


سابقة  سنوات  طوال  والدعوات  النداءات  تعددت 
الجتذاب واستقطاب أبناء الوطن من الطالب والطالبات 
لاللتحاق بدراسة تخصص التمريض بإحدى رافديه 
بالهيئة  التمريض  ومعهد  كلية  بالكويت  الكبيرين 
كذلك  وتعددت  والتدريب،  التطبيقي  للتعليم  العامة 
النداءات واملطالبات بضرورة تغيير النظرة املجتمعية 
إرادة  وشاءت  الرحمة،  املهنة من مالئكة  ملمارسي هذه 
انتشار  مواجهة  ظل  وفي  األخيرة،  الفترة  خالل  الله 
هذه  تتجاوز  أن  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
العالم  دول  كافة  تطلق  وأن  الوطن،  حدود  الدعوات 
النبيلة،  اإلنسانية  املهنة  تعزيز هذه  نداءاتها بضرورة 
العالم  دول  حاجة  العاملية  الصحة  منظمة  تعلن  وأن 
ملا ال يقل عن ستة ماليني وظيفة من ممارسي مهنة 
الرعاية  في  والكبير  الواضح  العجز  لسد  التمريض 
في  للمرضى  الرحمة  مالئكة  من  املقدمة  الصحية 

كافة بقاع العالم. 
الدعاء  بعد  تتعلق  وأمنياتنا  آمالنا  أن  شك   وال 
هذا  عنا  يرفع  أن  وتعالى-  -سبحانه  لله  واالبتهال 
الوباء، وأن تنجح دولتنا احلبيبة في جتاوز هذه الفترة 
العصيبة، تتعلق بجهود أبنائنا في الصفوف األمامية 

كل في موقعه، ويتقدمهم أصحاب الرداء األبيض من 
مالئكة الرحمة الذين آلوا على أنفسهم مهمة الدفاع 
من  الطيبة  األرض  هذه  أبناء  عن  والوقاية  والرعاية 

املواطنني واملقيمني.
املجتمعية  النظرة  تكون  أن  تعالى  الله  نسأل 
ملمارسي مهنة التمريض قد تغيرت متامًا بعدما تبني 
وتقدير  جهودهم  إلى  الوطن  حاجة  مدى  للجميع 
تشهد  التي  النبيلة  املهنة  هذه  ألبناء  أجمع  العالم 
املعطاء،  الوطن  بهذا  تليق  ال  ندرة  منها  مخرجاتنا 
وطن اإلنسانية الذي ميد يد العون للجميع في كافة 
غير  ومن  ومغاربها،  األرض  مشارق  وفي  العالم،  بقاع 
الصحي  القطاع  في  حاجة  هناك  تظل  أن  املقبول 
بدولتنا احلبيبة ملزيد من املخرجات من ممارسي مهنة 
املهنة  هذه  دراسة  عن  العزوف  يستمر  وأن  التمريض، 
النبيلة من أبناء وبنات الوطن، خاصة وأن الدولة لم 
للراغبني  الال محدود  الدعم  تقدمي  يومًا على  تبخل 
في دراسة التمريض، وتقدمي املكافآت التشجيعية لهم 
طوال فترة دراستهم، بل وتضمن لهم الوظيفة املناسبة 

في مجالهم الدراسي والتعليمي.

صناع املستقبل

مالئكة الرحمة .. تقدير واجب
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املنصة اإللكترونية
> ما هو مشروع تبني منصة التعليم 
اإللكتروني في الوقت احلاضر وما هو 

الهدف منه؟
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة   -
وخالل  ك��ب��ي��رًا  ش��وط��ًا  قطعت  وال��ت��دري��ب 
ف��ي خلق مبادرات  ال��س��ن��وات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإللكتروني،  التعليم  مجال  ف��ي  متميزة 
امل��ن��ص��ات اخلاصة  م���ن  ال��ع��دي��د  وت��ب��ن��ي 
بالتعليم اإللكتروني، حيث انطلقت منصة 
  Moodleمودل اإلل��ك��ت��رون��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
تطبيق  وك��ذل��ك   ،2015 س��ن��ة  ن��ه��اي��ة  ف��ي 
األوفيس Office 365« 365« على الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سنة 
يتجاوز  لعدد  تطبيق  أكبر  وك��ان   ،2016
ذلك  إل��ى  باإلضافة  مشترك.  أل��ف  ستني 

الهيئة  ب��ش��ب��ك��ة  األن��ظ��م��ة  ه���ذه  رب���ط  مت 
ودم��ج��ه��ا م��ع األن��ظ��م��ة األخ����رى كأنظمة 
مكنت  املنظومة  ه��ذه  وغيرها.  التسجيل 
ال��ت��دري��س م��ن وج���ود بيئة  أع��ض��اء هيئة 
مساعدة  كمنصات  لالستخدام  متجانسة 
أن  إال  والتدريبية.  التدريسية  للعملية 
من  ال��رغ��م  على  متواضعًا  ك��ان  التفاعل 
ك��ان��ت هناك  س��ن��ة.  ك��ل  الطفيفة  ال��زي��ادة 
املنصات  هذه  فقر  أهمها  من  أسباب  عدة 
للمقررات  واملستمرة  الكافية  للمعلومات 
عضو  عاتق  على  يجعل  وذل��ك  الدراسية، 
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س وال���ت���دري���ب ال��ك��ث��ي��ر من 
املجهود في توفير املوارد الكافية للمقررات 

الدراسية أو التدريبية. 
ال���وق���ت احل���اض���ر وم����ع الوضع  وف����ي 
احل����ال����ي ل����وب����اء ك�����ورون�����ا، ج��ع��ل��ت ه���ذه 
الدفع  في  كبيرة  أهمية  ذات  التكنولوجيا 

املتعلمني  إث���راء  و  التعليمية  بالعملية 
باملوارد التعليمية املختلفة واملتنوعة التي 
االستمرار  ف��ي  والطالب  األس��ت��اذ  تساعد 
الضوابط  وف����ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية والتربوية واجلودة املطلوبة وفق 

الظروف املستجدة. 
لكي  فرصة  أعطتنا  احلالية  واألزم���ة 
بطريقة  التعليم  وطريقة  بالتعليم  نفكر 
في  التعليم  استمرارية  ت��راع��ي  مختلفة 
ل��ي��س فقط  ينطبق  وه����ذا  ال���ظ���روف  ك��ل 
باألزمات، ولكن حتى بالظروف االعتيادية 
تعليمية  فرصًا  نعطي  أن  نستطيع  حتى 
كانت  ومهما  املتعلمني،  جلميع  متساوية 
أو  أو االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ص��ح��ي��ة  ظ��روف��ه��م 

غيرها. 
وامل���ش���روع ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��ا ه��و جتميع 
للمقررات  والتدريبي  التعليمي  احملتوى 

أهمية  ذات  التكنولوجيا  ه��ذه  جعل  املستجد  ك��ورون��ا  وب��اء   •
كبيرة
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ال��دراس��ي��ة وه���ذا س���وف ي��س��اه��م ف��ي إثراء 
العملية التعليمية متى ما استؤنفت.

إع��داد خطط  إلى ذلك جار  باإلضافة 
تدريبية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب 
في  إطالقها  يتم  وس���وف  الطلبة  وك��ذل��ك 
القريب العاجل مما يزيد معرفتهم بأنظمة 

التعليم اإللكتروني وكيفية استخدامها. 

أزمة »كورونا«
التعليم  م��ن��ص��ة  م����ش����روع  ه����ل   <
كان   »Moodle »م����ودل  اإلل��ك��ت��رون��ي 

فعااًل في السنوات املاضية؟
- في السنوات السابقة و في الظروف 
العادية نسبة االستخدام كانت متواضعة، 
ولها عدة أسباب لكنها بني سنة وأخرى في 
زيادة طفيفة. وذلك لعدة أسباب مت ذكرها 
الهيئة سعت  أن  الرغم من  مسبقا. وعلى 
للتعليم   2014 سنة  إستراتيجية  لعمل 

متخصصون  أساتذة  أداره��ا  و  اإللكتروني 
لتفعيل  ال���الزم  الكيان  أن  اال  ومتميزون 
التعليم  مركز  وه��و  اإلستراتيجية،  ه��ذه 
اإلل��ك��ت��رون��ي ل��م ت��ت��م امل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه من 
مما  الهيئة  خ��ارج  املختصة  اجلهات  قبل 
بكامل  املشروع  هذا  تنفيذ  على  سلبا  أثر 
ورمبا  املوضوعة.  اخلطة  وحسب  طاقته، 
)Covid-19(أعطت  ك��ورون��ا  أزم��ة  كارثة 
أهمية  ب��وض��وح  ل��ن��رى  جميعا  لنا  ف��رص��ة 
هذه املنصة وأهمية استخدامها ليس في 
بالظروف  وحتى  بل  فقط،  الكوارث  حال 

االعتيادية.

األكثر تطورًا

> كيف  ميكن تسيير مشروع التعليم 
ليوائم   »Moodle »م��ودل  اإللكتروني؟ 

متطلبات كليات ومعاهد الهيئة؟

م��ن��ص��ة ال��ت��ع��ل��ي��م اإلل���ك���ت���رون���ي م���ودل 
تستخدم  ع��امل��ي��ة  م��ن��ص��ة  ه���ي   Moodle

ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات املتميزة.  ب��واس��ط��ة 
سوف   Office 365 م���ع  ح��ال��ي��ا  وب��رب��ط��ه 
طلبات  جميع  حت��ق��ق  بطريقة  يتكاملون 
امل��س��ت��خ��دم��ني، وال��ه��ي��ئ��ة ال ت��ق��ف ع��ن��د هذا 
احلد فقط، ولكن تسعى إلى توفير منصات 
متطلبات  وحت��ق��ق  ت���ط���ورا،  أك��ث��ر  تعليمية 

مستخدمو الهيئة. باإلضافة إلى ذلك نسعى 
وبرامج  ملقررات  محتوى  وعمل  تطوير  إلى 
زيادة  ف��ي  ف��ع��ال  بشكل  يساهم  مم��ا  الهيئة 
جتهيز  بعد  أخيرا  املنصات.  هذه  استخدام 
ومتكني املؤسسة التعليمية من توفير البيئة 
املناسبة الستخدام التعليم اإللكتروني سوف 
يتم وضع التشريعات املالئمة لتحقيق أعلى 

عائد من هذا التعليم.

العدد الثامن -أبريل   2020
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  خطة إستراتيجية
للهيئة  واض���ح���ة  رؤي�����ة  ه���ن���اك    <

لتبني عملية التعليم اإللكتروني؟
واضحة عبر اخلطة  رؤى  الهيئة  لدى 
رؤي������ة قطاع  وك����ذل����ك  اإلس���ت���رات���ي���ج���ي���ة، 
اخل��دم��ات األك��ادمي��ي��ة امل��س��ان��دة، اخلاصة 
ب��ه��ذا امل���ج���ال، وال ي��خ��ف��ى ع��ل��ى أح���د أن 
هناك  التكنولوجيا  استخدام هذه  لنجاح 
توفيرها  إل��ى  نسعى  مختلفة  م��ح��ددات 
لنساهم في صعود  وق��ت ممكن  أس��رع  في 
الهيئة إلى ركب التعليم اإللكتروني بشكل 
مع  الالزمة  الشراكات  عمل  وجار  متميز. 
من  االس���ت���ف���ادة  ب��ه��دف  مختلفة  ج��ه��ات 
اخل��ب��رات، ب��ل وت��ع��دى ذل��ك إل��ى مساهمة 
دفعة  تعطي  ق��د  ب��ش��راك��ة  اجل��ه��ات  بعض 
بالهيئة  اإلل��ك��ت��رون��ي  للتعليم  م��ت��م��ي��زة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

احملتوى  جتميع  ه��و  القائم  امل��ش��روع    •
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي وال����ت����دري����ب����ي ل���ل���م���ق���ررات 

الدراسية

جهات  مع  الالزمة  الشراكات  عمل  • جار 
مختلفة بهدف االستفادة من اخلبرات

العدد الثامن -أبريل   2020
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خالل فترة التوقف عن العمل وتعطيل الوزارات واملؤسسات احلكومية بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا املستجد، قامت 
مجلة »صناع املستقبل« بإجراء لقاء مع أحد اجلنود الذين شغلوا الصفوف األمامية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب خالل هذه األزمة، نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية باإلنابة  السيد الدكتور حسن الفجام، الذي كان 
في تواصل مباشر مع جميع اإلدارات العاملة خالل فترة توقف العمل، يتحدث في السطور التالية عن أهم األعمال التي مت 

إجنازها خالل هذه الفترة.

العدد الثامن -أبريل   2020

د.الفجام: حريصون على توفير جميع 
المتطلبات الالزمة للوقاية من “كورونا” 

أكد أن مدير عام الهيئة وّجه  بعدم تأخير األمور املالية للجميع

نائب املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية باإلنابة



العدد الخامس -يناير   2020

9

مواكبة األحداث
أوضح  د.الفجام أنه منذ بداية صدور 
جميع  بتعطيل  ال������وزراء  م��ج��ل��س  ق����رار 
الوزارات والهيئات واملؤسسات - واعتبارها 
أيام عطلة رسمية، وذلك احترازيا للحد 
عدة  عقد  مت  كورونا،  فيروس  انتشار  من 
املدير  الدكتور  السيد  برئاسة  اجتماعات 
خالل  وأك��د  املضف  علي  الدكتور  العام  
ه���ذه االج��ت��م��اع��ات ع��ل��ى احل����رص على 
قطاعات  جميع  ف��ي  األم���ور  م��ن  الكثير 
الهيئة، وكان من ضمنها ما يتعلق بقطاع 

الشؤون اإلدارية واملالية.
وبني د. الفجام أن اإلدارات التي عملت 
الشؤون  إدارة  ه��ي  كثيرة  العطلة  أث��ن��اء 
املالية، وإدارة التوريدات، وإدارة اخلدمات 
مركز  الهندسية،  الشؤون  وإدارة  العامة، 
إدارة  اآلل���ي،  واحل��اس��ب  املعلومات  تقنية 
الطلبة،  ش��ؤون  وعمادة  اإلداري���ة  الشؤون 
بعملية  الطلبة  ش��ؤون  عمادة  قامت  كما 
الكويتيني  الطلبة  إعانات  كشوف  إع��داد 

واملنح. 

عظيم الشكر واالمتنان
الشكر  الفجام بعظيم  الدكتور  وتقدم 
واملوظفات  امل��وظ��ف��ني  جلميع  واالم��ت��ن��ان 
العطلة   أث��ن��اء  وع��م��ل��وا  ال��ذي��ن ح��ض��روا 
التي  التحذيرات  رغ��م  يعملون  وم��ازال��وا 
بالدولة  ال��ص��ح��ي��ة  اجل����ه����ات  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
التي من  وامل��خ��اط��ر  امل��ن��زل  ف��ي  باجللوس 
لهم في  الله-  أن حتدث -ال سمح  املمكن 
ال��دك��ت��ور الفجام  ه��ذه األزم���ة، كما خ��ص 
الشؤون  إدارة  في  العاملني  بعض  بالشكر 
تهاني  أ.  اإلدارة  م��راق��ب  وه���م  اإلداري������ة، 
أ.رقية  العاملني  قسم  ورئيسة  الله،  العبد 
عبد السالم، كل من أ.مليس عبد املقصود، 
وإشراق فاروق، وذلك حلرصهم على إدخال 
البالغ  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��ق��اي��ي��م م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع 
واالنتهاء  تقريبا،  موظف   2300 عددهم 
منه، حرصا منهم على عدم تأخير الترقية 

•  أتقدم بالشكر إلدارة اخلدمات العامة على 
سرعة إجناز عملية تعقيم مرافق الهيئة

إعداد  بعملية  قامت  الطلبة   شؤون  • عمادة 

كشوف إعانات الطلبة أثناء العطلة

بكليات  وامل��خ��ت��ب��رات  ال��ق��اع��ات  تطهير  مت   •

أي  ف��ي  ال��ط��ل��ب��ة  الس��ت��ق��ب��ال  الهيئة   وم��ع��اه��د 
وقت
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باالختيار واألعمال املمتازة.
توجيهات  أن  ال��ف��ج��ام  ال��دك��ت��ور  وأك���د 
السيد املدير العام ونائب القطاع مهندس 
حجرف احلجرف - الذي كان على اتصال 
م��ب��اش��ر م��ع��ن��ا - ه��ي ع���دم ت��أخ��ي��ر األم���ور 
الهيئة  ملوظفي  روات��ب  كانت  س��واء  املالية 
وكذلك رواتب وأجور العمالة “على سبيل 
والتنظيف،  وال��س��ف��رج��ي��ة،  األم���ن،  امل��ث��ال 
خالل  م��ن  وذل���ك  وغيرهم”،  وال��زراع��ي��ني 
ص����رف دف���ع���ات ال���ش���رك���ات امل��ت��ع��اق��دة مع 
عمل  على  االت��ف��اق  مت  وبالفعل  الهيئة، 
جلنة تتكون من نائب املدير العام للشؤون 
اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة ب��اإلن��اب��ة وم��دي��ر اإلدارة 
لإلنشاءات  العام  املدير  ومساعد  املالية، 
إدارة التوريدات، ومدير  الهندسية، ومدير 
الشؤون  إدارة  وم���دي���ر  اخل���دم���ات،  إدارة 
نظم  مركز  وم��دي��ر  والصيانة،  الهندسية 
املعلومات واحلاسب اآللي، وذلك للتنسيق 
في ما بينهم لالنتهاء من جميع املطالبات 

وبالفعل مت عمل جميع  للشركات،  املالية 
املراسالت اخلاصة املتعلقة باألمور املالية 
م���ن م�����زاوالت ع��م��ال ال��ش��رك��ات م���ن قبل 
استمارات  إرس����ال  ومت  امل��ع��ن��ي��ة،  اإلدارات 
املالية  اإلدارة  قبل   من  للشركات  الصرف 
استمارات  إرس����ال  ومت  امل���رك���زي،  للبنك 
املالية  اإلدارة  قبل   من  للشركات  الصرف 
للبنك املركزي، مقدما الشكر لإلدارة املالية 
و  أ.سعاد غامن  اإلدارة  رأسها مدير  و على 
و  الكندري  فوزية  أ.  ال��روات��ب  قسم  رئيس 
العاملني ملتابعة عملية صرف املستحقات 

و الرواتب في املوعد احملدد.

إجراءات احترازية
ال��ت��ي حتققت خالل  وع��ن اإلجن����ازات 
فترة تعطيل األعمال أكد الدكتور الفجام  
أن���ه م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ت��ح��ذي��رات م��ن انتشار 
امل��س��ت��ج��د، ك��ان��ت اإلدارة  ف��ي��روس ك���ورون���ا 
صحة  على  ج��دا  حريصة  بالهيئة  العليا 

من  فيها  ال��ع��ام��ل��ني  وج��م��ي��ع  منتسبيها، 
والتنسيق  االتصال  ومت  وطلبة،  موظفني 
مع  الوكيل املساعد بوزارة الصحة الدكتور 
بتزويد  قام مشكوًرا  الذي  البدر  الله  عبد 
ال��ه��ي��ئ��ة ق��ب��ل ال�����دوام ب���امل���واد ال���الزم���ة من 
توزيعها  ومت  ال��ي��دي��ن،  لتعقيم  م��ط��ه��رات 
بديوان  سواء  الهيئة  إدارات  بكل  وتركيبها 
عام الهيئة في الشويخ أو اإلدارات املتواجدة 
مكاتب  تعقيم  ومت  وغيرها،  العديلية  في 
وتزويد  واملطابخ  امل��ي��اه  ودورات  املوظفني 

العمال بالقفازات والكمامات. 
فتم  واملعاهد   للكليات  بالنسبة  أم��ا 
وغيرها  وامل���خ���ت���ب���رات  ال���ق���اع���ات  ت��ع��ق��ي��م 

الستقبال الطالب والطالبات. 
وتقدم بالشكر إلدارة اخلدمات العامة 
مرافق  تعقيم  عملية  إجن���از  س��رع��ة  على 
الهيئة، حيث مت التعاقد مع أحد الشركات 
تغطي  ي��دي��ن  مبعقمات  الهيئة  ل��ت��زوي��د 
كليات ومعاهد الهيئة، ومت تسلم املعقمات 

“اخلدمات العامة” كان لها دور مهم في تعقيم سكن  • م. العجمي: 
طلبة املنح
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بالكليات  لتركيبها  اس��ت��ع��داًدا  وتخزينها 
من  ع��دد  استقبال  ومت  ك��ذل��ك  وامل��ع��اه��د، 
ال��ع��روض م��ن قبل ع��دد م��ن ال��ش��رك��ات ملا 
واملستلزمات  ال���ق���ف���ازات  توفير   ي��خ��ص 
ال���ض���روري���ة ل��ه��ذه امل��رح��ل��ة ح��رص��ا على 
سالمة أبنائنا الطالب والطالبات والهيئة 

التدريسية والتدريبية.

شكرًا “صناع املستقبل”
الفجام  الدكتور  تقدم  اللقاء  وخ��الل 
املستقبل”  “صناع  اجلزيل ألسرة  بالشكر 
على حرصهم  على إظهار العمل الدؤوب 
هذه  ف��ي  الهيئة  منتسبو  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي 
العالم  بها  مي��ر  ال��ت��ي  الصعبة  ال��ظ��روف 
أجمع، سائال الله العزيز القدير أن يرفع 
عن الكويت وسائر بالد العالم هذا البالء، 
وأن يحفظ جميع من يسكن الكويت من 

املواطنني واملقيمني.

كما التقت مجلة »صناع املستقبل« 
مبديري عدد من اإلدارات التي شاركت 
بالهيئة  وامل���ه���ام  األع���م���ال  إجن����از  ف���ي 
والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
خالل فترة تعطيل العمل، نستعرضها 

فيما يلي:

جلنة الطوارئ
إدارة  م���دي���ر  أوض�����ح  ج��ان��ب��ه  م���ن   <
أن  العجمي  م.فنيس  العامة  اخل��دم��ات 
الطوارئ  جلنة  ضمن  م��ن  ك��ان��ت  اإلدارة 

حيث  ال��ع��ل��ي��ا،  اإلدارة  ش��ك��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
اختصت مهامها خالل األزمة على توفير 
إلى  باإلضافة  اإلدارات  جلميع  املعقمات 
جميع الوسائل الوقائية، كما قامت إدارة 
الهيئة  مرافق  جميع  بتعقيم  اخل��دم��ات 

من إدارات وكليات ومعاهد.
لها  ك��ان  اإلدارة  أن  العجمي  م.  وأك��د 
دور مهم في عملية تعقيم السكن اخلاص 
بطلبة املنح وتوفير جميع وسائل الوقاية 
لهم، باإلضافة إلى توفير وسائل املواصالت 
أن  مبينًا  الضرورة،  بهم حلاالت  اخلاصة 
اإلدارة شددت على تطبيق معايير األمن 
والسالمة على جميع العاملني خالل فترة 
جلميع  احلكومة  منحتها  التي  اإلج���ازة 

الدولة، وذلك من خالل تطبيق  موظفي 
نظريات التباعد االجتماعي بني موظفي 

11

مع  بالتعاون  قمنا   •
األحمر”  “الهالل 
 2500 ن��ح��و  ب��ت��وزي��ع 
على  غ���ذائ���ي���ة  س���ل���ة 

العاملني 
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اإلدارة وموظفي الشركات اخلاصة العاملة 
في الهيئة. 

إدارة  ق��ي��ام  إل���ى  ال��ع��ج��م��ي  م.  وأش�����ار 
الهالل  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخل��دم��ات 
2500 سلة  األحمر بتوزيع ما يقارب من 
غذائية على العاملني في الهيئة من عمال 
األمن،  وم��وظ��ف��ي  والسفرجية  النظافة 
مؤكدا أن اإلدارة مستعدة ألي عمل إضافي 
قادم، وأن اجلميع مستعد خلدمة الوطن 

بشكل عام والهيئة بشكل خاص.

إجراءات صارمة
الشؤون  إدارة  م���دي���ر  أك����د  ب�����دوره   <
الهندسية والصيانة م. فريد العوضي أنه 
بداية ظهور فيروس  األول من  اليوم  منذ 
ب��ال��ب��الد ق��ام��ت اإلدارة  امل��س��ت��ج��د  ك���ورون���ا 
مثل  مل��واج��ه��ة  الالزمة   التدابير  ب��ات��خ��اذ 
اجلائحة،  تأثير  من  للحد  احل��االت  ه��ذه 

حيث قامت اإلدارة بفرض إجراءات نظافة 
ومتابعة  الهيئة  عقود  عمال  على  صارمة 
درج��ات ح��رارة جميع العاملني صباح يوم 
متابعة،كما  ج��داول  في  وتدوينها  العمل 
جميع  ع���ل���ى  وال���ت���أك���ي���د  ال���ت���وج���ي���ه  مت 
توجيهات  جميع  إتباع  بضرورة  العاملني 
انتشار  م��ن  للحد  املعنية  ال��دول��ة  وزارات 
الشخصية،  النظافة  خ��اص��ة  ال��ف��ي��روس، 
والتباعد االجتماعي، وقد قامت الشركات 
مشكورة بذلك من واقع حسها باملسؤولية 
توجيهها  إل��ي  احل��اج��ة  دون  االجتماعية 

حتت طائلة العقاب واحملاسبة. 
اإلدارة  أن  إل����ى  م.ال���ع���وض���ي  وأش������ار 
عملت على تنظيف شامل ودقيق ألجهزة 
للحصول  بها  اخلاصة  والفالتر  التكييف 
الداخلي  الهواء  ج��ودة  درج��ات  أعلى  على 
الكويتية  امل��ع��اي��ي��ر  ح��س��ب  الهيئة  مل��ب��ان��ي 
كما  ال��داخ��ل��ي،  ال��ه��واء  جل���ودة  والعاملية  

وتعقيم شامل  بعمل صيانة   أيضا  قامت 
جلميع حمامات السباحة في جميع مرافق 
الهيئة حتى ال تكون بؤرة لنمو اجلراثيم 
مياه  استبدال  ومت  الفيروسات،  وانتشار 
مبراحل  مت��ر  نظيفة  مبياه  املسابح  تلك 

صارمة  وتعقيم  نظافة  إج����راءات  ب��ف��رض  قمنا   : ال��ع��وض��ي  م.   •
لالحتراز من “كوفيد 19”
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ضمن  من  وذل��ك  متعددة،  وتنقية  تعقيم 
الطالب  الس��ت��ق��ب��ال  اإلدارة  اس��ت��ع��دادات 
الدراسة ،  إل���ى  ال��ع��ودة  ع��ن��د  وال��ط��ال��ب��ات 
-بفضل  الطبيعي  لوضعها  احلياة  وع��ودة 
ب��ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة وبجهود  ث���م  ال���ل���ه- 

أبنائها املخلصني.
اإلدارة حرصت  أن  م.العوضي  وأوضح 
العام  املدير  نائب  توجيهات  تطبيق  على 
صرف  مبتابعة  واملالية  اإلداري���ة  للشؤون 
مدنية  كانت  س��واء  الصيانة  عقود  دفعات 
عقود  وه���ي  ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  أو  ميكانيكية  أو 
الهندسية  الهيئة  مرافق  جلميع  خدمية 
املهندس  اإلدارة  م��راق��ب��ي  م���ن  ك���ل  وق����ام 
الهاجري  فالح  والدكتور  الستالن،  عيسي 
ومحاسب  اإلدارة،  م��دي��ر  م��ع  ب��ال��ت��واج��د 
الصامولي، وبعض  اإلدارة األستاذة إميان 
إجناز  ع��ل��ي  ل��ل��ت��أك��ي��د  اإلدارة  م��ه��ن��دس��ي 
األعمال املطلوبة بصفة شخصية مع كل 
املالية،  الشؤون  التوريدات،وإدارة  إدارة  من 
السنوات  وتيرة  ومت إجناز ما سبق بنفس 

السابقة و-لله احلمد-.

مستمرون رغم الظروف
م��رك��ز تقنية  م��دي��ر  أك��د  > م��ن جهته 
أ. علي حسني  اآلل��ي  واحلاسب  املعلومات 
أن املركز حرص على عدم توقف اخلدمات 
في أي ظرف من الظروف الطارئة، فقامت 
إدارة املركز بوضع حلول منذ بداية األزمة 
أي خدمة من اخلدمات  تتوقف  لم  حيث 
منتسبي  جلميع  املركز  يقدمها  كان  التي 
هيئتي  أع��ض��اء  م��ن  ك��ان��وا  س���واء  الهيئة 
أو  الهيئة  إداري���ي  أو  وال��ت��دري��ب  التدريس 
أهم  من  أن  موضحا  والطالبات،  الطالب 

على  بتفعيلها  امل��رك��ز  ق���ام  ال��ت��ي  األم����ور 
موقع الهيئة اإللكتروني هو نظام اإلعانة 
االجتماعية للطلبة، حيث ميكن من خالل 
طلب  بعمل  الطلبة  يقوم  أن  النظام  هذا 
لإلعانة دون احلاجة ملراجعة عمادة شؤون 
قريبا  سيتم  أن��ه  مبينا  شخصيا،  الطلبة 
والتخصص  ال��ق��ي��د  إع����ادة  ن��ظ��ام  تفعيل 
النادر على موقع الهيئة اإللكتروني، وذلك 

بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة.
كما أشار أ. حسني إلى أن املركز حرص 
على تقدمي الدورات املجانية لشرح طريقة 
واملعاهد  للكليات  اإلل��ك��ت��رون��ي  التعليم 
املواد  شرح  في  الراغبة  العلمية  واألقسام 
العلمية عن طريق التعليم عن بعد، مبينا 
“تيمز”  ب��رن��ام��ج  بتفعيل  ق���ام  امل��رك��ز  أن 
الذي يسهل من عملية تواصل الطلبة مع 

أعضاء هيئتي التدريس والتدريب. 

خدمة العمالء
مركز  إن��ش��اء  بأنه مت  أ. حسني  وأف���اد 
برنامج  خ�����الل  م����ن  ال���ع���م���الء  خ���دم���ة 
تقنية  مشكلة  أي  حلل  وذل��ك  “واتساب” 
التدريس  ه��ي��ئ��ت��ي  أع���ض���اء  ت���واج���ه  ق���د 
الهيئة  منتسبي  كل  أن  مؤكدًا  والتدريب، 
حاليا ميكنهم تأدية أعمالهم اليومية عن 
بعد من خالل املوقع الرسمي اإللكتروني 

للهيئة.
كما أكد أ. حسني أنه مت إجناز العديد 
م��ن األم����ور امل��ه��م��ة خ���الل ف��ت��رة تعطيل 
الرئيسية  ال��ب��واب��ة  أب��رزه��ا  وك���ان  ال��ع��م��ل، 
وكذلك  اإلنترنت،  على  للهيئة  اجلديدة 
نظام القبول اجلديد، وهما جاهزان لبدء 
يعمل  املركز  أن  إل��ى  مشيرا  بهما،  العمل 

الهيئة  ملعلومات  بنك  إنشاء  على  حاليا 
وهو أحد املشاريع الضخمة التي تتطلب 

جهدًا ووقتا كبيرين.
استمر  امل��رك��ز  أن  ح��س��ني  أ.  وأوض����ح 
املوقع  تفعيل  ف��ي  املعتاد  اليومي  بعمله 
إدراج  م��ن خ���الل  ب���أول  أوال  اإلل��ك��ت��رون��ي 
أخبار الهيئة اليومية واإلعالنات اخلاصة 
بالطلبة، والعاملني بالهيئة باإلضافة إلى 
إرسال اإلعالنات املهمة عن طريق البريد 
اإللكتروني جلميع منتسبي الهيئة، مؤكدا 
بدوره  القيام  يألو جهدا في  لن  املركز  أن 
واملهام املنوطة به من أجل خدمة الوطن 
والهيئة بشكل خاص، متمنيا  بشكل عام 
أن تنتهي هذه األزمة على خير، وأن تعود 
األمور إلى نصابها، وأن تكلل اجلهود التي 

قام بها املركز بالنجاح. 

على  ح��رص  املعلومات”  “تقنية  حسني:   •
عدم توقف اخلدمات حتت أي ظرف 

• املركز قدم الدورات 
امل�����ج�����ان�����ي�����ة ل����ش����رح 
ط����ري����ق����ة ال���ت���ع���ل���ي���م 
اإللكتروني للراغبني 

في ذلك



العدد الثامن -أبريل   2020

14

رغم الشدائد واحملن التي مير بها اإلنسان التي بدورها تكدر 
إيجابي  جانب  وج��ود  من  بد  ال  أن��ه  إال  صفوه  وتعكر  نفسه 
لها، مع أزمة كورونا التي نعيشها هذه األيام وما فيها من بالء 
إال أن كسبنا الكثير من النعم منها تذكر الله و اللجوء إليه، 
للمحتاجني،  العون  يد  ومد  الوطن،  خدمة  األبناء  وتعليم  
كما ظهرت األولويات  احلقيقية لإلنسان، والتي يكون بغفلة 
عنها بالسابق كالدين ، الصحة والعافية، وحب األسرة التي 
املجتمع  صلح  صلحت  إذا  باملجتمع،  األساسية  اللبنة  تعتبر 

إب���راز مكانة  ن��رى ح��رص ديننا اإلس��الم��ي على  ل��ذا  وت��ط��ور، 
واألم  األب  وأل����زم  للتربية،  وق��واع��د  أس���س  ووض���ع  األس����رة، 
بتربية األبناء وغرس فيهم الصفات واملبادئ احلميدة ألنهم 
من أجل نعم الله، وزينة احلياة الدنيا وبهجتها التي ال تكتمل 
إال بصاحلهم و حسن خلقهم، كان لنا هذا اللقاء مع الدكتور 
ليحدثنا عن  األس��اس��ي��ة  التربية  كلية  م��ن  العليمي  راش���د 
أهمية  و  األزم��ات،  خالل  األبناء  مع  الوالدين  تعامل  كيفية 

دور األسرة باملجتمع فإلى تفاصيل اللقاء...

«:  بالشدائد منح وعطايا د.العليمي لـ » 
كبرى أهمها التقرب من اهلل

أكد أن البيئة األسرية السليمة نستطيع أن نرى ثمارها  باملجتمع



باألعمال  االلتحاق  على  الكبار  األبناء  األب  يشجع  أن  يجب   -
اخليرية
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اختبار للبشرية
>  يشهد العالم اليوم بالء..برأيك 
ما هي األعمال التي ميكن أن يقوم بها 

املسلم لتخطي هذا البالء؟
فقط  ليس  اجلميع  على  يخفى  ال   -
بالء  وج��ود  أجمع  بالعالم  إمن��ا  بالكويت 
ووب�����اء واخ���ت���ب���ار ل��ل��ب��ش��ري��ة، وه����ذا األم���ر 
اإلنسان  ب��ن  م��ا  م��ع��ه  ال��ت��ع��ام��ل  يختلف 
املسلم وغير املسلم، إن املسلم يعلم أن كل 
ما ينزل عليه هو من قضاء الله وقدره، كما 
وإن  ليخطئه  يكون  لم  أصابه  ما  أن  يعلم 
يتعلم  وأيضًا  ليصيبه،  يكن  لم  أخطأه  ما 
املسلم من شريعة الله الرضا بقضاء الله 
وقدره، فالله كل ما يقدره على عبيده سواء 
مسلمون أو كفار ما به إال موعظة واختبار 

االبتالءات  هذه  وإن  الغفلة،  لترك  وانتباه 
ببعض  تصيبه  اإلنسان  على  تنزل  عندما 
اخل����وف، وب��ه��ذه األم����ور ي��رج��ع إل���ى الله، 
وقدره  الله  بقضاء  الرضا  املسلم  على  لذا 
والصبر ألنه يعلم متامًا أن هناك بشارات 
بعد الرضا والدعاء كما قال تعالى في كتابه 
املسلم عندما  إن   .." العسر يسرا  إن مع   "
يحل به البالء يتعامل معه مبا يحبه الله 
فعليه  يحب،  م��ا  الله  يعطيه  أي  وي��رض��ى 
ال  حيث  الطاعات،  وفعل  والصبر  بالدعاء 
يرفع البالء إال بالدعاء، وال يقبل الدعاء 

إال بحسن العبادة مع الله.

املنح من الله
ظل  ف���ي  األس�����رة  دور  أه��م��ي��ة  م���ا   <

الظروف التي نعيشها هذه األيام؟
التي نعيشها هذه  ه��ذه األوض��اع  إن   -
ظاهرها  أن  بالرغم  نعمة  أنها  أرى  األي��ام 
شر ووباء وخوف، ولكن أثناء احملن نلتمس 
فيها  حتمل  التي  الله  من  العظيمة  املنح 
التي  الطيبة  األم��ور  من  للجميع،  اخلير 
نراها مع ما نعيشه مع انتشار الوباء وجود 
وم��ت��راح��م��ة اجلالسة  م��ت��راب��ط��ة،  األس����رة 
مع  الصغير  يجتمع  البعض  بعضها  م��ع 
الكبير، حيث أصبح األب متفرغًا ومتابعًا 
ألمور األبناء، واألم مالزمة ملنزلها، وراعية 
يجب  عظيم  أم��ر  فهو  وأس��رت��ه��ا  ألبنائها 
ويجلسون  ال��ف��رص��ة،  يغتنموا  أن  عليهم 
مع األبناء فهم بحاجة إلى توجيه وإرشاد 
نزول  أن  ننكر  أن  نستطيع  ال  ال��وال��دي��ن، 

العدد الثامن -أبريل   2020
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الكافي  ال��وق��ت  اجلميع  منح  احمل��ن��ة  ه��ذه 
للجلوس مع األهل واألسرة ونكون كما قال 

الرسول الكرمي "خيركم ألهله ".

الناحية اإليجابية
> برأيك  هل األزمات فرصة لتربية 
الوعي  مستوى  ورفع  القادمة  األجيال 

لديهم؟
- إن من فوائد هذه األزمة وبالواقع أنا 
أحرص دائمًا على رؤية األمور من الناحية 
الشدة  هذه  وجود  مع  وأتفاءل  اإليجابية، 
إال أننا نرى أمرًا جمياًل رائعًا، خاصة بهذا 
تربية  عند  األجيال  تربية  أقصد  اجلانب 
بفراغ  واألم  األب  جلس  عندما  األب��ن��اء، 
اليومية  الوظيفية  واألعباء  األعمال  من 
جتمع  التي  املتكررة  اجللسة  ه��ذه  وخ��الل 
وعبادة،  ب��ص��الة،  واألم  األب  م��ع  األب���ن���اء 
حديث حول أوضاع البلد وما منر به جعل 
األسرة قوية وخلق طرق تواصل جديدة ال 
الواعظ  أو  الناصح  مثل  األب  فيها  يكون 
أحاديث  إل���ى  يستمع  ال����ذي  امل��ع��ل��م  إمن���ا 
نحو  ويوجههم  آراءه��م،  ويشاركهم  أبنائه، 
األعمال اخليرية والتطوعية فكل رب أسرة 
مسؤول في بناء املجتمع من خالل أبنائه، 
وأود أن أؤكد أن األزم��ات هي فرصة خللق 
جيل واٍع قوي قادر كل املقدرة على حتمل 

املسؤولية جتاه مجتمعه ووطنه.

العمل التطوعي
> م���ا ه���و رأي�����ك ب���ان���خ���راط أب��ن��اء 

الوطن بالعمل التطوعي؟
- يجب أن يشجع األب األبناء ما هم 
باألعمال  االل��ت��ح��اق  على  ع��ام��ًا   20 ف��وق 
أبناء  أراه من تسابق  اخليرية، ويسرني ما 

اخليرية  ب��األع��م��ال  ل��الل��ت��ح��اق  ال��ك��وي��ت 
بأبناء  ل��ل��ف��خ��ر  م���دع���اة  ف��ه��و  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ال��وط��ن، بالواقع إن ه��ذه اجل��ه��ود لم  ه��ذا 
على  ال��دول حتى  من  كثير  في  نشاهدها  
م��س��ت��وى اخل��ل��ي��ج ل���م ن��ش��اه��ده��ا إال في 
وتعانوا   " تعالى  لقوله  حتقيقًا  الكويت 
ع��ل��ى ال��ب��ر وال���ت���ق���وى".. ف��رأي��ن��ا م��ن أبناء 
الكويت الهمة والسلوك الرائع، هنا أود أن 
أشير إلى أهمية تشجيع الوالدين ألبنائهم 

لتقدمي املزيد من العطاء لوطنهم.

الشهر الكرمي
> برأيك شهر رمضان هذا العام هل 
سنالحظ فيه تراجع التواصل األسري 
التعامل  ميكننا  وكيف  واالجتماعي، 

مع ذلك؟ 
رمضان،  علينا  سيقبل  ال��ل��ه-  -ب����إذن 
ونسأل الله أن يبلغنا الشهر الكرمي بصحة 
ونحن  البلدان،  وسائر  وطننا  في  وعافية 
نستمتع بالطاعات وفعل الُقُربات لله، فهو 
شهٌر يجمل معه اخلير والبركة وفيه ليلٌة 
خيٌر من ألف شهر، العبادة بشهر رمضان إن 
كانت باملنزل فهي بنفس العبادة التي تكون 
بقوانن  نلتزم  أن  علينا  ويجب  باملسجد 
الدولة الصحية والسياسية بقفل املساجد 
التواصل  ميكننا  كما  التجمعات،  وحظر 
وسائل  بوجود  واألق���ارب  األه��ل  مع جميع 
التواصل احلديثة التي سهلت علينا كثيرة 

حيث أصبح البعيد قريبا.

اغتنام الشهر الفضيل
شهر  استغالل  لآلباء  ميكن  كيف   <

رمضان لتقريب األبناء من الله؟
- ب��ش��ه��ر رم��ض��ان واج����ب ع��ل��ى اآلب���اء 

ما  كل  أن  يعلم  املسلم   <

ي���ن���زل ع��ل��ي��ه م����ن خير 

الله  قضاء  م��ن  ه��و  وش��ر 

وقدره

ن���ل���ت���زم  أن  ع���ل���ي���ن���ا   <
بقوانني الدولة الصحية 
شهر  ف����ي  وال���س���ي���اس���ي���ة 

رمضان

نلتمس  احمل����ن  أث���ن���اء   <
الله  م��ن  العظيمة  املنح 
ال�����ت�����ي حت����م����ل اخل���ي���ر 

للجميع



توجيه األبناء إلى طاعة الله، وحثهم على 
ال��ص��الة، وق���راءة ال��ق��رآن ي��وم��ي��ًا، والدعاء 
واغتنام األوقات الفضيلة بالعبادة بدل من 
السهر، كما يجب على األسرة احلرص على 
االجتماع بوجبات الفطور والسحور خللق 

جو أسري طيب.
األبناء أمانة

> ما هي أهم النصائح التي تقدمها 
لآلباء؟

عطوفًا  ك���ن  األب  أي��ه��ا  ل��ه��م  أق����ول   -

عمرية  فهم مبراحل  أبنائك  على  ورحيمًا 
أم��ور ممكن ال  التحدث عن  ي��ري��دون فيها 
لألبناء  امل��ج��ال  لهم  فلندع  األب،  يألفها 
ليبدعوا ويبدوا آراءهم، فهم أمانة يجب أن 

نحافظ عليها.
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المطيري لـ :
أزمة “كورونا” 

أوضحت أهمية 
“التمريض” ومكانتها

م��س��ت��ع��دة  ال���ه���ي���ئ���ة  أن  أك�������د 
لتقدمي الدعم الكامل ملساندة 

الفيروس “الصحة” ملجابهة 
تعنى  ملحة  حاجة  هي  التمريضية  العناية  إل��ى  احلاجة  إن 
واملجتمع  والعائلة  بالفرد  يعتني  فاملمرض   ، جمعاء  باإلنسانية 
، يشارك في صنع  املتكامل  الفريق الصحي  ، وهو عضو فعال في 
كما   ، بالدولة  الصحية  السياسة  برسم   ،ويساهم  الصحي  القرار 
األخرى  الوظائف  عن  واملمرضة  املمرض  عمل  طبيعة  تختلف 
فيها  ي��ت��واج��دون  التي  واألم��اك��ن   ، العمل  س��اع��ات  ع��دد  حيث  م��ن 
،واملرضى الذين يتعاملون معهم، لذا نرى حرص دولة الكويت على 
توفير اخلدمات الصحية للجميع وفقًا ألرفع املستويات املعروفة 
عامليًا مع العمل املستمر على تطويرها والتوسع فيها ، إميانًا منها 
وعند   ، والتنمية  اإلنتاج  حركة  دفع  في  اخلدمات  هذه  بأهمية 
احلديث عن مهنة التمريض البد من اإلشارة إلى أحد أبرز معاهد 
الهيئة ، وهو معهد التمريض ، الذي يعتبر من الروافد األساسية 
باملمرضني  واخل���اص  احل��ك��وم��ي  الكويتي  العمل  س��وق  مت��د  ال��ت��ي 
 ، معتمدة  تدريبية  ب��رام��ج  وف��ق  وامل��ؤه��ل��ني  امل��درب��ني  وامل��م��رض��ات 
يقدمون  املستشفيات  في  الطبية  الكوادر  ضمن  بعدها  ليكونوا 
دور  أهمية  م��ؤخ��رًا  رأينا  فقد  ال��دول��ة،  حتتاجها  التي  اخل��دم��ات 
املمرضني وهم جنبًا إلي جنب مع األطباء في الصفوف األمامية 
وبهذا   ، ضد املخاطر  جميعًا  متحدين   ، كورونا  فيروس  ملواجهة 
“صناع املستقبل” لقاء مع رئيس املكتب الفني  السياق كان ملجلة 
مبعهد التمريض أ.فهيد املطيري ليحدثنا عن اخلدمات الطبية 
أزمة  خ��ال  الطبية  ال��ك��وادر  ملساعدة  املعهد  طلبة  يقدمها  التي 

كورونا ، وأهم النصائح الوقائية ألبنائنا .
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مهنة إنسانية
> عرفنا على مهنة التمريض؟

امِلهن  م��ن  التمريض  مهنة  ُتعتبر   -
ارتباطها  بسبب  واإلن��س��ان��ي��ة؛  ال��س��ام��ي��ة 
حياته،  على  واحملافظة  اإلنسان،  بصّحة 
باأللم،  وإح��س��اس��ه  م��ع��ان��ات��ه  وت��خ��ف��ي��ف 
ويسمى كّل من يعمل في هذا املهنة مبالك 
ال��رح��م��ة؛ وذل���ك ل��ل��دور اإلن��س��ان��ّي الذي 
املختلفة،  العالجية  امل��راح��ل  ف��ي  ي��ؤدي��ه 
للتمريض  علميا  تعريفا  أردن��ا  إن  ولكن 
فهو عبارة عن فٍنّ وعلم ينتهجه املمّرض 
للمجتمع  العالجّية  اخل��دم��ات  لتقدمي 
للحفاظ على صحة الفرد وبقائه سليمًا 
جسديًا وذهنيًا، كما يهدف التمريض إلى 
خالل  للمريض  الصحية  احلالة  مراقبة 
رق����وده ع��ل��ى س��ري��ر ال��ش��ف��اء، واحل����ّد من 
ومما  امل��رض،  ترافق  قد  التي  املضاعفات 
جانبني  تّتخذ  املهنة  هذه  أن  جند  مضى 
أح��ده��م��ا ف��ن��ّي، اآلخ����ر م��ع��ن��وي، فمهنة 
التمريض هي مهنة حتمل رسالة تنبعث 
والسمو  احل��ب،وال��ع��ط��اء،وال��رح��م��ة،  م��ن 
وت��ق��دمي اخلدمات  وص��ح��ت��ه،  ب��اإلن��س��ان 
الصحية التي يحتاجها، بغض النظر عن 
لونه أو دينه أو عرقه، فاملمرض يسمو فوق 
واجبه  وي��ؤدي  العنصرية،  االعتبارات  كل 
أمانه وإخ��الص ألن هدفه األول هو  بكل 

حماية املرضى واألصحاء في املجتمع.

دور فعال
ال���ت���ي ميكن  > م���ا ه���ي اخل���دم���ات 
الظروف  بظل  يقدمها  أن  للممرض 

الصحية التي متر بها الباد؟
لهما  وامل��م��رض��ة ميكن  امل��م��رض  إن   -
ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات الطبية  ت��ق��دمي 

فريق  بتشكيل  س��ارع  املعهد   •
الفيروس  وص����ول  ب��ع��د  أزم�����ات 

إلى الكويت

• من امِلهن السامية بسبب ارتباطها بصحة اإلنسان واحملافظة 
على حياته
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المطيري لـ :
أزمة “كورونا” 

أوضحت أهمية 
“التمريض” ومكانتها
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احليوية  ال���ع���الم���ات  ق���ي���اس  م���ن  امل���ب���اش���رة 
تقدمي  أو  وال��ت��ن��ف��س،  ك��احل��رارة،وال��ض��غ��ط، 
الوقت  وف��ي  وال��دوائ��ي��ة،  العالجية  ال��رع��اي��ة 
فيروس  ملصاب  املعنوية  احل��ال��ة  رف��ع  نفسه 
كورونا املستجد، وذلك نظرًا للقرب الشديد 
الهيئة  ألف������راد  ال���دائ���م���ة  ش��ب��ه  وامل���زام���ل���ة 
Covid- مريض  وب��ني  بينهم  التمريضية 
ألصحاب  الفعال  ال���دور  ننسى  ال  كما   ،19
ال������رداء األب���ي���ض م���ن األط���ب���اء ف���ي عملية 
أفراد  لكافة  الصحية  والتوعية  التثقيف 
مخزون  من  به  يتمتع  ملا  الكويتي  املجتمع 
النصح  إع��ط��اء  م��ن  ميكنهم  وعملي  علمي 

واإلرشاد على نحو صحيح وفعال.

فريق أزمات
معهد  ط��ل��ب��ة  مب����ب����ادرة  رأي�����ك  م���ا   <
الطبية؟  ال���ك���وادر  مل��س��اع��دة  ال��ت��م��ري��ض 
وهل يتم تدريب الطلبة على التعامل مع 

األزمات التي قد تطرأ؟
كورونا  ف��ي��روس  جائحة  ب��دأت  حينما   -

املجتمع  أب��واب  ب��دق   Covid-19 املستجد 
معهد  ف��ي  سارعنا  غ��رة  ح��ني  على  الكويتي 
أزمات  فريق  وتشكيل  بالتنسيق  التمريض 
ملجابهة هذه األزمة، وكان من القرارات التي 
خرجنا منها تشكيل فرق عمل تطوعية مكونة 
من طالب وطالبات معهد التمريض من هم 
على وشك التخرج حتى يكونوا سندًا جلهود 
فهم  الوباء،  هذا  مكافحة  في  الصحة  وزارة 
على قدر عاٍل من الكفاءة العلمية والعملية 
اخلطوط  ف��ي  التمريضية  ال��واج��ب��ات  ألداء 
األمامية، و-لله احلمد- فقد باركت وساندت 
إدارة الهيئة العليا ممثلة مبدير  عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور 
دور  يؤكد  وال��ذي  التحرك،  هذا  املضف  علي 
البالد،  دع��م  ف��ي  مبعاهدها  ممثلة  الهيئة 
علميًا  احملترفة  العاملة  باأليدي  وتزويدها 
وعمليًا، وهو األمر الذي يتم تدريب طلبتنا 
التعامل مع طرق  كيفية  ومنها  دائمًا،  عليه 
ال���ع���دوى، واس���ت���خ���دام آليات  ان��ت��ش��ار  م��ن��ع 
التمريضية،  العملية  في  التعقيم  وعمليات 
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ألص����������������ح����������������اب 
ال�������رداء األب��ي��ض 
ف��ي  ك����ب����ي����ر  دور 
التثقيف  عملية 
وال��������ت��������وع��������ي��������ة 

الصحية
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ن��ظ��رًا لكفاءة مدربني  ال��ش��يء  وي��أت��ي ه��ذا 
املدارس  وتنوع  التمريض،  معهد  ومدربات 

التدريبية املقدمة في معهد التمريض.

العمل التطوعي
> حدثنا عن أهمية التطوع الوطني 

ودوره خاصة التي متر على الباد؟
اإلسالمي  ال���دي���ن  ت��ع��ال��ي��ُم  س���اع���دْت 
العمِل  زرع  ع��ل��ى  ك��ب��ي��ر  ب��ش��ك��ٍل  احل��ن��ي��ف 
وتشجيعهم  املسلمني  قلوب  في  التطوعّي 
جلّيًا  ذلك  ويظهر  والتآخي،  التآلف  على 
في العديِد من اآليات القرآنّية، مثل قوله 
تعالى في سورة البقرة: “َفَمن َتَطّوَع َخْيرًا 
الشريفة  األح��ادي��ث  أّم���ا  ّلُه”  َخ��ْي��ٌر  َف��ُه��َو 
ال��ت��ي ح��ث��ت ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي فهي 
وسلم:  عليه  الله  صلى  قوُله  منها  كثيرة، 
وستون  بضٌع  أو  وسبعون  بضٌع  “اإلميان 
شعبة، فأفضُلها قوُل ال إلَه إال الله، وأدناها 
شعبٌة  واحلياُء  الطريق،  عن  األذى  إماطُة 

من اإلميان”
فمن هذا املنطلق تظهر أهمية العمل 
ذات  الفرد  حياة  يجعل  وال��ذي  التطوعي، 
التطوعّي  العمل  ممارسة  فمع  آخ��ر؛  بعٍد 
ف��ق��ط بحاجاته  م��ه��ت��م��ًا  ال���ف���رد  ي��ع��د  ل���م 
االهتمام  إلى  األمر  تعدى  بل  الشخصّية، 
لذلك  أي��ض��ًا،  وحاجتهم  اآلخ��ري��ن  بشؤون 
ه��ذه األزم���ة بينت وأظ��ه��رت م��دى أهمية 
يزداد  أن  والذي البد  التمريض،  تخصص 
االه��ت��م��ام ب��ه ومب���ن ي��ن��وي دراس��ت��ه والبد 
هذا  بدراسة  يرغب  من  تشجع  أن  للدولة 
املعنوية  ال��دع��وم  كافة  مبنحه  التخصص 
وامل��ادي��ة م��ن ح��واف��ز وروات����ب، ك��ذل��ك على 
مسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
ق���رار وقف  ف��ي  ي��ع��اد النظر  أن  وال��ت��دري��ب 
التمريض  النادر لطلبة معهد  التخصص 
ملا لهذا األمر من دور كبير وفعال في جذب 
في  التمريض  لدراسة  والطالبات  الطلبة 

معهد التمريض.
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ع��ن  االب������ت������ع������اد   •
ال��������ت��������ج��������م��������ع��������ات 
واالزدح�����������������������ام م���ع 
ت����������������رك م������س������اف������ة 
ك��اف��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 

“كورونا” 
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نصائح للوقاية
الوقائية  ال��ن��ص��ائ��ح  أه���م  ه��ي  م��ا   <

التي تقدمها ألبناء الهيئة؟
 ف����ي ظ����ل ال����ظ����روف احل���ال���ي���ة يجب 

عن  باالبتعاد  الصحية   اإلرش����ادات  ات��ب��اع 

ترك  م��ع  امل��زدح��م��ة  واألم��اك��ن  التجمعات 

م��س��اف��ة ك��اف��ي��ة ال ت��ق��ل ع���ن م��ت��ري��ن عند 

اخل�����روج ل��ل��ض��رورة م���ن امل���ن���زل، وارت�����داء 

جيدًا  اليدين  غسل  مع  والقفازات  الكمام 

األزم����ات عصفت  م��ن  فكثير  وب��اس��ت��م��رار، 

بالكويت، ولكن مت جتاوزها بتكاتف وحلمة 

أهلها حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها 

من كل مكروه.
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ال��م��ب��ارك هذا  رم��ض��ان  ي��ه��ل علينا ش��ه��ر 
العالم  يعيشها  صعبة  ظ��روف  ظل  في  العام 
كورونا  ف��ي��روس  جائحة  انتشار  مواجهة  ف��ي 
المستجد الذي فاجأ كافة بقاع المعمورة في 
تتواصل  الجهود  زالت  وما   ، العام  هذا  بداية 
يسهم  دواء  أو  ل��ق��اح  ع��ن  بحثًا  وغ��رب��ًا  ش��رق��ًا 
ف��ي ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ه���ذا ال��ف��ي��روس أو يعالج 

المصابين به.
ولقد حققت دولتنا الحبيبة الكويت تقدمًا 
ملموسًا ، وحصلت على العديد من اإلشادات 
في  لجهودها  المعنية  الجهات  من  الدولية 
محاربة انتشار الفيروس وفحص أعداد غفيرة 
على  متقدمة  والمقيمين،  المواطنين  م��ن 
المواطنون  وض��رب  العالم،  دول  من  العديد 
لهذه  االن��ت��م��اء  ف��ي  عظيمًا  مثاًل  الكويتيون 
األرض الطيبة حيث فاقت أعداد المتطوعين 
 ، ال��م��ت��وق��ع  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ف��رق  المنضمين 
مندفعين بحب هذا الوطن ، ورغبة منهم في 
اإلسهام بالذود عنه من المخاطر  التي تحيق 

به أيًا كانت.
وفي ظل هذه الظروف أطل علينا الشهر 

الفضيل ، وما زالت الجهود مستمرة للقضاء 

ع��ل��ى ال��ف��ي��روس وم��واج��ه��ت��ه ، ون��ن��ت��ظ��ر من 

يمثل  ال��ذي��ن  المواطنين  واألخ����وات  األخ���وة 

ل��ه��م ه���ذا ال��ش��ه��ر ول��ن��ا ك��ذل��ك ف��رص��ة كبيرة 

الشعائر  وإق��ام��ة  األس��ري  والتقارب  للتجمع 

واالحتفاالت الدينية، ننتظر منهم المشاركة 

العالمي  ال��وب��اء  ه��ذا  محاربة  ف��ي  الحقيقية 

وبقوة ، وأن يتم اتباع كافة اإلرشادات الصحية 

 ، التجمعات  عن  االبتعاد  بضرورة  والوقائية 

أفتى  التباعد الجسدي ولقد  والحفاظ على 

التجمعات  والدين بضرورة تجنب  العلم  أهل 

للضرر  درءًا  الفضيل  الشهر  هذا  في  الدينية 

في  المسلمين  يصيب  أن  الممكن  من  ال��ذي 

-سبحانه  الله  ونسأل  الصعبة،  الظروف  هذه 

وأن  صيامنا  جميعًا   منا  يتقبل  أن  وتعالى- 

بلدنا  بأن يحفظ  لدعواتنا جميعًا  يستجيب 

مكروه  أي  من  والمقيمين  المواطنين  وكافة 

وسوء.

رمضان والظروف االستثنائية

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير



         التاريخ البشري10  أوبئة  غيرت مجرى

كشف تفشي فيروس كورونا اجلديد عن نقاط ضعف في االستجابة العاملية لتفشي الفيروسات، في ظل تزايد 
اإلصابات املؤكدة بالفيروس، إلى جانب حاالت الوفاة.

امليالد خالل  430 قبل  أول تفش معروف عام  األوبئة على احلضارات منذ  أّث��رت  البشري،  التاريخ  وعلى مّر 
احلرب البيلوبونيسية "بني حلفاء أثينا وحلفاء إسبرطة". 

وكان للعديد من هذه األوبئة تداعيات كبيرة على املجتمع البشري، بداية من قتل نسب كبيرة من سكان العالم، 
وصوال إلى جعل البشر يفكرون في أسئلة أكبر عن احلياة والوجود، في السطور التالية نستعرض أشهر 10 أوبئة 

غيرت مجرى التاريخ البشري وأثرت في سكان الكرة األرضية أبلغ تأثير.
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طاعون جستنيان "541 - 750م"
إنسايدر"  "بيزنس  موقع  نشره  ال��ذي  تقريره  ف��ي 
األمريكي، قال الكاتب رايدر كيمبول إن تفشي الطاعون 
في  بيزنطة  إمبراطور  حكم  لفترة  حدا  وضع  الدبلي 
القرن السادس جستنيان األول. وقتل هذا الوباء الذي 
جستنيامنا"  "طاعون  باسم  الراهن  الوقت  في  يعرف 
بني 30 إلى 50 مليون شخص، أي رمبا ما يعادل نصف 

سكان العالم في ذلك الوقت.
وبحسب املصادر التقليدية، ساهم تفشي هذا الوباء 
اإلمبراطورية،  وإضعاف  التجارية  األنشطة  توقف  في 
مم��ا س��م��ح ل��ل��ح��ض��ارات األخ����رى ب��اس��ت��ع��ادة األراض���ي 
البيزنطية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأجزاء 

من آسيا.

املوت األسود "1347 - 1351م"
انتشر  و1351،   1347 عامي  بني  أنه  الكاتب  ذكر 
الطاعون الدبلي في جميع أنحاء أوروبا، مما أسفر عن 
مقتل نحو 25 مليون شخص. واستغرقت إحصائيات 
عام   200 من  أكثر  أوروب��ا  في  السكان  ع��دد  مستويات 
1347. ومن احملتمل  العام  إلى مستواها قبل  للعودة 
أكبر في آسيا،  أع��داد  الوباء أودى بحياة  أن يكون هذا 

خاصة الصني، حيث ُيعتقد أنها موطن الوباء.
من بني التداعيات األخرى لهذا الوباء الذي ُعرف 
في وقت الحق باسم "املوت األسود"، كان بداية تراجع 
القنانة "الفالحني في اإلقطاعيات" حيث مات الكثير 
ارتفع.  الناجني  أن مستوى معيشة  الناس لدرجة  من 
وف��ي ال��واق��ع، س��اه��م ذل��ك ف��ي خلق امل��زي��د م��ن فرص 
احلروب  ووق��ف   ، االجتماعي  احل��راك  وتنامي  العمل، 

لفترة قصيرة.

اجلدري "القرنني 15 و17"
ع��ددا من  األوروب��ي��ني جلبوا  أن  إل��ى  الكاتب  أش��ار 
األمراض اجلديدة عندما وصلوا ألول مرة إلى قارتي 
األم��ري��ك��ت��ني ع���ام 1492. وك���ان أح���د ه���ذه األم���راض 
%30 من  مرض اجل��دري، وهو مرض معٍد قتل نحو 

املصابني.
قرابة  اجل���دري بحياة  أودى  ال��ف��ت��رة،  ه��ذه  وخ��الل 
في  السكان  م��ن   90% نحو  أي  شخص،  مليون   20
األم��ري��ك��ت��ني. وس��اع��د ه���ذا ال���وب���اء األوروب���ي���ني على 

وتغيير  إخ��الؤه��ا،  مت  التي  املناطق  وتطوير  استعمار 
تاريخ القارتني.

الكوليرا "1817 – 1823"
أشار الكاتب إلى أن وباء الكوليرا ظهر في »جيسور« 
إلى  ث��م  املنطقة  أن��ح��اء  معظم  ف��ي  وان��ت��ش��ر  بالهند، 
أن يتمكن  املناطق املجاورة، وأودى بحياة املاليني قبل 
بعض  معرفة  م��ن  سنو  ج��ون  يدعى  بريطاني  طبيب 

املعلومات حول طرق احلد من انتشاره.
-التي  الكوليرا  العاملية  الصحة  منظمة  ووصفت 
بأنها  شخص-  ماليني  و4   1.3 بني  ما  سنويا  تصيب 
»الوباء املنسي« ، وقالت املنظمة إن تفشي الوباء السابع 
يومنا  ي��زال مستمرا حتى  ال   ،1961 ع��ام  ب��دأ  ال��ذي 

هذا.
ونظرا ألن عدوى الكوليرا ناجتة عن تناول طعام أو 
ماء ملوثني بجراثيم معينة، فقد متكن هذا املرض من 
إحلاق الضرر بأغلبية ساحقة في البلدان التي تعاني 
التنمية  إلى  وتفتقر  للثروة  العادل  غير  التوزيع  من 
من  العالم  تغيير  في  الكوليرا  وتستمر  االجتماعية. 
خالل إحلاق الضرر باملناطق الفقيرة، في حني أنها ال 

تؤثر بشكل كبير على الدول الغنية.
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األنفلونزا اإلسبانية
"1919 – 1918" 

املعروفة  اإلسبانية  األنفلونزا  تفشت 
أيضا باسم »وباء األنفلونزا« عام 1918، 
شخص،  م��ل��ي��ون   500 ن��ح��و  وأص����اب����ت 
وتسببت في قتل أكثر من 50 مليونا على 

مستوى العالم.

خالل فترة تفشي املرض، كانت احلرب 
العاملية األولى على مشارف نهايتها، ولم 
امل��ع��ن��ي��ة بالصحة  ال��س��ل��ط��ات  ل���دى  ي��ك��ن 
مع  للتعامل  الكافية  ال��وس��ائ��ل  ال��ع��ام��ة 
األوبئة الفيروسية، مما ساهم في تأثيرها 
بشكل كبير على املجتمعات. وفي السنوات 
التالية، ساهمت األبحاث في فهم كيفية 
مما  منه،  الوقاية  وط��رق  ال��وب��اء  انتشار 
ساعد على تقليل تأثير تفشي فيروسات 

مشابهة لألنفلونزا بعد ذلك.

أنفلونزا هونع كونغ
"1970 – 1968" 

عاما   50 مرور  بعد  بأنه  الكاتب  أفاد 
انتشر   ، اإلسبانية  األنفلونزا  تفشي  من 
فيروس آخر لألنفلونزا في جميع أنحاء 

العالم. 
وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات 
بلغ  الفيروس  هذا  عن  الناجمة  العاملية 
نحو مليون شخص، ُعشرهم في الواليات 

املتحدة. 
وفي العام 1968، كان هذا الوباء ثالث 
 ،20 ال��ق��رن  ف��ي  يحدث  لألنفلونزا  وب��اء 
 "1918 "ع��ام  اإلسبانية  األنفلونزا  بعد 
عام  انتشرت  التي  اآلسيوية  واألنفلونزا 

.1957
عن  امل��س��ؤول  ال��ف��ي��روس  أن  وُيعتقد   
األن��ف��ل��ون��زا اآلس��ي��وي��ة ت��ط��ور وع����اد إلى 

الظهور بعد 10 سنوات.
ورغم أن فيروس أنفلونزا هونغ كونغ 
اإلسبانية  األنفلونزا  مثل  قاتال  يكن  لم 

بشكل  م��ع��دي��ا  ك����ان  ف���إن���ه   ،1918 ع����ام 
استثنائي، حيث أصيب 500 ألف شخص 
في غضون أسبوعني من اإلب��الغ عن أول 
ح��ال��ة ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ. وع��م��وم��ا، ساعد 
العاملي على فهم  الوباء مجتمع الصحة 
الدور احليوي لعمليات التلقيح في منع 

تفشي املرض مستقبال.

املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة 
"2003 – 2002"

التنفسية  امل��ت��الزم��ة  أن  الكاتب  أوض���ح 
أحد  يسببه  م��رض��ا  ت��ع��ّد  الوخيمة  احل���ادة 
ف��ي��روس��ات ك���ورون���ا ال��س��ب��ع��ة ال��ت��ي مي��ك��ن أن 
تصيب البشر، ويشبه تركيبها الوراثي تركيب 
فيروس كورونا اجلديد بنسبة %90 تقريبا.
وفي العام 2003، أصبح املرض املتفشي 
الذي نشأ في مقاطعة غوانغدونغ الصينية 
وباء عامليا انتشر سريعا إلى 26 دولة، وأصاب 

أكثر من 8000 شخص وقتل 774 منهم.
املتالزمة  تفشي  نتائج  كانت  ذل��ك،  م��ع 
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 2003 ل��ع��ام  ال��وخ��ي��م��ة  احل����ادة  التنفسية 
االستجابة  بسبب  كبير  ح��د  إل��ى  م��ح��دودة 
املكثفة للصحة العامة من جانب السلطات 
املصابة  املناطق  عزل  ذلك  في  مبا  العاملية، 

واألفراد املصابني. 

أنفلونزا اخلنازير
"2010 – 2009" 

أف����اد ال��ك��ات��ب ب���أن ن��وع��ا ج��دي��د من 
فيروس األنفلونزا ظهر عام 2009، حيث 
في  مليون شخص   60 م��ن  أك��ث��ر  أص���اب 
الوفيات  ع��دد  وت���راوح  املتحدة،  ال��والي��ات 
العاملية بني 151 و575 ألفا. ويطلق على 
اخلنازير"  "إنفلونزا  اس��م  الفيروس  ه��ذا 
إلى  انتقلت من اخلنازير  أنها  يبدو  ألنه 
األنفلونزا  م��رض  ع��ن  وتختلف  البشر، 
العادية في أن %80 من الوفيات املرتبطة 
بالفيروس شملت أشخاصا تقل أعمارهم 
عن 65 عاما، على عكس وفيات األنفلونزا 

العادية.

إيبوال "2014 – 2016"
في البداية، كان فيروس إيبوال -الذي 
سمي على اسم نهر قريب من املنطقة التي 
تفشى فيها املرض- محدود املدى مقارنة 
بأغلب األوبئة احلديثة، ولكنه كان مميتا 
بشكل ال يصدق. وظهر الفيروس أوال في 
وانتشر   ،2014 ع��ام  بغينيا  صغيرة  قرية 
في  املجاورة  البلدان  من  ضئيل  عدد  إلى 

غربي أفريقيا.
11 ألف  وق��ت��ل ال��ف��ي��روس أك��ث��ر م���ن 
مصاب  أل����ف   29.6 أص����ل  م���ن  ش��خ��ص 
وتشير  وس��ي��رال��ي��ون.  وليبيريا  غينيا  ف��ي 
ال��ت��ق��دي��رات إل��ى أن ف��ي��روس إي��ب��وال كلف 
انخفاض  وتسبب في  دوالر،  4.3 مليارات 
االستثمارات الواردة بشكل كبير إلى الدول 

الثالث.

العدد الثامن -ابريل   2020
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د.العجمي : االعتقاد بـ »نظرية المؤامرة« قد يقلل 
من جدية الفرد في االلتزام بتوجيهات الدولة

أكد أنها موجودة بعقول البشر منذ 
مئات السنني وفي عدة مجاالت 

مع سرعة تفشي وانتشار فيروس كورونا املستجد حول العالم، والذي تسبب مبوت ما يقارب 180 ألف فرد في مختلف 
بلدان العالم، انتشرت العديد من الشائعات والنظريات حوله، منها ما هو واقعي وقابل للتصديق، ومنها ما هو غير معقول 
تشكلها  التي  الكبيرة  والشعبية  االجتماعي  التواصل  ومنصات  اإلعالمية  الوسائل  اختالف  ومع  البشري،  العقل  يقبله  وال 
بني أطياف املجتمع الدولي أصبحت هذه النظريات واإلشاعات تتنامى في عقول األفراد مسببًة حالة من الفزع واخلوف 

بينهم .
وملعرفة املزيد عن مدى تأثير تداول مثل هذه النظريات بني األفراد في ظل الظروف الراهنة التي مير بها العالم،  يتحدث 
الدكتور عايد العجمي، األستاذ املشارك في كلية الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
بنظرية  ورأيه  املوضوع  هذا  حول  علمية«  »ومضات  برنامج  ومقدم  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  في  الثقافي  واملستشار 

املؤامرة..
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بداية الوباء
كيف  نعرف  أن  ن��ود  البداية  •في 

ظهر هذا الوباء؟
- تعود ب��داي��ة ه��ذا ال��وب��اء إل��ى مدينة 
تعداد  يبلغ  مدينة  وه��ي  الصينية،  ووه��ان 
سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة، وتعتبر 
حلقة وصل بني العديد من املدن الصينية، 
كانت  مرضية  ح��االت  األطباء  الحظ  وقد 
احمللية  األس���واق  أح��د  م��ن  بالقرب  تعيش 
كانت  احل���االت  ه��ذه  البحرية،  للمأكوالت 
ت��ع��ان��ي م���ن ال���ت���ه���اب رئ�����وي ف���ي���روس���ي ال 
احلاالت  كانت  املعتادة.  لألدوية  يستجيب 
قليلة في البداية وارتفع العدد إلى العشرات 
في نهاية سبتمبر، ما لم يعلمه األطباء أن 
العدد احلقيقي للمصابني كان أكبر بكثير، 
أو  م��ص��اب  أل���ف  ح��وال��ي  م��ن  شبكة خفية 
أكثر من ذلك. لم تبّلغ السلطات الصينية 
املجتمع الدولي عن أمر املرض إال بتاريخ 
31 ديسمبر 2019م ولألسف  استهانت في 
رسالتها بخطورة انتشاره بني البشر. لسوء 
احلظ كان توقيت انتشار املرض سيئًا جدا، 
بصدد  كانوا  بالصني  البشر  من  فاملاليني 
العودة إلى ديارهم مبناسبة السنة القمرية 
امل��رض في  اجلديدة مما ساهم في تفشي 
وشانغهاي  بكني  مثل  صينية  م��دن  ع��دة 
ومدن رئيسية أخرى. قبل أن تقوم الصني 
آالف من  غ��ادره��ا  ووه����ان،  ب��إغ��الق مدينة 
املصابني إلى العديد من املدن حول العالم 
مما ساهم في نشر الوباء كانتشار النار في 
لكل  الصحية  باألنظمة  مطيحًا  الهشيم 
اإلج����راءات  مبكرا  تتخذ  ل��م  ال��ت��ي  ال���دول 

املناسبة ملنع انتشاره السريع.

مصدر املرض
م��ص��در  ال���ع���ل���م���اء  ي���ع���ل���م  وه������ل   •

الفيروس املسبب لهذا املرض؟
- ال���ف���ي���روس امل���س���ب���ب ل���ه���ذا امل����رض 
ه��و ف��ي��روس »س����ارس ك���وف 2«، وه���و أحد 
الكبيرة  املجموعة  هذه  كورونا.  فيروسات 
من الفيروسات تتميز بجدار تاجي يحيط 
املمكن  بها، ومن هنا جاءت تسميتها، من 
الفيروسات  من  الفصيلة  هذه  تتسبب  أن 
في طائفة من األم��راض تتراوح بني نزلة 
البرد الشائعة واملتالزمة التنفسية احلادة، 
ال���ف���ي���روس���ات فيروس  ت��ل��ك  م���ن  وب���ع���ض 
أو  الوخيمة،  احل���ادة  التنفسية  املتالزمة 
ما يطلق عليه فيروس كورونا سارس الذي 
2003م،  انتشر ألول مرة بالصني في عام 
والذي ُيعتقد أنه انتقل من اخلفاش إلى 
اإلن��س��ان عبر ح��ي��وان وس��ي��ط يسمى قط 
الشرق  متالزمة  ف��ي��روس  وك��ذل��ك  ال��زّب��اد، 
بفيروس  يعرف  ما  أو  التنفسية  األوس��ط 
ك���ورون���ا م��ي��رس، وال����ذي مت اك��ت��ش��اف��ه في 
اململكة العربية السعودية في عام  2012م 

من  انتقل  أن��ه  مؤكد  غير  بشكل  وُيعتقد 
وسيط  حيوان  عبر  اإلنسان  إلى  اخلفاش 
وهو اجلمل. ومثل ما هو احلال مع سارس 
وميرس، يعتقد العلماء من خالل حتليل 
الشفرة الوراثية أن فيروس كورونا اجلديد 
أيضا مصدره األصلي هو اخلفاش وانتقل 
إل��ى اإلن��س��ان عبر ح��ي��وان وسيط ل��م يتم 
وإن  اآلن،  التعرف عليه بشكل دقيق حتى 

كان هناك أكثر من مشتبه.

ليس األشد
الوباء هو األشد،  • هل يعتبر هذا 
على  مرت  منه  أشد  أوبئة  هناك  أن  أم 

البشرية؟
-  في الواقع هذا الوباء ليس أول وباء 
يصيب البشر وقد ال يكون آخر وباء. فقد 
عانت البشرية من الكثير من األوبئة التي 
راح ضحيتها املاليني، منها على سبيل املثال 
ال احلصر، وباء املوت األسود الذي تسبب 
ب��ه ان��ت��ش��ار ال��ط��اع��ون ب��ني ع��ام��ي 1347م 
املاليني  ع��ش��رات  ضحيته  وراح  و1351م، 

 • تعود بداية هذا الوباء إلى مدينة ووهان الصينية والتي يسكنها  
نحو11 مليون نسمة
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تفشت  التي  الكوليرا  وكذلك  الناس.  من 
عدة مرات وراح ضحيتها مئات اآلالف. أما 
األنفلونزا اإلسبانية التي تفشت في عامي 
ضحاياها  ع��دد  فيقدر  و1919م  1918م 
إلى  أض��ف  ضحية.  مليون   50 م��ن  بأكثر 
1957م  ذلك األنفلونزا اآلسيوية في عام 
وأن��ف��ل��ون��زا ه��ون��غ ك��ون��غ ف��ي ع���ام 1968م 
مليوني  م��ن  أك��ث��ر  ضحيتهما  راح  ح��ي��ث 
ش��خ��ص. وان��ت��ه��اء ب��وب��اء ف��ي��روس سارس 
وف��ي��روس ميرس في عام  2003م  ع��ام  في 
2012م ناهيك عن أوبئة أنفلونزا الطيور 

واخلنازير.

نظرية املؤامرة
مصدر  أن  ي��ب��نينّ  ال��ع��ل��م  ك���ان  إذا   •
طبيعي،  امل��س��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ف���ي���روس 
الفيروس  أن  ال��ن��اس  ب��ع��ض  يعتقد  مل��ا 
هذا  خ��ل��ف  م��ؤام��رة  ه��ن��اك  وأن  مصنع 

الوباء؟
-  نظريات املؤامرة موجودة في عقول 
البشر منذ مئات السنني، وهي ال تنحصر 
في مجال معني بل تظهر في عدة مجاالت 
أيضا.  والعلم  واالق��ت��ص��اد  السياسة  مثل 
نظرية املؤامرة ُيقصد بها بشكل عام تفسير 
األحداث املهمة على أنها مخطط سّري من 
مجموعات شريرة متتلك القوة والسلطة. 
وباء  م��ث��ل  ع��امل��ي  ح���دث  احل���ال  وبطبيعة 
فيروس كورونا املستجد الذي أوقف احلياة 
كما نعرفها لن يغيب عن رادار من يؤمنون 
بنظريات املؤامرة. الدراسات العلمية تبني 
أن أحد أهم العوامل التي جتعل الشخص 
املؤامرة  بنظريات  لالعتقاد  ضحية  يقع 
الكاذبة هو ميل املخ لرؤية أمناط وعالقات 
إلى ذلك  بالواقع. باإلضافة  غير موجودة 
فإن هناك انحيازات فكرية يقع فيها غالبا 
من يؤمنون بنظريات املؤامرة مثل االنحياز 

وانحياز  ال��ت��ن��اس��ب  وان��ح��ي��از  ال��ت��أك��ي��دي، 
اإلسقاط، واالنحياز التأكيدي هو تفضيل 
الشخص لألدلة التي تتفق وتتالءم مع ما 
األدلة  يتجاهل  الوقت  وبنفس  به،  يعتقد 
به.  يؤمن  م��ا  م��ع  تتعارض  التي  األخ���رى 
فمثال جتد الشخص الذي يؤمن مبؤامرة 
أن الصني هي من صنعت الفيروس لضرب 
اقتصاد أمريكا، جتده يركز على أن الصني 
س��ي��ط��رت ع��ل��ى ال��وب��اء وخ��س��ائ��ره��ا قليلة 
ك��دل��ي��ل ع��ل��ى ص��ح��ة اع��ت��ق��اده، وف���ي نفس 
كونغ  وه��ون��غ  ت��اي��وان  أن  يتجاهل  ال��وق��ت 
سيطرت  أيضا  اجلنوبية  وكوريا  واليابان 

على الوباء وخسائرها قليلة.
أما انحياز التناسب فهو امليل الفطري 
الكبيرة  األح������داث  ب���أن  االف���ت���راض  إل���ى 
تفسيرات  وراءه���ا  يكون  أن  الب��د  واملعقدة 
كبيرة ومعقدة أيضا، وهذا ليس بالضرورة 
يؤمنون  من  على  يصعب  لذلك  صحيح. 
هذا  أن  فكرة  يتقبلوا  أن  املؤامرة  بنظرية 
احلياة  وأوقف  العالم،  اجتاح  الذي  الوباء 
بسبب  ك��ان  بساطه  بكل  االقتصاد  وعّطل 
ف��ي��روس ان��ت��ق��ل م��ن ح��ي��وان إل���ى إنسان، 
ت��رج��ح��ه األبحاث  ال����ذي  ال��ت��ف��س��ي��ر  وه���و 
اإلسقاط،  هو  الثالث  واالنحياز  العلمية. 
بنظريات  يؤمنون  الذين  األشخاص  وهم 

املؤامرة مييلون للتصرف بطريقة املؤامرات 
بدوافع  والتشكيك  اإلش��اع��ات  نشر  مثل 
يتصرف  ال��ش��خ��ص  ك���ان  وإذا  اآلخ���ري���ن، 
يعتقد  أن  الطبيعي  فمن  الطريقة  بهذه 
الطريقة  بنفس  يتصرفون  اآلخ��ري��ن  أن 
تعزيز  إلى  األمر  يؤدي هذا  ثم  ومن  معه، 

نظريات املؤامرة وجعلها أكثر قبوال لديه.

انعكاس على القرارات
املؤامرة  نظريات  تأثير  مدى  ما   •

على الفرد واملجتمع؟
-  ل��و ك��ان��ت ن��ظ��ري��ات امل���ؤام���رة مجرد 
فلرمبا  بها  يؤمنون  م��ن  عقول  ف��ي  أف��ك��ار 
عندما  تبدأ  املشكلة  ض��رر،  منها  يكون  لن 
النظريات  بتلك  ال��ف��رد  اع��ت��ق��اد  ينعكس 
على قراراته جتاه نفسه وأبنائه ومجتمعه، 
االعتقاد  أن  بينت  العلمية  وال���دراس���ات 
ببعض ن��ظ��ري��ات امل���ؤام���رة م��ن امل��م��ك��ن أن 
يقلل من مشاركة الفرد باحلياة السياسية، 
ويقلل أيضا من احتمال تطعيمه ألطفاله 
الكربوني  االنبعاث  من  باحلد  ومساهمته 
الدراسات  البيئي. فمثال، أظهرت  والتلوث 
أن ما يقارب العشرين في املئة من الشعب 
املؤامرة  بنظرية  يعتقد  زال  ما  األمريكي 
التوحد  يسبب  التطعيم  أن  ت��ّدع��ي  التي 
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على الرغم من أن األبحاث العلمية تؤكد 
أن التطعيمات طرق آمنة وفعالة للحماية 
م���ن األم�������راض. ون��ظ��ري��ة امل����ؤام����رة هذه 
بالتحديد كانت أحد أسباب انتشار مرض 
مرض  وه��و  م��ؤخ��را،  أمريكا  ف��ي  احلصبة 

شديد العدوى. 
واالعتقاد بنظرية املؤامرة وراء فيروس 
يعصف  ال��ذي  الوباء  لهذا  املسبب  كورونا 
م��ن جدية  يقلل  أن  امل��م��ك��ن  م��ن  ب��ال��ع��ال��م 
وتعليمات  بتوجيهات  االل��ت��زام  في  الفرد 
اجلهات الرسمية، ومن ثم تعريض صحة 
وسالمة املجتمع بأكمله للخطر من خالل 
االجتماعي،  التباعد  بتطبيق  االستهانة 
إبطاء منو  أهم عوامل  وال��ذي يعتبر أحد 

الوباء والسيطرة على انتشار الفيروس.

الشائعات
واألخبار  ال��ش��ائ��ع��ات  ع��ن  م���اذا   •

املزيفة؟
-  ُتعتبر شبكة اإلنترنت وما حتتويه 
من منصات للتواصل االجتماعي من أهم 
وكما  البشر،  بني  املعلومات  نقل  وسائل 
كذلك  خاللها  م��ن  تنتشر  احلقيقة  أن 
ينتشر الكذب، فهي سالح ذو حّدين، ولكن 
فأحدهما  مختلفان،  السالح  هذا  ح��ّدي 
2018م ُنشرت  أش��د من اآلخ��ر. في ع��ام 
حول  ساينس  مجلة  ف��ي  علمية  دراس���ة 
سرعة انتشار األخبار احلقيقية واملزيفة 
استمرت  الدراسة  هذه  تويتر،  منصة  في 
ألف   126 وشملت  تقريبا  س��ن��وات  عشر 
3 ماليني  بها  غ��ّرد  خبر حقيقي ومزيف 
م��س��ت��خ��دم ب��ع��دد أرب����ع م��الي��ني ونصف 
املليون مرة، ما بني تغريدة وإعادة تغريد 
ورد على تغريدة. وجدت هذه الدراسة أن 
اإلشاعات الكاذبة واألخبار املزيفة تنتشر 
وأع��م��ق بكثير من  وأب��ع��د  أس����رع  ب��ش��ك��ل 

مختلفة  مجاالت  في  احلقيقية  األخبار 
مثل السياسة واالقتصاد والعلم واإلرهاب 
والكوارث الطبيعية. لذلك من الطبيعي 
ال��ك��اذب��ة ف���ي هذا  أن ي��ك��ون ل��إش��اع��ات 
الوباء دور سلبي ال ميكن االستهانة به أو 

التزاما  جتاهله، مما يضع علينا جميعا 
نشرها،  ف��ي  املساهمة  بتجنب  أخ��الق��ي��ا 
املعلومات  على  احلصول  على  واحل��رص 
واألخبار الصحيحة من املصادر الرسمية 

واملوثوقة.

 • املشكلة تبدأ عندما ينعكس اعتقاد الفرد 
بنظريات املؤامرة على قراراته

بشكل  تنتشر  واملزيفة  الكاذبة  الشائعات   •
أسرع وأبعد بكثير من األخبار احلقيقية
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ي��ه��ل ش��ه��ر رم���ض���ان امل����ب����ارك ع��ل��ى األم�����ة اإلس���ام���ي���ة ه��ذا 
ال��ع��ام ، وامل��س��ل��م��ون وال��ع��ال��م أج��م��ع ي��واج��ه��ون حت��دي��ًا كبيرًا 
وخطرًا عظيمًا طال جميع األمم والبلدان، التي جندها في 
انتشار وتفشي  حالة استنفار تام لكافة قواها وعتادها ملنع 
جائحة فيروس كورونا املستجد، الذي انطلق من باد الصني 
التحديات  هذه  ظل  وفي   ، وأركانه  العالم  بقاع  كافة  وغ��زا   ،
وغيرها فرض على املسلمني في كل مكان أن يجعلوا رمضان 
كما أراده الله -سبحانه وتعالى-  شهر عبادة وطاعة خالصة 
جتاه  املسلم  سلوك  يضبط  استهاك  وترشيد  الله..  لوجه 
ينقطع  ال  وعطاء  عليه..  بها  أنعم  التي  سبحانه  الله  نعم 
هذا  م��ن  املسلم  ي��خ��رج  حتى  احل��اج��ات  وأص��ح��اب   ، للفقراء 

الشهر الفضيل بأكبر املكاسب وأعظم الثمار.
في  منضبطًا  واألخ���اق���ي   ال��ت��ع��ب��دي  سلوكنا  ي��ك��ون  فكيف 
أراد لنا خالقنا -سبحانه  رمضان؟ وكيف نعيش رمضان كما 
وسلم؟  عليه  الله  صلى  الكرمي  رسولنا  وجهنا  وكما  وتعالى- 
نصوم  وك��ي��ف  ال��روح��ي��ة؟  املكاسب  بأكبر  منه  ن��خ��رج  وك��ي��ف 
ذنوب  بدون  منه  لنخرج  الله  لوجه  واحتسابًا  إميانًا  رمضان 
التي  الفاضلة  والسلوكيات  واألخاقيات  اآلداب  وما  آثام؟  أو 
أيام  يعيش  وجتعله  وج���ل-  -ع��ز  ال��ل��ه  رض��ا  ل��إن��س��ان  جتلب 
وقد  منه  فيخرج  لله،  طاعة  في  الكرمي  الشهر  ه��ذا  وليالي 

تغيرت حياته إلى األفضل؟.. 

رمضان الكريم ..ظروف مختلفة
ونفوس مشتاقة للعبادات

يهل علينا وسط حرب ضارية مع فيروس كورونا
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ما هي مكانة شهر رمضان ؟
اإلسالمي  للدين  رفيعة  ومنزلة  عظيمة  مكانة  امل��ب��ارك  رمضان  لشهر 
احلنيف والشريعة اإلسالمية الغراء، ولقد خص الله َعَزّ وَجَلّ شهر رمضان 
بالذكر في كتابه العظيم دون غيره من األشهر وذكره باسمه مرة واحدة في 
ِذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن  القرآن الكرمي حيث قال الله َعَزّ وَجَلّ :}َشْهُر َرَمَضاَن اَلّ
َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الَشّ ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  َواْلُفْرَقاِن  اْلُهَدى  َن  ِمّ َناٍت  َوَبِيّ اِس  لَنّ ِلّ ُهًدى 
اٍم ُأَخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد  ْن أََيّ ٌة ِمّ َوَمن َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلى َسَفٍر َفِعَدّ
َتْشُكُروَن{،  ُكْم  َوَلَعَلّ َهَداُكْم  َما  الّلَه َعَلى  ُروْا  َوِلُتَكِبّ َة  اْلِعَدّ َوِلُتْكِمُلوْا  اْلُعْسَر  ِبُكُم 
حني اكتفى بذكر سائر الشهور بصورة إجمالية حيث أشار إلى عدد الشهور 
ُهوِر ِعنَد الّلِه اْثَنا  َة الُشّ ِعَدّ وأنها اثنا عشر شهرًا، فقال -َعَزّ ِمْن قائل- :}ِإَنّ 
َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الّلِه...{، كما ملََّح ببعض الشهور لكن لم يذكرها باالسم.

تعريف شهر رمضان
ُتعرف  التي  العربية  األشهر  من  التاسع  الشهر  هو  امل��ب��ارك  رمضان  شهر 
بالقمرية أو الهاللية، وهو شهر الله، وشهر الصيام وهو سيد الشهور وأفضلها، 
وهو شهر الصبر واملواساة، وهو شهر نزول القرآن وربيعه، وهو أيضًا شهر نزول 

سائر الكتب السماوية.

ما هو معنى رمضان:
قال العالمة الطريحي : رمضان اسم للشهر، قيل سمي بذلك ألن وضعه 
وافق الَرَمض بالتحريك، وهو شدة وقع الشمس على الرمل وغيره، وَجْمُعُه 

رمضانات وأرمضاء.

شهر رمضان في القرآن الكرمي :
اِس  لَنّ ِلّ ِذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى  اَلّ - :}َشْهُر َرَمَضاَن  قال الله -َعَزّ وَجَلّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا  َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الَشّ َناٍت ِمّ َوَبِيّ
اْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َواَل  اْلُيْسَر  ِبُكُم  الّلُه  ُيِريُد  ُأَخَر  ��اٍم  أََيّ ْن  ِمّ ٌة  َفِعَدّ َسَفٍر  َعَلى  أَْو 

ُكْم َتْشُكُروَن{. ُروْا الّلَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعَلّ َة َوِلُتَكِبّ َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعَدّ
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ليلة القدر قلب شهر رمضان :
هو  الشهر  ه��ذا  مكانة  من  يزيد  ومم��ا 
اشتماله على ليلة القدر التي هي خير من 
ح بذلك القرآن الكرمي،  ألف شهر كما صَرّ

: - حيث قال -َعَزّ وَجَلّ
ا أَنَزْلَناُه  ِحيِم }ِإَنّ ْحَمِن الَرّ ِبْسِم الّلِه الَرّ
اْلَقْدِر  َلْيَلُة  َما  أَْدَراَك  َوَما  اْلَقْدِر   َلْيَلِة  ِفي 
ُل امْلاََلِئَكُة  ْن أَْلِف َشْهٍر َتَنَزّ َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمّ
ن ُكِلّ أَْمٍر َساَلٌم ِهَي  ِهم ِمّ وُح ِفيَها ِبِإْذِن َرِبّ َوالُرّ

ى َمْطَلِع اْلَفْجر{. َحَتّ
وقال -َعَزّ ِمْن قائل- :

ِح��ي��ِم }حم   ْح��َم��ِن ال��َرّ ِب��ْس��ِم ال��ّل��ِه ال��َرّ
ا  َباَرَكٍة ِإَنّ ا أَنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمّ َواْلِكَتاِب امْلُِبنِي  ِإَنّ

ا ُمنِذِريَن  ِفيَها ُيْفَرُق ُكُلّ أَْمٍر َحِكيٍم{. ُكَنّ
ِه  الَلّ َعْبِد  أَِبي  َعْن  اِمِيّ  الَشّ َعْمرو  َوَرَوى 
ِه اْثنا َعَشَر  ُهوِر ِعْنَد الَلّ َة الُشّ أنه َقاَل : »ِإَنّ ِعَدّ
ماواِت  الَسّ َخَلَق  َي��ْوَم  ِه  الَلّ ِكتاِب  ِفي  َشْهرًا 
ِذْكُرُه  َعَزّ  ِه  الَلّ َشْهُر  ُهوِر  الُشّ ُة  َفُغَرّ َواأْلَْرَض، 
َوُهَو َشْهُر َرَمَضاَن، َو َقْلُب َشْهِر َرَمَضاَن َلْيَلُة 
ِل َلْيَلٍة ِمْن َشْهِر  َل اْلُقْرآُن ِفي أََوّ اْلَقْدِر، َو ُنِزّ

ْهَر ِباْلُقْرآن«. َرَمَضاَن، َفاْسَتْقِبِل الَشّ

شهر نزول الكتب السماوية :
- شهر رمضاَن  َف اللُه -َعَزّ وَجَلّ لقد َشَرّ
إلنزال  األخ��رى  األشهر  بني  من  باختياره 
الكتب السماوية اخلمسة فيه على أنبيائه 
العظام، فقد أنزل الله َجَلّ َجالُله الُصُحف 
الم“،  على النبي إبراهيم اخلليل “عليه الَسّ
“عليه  الكليم  موسى  النبي  على  والتوراة 
الم “، واإلجنيل على النبي عيسى روح  الَسّ
النبي  “، والزبور على  الم  الَسّ “ عليه  الله 

رمضان  شهر  ف��ي   “ ��الم  ال��َسّ عليه   “ داود 
املبارك.

ما هو َحُق شهر رمضان علينا ؟
ل��ق��د َح����َثّ اإلس����الم ع��ل��ى ت��ك��رمي هذا 
وإحياء  ساعاته،  واغتنام  العظيم  الشهر 
ونهاره  وال��دع��اء  وال��ص��الة  بالعبادة  لياليه 
بالصيام واالجتهاد في مرضاة الله والعمل 
النبوية  األح��ادي��ث  أش���ارت  كما  ال��ص��ال��ح، 

الشريفة إلى ذلك.

الصوم والصحة
 فوائد الصوم على جسم اإلنسان : 

- ل��ل��ص��وم ف���وائ���د ك��ث��ي��رة ع��ل��ى جسم 
الطعام،  ف��ي  االنتظام  حيث  م��ن  اإلن��س��ان 
فهو يريح اجلهاز الهضمي مما يساعد على 
على  ويساعد  الدم،  وينقي  اخلاليا،  جتدد 

التركيز وصفاء الذهن وتغذية اإلرادة.
ومن ناحية اجلهاز الهضمي يقل إفراز 
العصارة املعدية أثناء الصيام، ألن إفرازها 
يعتمد على وجود طعام في اجلهاز الهضمي، 
فتبطئ حركة األمعاء وتأخذ راحة ضرورية 
التجارب  أظ��ه��رت  وفقد  نشاطها،  لتجدد 
الزائدة  املعدة  أن الصيام يضبط حموضة 
ومن  الناس،  من  الكثير  منها  يعاني  التي 

ثم تقل فرص اإلصابة بالقرحة.
يعطي  فالصيام  الغدد  ناحية  من  أما 
رائعة  ف��رص��ة  “مثاًل”  ال��ب��ن��ك��ري��اس  غ���دة 
للراحة، فالبنكرياس يفرز األنسولني الذي 
ي��ح��ول ال��س��ك��ر إل���ى م���واد ن��ش��وي��ة ودهنية 
على  الطعام  زاد  فإذا  األنسجة،  في  تخزن 

باختياره  الله  شرفه   •

إلنزال الكتب السماوية 

اخل����م����س����ة ف����ي����ه ع��ل��ى 

أنبيائه العظام

ال����ص����وم  ل���ف���ري���ض���ة   •
ف�����وائ�����د ك����ث����ي����رة ع��ل��ى 
جسم اإلنسان من حيث 

االنتظام في الطعام

على  اإلس������ام  َح������َثّ   •
لياليه  بإحياء  تكرميه 
ب�����ال�����ع�����ب�����ادة وال�����ص�����اة 
وال�����������دع�����������اء ون�������ه�������اره 

بالصيام 

الشمس  وقع  شدة  وهو  الَرَمض  وافق  وضعه  ألن  بذلك  سمي   •
على الرمل
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عن  ويعجز  اإلعياء،  أو  باإلرهاق  البنكرياس  يصاب  املفرزة  األنسولني  كمية 
حتى  بالتدريج  معدالته  وتزيد  ال��دم،  في  السكر  فيتراكم  بوظيفته  القيام 

يظهر مرض السكر.
بل على  عليه،  للصيام  تأثيرات سلبية  العصبي فال  ناحية اجلهاز  ومن 
العكس، حيث يجبر الصيام اجلسم على استهالك جزء من الشحوم املخزونة 
فيه، فتنخفض نسبة مادة الكوليسترول في الدم التي تعد املسؤول األول عن 
السكتات الدماغية، من هنا ممكن القول إن نسبة حصولها تنخفض أثناء 

الصوم.

تنقية الدم وطرد السموم
- أثناء الصيام ال يحدث تغير في حجم كريات الدم أو نسبة الهيموغلوبني 
املوجودة به، وال تتأثر نسبة البروتني املهم في بناء اجلسم ومناعته وهو ما 
املاء  أن عدم شرب  الصيام، كما  أثناء  يحافظ على نشاط اجلسم وحيويته 
البروستجالنتني  إف��راز  فيزيد  الدموية  األوعية  داخل  الدم  من حجم  يقلل 
الذي ينشط اآللية املنظمة لألوعية، وله دور حيوي في تنشيط خاليا الدم، 

وتخفيف القرح املعوية.

الصوم وقرحة املعدة
- يعّدل الصيام ارتفاع حموضة املعدة، ومن ثم يساعد على التئام قرحة 
امل��ع��دة م��ع ال��ع��الج املناسب، وق��د أج��رى الباحثون دراس���ة ك��ان ال��ه��دف منها 
التعّرف على تأثير الصيام على حموضة املعدة “زيادة احلموضة أو قلتها”، 

ليلة  على  اشتماله  الشهر  هذا  مكانة  من  يزيد  • مما 
القدر التي هي خير من ألف شهر
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وق��د وج���دوا أن احل��م��وض��ة ف��ي امل��ع��دة قد 
اعتدلت ما يؤكد أن الصيام يخفف ومينع 
رئيسًا  سببًا  تكون  التي  الزائدة  احلموضة 

للقرحة.

تقوية القلب
بها  يدفع  التي  ال��دم  كمية  م��ن   10%   
القلب إلى اجلسم تذهب إلى اجلهاز الهضمي 
إلجناز عملية الهضم، أثناء الصوم تنخفض 
تلك النسبة بشكل كبير وهو ما يعني عمل 
الراحة  م��ن  أكبر  ق��در  ث��م  وم��ن  للقلب،  أق��ل 
املخزونة  الشحوم  نتيجة الحتراق جزء من 
باجلسم، وأثناء الصيام تتناقص نسبة مادة 
الكوليسترول املوجودة بالدم، وهي املادة التي 
تترسب على جدران الشرايني مسببة تصلب 
الدم  وجتّلط  الدم  ضغط  وارتفاع  الشرايني 

في شرايني القلب واملخ.

حتضير املعدة واجلسم للصوم
ي��ج��ب حت��ض��ي��ر اجل���س���م ل��ل��ص��وم من 
في  الطعام  من  قليلة  كميات  تناول  خالل 
األيام التي تسبق الصوم كي يعتاد على قلة 
يدخنون  الذين  األشخاص  وعلى  الطعام. 
وي��ت��ن��اول��ون م��ش��روب��ات حت��ت��وي ع��ل��ى مادة 
من  يقللوا  أن  وغيرها،  كالقهوة  الكافيني 
جراء  ال��رأس  بوجع  يصابوا  ال  كي  تناولها 

االنقطاع املفاجئ عنها خالل الصيام.

الصوم والرياضة
 أفاد اختصاصيون في الغذاء والتغذية 
أّن ممارسة الرياضة قبل موعد اإلفطار في 

ما  تعويض  على  اجل��س��م  يساعد  رم��ض��ان 
خسره من سوائل وأمالح معدنية أثناء نهار 
انتكاسات  ألية  التعرض  ويجّنبه  الصيام، 
حرق  ف��ي  فاعليتها  ع��ن  ن��اه��ي��ك  ص��ح��ّي��ة، 
ش��ح��وم اجل��س��م ع��ل��ى ن��ح��و م��ل��ح��وظ، كما 
استعادة  على  وتساعده  اجلسم،  تبني  أنها 
رشاقته وقوته، علمًا بوجوب احلذر التام من 
اإلفراط في ممارسة الرياضة؛ ألنها تؤدي 
إلى اإلف��راط في تناول الطعام على وجبة 

اإلفطار، مما يؤدي إلى نتائج عكسية. 

األمراض املزمنة
ك��م��ا ح���ذر  االخ��ت��ص��اص��ي��ون ف���ي ذات 
الوقت جميع األشخاص الذين ال يتمتعون 
املصابني  أو  البدنية  اللياقة  كاٍف من  بقدٍر 
بأمراض مزمنة من ممارسة الرياضة قبل 

ذلك  بعد  مبمارستها  واالكتفاء  اإلف��ط��ار، 
خشية من أية مضاعفات. 

نصائح ملمارسة الرياضة في رمضان 
- اإلك��ث��ار م��ن ش���رب امل���اء خ���الل فترة 
وحتى  الشمس  غ��روب  من  املمتدة  اإلفطار 
لتعويض  وذل���ك  ال��ت��ال��ي،  ال��ي��وم  فجر  أذان 
اجلسم عن السوائل املفقودة أثناء الصوم.

- جتنب التمارين الشاقة، أو التمارين 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى ع��ض��ل��ة واح����دة يوميًا،  ال��ت��ي 
تناول وجبة خفيفة  التنويع.  بحيث يجب 
لتزويد  العصير  أو  كالتمر،  السكريات؛  من 
التمارين  إلمت��ام  الالزمة  بالطاقة  اجلسم 

الرياضية.
في  بألم  الشعور  التمارين عند  ترك   -

الصدر أو العضالت أو الرأس.

تعويض  على  اجلسم  يساعد  اإلفطار  قبل  الرياضة  • ممارسة 
ما خسره من سوائل
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ألنها  والشاي؛  كالقهوة  الكافيني؛  على  حتتوي  التي  األطعمة  جتنب   -
الكربوهيدرات  على  حتتوي  متوازنة  وجبات  تناول  ض��رورة  مع  للبول،  م��درة 
مشتقات  في  امل��وج��ود  والبروتني  واملعكرونة،  والبطاطا  اخلبز  في  امل��وج��ودة 

األلبان واألجبان واللحوم البيضاء؛ كالدجاج والسمك، واخلضروات. 

فوائد الصيام
لم يفرض الله سبحانه وتعالى في شريعته أمرًا يضر بصحة اإلنسان، فهو 
خالقه وهو أعلم مبا ينفعه، وروى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: قلت: يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به قال: 

)عليك بالصوم فإنه ال مثيل له( )صحيح النسائي(.
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التي  السلبية  املستجد” واآلث��ار  “كورونا  فيروس  تفشي  بسبب  الصعبة  الفترة  هذه  في  العالم  منه  يعاني  ما  ظل  في 

ترتبت على هذه األزمة سواء من الناحية الصحية أو االجتماعية أو االقتصادية إال أن هناك مستفيدا وحيدا منها قد 

عادت عليه األزمة بأثر إيجابي واضح ، وهو كوكب األرض ، وذلك من خالل سرعة تعافي طبقة األوزون وتقلص الثقب فوق 

القارة القطبية .

2060 عام  بحلول  متامًا  “األوزون” تلتئم 



في البداية فلنتعرف على طبقة األوزون 
بأن طبقة األوزون  املعروف  وتاريخها، فمن 
الطبقي  الغالف اجلوي  في  واقية  درع  هي 
والتي متتص معظم األشعة فوق  لللأرض، 
الشمس  من  إلينا  تصل  التي  البنفسجية 
ألي  تقريبًا  املستحيل  مللن  يكون  وبدونها 
الللكللوكللب، وهي  هلللذا  علللللى  أن يعيش  شللليء 
مترابطة  أكسجني  ذرات  ثللالث  مللن  مكونة 
الثانية  الطبقة  فللي  وموقعها  بعضها  مللع 
من طبقات الغالف اجلوي املعروفة بطبقة 

الستراتوسفير.

ثقب األوزون
العلماء  الحلللللظ   1985 علللللام  وفلللللي 
واضمحالله  األوزون  غللاز  تركيز  انخفاض 
اسم  عليه  وأطلقوا  اجلنوبي،  القطب  فوق 
إلى  ظهوره  سبب  ويرجع  األوزون”  “ثقب 
باجلو  ٌتبعث  صناعية  مركبات  اسللتللخللدام 
وتؤدي إلى ارتباط ذرات الكلور والفلور مع 
فللي طبقة  الللثللالث  األكسجني  ذرات  إحللدى 
األوزون مما يؤدي إلى تفككها، والذي ينتج 
البنفسجية  فوق  األشعة  كمية  ارتفاع  عنه 
الللللضللللارة اللللداخلللللللة ملللن اللللغلللالف اجللللوي 

والواصلة إلى سطح األرض.
للتصدي لهذه املشكلة مت عقد حتالف 
مللونللتللريللال فللي عللام 1987 واالتللفللاق على 
هذه  اسللتللخللدام  مللن  الللتللدريللجللي  التخلص 
كوكب  حماية  أجل  من  الصناعية  املركبات 
األوزون  ثقب  بللأن  العلماء  وقلللَدر  األرض، 
تقريبًا  سنة   70 إلى   40 يقارب  ما  يحتاج 
ليتعافى كليًا، وقد ظهرت بوادر هذا التعافي 
الثقب أصغر ما  كان   2019 فعليًا في عام 

يكون منذ 37 عامًا.

“كورونا” و”األوزون”
املستجد  كللورونللا  فلليللروس  سللاهللم  كيف 

بالتئام الثقب؟
رافقت  الللتللي  املللشللددة  التدابير  بسبب 
هللللذه األزملللللة ملللن عللللزل مللللدن ووقللللف لكل 
األنلللشلللطلللة اللللبلللريلللة واللللبلللحلللريلللة واجللللويلللة 
القطاعات  ألغلللللب  اإلللللزاملللي  والللتللعللطلليللل 

السحب  بأن  لوحظ  والتجارية،  الصناعية 
بواسطة  مشاهدتها  ميكن  التي  الدخانية 
األقمار الصناعية بوضوح عادًة قد اختفت 
أوكسيد  ثاني  غاز  كثافة  وانخفضت  متامًا، 
إلى  أدى  مما  ملحوظ،  بشكل  النيتروجني 
التعافي التدريجي للثقب حيث إن تضاؤله 
يؤدي إلى سحب التيار النفاث نحو القطب 
التلوث  يقوم  الوقت  نفس  وفللي  الشمالي، 
النفاث  التيار  بسحب  اجلو  في  باألكاسيد 
انخفاض  فللإن  إذًا  اجلنوبي،  القطب  نحو 
نسبة التلوث يؤدي إلى تسريع عملية شفاء 
التغيرات اجلوية  في  والللذي ظهر  األوزون، 
حيث تدفق الهواء فوق سطح األرض مسببًا 

حاليًا  البلدان  بعض  تشهدها  التي  الرياح 
 ”newscientist“ موقع  نشر  ما  بحسب 
األوزون  بأن طبقة  الدراسة  أوضحت  حيث 
على  القدرة  ولديها  التعافي،  في  مستمرة 
علمية  ورقة  وبحسب  كامل  بشكل  التعافي 
ٌنشرت في مجلة Nature العلمية، ظهرت 
الضرر  فللي عكس  نلللادر  عللالمللة على جنللاح 
الللعللاملللي املنسق  الللعللمللل  الللبلليللئللي، وتللبللني أن 

ميكن أن يحدث فارقًا.

أمناط الرياح
جامعة  من  بانيرجي  أنتارا  قامت  فقد 
باستخدام  وزمللللالؤهللللا،  بلللوللللدر  كللللولللللورادو 
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عمليات  مللن  البيانات 
رصد األقمار الصناعية 
ألمناط  محاكاة  بعمل 
الرياح املتغيرة املتعلقة 
األوزون  بللللطللللبللللقللللة 
خاللها  ملللن  واتلللضلللح 
استعادة طبقة األوزون 

لشفائها.
وتللللللقللللللول ملللؤللللفلللة 
زميل  وهللللي  الللللدراسللللة 
التعاوني  للمعهد  زائر 

 ”CIRES  “ الللبلليللئلليللة  اللللعلللللللوم  ألبلللحلللاث 
“وجدنا  األمللريللكلليللة  كللللوالرادو  جامعة  فللي 
نصف  فللي  مناخية  تللغلليللرات  على  عللالمللات 
دوران  أمنللاط  في  وحتديدًا  اجلنوبي  الكرة 

الهواء”.
وأوضحت بانيرجي أن التيار النفاث في 
نصف الكرة اجلنوبي كان يتحول تدريجيًا 
األخيرة  العقود  في  اجلنوبي  القطب  نحو 
استنفاد طبقة  بسبب  العشرين  القرن  من 
وجدت  الللدراسللة  أن  إلللى  الفللتللة   ،“ األوزون 
ورمبا   ،2000 عللام  منذ  توقفت  احلركة  أن 
الوقت  نفس  في  التوقف  بللدأ  وقللد  تنعكس 

مؤكدًة  التعافي،  فللي  الثقب  بلله  بللدأ  الللذي 
تتعافى  سللللوف  األوزون  طللبللقللة  أن  علللللى 
من  مختلفة  أجللزاء  في  مختلفة  بسرعات 
الغالف اجلوي على سبيل املثال من املتوقع 
مستويات  إلللى  األوزون  طبقة  تتعافى  أن 
الثمانينات بحلول عام 2030 في خطوط 
العرض الوسطى في نصف الكرة الشمالي، 
العرض  خطوط  فللي   2050 عللام  وبحلول 
األوزون  ثقب  حني  في  اجلنوبية  الوسطى 
فلللي الللقللطللب اجلللنللوبللي قلللد يللتللعللافللى على 

األرجح في وقت الحق قلياًل في 2060.
ورغم أنه من املبكر قياس آثار التراجع 

الهواء  تلوث  في نسبة 
دول  تعيشه  ما  نتيجة 
من  املختلفة  الللقللارات 
تقلص  حللجللر صللحللي 
معه نسق حركة النقل 
ومللللسللللتللللوى اإلنللللتللللاج 
فللللللإن صللللللور األقللللمللللار 
أظهرت  الللصللنللاعلليللة 
فرقًا واضحًا في نسبة 
تركيز الغازات الدفينة 
وإيطاليا  فللرنللسللا  فللي 
واسلللبلللانللليلللا خلللللالل شلللهلللر مللللللارس امللللاضلللي، 
ووهان  مدينة  في  كبير  بشكل  وانخفضت 
فيروس  انللتللشللار  بلللؤرة  تعد  الللتللي  الصينية 
تركيز  نسبة  تراجعت  كما  املستجد،  كورونا 

هذه الغازات إلى النصف في إيطاليا.
األوزون  شللفللاء طبقة  سللرعللة  فلللإن  للللذا 
نسبة  انخفاض  فللي  كبير  بشكل  مرتبطة 
تلوث الهواء، ولهذا فإن ما قد يعتبر كارثة 
صحية بشرية واقتصادية قد يكون طريقة 
بشكل  والتعافي  نفسها  شفاء  في  األرض 
لها  الللذي يسببه  الللضللرر  عللن  بعيدًا  أسللرع 

اإلنسان.
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السطح  من  قريبًا  بالطفو  األسماك  وب��دأت  البحرية  احلياة  انتعشت  إيطاليا..  وفي   ..
ل��وف��رة األوك��س��ج��ن، وأص��ب��ح امل��اء شفافًا خ��اٍل م��ن أي��ة ش��وائ��ب، كما أظ��ه��رت ال��ص��ور اجلوية 
انخفاضًا كبيرًا في تلوث الهواء بغازات امليثان، وثاني أوكسيد النيتروجن، خصوصًا شمال 

إيطاليًا، )كما هو موضح في الصورة(
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