجة  تتفاوت   
للمشاريع القائمة واحتياجات الشركة.

 حاليًا وصل التعاون مع الهيئة لطرح  	
تخصصات لمخرجات الثانوية العامة بنظام العقود لوتحدثنا عن هذه التخصصات، وما الذي 

ترجوه الشركة ما بعد التخرج من هذا التخصص؟
والهيئة فهناك تخصص  الشركة  بالتعاون ما بني  العامة  الثانوية  العقود خلريجي  التي مت طرحها بنظام  بالنسبة للتخصصات 
دقيقة منشآت نفطية وصيانة كهربائية منشآت نفطية، من  آالت  آخرين هما  ببرنامجني  تعزيزه  والــذي مت  ميكانيكا منشآت نفطية 
خاللها تسعى الشركة إلى تعزيز عملية التكويت يف القطاع النفطي وتطوير الكوادر الشابة عن طريق تزويدهم باخلبرة ومدهم باملهارة 

الفنية الالزمة ليصبحوا قادرين على تشغيل وتنفيذ مشاريع الشركة على أكمل وجه.



7 

2020العدد الثالث  - نوفمبر

 كيف تقيم برامج الهيئة )التدريبية والتطبيقية( التي استفادت منها الشركة؟ 	
 نظرًا لعملية التقييم املستمرة ملخرجات برامج الهيئة التدريبية والتطبيقية والتي على أساسها يتم تطوير املناهج املطروحة فيها 

فإننا نرى بأن هذه البرامج مميزة ذات جودة عالية وتقنيات متطورة قدمت للشركة مخرجات على قدر ممتاز وعالي من التدريب العملي 

الذي يتماشى مع التخصصات النفطية وطبيعتها لسد حاجة الشركة منها.

التطبيقي  	 للتعليم  العامة  بالهيئة  التمريض  وكلية  النفط  شركة  بين  التعاون  اتفاقية   
والتدريب بخصوص توفير ممرضين مؤهلين للعمل في مستشفى الشركة هل أدت الدور 

المطلوب منها؟
 وقعت الشركة مع الهيئة ممثلًة بكلية التمريض اتفاقية ميكن اعتبارها باكورة للتعاون الطبي بني اجلهتني تتعلق بربط مخرجات 

التابع للشركة بهدف تشجيعهم على اخلوض يف مجاالت اخلدمات الطبية ورغبًة  الكلية بخطة التوظيف لدى مستشفى األحمدي 

من الشركة بتكويت الهيئة التمريضية لدى املستشفى،  فقد شهدت االتفاقية نتائج إيجابية وحققت املرجو منها على أعلى املستويات 

وساهمت بجذب العديد من الطلبة لاللتحاق بالتخصصات التمريضية ومن ثم االلتحاق بالعمل يف مستشفى األحمدي مما أدى يف 

النهاية إلى خلق جيل وطني ميلك كفاءة عالية يعمل يف إحدى أهم الوظائف ذات التخصص النادر .

 المعهد الصناعي الشويخ وصباح السالم احتضن عددا من الدورات التخصصية لشركة نفط  	
الكويت ما هو تقييمك لمستوي التدريب فيها؟

 فيما يخص جتربتنا مع معهدي الصناعي الشويخ وصباح السالم فيمكننا تقييمها على أنها جتربة ناجحة بجميع املقاييس، وخير 

دليل على ذلك هو توسعنا يف هذه التجربة عن طريق زيادة البرامج التدريبية مع تلك املعاهد لسد احتياج املقاول من تلك التخصصات.
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 بالنسبة للتدريب أثناء الخدمة للعاملين لدى الشركة، هل لكم تعاون مع القطاع التدريبي  	
في الهيئة وماهي أكثر البرامج التدريبية التي يحتاجها العاملون بالشركة؟

 دائمًا ما نسعى يف الشركة إلى تطوير وحتسني مستوى العاملني لدينا لضمان أداءهم للمهام املوكلة لهم على الوجه األفضل وفقًا ملا 

هو مطلوب منهم مما ينعكس على حتسني أداء الشركة وإنتاجيتها، ومن خالل التعاون مع الهيئة يتم تدريب منتسبي الشركة يف البرامج 

التي تقدمها وذلك ملواكبة التطور التكنولوجي واملهني ملتطلبات الوظيفة.

 هل من كلمة أخيرة؟ 	
 يف ختام هذا اللقاء أود أن أتقدم لكم بالشكر اجلزيل على ما قدمتموه والزلتم تقدمونه للشركة من عمالة وطنية ماهرة خاصًة 

يف مجال عقود املقاولني مبختلف املجاالت، وال يسعنا هنا إال أن نذكر بأننا قمنا مؤخرًا بزيارة للمعهد العالي للطاقة التابع للهيئة 

وخاللها جتولنا يف الورش والفصول الدراسية واطلعنا على اآللية املتبعة يف تدريب الطلبة التي عكست مدى جودة العملية التدريبية 

التي يتلقاها املتدرب يف معاهد الهيئة.
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بتنظيم من عمادة شئون الطلبة:

 ملتقى » الصحة النفسية في ظل جائحة كوفيد-١٩«

18 رسالة توعوية نفسية قدمها نخبة من المتخصصين
 في مجال التعليم والتدريب وعلم النفس

حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب د.علي املضف 
نظمت عمادة شئون الطلبة بالتعاون مع مركز ابن الهيثم للتدريب، ومركز تقنية 
النفسية يف ظل جائحة كوفيد-١٩"،  " الصحة  املعلومات واحلاسب اآللي ملتقى 
عقد امللتقى عبر منصة )مايكروسوفت تيمز ( على مــدار يومني شــارك فيه عدد 
التربوية والدينية والنفسية، قدموا خالل  من املتخصصني يف مختلف املجاالت 
ظل  يف  النفسية  بالصحة  االهتمام  على  حتثهم  للطلبة  توعوية  رســائــل  امللتقى 

وجود فيروس كوفيد -١٩ .

بدأ امللتقى بكلمة ألقاها نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د.جاسم األستاد 
أكد فيها أن قطاع اخلدمات األكادميية املساندة ممثل بعمادة شئون الطلبة يحرص على توعية 
 ،  ١٩- كوفيد  فيروس  التي ظهرت مع ظهور  النفسية  خاصة  األمــور  بأهم  الطالبي  املجتمع 
وكان لها أثر سلبي ومباشر على الطلبة وأسرهم، مضيفًا أن امللتقى تركيز محاوره سيكون على 
أهمية الصحة النفسية ودورها يف ظل جائحة كوفيد-١٩ باإلضافة إلى أهم طرق الوقاية واحلفاظ على السالمة النفسية ، 
موضحًا أن الهيئة حرصت أن تكون أول الداعمني للتعليم عن بعد والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني 

من خالل توفير بيئة مناسبة للطلبة الستكمال دراستهم  بدرجة عالية من الكفاءة. 

بعدها أوضــح مدير مركز ابن الهيثم للتدريب د. وليد اظبيه بكلمته أن ملتقى "الصحة 
النفسية يف ظل جائحة كوفيد-١٩" يطرح العديد من القضايا التي تهتم بالصحة النفسية 
واالتزان النفسي وأثرها على الطالب وحتصيله الدراسي ورأي اخلبراء واملتخصصني باملجاالت 
جائحة  بــدايــة  منذ  الهيثم  ابــن  مــركــز  حــرص  مبينا  والصحية،  والدينية  والــتــربــويــة  العلمية 
كوفيد-١٩ على مواصلة العطاء عن طريق إقامة الدورات التدريبية عبر املنصات اإللكترونية مبشاركة العاملني بالهيئة 

ومختلف وزارات الدولة.

المصاحبة  النفسية  باألمور  الطالبي  المجتمع  توعية  على  حريصون  د.األستاد: 
النتشار كوفيد-19 
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الرسالة الثانية كانت للدكتور عماد العون بنّي فيها أن من منطلق التغير الذي نعيشه مع 
ظروف الفيروس و تأثيره املباشر على كافة املستويات االجتماعية واالقتصادية والنفسية عمل 
مركز العون لالستشارات النفسية دراسة ميدانية لقياس مدى أثر هذه اجلائحة على الصحة 
النفسية  على مستوى دولة الكويت وفق عدة متغيرات تختلف حسب نوع اجلنس ، واملرحلة 
العمرية واملستوى التعليمي، مضيًفا أن النتائج التي ظهرت بعد انتهاء الدراسة هي زيادة االكتئاب لدى النساء بنسبة ٦٥٪ 
مقابل الرجال ٣٥٪ ، وزيادة نسبة القلق لدى النساء بنسبة ٦٠٪ مقابل الرجال ٤٥٪ باإلضافة إلى زيادة ظهور أعراض أخرى 
مثل الصداع وفقد التوازن لدى النساء بنسبة ٥٥٪ مقابل ٤٥٪ للرجال ، مشيرًا فيما يخص املرحلة العمرية فإن الفئة 
األكثر تأثرًا هي املرحلة الثانوية، ويرجع السبب خلوف الطالب على مستقبله الدراسي، ومن خالل هذه الدراسة امليدانية 
تبينت أهمية الصحة النفسية ومرتكزاتها األساسية وهي عالقة الفرد مع اهلل عز وجل وعالقته مع ذاته ومدى تعايشه مع 

املتغيرات من حوله .

والرسالة الثالثة لفضيلة الشيخ فهد الكندري أشار فيها أن األزمــات يجب أن تقربنا إلى 

اهلل عز وجل أكثر وأكثر من خالل أداء مختلف العبادات من صالة وقــراءة القرآن والتمعن يف 

آياته الكرمية، ذاكرًا أن اهلل عز وجل هو ملجأ اإلنسان وال يخفف عنه إال آيات القرآن الكرمي. 

الرسالة الرابعة كانت للدكتور فيصل الهاشمي حتدث فيها عن أهمية اإلميان بقضاء اهلل 

وقدره والبعد عن التشاؤم واملعتقدات اخلاطئة التي تزرع احلقد وتضعف النفس، موضحًا أن 

كل ابتالء من اهلل ما هو إال امتحان لإلنسان، فعليه أن يؤمن مبا اختاره اهلل له. 

» تفاؤل ألبنائنا الطلبة «

»دراسة ميدانية بخطر جائحة كوفيد-19 «

» أال بذكر اهلل تطمئن القلوب «

» اإليمان بالقضاء والقدر «

وانطلقت رسائل امللتقى بأول رسالة للدكتورة لطيفة املطيري التي أكدت فيها أن ما منر 
به من أحــداث ما هو إال ظــرف استثنائي ال يخص الكويت فقط إمنــا العالم ككل، لــذا يجب 
على الطالب االبتعاد عن العادات الغير محببة مثل التذمر والشكوى واستبدالها باالستفسار 
والتقصي والبحث ، مضيفًة أن املهارات األساسية التي يحتاج لها الطالب يف هذا الوقت هي 
النفسية تعتمد على هذه الصفات  التكيف مبا يتناسب مع األوضــاع احلالية ألن الصحة  الهدوء واملرونة والقدرة على 
املعلومات  تدفق  و  السرعة  مواكبة عصر  ضــرورة  بالطلبة  مهيبًة  لهم،  والطمأنينة  الراحة  تبعث  بدورها  التي  األساسية 

للوصول للنجاح الذي يرجونه. 
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والرسالة السابعة للدكتور عيسى اجلاسم الذي أكد فيها أن األزمات هي مصدر لالضطرابات 

النفسية وخاصة على األطفال نظرًا لصغر سنهم وقلة خبرتهم باحلياة، منوهًا على ضرورة 

املرحلة  بهذا  األطفال  ١٥ عامًا ألن  أعــوام وحتى   ٣ لألبناء خاصة من عمر  الوالدين  متابعة 

يــعــجــزون عــن التعبير عــن مــشــاعــرهــم الــداخــلــيــة دون مــســاعــدة الــوالــديــن، خــاصــة أن فــيــروس 

كوفيد-١٩ يعتبر بالنسبة لهم أمر مبهم يصعب تقبله أو فهمه، مبينًا أن هناك العديد من االضطرابات التي يتعرض لها 

األطفال من أبرزها قلة النوم وسرعة الغضب وقلة التركيز والقلق.

أما الرسالة اخلامسة وهي للدكتورة سميرة الدوسري قالت فيها أن عجلة احلياة تتكون من 

عدة مجاالت تكمن يف داخل اإلنسان الذي يحتاج إلى عملية اتزان لنفسه أسبوعيًا أو شهريًا 

على األقل بهدف قياس مدى االتزان لديه، موضحة أن أهم هذه املجاالت هي املجال اإلمياني 

النابع من السلوكيات اليومية للفرد، كذلك اجلانب الفكري وهو حتويل األفكار السلبية إلى 

الذي  واملهني  العلمي  بالتحصيل  يتعلق  املهني  واجلــانــب  باآلخرين،  الظن  وحسن  التفاؤل  طابع  حتمل  إيجابية  أفكار 

يتناسب مع الطموح الذاتي، أما اجلانب املادي هو الذي يقصد به حتقيق االتزان املادي من خالل توفير املدخرات املالية، 

واجلانب  الصحي هو اهتمام الفرد بصحته اجلسدية والنفسية، مبينة أن التزام الفرد بهذه اجلوانب يساعده على حتقيق 

االستقرار النفسي الذي بدوره يزيد من القدرة لديه على العطاء و النجاح.

» الصحة النفسية وضغوط الحياة «

»ا لطفل وجائحة كوفيد-19 «

» تفاؤل ألبنائنا الطلبة «

الرسالة السادسة للدكتور أحمد القالف الذي حتدث فيها عن أهمية الصحة النفسية يف 
التعامل مع الضغوطات احلياتية بصورة إيجابية بهدف تعزيز حياتنا نحو األفضل. 

التركيز على  الفرد منها  النفسية لدى  أن هناك عدة نقاط تعزز الصحة  د.القالف  وذكــر 
األمور التي ميكنه التحكم بها واالبتعاد عن األمور التي يصعب التحكم بها، وحتدي األفكار 
السلبية أي حتويل األفكار السلبية إلى أفكار إيجابية تساعد برفع هرمون السعادة لدى الفرد وخفض هرمون القلق ، 
تزيد من خبرته وقدرته وصياغة  بالنهاية  أو سلبية فهي  إيجابية  له ســواًء  التي قد حتدث  املواقف  تقبل  إلى  باإلضافة 
األهداف اإليجابية بشكل سليم ، مؤكدًا على أن االهتمام ال يقتصر على الصحة اجلسدية إمنا يجب االهتمام  بالصحة 

النفسية أيضًا.
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الرسالة الثامنة للدكتورة رمي الدويلة أوضحت خاللها أن صناعة األهداف هي مهارة تؤدي 
إلى جناح اإلنسان بحياته تعرفه على مسؤولياته وحتديد األهداف وذلك يأتي من خالل اإلجابة 
على عدة تساؤالت وهــي: مــاذا نريد؟ ملــاذا نريد حتقيق هذه األهــداف؟ كيف نحقق األهــداف؟ 
الدافع  أهدافه وحتقيقها ألنها  قــادر على صناعة  أن جائحة كوفيد-١٩ جعلت كل فرد  مبينة 

احملرك للطاقة الكامنة فيه.

أما الرسالة التاسعة لألستاذ عبدالرحمن العنزي قال فيها أن القلق هو الشعور بالتوتر 
حيال األمور التي قد حتدث من حولنا أو توشك على احلدوث ، ومع انتشار فيروس كوفيد-١٩ 
يف دول العالم لوحظ زيادة ملستوى القلق بني األفراد وخاصة يف بعض الدول التي لم تستطع 
القضاء على هذا الفيروس، مبينًا أن ما يعيشه العالم من قلق ما هو إال رد فعل طبيعي اجتاه 
الشعور باخلطر ألن املشاعر تؤثر على األفكار وهي مرتبطة دائمًا باحلالة العاطفية والبدنية للفرد، وأن انتشار الفيروس 
لــذا هناك عدة  والتوتر،  التركيز  وفــقــدان  واالكتئاب  القلق  مثل  النفسية  األمـــراض  التي حتفز  العوامل  أهــم  أصبح من 
خطوات إذا التزم بها الفرد استطاع حتقيق االستقرار النفسي له وهي حتويل اجلمل السلبية إلى جمل إيجابية تبعث 
التفاؤل، العمل على تعزيز الشعور باألمان واالبتعاد عن األشخاص الذين مييلون إلى القلق واخلوف، وضرورة االبتعاد 

عن الشائعات بوسائل التواصل االجتماعي وأخذ املعلومة من مصادر الدولة الرسمية. 

ويف اليوم الثاني انطلقت فعاليات امللتقى بكلمة لعميد شئون الطلبة د. عبد الكرمي العريعر 
حتدث فيها عن مزايا التعليم عن بعد الذي كان االختيار األنسب مع ما مير به العالم يف ظل 
وجود فيروس كوفيد19- ، ومن أهم هذه املزايا هي حل مشكلة الشعب املغلقة التي كانت تعاني 
يوفرها  التي  االفتراضية  للفصول  يرجع  والسبب  التعليمية  املؤسسات  بالسابق معظم  منها 
قنوات  اإللكتروني من خالل  التعليم  املتوفرة عبر منصات  والطالب  األستاذ  االتصال بني  اإللكتروني، وسهولة  التعليم 
التواصل اجلماعية التي يتم فيها تبادل وجهات النظر املختلفة وبدورها تثري احلصيلة العلمية لديه، وسهولة الوصول 
ألستاذ املقرر خارج أوقات العمل الرسمي من خالل ما توفره املنصات التعليمية من خاصية تواصل، باإلضافة إلى اكتساب 
الطالب خلبرات ومهارات بطرق استخدام تطبيقات التعليم عن بعد التي قد تساعده بعد التخرج و انخراطه بسوق العمل، 

أيضا إمكانية حتوير طريقة التدريس وتقدمي احملتوى العلمي مبا يتناسب مع الطالب سواء مرئي أو مسموع أو مقروء.

» أهدافنا في ظل جائحة كوفيد-19 «

» القلق في زمن كوفيد-19 «

» مزايا التعليم عن بعد «
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أن مع ظــروف ظهور فيروس  أشــارت فيها  نادية احلــمــدان  للدكتورة  الثانية  الرسالة  أمــا 
كوفيد -19 وانتشاره يف دول العالم وتعطيل أنشطة احلياة اليومية كان لذلك عدة تأثرات سواء 
الطالب  تقبل  عــدم  وهــي  التأثيرات  أهــم  مبينًة  التعليمية،  العملية  إيجابية تخص  أو  سلبية 
أنها  الدراسة خاصة  اإللكترونية الستكمال  التطبيقات  التعليم عن بعد الستخدام  بداية  يف 
التجربة األولى من نوعها للتعليم عن بعد بالنسبة للمعلم والطالب، فاملعلم عليه ابتكار أساليب تعليم جديدة تتناسب 
آليتها مع قدرات الطالب لتساعده يف تقبل فكرة التعليم اإللكتروني وغياب املعلم والتواصل املباشر، مؤكدة على ضرورة 

وجود تعاون مشترك بني املعلم و الطالب إلجناح التعليم عن بعد.

بدأت الفعاليات لليوم الثاني برسالة للدكتور أحمد بوزبر أوضح فيها  أن لكي ينجح التعليم 
عن بعد هناك أساسيات ومرتكزات نحتاج إليها وهي أن يقدم املعلم  للطالب املعلومة األحدث 
التي من خاللها ميكن أن يشد انتباه الطالب من خلف شاشة احلاسب اآللــي، وتقدمي املعلم 
املهارة األدق للطالب ألن التعليم ليس فقط تقدمي معلومة إمنا هو تقدمي معلومة ومهارة وقيم 
يقدمها املعلم للطالب، ووضع القيم الراسخة منها وجود التعليم عن بعد هي قيمة التتلمذ واملقصود بها شعور الطالب 
كما لو أنه موجود بالفصل الدراسي، باإلضافة إلى سعي املؤسسات التعليمية على تقدمي اخلدمة املميزة من خالٍل تدريب 
املعلم و املتعلم على التعامل مع منصات التعليم عن بعد و تهيئة البيئة املناسبة لكليهما عن طريق اختيار التقنية األيسر 
وأقل تعقيدًا، واألسلوب املبسط بطرح املعلومة املقدمة للطالب، واحلرص على التقييم العادل من قبل املعلم للطالب من 

خالل الواجبات واالختبارات دون مجاملة أو حتيز، والعمل على توفير املكان األنسب واخلطة األعلى اهتمامًا.

الرسالة الثالثة بعنوان " أخالقيات التعليم عن بعد " للدكتور علي السند بني فيها أن هناك 
أخالقيات عديدة يجب على الطالب التحلي بها وخاصة أن جتربة التعليم عن بعد هي جديدة 
من نوعها على الطالب واملعلم، لذا يجب عليهم اإلقبال بروح االكتشاف والشغف للتعرف على 
األساليب واألمناط احلديثة للتعليم، مهيبًا بالطلبة ضرورة االلتزام بآداب وأخالقيات التعليم 
التي تشغله عن  بامللهيات  االنشغال  وعــدم  أثناء احملــاضــرة  والتركيز  الذهني  بعد من خــالل احلــرص على احلضور  عن 

احملاضرة، كما أكد على أن التعليم عن بعد يعطي الطالب حرية أكبر ولكن يلقي عليه مسئولية أكبر بالتعليم و املتابعة.

» األساسيات التسعة إلنجاح التعليم عن بعد «

» سلبيات وإيجابيات التعليم عن بعد «

» أخالقيات التعليم عن بعد «
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الرسالة الرابعة للدكتورة رمي الدويلة حتدثت فيها عن األثر السلبي الذي تتركه األلعاب 
اإللكترونية على الطالب فهي تؤثر على شخصيته وتبعده عن أقرانه والنشاطات التي يقومون 
بها، كما أنها تسبب له اإلجهاد الصحي وتقلل رغبته بالتعليم عن بعد نظرًا للساعات الطويلة 
األلــعــاب  بــني ممــارســة  الــوقــت  تنظيم  أهمية  مبينة  اإللكترونية،  األلــعــاب  على  يقضيها  الــتــي 

االلكترونية والدراسة عن بعد للتقليل من األضرار النفسية على الطالب.

وأهــم  الــوقــت  إدارة  مــهــارة  عــن  فيها  الصفار حتدثت  زينب  للدكتورة  السادسة  الرسالة  أمــا 
القواعد التي يجب اتبعاها إلدارة الوقت خاصة مع التعليم عن بعد وذلك لتحقيق األهداف 
املرجوة، ذاكرة أهم النصائح الطالبية إلدارة الوقت خالل التعليم اإللكتروني، منها خلق الطالب 
روتني ثابت لنفسه لتجنب تراكم املهام اليومية عليه، وتهيئة مكتب افتراضي خاص به بعيد عن 
ما يشتت انتباهه من ملهيات كالهاتف أو التلفاز، باإلضافة إلى جتنب الطالب القيام بالعديد من املهام ألنها قد تسبب 
ربكة لديه تفقده التركيز، ضرورة أخذ قسط كايف من النوم وراحة ليتمكن الطالب من ممارسة يومه الدراسي بكل نشاط، 

مشيرًة إلى أهمية تنظيم الوقت لدى الطالب لزيادة إنتاجيته وحتسني أدائه خالل التعليم عن بعد.

الرسالة السابعة لألستاذ عبد العزيز الهندال أشار فيها على أهمية التأقلم ألي طارئ أو 
متغير يحدث فالتكيف مع املتغيرات هي أحد أهم عناصر النجاح ومن التغيرات التي وجب على 
الطالب التأقلم معها هي التعليم عن بعد، مضيفًا أن حماس الطالب وطموحه من أهم عناصر 
النجاح فهو يخلق جو جديد ودافع نحو حتقيق األهداف ويخلق إنسان متحمس لكل ما هو 

جديد يف مجال التكنولوجيا واملعرفة.

والرسالة اخلامسة للدكتور حسني فوالذ أوضح فيها أن مفهوم التعليم اإللكتروني قدمي 
جدًا وشائع يف العديد من املجتمعات ولكن بدأ يظهر بشكل أكبر مع بدأ ظهور فيروس كوفيد 19 
وأصبح البد أن نتعامل مع هذا املفهوم بطريقة صحيحة وفق عناصر رئيسية تساهم بإجناحه 
وهي العنصر التكنولوجي والعنصر املادي وثقافة املجتمع وكيفية تعامله مع هذا املفهوم الذي 

يعتبر جديد بالنسبة له ويحتاج إلى توعية بكيفية استخدام منصات التعليم عن وأساليب استخدامها.

» األثر السلبي لأللعاب اإللكترونية على التعليم عن بعد «

» إدارة الوقت في التعليم عن بعد «

» خطوات النجاح «

» عناصر التكامل لنجاح عملية التعليم عن بعد 
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الرسالة التاسعة قالت فيها منيرة بوطيبان أن الكويت تعتبر من الــدول التي تعاملت مع 
جائحة كوفيد - 19 بحرفية عالية واتخذت إجــراءات حاسمة للحد من انتشاره، لكن كان لها 
تأثير على مختلف املجاالت الصحية واالقتصادية والنفسية وبالرغم من اخلسائر التي تسببت 
بها اجلائحة إال أنها أظهرت بعض اآلثار اإليجابية لم ندركها لوال وجود األزمة واحلجز املنزلي، 
مبينة أن األزمات تخلق الفرص و تظهر احلقائق فأكثر ما متيزت به هذه األزمة هو أنها كانت فرصة لتقليل ضغوط احلياة 
و قضاء وقت أكبر مع العائلة، وأهمية التعليم عن بعد الذي يختلف متام عن منط التعليم التقليدي، موضحًة أن التعليم 
عن بعد يكسب الطالب العديد من املهارات التي تعزز لديه املرونة النفسية واالعتماد على الذات واملثابرة خاصة أن التعليم 
عن بعد يهدف إلى إعادة إنشاء بيئة الفصل الدراسي وتعليم الطالب من خالل األجهزة الذكية وحتديد األوقات، مؤكدًة أن 

املهارات التي يكسبها الطالب هي تشكل الدرع النفسي لتحميه من الصعوبات.

صاحب رساالت امللتقى ترجمة بلغة اإلشارة قام بها:  أ. عبد اهلل غامن  - أ. يوسف الراشد. 	 

مت بث امللتقى عن تطبيق )مايكروسوفت تيمز(.	 

» مميزات التعليم عن بعد «

» المهارات الشخصية المكتسبة من التعليم عن بعد «

» جانب من الحفل «

عريف امللتقى د.مرمي الشيرازي 
 عمادة شئون الطلبة .

عملت  األكادميية  املؤسسات  أن  فيها  أوضحت  املطيري  لطيفة  لألستاذة  الثامنة  الرسالة 
التعليم  منصات  خــالل  مــن  متطورة  تعليمية  خــدمــات  مــن  عالي  توفير مستوى  على  جــاهــدة 
اإللكترونية والبرمجيات احلديثة للطالب واملعلم للنهوض بأدائهم خالل التعليم اإللكتروني، 
مبينًة أهم مميزات التعليم عن بعد هو تطوير املهارات التكنولوجية للطلبة التي تساعدهم يف 
مسيرتهم احلياتية والتعلمية، وشعور الطالب باملساواة والقدرة على التعبير عن رأيه بحرية، وعدم االعتماد على احلضور 
الفعلي للمحاضرة إمنا االلتزام بجدول زمني محدد، مضيفًة أن التعليم اإللكتروني سيحل العديد من املشاكل التي يعاني 
منها التعليم التقليدي مثل معاناة الطالب مع احلقيبة املدرسية و صعوبة احلصول على الكتب و املراجع التي حلتها 
املكتبة اإللكترونية، مؤكدًة على أن التعليم عن بعد أصبح حاجة ملحة لعدم ارتباطه بزمان أو مكان إمنا يحتاج إلى مرونة 
وقدرة على التعليم الذاتي حيث أثبتت الدراسات العلمية أن املعلومات املرئية والتفاعلية التي توفرها الوسائل التقنية 
تثبت بذهن الطالب بنسبة 65%، لذا مواكبة التطور التكنولوجي أصبح مهمًا ألنه من ركائز التعليم الناجح ألنه يوصل 

املعلومات بأقصر وقت وأقل جهد.
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المالحة البحرية والتجارة في ظل المالحة البحرية والتجارة في ظل 
جائحة كوروناجائحة كورونا

الكندري: الكويت بحاجة إلى الكندري: الكويت بحاجة إلى 
خطط لمواجهة المخاطر والكوارث خطط لمواجهة المخاطر والكوارث 

المسببة للركود االقتصاديالمسببة للركود االقتصادي

إن املالحة البحرية لها دور بارز يف العملية التجارية حول العالم كما أن التجارة تعتمد بصورة كبيرة على املالحة البحرية 

كونها من أبرز الوسائل العاملية لنقل البضائع التجارية، وخالل جائحة كورونا تأثرت املالحة بصورة كبيرة وتكبدها خسائر 

جسيمة، تلك اخلسائر كشفت عن احتياج الدولة خلطط واستراتيجيات جديدة تتمكن من خاللها التغلب على مثل هذه 

األزمات.

الــذي حتــدث عن  الكندري  الكابنت منذر  واملالحة  العالي لالتصاالت  املعهد  اللقاء مع مدير  لنا هــذا  كــان  السياق  وبهذا 

التأثيرات التي أصابت املالحة والتجارة يف ظل جائحة كورونا.

بداية ماذا تقول عن وضع المالحة المحلية والعالمية قبل الجائحة وبعدها؟ 	

املالحة البحرية تعتبر الرائدة يف النقل على املستوى العاملي فالنقل البحري ميثل نحو 85% إلى 90% من حجم البضائع 

حول العالم مقارنة بالنقل اجلوي الذي ميثل 0.9% من حجم التجارة العاملية، كما أن للنقل البحري واملالحة دور مهم جدا 

على مستوى العالم نظًرا العتماد التجارة عليها بصورة كبيرة، لذلك يعتمد حتقيق التجارة والرفاهية للمجتمعات يف العالم 

على املالحة البحرية، كما أن العائد السنوي للنقل البحري على مستوى العالم يقدر ب 500 مليار دوالر ما ميثل 5% من 

االقتصاد العاملي.

 وبعد ظهور جائحة وباء كورونا حدثت بعض التغيرات ومت إصدار بعض القرارات سعيا للحد من انتشار الفيروس حول 

العالم، هناك موانئ أصدرت قرارات بحظر دخول بعض السفن وعدم استقبالها خاصة السفن القادمة من الدول املرتكز فيها 

الوباء، على سبيل املثال أوقفت دولة الكويت استقبال السفن اإليرانية لفترة بسبب انتشار الوباء فيها بصورة كبيرة، تلك 

القرارات تسببت بحدوث ركود يف النقل البحري على مستوى العالم.
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تأثرت المالحة البحرية في تأثرت المالحة البحرية في 20202020 بخسارة  بخسارة 2323 مليار دوالر مليار دوالر

ما مدى الخسارة التي أصابت المالحة المحلية والعالمية؟ 	

تأثير  تبني  اخلسائر  هــذه  دوالر،  مليار   23 بـ  يقدر  مبلغ ضخم  بخسارة   2020 سنة  بداية  منذ  البحرية  املالحة  تأثرت   
اجلائحة على املالحة والنقل البحري الذي يشمل نقل أعالي البحار والنقل الساحلي بني احمليطات، والذي يشمل 5 آالف 
سفينة نقل حول العالم ومليون و600 ألف بحار يعمل على هذه السفن. إن خسائر النصف األول من سنة 2020 تعادل عمل 
سنتني من النقل البحري على مستوى العالم يف الوضع الذي يخلو من الكوارث، كانت هذه اخلسائر خالل ستة أشهر فقط 
بسبب جائحة كورونا. من جانب عمل البحارة يف السفن عادة يتم تبديل البحارة كل أربعة شهور لكن خالل اجلائحة حافظت 
السفن على طاقمها بسبب هذه الظروف االستثنائية، كما اضطرت شركات املالحة على مستوى العالم أن حتتفظ بالطاقم 
البحري لعدم توفر سبل التنقل يف املطارات ولعدم قدرة العاملني فيها على الرجوع لبلدهم، أيضا ساهم ذلك يف إعاقة وركود 

املالحة البحرية على مستوى العالم.

كيف استطاعت الدول تخطي هذه األوضاع؟ 	

 استطاعت دول العالم تخطي هذه اجلائحة بالتعايش معها، فقد الحظنا خالل فترة ذروة انتشار الفيروس التي استمرت 

3 أشهر أنه مت إيقاف النشاط االقتصادي حول العالم لكن الدول توجهت إلى التعايش مع هذه األوضاع والظروف االستثنائية 

االقتصادي  النشاط  عمل  زيــادة  بــدء  الفيروس  انتشار  انحسار  مع  اآلن  نالحظ  السبب  لهذا  للفيروس،  العقار  توفر  حلني 

والصناعي بالتحرك تدريجيا مع األخذ باالشتراطات الصحية ونالحظ رجوع النقل البحري واملالحة تلقائًيا نظًرا العتماد 

التجارة على املالحة وارتباطهما ببعض، كما أن بتوفر اللقاح سوف تعود إن شاء اهلل املالحة والتجارة إلى عملها الطبيعي.
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يقال رب ضارة نافعة!! هل انطبقت هذه المقولة على المالحة؟ 	

 رب ضارة نافعة ال تنطبق على شركات النقل واملالحة بل تنطبق على املستهلك مثال على ذلك الركود االقتصادي عام 

2008 هذه الكارثة دفعت شركات املالحة إلى خفض تكاليف النقل من 25% إلى 20% بسبب قلة الطلب وزيادة العرض مما 

عاد بالنفع للمستهلك وحصوله على السلع بتكاليف أقل من وقت اخللو من الكوارث.

هل من دراسات وأبحاث أعلنت بعد الجائحة خاصة بالمالحة؟ 	

 ال يوجد دراسات وأبحاث جرت على املستوى العاملي عن تأثير جائحة كورونا على النقل البحري والتجارة ألن ذلك يتطلب 

إحصائيات وأرقام مدروسة ودقيقة بناء عليها يتم التحليل واملقارنة بني حجم التجارة والنقل خالل فترة اجلائحة والسنة 

التي تسبق اجلائحة، لكن صدرت بعض التقارير من املنظمات املختصة عن تأثير اجلائحة على التجارة والنقل وتعتبر تقارير 

إحصائية مبدئية تبني تأثير جائحة كورونا بصفة عامة على مستوى العالم.

ماذا عن رؤيتكم لمستقبل المالحة المحلية وكيف تتخطى هذه األزمة؟ 	

 دولة الكويت على وجه اخلصوص بحاجة إلى وضع خطط ملواجهة مثل هذه املخاطر والكوارث التي تسبب ركود اقتصادي 

وركود يف النقل مبختلف أساليبه لهذا السبب نحتاج إلى االستثمار يف تقنيات الشحن التي تساهم يف توفير وتقليل التكاليف، 

على سبيل املثال يف السابق كانت الشركات تعمل على زيادة حجم السفينة بالتالي يسهم ذلك بزيادة حجم البضائع فيها 

تقليل  يف  تساهم  التقنية  هــذه  املستهلكة،  الوقود  كميات  وتوفير  البحري  الطاقم  وجهود  طاقات  توفير  مع  التكلفة  بنفس 

تكاليف النقل وزيادة هامش الربح. علما بأن تكاليف النقل البحري مرتفعة مثال على ذلك مصاريف تشغيل أي رصيف يف 

امليناء لنقل البضائع تقدر من 40% إلى 60% ، ومصاريف تشغيل أي سفينة تقدر من 40% إلى 60% ، كما أن دولة الكويت 

مع قلة الطلب وزيادة العرض المستهلك هو المستفيد أثناء الكوارثمع قلة الطلب وزيادة العرض المستهلك هو المستفيد أثناء الكوارث
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بحاجة إلى االستثمار يف شركات التحليل التي تقوم بتحليل 

كما  العالم،  البضائع حول  توجه  ودراســة  واملعلومات  التجارة 

بالذكاء االصطناعي مبعنى عدم  االستثمار  إلى  أنها بحاجة 

على  االعتماد  إلــى  والتوجه  البشري  العنصر  على  االعتماد 

التقنيات ســوف جتنبنا اخلسائر  و  الــروبــوتــات، هــذه اخلطط 

يف حال وقــوع كــوارث، لذا يجب حتقيقها على مستوى الرؤية 

املستقبلية نظرا إلى تأثير الكوارث على جوانب عديدة مثال 

على ذلك تأثر النمو السكاني لغير الكويتيني عام 2008 فقد 

 2008 ويف   6.4 2008 مبعدل  قبل  السكاني  النمو  كــان معدل 

انخفض إلى 4.3 فتأثر التجارة يؤثر على النمو السكاني.

هل من كلمة أخيرة؟ 	

 يف دولة الكويت يتم العمل على تطوير املوانئ ومدينة الشحن اجلوي والتوسعة يف مطار دولة الكويت لذلك نحن بحاجة 

إلى وضع خطط مستقبلية تضمن عدم حتمل الدول ألي خسائر من هذه املشاريع فالبد من توفر التقنيات واآلليات لتشغيل 

وإدارة هذه املوانئ، كما يجب االهتمام بوضع جهات تعليمية وتدريبية تكون مختصة على مستوى النقل الدولي واللوجستيات 

من خالل إنشاء كلية تهتم يف هذا التوجه العاملي، ألن يف دولة الكويت ال تتوفر القطارات لذلك فإن النقل يقتصر على النقل 

البحري واجلوي، علما بأن النقل البحري يشكل اجلزء األكبر مبا يقارب 90% من حجم البضائع لذلك نحتاج إلى السيطرة 

على تشغيل هذه املوانئ واملطارات بطريقة تقلل التكاليف وتزيد هامش الربح يف وجود أي كارثة أو جائحة لتجنب اخلسائر 

احلالية يف ظل هذه الظروف التي مير بها العالم.
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العلمية ملتابعة حياة  الـــدراســـات  أطـــول  واحـــدة مــن  عــام ١٩٣٨م  بـــدأت جامعة هــارفــرد 

البالغني واستمرت ملدة ٧٥ عامًا، شِملت الدراسة حياة ٧٢٤ رجل وإمــرأة، ُجزء منهم كانوا 

طلبة يف السنة الثانية بجامعة هارفرد واجُلزء اآلخر كانوا مجموعة من الصبية من أفقر 

األحياء يف مدينة بوسطن ومن عائالت عانت من املشاكل واحلرمان، تابعوا العلماء خالل 

سر السعادة وطول العمر يكُمن 
بالعالقات االجتماعية الجيدة

تلك السنوات أدق التفاصيل يف حياة املشاركني حيث كانوا يقابلونهم ويسألونهم عن حياِتهم باإلضافة إلى متابعة سجالتهم 

الطبية وتصوير أدمغِتهم، كما كانوا يتحدثون إلى أبناِءهم وُيسجلون حديثهم مع زوجاِتهم عن أعمق مخاوفهم، وخاض العديد 

منهم جتارب يف احلياة فمنهم من أصبح محامي وطبيب ومنهم من أصبحوا 

أدمن  وبعضهم  املتحدة  للواليات  رئيس  أصبح  وأحــدهــم  مصانع  عمال 

الكحول والبعض اآلخر عانى من مرض انفصام الشخصية، ٦٠ شخص 

بالتسعينيات من عمرهم،  الـــ ٧٢٤ مشارك الزالــوا على قيد احلياة  من 

وكان االستنتاج الرئيسي لتلك الدراسة واضحًا وجليًا وهو أن العالقات 

االجتماعية اجليدة جتعُلنا أكثر سعادة وأفضل صحة وأطول عمرًا، كما 

استخلَص العلماء ثالثة دروس مهمة حول تلك العالقات االجتماعية، الدرس 

األول هو أن العالقات االجتماعية مهمة جدًا لإلنسان يف املقابل فإن الوحدة قاتلة، فاملشاركني الذين كانوا أكثر ارتباطًا بعائالِتهم 

و مجتمِعهم كانوا أسعد ومتتعوا بصحة جسدية جيدة وعاشوا عمرًا أطول، والدرس الثاني فإن املسألة ال تتعلق بعدد العالقات 

االجتماعية بل بنوعية تلك العالقات، فقد تبني أن العالقات التي متلؤها الصراع والُشحن سيئة جدًا لصحة اإلنسان، أما الدرس 

الذين حظوا بعالقات  أيضًا، فاملشاركني  أدِمغُتنا  إنها حتمي  بل  العالقات االجتماعية ال حتمي أجساُدنا فقط  أن  األخير تبني 

اجتماعية جيدة كانت لديهم ذاكرة جيدة وقوية وهم بعمر الثمانني بينما املشاركني الذين افتقدوا العالقات االجتماعية اجليدة 

عانوا ُمبِكرًا من تراجع الذاكرة، وبذلك أثبت العلم أن سر السعادة والصحة وطول العمر يكُمن بالعالقات االجتماعية اجليدة 

وليس باملال والشهرة.

طرح الدكتور عايد العجمي
عضو هيئة تدريس

كلية الدراسات التكنولوجية
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حتت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب د. على فهد املضف انطلق ملتقى كلية الدراسات 

التجارية االلكتروني "للمال واالعمال" يوم السبت املوافق 

21 نوفمبر 2020 حيث ضم امللتقى 6 جلسات علمية وفق 

6 محاور يف مجال املال واألعمال وبيئة األعمال القانونية 

والتقنية واملشاريع الصغيرة. 

الدراسات  كلية  حرص  باب  من  امللتقى  هذا  يأتي 

العلمية  واألنشطة  الفعاليات  إقامة  على  التجارية 

أهمية  وتأتي  للكلية  االستراتيجية  اخلطة  وفق  املختلفة 

اقتصادية  وأزمات  العلمية يف ظل حتديات  امللتقيات  هذه 

ومالية  إدارية  جوانب  يف  ومقترحات  حلول  لتقدمي  هامة 

لتعزيز بيئة األعمال والتجارة االلكترونية وأسواق املال يف 

ظل عصر جديد يتميز باملنافسة العاملية وذلك للمساهمة 

يف جعل دولة الكويت مركزًا جتاريًا وماليًا وفق رؤية الكويت 

ومؤمترات  مللتقيات  األساسية  اللبنة  امللتقى  ويعد   .2035

ثقافة  بتعزيز  الكلية  خاللها  من  تسعى  قادمة  علمية 

وإبراز  أبحاثهم  وتبني  الباحثني  وتشجيع  العلمي  البحث 

املجتمع  واملال يف  العمل  بيئتي  دورها يف تطوير وحتسني 

الكويتي والعاملي.

فيها  احلوار  أدار  والتي  األولى  باجللسة  امللتقى  بدأ 

مبحور  املشاركني  الباحثني  وقدم  العوضي  د.عبداهلل 

ملتقى المال واألعمال اإللكتروني األول
لكلية الدراسات التجارية يحقق النتائج المرجوة في 

الميادين التجارية واالقتصادية
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املشاركة  وكانت  األعمال:  عالم  يف  احلديثة  التحديات 

  Bangor األولى ببحث للدكتور أحمد القطان من جامعة

باململكة البريطانية املتحدة ، حيث تطرق من خالله للتنوع 

واالختالف ما بني العديد من شرائح رواد األعمال )حسب 

احلالية  الظروف  تأثير  ومدى  اجلنس/البلدان/األعمار( 

حجم  على  بلد  لكل  واالجتماعية  الثقافية  واخللفية 

املعرفة والوعي لدى رواد األعمال الشباب والكبار سواء على 

املدى القصير أو املدى الطويل يف القدرة على االستمرارية 

ومواجهة التحديات والعقبات. 

من  عمراوي  بن  د.عبداحلفيظ  الباحث  تطرق  ثم 

املتحدة  البريطانية  اململكة  من   Westminster جامعة 

ومدى  كورونا  جائحة  وخالل  قبل  املالية  األوضاع  لدراسة 

تأثيرها على بيئة األعمال على املستوى العاملي ، واختالف 

العوامل  من  بالعديد  املرتبط  ألخرى  دولة  من  التأثير 

املجتمعية والثقافية. 

بعد ذلك طرح الباحث د. أحمد باش من كلية الدراسات 

على  االقتصادية  السلبية  اآلثار  حجم  بحثه  يف  التجارية 

نتيجة  باكستان  يف  واالقتصادية  التجارية  العمليات 

اإلرهابي  الهجوم  خالل  والسياسية  االجتماعية  الظروف 

الذي استهدف البلد وعالقته بالوضع االقتصادي وكذلك 

واالستثمار  التجارة  عمليات  استمرار  على  كورونا  تأثير 

ورواد األعمال هناك .

للدكتورة  مبداخلة  األولى  اجللسة  جولة  نهاية  وكانت 

بأستراليا   Victoria جامعة  من  احلريصيص  إسراء 

القيم  احتساب  لكيفية  تاريخية  حملة  إلى  تطرقت  حيث 

الصحيحة العادلة وآثارها على عمليات التدقيق وانعكاس 

ذلك على عالم املال واألعمال. 

اجللسة  رئيس  بإدارة  الثانية  اجللسة  بدأت  ذلك  بعد 

أ. موضي العجمي التي قدمت الباحثني املشاركني مبحور 

ببحث  األولى  املشاركة  وكانت  لألعمال:  القانونية  البيئة 
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للدكتور منصور السعيد من كلية الدراسات التجارية حول 

املال،  املعلومات السرية يف تعامالت أسواق  حظر استغالل 

وتأثير  املقارن  والقانون  الكويتي  القانون  ظل  يف  ودراسة 

ذلك على البيئة القانونية للمال واألعمال. 

ثم تطرق الباحث د. فارس العجمي من كلية الدراسات 

التجارية ملوضوع اخليارات القانونية املتاحة ألطراف العقد 

يف  القاضي  وسلطة  كورونا  جائحة  مواجهة  يف  التجاري 

إعادة التوازن االقتصادي بهذه العقود ، وتأثير االحترازات 

الصحية يف الكويت خالل اجلائحة على بروز مشكلة اخللل 

بالعقود التجارية بني املتعاقدين وجلوء شريحة منهم إلى 

البعض اآلخر إليجاد حلول  الودية وكذلك جلوء  احللول 

لقانون اإلفالس  ، كذلك تطرق  قضائية لضمان حقوقهم 

تنظيمه  وضرورة  القادمة  األشهر  خالل  تفعيله  اجلاري 

بشكل خاص وبصورة فاعلة ملعاجلة األوضاع السلبية التي 

نتجت خالل اجلائحة على مستوى املال واألعمال .

كلية  من  العنزي  ناصر  أ.  الباحث  طرح  ذلك  بعد 

واملالي  االستثماري  التحفيز  موضوع  التجارية  الدراسات 

لدولة  املالية  املوازنة  عجز  واملعاجلة  املالية  املوارد  لتنمية 

الكويت، كما ذكر احملفزات واألدوات االستثمارية املقترحة 

ملعاجلة أزمة العجز بالسيولة منها )استحداث وتطوير نظم 

استحداث  األوركال،  كنظام  ومحاسبية  واستثمارية  مالية 

نظام مقاصة مركزي، تطوير وخلق رقابة مركزية ومحاسبة 

على جميع األصول النقدية يف مختلف القطاعات، تطوير 

منظومة اقتصادية وتشريعية ومالية حتقق هدف الرقابة 

املركزية(  

كما أشار الباحث د. خالد احلويلة من كلية الدراسات 

املال  مجال  يف  احلوكمة  تشريعات  موضوع  إلى  التجارية 

واألعمال، وأثر تلك النظم والقوانني على مختلف الشرائح 

سواء هيئة أسواق املال أو شركة البورصة أوالشركات وغيرها 

يف خلق بيئة تتمتع بالشفافية والوضوح، وضرورة استحداث 

هيئة بتشريعات قانونية حتت إشراف الدولة لكن يكون لها 

النزاهة  العدالة  حتقيق  يف  تسهم  االستقاللية  من  نوع 

تعارض  وعدم  الطويلة  الروتينية  اإلجراءات  عن  والبعد 

املصالح. 

لألستاذ  مبداخلة  الثانية  اجللسة  جولة  نهاية  وكانت 

االحترازية  التدابير  إجراء  موضوع  حول  العنزي  عذبي 

والكيانات  الشركات  يف  الهجومي  االستحواذ  عروض  ضد 

التجارية واألعمال يف القضاء البريطاني، وانتقد فكرة تأثر 

توظيف  من  اإلدارة  مجلس  حظر  بقاعدة  الكويتي  املشرع 

أية تدابير احترازية ضد عرض االستحواذ الهجومي ونقله 

اململكة  يف  االقتصادية  فالظروف   ، البريطانية  التجربة 

هذه  إهمال  مت  وإمنا   ، الكويت  يف  عنها  تختلف  املتحدة 

االستحواذ  عملية  تسريع  أجل  من  بريطانيا  يف  القاعدة 

إلنشاء  متهيدا  األموال  رؤوس  هيكلة  إلعادة  واالندماج 

بني  ارتباطا  هناك  أن  حيث  املشتركة  األوروبية  السوق 

الملتقى عزز الدور العلمي من الدراسات المنشورة ومشاريع 
األبحاث التي يمكن االستفتدة منها.
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القانون يف بريطانيا وبني الالئحة األوروبية بشأن عمليات 

يف  موجود  غير  األمر  وذات   2004 واالندماج  االستحواذ 

الكويت. 

ثم بدأت اجللسة الثالثة بإدارة رئيس اجللسة د. عبداهلل 

العنزي الذي قدم الباحثني املشاركني مبحور دعم تكنولوجيا 

املعلومات يف األنشطة التجارية: حيث كانت املشاركة األولى 

سعود  امللك  مدينة  من  املطيري  عبدالعزيز  د.  للباحث 

التي  العلمية  بورقته  السعودية  العربية  باململكة  الطبية 

املنظومة  داخل  اللني  مفهوم  تطبيق  كيفية  عنوان  حملت 

املفاهيم،  من  النوع  هذا  تواجه  التي  والعوائق  الصحية، 

كما اقترح حلول عملية )كنظام املكافآت وحتفيز املوظفني 

ونظام التعرف وبث روح وثقافة التغيير( للتغلب على تلك 

العوائق وجناح هذا املفهوم مبختلف مجاالت األعمال.

بعد ذلك طرح الباحث أ. د عبد العزيز مرزوق بجامعة 

السياق  أبعاد  أثر  بعنوان  موضوع  مصر  الشيخ  كفر 

ووجود عالقة  للعاملني،  الريادي  السلوك  على  التنظيمي 

ككل  التنظيمي  السياق  بني  إحصائية  داللة  ذات  إيجابية 

أخرى،  ناحية  من  الريادي  والسلوك  ناحية،  من  وأبعاده 

على  التنظيمي  السياق  تأثير معنوي ألبعاد  وجود  كذلك 

السلوك الريادي للعاملني بشركات خدمات التعهد بالقرية 

الذكية التنظيمية يف مصر، وكانت أكثر األبعاد تأثيرا هي 

البنية التحتية التكنولوجية يليها الثقافة التنظيمية  

وكانت نهاية جولة اجللسة الثالثة مع الباحث أ. فيصل 

  )University Of Sains Malaysia usm( املطيري من

احلكومة  استخدام  يف  املؤثرة  العوامل  بعنوان  موضوع  و 

اإللكترونية من قبل املوظفني يف املؤسسات العامة ، حيث 

التي  اإللكترونية  احلكومة  وتطور  نشوء  ملراحل  تطرق 

التكنولوجي يف  للتقدم  نتيجة  التسعينات  نهاية  بدأت يف 

الواليات املتحدة األمريكية، وتطورها أدى إلى ظهور العديد 

من األنظمة التقنية لتحسني األداء احلكومي واخلدمات 

واملعامالت واملراسالت بني الوزارات وألهداف سياسية، ويف 

عام 2006 أدركت الكويت أهمية احلكومة االلكترونية وبناء 

 )CAIT( عليه أنشأت جهازا مركزيا لتكنولوجيا املعلومات

هذا  أجنز  وقد   ، االلكترونية  احلكومة  عن  املسؤول  وهو 

حكومية  والغير  احلكومية  املشاريع  من  العديد  اجلهاز 

للربط وتبادل املعلومات بشكل آمن وسريع وحتسني املؤشر 

العاملي للحكومة االلكترونية ، لكن تراجع أداء اجلهاز منذ 

عام 2016 ولغاية اآلن وجاري عمل الدراسات الالزمة ملعرفة 

حال  ونشرها  لها  التطرق  سيتم  التراجع  وسبب  اخللل 

توفرها. 

ثم بدأت اجللسة الرابعة بإدارة رئيس اجللسة د. خالد 

أسواق  محور  يف  املشاركني  الباحثني  قدم  الذي  الصيفي 

رأس املال الدولية واحمللية: كانت املشاركة األولى للباحث د. 

السيد احلناوي من جامعة دمنهور يف مصر، بعنوان حتليل 

املعلومات  منفعة  على  للشركة  التشغيلية  اخلصائص  أثر 

احملاسبية لربحية السهم وقيمته الدفترية ألغراض حتديد 

أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية املصري، حيث تناول 

مثل  السوق  يف  األسهم  أسعار  حتديد  يف  املؤثرة  العوامل 

حجم الشركات ومستوى الرفع املالي كذلك نوع الصناعات 

التي تنتمي لها الشركة. 

بعد ذلك طرح الباحث د. فؤاد جاماني من جامعة طيف 

املترتبة على  التأثيرات  بعنوان  السعودية  العربية  باململكة 

فروقات التسعير لشركات IPO )حتويل الشركات اخلاصة 
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التسعير  اختالف  ومدى  عام(  اكتتاب  ذات  شركات  إلى 

على صعيد األسواق احمللية أو العاملية نتيجة العديد من 

التغلب عليها من خالل  التي يجب  والتحديات،  الظروف 

فروقات  ولتقريب  التجانس  لتحقيق  فعالة  إيجاد طريقة 

التسعير. 

 ثم تطرق الباحث د. عدنان العلي من كلية الدراسات 
الدمج  عمليات  تأثير  بعنوان  موضوع  إلى  التجارية 
واالستحواذ من قبل الشركات واملنظمات وتأثير ذلك على 
املؤسسات  لبعض  اجتاه  هناك  أن  ذكر  حيث   ، املوظفني 
التوسع  نحو  العاملي  املستوى  وعلى  بالكويت  واملنظمات 
استراتيجياتها  ويف  املالية  أو  التجارية  سواء  عملياتها  يف 
سيطرة  بالتالي  واالستحواذ،  الدمج  عمليات  خالل  من 
بأن  ذكر  وقد   ، الصغرى  الشركات  على  الكبرى  الشركات 
هناك بعض الشركات فشلت يف عملية الدمج واالستحواذ 
وعدم  البشري  بالعنصر  واالهتمام  التركيز  عدم  نتيجة 
الرضا  عنصر  حتقيق  بالتالي  األولى  بالدرجة  مشاركته 
املوظف يف  استمرار  قرار  ينعكس سلبا يف  الذي  الوظيفي 

العمل بالشركة أو تركها.

ويف نهاية اجللسة الرابعة كانت هناك مداخلة مسجلة 

أ. فاطمة صالح الهمشري من جامعة اإلمام  من الباحثة 

عبد الرحمن بن فيصل باململكة العربية السعودية وموضوع 

االقتصادية  املتغيرات  بعض  بني  العالقة  دراسة  بعنوان 

الكلية وميزان املدفوعات يف األسواق املالية العربية ، حيث 

توصلت من خالل هذا البحث الدراسات واإلحصائيات إلى 

أوضحت  حيث  الدراسة،  عينة  الدول  بني  متباينة  نتائج 

املباشرة  األجنبية  لالستثمارات  سلبي  أثر  وجود  النتائج 

على ميزان املدفوعات يف كل من اململكة األردنية الهاشمية 

لها  كان  بينما  عمان،  وسلطنة  السعودية  العربية  واململكة 

أثرا إيجابيا على ميزان املدفوعات يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ودولة قطر، و حلماية ميزان املدفوعات من التعرض 

يجب  املنشود  االقتصادي  النمو  وحتقيق  املالي  للعجز 

الناجحة  التجارب  من  االستفادة  على  الدول  حترص  أن 

لبعض الدول العربية واألجنبية فيما يتعلق باالستثمارات 

األجنبية املباشرة ، ويف حال استخدام هذه الدراسة فيجب 

جانب  إلى  إضافية  كلية  اقتصادية  متغيرات  استخدام 

املتغيرات التي مت استخدامها يف الدراسة احلالية. 
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اجللسة  رئيس  بإدارة  اخلامسة  اجللسة  بدأت  ثم 

املشاركني  الباحثني  قدم  الذي  العتيبي  خالد  د. 

بدأ  حيث  واملتوسطة:  الصغيرة  املشروعات  مبحور 

الطائف  جامعة  من  البدوي  محمد  خالد  د.  الباحث 

التوجهات  بعنوان  موضوع  السعودية  العربية  باململكة 

واإلدارية  التمويلية  املشاكل  ملواجهة  االستراتيجية 

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة SMES ، حيث ذكر أن 

متويل املشاريع الصغيرة يف اململكة يعاني من العديد من 

املعوقات منها  )عدم توفر الدعم الكايف مع ارتفاع معدالت 

املشروعات  متويل  مؤسسات  قيام  عن  فضال   ، اإلقراض 

الصغيرة بالتشدد يف طلب الضمانات يف ظل محدودية 

لغياب  باإلضافة  القروض،  طالبي  قبل  من  الضمانات 

الروتينية(  اإلدارية  واإلجراءات  للحكومة  الفاعل  الدور 

لتشجيع  املعوقات  تلك  إزالة  على  العمل  وجب  بالتالي 

صناديق  دور  وتفعيل  واملتوسطة،  الصغيرة  املشروعات 

الدعم وصناديق الكفالة وحاضنات املشروعات الصغيرة 

بشكل أكبر لتحقيق التنمية يف مجال املال واألعمال . 

كلية  من  خريبط  سلمان  د.  الباحث  تطرق  كما 

منو  عوائق  بعنوان  العلمية  ورقته  يف  التجارية  الدراسات 

ذكر  الكويت، حيث  األعمال يف  وريادة  الصغيرة  املشروعات 

على  الوحيد  االعتماد  وهو  خلل  من  يعاني  االقتصاد  أن 

النفط وانخفاض إنتاجية العامل مما يسبب ضغط كبير 

على النفقات احلكومية، ولكي تخرج وتتقدم الدولة يجب 

أن يكون هناك قرار واضح ومستعجل خاص بإزالة عوائق 

مصادر  وتنويع  االقتصاد  نواحي  جميع  يف  البيروقراطية 

الدخل من خالل تشجيع املشاريع.

من  املال  اهلل  عبد  هنوف  أ.  الباحثة  طرحت  ذلك  بعد 

جامعة ماسترخت الكويت إلى موضوع التوجه نحو طرق 

الوضع  يف  التحقيق  خالل  من  األعمال  ريادة  تشجيع 
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منها  النقاط  من  العديد  إلى  تطرقت  حيث  الراهن، 

اخلليجي  التعاون  مجلس  ودول  الكويت  دولة  مواجهة 

حتديات مشتركة فيما يتعلق بقطاعات الشركات الصغيرة 

التركيز بشكل أكبر  واملتوسطة، كما أن الكويت حتتاج إلى 

على بناء قاعدة لتعليم ريادة األعمال، ومراجعة السياسات 

العامة والتشريعات التجارية وتسهيل الدعم التمويلي. 

مبداخلة  اخلامسة  اجللسة  جولة  نهاية  وكانت   

غالسكو  جامعة  من  نقي  صالح  سلمان  أ.  الباحث  من 

إلى موضوع  املتحدة تطرق فيها  البريطانية  اململكة  يف 

تدفقات  على   DLT تقنية  استخدام  تأثير  كيفية 

االستثمار األجنبي املباشر يف الكويت، حيث ذكر وجوب 

وضع عديد من النقاط بعني االعتبار منها حتديد حجم 

تكاليف معامالت االستثمار األجنبي املباشر يف الكويت، 

والتأكد من إمكانيات تكنولوجيا التوزيع DLT يف بيئة 

املترتبة  االقتصادية  واآلثار  املباشر،  االستثمار األجنبي 

على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر باستخدام تلك 

التقنية. 

بعد ذلك كانت اجللسة السادسة واألخيرة حيث أدارها 

محور  يف  املشاركني  الباحثني  وقدم  الشمري  بدر  د.  أ. 

التجارة االلكترونية واحلكومة االلكترونية: قدمت الباحثة 

موضوع  التجارية  الدراسات  كلية  من  املطيري  ابتسام  أ. 

 Customers’ Acceptance Of E-commerce بعنوان 

 In Kuwait Integrating Risk and Computer Self

موضوع  يف  تطرقت  حيث   ،EFFICACY With TAM

بحثها حول أهمية التجارة االلكترونية خاصة يف جائحة 

كورونا ألنها اعتبرت كطوق النجاة لرواد األعمال واملشاريع 

التجارية من الفشل واإلفالس، كما أن الكويت تعتبر بيئة 

خصبة لنجاح األعمال التجارية االلكترونية بشكل خاص 

تكون  بأن  رغبتها  يف   2035 الكويت  رؤية  عناصر  لتوافر 

مركز مالي واقتصادي كذلك توافر عنصر اإلبداع والدعم 

أبعاد  لها  كانت  الرؤية  وهذه   ... املطلوبة  السوق  وعناصر 

قيد  وأخرى  أجنزت  مشاريع  من خالل  ومستقبلية  حالية 

التجارة  قطاع  ومنها  الدولة  قطاعات  كافة  تغطي  اإلجناز 

يتوفر  أيضا   ، عام  بشكل  التجارية  واملشاريع  اإللكترونية 

برأسمال  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  دعم  صندوق 

الصندوق  أهداف  أحد  وكانت  كويتي  دينار  مليوني  يعادل 

احتضان هذا النوع من املشاريع التي تستخدم تكنولوجيا 

كما   ، أعمالها  أداء  يف  واإلنترنت  واملعلومات  االتصاالت 

بالكويت  اإللكتروني  الدفع  معدل  بأن  اإلحصاءات  أثبتت 

إيجابية  مؤشرات  عدة  وهناك   ، سنوية  طردية  زيادة  يف 

اقتصادية أخرى تعزز قوة االقتصاد الكويتي وبيئة األعمال 

منها أن العملة الكويتية تعتبر من أقوى العمالت يف العالم، 

ساهم الملتقى في إثراء الساحة العلمية والبحثية في بيئة 
المال واألعمال
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كما أن لها اقتصاد مفتوح قائم على النفط ، ودرجة حرية 

التجارة فيها أعلى من متوسط املؤشرات، لكن املشكلة بأن 

مبجال  متأخرة  الكويت  بأن  كشفت  العاملية  اإلحصائيات 

وعلى  عامليا  الرائدة  بالدول  مقارنة  اإللكترونية  التجارة 

ودراسات  بحوث  لعمل  احلاجة  بالتالي   ، احمللي  املستوى 

احتياجات  فهم  على  والتركيز  اإللكترونية  التجارة  تتبنى 

الذي  اإللكترونية   التجارة  العميل من منظومة  وتوقعات 

يعتبر من أهم عوامل جناح أي مشروع بشكل عام والعمل 

هذا  استخدام  يف  األمان  عامل  وتوفير  حاجاته  سد  على 

النوع من التجارة ودرجة كفاءة صاحب املشروع يف استخدام 

عملية  وتسهيل  املواقف  إلدارة  أعماله  بأداء  الكمبيوتر 

املتوقعة  الفائدة  وأخيرا  التعقيد  من  وخلوها  االستخدام 

من استخدام هذا النوع من التجارة يعزز من األداء بشكل 

أو بآخر.   

كلية  من  العازمي  بدور  أ.  الباحثة  تطرقت  كما 

 Factors Influencing الدراسات التجارية ملوضوع بعنوان

 Consumer Intention In Social Commerce

Adoption In The State Of Kuwait حيث ذكرت إلى 

غّير  والذي  ذلك  بعد  وتطوره   Web 2.0 الـ  نشوء  بدايات 

كذلك  العمالء،  وبني  بينها  فيما  املنظمات  تعامل  طبيعة 

الفيسبوك  و  كالتويتر  االجتماعي  التواصل  وسائل  ظهور 

النمو  حتقيق  يف  وغيرها  تشات  والسناب  االنستغرام  و 

للخدمات  والعروض  واإلعالن  والبيع  والدعم  والنجاح 

واملنتجات ، كما أظهرت اإلحصاءات ارتفاع معدل استخدام 

التواصل  لوسائل  الكويت  يف  األعمار  مبختلف  األفراد 

االجتماعي بشكل عام ، وسيتم خالل الفترة القادمة عمل 

على  والتركيز  اإللكترونية  التجارة  تتبنى  ودراسات  بحوث 

التجارة  منظومة  من  العميل  وتوقعات  احتياجات  فهم 

النوع من  هذا  لنجاح  العوامل احملفزة  كذلك  اإللكترونية 

التجارة.

جو  د.  الباحث  بطرح  السادسة  اجللسة  نهاية  وكانت 

موضوع  األمريكية  األوسط  الشرق  جامعة  من  كبيرك 

 Does Sharia Compliance Affect Financial بعنوان

 Reporting Quality? An Evidence From Muslim

توافق  ملدى  خالله  تطرق  حيث   ،  Majority Countries

مستداًل  اإلسالمية  الشريعة  مع  املالية  التقارير  جودة  

بنماذج ذات أغلبية مسلمة، حيث بينت الدراسات واألبحاث 

االستحقاق  بالشريعة اإلسالمية على  االلتزام  تأثير  عدم 

التقديري إلعداد التقارير املالية للشركات يف البلدان ذات 

التقارير  الدولية إلعداد  املعايير  أن  كما  املسلمة،  األغلبية 

املالية تزيد من جودة تلك التقارير يف الغالبية املسلمة .

تطرق الملتقى إلى التحديات الحديثة في عالم األعمال والبيئة 
القانونية
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 مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات احلرارة وسقوط األمطار تضعف قوة اجلهاز املناعي 
يف جسم اإلنسان، مما يجعل اجلسم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض الفيروسية والبكتيرية، فتختلف 
حاالت اإلصابة باألمراض الفيروسية من جسم إلى آخر حسب قوة اجلهاز املناعي، كما يرافق فصل الشتاء بعض 
األمراض الفيروسية والبكتيرية  قد تكون معدية مما يسهل انتقالها من شخص إلى آخر، فتصنف أمراض الشتاء بأنها 
أمراض موسمية معدية وذلك لتكرار اإلصابة فيها نتيجة لضعف اجلهاز املناعي وقد تكون أكثر عرضة لدى األطفال ، كبار 
السن و املرضى ، وبالنسبة ألمراض الشتاء التي قد تصيب اجلهاز الهضمي أو اجلهاز التنفسي يف اجلسم يصنفها األطباء 
، أما األمــراض التي تصيب اجلهاز التنفسي هي:  املختصون هي : اإلسهال ، االستفراغ وهي التي تصيب اجلهاز الهضمي 
الرشح )الزكام( السعال انسداد األنف والتهاب الصدر و األنف واللوزتني ... وحول هذا املوضوع نتطرق يف احلديث اليوم حول 

أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها وأهم نصائح األطباء يف التعامل مع املصابني بهذا النوع من األمراض.

أمراض الشتاء وطرق الوقاية منهاأمراض الشتاء وطرق الوقاية منها
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احلمى: هي ارتفاع حاد يف درجة حرارة جسم اإلنسان نتيجة إصابة جسم اإلنسان بااللتهابات الفيروسية أو البكتيرية 
ومن عالمات وجــود احلمى صعوبة يف البلع، السعال مع وجــود البلغم، األلــم يف احللق، شعور يف البرد، أوجــاع يف املفاصل، 

الصداع الشديد والغثيان.

الزكام )نزالت البرد(: عدوى فيروسية تهاجم اجلهاز التنفسي العلوي ومن أعراضها انسداد أو احتقان األنف، 
إلتهاب احللق، السعال، العطاس، حمى خفيفة، صداع شديد يف الرأس وحول العينني، سيالن األنف وأوجاع متفرقة يف اجلسم.

االنفلونزا: تعتبر من أخطر األمراض انتشاًرا يف فصل الشتاء حيث تؤدي إلى الوفاة يف حال لم تعالج بشكل سريع ومن 
أعراضها شعور بالتعب واإلرهاق الشديد، السعال اجلاف، الصداع وارتفاع حاد يف درجة حرارة اجلسم.

إلتهاب احللق: عدوى فيروسية يتعرض لها جسم اإلنسان مع تغير درجــات احلــرارة نتيجة دخول الهواء البارد إلى 
البلعوم واألنف عن طريق االستنشاق أو نتيجة العدوى. ومن أبرز أعراضها ارتفاع درجة حرارة اجلسم، القيء، صعوبة يف البلع، 

األلم يف اللوزتني وظهور رائحة غير محببة يف الفم. 

من أكثر أمراض الشتاء شيوعا:
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من أهم االرشادات التي ينصح بإتباعها هي:

 إبقاء النوافذ مفتوحة يف املنزل لتجديد الهواء لتقليل الفيروسات واجلراثيم.	 

 عدم االختالط باألشخاص املصابني بأمراض الشتاء.	 

 عدم استخدام األدوات الشخصية لألشخاص واحلرص على النظافة الشخصية.	 

احلرص على تعقيم اليدين باستمرار.	 

احلرص على التغذية السليمة باتباع نظام غذائي صحي غني باخلضروات والفاكهة التي تعمل على تقوية اجلهاز املناعي 	 
وشرب املاء لتجنب األمراض املوسمية.

 ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية ملنع تصلب املفاصل.	 

 عدم التواجد يف األماكن املزدحمة التي تكثر فيها الفيروسات.	 

ارتداء املالبس الثقيلة واحلرص على تدفئة اجلسم.	 

  قبل اخلروج من املنزل يجب شرب كوب ماء بارد.	 

 احلرص على أخذ تطعيم االنفلونزا قبل دخول وقت الشتاء.	 

إلتهاب املفاصل: يحدث نتيجة تأثر اجلسم باحلرارة املنخفضة والبرد مما يؤدي إلى تصلب املفاصل والشعور باأللم 

الشديد حيث يصاب املريض باالكتاب لعدم قدرته على احلركة بشكل طبيعي.

األمراض القلبية: حتدث نتيجة انخفاض درجة احلرارة على األوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم بسبب الطقس 
البارد مما يؤدي إلى تضييق باألوعية الدموية وقد تسبب العديد من األعراض ومن أهمها النوبات القلبية، ومن أبرز األعراض 

املصاحبة لألمراض القلبية اإلحساس بالضغط ، ضيق مؤلم يف منطقة الصدر أو الذراعني، ألم يف الرقبة، ألم يف الفك وألم 

بالظهر مع شعور باإلرهاق الدائم.

كيفية الوقاية من أمراض الشتاء:
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الضرورة إلى أخذ التطعيمات الطبية لالنفلونزا.	 

 احلرص على التباعد االجتماعي.	 

 ضرورة غسل اليدين.	 

 جتنب ملس العينني األنف والفم.	 

جتنب مجاورة املرضى مع ضرورة البقاء يف املنزل وعزل املصاب عن اآلخرين ملنع انتشار الفايروس.	 

 تناول األدوية.	 

أهم نصائح منظمة الصحة العالمية
ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

في التعامل مع المصابين بأمراض الشتاء:



33 

2020العدد الثالث  - نوفمبر

يعد فقدان أحد األحباء تحت أي ظرف من الظروف من أصعب التجارب العاطفية 

التي نمر بها، وقد يكون األمر أكثر صعوبة في وقت يتعين علينا فيه العزلة الذاتية 

والبعد االجتماعي عن األصدقاء واألهل.

توجد  نفهم ال  أن  المهم جــدا  ومــن  الفقد،  مــع  التعامل  فــي  أفعالنا  ردود  تختلف 

أن  الممكن  الــواحــدة من  العائلة  أفــراد  المثال  فعلى سبيل  للحزن،  طريقة صحيحة 

يختلفون في ردود أفعالهم اتجاه الفقد واتجاه نفس الشخص، هنا سأذكر بعض األمور 

المقترحة للمساعدة بالتصرف في مثل هذه األوقات:

الفرد باهلل . 	 ارتباط  أن قوة  النفسية  الــدراســات  أثبتت  قوة االتصال باهلل حيث 

تحفظ الفرد من االضطرابات النفسية.

امنح نفسك وقت للحزن، وتذكر أن بعض األوقــات تزيد من ألم الذكرى مثل . 	

األعياد السنوية والمناسبات قد تثير مشاعر الحزن، لذا من المفيد طلب دعم 

إضافي من األشخاص المقربين أو الذين تثق بهم خالل هذه األوقات.

هــذه طريقة . 	 ذلـــك،  مــن  تمنع نفسك  فــال  الــبــكــاء،  فــي  بالرغبة  إذا كنت تشعر 

طبيعية للتخلص من مشاعر الحزن وليست عالمة الضعف.

مع مرور الوقت، سوف تطمئن إلى أن أي مخاوف لديك بشأن نسيان من تحب . 	

ال أساس له من الصحة وسيظلون دائما جزءًا مهما في حياتك وذكرياتك، مثل 

أن  ولكن يمكن  إليها مبكرًا  النظر  المؤلم  يكون من  الفوتوغرافية قد  الصور 

يوفر الكثير من الراحة في المستقبل. 

ذوي . 	 تتردد من مراجعة  تؤثر سلبا على حياتك، ال  كانت حــدة مشاعرك  إذا   

االختصاص لمساعدتك. 

فقدان األحبة وكورونا

بقلم: د. شاهة التمـــــــار

غابت شمس صباحنا ..غابت شمس صباحنا ..

•المرجع: الجمعية النفسية البريطانية
ترجمة: د. شاهة مساعد التمار ـ أستاذ مساعد - كلية التربية األساسية - قسم علم النفس
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