


أكبر  به  شهدت  ملموسًا  جناحًا  الكويت  حققت 
التي  الضروس  في حربها  العاملية  والهيئات  املؤسسات 
املستجد،  كورونا  انتشار فيروس  تخوضها في مواجهة 
متصدرًا  احلبيب  وطننا  اسم  العالم  صحف  ودونت 
قائمة الدول األكثر جناحًا في إحكام السيطرة، وتنفيذ 
اإلجراءات الوقائية والصحية، ولم يتحقق هذا النجاح 
رسمت  التي  احلكيمة   القيادة  توجيهات   بفضل  إال 
سيكتمل  بها  التزمنا  إن  التي  العريضة  اخلطوط  لنا 
اعتى  أمامه  عجزت  ما  حتقيق  في  وسننجح  نصرنا، 
من  حتمله  مبا  الطيبة  أرضنا  وسنحمي  األمم،  وأكبر 
قوى  أنهكت  التي  اجلائحة  من  ومقيمني  مواطنني 
بها  تتمتع  التي  والصالبة  التحدي  وكشفت  العالم، 
بعض الدول الصغيرة في مساحتها والكبيرة بعزميتها 
أبعد مما  إلى  تذهب  أن  الله  بفضل  والقادرة  وإرادتها، 

يعتقد البعض أو يظن.
احلدود،  كل  تفوق  ومتاسكنا  قدراتنا  في  ثقتنا 
وإمياننا بأن لكل مجتهد نصيب وأن الله ال يضيع أجر 
من أحسن عماًل ستنقلنا إلى مصاف وآفاق أكبر وأوسع، 
الذي  احلقيقي  واالختبار  احملنة  هذه  من  وسنخرج 
وجناحات  إجنازات  محققني  معانيه،  بكامل  نعيشه 
عديدة ستدفعنا للمزيد من النجاح في شتى مجاالت 

التاريخ  كتب  في  املرحلة  هذه  عن  وسنكتب  احلياة، 
مبداد من ذهب بأنها كانت دافعًا لنا لتحقيق ما عجزت 
أكبر دول العالم عن حتقيقه بفضل متاسكنا وحلمتنا 
الوطنية، وما نشاهده من جهود تطوعية كبيرة تستحق 

كل منها أن نذكرها مبفردها.
وال يفوتنا في هذا املجال إال أن نشيد بكافة هذه 
الوطن  هذا  خدمة  في  منها  كل  تسهم  التي  اجلهود 
والدفاع عنه، خاصة من يتواجدون بالصفوف األمامية 
بأن  أيديهم  على  ونشد  اجلائحة،  هذه  مواجهة  في 
الكويت تستحق هذه اجلهود، كما نشيد بااللتزام التام 
واملثالي من معظم املواطنني الذين عكسوا بالتزامهم 
أهل هذا  به  يتمتع  الذي  والثقافي  اجلانب احلضاري 
البلد الكرمي واملعطاء، ونشيد كذلك باحلملة التطوعية 
"فزعة الكويت" التي انطلقت وانتهت خالل يوم واحد 
املبلغ  من  أكثر  جمع  أقلها  هدف  من  أكثر  محققة 
املرصود حتقيقه خلدمة اإلنسانية في وطننا احلبيب 

وأال يكون هناك جائع أو ذو فاقة في وطن اإلنسانية.
وأن  بالصحة،  جميعا  علينا  ينعم  أن  الله  نسأل 
الوباء،  هذا  على  التام  بالتغلب  األكبر  النجاح  نحقق 

وأن يحفظ وطننا احلبيب من كل مكروه وسوء.

صناع املستقبل

االنتصار قاب قوسين أو أدنى



»التمريض«.. مالئكة الرحمة في 
إهاب البشر
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ف��ي امل��دي��ن��ة، وان��ت��ش��اره ف��ي شتى أنحاء 
الصني، كما أوضح املركز خالل البيان الذي 
نشره أن العينات اإليجابية وجدت 22 كشكًا 
من   93% وأن  السوق   في  قمامة  وشاحنة 
العينات اإليجابية كانت موجودة في اجلزء 
البحرية حيث  املأكوالت  سوق  من  اجلنوبي 
غير  البرية  احليوانات  جت��ارة  هناك  تنشط 
املشروعة، ويعتقد أن اخلفافيش هي حامل 
الفيروس، وانتقل منها إلى البشر عن طريق 
اخلبراء  وأك��د  منه،  التأكد  يتم  ل��م  وسيط 

عليه  والسيطرة  ال��ف��ي��روس  مصدر  تقل  أن 

ل��ل��ف��ي��روس ه��ي مفاتيح  امل��ض��ي��ف  وحت��دي��د 
الفيروسات  انتقال  على  للسيطرة  مهمة 
وبهذا  البشر،  إل��ى  احليوانات  من  املستمرة 
الصدد عمدت السلطات الصينية إلى اتخاذ 
العديد من اإلج��راءات والتدابير للحد من 
ميزانية  كوضع  اجل��دي��د،  الفيروس  انتشار 
بإدارة وزارة املالية الصينية تقدر مبا يقارب 
بشكل  استخدمت   دوالر  م��ل��ي��ارات   106
املعدات  وش��راء  الطبي،  العالج  في  أساسي 
الطبية، ولوازم السيطرة على الوباء وعززت 

اجلهود لضمان توفر الدعم التمويلي الكافي 

وبدورها  ال��وب��اء،  على  والسيطرة  للوقاية 
الصينية  والسياحة  الثقافة  وزارة  أص��درت 
أنحاء  بجميع  ال��س��ف��ر  بتعليق  م��ن��ش��ورات 
املسافرين  توافد  من  للتقليل  وذلك  البالد، 
وسط تفشي هذا الفيروس اجلديد، وطالبت 
ال������وزارة وك�����االت ال��س��ف��ر م��ق��دم��ي خدمات 
إلى  السفر   وع���روض  اإلل��ك��ت��رون��ي��ة  السفر 
إجراءات  واتخاذ  اجلماعية،  الرحالت  إلغاء 
اجلميع،  صحة  على  للمحافظة  ال��وق��اي��ة 
الصني  م��دن  ب��ني  الفيروس  ف��ي ظ��ل تفشي 
بسرعة  والوفيات  املصابني  ح��االت  وارت��ف��اع 

غير طبيعية.

4

مختصون لـ        :

 درهم وقاية خير من قنطار عالج

ف�����ي ح���م���ل���ة ت����وع����وي����ة ق�����ام�����ت ب��ه��ا 
كورونا فيروس  “التطبيقي” حملاربة 

والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  اتخذت 
ملواجهة  االحترازية  واإلج���راءات  التدابير  من  ع��ددًا 
حفاظا   »19 ك��وف��ي��د   - امل��س��ت��ج��د  »ك���ورون���ا  ف���ي���روس 
بإطالق  وقامت  الطلبة،  وبناتها  أبنائها  سالمة  على 
التوعوية  خطتها  ض��م��ن  تثقيفية  ت��وع��وي��ة  حملة 
عدة  من  األساتذة  بعض  وق��ام  الوقائية،  واإلج���راءات 
مبا  الوقت  ه��ذا  في  واإلرش���اد  النصح  بتقدمي  أق��س��ام  

يتناسب مع الظروف التي متر بها البالد حاليًا، فضال 
عن جهود اإلدارة العليا للهيئة التي اتخذت عددًا من 
القرارات التي تهدف في مجملها إلى حتقيق مصلحة 
كافة منتسبي الهيئة ، وحتقق لهم االستقرار ، وتذلل 
الظروف  خ��الل  يواجهونها  ق��د  التي  املصاعب  بعض 

احلالية التي تتعرض لها البالد.
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الصني تواجه الفيروس
ال��ص��ي��ن��ي��ة تطبيق  ال��س��ل��ط��ات  وق�����ررت   
للمناطق  الصارمة  ال��ق��رارات  من  مجموعة 
أبرزها  من  الفيروس  هذا  من  تضررت  التي 
ال���دخ���ول أو اخل�����روج، وف����رض حصار  م��ن��ع 
املدن، ولكن مع ذلك لم يساعد  كامل لهذه 
هذا القرار من احلد من الفيروس، فاتبعت 
الصني املزيد من اإلج��راءات األشد صرامة 
منزله،ومنع  م��غ��ادرة  م��ن  شخص  أي  كمنع 
س��ي��ر امل��رك��ب��ات ف��ي ط��رق��ات امل��دي��ن��ة، ومنع 
الزيارات العائلية أو التجمعات، إغالق جميع   
األماكن العامة غير الضرورية، مبينة أن من 
يخالف اإلجراءات سيعرض نفسه للعقوبات 

التي وضعتها احلكومة الصينية.
م���ع ه����ذه اإلج��������راءات حت���ول���ت ووه����ان 
حظر  عليها  فرض  التي  املتضررة  واملناطق 
التجول إلى مدن خالية ال تنبض باحلياة، 
خالل هذه األشهر  مرت الصني بأزمة خسرت 

فيها الكثير من األرواح. 
الرئيسي  2020 أعلن  م��ارس   11 وف��ي  
الصني شي جني بينغ أن ووهان متكنت من 
السيطرة عمليًا على فيروس كورونا املستجد، 
وذل��ك ب��أول زي��ارة له إل��ى املدينة التي ظهر 

بها الوباء قبل أن ينتشر إلى العالم، 
بأنها  للعالم  الصني  أثبتت  وبذلك 
ورفع  املجتمع ،  أف��راد  بني  بالتعاون 
مستوى الوعي استطاعت احلد من 

انتشار الوباء. 

أوروبا وكوفيد 19
على  ال��وب��اء  انتشار  يقتصر  لم 
الصني إمن��ا تخطى احل��دود ليصل 
أوروب��ا باألخص إيطاليا فهي  لدول 
ال��ب��ل��د ال��ث��ان��ي األك���ث���ر ت���ض���رًرا من 
فيروس كورونا املستجد بالعالم بعد 
بأوروبا وفق األرقام  الصني واألول��ى 
العاملية،  الصحة  ملنظمة  الرسمية 
ف��ق��د ان��ت��ش��ر ال��ف��ي��روس ب���داي���ًة في 
الشمال اإليطالي قبل أن يصل إلى 
الشمال  وما مييز  األخ��رى،  املناطق 
اإليطالي فهو مركز اقتصادي كبير، 
العالم  ت��رب��ط  دول���ي  ت��ب��ادل  ونقطة 

مبناطق اجلذب السياحي، ومع سوء تقدير 
السلطات  ب��ني  للتنسيق  وغ��ي��اب  وت���ه���اون، 
املركزية في روما، واملراكز الصحية اإلقليمية 
يخضعوا  أن  يجب  الذين  األشخاص  ح��ول 

جعل  مم��ا  ال��ف��ي��روس  ع��ن  الكشف  لفحص 
ارتفاع  مع  بصمت،  انتشاره  يواصل  ال��وب��اء 
أعداد الوفيات في إيطاليا وانهيار املنظومة 
الصحية أعلنت احلكومة اإليطالية تطبيق 
البالد،  أن��ح��اء  ك��اف��ة  ف��ي  الطبيعي  احل��ج��ر 

5

مجموعة من القرارات 
والتدابير االحترازية 
اتخذتها »التطبيقي« 
سالمة  ع��ل��ى  ح���رص���ًا 
ك������اف������ة م���ن���ت���س���ب���ي���ه���ا 
انتشار  م��واج��ه��ة  ف���ي 
ف�����ي�����روس »ك������ورون������ا« 

املستجد

> د.دشتي: الكمام يستخدم في حالة ظهور أعراض املرض  
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الدولة ال تألو جهدًا
على صعيد متصل التقى وزير التربية 
ووزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي رئ��ي��س مجلس 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  إدارة 
مبدير  احلربي  سعود  الدكتور  والتدريب 
ونوابه  املضف  علي  ال��دك��ت��ور  الهيئة  ع��ام 
وعمداء الكليات التطبيقية ومدراء املعاهد 
على  وال��وق��وف  لالطالع  وذل��ك  التدريبية 
فيروس  انتشار  ملواجهة  الهيئة  جاهزية 

كورونا في حال استئناف الدراسة.
التربية عن  وزير  اللقاء  حتدث خالل 
أهمية أخذ االحتياطات الصحية الوقائية 
أن  موضحا  والطالبات،  الطالب  لسالمة 
الدولة ممثلة مبجلس الوزراء ال تألو جهدا 
الوقائية  الصحية  البيئة  توفير  ووقتا في 
والتسهيالت  ال��دع��م  ك��اف��ة  ق��دم��ت  ح��ي��ث 

لتصدي وزارات الدولة ومؤسساتها املعنية 
ملنع تفشي الفيروس.

اللقاء احلرص  املضف خالل  د.  وأكد 
التامة  التطبيقي  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ام 

مؤكدًا  احل��ال��ي��ة،  ال��ظ��روف  م��ع  للتعامل 
أن احل���ف���اظ ع��ل��ى ص��ح��ة وس���الم���ة كافة 
منتسبي الهيئة على رأس األولويات وفوق 

كل االعتبارات.
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في  جهدا  تألو  ال  الوزراء  مبجلس  ممثلة  الدولة  احلربي:  د.   •
توفير البيئة الصحية 
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تعطيل الدراسة
وزير  ق��رار  على  وبناء  الهيئة  اتخذت 
رئيس  ال��ع��ال��ي  التعليم  ووزي����ر  ال��ت��رب��ي��ة 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  إدارة  م��ج��ل��س 
بتعطيل  ق������رارًا  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
متديدها  "مت  أس��ب��وع��ني  مل���دة  ال���دراس���ة 
الحقًا" وتأجيل الدورات الدورات التدريبية 
اخلدمة  أثناء  للتدريب  الهيثم  ابن  ملركز 
القياس  ومركز  التدريب،  لقطاع  التابع 
لقطاع  التابع  املهنية  والتنمية  والتقومي 
اخلدمات األكادميية املساندة وذلك حتى 

إشعار آخر.

تعطيل العمل
من ناحية أخرى اتخذت "التطبيقي" 
على  بناء  املوظفني  دوام  بتعطيل  ق���رارًا 

قرار مجلس الوزراء، الصادر يوم األربعاء 
املوافق 11 مارس، والذي يقضي بتعطيل 
واجلهات  ال�������وزارات  ف���ي ج��م��ي��ع  ال��ع��م��ل 
العامة   وامل��ؤس��س��ات  والهيئات  احلكومية 
واخل���اص���ة مل���دة أس��ب��وع��ني ب����دءًا م��ن يوم 
يوم  وح��ت��ى  م���ارس   12 امل��واف��ق  اخلميس 
اخلميس املوافق 26 مارس، كما مت الحقًا 
متديد قرار التعطيل ملدة أسبوعني آخرين 

حتى يوم األحد املوافق 12 أبريل.

تأجيل االستقطاعات
لإلدارة  املستمرة  اجل��ه��ود  إط���ار  وف��ي 
التي متر  الظروف  للهيئة ملواجهة  العليا 
بها البالد، أعلن مدير عام الهيئة العامة 
علي  د.  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
امل��ض��ف ي��وم االث��ن��ني امل��واف��ق 30 مارس، 

ضرورة   : الهاشمي   <
اس����ت����خ����دام امل��ط��ه��ر 
ب���ع���د مل����س األس���ط���ح 
ب����امل����اء  غ���س���ل���ه���ا  أو 

والصابون
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األولويات  رأس  على  الهيئة  منتسبي  سالمة  املضف:  د.   •
وفوق كل اعتبار 
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تتم  ال��ت��ي  االستقطاعات  جميع  تأجيل 
ومبتعثيها  الهيئة  م��وظ��ف��ي  روات����ب  م��ن 
والتدريب  ال��ت��دري��س  هيئة  أع��ض��اء  م��ن 
وامل��وظ��ف��ني وال��ط��ل��ب��ة، وذل����ك مل���دة ستة 

أشهر. 
ال��ق��رار يأتي  امل��ض��ف أن ه���ذا  وأك���د د. 
ان��ط��الق��ًا م��ن ال��رغ��ب��ة ال��س��ام��ي��ة لصاحب 
صباح  الشيخ  امل��ف��دى  ال��ب��الد  أمير  السمو 
األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح - ح��ف��ظ��ه الله 
ورعاه - بالتخفيف وتيسير أمور املواطنني 
بها  متر  التي  االستثنائية  الظروف  خالل 
البالد، وذلك خالل ترؤس سموه لالجتماع 
إلى  مشيرًا  ال����وزراء،  ملجلس  االستثنائي 
أن ق����رار ت��أج��ي��ل حت��ص��ي��ل امل��دي��ون��ي��ات مت 
التعليم  ووزير  التربية  وزير  مع  بالتنسيق 
العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  العالي 
د.سعود  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 
كافة  مثمنًا  ب��ذل��ك،  وج���ه  ال���ذي  احل��رب��ي 
طلبة  مصلحة  ف��ي  ت��ص��ب  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 
االستقرار  لهم  وحتقق  الهيئة،  ومنتسبي 
وتذلل بعض املصاعب التي قد يواجهونها.
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سالل غذائية
األحمر  ال��ه��الل  جمعية  ق��ام��ت  ك��م��ا 
اخلدمات  إدارة  مع  وبالتعاون  الكويتية، 
العامة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
أل��ف��ي س��ل��ة غذائية  ب��ت��وزي��ع  وال���ت���دري���ب 
الهيئة  مبقري  لها  التابعة  العمالة  على 
ب��ال��ش��وي��خ وال��ع��ارض��ي��ة ب��واق��ع أل���ف لكل 
م��وق��ع، وذل���ك ب��ح��ض��ور رئ��ي��س اجلمعية 
اخلدمات  إدارة  وم��دي��ر  ال��س��اي��ر  د.ه����الل 
فيها  والعاملني  العجمي  م.فنيس  العامة 
واإلعالم  العامة  ال��ع��الق��ات  إدارة  وم��دي��ر 

بالهيئة سهام العنزي. 

تعقيم املنشآت واملرافق
ومن ضمن اإلجراءات االحترازية التي 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  قامت 
على  منها  ح��رص��ًا  بتطبيقها  وال��ت��دري��ب 
الطالب  م����ن  م��ن��ت��س��ب��ي��ه��ا  ك���اف���ة  س���الم���ة 
التدريس  ه��ي��ئ��ت��ي  وأع���ض���اء  وال��ط��ال��ب��ات 
مواجهة  ف��ي  اإلداري����ة  والهيئة  وال��ت��دري��ب 
فيروس كورنا املستجد، قيام قطاع الشؤون 

ن��ب��ذل  أن  ع��ل��ي��ن��ا  امل����ط����وع:  إق����ب����ال  د.    <
األسباب ونتوكل على الله  ونتبع إرشادات 

»الصحة«

عن  ي��ك��ون  الشائعات  م��ح��ارب��ة  زم���ان:  د.   <
منها  والتحقق  املصدر   عن  التحري  طريق 

جيدًا

>  د. البشر :  طريقة  تفكير اإلنسان وإدراكه 
يشعر  اإلنسان  يجعل  سبب  أكثر  يجري  ملا 

باخلوف
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اخلدمات  ب����إدارة  وامل��ال��ي��ة ممثال  اإلداري����ة 
بحملة  الهندسية  ال��ش��ؤون  وإدارة  العامة 
واملباني  امل��راف��ق  جلميع  وتعقيم  تنظيف 
املختلفة من قاعات دراسية ومكاتب ودورات 
مياه ومطابخ وغيرها، باإلضافة إلى تعقيم 
ملباني  التابعة  التكييف  وح���دات  وتطهير 
الكليات واملعاهد وديوان عام الهيئة للتأكد 

من نظافتها وجاهزيتها.

الوقاية من " كورونا"
من جهتها أشارت الدكتورة سمية دشتي 
إلى بعض النقاط املهمة، والتي  منها غسل 
واستخدام  ثانية،   20 مل��دة  جيدا  اليدين 
والسعال، وعدم ملس  العطس  املناديل عند 
للكمام فيستخدم في  بالنسبة  أما  الوجه، 
أو  للمتدربني  أع��راض املرض  حالة ظهور 

امليدانني على حسب جهة العمل.

تعقيم األجهزة
الهاشمي  أ.ع��ل��ي  أوص����ى  ج��ه��ت��ه  م��ن 
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باستخدام املطهر بعد ملس األسطح، وفتح 
وفي  وال��ص��اب��ون،  ب��امل��اء  أو غسلها  ال��ب��اب 
يفضل  العلمية  األجهزة  استخدام  ح��ال 
تطهيرها قبل وبعد االستخدام، وفي حال 
العامة  األماكن  في  الكمبيوتر  استخدام 
االستخدام.  قبل  الكيبورد  تطهير  يجب 
للبس  الصحيحة  بالطريقة  أف���اد  ك��م��ا 
الوجه   اللون األبيض جهة  الكمام فلبس 

وامللون للخارج.

الوقاية اإلميانية
بدورها حتدثت الدكتورة إقبال املطوع 

عن اجلانب الديني في هذه األزمة
وتعالى  سبحانه  الله  عسى   : فقالت 
الله  الصحيح  يبتلي  يشفي اجلميع، وال 
 : البقرة  يقول في سورة  وتعالى  سبحانه 
وِع  ُ َواجلجْ ِف  ��وجْ َ اخلجْ ِم��َن  ٍء  ِبَشيجْ ُكمجْ  ُلَوَنّ “َوَلَنبجْ
َمَراِت  َوالَثّ ��ُف��ِس  َنجْ َواألجْ ���َواِل  َمجْ األجْ ِمَن  ٍص  َوَنقجْ
ُهمجْ  أََصاَبتجْ ِإَذا  ��ِذي��َن  اَلّ  * اِبِريَن  الَصّ ��ِر  َوَب��ِشّ
 * َراِجُعوَن  ِه  ِإَليجْ ا  َوِإَنّ ِه  ِلَلّ ا  ِإَنّ َقاُلوا  ُمِصيَبٌة 
َمٌة  َوَرحجْ ِهمجْ  َرِبّ ِمنجْ  َصَلَواٌت  ِهمجْ  َعَليجْ ُأوَلِئَك 

 > أحد املنشورات التوعوية
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َتُدوَن“ ُهجْ َوُأوَلِئَك ُهُم املجْ
 البقرة/ 155 – 157

فهذه األمراض قد تكون اليوم بسيطة 
لكنها ثقيلة في قلوب البشر بسيطة على 
-سبحانه  الله  من  االبتالء  أن  يؤمن  من 
ليخطئك  يكن  لم  أصابك  وما  وتعالى-، 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك النبي صلى 
أن  علينا  التوكل  يعلمنا  وسلم  عليه  الله 
وزارة  إرش���ادات  نتبع  وأن  األس��ب��اب،  نبذل 
وقائية  إرش�������ادات ص��ح��ي��ة  م���ن  ال��ص��ح��ة 
ما  كل  أن  نؤمن  أن  فعلينا  كمجتمع  لنا 
وتعالى  سبحانه  ال��ل��ه  م��ن  فهو  يصيبنا 
األسباب  نبذل  أن  وعلينا  وابتالء،  اختبار 
من  الصحة  وزارة  تقوله  ما  كل  اتباع  في 
وسلم  عليه  الله  صلى  والنبي  إرش���ادات، 
يقول لو كان مرض الطاعون في بلد فال 
تذهب له، وإن كان في بلد فال تخرج منه 
الصحية  اإلرش����ادات  نتبع  أن  علينا  إذن 
دائما  الكويت  أهل  فنحن  أيضا،  النبوية 
نقول "الصدقة تدفع البالء" ادفع البالء 

 > من املنشورات التوعوية الصادرة عن إدارة العالقات العامة واإلعالم بالهيئة
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بها، كما أسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
يفرج عنا البالء وأن يحفظ بالدنا من كل 

مكروه.

الشائعات مؤذية
من جهتها حذرت د. صفاء زمان من 
نشر الشائعات التي لها تأثير سيئ  على 
ال��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع، وحت��دث��ت ع��ن كيفية 
مبحاربة  ال��ط��ل��ب��ة  ف��ن��ص��ح��ت  ت��ف��ادي��ه��ا، 
الشائعات عن طريق التحري عن املصدر، 
وكيفية التحقق عن طرق استخدام بعض 
تقوم  والتي  لك،  املتاحة  واملواقع  األدوات 

بقياس املوقع ومدى مصداقيته.
البحث  باستخدام محركات  ونصحت 
بقياس  يقوم  ال��ذي  جوجل  مثل  للموقع 
أن  ي��دل على  الكبير  ال���زوار  فعدد  ال���زوار 
الرسمية  امل��واق��ع  ف��ع��ادة  حقيقي،  امل��وق��ع 
تنتهي برمز الدولة، وهذه الرموز ال تعطى 
إال جلهات مختصة. وأكدت زمان  أن املواقع 
احلقيقية ال حتمل الكثير من اإلعالنات 

 > أحد املنشورات التوعوية
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للشائعات هي  اآلخ���ر  وامل��ص��در  امل��زع��ج��ة. 
واملنتشرة  االجتماعية  الشبكات  حسابات 
بصورة كبيرة فيجب التحقق من مصداقية 

احلساب عن طريق توثيق احلساب.

الوقاية النفسية
ب��دوره��ا ق��ام��ت د.س��ع��اد ال��ب��ش��ر بنشر 
اضطراب  انتشار  النفسية   حول  التوعية 
من  الرغم  على  وخطورته،  كورونا  م��رض 
ات��خ��اذ ال��دول��ة اإلج����راءات ال��الزم��ة للحد 
منه، ومعاجلته لكن تلعب احلالة النفسية 
وفي  ال��ف��ش��ل،  و  ال��ن��ج��اح  ف��ي  ك��ب��ي��رًا  دورًا 
املرض، وتلعب في الطمأنينة والهدوء لكن 
تأكد بأن طريقة تفكير اإلنسان وإدراكه ملا 
يجري هي أكثر سبب يجعل اإلنسان يشعر 
إلى  أن يؤدي  املمكن  وال��ذي من  باخلوف، 
حول  الشائعات  وانتشار  الهلع،  من  حالة 
غير  من  األخبار  وتناقل  وامل��رض،  املشكلة 

آخر األرقام واإلحصائيات عن فيروس كورونا المستجد داخل الكويت
)احلاالت املسجلة  خالل األسبوع األخير من شهر مارس 2020(
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مصدرها األساسي يساعد على كثرة اخلوف والهلع،الكالم الدائم عن املشكلة أيضا يؤدي إلى نوع من اخلوف و الهلع لذلك دورك 

أنت كطالب وطالبة أن تتبع وسائل الوقاية، وتغير من طريقة تفكيرك، وتأكد بأن الكل يقوم بدوره  للحد من انتشار هذه املشكلة 

بإذن الله تعالى، وأن دورك كطالب وطالبة هو املساهمة في نشر التفاؤل، واتباع وسائل الوقاية من املرض.

آخر األرقام واإلحصائيات عن فيروس كورونا المستجد داخل الكويت
)احلاالت املسجلة  خالل األسبوع األخير من شهر مارس 2020(

)حاالت تتلقى العالج  خالل األسبوع األخير من شهر مارس 2020(

)الرسم البياني اليومي لألسبوع األخير من شهر مارس 2020(
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التجمعات  جت��ن��ب  إل���ى  ال��ص��ح��ة  وزارة  دع���ت  بينما 
بعدم  ونصحت  الكبيرة،  والعائلية  واالجتماعية  العامة 
الكويت  بلدية  أعلنت  ك��ورون��ا،  انتشار  من  للحد  السفر 
العزاء  م��راس��م  لتنظيم  وقائية  وإج����راءات  ض��واب��ط  ع��ن 

التجمع في صاالت  نع  املقابر بسبب كورونا حيث يمُ في 
التعزية واالنتظار.

كما مت إغالق جميع صاالت السينما والفنادق واملسارح 
ومنع إقامة القاعات املؤقتة.

الكويت تحارب فيروس 
كورونا بحزمة من اإلجراءات 

الوقائية واالحترازية

عطلت الدراسة 
وعلقت األنشطة 

الرياضية ونصحت 
بعدم السفر
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وقد مت اتخاذ سلسلة إجراءات جديدة للحد 
من انتشار فيروس كورونا، شملت متديد تعطيل 
تأشيرات  إص���دار  وتعليق  ألس��ب��وع��ن،  ال��دراس��ة 
الدخول للبالد من بعض الدول املوبوءة، وتعليق 

األنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.

كما أطلقت وزارة الصحة من جهة أخرى نصائح 
صحية للمسافرين إلى دول ظهر فيها املرض منها:

بأعراض  م��ص��اب��ن  م��رض��ى  م��خ��ال��ط��ة  جت��ن��ب   .1
تنفسية.

ميتة”،  أو  “حية  ب��ح��ي��وان��ات  االت��ص��ال  جتنب   .2
أسواق  ف��ي  التواجد  أو  احليوانية  املنتجات  ت��ن��اول  أو 
األماكن  في  أو  البحرية  وامل��أك��والت  احليوانات  ت��داول 

املزدحمة.
3. احملافظة على نظافة اليدين باستمرار، خاصًة 
مأكوالت  أو  حيوانات  ملخالطة  ال��ظ��روف  اض��ط��رت  إذا 

بحرية أو مخالطة مرضى بأعراض تنفسية.
بأشخاص  االختالط  عند  الواقي  الكمام  لبس   .4

يشتبه إصابتهم باملرض.
5. احملافظة على العادات الصحية التي تزيد من 
مناعة اجلسم مثل الغذاء الصحي وممارسة الرياضة، 

وأخذ القسط الكافي من النوم واالبتعاد عن اإلجهاد.

السفر  أث��ن��اء  تنفسية  أع����راض  ظ��ه��ور  وع��ن��د 
يجب اآلتي:

1. البقاء في املنزل وجتنب مخالطة اآلخرين.
2. م��راج��ع��ة أق���رب م��رك��ز ص��ح��ي ع��ل��ى ال��ف��ور مع 
ومخالطة  السفر  ع��ن  الكاملة  امل��ع��ل��وم��ات  إعطائهم 

جد. حيوانات أو أفراد مصابن إن ومُ
أعراض  وج���ود  عند  وال��ت��ح��رك  السفر  جتنب   .3

تنفسية.
أو  السعال  عند  باملناديل  واألن��ف  الفم  تغطية   .4
العطس واتباع اإلرشادات الوقائية فيما يختص بآداب 

السعال والعطس.
5. عدم ملس األنف والفم والعن بعد املصافحة أو 

بعد ملس أي سطح محتمل تلوثه.
ملنع  التحية  عند  واملصافحة  التقبيل  جتنب   .6

انتقال العدوى بالرذاذ.
7. احملافظة على نظافة اليدين وغسلهما ملدة 20 

ثانية باملاء والصابون أو املطهرات. 

فيها  ظ��ه��ر  دول  م���ن  ل��ل��ق��ادم��ن  ص��ح��ي��ة  ن��ص��ائ��ح 
املرض:

1. التعاون مع السلطات الصحية باملنافذ املختلفة 
عند القدوم للبالد.

فعلى  القادمن  مراقبة  ال���وزارة  إع��الن  ح��ال  في   .2
الصحة  وف��ق��ا ملنظمة  م��وب��وءة  م��ن��اط��ق  م��ن  ال��ق��ادم��ن 
القدوم  باملنافذ عند  العيادات الصحية  العاملية مراجعة 

للبالد. 
ارت��ف��اع في  أو  تنفسية  أع���راض  ف��ي ح��ال ظ��ه��ور   .3
درجة احلرارة بعد دخول البالد وفي خالل 14 يومًا من 
نصح  تاريخ القدوم من منطقة يشتبه وجود املرض بها يمُ
أعراض  ظهور  ف��ور  صحي  مركز  أق��رب  مراجعة  بضرورة 

مشتبهة.
4. اإلطالع على املعلومات املتعلقة بالسفر الصادرة 
م���ن اجل���ه���ات ال��رس��م��ي��ة وع����دم االع���ت���م���اد ع��ل��ى اآلراء 

الشخصية بهذا الشأن.
املستطاع  قدر  اآلخرين  مخالطة  جتنب  ض��رورة   .5
مع اتباع طرق الوقاية املذكورة من قبل “جتنب مخالطة 
غسل   – والعطس  السعال  ب���آداب  االل��ت��زام   – اآلخ��ري��ن 
اليدين باستمرار – تغطية الفم واألنف – جتنب التقبيل 

واملصافحة”.

حلالة  »ال��وث��ي��ق«  امل��ب��اش��ر  للمخالط  إرش�����ادات 
مرض كورونا املستجد2019:

أو  م��ؤك��دة  حل��ال��ة  املباشرين  املخالطن  على  يجب 
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املستجد2019-،  كورونا  ملرض  بها  مشتبه 
اتباع اإلرشادات التالية :

1 - م��راق��ب��ة ظ��ه��ور أي م��ن األع���راض 
لالختالط  األول  ال��ي��وم  م��ن  ب���دًءا  التالية 
اختالط  آخر  بعد  يوًما   14 وملدة  باملريض 

باملريض:
“يجب قياس  ارت��ف��اع درج��ة احل���رارة   -

درجة احلرارة مرتن في اليوم”.
- السعال.

- ضيق أو صعوبة التنفس.
- قد يسبق هذه األعراض سيالن األنف، 

قشعريرة، صداع، غثيان، قيء.
2 - في حالة ظهور أي من األعراض 
أو  السابقة يجب مراجعة املركز الصحي، 
املستشفى على الفور. مع التأكد من إخبار 

الفريق الوقائي التابع للمنطقة الصحية 
حسب عنوان سكن املريض بوجود اتصال 
وثيق بشخص مت تأكيد إصابته أو تقييمه 
املستجد2019-   ك��ورون��ا  ف��ي��روس  ل��ع��دوى 

قبل مراجعة املركز.
أع���راض،  أي  ل��دي��ك  يكن  ل��م  إذا   -  3
مثل  اليومية،  أنشطتك  متابعة  فيمكنك 
املناطق  أو  املدرسة  أو  العمل  إلى  الذهاب 

العامة األخرى.

إرش�������������ادات ع�����ام�����ة ل���ل���م���واط���ن���ن 
واملقيمن للوقاية من املرض:

واإلرش�������ادات  ال��ب��ي��ان��ات  م��ت��اب��ع��ة   .1
مع  الصحة  وزارة  م��ن  ال��ص��ادرة  الرسمية 

املعلومات من مصادر  أو  اإلشاعات  جتنب 
غير معتمدة.

بالصابون  باستمرار  اليدين  غسل   .2
ملدة 20 ثانية كلما ملست أي سطح يشتبه 

في أن يكون ملوثا.
أو  ل��ل��س��ع��ال  امل��ن��دي��ل  اس���ت���خ���دام   .3
تخلص  واألن���ف،  ال��ف��م  لتغطية  العطس 
م��ن��ه ف��ي س��ل��ة ال��ن��ف��اي��ات. أو ال��س��ع��ال أو 

العطس ثنية الذراع وليس على اليدين.
يشكون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  جتنب   .4

من أعراض مشابهة ملرض األنفلونزا.
5. جتنب ملس األنف واألذن والعن أو 
الفم قدر املستطاع خاصة بعد املصافحة 

أو ملس سطح محتمل التلوث.
عند  وامل��ع��ان��ق��ة  ال��ت��ق��ب��ي��ل  6. جت��ن��ب 
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التحية ملنع انتقال العدوى.
7. عدم التواجد في األماكن املزدحمة 
قدر املستطاع وجتنب املزارع واحليوانات. 

أي  عند ظهور  أق��رب طبيب  زي��ارة   .8
أعراض شبيهة باألنفلونزا.

9. ينصح بلبس الكمام عند مخالطة 
املصابن بأعراض مرضية تنفسية.

باملواد  امل��ل��وث��ة  األس��ط��ح  م��س��ح   .10
املطهرة املوجود بالصيدليات أو استخدام 

الكلور املخفف باملاء “بنسبة 1: 9”.
جيدا  الغرف  تهوية  على  العمل   .11

بصورة يوميًة.
الصحية  ال��ع��ادات  على  ح��اف��ظ   .12
األخرى كالتوازن الغذائي والنشاط البدني 

وأخذ قسط كاٍف من الراحة والنوم.
العامة  النظافة  على  احملافظة   .13

باستمرار ويوميا.
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العالم في حرب استثنائية ضد

فيروس كورونا
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ل املدن النابضة باحلياة إلى مناطق أشباح حوَّ

 ال���وب���اء ل��غ��ة ه���و  امل�����رض ش���دي���د ال����ع����دوى، وس��ري��ع 
االنتشار من مكان إلى آخر يصيب اإلنسان و احليوان 
علميًا  تعريفه  أم��ا  قاتاًل،  يكون  ما  وع��ادًة  النبات،  و 
هو انتشار مفاجئ، وسريع ملرض في رقعة جغرافية 
محدد  سبب  نتيجة  املعتادة  امل��ع��دالت  ف��وق  معينة 
واجه  العصور  م��ر  وعلى  املجتمع،  منبعه  يكون  ق��د 
سجلها  التي  واألوبئة  األمراض  من  العديد  اإلنسان 
وغيرها  احلصبة،   السارس،  الكوليرا،  منها  التاريخ 

من األمراض.  

أعلنت  13مارس2020   امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ف���ي 
يدعى  ج��دي��د  وب���اء  ع��ن  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ص��ح��ة  منظمة 
العدوى  حل��االت  نظرًا   »19 »كوفيد  كورونا  فيروس 
مسببة  ال��ع��ال��م،  ب��ل��دان  مختلف  ف��ي  ان��ت��ش��رت  ال��ت��ي 
العديد من حاالت الوفاة بني الناس، واعتبرته وباء 
حتديد  خالل  من  ومحاربته  عليه  السيطرة  ميكن 
املرض  حلامل   فورية   مراقبة   وضع  و  وج��وده  أماكن 

وعزله عن اإلنسان السليم .
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نادر وغامض
أجمع العلماء على أن فيروس كورونا من 
اإلنسان،ووصفه  على  اجلديدة  الفيروسات 
الغامضة  ال��ف��ي��روس��ات  م��ن  ب��أن��ه  ال��ع��ل��م��اء 
والنادرة التي تسبب مجموعة من االختالالت 
صحة  على  تؤثر  ب��دوره��ا  التي  اجلسمانية 
اإلن���س���ان ب���داي���ًة م���ن ن����زالت ال���ب���رد احل���ادة 
وصواًل إلى األمراض التنفسية احلادة، لذا 
نرى أن العالج املصاحب للمريض أو حامل 
الفيروس هو أدوية السعال وخافض احلرارة 
وأن  خاصة  االلتهاب،  وم��ض��ادات  واملسكنات 
املريض يعاني ع��ادًة من ع��دة أع��راض منها 
باإلضافة  التنفس  ضيق  السعال،  احلمى، 
الغريب  ولكن  احل��اد،  الرئوي  االلتهاب  إلى 
ب��ع��ض املصابني  أن ه��ن��اك  ال��ف��ي��روس  ب��ه��ذا 
ب��ال��ع��دوى ع��دمي��ي األع����راض؛ أي ال تظهر 
عليهم أعراض الفيروس إال عندما يخضعوا 

الختبار  الكشف، كما قد ينقل الفيروس من 
شخص إلى آخر عن طريق املخالطة، وهناك 
االنتقال  منها  ال��ع��دوى  ط��رق النتقال  ع��دة 
الذي  ال��رذاذ  املريض عن طريق  املباشر من 
يتطاير أثناء الكحة، أو العطاس  واالنتقال 
غير املباشر من خالل ملس األدوات واألسطح 
التعامل  إلى  باإلضافة  بالفيروسات  امللوثة 
مع احليوانات، كما اعتمد العلماء واألطباء 
الفيروس من أهمها  طرقا للوقاية من هذا 
مباشر،  بشكل  املصابني  م��ع  التعامل  ع��دم 
وعدم ملس الفم واألنف والعني وغسل اليدين 
بالطريقة الصحيحة، وأيضًا احلفاظ على 

النظافة الشخصية واستخدام املعقمات.
وهناك عدة دول تعرضت خلسائر بشرية 
ومادية وصحية نتيجة لهذا الفيروس الذي 
انتشر بني أف��راده��ا، وم��ن أول��ى ال��دول التي 
اعتبرت بؤرة لُه جمهورية  الصني  باألخص 

 ،2019 ديسمبر  نهاية  ف��ي  ووه���ان  مدينة 
أول  وود  د.ل��ي��اجن  ال��دك��ت��ور  منه  ح��ذر  حيث 
إياه  مشبهًا  الفيروس،  لهذا  معالج  طبيب 
ولكنه  لألنفلونزا،  مشابه  جديد  وب��اء  بأنه 
فاستدعته  اإلن��س��ان  على  تأثيرًا  منها  أش��د 
وحذرته  بوقتها،  بالصني  احمللية  السلطات 
اختالل  إل��ى  ت���ؤدي  معلومات  أي  نشر  م��ن 

بالنظام السياسي.
وود  ل���ي���اجن  د.  أن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
وفي  الفيروس،  لهذا  مواجهته  أثناء  توفي 
ملكافحة  الصيني  املركز  أعلن   2020 يناير 
أنه مت  منها  والوقاية  الفيروسية  األم��راض 
أخذ 33 عينة من بني 585 عينة مت جمعها 
م��ن س���وق امل���أك���والت ال��ب��ح��ري��ة ف��ي مدينة 
ووهان مبقاطعة هوبر، والتي جاءت إيجابية 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��س��الل��ة اجل���دي���دة م��ن فيروس 
الرئوي  كورونا الذي سبب تفشيه لاللتهاب 
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السلطات  من  تقدير  سوء  بعد  الدول  بعض  في  انتشاره  • واصل 
الصحية فيها وعدم االلتزام باإلرشادات الصحية والوقائية



في املدينة، وانتشاره في شتى أنحاء الصني، 
كما أوضح املركز خالل البيان الذي نشره أن 
العينات اإليجابية وجدت 22 كشكًا وشاحنة 
العينات  من   93% وأن  السوق   في  قمامة 
اإليجابية كانت موجودة في اجلزء اجلنوبي 
تنشط  حيث  البحرية  امل��أك��والت  س��وق  م��ن 
هناك جتارة احليوانات البرية غير املشروعة، 
ويعتقد أن اخلفافيش هي حامل الفيروس، 
وانتقل منها إلى البشر عن طريق وسيط لم 
يتم التأكد منه، وأكد اخلبراء أن تقل مصدر 
املضيف  والسيطرة عليه وحتديد  الفيروس 
للفيروس هي مفاتيح مهمة للسيطرة على 
احليوانات  من  املستمرة  الفيروسات  انتقال 
السلطات  عمدت  الصدد  وبهذا  البشر،  إلى 
اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  إلى  الصينية 
الفيروس  ان��ت��ش��ار  م���ن  ل��ل��ح��د  وال��ت��داب��ي��ر 
املالية  وزارة  ب��إدارة  ميزانية  كوضع  اجلديد، 
الصينية تقدر مبا يقارب 106 مليارات دوالر 
استخدمت  بشكل أساسي في العالج الطبي، 

السيطرة  ول����وازم  الطبية،  امل��ع��دات  وش���راء 
توفر  لضمان  اجل��ه��ود  وع���ززت  ال��وب��اء  على 
والسيطرة  للوقاية  الكافي  التمويلي  الدعم 
الثقافة  وزارة  أص��درت  وبدورها  الوباء،  على 
والسياحة الصينية منشورات بتعليق السفر 
من  للتقليل  وذل��ك  ال��ب��الد،  أن��ح��اء  بجميع 
توافد املسافرين وسط تفشي هذا الفيروس 
اجل��دي��د، وط��ال��ب��ت ال�����وزارة وك����االت السفر 
مقدمي خدمات السفر اإللكترونية وعروض 
اجلماعية،  ال���رح���الت  إل���غ���اء  إل���ى  السفر  
على  للمحافظة  الوقاية  إج���راءات  وات��خ��اذ 
الفيروس  تفشي  ظ��ل  ف��ي  اجل��م��ي��ع،  صحة 
ب��ني م��دن الصني وارت��ف��اع ح��االت املصابني 

والوفيات بسرعة غير طبيعية.

الصني تواجه الفيروس
ال��ص��ي��ن��ي��ة تطبيق  ال��س��ل��ط��ات  وق�����ررت   
للمناطق  الصارمة  ال��ق��رارات  من  مجموعة 
أبرزها  من  الفيروس  هذا  من  تضررت  التي 

ال���دخ���ول أو اخل�����روج، وف����رض حصار  م��ن��ع 
املدن، ولكن مع ذلك لم يساعد  كامل لهذه 
هذا القرار من احلد من الفيروس، فاتبعت 
الصني املزيد من اإلج��راءات األشد صرامة 
منزله،ومنع  م��غ��ادرة  م��ن  شخص  أي  كمنع 
س��ي��ر امل��رك��ب��ات ف��ي ط��رق��ات امل��دي��ن��ة، ومنع 
الزيارات العائلية أو التجمعات، إغالق جميع   
األماكن العامة غير الضرورية، مبينة أن من 
يخالف اإلجراءات سيعرض نفسه للعقوبات 

التي وضعتها احلكومة الصينية.
م���ع ه����ذه اإلج��������راءات حت���ول���ت ووه����ان 
حظر  عليها  فرض  التي  املتضررة  واملناطق 
التجول إلى مدن خالية ال تنبض باحلياة، 
خالل هذه األشهر  مرت الصني بأزمة خسرت 

فيها الكثير من األرواح. 
الرئيسي  2020 أعلن  م��ارس   11 وف��ي  
ووه����ان متكنت  أن  بينغ  ج��ني  ش��ي  ال��ص��ني 
كورونا  ف��ي��روس  على  عمليًا  السيطرة  م��ن 
املدينة  إل��ى  له  زي��ارة  ب��أول  وذل��ك  املستجد، 

على  عمليًا  السيطرة  م��ن  التفشي  ب��ؤرة  الصني  استطاعت   •
"كوفيد 19"
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إلى  ينتشر  أن  قبل  ال��وب��اء  بها  ظهر  ال��ت��ي 
بأنها  للعالم  الصني  أثبتت  وبذلك  العالم، 
ورفع مستوى  املجتمع ،  أفراد  بني  بالتعاون 

الوعي استطاعت احلد من انتشار الوباء. 

أوروبا وكوفيد 19
الصني  على  ال��وب��اء  انتشار  يقتصر  ل��م 
أوروب���ا  ل���دول  ليصل  احل����دود  تخطى  إمن���ا 
األكثر  الثاني  البلد  فهي  إيطاليا  باألخص 
بالعالم  املستجد  كورونا  فيروس  من  تضرًرا 
بعد ال��ص��ني واألول����ى ب��أوروب��ا وف��ق األرق���ام 
الرسمية ملنظمة الصحة العاملية، فقد انتشر 
الفيروس بدايًة في الشمال اإليطالي قبل أن 
يصل إلى املناطق األخرى، وما مييز الشمال 
اإليطالي فهو مركز اقتصادي كبير، ونقطة 
اجلذب  مبناطق  العالم  تربط  دول��ي  تبادل 
وغياب  وتهاون،  تقدير  سوء  ومع  السياحي، 
روما،  في  املركزية  السلطات  بني  للتنسيق 
واملراكز الصحية اإلقليمية حول األشخاص 

الذين يجب أن يخضعوا لفحص الكشف عن 
انتشاره  يواصل  الوباء  جعل  مما  الفيروس 
بصمت، مع ارتفاع أعداد الوفيات في إيطاليا 
احلكومة  أعلنت  الصحية  املنظومة  وانهيار 
اإليطالية تطبيق احلجر الطبيعي في كافة 
أنحاء البالد، وإيقاف كافة األنشطة العامة 
عن  أوروب���ا  دول  تخلت  وبعدما  والرياضية، 
الفيروس  أمام  حربها  في  إيطاليا  مساعده 
م��ن تسعة  م��ك��ون  ف��ري��ق طبي صيني  وص��ل 
أطباء يحملون معهم طائرة خاصة محملة 
باإلمدادات الطبية من كمامات وآالت خاصة 

ملواجهة الفيروس واحلد من تفشيه.
أما كوريا اجلنوبية فقد عانت كذلك من 
أبنائها نتيجة انتقال  تفشي الفيروس بني  
املاليني من الصينيني إلى أراضيها مبناسبة 
بانتقال  س��اع��د  مم��ا  الصينية  السنة  رأس 
الفيروس من الذين لم يتم اإلبالغ الرسمي 
اجلنوبية،  كوريا  إلى  باملرض  إصابتهم  عن 
املجال  في  العاملني  من  عدد  تعرض  حيث 

الطبي لإلصابة بفيروس كورونا مما زاد من 
خوف السلطات الكورية مع تزايد البالغات 
بالفيروس،  م��ص��اب��ة  إض��اف��ي��ة  ح���االت  ع��ل��ى 
 2.5 ب��ع��زل  ال��ك��وري��ة  السلطات  أم���رت  حيث 
الفيروس  تفشي  م��ن  خشيًة  نسمة  مليون 
إلى  اخل���روج  ب��ع��دم  أك��ث��ر،وط��ال��ب��ت اجلميع 
ال����ش����وارع، ووض����ع ال��ك��م��ام��ات ح��ت��ى داخل 

املنزل. 
 ومع انتشار فيروس كورونا )كوفيد19( 
األطباء  م����ح����اوالت  ال���ع���ال���م  دول  ش���ه���دت 
الذي  ال��ف��ي��روس  ل��ه��ذا  للتصدي  واخل��ب��راء 
خسرت فيه البشرية عددًا كبيرًا من األرواح، 
وحولت مدنًا نابضة باحلياة إلى مدن أشباح 
الصحة  أعلنت منظمة  كما  البشر،  يسكنها 
ال��دول��ي��ة ح��ال��ة ال��ط��وارئ على ن��ط��اق دولي 
ملواجهة تفشي الفيروس بعدما تسبب بحالة 

رعب سادت العالم أجمع.

بأنه  العلماء  ووصفه  اإلنسان  على  اجلديدة  الفيروسات  من   •
غامض ونادر
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أدى انتشار فيروس كورونا املستجد بشكل كبير فى عدد كبير من دول العالم إلى تداول بعض املفاهيم اخلاطئة عن 
الفيروس، وهو ما جعل منظمة الصحة العاملية  تصدر العديد من البيانات  لتصحح هذه املفاهيم. وفي الصفحات 

التالية، نستعرض أبرز املفاهيم اخلاطئة املنتشرة بني املواطنني حول فيروس كورونا:

تصحيح لبعض المفاهيم المغلوطة
حول فيروس كورونا

املناخ احلار
> ميكن أن ينتقل فيروس مرض كوفيد19- في املناطق 

التي يكون املناخ فيها حارا  ورطبا

انتقال  امل��ت��واف��رة حل��د اآلن، مي��ك��ن  ال��ب��ي��ان��ات  - م��ن خ���ال 
املناطق  فيها  املناطق، مبا  في  جميع  كوفيد19-  فيروس مرض 
التدابير  اتخذ  كان  املناخ،  وكيفما  والرطب.  احلار  الطقس  ذات 
الوقائية إذا كنت تعيش في منطقة ُأبلغ فيها عن حاالت  عدوى 

بكوفيد19- أو تنوي السفر إليها.

طريقة  أف���ض���ل  ول���ع���ل 
حلماية نفسك من  اإلصابة 
هي  كوفيد19-  مب�����رض 
يديك.  غسل  على  املواظبة 
ميكنك  ذل�����ك،  ف��ب��واس��ط��ة 
الفيروسات  م��ن   التخلص 
عالقة  ت����ك����ون  ق�����د  ال����ت����ي 

ملست  إذا  حدوثها  ال��ع��دوى  احملتمل  بالتالي  وتتجنب  بيديك، 
عينيك أو فمك أو أنفك. 

Coronavirus (COVID-19)
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الصحية  اإلرش����ادات  وتنفيذ  املوثوقة  امل��ص��ادر  ات��ب��اع  يجب   •
والتوعوية التي تبثها وتنقلها اجلهات املعنية 
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مجففات األيدي
م���ج���ف���ف���ات  ه�������ل   <
األي�����دي )امل���ت���واف���رة في 
مثال(  العامة  املراحيض 
على  ال��ق��ض��اء  ف��ي  فعالة 
املستجد  كورونا  فيروس 

خالل 30 ثانية؟

القضاء على فيروس  كا، مجففات األيدي ليست فعالة في 
يجب  اجل��دي��د  ال��ف��ي��روس  م��ن  نفسك  حلماية  املستجد.  ك��ورون��ا 
املداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو 
غسلهما باملاء والصابون. وبعد تنظيف اليدين يجب جتفيفهما 

متامًا مبحارم ورقية أو مبجففات الهواء الساخن. 

 كمامات الوجه
> ه����ل مي���ك���ن إع�����ادة 
من  الكمامات  استخدام 
ميكن  وه���ل  N95؟  ف��ئ��ة 
معقم  بواسطة  تعقيمها 

اليدين؟

ك����ا، ال ي��ن��ب��غ��ي إع����ادة 
استعمال كمامات الوجه، مبا فيها الكمامات الطبية املسطحة أو 
الكمامات من فئة N95. إذا كنت تخالط شخصًا مصابًا بفيروس 
الكمامة  مقدمة  ف��إن  أخ��رى،  تنفسية  بعدوى  أو  اجلديد  ك��ورون��ا 
األمام  ملسها من  دون  الكمامة  إزالة  ينبغي  بالفعل.  ملوثة  تعتبر 
ينبغي  الكمامة،  نزع  وبعد  السليم،  النحو  على  منها  والتخلص 

فرك اليدين مبطهر كحولي أو غسلهما باملاء والصابون.

مصابيح التعقيم
> هل تقضي مصابيح 
فوق  ب��األش��ع��ة  التعقيم 
البنفسجية على فيروس 

كورونا اجلديد؟

استخدام  ع���دم  ينبغي 
م���ص���اب���ي���ح األش�����ع�����ة ف���وق 

اليدين  لتعقيم  البنفسجية 
أن تسبب  ه��ذه األشعة ميكن  أخ��رى من اجللد ألن  أج��زاء  أي  أو 

حساسية للجلد.

رش اجلسم بالكحول
رش  ي���س���اع���د  ه����ل   <
أو  ب����ال����ك����ح����ول  اجل����س����م 
ال��ك��ل��ور ف��ي ال��ق��ض��اء على 
فيروس كورونا اجلديد؟

اجل����س����م  رش  ك�����������ا، 
ال��ت��ي دخلت  ال��ف��ي��روس��ات  ال��ك��ل��ور ل��ن يقضي ع��ل��ى  ب��ال��ك��ح��ول أو 
جسمك بالفعل. بل قد يكون ضارًا باملابس أو األغشية املخاطية 
)كالعينني والفم(. مع ذلك، فإن الكحول والكلور كليهما قد يكون 
مفيدًا لتعقيم األسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقًا للتوصيات 

املائمة.
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> لقاحات االلتهاب الرئوي
اللقاحات  تعمل  ه��ل 
الرئوي  املضادة لاللتهاب 
على الوقاية من فيروس 

كورونا املستجد؟
اللقاحات  ت��وف��ر  ال  ال. 
الرئوي،  لالتهاب  امل��ض��ادة 
الرئوية،  املكورات  لقاح  مثل 
ولقاح املستدمية النزلية من 

النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا املستجد.
هذا الفيروس جديد متاًما ومختلف، ويحتاج إلى لقاح خاص 
كورونا  لفيروس  مضاد  لقاح  تطوير  على  الباحثون  ويعمل  ب��ه، 

املستجد2019-، وتدعم منظمة الصحة العاملية هذه اجلهود.

غسل األنف
ي��س��اع��د غسل  > ه��ل 
مبحلول  بانتظام  األن��ف 
م��ل��ح��ي ف���ي ال��وق��اي��ة من 
كورونا  بفيروس  العدوى 

املستجد؟
بّينة  أي  ت��وج��د  ال  ال. 
على أن غسل األنف بانتظام 
مب��ح��ل��ول م��ل��ح��ي ي��ق��ي من 

محدودة  بيانات  توجد  ولكن  املستجد.  كورونا  بفيروس  العدوى 
على أن غسل األنف بانتظام مبحلول ملحي يساعد في الشفاء 
من الزكام بسرعة أكبر. ومع ذلك، لم يثبت أن غسل األنف بانتظام 

يقي من األمراض التنفسية.

الثوم
تناول  يساعد  ه��ل   <
ال���ث���وم ف���ي ال���وق���اي���ة من 
كورونا  بفيروس  العدوى 

املستجد؟
ي���ع���د ال�����ث�����وم ط���ع���اًم���ا 
باحتوائه  ويتميز  ص��ح��ًي��ا، 
اخلصائص  ب���ع���ض  ع���ل���ى 
ومع  للميكروبات.  امل��ض��ادة 

ذلك، ال توجد أي بّينة من الفاشية احلالية تثبت أن تناول الثوم 
يقي من العدوى بفيروس كورونا املستجد.

زيت السمسم
وض���ع  ي����ح����ول  ه����ل   <
زي��������ت ال����س����م����س����م ع��ل��ى 
دخ������ول  دون  ال����ب����ش����رة 
املستجد  كورونا  فيروس 

إلى اجلسم؟
زي����ت  ي����ق����ض����ي  ال  ال. 
ال���س���م���س���م ع���ل���ى ف���ي���روس 

كورونا املستجد. هناك بعض 
املستجد2019-  كورونا  فيروس  تقتل  التي  الكيميائية  املطهرات 
كلور،  ُمَبّيضات/  على  حتتوي  مطهرات  وتشمل  األس��ط��ح.  على 
وغيرها من املذيبات، واإلْيَثاُنول بتركيز %75، وحمض البيُروْكِسي 

آِسِتيك، والكُلوُروُفوْرم.
إال أن تأثيرها على الفيروس ضعيف أو منعدم إذا ُوِضَعت على 
املواد  هذه  من اخلطر وضع  بل  مباشرة.  األن��ف  أسفل  أو  البشرة 

الكيميائية على البشرة.

األكثر عرضة
ُعرضة  األك��ث��ر  َم���ْن   <
لإلصابة بفيروس كورونا 
أم  ال��س��ن  ك��ب��ار  املستجد، 

صغار السن؟
ُي������ص������اب  أن  مي������ك������ن 
جميع  م�����ن  األش������خ������اص 
كورونا  ب��ف��ي��روس  األع���م���ار 

املصابني  واألش��خ��اص  ال��س��ن  ك��ب��ار  أن  وي��ب��دو  املستجد2019-. 
رّي، وأمراض  بحاالت مرضية سابقة الوجود "مثل الَرْبو، وداء الُسَكّ
القلب" هم األكثر ُعرضة لإلصابة مبرض وخيم في حال العدوى 

بالفيروس.
وتنصح منظمة الصحة العاملية األشخاص من جميع األعمار 
باتباع اخلطوات الازمة حلماية أنفسهم من الفيروس، مثل غسل 

اليدين جيًدا والنظافة التنفسية اجليدة.

املضادات احليوية
امل�������ض�������ادات  ه�������ل   <
����ال����ة في  ف����َعّ احل����ي����وي����ة 
ال����وق����اي����ة م�����ن ف���ي���روس 
ك����������ورون����������ا امل����س����ت����ج����د 

وعالجه؟
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تقضي  بل  الفيروسات،  على  احليوية  املضادات  تقضي  ال  ال، 
على اجلراثيم فقط.

لذلك  الفيروسات،  من  املستجد2019-  كورونا  فيروس  يعد 
يجب عدم استخدام املضادات احليوية في الوقاية منه أو عاجه.

ومع ذلك، إذا مت إدخالك إلى املستشفى بسبب فيروس كورونا 
املستجد2019-، فقد حتصل على املضادات احليوية الحتمالية 

إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.

أدوية الوقاية 
> هل هناك أي أدوية 
ل���ل���وق���اي���ة من  م����ح����ددة 
املستجد  كورونا  فيروس 

أو عالجه؟
يوجد  ال  تاريخه،  حتى 
به  ُم��وص��ى  م��ح��دد  دواء  أي 
كورونا  فيروس  من  للوقاية 

املستجد2019- أو عاجه.
ومع ذلك، يجب أن يحصل املصابون بالفيروس على الرعاية 
يحصل  أن  يجب  كما  وع��اج��ه��ا،  األع����راض  لتخفيف  املناسبة 

املصابون مبرض وخيم على الرعاية الداعمة امُلثلى.
وسيجري  لاستقصاء،  تخضع  العاجات  بعض  ت��زال  وال   
الصحة  منظمة  وتتعاون  سريرية.  جت��ارب  خ��ال  م��ن  اختبارها 
العاملية مع مجموعة من الشركاء على تسريع وتيرة جهود البحث 

والتطوير.

متى يجب استعمال الكمامة؟
إال  كمامة  ترتدي  أن  عليك  فليس  جيدة،  بصحة  كنت  إذا   •
ُتشتبه إصابته بعدوى فيروس  رعاية شخص  إذا كنت تسهر على 

كورونا املستجد.
• ضع كمامة إذا كنت تعاني السعال أو العطس.

• ال تكون الكمامات فعالة إال إذا اقترنت باملدوامة على تنظيف 
اليدين إما بفركهما مبطهر كحولي أو بغسلهما باملاء والصابون

• إذا كنت تضع كمامة، فيجب أن تتعلم الطريقة الصحيحة 
الرتدائها والتخلص منها.

كيفية ارتداء القناع واستعماله ونزعه والتخلص منه
أو  أس��اس��ًا،  الكحول  قوامها  لفركهما  مب��ادة  يديك  اغسل   •

اغسلهما بالصابون واملاء قبل ارتداء القناع.
ع��دم وج��ود فجوات  م��ن  وت��أك��د  بالقناع  وأن��ف��ك  غ��ط فمك   •

تتخلل وجهك والقناع.
• جتنب ملس القناع أثناء استعماله؛ وإن ملسته، فاغسل يديك 

مبادة قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما بالصابون واملاء.
• استبدل القناع بآخر جديد مبجرد تعرضه للبلل، وال تعيد 

استعمال األقنعة املعدة الستعمالها ملرة واحدة.
• ن���زع ال��ق��ن��اع: اح���رص ع��ل��ى ن���زع ال��ق��ن��اع م��ن اخل��ل��ف "وال 
مغلقة،  ح��اوي��ة  ف��ي  برميه  ف���ورًا  منه  وتخلص  مقدمته"،  تلمس 
واغسل يديك مبادة لفركهما قوامها الكحول أساسًا، أو اغسلهما 

بالصابون واملاء.
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تسعى كلية التربية األساسية أحد أكبر 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  كليات 
بيين جميع أطراف  الييربييط  إلييى  والييتييدريييب 
البشرية،  املوارد  وتنمية  التعليمية  العملية 
خالل  من  املستدامة  التنمية  ثقافة  ونشر 
تقدمي برامج تطوير مهني متميز للمعلمن 

إسهامهم  ويضمن  احتياجاتهم،  يلبي  مبا 
ذلك  على  بناًء  املجتمع،  بناء  في  بفاعلية 
أسس مكتب التربية العملية بالكلية مشروع 
”همة“ التربوي الذي استطاع حتقيق إجناز 
ومستمر  املاضية،  السنة  فييي  مسبوق  غير 

بعطائه للسنة الثانية.

فائدة كبيرة
ليييذا حتييت رعيياييية وحييضييور مييدييير عام 
انطالق  حفل  أقيم  املضف  د.علي  الهيئة 
الذي  التربوي،   “ “همة  مشروع  فعاليات 
بدأ بكلمة من مدير عام الهيئة قال فيها: 
يحثنا  احليينيييييف  اإلسيييالميييي  الييدييين  “إن 

العدد السابع -مارس   2020

انطالق مشروع »همة..ألنك المستقبل«  
التربوي بـ »التطبيقي«

برعاية وحضور مدير عام الهيئة

اإلنساني الفعل  أنواع  وأسمى  وأنبل  أرقى  هو  التطوعي  العمل   : • د.املضف 
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عييلييى عييمييل اخلييييير واالسييتييبيياق بيييه، ولعل 
نوع  هو  الفعالية  بهذه  اليوم  نحضره  ما 
من أعمال اخلير التي نرجو أن تعود -إن 
أبنائنا  على  الكبيرة  بالفائدة  الله-  شاء 
أرقى  هو  التطوعي  العمل  فهذا  الطلبة، 
اإلنساني،  الييعييمييل  أنييييواع  وأسييمييى  وأنييبييل 
تآلفه  في  املجتمع  على  بالفائدة  ويعود 
ومحبته وترابطه، وأيضًا فائدٌة كبيرة تعود 
على النفس في زيادة رضاها وطمأنينتها، 
والييدفييع بها إلييى األمييام سييواء في مجال 

التنمية أو املجتمع الذي تعيشه.
ملن  الشكر  عيين  نعجز  احلقيقة  فييي   
مكتب  رأسييهييم  وعلى  الفعالية  بهذه  قييام 
التربية األساسية  العملية بكلية  التربية 
عييلييى امليييبيييادرة الييتييي تييهييدف إليييى تطوير 
املفاهيم النظرية التي يحتاجها الطالب 
خالل  ميين  نتطلع  ونييحيين  العمل،  بييسييوق 
الطلبة  أبيينيياءنييا  ندفع  أن  الفعالية  هييذه 
والنهوض  األجيييييال  مييسيييييرة  السييتييكييمييال 
القامات  استحضر  املناسبة  وبهذه  بها.. 
ولعلي  الكلية،  بها  تزخر  التي  والييكييوادر 
بهذه املناسبة أدعو باقي األقسام العلمية 
التربية  مبكتب  كزمالئهم  املييبييادرة  إلييى 
الييعييمييلييييية لييلييقيييييام مبييزيييد مييين امليييبيييادرات 
والتنمية  التطور  من خاللها  ننشر  التي 
املستدامة، وبنهاية حديثي أتوجه بالشكر 
على  العنزي  د.فييريييح  الكلية  عميد  إلييى 
لها  ودعييمييه  الفعالية،  لييهييذه  استضافته 
التربية  مكتب  لرئيس  موصول  والشكر 
الييعييمييلييييية أ.شيييعيييييييفيييان اليييرشيييييييدي وإليييي 
عملوا  الييذييين  املجهولن  اجليينييود  جميع 
أشهر ماضية من جلييان مبختلف  خييالل 

التخصصات واملهام من الكلية أو خارجها 
للقيام  نحثهم  نحن  املبادرة  بهذه  للقيام 
أن  التي نرجو  املييبييادرات  هييذه  ميين  مبزيد 
التربية  كلية  باملجتمع، ألن  ثمارها  تأتي 
األساسية رائدة بقيادة عميدها وأساتذتها 

الكرام.
نريد القمة

التربية  كلية  ألقى عميد  ومن جانبه 
ترحيبية  كلمة  العنزي  د.فريح  األساسية 

قال فيها:
عام  مدير  أشكر  أن  أود  البداية  “في 
حضوره  عييلييى  امليييضيييف  د.عيييليييي  الهيئة  
شك  بييال  احلييفييل،  لهذا  الكرمية  ورعايته 
ونحن  القمة،  إلييى  يرنو  همة  مييشييروع  أن 
نرى اليوم مكتب التربية العملية بالكلية 
لم  خطى خطوات جييدًا مهمة من خييالل 
واملؤسسات  األساسية   التربية  كلية  شمل 
املعلمن  مثل جمعية  األخييرى  التعليمية 
سينطلق  اليوم  التربية..  ووزارة  الكويتية 
موسم ثقافي ومحاضرات وندوات مقرها 
الكويتية، نشكر  املعلمن  الرئيس جمعية 
آملن  املجهود،  هييذا  على   “ همة   “ فريق 
نرى املزيد من اإلبداع في تطوير التعليم 

ومستوى التعليم بالكويت “ 
الفقرات  ميين  العديد  احلفل  وتخلل 
أداء  من  الكويت  بحب  الوطنية  الغنائية 
الييتييربييييية املييوسيييييقييييية بكلية  طييلييبيية قييسييم 

التربية األساسية..
الشخصيات  ميين  عييدد  تكرمي  مت  كما 
واجلييهييات الييتييي كيييان لييهييا بييالييغ االثييير في 
كامل  وتقدمي  املشروع  إجنيياح  على  العمل 

الدعم له.

خللال  ملللن  • نللتللطلللللع 
نللدفللع  أن  الللفللعللاللليللة 
الستكمال  أبلللنلللاءنلللا 
مللللسلللليللللرة األجللللليلللللال 

والنهوض بها
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وندوات  ومحاضرات  ثقافي  موسم  سينطلق  اليوم  العنزي:  د.   •
مقرها الرئيس “ املعلمني “

لقطات من الحفل : 
الوطني  النشيد  بعزف  احلفل  بدأ   •

من قبل الفرقة املوسيقية العسكرية 

شللايللع  اللللقلللرآنللليلللة  اآليللللللللات  قللللللارئ   •
التميمي 

التي  احلربش  أ.نفلة  احلفل  • عريفة 
اتسمت بالعفوية بتقدمي احلفل

• ألقى الشاعر محمد اخلالدي أبياتا 
عبرت عن حب الكويت 

مشرف  ملللدرسلللة  طللالللبللات  قللدمللت   •
االبتدائية فقرة ترحيبية بالضيوف 

لوحة  الللعللطلليللة  أ.إبلللراهللليلللم  أهللللدى   •
تذكارية فنية ملدير عام الهيئة 

• عرض فيديو تعريفي ملشروع “همة 
تكنولوجيا  قللسللم  عللمللل  مللن   “ الللتللربللوي 

التعليم بالكلية.
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أ. الربيعان  لـ             :
»همة« يهدف إلى إعداد وتطوير مستوى 

الطالب باعتباره معلم المستقل
مشروع همة التربوي من املشروعات التعليمية املهنية التي تقدم دورات وورش عمل تدريبية تخدم طلبة الهيئة العامة 
متميزة  مهني  تطوير  برامج  تقدمي  إل��ى  األس��اس  في  ويهدف   ، التربية  وزارة  معلمي  ،وكذلك  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 

للمعلمني مبا يلبي احتياجاتهم املهنية بشكل يحقق اجلودة الشاملة في ظل الشراكة املجتمعية بني مؤسسات الدولة .
األستاذة  همة  فريق  رئيسة  مع  اللقاء  هذا  لها  فكان  املهم  التربوي  املشروع  هذا  على  أكثر  التعرف  املستقبل” أرادت  “صناع 

مايسة الربيعان لتحدثنا أكثر عن “همة” فإلى تفاصيل اللقاء ...

أكدت أنه مشروع مهني  تربوي ينبثق من أحد 
فروع رؤية “التربية األساسية”
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الريادة املهنية
“همة  م����ش����روع  ع���ل���ى  ع���رف���ي���ن���ا   <

التربوي“؟
هو مشروع   “ التربوي  “همة  - مشروع 
من  رؤي��ت��ه  تنبثق  ت��رب��وي  مهني،  تعليمي، 
أحد فروع رؤية كلية التربية األساسية، وهي 
مستدامة،  مهنية  تنمية  بتقدمي  ال��ري��ادة 
وتؤهل  ال��ك��وي��ت��ي،  املجتمع  ت��خ��دم  وف��ع��ال��ة 
نبعت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  فيه ،  التربويني 
ف��ي تقدمي  ال��ت��ي تتلخص  ال��ف��ري��ق  رس��ال��ة 
للمعلمني  متميزة  مهني  ت��ط��وي��ر  ب��رام��ج 
مب���ا ي��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات��ه��م امل��ه��ن��ي��ة بشكل 
الشراكة  ظ��ل  ف��ي  الشاملة  اجل���ودة  يحقق 

املجتمعية.

فكرة “همة”
همة   “ فريق  فكرة  تبلورت  كيف   <

التربوي “؟
- الفكرة جاءت من زميلنا الدكتور أحمد 
الكندري، وألننا نرغب بتطوير عمل املكتب، 
وتقدمي برامج تدريبية سلوكية تنموية، لذا 
التربية  بكلية  العملية  التربية  مكتب  قام 
من  ال��ذي  املشروع  هذا  بتأسيس  األساسية 
خالله يتم توطيد ركائز العملية التعليمية 
املستدامة  التنمية  ثقافة  نشر  طريق   عن 
مهني  تطوير  برامج  وتقدمي  الطالب،  بني 
مبا  املستقبل  ومعلمي  للمعلمني  متميز 
يضمن إسهامهم بفاعلية في بناء املجتمع.

معلم املستقبل
“همة  ف����ري����ق  م�����ن  ال�����ه�����دف  م�����ا   <

التربوي“؟
إل���ى إع����داد وتطوير  ال��ف��ري��ق  - ي��ه��دف 
املستقل  معلم  باعتباره  الطالب  مستوى 
وع���ض���وا ف���ع���ااًل ب��ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع ف���ي كافة 
امل���ج���االت، وإك��س��اب��ه امل���ه���ارات احل��ي��ات��ي��ة و 
املهنية والسلوكية التي تساعده على اإلبداع 
وال��ت��م��ي��ز ف��ي ع��م��ل��ه، ورف���ع درج���ة الكفاءة 
إشراكه  خ��الل  من  وذل��ك  لديه،  الوظيفية 
في برامج تدريبية تصقل لديه هذه املهارات 

السلوكية واالجتماعية.
“همة  ف���ري���ق  أع���ض���اء  ع����دد  ك���م   <

التربوي”؟
- يبلغ عدد أعضاء فريق همة التربوي 
10 أعضاء وهم أ.مايسة الربيعان، د.أحمد 
الكندري،د.بدور الصقعبي، أ.نفلة احلربش، 
أ.عزيزة  الدعيج،  أ.ش��روق  الرندي،  أ.غدير 
احلميدان،  أ.نوف  العازمي،  أ.هدى  حسني، 

أ.نور العومي .
التي  املستهدفة  الفئات  ه��م  م��ن   <

يستهدفها الفريق؟
نستهدفها  التي  الفئات  إن  بالواقع   -
وهم  فئتان ،  ه���ي  ه��م��ة  ل��ف��ري��ق  ك��أع��ض��اء 
اإلعداد  ط��ور  ف��ي  ال��ذي��ن  املستقبل  معلمو 
واالستعداد لدخول ميدان العمل التربوي، 

والفئة الثانية هم معلمو وزارة التربية.
صقل شخصية املعلمني

يتبناها  ال��ت��ي  األن��ش��ط��ة  ه��ي  م��ا   <
الفريق؟

- إن األنشطة التي يقدمها الفريق عبارة 
عن دورات تدريبية وورش ومحاضرات نعمل 
املعلمني  شخصية  صقل  على  خاللها  من 

ومعلمني املستقبل وتنمية مهاراتهم.

وزارات  م��ع  تعاونكم  ع��ن  حدثينا   <
الدولة احلكومية؟

أواصر  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  ن��ح��رص  -  نحن 
املختلفة،  ال��دول��ة  م��ؤس��س��ات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
واستطعنا حتقيق إجناز غير مسبوق بالسنة 
 “ همة   “ فريق  قدم  الله-  -بفضل  املاضية 
مدارس  إح��دى  ف��ي  تعليمي  ثقافي  أس��ب��وع 
محافظة حولي التعليمية تضمن األسبوع 
الثقافي على 15 ورشة تدريبية، أقيمت على 
أي��ام في كل يوم ثالث ورش، ش��ارك فيها   5
حديثو  واملعلمون  العملية  التربية  طالبات 

التخرج.
ال�����رع�����اة وال����داع����م����ون  > م����ن ه����م 

النطالق فريق “همة التربوي “؟
الرعاة  أش��ك��ر  أن  أود  املناسبة  ب��ه��ذه   -
من  النابع  ال��دع��م  كافة  لنا  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
التربوي،  “همة”  م��ش��روع  ب���دور  إمي��ان��ه��م 

التمويل  بيت  وه��م  للمجتمع،  يقدمه  وم��ا 
اجلوية  واخلطوط  بوبيان،  وبنك  الكويتي، 

الكويتية.

دعم كبير
> هل هناك دعم مقدم لكم من قبل 

إدارة الهيئة؟
إلدارة  بالشكر  ألت��ق��دم  ف��رص��ة  ه���ذه   -
تقدمه  ال���ذي  الكبير  ال��دع��م  على  الهيئة 
الذي بدوره  أعرب عن  العام  باملدير  ممثلة 
الفريق كونه  تقديره وشكره جلهود أعضاء 
التربوية،  العملية  يخدم  تطويريًا  مشروعًا 
إلى  باإلضافة   ،2035 كويت  رؤي��ة  ويحقق 
ال���ق���رارات ال��ت��ي أص���دره���ا، وس��ه��ل��ت علينا 
عمل الفريق، فقد سخر الصعوبات أمامنا 
باقي  مع  بلجان مشتركة  العمل  من خالل 

إدارات الهيئة.
> ح��دث��ي��ن��ا ع���ن ف��ع��ال��ي��ات م��ش��روع 

املوسم؟ التربوي“ لهذا  “همة 
مشروع  فعاليات  حفل  ان��ط��الق  بعد   -
“همة” الذي أقيم برعاية مدير عام الهيئة 
التدريب  و  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 
د.علي املضف، وبحضور عميد كلية التربية 
ف��ه��و بداية  ال��ع��ن��زي  األس���اس���ي���ة د.ف���ري���ح 
فبراير  لشهر  امل��ش��روع  فعاليات  النطالقة 
تدريبية،  دورات  خ��الل  من  وأب��ري��ل  وم��ارس 
وأسبوع ثقافي بالتعاون مع جمعية املعلمني 
يشارك فيها نخبة من املتميزين في مجال 
التدريب من أجل حتقيق األهداف املرجوة 

من املشروع.

خ���الل���ه  م������ن  ي����ت����م   •
العملية  ركائز  توطيد 
التعليمية بنشر ثقافة 
التنمية املستدامة بني 

الطالب



“ من رؤية  “ كويت جديدة  انطلقت رؤية  
سامية لدولة  الكويت بحلول عام 2035, غايتها 
أن تصبح مركز ماليا  وجتاريا جاذبا لالستثمار 
“ كويت  رؤية  وترتكز  اخلاص,  القطاع  بقيادة 
أهمها,  أساسية,  محاور  خمس  “ على  جديدة 
محور  “االقتصاد املعرفي“ لتطوير االقتصاد 
من  الالزمة  القواعد  بناء  اجت��اه  في  الكويتي 
في  دوره����ا  تشكيل  م��ن  ال��ك��وي��ت  مت��ك��ن  أج���ل 
والتي  املعرفة,    على  القائم  العاملي  االقتصاد 
الرابعة,  الصناعية  ال��ث��ورة  ل��دخ��ول  تهيئنا 
وذلك من خالل تطوير العنصر البشري الذي 

املعرفي,حيث  االق��ت��ص��اد  رك���ائ���ز  أه���م  مي��ث��ل 
احلقيقية  ال��ث��روة  ال��ب��ش��ري  امل���ال  رأس  يعتبر 
لرفع  واالبتكار  اإلبداع  أساس  باعتباره  لألمم 

القدرة التنافسية للدول.
التعليم  ون��ظ��م  امل���واه���ب  ت��ط��وي��ر  أن  ك��م��ا 
للتنمية  وضمانة  مفتاح  الشخصية  واملهارات 

في العالم .
دولة  في  التنموية  اخلطط  انطلقت  ولذا 
االستثمار  أن  هي  أساسية  قاعدة  من  الكويت 
حتقيق  مسؤولية  متليها  ض���رورة  البشر  ف��ي 
وتعد   ,2030 امل��س��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  أه�����داف 

 , التنموية  األول��وي��ات  م��ن  البشرية  التنمية 
والتي تهدف إلى بناء رأس مال بشري إبداعي 
لالقتصاد  االبتكارية  ال��ق��درة  رف��ع  على  ق��ادر 
ال��ك��وي��ت��ي,  وذل���ك ب��اك��ت��س��اب األف����راد املعرفة 
واملهارات وقدرات اإلبداع واالبتكار وخلق قوى 
عوائدها  تنعكس  وتنافسية  منتجة  عاملة 

باإليجاب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
لألستاذة  احل��دي��ث  ك��ان  املنطلق  ه��ذا  م��ن 
أمل املطيري – مدير إدارة التنمية البشرية – 
خالل احملاضرة التي قدمتها في كلية التربية 

األساسية.

ا.أمل المطيري :
نسعى إلى تعليم ذي جودة شاملة قادر 

على ربط مخرجاته بسوق العمل

 خالل احملاضرة التي قدمتها في كلية التربية األساسية
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التنمية  في  جديدة  كويت  مالمح 
البشرية

االقتصاد  تنويع  ف��ي  امل��س��ت��دام  ال��رف��اء 
ينعكس  وال��ذي  التنمية،  أولويات  من  تعد 

إيجابا على الوطن.
مبا أن النفط متقلب غير ثابت، فيعد 
االقتصاد  على  واالعتماد  امل��واط��ن  متكني 
املعرفي، وإعطاء القدرة على االبتكار على 
املدى الطويل وبالذات للطلبة فمن املمكن 
في  ت��دخ��ل  وطنية  منتجات  يخترعوا  أن 

سوق العمل وتصل إلى األسواق العاملية.
ودخول القطاع اخلاص مهم ألن هناك 
استنزاف للموارد البشرية واخلدمات التي 
تقدمها احلكومة، ومن ثم يؤدي إلى ضغط 

في ميزانية الدولة.

لتمكن  ت��ت��خ��ذ  ال���ت���ي  اخل����ط����وات 
املواطن من دخول سوق العمل 

لتمكني املواطن من دخول سوق العمل 
البد أن تكون البداية من التعليم، والتعليم 
ربط  ق��ادرة على  إل��ى ج��ودة شاملة  يحتاج 
والتي  العمل،  س��وق  مب��دخ��ات  مخرجاته 
بالقطاع  رب��ط��ه  إل���ى   2035 رؤي���ة  تسعى 
اخلاص من خال تخصصات علمية مهنية 

يحتاجها القطاع.

بالنسبة   2025  –  2020 رؤي������ة 
للتنمية البشرية

اب���ت���داء م��ن ه���ذا ال���ع���ام، ومل����دة خمس 
س���ن���وات س��ت��ك��ون اخل��ط��ة أس��اس��ه��ا محور 
ربط  إل��ى  وال��ت��ي حتتاج  امل��واط��ن،  لتمكني 
لدى  العمل  قدرة  تعزيز  في  تساهم  برامج 

مخرجات  لربط  سياسة  ووضع  املواطنني، 
تشكيل  مت  وق��د  العمل،  س��وق  مع  التعليم 
 “ التعليم  مخرجات  ملناقشة  عليا  جلنة 
للتعليم  العامة  الهيئة   – الكويت  جامعة 
ربطها  وكيفية   ،“ وال��ت��دري��ب  التطبيقي 

بسوق العمل.
اخل��ط��ة ال��ق��ادم��ة س���وف ت��ك��ون محورًا 
لتمكني املواطن، وهناك برامج لتعزيز قدرة 

املواطنني واملؤسسات.
تناغم مخرجات التعليم مع احتياجات 
حيث  سياسة  وض��ع  مت  وق��د  العمل  س��وق 
مخرجات التعليم تتناسب مع سوق العمل، 
مناقشة  فيها  ي��ت��م  عليا  جل��ن��ة  ت��وف��ر  ومت 
م��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن م��خ��ت��ل��ف جهات 
الدولة للتعليم “ جامعة الكويت – الهيئة 
 “ وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم  ال��ع��ام��ة 

وربطها بسوق العمل.
ب��اإلض��اف��ة ال���ى أن ه��ن��اك س��ي��اس��ة في 
اخلطة مختصة مبخرجات التعليم بحيث 
تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وسوف 
آلية  من خال  السياسات  هذه  تنفيذ  يتم 

العمل.

املال  رأس  ت��واج��ه  التي  التحديات 
البشري اإلبداعي...

إقليميا  الكويت  دول��ة  ترتيب  تأخر   -
وعامليا فيما يتعلق مبؤشرات التعليم العام 
التعليم  “جودة  م���ؤش���رات  م��ث��ل  وال��ع��ال��ي 
وذلك   ،“ التعليم  نظام  ج��ودة  االب��ت��دائ��ي، 

نتيجة لوجود فجوات :
التعليم  على  االن��ف��اق  هيكل  ارت��ف��اع   -
العام : حتيز االنفاق احلكومي املرتفع على 

الرواتب  على  لإلنفاق  احلكومي  التعليم 
واألجور، مع ضعف االنفاق على األنشطة 
األخرى املكملة للتعليم، مثل تطوير الكتب 
واملناهج وطرق التدريس واملعلم، والوسائل 
التعليمية، حتسني مناخ التعليم، واألنشطة 
املدرسية، خاصة الاصفية “خارج الفصل 

“ وتوسيع نطاقها.
- ض��ع��ف ك��ف��اءة امل��ع��ل��م: ت��ش��ي��ر بعض 
الدراسات إلى أن البرامج املرتبطة بتدريب 
إلى  حتتاج  اخل��دم��ة  وأث��ن��اء  قبل  املعلمني 
التعليم  نوعية  لتحسني  وإص���اح  تقييم 
التلقني  أس��ل��وب  ب��رز  ب��ال��دول��ة، كما  ال��ع��ام 
أس��ال��ي��ب تنمية  أك��ب��ر م��ن  واحل��ف��ظ بشكل 
واملناقشة،  التفكير  على  التلميذ  ق���درات 
إل��ى ج��ان��ب ضعف االه��ت��م��ام بإكساب  ه��ذا 
واملستمر  ال��ذات��ي  التعلم  م��ه��ارات  املعلمني 
ملواكبة أفضل املمارسات في طرق وأساليب 

التدريس.
- ع���دم ات��س��اق امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة مع 

ال��دراس��ي��ة  امل��ن��اه��ج   -
املكونات  إل��ى  تفتقر  
األس������اس������ي������ة ال����ت����ي 
تنمية  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل 
م��ه��ارات اإلب���داع لدى 

التالميذ

- بعض الدراسات تشير إلى أن برامج تدريب املعلمن قبل وأثناء 
اخلدمة حتتاج إلى إصالح
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الدراسية  املناهج  تفتقر   : الدولية  املعايير 
إل��ى امل��ك��ون��ات األس��اس��ي��ة ال��ت��ي تعمل على 
واإلبداع  التفكير  وم��ه��ارات  ق���درات  تنمية 
إكسابهم  إل����ى  إض���اف���ة  ال��ت��ام��ي��ذ  ل����دى 

احلياتية  امل����ه����ارات 
واالج������ت������م������اع������ي������ة 
التحليلية  وامل��ه��ارات 
ل������ل������ت������ع������ام������ل م����ع 
حيث  امل����ع����ل����وم����ات، 
الى  الدراسات  أشارت 
حتصيل  درج������ة  أن 
جميع  ف��ي  التاميذ 
التعليمية  امل���راح���ل 

في  منه  أعلى  والتذكر  املعرفة  في مستوى 
مستوى التفكير وتوظيف املعرفة. 

التخصصات  ن��ح��و  ال��ت��وج��ه  ض��ع��ف   -
الطاب  توجه  استمرار  ياحظ   : العلمية 
انعكس  ما  وهو  األدبية،  التخصصات  نحو 
على نسبة خريجي القسم األدبي باملرحلة 
دراسة  في  الضعف  ياحظ  كما  الثانوية، 
الرياضيات والعلوم على الرغم من النقص 
ف���ي امل���ع���روض م���ن ق����وة ال��ع��م��ل ف���ي تلك 

التخصصات.
املصادر  اس��ت��خ��دام  ف��ع��ال��ي��ة  ض��ع��ف   -
مستوى  ارت��ف��اع  رغ���م  امل��ت��اح��ة  التعليمية 

اإلنفاق على التعليم.

رخصة املعلم..
لتطوير  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  ت��ب��ن��ى  ل����ذا، 
التربية  وزارة  ه��ي��اك��ل  اح���د  وه���و  التعليم 
يضمن  “والذي  امل��ع��ل��م  “رخصة  م��ش��روع 
دخول معلمني ذوي كفاءة عالية للمدارس 
وتدريبهم، ملا له من تأثير كبير على جناح 

املنظومة ككل، للنهوض بالعملية التعليمية، 
للتكنولوجيا  بأن  االعتبار  مع األخذ بعني 
الذي  األلفية  جيل  على  ملموسا  تأثيرا 
السابقة  األج���ي���ال  م��ن  غ��ي��ره  ع��ن  يتميز 

بالتفاعل مع الوسائل التكنولوجية،العمل 
التوجيه  ال��ى  واحل��اج��ة  التشاركي  كفريق 
دون التلقني والتفاعل في بيئة آمنة تضمن 

له إمكانية اخلطأ.
للمجلس  العامة  األمانة  أدرج��ت  لهذا 
مشاريع  وال��ت��ن��م��ي��ة  للتخطيط  األع���ل���ى 
التعليم  إدم������اج  ع��ل��ى  ت��ش��ج��ع  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

اإللكتروني.

 ب��ت��ح��س��ن امل���خ���رج���ات.... وج���ودة 
التعليم العالي

وبرامجها  السبعة  ال��رك��ائ��ز  تستهدف 
إلى حتسني ترتيب دولة الكويت في جميع 
ال�  ال��دول  ضمن  لتكون  الدولية  امل��ؤش��رات 
في  خاصة   .2035 ع��ام  بحلول  األول   35
مؤشرات ركيزة رأس مال البشري اإلبداعي، 

وذلك من خال :
التعليم  مخرجات  مستوى  حتسني   -
ال���ع���ام، وذل����ك م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر املناهج 
ورفع  املدرسية،  البيئة  وحتسني  الدراسية 

مستوى كفاءة املعلم من أجل تطوير طرق 
الكفايات  الطلبة  إك��س��اب  نحو  ال��ت��دري��س 
الازمة لتنمية التفكير اإلبداعي ومهارات 
حل املشكات، وتنمية امليول العلمية وقيم 
إدارة  دور  وتعزيز  العمل، 
في  التعليمية  املؤسسات 
استخدام  فعالية  زي����ادة 
التعليمية  امل������ص������ادر 

املتاحة.
التعليم  رفع ج��ودة   -
ال��ع��ال��ي م��ن خ���ال احلد 
الطابي  االزدح������ام  م���ن 
داخ���������������ل امل������ؤس������س������ات 
دراسية  أماكن  توفير  طريق  عن  اجلامعية 
امل��ت��زاي��دة من  األع����داد  تستوعب  إض��اف��ي��ة 
نسبة  م��ن  وال��رف��ع  العالي،  التعليم  ط��اب 
من  وذلك  العمل،  سوق  احتياجات  تغطية 
خال تنويع التخصصات اجلامعية وفق ما 

يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
الثالثة  اإلمن��ائ��ي��ة  اخل��ط��ة  وت��ض��م��ن��ت 
“تعزيز  ب��رن��ام��ج   2020-2025 ال��ق��ادم��ة 
التي تهدف   “ واملؤسسات  املواطنني  قدرات 
إلى الوصول لنظام تعليمي مبستوى عاملي، 
السياسات،  من  مجموعة  خال  من  وذلك 
أهمها : حتسني منظومة التعليم الوطني 
شاملة املناهج الدراسية، ومهارات املعلمني، 
في  التعليم  وت��ط��وي��ر  التعليم،  وأس��ال��ي��ب 
لتحسني  وذل��ك  املبكرة،  الطفولة  مرحلة 
العلوم  تعلم  وتشجيع  املدرسي،  االستعداد 
والرياضيات  وال��ه��ن��دس��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للقيادة نحو اقتصاد املعرفة وعقد شراكات 

أكادميية مع مؤسسات دولية مرموقة. 
 كل ذلك تهدف من خاله الرؤية إلى 

من  الرغم  على  والعلوم  الرياضيات  دراس��ة  في  الضعف  يالحظ   -
النقص في املعروض من قوة العمل

أفضل  ب��ص��ورة  ال��ش��ب��اب  التعليم إلع���داد  ن��ظ��ام  إص���اح 
ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة 

العمل الوطنية،

جودة  لتحسني  للباد  التحتية  البنية  وحتديث  تطوير 
املعيشة جلميع املواطنني، باستثمار يزيد عن 11 في املئة.
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حتسني ترتيب دولة الكويت في مؤشر رأس 
 35 ال���  ال���دول  لتكون ضمن  البشري  امل��ال 

األولى بحلول عام 2035.

جتربة سنغافورة..
طاب سنغافورة أحرزوا أفضل النتائج 
ب��ني دول العالم  ال��ري��اض��ي��ات وال��ع��ل��وم  ف��ي 
خال  ال��دول��ي��ة  التقييمات  مختلف  ف��ي 
بدون  ي��دل  مما  األخ��ي��رة،  العشر  السنوات 
آخذ  البلد  بهذا  التعليمي  النظام  أن  شك 
بزمام العوامل التي تضمن اجلودة العالية 
السياسات  مؤسسي  مخرجاته،باقتناع  في 
اإلنفاق  بضرورة  سنغافورة  في  التعليمية 
ومواكب  تعليمي متطور  منهج  توفير  على 
لأللفية اجلديدة، مع بنية حتتية متوافقة 
املعمارية  ال��ه��ن��دس��ة  م��ع��اي��ي��ر  أع���ل���ى  م���ع 
التعليمية  ال��س��ي��اس��ات  وأك��ث��ر  ل��ل��م��دارس، 
فعالية. لذلك اهتم املعهد الوطني للتربية 
في سنغافورة بتقدمي محتوى تطوير مهني 
التدريس  في  العاملة  للقوة  اجل��ودة  عالي 
ساعة  مئة  على  العمل  ويستمر  ب��ال��ب��اد 

سنويا.

والتعليم  املبكرة  الطفولة  تنمية 

الشامل...

التركيز على  زيادة  الكويت تعتزم  دولة 
جودة التعليم وبناء القدرات املؤسسية في 
الدولي.  البنك  من  املدعومة  إصاحاتها 
ال���ذي أك��د أن ال��ك��وي��ت حت��ت��اج ال��ى حتليل 
تنمية  ح��ي��ث  م��ن  احل��ال��ي  ل��ل��وض��ع  عميق 

الطفولة املبكرة والتعليم الشامل. 
على  يشمل  التعليم  إص��اح  وبرنامج 
الكفاءات  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  م��ن��اه��ج  إدخ������ال 
موائمة  بيئة  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ام  التعليم  ف��ي 
أن  من  امل��دارس  ومتكني  الفعال،  للتدريس 
أنظمة  وتعزيز  للتعلم  نشطة  مراكز  تكون 
على  املبنية  ال���ق���رارات  وات��خ��اذ  امل��س��اءل��ة، 

األدلة. 

35

احلد  خالل  من  العالي  التعليم  ج��ودة  رفع   -
املؤسسات  داخ����ل  ال��ط��الب��ي  االزدح������ام  م���ن 

اجلامعية

- حتسن ترتيب الكويت في مؤشر رأس املال 
عام  األول��ى   35 ال�  ال��دول  من  لتكون  البشري 

2035
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د. الحنيان لـ    :
نسعى لربط » الدارسات التجارية« بسوق 

العمل  كالبنوك والجهات األكاديمية 

التي  الكليات  أه��م  م��ن  التجارية  ال��دراس��ات  كلية  تعد 
واملالية  اإلداري����ة  التخصصات  ف��ي  وطنية  عمالة  ت��خ��رج 
سوق  يحتاجها  التي  والقانونية  واملعلوماتية  واحملاسبية 
الكويت  لتكون   2035 لسنة  الكويت  رؤي��ة  ظل  في  العمل 

مركزا جتاريًا وماليًا. 

الطالب  أن  اعتبارها  في  الكلية  تضع  املنطلق  هذا  ومن 
هو محور العملية التعليمية، وهو فيما بعد اخلريج املؤهل 
واملدرب خلدمة هذا الوطن، لذا كان لنا لقاء مع عميد كلية 
الدراسات التجارية د. أحمد احلنيان ليحدثنا عن الكلية، 

وتطوير املناهج والبرامج فيها،فإلى تفاصيل اللقاء...

تطوير  أن  أك�����د 
واملناهج  البرامج 
م���ن األس���اس���ي���ات 
للعملية  امل��ه��م��ة 

التعليمية

36
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تطوير املناهج
> ح���دث���ن���ا ع����ن ت���ط���وي���ر ال���ب���رام���ج 

واملناهج في كلية الدراسات التجارية؟
وامل����ن����اه����ج من  ال����ب����رام����ج  ت���ط���وي���ر   -
العملية  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ه���م���ة  األس����اس����ي����ات 
التجارية،  ال��دراس��ات  كلية  في  التعليمية،  
ومي����ر ت��ط��وي��ر ال���ب���رام���ج مب���راح���ل جتديد 
جتديد  في  كونها  نفسها  العلوم  على  بناء 
العمل،  س��وق  واحتياجات  مستمر  وت��ط��ور 
ف���ي ق��س��م احل���اس���ب اآلل����ي وه���ن���اك توجه 
يتوافق  مبا  اآلل��ي  احلاسب  منهج  لتطوير 
مع التكنولوجيا والتطورات احلديثة كأمن 
البرمجيات  وتصميم  وامللتميديا  البيانات 

على املوبايل، وفي قسم اإلدارة هناك توجه 
كالتسويق   مختلفة  ت��خ��ص��ص��ات  ل���وج���ود 
وال��ت��م��وي��ل ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات وأي��ض��ًا قسم 
القانون، ونسعى دائما للتطوير املستمر ملا 
له من تأثير  الجتذاب الطلبة  لالنخراط 
الدراسات  كلية  ف��ي  العلمية  األق��س��ام  ف��ي 

التجارية.  

تعاون أكادميي
مؤسسات  م���ع  ت���ع���اون  ه��ن��اك  ه���ل   <

االعتماد األكادميي؟
أكادميية  م��ع  للتعاون  توجه  هناك   -  
ونحن  ال��ق��ان��ون  لبرنامج  أك��ادمي��ي  ب��اري��س 

القانون  لبرنامج  أكادميي"  "باريس  مع  للتعاون  توجه  هناك   •
ونحن بصدد اتخاذ اإلجراءات

رغ���ب���ة  س����ن����ط����رح   •

ف����ي ن������زول "إع������ان" 
هيئة  عضو  لوظيفة 
جلميع  ال����ت����دري����س 
ال����ت����خ����ص����ص����ات ف��ي 

الكلية
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بصدد اتخاذ اإلجراءات، وأيضا هناك تعاون 
مع مؤسسات االعتماد  األكادميي في قسم 
احلاسب اآللي، ونحن بصدد االطالع على 
الشروط، وتعبئة النماذج الالزمة للحصول 
فخر  األكادميي  فاالعتماد   االعتماد،  على 
للحصول  ت��س��ع��ي  تعليمية  م��ؤس��س��ة  ل��ك��ل 

عليه.

التعيني والبعثات
> ما اجلديد عن التعيني والبعثات؟
- سنطرح رغبة في نزول إعالن لوظيفة 
التخصصات  لكافة  التدريس  هيئة  أعضاء 
في الكلية، وذلك لسد النقص املوجود، ومت 
االنتهاء من إعالن بعثات دراسية خلريجي 
الشروط  ع��ل��ى  للحاصلني  ال��ب��ك��ال��وري��وس 
على  للحصول  للبعثات  للتقدمي  ال��الزم��ة 

درجة املاجستير في تخصصات الكلية.

نشاطات الطلبة
في  الطلبة  نشاطات  أه��م   هي  ما   <

كلية الدراسات التجارية.
- الطالب هو محور العملية التعليمة، 

الطالبية  األنشطة  لزيادة  نسعى  فإننا  لذا 
لتعزيز  الطالبية  امل��ب��ادرات  على  والتركيز 
التطوعي  ب��ال��ع��م��ل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ف��اه��ي��م 
واخليري، وأيضا على املشروعات الصغيرة، 
وري���������ادة األع�����م�����ال م����ن خ������الل م����ق����ررات 
املسابقات  في  واملشاركة  الصغيرة،  املشاريع 
العلمي هناك  البحث  التشجيعية، كما في 
والفنون  ال��ث��ق��اف��ي  امل��ل��ت��ق��ي  ف���ي  م��ش��ارك��ة 
ومقررات  ال��ري��اض��ي��ة،  واألل���ع���اب  املختلفة 
العمل  في  اخلبرة  ألخذ  امليداني  التدريب 
اخلاصة  املختلفة  ال���دول���ة  م��ؤس��س��ات  ف��ي 

والعامة.

سوق العمل والكلية
ال��ك��ل��ي��ة بسوق  م����اذا ع���ن ع��اق��ة   <
ال���ع���م���ل، وه�����ل ه���ن���اك ات���ف���اق���ي���ات مع 

مؤسسات تعليمية في دولة الكويت؟
- نسعى لربط كلية الدارسات التجارية 
كالبنوك  ع��م��ل،  ك��ج��ه��ات  ال��ع��م��ل   ب��س��وق 
ونحن  تعليمية،  أكادميية  أو جهات  وغيرها 
كلية  م��ع  تعليمية  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  أم���ام 
القانون الكويتية العاملية KILAW  حتى 

بشروط  القانون  خريجي  طلبة  قبول  يتم 
أقل من السابق ليستطيع اخلريج استكمال 
ال��ب��ك��ال��وري��وس، وش��ب��ه ات��ف��اق م��ع جامعتي 
AUK – ACK  في عملية تسهيل قبول 
خريجي الكلية من خالل معادلة الوحدات، 
املقررات  ل��ت��واف��ق ودم����ج  ن��س��ع��ى  أن��ن��ا  ك��م��ا 
التعليمية مع اجلهات األكادميية التعليمية 
وبسهولة  الطالب  يستطيع  حتى  األخ��رى 
ون��ت��وج��ه الستحداث  ال���دراس���ة،  اس��ت��ك��م��ال 
التخصصات  لبعض  البكالوريوس  برامج 

في كلية الدراسات التجارية.
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زي����ادة  إل����ى  • ن��ط��م��ح 
الطابية  األن��ش��ط��ة 
ل����ت����ع����زي����ز م���ف���اه���ي���م 
ال����ع����م����ل ال���ت���ط���وع���ي 

واخليري



الفترة  ه����ذه  ف���ي  ال���م���واط���ن���ون  ي���خ���وض 
اختبارًا  الحبيب  وطننا  ت��اري��خ  م��ن  الحرجة 
صعبًا، فعليهم جميعًا إثبات أحقيتهم بحمل 
بذلت  التي  قيادته  خلف  واالصطفاف  شارته 
وت���ب���ذل ال��غ��ال��ي وال��ن��ف��ي��س م���ن أج���ل توفير 
مناحي  شتى  ف��ي  الكامل  وال��دع��م  الحماية، 
مما  يسير  ج��زء  ول��و  ل��رد  األوان  وآن  الحياة، 

أنعم الله به علينا من خيرات هذا الوطن.
ال��م��واط��ن��ي��ن ال  ن��ق��ول إن معظم  ول��ل��ح��ق 
يتوانون أبدًا في بذل كافة الجهود التطوعية 
نعانيه  م��ا  ظ��ل  ف��ي  الحبيب  ب��ل��دن��ا  ل��خ��دم��ة 
فيها  نواجه  التي  الفترة  ه��ذه  خ��ال  جميعًا 
المتقدم  ال��ع��ال��م  دول  م��ع��ظ��م  ف��ش��ل��ت  ع����دوًا 
لحمتنا  بفضل  ق���ادرون  لكننا  مواجهته،  في 
الوطنية، وعزيمتنا األبية أن نقف وقفة رجل 
التي  واحد وأن نذود عن هذه األرض الطيبة 

لم تبخل علينا أبدا.
ومع المعاناة التي نعيشها يوميًا في ظل 
المنزلي  وال��ح��ج��ر  ال��ج��زئ��ي  ال��ت��ج��وال  حظر 
ت��ت��س��رب ال��س��ع��ادة إل���ى ن��ف��وس��ن��ا ون��ح��ن نرى 
كل  غفيرة  ب��أع��داد  تطوعوا  وق��د  المواطنين 
في موقعه لخدمة الوطن، وتقديم أقصى ما 

فرضت  ممن  نأمل  لكننا  فعله،  يستطيعون 
ضمن  يكونوا  أال  المعيشية  الظروف  عليهم 
الفرق التطوعية أن يلزموا منازلهم، ويضربوا 
أروع األمثلة في حب هذا الوطن ألن البقاء في 
المجتمعي  التباعد  على  والحفاظ  المنزل، 
الحاسمة  المواجهة  م��ن  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 
مع فيروس كورونا المستجد من أهم األفعال 
الجهود  بكافة  ،وتدفع  نفعًا  تجدي  قد  التي 
إلى األمام خطوات وخطوات، وتقربنا جميعًا 
هذا  على  نصرنا  وإع���ان  النهاية،  خ��ط  م��ن 
العالم  دول  من  العديد  عجزت  ال��ذي  ال��وب��اء 
عن الوقوف أمامه... لكننا قادرون بفضل الله، 
وبفضل اصطفافنا خلف قيادتنا الحكيمة أن 
فقد  علينا  بغريب  ليس  وه��و  النصر،  نحقق 
استشعرنا حاوته من قبل عندما وقفنا نفس 
أراضينا،  على  غاشم  ع��دوان  وجه  في  الوقفة 
نسأل  النصر..  فرحة  بتذوق  جميعًا  وسعدنا 
وأن  بالنجاح،  جميعًا  جهودنا  تكلل  أن  الله 
أكثر  نكون  وأن  العصيبة،  الفترة  هذه  نتجاوز 

قوة وتوحدًا في وجه أي مخاطر تحدق بنا.

من أجل الكويت .. »خلك في البيت«

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير
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“التمريض”
.. مالئكة الرحمة في 

إهاب البشر

النبيلة  اإلنسانية  املهن  من 
وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  التي 

اإلنسان بصحة  

التي  النبيلة  اإلن��س��ان��ي��ة  امل��ه��ن  م��ن  ال��ت��م��ري��ض  مهنة 
على  واحلفاظ  اإلن��س��ان،  بصحة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
نسبة  الرحمة”  “مالك  امل��م��رض  ع��ل��ى  وأط��ل��ق   ، ح��ي��ات��ه 

لدوره الذي يقوم به مبعاجلة املرضى.
وق����د ع��رف��ت م��ه��ن��ة ال��ت��م��ري��ض م��ن��ذ ق����دمي ال���زم���ن ، 
بعض  عرفت  وسلم  عليه  الله  صلى  ال��رس��ول  عهد  ففي 
ال��ص��ح��اب��ي��ات ح��ب��ه��م وت��ط��وع��ه��م ف���ي م��ع��اجل��ة جرحى 
الله  رض��ي  األسلمية  سنان  أم  الصحابية  مثل  ال��غ��زوات 
حديث  روت  وق��د   ، خيبر  غ��زوة  ف��ي  تطوعت  التي  عنها 
“فقالت:  وال��س��الم  ال��ص��الة  عليه  الله  رس��ول  وب��ن  بينها 
عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلروج إلى 
وجهك  في  معك  أخرج  الله  رسول  يا  فقلت:  جئته  خيبر 
كانت  إن  واجل���ري���ح.  امل��ري��ض  وأداوي  ال��س��ق��اء،  أف���رز  ه���ذا 
صلى  الله  رس��ول  فقال  الرحل،  وأبعد  تكون،  وال  جراحا، 
الله عليه وسلم أخرجي على بركة الله، فإن لك صواحب 
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شئت  ف��إن  غيرهم،  وم��ن  قومك  من  لهن  وأذن��ت  كلمتني  قد 
فمع قومك، وإن شئت فمعنا، ومعك، قال: فكوني مع أم سلمة 

زوجتي، قالت فكنت معها”.
فاملمرض جزء مهم في أي مستشفى ، وهو ال يقل أهمية 
عن الطبيب.  فهو يقوم مبتابعة مراحل عالج املرضى التي 
يوصي بها الطبيب. ويجب على املمرض أن يقوم بواجباته 
العالجية للمرضى ، وتوفير جميع سبل الراحة واالطمئنان 

مدار  على  املستشفى  في  تواجده  فترة  خالل  املريض  على 
الساعة دون ملل أو تقصير ، وفي الوقت احلالي تعتبر مهنة 
التمريض من أبرز التخصصات النادرة التي يحتاجها سوق 
املستقبل  صناع  مجلة  أج��رت  امل��وض��وع  ه��ذا  وح��ول  العمل، 
العديد  فيه  استعرضت  التمريض  كلية  طلبة  مع  حتقيقًا 
اإلنسانية.. فإلى  املهنة  بهذه  املتعلقة  املهمة  النقاط  م��ن 

التفاصيل..

مهنة دقيقة
> ف��ي ال��ب��داي��ة ق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة ملياء 
العثمان إن التمريض مهنة دقيقة حتتاج 
إلى علم واسع في مجاالت الطب، مضيفة 
أنها لم تكن لديها أي معلومات عن مهنة 
املسؤولة  املهنة  هي  أنها  التمريض سوى 
أني  اهتمامي  وك��ان  األدوي���ة،  إعطاء  عن 
أتعلم مهنة مفيدة للمجتمع، ولكن بعد 
الدراسة اكتشفت أنها مهنة دقيقة جدًا، 
كل مجاالت  في  واس��ع  إل��ى علم  وحتتاج 

الطب.

تخصصات التمريض
وع���ن ت��خ��ص��ص��ات ال��ت��م��ري��ض ذكرت 
بعضها  ت��ك��م��ل  امل����ق����ررات  أن  ال��ع��ث��م��ان 
البعض فهي تهيئ الطالب وتعده لدراسة 
التشريح وجسم اإلنسان  املهنة بدءًا من 
ووظائف األعضاء وأخيرا األمراض، ومن 
ثم يسهل على الطالب أن يكون على علم 
وتكون  للمريض،  رعاية  من  يقدمه  مبا 
علمية،  أس��س  على  مبنية  الرعاية  ه��ذه 
ك��م��ا أن ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال��ت��وس��ع في 
الطالب،  م��دارك  يوسع  التمريض   علم 

ويصقل خبراته الوظيفية واملهنية.
للطلبة  نصيحة  العثمان  ووج��ه��ت 
بتخصص  االل���ت���ح���اق  ف����ي  ال���راغ���ب���ن 
االطالع  عليهم  يجب  ب��أن��ه  التمريض 
وقراءة توصيف املقررات التي يتم تدريسها 
في الكلية،وهي متوفرة بكل التفاصيل في 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  موقع 
لديهم  ليكون  وذلك  التمريض،  كلية   –

العدد الخامس -يناير   2020

كلية التمري�ض

واسع  علم  إلى  حتتاج  دقيقة  وظيفة  • العثمان: 
كبير الجتهاد  وكذلك  الطب  مجاالت  في 

مختلفًا  شيئًا  »التمريض«  وجدت  الشمري:   •
مت���ام���ا ف��ه��ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى اإلن��س��ان��ي��ة ب��درج��ة 

لية عا
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فكرة شاملة عن هذا التخصص.
أكدت  املستقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا  آم��ال��ه��ا  وح����ول 
العثمان أنها تأمل في أن تكتسب العديد من اخلبرات 
السريرية  خالل دراستها، وبعد تخرجها كما تأمل في 
حيث  والدكتوراه  املاجستير  العليا  الدراسات  إكمال 
املمرض  وم��ه��ارات  املهنة  لتطوير  مهمة  فرصة  إنها 

ومساعدته في تقدمي الرعاية األفضل للمريض.   

شعارها اإلنسانية
> من جهته أكد الطالب عبد العزيز الشمري أنه 

قبل الدراسة كان ينظر إلى مهنة التمريض كوظيفة 
العميق  وجد  التفكير  الكويت، لكن بعد  طاردة في 
أنها شيء مختلف متاما فهي تعتمد على اإلنسانية. 
إذا كنت شخصًا حتب أن تساعد الناس، وأن تختلط 
أفضل  فهذا  وأعمارهم  أطيافهم  بكافة  الناس  مع 
مجال لك، كما أشار إلى أن مقررات التخصص تضم 

تقريبًا %40 منها تخصصات طبية وعلمية.
عبد  الطالب  أك��د  املهني  ملستقبله  رؤيته  وح��ول 
من  العمل  إل��ى  وال��ت��وج��ه  التخرج  بعد  أن��ه  العزيز 
املمكن أن يجد صعوبة في املسميات فالكلية تخرج 

أن  بعد  نظري  في  تخصص  أجمل  أصبحت  الدويلة:   •
ومعناها  أساسياتها  على  تعرفت 

في  األه����م  اجل����زء  ه���و  امل���م���رض  أن  اك��ت��ش��ف��ت  ع��ق��ي��ل:   •
عنه االستغناء  ميكن  ال  إنه  حيث  املستشفى 
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ممرضن مختصن. وذكر انه  يود أن يعمل 
ويكمل دراسته العليا.

وشدد الطالب عبد العزيز في نصيحة 
ل���ه وج��ه��ه��ا إل����ى ال��ط��ل��ب��ة ال���راغ���ب���ن في 
االلتحاق بكليات الهندسة والتربية  قائاًل 
مدرسن”  ك��اف��ي  مهندسن  “كافي  ل��ه��م 
التمريض  مهنة  إل��ى  بالتوجه  أنصحكم 
ل��ه��ا مستقبل في  إن��س��ان��ي��ة  ف��ه��ي وظ��ي��ف��ة 
ث��ال��ث رواتب  أع��ل��ى  ال��ك��وي��ت وع��امل��ي��ا فهي 

بالدولة.

أجمل تخصص
منى  ال��ط��ال��ب��ة  ذك���رت  جانبها  م��ن   <  
الدويلة، أن نظرتها من قبل ملهنة التمريض 
تكن  ولم  للجدل،  مثيرة  مهنة  أنها  كانت 
لها أساسيات  إذا كانت تعتبر مهنة  تعرف 
وخبرات علمية أم أن أي شخص ممكن أن 
األدوي��ة من  وإعطاء  كيفية احلقن  يتعلم 

املمكن أن يكون ممرضا.
وأشارت الدويلة إلى أن مهنة التمريض 
بعد  نظري  في  تخصص  أجمل  أصبحت 
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مهنة  ومعنى  التمريض  أساسيات  على  تعرفت  أن 
املمرض.

وحول أهدافها وطموحاتها املهنية أكدت الدويلة 
أنها تأمل في التميز بتخصص التمريض املدرسي، 
وأن تكون هذه هي مهنتها املستقبلية، وان تكون مثاال 
املستقبل،  ورواد  امل��دارس،  أطفال  رعاية  في  يحتذي 
خبرات  به  تكتسب  بحياتها  مير  ي��وم  كل  أن  مؤكدة 

تساعدها في خدمة وطنها العزيز والعالي.
الطالب  جميع  تنصح  أنها  منى  الطالبة  وقالت 
لكونها  باالعتبار  التمريض  مهنة  بأخذ  والطالبات 
وتوجهت  الشخص.  ميتهنها  أن  ممكن  مهنة  أنبل 
هذه  إلت��اح��ة  املستقبل  ص��ن��اع  مجلة  إل���ى  ب��ال��ش��ك��ر 
ال��الزم، وتسهم  الوعي  الفرصة لها لتشارك في نشر 

في التحاق أبناء الوطن مبهنة التمريض.

شخص مهم
>  من جهته أكد الطالب إبراهيم عقيل، أن كل 
محدود  دوره  أن  كانت  املمرض  مهنة  عن  معلوماته 
وتبديل  اإلب��ر  بغز  فقط  يقوم  فهو  املستشفى،  ف��ي 
أن  اكتشفت  ال��دراس��ة  بعد  ولكن  للمريض  الضماد 
املمرض هو اجلزء األهم في املستشفى حيث انه ال 
الكادر  في  مهم  شخص  فهو  عنه،  االستغناء  ميكن 
وهو  امل��ري��ض  تشخيص  على  ق��ادر  فهو  التمريضي 
ي��ت��واص��ل بشكل  امل��م��رض  ع��ن��ه، ألن  األول  امل��س��ؤول 

مستمر مع املرضى.
على  تعتمد  الدراسية  امل��ق��ررات  عقيل:  وأض��اف 
املادة  طريقة شرح الدكتور فهو قادر على أن يبسط 
األم��ور خطوة  يأخذ  أن  أنه يحب  أو يصعبها،مؤكدا 
التخرج  على  احلالية  الفترة  في  يركز  وأن  بخطوة، 
واحل��ص��ول ع��ل��ى نسبة ع��ال��ي��ة، وب��ع��د ال��ت��خ��رج يود 
تقدمها  التي  البعثات  خ��الل  من  دراس��ت��ه  يكمل  أن 

الكلية.
الطالب  أك��د  الثانوية  خلريجي  نصيحته  وع��ن 
إب���راه���ي���م أن����ه ي��ت��م��ن��ى م��ن��ه��م االل���ت���ف���ات إل����ى هذا 
العمل  وحاجة سوق  ن��ادر  ألنه تخصص  التخصص 
إليه كبيرة، ونسبة ممرضي الكويتين أقل من 10%، 
وهو تخصص ذكي، خصوصا أن في الفترة احلالية 

هناك أزمة توظيف في الكويت.

ال يقل عن الدكتور
أصايل  الطالبة  ق��ال��ت  ذات���ه  الصعيد  وع��ل��ى    <
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العطار  إنها قبل الدراسة كانت تنظر إلى 
مهنة التمريض كباقي املهن املوجودة في 
تهدف  أنها  إليها  نظرتها  وكانت  املجتمع 
فقط للعناية باملريض، لكن بعد الدراسة 
الدكتور،  ع��ن  يقل  امل��م��رض ال  أن  وج��دت 
املريض،  تشخيص  على  ق���ادر  ف��امل��م��رض 
خالل  ومتابعته  امل��ري��ض،  ب��ع��الج  وي��ق��وم 
أثناء  وجوده واحلرص على إمتام عالجه 

تواجده في املستشفى.
التدريس  مقررات  أن  العطار  وذك��رت 
تساعدنا على فهم طبيعة جسم اإلنسان 
وتكوينه، وأيضا تنمي مهاراتنا في التعامل 

مع املريض.
وعن آمالها وطموحاتها بعد التخرج 
أكدت أنها تود أن تكمل دراستها، وأن تكون 
تخصصات  ف��ه��ن��اك  م��خ��ت��ص��ة.  مم��رض��ة 

للممرض مثل
التوليد  في  متخصص   :Midwife

ورعاية الطفل بعد الوالدة.
يقوم   :Clinical Special Nurse
بدال  العالج  و صرف  املريض  بتشخيص 

الطبيب.
Nurse Education: يقوم بتدريس 

املواد في الكلية.
وأخيرًا قدمت الطالبة أصايل العطار 
الثانوية قالت فيها إن  نصيحة خلريجي 
عليهم االلتحاق في كلية التمريض، فهي 
تعتبر  وأيضا  الطبيب.  عن  تقل  ال  مهنة 
في  ومطلوبة  ال��ن��ادرة  التخصصات  م��ن 

سوق العمل.

حلقة الوصل
> م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة ملياء 
كانت  كلية  إل��ى  االنضمام  قبل  العجمي: 
مختصة  بأنها  التمريض  ملهنة  نظرتي 
باألجانب فقط، ولم أكن أعلم بان هناك 
املجال،خاصة  ه��ذا  في  يعملون  كويتين 
ف���ي امل��س��ت��ش��ف��ي��ات، وب��ع��د االل��ت��ح��اق في 
تغيرت  التمريض  في  والتخصص  الكلية 
املمرض  ب��ان  وع��رف��ت  للممرض،  نظرتي 
أقرب شخص للمريض. وهو حلقة وصل 

بن الدكتور واملريض.
بان  تتوقع  ل��م  أن��ه��ا  العجمي  وبينت 
من  كبيرة  نسبة  فيها  التمريض  دراس���ة 
الطب، وأن مهنة املمرض ال تقتصر على 

إعطاء إبرة ودرب.   
وذكرت العجمي أنها  بعد التخرج تود 
في  بالعمل  اخلبرة  من  املزيد  تكتسب  أن 
املستشفيات وبعدها تريد إكمال دراستها، 

وأن تتخصص مبجالها أكثر وأكثر.
العجمي  مل���ي���اء  ال��ط��ال��ب��ة  ووج���ه���ت 
يسعوا  ب��أن  ال��ث��ان��وي��ة  خلريجي  نصيحة 
التمريض ألن مهنة  إلى االلتحاق بكلية 
التمريض مهنة إنسانية، والكويت بحاجة 
إلى طاقات وكوادر شبابية في هذا املجال. 
وعلى الطالب حب التخصص  فاملمرض 
ويوفر  وحنان،  بحب  املرضى  مع  يتعامل 
تواجده  أثناء  للمريض  الالزمة  الرعاية 

في املستشفى.

جزء من الفريق الطبي
>  وأخيرًا ذكر الطالب عبدالله العنزي 
أنه قبل دراسته ملهنة التمريض كان ينظر 
إلى املمرض بأن ترتيبه يأتي بعد الطبيب، 
لكن بعد دراسة مهنة التمريض، وجد أن 
الكامل،  الفريق الطبي  املمرض جزء من 
ومستحيل على الدكتور بأن يكمل عالجه 

من دون وجود املمرض.
وأوضح العنزي أن  املقررات الدراسية 
وعملية  نظرية  أقسام  ثالثة  إلى  تنقسم 
والبد  وامل��ق��ررات،  “امليداني”   وتطبيقية 
على الطالب أن يجتهد باملقرر التطبيقي 

والعملي.
قراره  حتديد  الطالب  على  أن  وأك��د 
امل��ج��ت��م��ع ملهنة  ن���ظ���رة  واالب����ت����ع����اد ع����ن 
ال��ت��م��ري��ض مهنة  ف���دراس���ة  ال��ت��م��ري��ض، 
دور  ع��ن  يقل  ال  امل��م��رض  ودور  إن��س��ان��ي��ة، 
والدكتور  امل��م��رض  وب��ال��ن��ه��اي��ة  ال��دك��ت��ور، 
نفس  له  واح��د  فريق  إط��ار  في  يتعاونان 

األهداف.

م����ق����ررات   : ال����ع����ط����ار   •
ال�����ت�����دري�����س ت���س���اع���دن���ا 
ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة جسم  ع��ل��ى 
وتنمي  وتكوينه  اإلنسان 

مهاراتنا

• العجمي : أود أن اكتسب 

بالعمل  اخلبرة  من  املزيد 

وبعدها  املستشفيات  في 

دراستي سأكمل  

امل����م����رض   : ال����ع����ن����زي   •
وال��دك��ت��ور ي��ت��ع��اون��ان في 
إط�������ار ف����ري����ق واح�������د ل��ه 

األهداف نفس 
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