


نهايته  بني  وما  وينتهي  الدراسي  العام  يبدأ 
وساق  قدم  على  جتري  كبيرة  استعدادات  وبدايته 
اجلدد  الطالب  الستقبال  موقع  من  أكثر  وفي 
واملستمرين, وخالله تتصاعد وتيرة العمل وعجلته 
كل  من  والعطاء  والبذل  اجلد  درجات  ألقصى 
عناصر العملية التعليمية من مسؤولني, وموظفني, 
وعمال, وكذلك من الطالب والطالبات, ثم سرعان 
للراحة  األعزاء  طالبنا  ويخلد  العام  ينتهي  ما 
الستقبال  ويستعدون  الدراسي  العام  انتهاء  بعد 
الرسمي,  الدوام  من  فراغ  وهي  الصيفية,  العطلة 
الدنيا  في  يوجد  ال  إذ  مطلقًا,  فراغًا  ليست  إمنا 
اختيارنا,  بغير  أل  ْ يمُ فراغ  يوجد  إمنا  مطلق,  فراغ 
فوضى  نتركه  وثالث  باختيارنا,  نحن  منلؤه  وفراغ 
متلؤه الظروف والعادات واملالبسات, ومن هنا جاءت 
حتى  اإلجازات  لوقت  احلكيم  التخطيط  أهمية 
والراحة,  بالتسلية,  فلنملؤها:  سدى,  تضيع  ال 
والرياضة,  واملطالعة,  والفائدة,  واملتعة,  والسرور, 
وممارسة الهوايات, قبل التأهب من جديد خلوض 

عام ومرحلة تعليمية جديدة من حياتنا.
أكبر  جناحًا  املقبلة  األعوام  تشهد  أن  أمل  كلنا 
وعطاءات أكثر مبا يخدم مصلحة العمل, ومواصلة 
العمل بكل جهد لتطوير وتنمية كافة اركان العملية 
التعليمية كفريق واحد متعاون ومتفاهم.. وستبقى 

والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  رسالة 
وهدفها األول هو االرتقاء باألفراد تثقيفًا وتعليمًا 
متميزة  برامج  خالل  من  حديثة  بتقنيات  وتدريبًا 
تواكب العصر, وحتقيق تطلعات املجتمع, واإلسهام 
واملعرفة  الثقافة  ونشر  البشرية,  القوى  تنمية  في 
املجتمع  والتقني, وتقوية إحساس  العلمي  والوعي 
علمية  كمؤسسة  وأهميتها  الهيئة  بدور  احمللي 
خلدمة  املجتمع  مع  الروابط  وتوثيق  وتربوية, 

املواطنني واالرتقاء بالوطن.
وطننا  للكويت  سيكون  وأخيرًا  أواًل  العمل  إن 
العاملني  وكافة  وتدريبي  دراسي  عام  وكل  الغالي. 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخير.

حتتجب  أن  دراسي  عام  كل  نهاية  في  اعتدنا 
مجلة صناع املستقبل لفترة قصيرة لتطوير أبوابها, 
والتقاط أنفاسها ولترتدي ثوبا جديدا من أثوابها 
الصحفية, بحلول العام الدراسي والتدريبي املقبل 
ونحن  مبتابعتكم,  سعداء  أننا  شك  وال  الله,  بإذن 
دائما معكم على عهد دائم, ووعد قاطع بأن نكون 
أعدادنا  في  بكم  وأهال  اجلميع,  ظن  حسن  عند 
وحتى  مشاركني..  أو  نقادًا  أو  كّتابًا  أو  قراًء  املقبلة 

نلتقي.

صناع املستقبل

 »التطبيقي«.. ورسالة من أجل الوطن
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ال��ه��ي��ئ��ة العامة  اس��ت��ق��ب��ل م��دي��ر ع���ام 

د.علي  وال��ت��دري��ب  التطبيقي  للتعليم 

الهيئة  ك��وادر  من  املهنئني  جموع  املضف 

مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك وحضر 

وعمداء  امل��دي��ر  ن��واب  م��ن  ك��ل  االستقبال 

الكليات واملعاهد.

االستقبال  هامش  على  املضف  وق��ال 

في  الهيئة  مبنى  ف��ي  أم���س  أق��ي��م  ال���ذي 

نلتقي  أن  سعيدة  فرصة  ه��ذه  العديلية 

مع إخواننا وأخواتنا من منتسبي الهيئة 

السعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ب��ح��ل��ول  للتهنئة 

أصدق  ل��ت��ق��دمي  امل��ن��اس��ب��ة  ه���ذه  وننتهز   ،

السمو  صاحب  ملقام  والتبريكات  التهاني 

األم��ي��ر ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د ، وسمو 

، وسمو  األحمد  نواف  الشيخ  العهد  ولي 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

واحلكومة الرشيدة ، وجلميع أبناء الشعب 

الكويتي كافة.

وأضاف أن اإلقبال على التسجيل في 

العامة  الثانوية  قبل خريجي  من  الهيئة 

ال يزال مستمرًا وكبيرًا . مبينا أنه منذ مت 

إقبال كبير من خريجي الثانوية لاللتحاق بكليات ومعاهد »التطبيقي«



5

اإللكتروني  املوقع  على  القبول  باب  فتح 

آملني  امل��وج��ودة،  التخصصات  جميع  في 

أن نستطيع تلبية جميع الرغبات ألبنائنا 

وبناتنا الطلبة وباب القبول مفتوح حتى 

إغ��اق جميع  ، أي بعد  12 يوليو  تاريخ  

اجلهات التعليمية األخرى من التسجيل 

مثل جامعة الكويت وخطة البعثات.

مقبلة  الهيئة  أن  إل��ى  امل��ض��ف  ول��ف��ت 

هو  م��ا  منها  امل��ش��اري��ع،  م��ن  العديد  على 

حني  عنها  وسنعلن  حاليا،  الدراسة  قيد 

كامل مشيرا  إعدادها بشكل  االنتهاء من 

إلى أن هناك عددا من املناصب اإلشرافية 

خالية ، وسيتم تسكينها بشكل مباشر.
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د.المضف: »التطبيقي« ستبقى منارة 
للعلم والعطاء

6

خالل حفل االحتاد العام لطلبة ومتدربي التطبيقي لتكرمي اخلريجات والفائقات

التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  ع��ام  مدير  وح��ض��ور  برعاية 

والتدريب د ..علي املضف، أقام االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة 

الهيئة، وسط  حفل تكرمي اخلريجات والفائقات من كليات ومعاهد 

املكرمات  الطالبات  أم���ور  وأول��ي��اء  الهيئة  قياديي  م��ن  ع��دد  ح��ض��ور 

وأعضاء االحتاد وذلك مساء يوم االثنني املوافق 25 اجلاري في فندق 

الريجنسي.
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د.علي  الهيئة  عام  من جانبه، هنأ مدير 
نائب  عنه  نيابة  ألقتها  له  كلمة  في  املضف 
د.فاطمة  والتنمية  للتخطيط  العام  املدير 
وال��ف��ائ��ق��ات، معبرا  ال��ك��ن��دري، اخل��ري��ج��ات 
أبنائها  ك��ل  بتفوق  الهيئة  أس��رة  س��ع��ادة  ع��ن 
ثروة  ميثلون  الذين  والطالبات  الطالب  من 
الوطن احلقيقية وذخيرته األساسية خلوض 

غمار املستقبل.

مواكبة املتغيرات
د.املضف اخلريجات على مواصلة  وحث 
التغيرات  مل��واك��ب��ة  وامل��خ��ل��ص  اجل���اد  ال��ع��م��ل 
على  ق���ادرات  ليكن  واملعرفية  التكنولوجية 
البناء  م��س��ي��رة  ف���ي  ب��س��واع��ده��ن  اإلس���ه���ام 
ألعضاء  الكبيرة  باجلهود  مشيدا  والتنمية، 
اإلدارية  والهيئة  والتدريب  التدريس  هيئتي 
لرفع  ومخلص  ج��اد  عمل  من  به  قاموا  وم��ا 

7

واملخلص  اجل��اد  العمل  مواصلة  امل��ض��ف:  د. 
ملواكبة التغيرات التكنولوجية واملعرفية
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ال��ع��ل��م��ي وال��ع��م��ل��ي ألب��ن��اء الهيئة  امل��س��ت��وى 
أمور  أول��ي��اء  مهنئا  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  م��ن 
الطالبات اخلريجات والفائقات ومؤكدا على 
املهم واحليوي فيما حتقق من جناح  دورهم 

وتفوق.

منارة للعلم والعطاء
العام  االحت��اد  الهيئة جهود  مدير  وثمن 
الدائم  وت��ع��اون��ه��م  الهيئة  وم��ت��درب��ي  لطلبة 
في ظل  والعطاء  للعلم  منارة  الهيئة  لتبقى 
صباح  الشيخ  األم��ي��ر  السمو  صاحب  ق��ي��ادة 
األحمد، وسمو ولي العهد سمو الشيخ نواف 

األحمد، واحلكومة الرشيدة.

8
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خالص الشكر واالمتنان

م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ق��دم رئ��ي��س احت����اد طلبة 

العوميري،  ع��ي��د  محمد  ال��ه��ي��ئ��ة  وم��ت��درب��ي 

ب��خ��ال��ص ال��ش��ك��ر واالم��ت��ن��ان ال���ى م��دي��ر عام 

حضور  على  حلرصه  املضف  د.ع��ل��ي  الهيئة 

حفل تكرمي الطالبات اخلريجات والفائقات 

عاتقه،  على  امللقاة  اجلسام  املسؤوليات  رغم 

معبرا عن سعادة كل أعضاء االحتاد ملشاركة 

باقة  بتكرمي  فرحتهم  للهيئة  العليا  اإلدارة 

الطالبات  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  أب���ن���اء  م���ن  ج���دي���دة 

والفائقات.

9
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قسم »األصول« في
»التربية األساسية« افتتح معرض

»رحلة إلى تراثنا التربوي اإلسالمي« 

10

حتت رعاية مساعد عميد كلية التربية االساسية للشؤون الطالبية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ.د. شافي 
فهد احملبوب نظم قسم األصول و اإلدارة التربوية  معرض »رحلة إلى تراثنا التربوي اإلسالمي« وذلك ضمن األنشطة التي 

يقيمها ويتبناها القسم.



التربوية  اجل��وان��ب  على  امل��ع��رض  رك��ز 
ومن����اذج م��ن آل��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ف��ي التراث 
الزاهية  عصورها  في  اإلسالمي  التربوي 
وقدم إيضاحات حضارية ملجموعة مفاهيم 
وممارسات تشكل سمات التربية اإلسالمية، 
اآلليات  على  ال��ض��وء  امل��ع��رض  سلط  كما 
قدميا  املعلمون  استخدمها  التي  املالئمة 
للنهوض مبجتمعاتهم واالرتقاء مبستوى 
التأليف  وفنون  التدريس  وأساليب  العلوم 

ووسائل التأثير وفنيات التنوير.

صروح احلضارة
أ.د شافي احملبوب  املناسبة قال  وبهذه 
إن كلية التربية األساسية وبتوجيهات من 
إقامة  على  حريصة  للهيئة  العليا  اإلدارة 

11



العدد العاشر -يونيو   2018

الداعمة  االب��ت��ك��اري��ة  الطالبية  األنشطة 
اعجابه  م��ب��دي��ًا  الطلبة،  شخصية  لبناء 
استكشاف  وعنايتهم في  الطلبة  بتفاعل 
ك��ن��وز ت��راث��ه��م ف��ي ب��ن��اء ص���روح احلضارة 
والتدريسي  الفكري  مستواهم  وحتسني 

مع تقدير جهود السابقني. 

الفكر التربوي اإلسالمي
األصول  قسم  رئيس  أك��د  جانبه  م��ن 
واإلدارة التربوية أ.د. عبدالله العازمي أن 
مقرر تطور الفكر التربوي اإلسالمي من 
املقررات املهمة مهنيا في مؤسسات اعداد 
املعلم، مشيرًا الى ان قسم األصول واإلدارة 
التربوية يقدم في كل فصل دراسي مقرر 
الذي  اإلس��الم��ي  ال��ت��رب��وي  الفكر  ت��ط��ور 
وضرورته،  ألهميته  الطلبة  عليه  يقبل 
خبرات  للطلبة  يقدم  احل��ال��ي  وامل��ع��رض 

متنوعة توضح لهم االسهامات اإلسالمية 
في تطوير العلوم ومعرفة مسيرة التربية 

والتعليم.

اإلنتاج التراثي للطلبة
العميد  مساعد  أع��رب��ت  جانبها  م��ن 
الكندري  لطيفة  أ.د.  الطالبات  ل��ش��ؤون 
التراثي  اإلن���ت���اج  ب���رؤي���ة  س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن 
األعمال  ه��ذه  بعض  أن  مضيفة  للطلبة 
وطالبات  طلبة  ص��ن��ع  م��ن  امل��ع��رض  ف��ي 
تضافر  نتيجة  األس��اس��ي��ة  التربية  كلية 
املصلحة  لتحقيق  والبنات  البنني  جهود 
العامة للكلية، وأشارت أ.د. الكندري إلى 
أنشطتها  تنويع  على  حرصت  الكلية  أن 
الثقافية لتحقيق أهداف مقرراتها ومنها 
خدمة  ف��ي  املسلمني  العلماء  دور  اب���راز 
العلم والفكر اإلسالمي ونهضة املؤسسات 

املعرض  أن  ال����ى  م��ش��ي��رة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
ملصنفات  خاصا  ركنا  أركانه  في  يتضمن 
في قسم  التدريس  أعضاء هيئة  وأبحاث 
األصول واإلدارة التربوية ونبذة عن عدد 
م��ن امل��رب��ني ف��ي ه��ذا القسم ال���ذي يقوم 
بتدريس مقررات الفكر التربوي، مضيفة 
ان مكتبة الكلية قامت بتقدمي مجموعة 
التربوي  ب��ال��ت��راث  املتعلقة  ال��ك��ت��ب  م��ن 
الطلبة واألس��ات��ذة في  اإلسالمي إلرش��اد 

هذا املجال احليوي.

التغطية املميزة
الى  بالشكر  ال��ك��ن��دري  د.  وت��ق��دم��ت 
املميزة  ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة  ال���ك���وي���ت  ت��ل��ف��زي��ون 
لوقائع املعرض كما شكرت جهود الطلبة 
والطالبات الذين بذلوا جهدا مشرفا في 

إجناح هذه الفعالية.
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بلورة األفكار
التدريس  قال عضو هيئة  ومن جانبه 

في قسم األصول  أ.د. بدر محمد ملك بأن 

شافي  أ.د.  مع  له  التنسيق  جرى  املعرض 

احملبوب مساعد العميد للشئون الطالبية 

و أ.د. عبدالله العازمي رئيس قسم األصول 

رمضان  شهر  بداية  منذ  التربوية  واإلدارة 

ت��ط��ور فكر  م��ق��رر  ف��ي  الطلبة  وأن  ال��ك��رمي 

تربوي إسالمي ساهموا بشكل مشرف في 

مئات  يتضمن  معرض  إل��ى  األف��ك��ار  بلورة 

الصور واملجسمات واالصدارات التي تقرب 

التراث  في  التربوية  واملصطلحات  األفكار 

ن��ح��و االعتزاز  ال��ش��ب��اب  وت��دف��ع  ال��ت��رب��وي 

االبداع  طريق  ومواصلة  العريق  بتراثهم 

التربوي  »ت��راث��ن��ا  واالب��ت��ك��ار حت��ت ش��ع��ار 

ننطلق منه وال ننغلق فيه«.

57

أ.د. لطيفة الكندري: تنويع أنشطة الكلية 
ويبرز  مقرراتها  أه��داف  يحقق  الثقافية 

دورالعلماء املسلمني في خدمة العلم

أ.د.ب������در م��ل��ك: ط��ل��ب��ة م��ق��رر ت��ط��ور فكر 
تربوي إسالمي ساهموا في بلورة األفكار 

الى معرض مميز
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التقويم الدراسي لكليات »التطبيقي«
الفصل الدراسي األول 2018 - 2019 )فصل الخريف( 
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الفصل الدراسي الثاني  2018 - 2019 )فصل الربيع( 
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التقويم الدراسي لكليات »التطبيقي«
الفصل الدراسي الصيفي 2018 - 2019 

16



العدد العاشر -يونيو   2018

د. المضف استقبل سفير جمهورية جزر القمر 
المتحدة بالكويت

لبحث التعاون املشترك

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د. علي فهد املضف، صباح األحد املوافق 24 يونيو اجلاري مبكتبه 
بديوان عام الهيئة بالعديلية سفير جمهورية جزر القمر املتحدة 

لدى الكويت د.العارف سيد حسن. 
مت خالل اللقاء احلديث حول عدة موضوعات ذات االهتمام 
املشترك في مجال التعليم، وبحث سبل توطيد التعاون األكادميي 

بني الهيئة وجمهورية جزر القمر، باإلضافة إلى مناقشة إمكانية 
احلصول على املنح الدراسية لطلبة جزر القمر من قبل الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
من جانبه، تقدم د.العارف سيد حسن بالشكر اجلزيل ملدير 
عام الهيئة د.املضف، على حفاوة االستقبال والضيافة، آمال في 

حتقيق املزيد من التعاون والشراكة بني اجلانبني.
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»التطبيقي« و»بيتك« وقعتا 
اتفاقية تعاون مشترك

18

بحضور مدير عام الهيئة والرئيس التنفيذي للمجموعة

للتعليم  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  أب����رم����ت 

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  وال��ت��دري��ب  التطبيقي 

»بيتك«،  الكويتي  التمويل  بيت  مجموعة 

للنهوض  الرامية  الهيئة  جهود  إط��ار  في 

مبستوى الطالب واعدادهم علميًا وثقافيا 

الثنائية  للعالقات  وام��ت��دادًا  واجتماعيا 

الوطيدة بني اجلانبني وذلك صباح االثنني 

املوافق 2 يوليو اجلاري بديوان عام الهيئة 

بالعديلية.

املدير  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ن  االت��ف��اق��ي��ة  وق����ع 

مجموعة  وع��ن  املضف  فهد  علي  د.  العام 

الرئيس  »بيتك«  الكويتي  التمويل  بيت 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ج��م��وع��ة، ال��س��ي��د/ مازن 

عام  مدير  نائب  بحضور  الناهض،  سعد 

م.حجرف  واملالية  اإلدارية  للشؤون  الهيئة 
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د. حسني  الطلبة  احلجرف وعميد شؤون 

العامة  ال��ع��الق��ات  مكتب  وم��دي��ر  املكيمي 

الهيئة  باسم  الرسمي  املتحدث  واإلع���الم 

رئيس  »ب��ي��ت��ك«  وم��ن  ال��ع��ازم��ي،  فاطمة  أ. 

واخلدمات  ل��أف��راد  املصرفية  اخل��دم��ات 

وليد  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  اخل����اص����ة  امل����ال����ي����ة 

أياد  للمتابعة  التنفيذي  وامل��دي��ر  مندني 

القرطاس.

اجلانبني  بني  املوقعة  االتفاقية  وتأتي 

حرصًا منهما على توطيد أواصر التعاون 

بينهما وتضمنت عدة بنود حتقق األهداف 

توظيف  أهمها  وم��ن  للجانبني  املشتركة 

عدد من طلبة الهيئة املتفوقني في البنك 

وتوفير  املتبعة  التوظيف  سياسة  حسب 

ب����ال����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة التي  م��ح��اض��ري��ن 

أمام  خ��ب��رات��ه��م  ل��ع��رض  ال��ه��ي��ئ��ة  تنظمها 

واملواضيع  االع���م���ال  م��ج��ال  ف��ي  ال��ط��ل��ب��ة 

للمشروعات  املبادرة  روح  مثل  الصلة  ذات 

أحد  االتفاقية في  تتضمن  كما  الصغيرة، 

ب��ن��وده��ا ع��ل��ى م��ش��ارك��ة »ب��ي��ت��ك« ف��ي دعم 

واملشاركة  الطلبة   ش���ؤون  ع��م��ادة  أنشطة 

ال��ط��الب��ي��ة اخلارجية  ال��رح��الت  ف��ي دع���م 

مع  التعاون  وتأكيد  والثقافية،  التدريبية 

املجتمع  في  إعالميًا  دوره��ا  إلب��راز  الهيئة 

كابراز الطلبة املوهوبني ِحرفيا وغيرها من 

انشطة الهيئة.

19
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المعهد الصناعي-الشويخ 
يكرم فريقه الفائز بالمركز الثالث  

20

في مسابقة »رواد املستقبل... ريادة وابتكار«

كرم مدير املعهد الصناعي – الشويخ- 
الثالث  املركز  على  احلاصل  املعهد  فريق 
ري���ادة  امل��س��ت��ق��ب��ل...  »رواد  م��س��اب��ق��ة  ف���ي 
شؤون  ع��م��ادة  نظمتها  وال��ت��ي  واب��ت��ك��ار«، 
للتعليم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف���ي  ال��ط��ل��ب��ة 
الطبيقي والتدريب ، ومبشاركة مجموعة 
كليات  متثل  ال��ت��ي  الطالبية  ال��ف��رق  م��ن 
املعهد  ض���م  فريق  ال��ه��ي��ئ��ة.  وم���ع���اه���د 
املتدربني علي  الصناعي-الشويخ كل من 

ح��اج��ي ح��س��ني، س��ل��م��ان س��ال��م الشمري 
وبإشراف  ال��ف��رح��ان،  ع��ل��ي  وع��ب��دال��ع��زي��ز 
من املدرب د. فيصل عبدالرحمن الشايع 
والذين قضوا وقتًا طوياًل باإلعداد لهذه 
املشاركة. وبهذه املناسبة شكر مدير املعهد 
شارك  م��ن  وك��ل  املعهد  ف��ي  العمل  فريق 
م��ع��ه ب��ه��ذا اإلجن����از وال����ذي ي��ض��اف إلى 
على  متيزه  تظهر  التي  املعهد  إجن���ازات 
جميع املستويات، كما متنى لهم التوفيق 

في حياتهم العلمية والعملية. 
وتعد هذه هي املشاركة األولى للمعهد 
في هذه املسابقة التي تهدف إلى االهتمام 
لطلبة  واالب��ت��ك��اري��ة  ال��ري��ادي��ة  باملشاريع 
العامة  الهيئة  ومعاهد  كليات  ومتدربي 
وتؤهلهم  والتدريب  التطبيقي  للتعليم 
لدخول سوق العمل احلر في البالد عبر 
اكتشاف مواهب ومشاريع متميزة للطلبة 

املشاركني.

إجناز جديد يضاف الى إجنازات املعهد التي تظهر متيزه على جميع املستويات
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م. بوحمدي يبارك الحصول على االعتماد 
المهني والمؤسسي من أكاديمية باريس

لكافة منتسبي املعهد الصناعي-الشويخ

الصناعي-الشويخ  املعهد  مدير  ب��ارك 
جلميع  ب��وح��م��دي  حمد  محمد  امل��ه��ن��دس 
م��ن��ت��س��ب��ي امل���ع���ه���د ح���ص���ول امل���ع���ه���د على 
أكادميية  م��ن  وامل��ؤس��س��ي  املهني  االع��ت��م��اد 
في  العليا  ل���إدارة  الشكر  مقدما  ب��اري��س، 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ممثلة في مدير الهيئة ولنائب املدير العام 
ومساندتهم،  لدعمهم  ال��ت��دري��ب  ل��ش��ؤون 
األكادميي  واالعتماد  وملكتب ضبط اجلودة 
املعهد،  مع  الدائم  تعاونه  على  الهيئة  في 
العاملة  ال��ل��ج��ان  جلميع  ال��ش��ك��ر  م��وص��ًا 
سبيل  في  تدخر جهدًا  لم  التي  املعهد  في 
حتقيق هذا اإلجناز املميز في تاريخ املعهد 
، والذي حقق قفزة كبيرة في مواكبة أرقى 

املستويات العاملية في التدريب. 

حاليًا  املعهد  ب��أن  بوحمدي  م.  وأش���ار 
إج��راءات احلصول على شهادة  يعمل على 
تضمن  والتي   ISO 9001:2015 اجل��ودة 
ض��ب��ط اجل������ودة واالرت�����ق�����اء ب����اإلج����راءات 
العاملية،  املعايير  وف��ق  املعهد  ف��ي  اإلداري���ة 
وقد مت االنتهاء فعليا من املرحلة السادسة 
بتوثيق إجراءات العمل في األقسام واملكاتب 
النوعية، وسيبدأ قريبًا في مرحلة التطبيق 
ثم املراجعة قبل حصول املعهد على شهادة 

اجلودة في أواخر العام احلالي. 
املدير  بتكرمي  حظي  ق��د  املعهد  وك���ان 
التطبيقي  للتعليم  العامة  للهيئة  ال��ع��ام 
أكادميية  ومدير  املضف  د.علي  والتدريب 
ب��اري��س ومم��ث��ل��ي ال��س��ف��ارة ال��ف��رن��س��ي��ة في 
ال��ك��وي��ت حل��ص��ول��ه ع��ل��ى االع��ت��م��اد املهني 

وامل��ؤس��س��ي م��ن أك��ادمي��ي��ة ب��اري��س ، والتي 
واملهني  األك��ادمي��ي  االع��ت��م��اد  جهة  تعتبر 
واملخولة  الفرنسية  التعليم  ل��وزارة  التابعة 
مبنح االعتماد األوروب��ي داخل وخ��ارج دول 

االحتاد األوروبي. 
يأتي متاشيًا مع  أن هذا اإلجن��از  يذكر 
التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  خطة 
ومعاهد  كليات  جميع  بحصول  والتدريب 
ومهنية  أك��ادمي��ي��ة  اع��ت��م��ادات  على  الهيئة 
املعهد  سعي  م��ع  ي��ت��واف��ق  كما  لبرامجها، 
التدريب وحتسني  املستمر لارتقاء بجودة 
مستوى املخرجات ليحقق بهذا رؤية املعهد 
الداعم  املهني  الصرح  كونه  في  املستقبلية 

لكويت 2035.
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30 نصيحة سفر ذهبية سترافقك
مدى الحياة

والرحالت  السفر  من  سنوات  بعد  حتى 
والسياح  امل���س���اف���رون  ي��رت��ك��ب  ال��ع��ال��م  ح���ول 
القليل  عليهم  تفسد  ق��د  بسيطة  أخ��ط��اء 
املسافرون  أيضا  يقوم  فيما  السفر  متعة  من 
ال  ملسار  رحلتهم  ق��د حت��ول  بأخطاء  اجل��دد 

يريدونه على اإلطالق. 
السفر  خبراء  من  العشرات  يقدم  وفيما 
وامل��ت��خ��ص��ص��ن ف���ي ع���ال���م ال���رح���الت مئات 
وخاليًا  وآمنًا  ممتعًا  السفر  ليكون  النصائح 
بوست”  “هافنغتون  جمعت  امل��ش��اك��ل،  م��ن 
أفضل 30 نصيحة سريعة سترافقك في كل 
رحالتك طوال حياتك لتكون التجربة رائعة 

ومن دون أي منغصات. فلنكتشفها سويًا. 
محمل  على  كثيرا  األم��ور  تأخذ  ال   -  1
اجلّد. اخلطط تفشل واألم��ور قد تسير كما 

لم نخطط لها. كل ذلك جزء من الرحلة!
ب��ال��ك��ام��ل خلف  رح��ل��ت��ك  مت���ِض  - ال   2
عدسات الكاميرا أو الهاتف. اكتِف باللحظات 

املهمة، صّورها، ثم استمتع ببقية األيام!
فان  وس��ف��رك  رحلتك  تنتهي  ح��ن   -  3

املنزل هم محيطك  أصدقاءك وعائلتك في 
معهم  ال��ت��واص��ل  على  اح���َرص  ل��ذا  الفعلي، 

باستمرار مهما قصرت أو طالت رحلتك... 
4 - سافر بخّفة حيث احرص على حمل 
املهمة  أغ��راض��ك  فيها  وح��م��ل  ظهر  حقيبة 
ذلك  للشحن،  إضافية  تكاليف  دفع  وتفاَدى 

سيجبرك على سفر بال حمولة زائدة!
والى  مسافر  ان��ك  م��ص��رَف��ك  أَخ��ِب��ر   -  5
أي مكان كي ال يقوم املصرف فجأة بتجميد 
حسابك وبطاقاتك االئتمانية في حال وجد 
تعرض  ال  غريب...  مكان  من  للنقود  سحبًا 

نفسك للمواقف احملرجة. 
في  تسافر  أن  ال��ض��رروي  م��ن  ليس   -  6
موسم الذروة إلى الوجهة التي تريد الذهاب 
أن  وت��أك��د  جيدة  صفقة  على  احصل  إليها. 

املتعة ستكون نفسها!
أو حتجز  غ���رض  أي  ت��ش��ت��ري  ح��ن   -  7
رحلًة خالل سفرك عبر االنترنت ابحث دائمًا 
عن خصم أو كوبون. قد تتفاجأ مبا ستجده 

وحتصل على خصومات كثيرة. 

8 - احرص على احلصول على بطاقات 
ت��خ��ول��ك جت��م��ي��ع ال��ن��ق��اط واحل���ص���ول على 
م��ك��اف��آت ف���ي ك���ل رح���ل���ة ت���ق���وم ب��ه��ا واطلع 

باستمرار على أي جديد في هذه العروض. 
9 - إن كان بحوزتك مفاتيح ال تستطيع 
العادية  األق��ف��ال  تستعمل  ال  عنها،  التخلي 
فتحها  وميكن  كذلك  منك  تضيع  قد  ألنها 
في حال سرقتها، اخليار األفضل هو األقفال 

اإللكترونية التي حتدد رموزها بنفسك. 
سفر،  ج���واز  ع��ن  بنسخ  اح��ت��ف��ط   -  10
سفرك،  تأمن  و  االئتمانية  بطاقاتك  أرق��ام 
االلكتروني  ب��ري��دك  ف��ي  ك��ذل��ك  واح��ف��ظ��ه��ا 

للحصول عليها عند احلاجة. 
صورك  ب�backup  لكل  احتفظ   -  11
ال  كي  بوكس  دروب  نظام  في  أو   USB على 
أم��ر طارئ  أي  اب��دًا في ح��ال حصل  تفقدها 

لهاتفك.
وبن  املطارات  في  االنتظار  خالل   -  12
ال��رح��الت اس��ت��ِف��د م��ن وق��ت��ك ل��الط��الع على 
نحو  ال��س��ف��ر  دل��ي��ل  او  بالسفر  خ���اص  ك��ت��اب 

22
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البلد الذي ترغب بالذهاب إليه أو خّطط ملا 
ستقوم به ببحث عبر االنترنت!

الرحلة  بلد  في  لتسهيل جتربتك   -  13
ت��ع��ل��م أس��اس��ي��ات ال��ل��غ��ة امل��س��ت��خ��دم��ة هناك 

بكلمات مثل “كيف احلال” و”شكرا”... 
ألسابيع  متتد  التي  الرحالت  في   -  14
ووطِنك،  أله��ل��ك  باحَلنن  تشعر  ق��د  كثيرة 
ال���ت���ي تذكرك  ل���الم���اك���ن  ال����ذه����اب  مي��ك��ن��ك 
ب��ن��ش��اط��ات ت��ق��وم ب��ه��ا ب��ب��ل��دك ك��زي��ارة متجر 
التي  البيتزا  تناول  أو  لديك  املفضل  القهوة 

تفضلها في بلدك. 
قدميك  ع��ل��ى  رح��ل��ة  ف���ي  -  اذه����ب   15
ذل��ك متعة  وف��ي  ت��زور أي مكان جديد  ح��ن 
كانت  مهما  بالسيارة  جولة  ف��ي  جتدها  ل��ن 

جميلة.
16 - السفر من دون تأمن على الرحلة 
خيار خاطئ، قد حتتاج لها في أي وقت ! كن 

مستعدًا. 
تواجدك عبر مواقع  أماكن  - شارك   17
ألهلك  ستسمح  الطريقة  ب��ه��ذه  ال��ت��واص��ل، 
لك  يقدم  قد  أيضًا  لكن  عليك  باالطمئنان 
أشخاص زاروا املكان نفسه نصائح ومعلومات 

قيمة. 
صفقات  على  حتصل  كيف  تعلم   -  18
خصوصًا  التسوق،  خالل  األسعار  في  جيدة 
في األسواق الشعبية والبازارات لكن ال تبالغ 

في ذلك! 
19 - تعلم تقنيات السباحة هام ومفيد 
مختلف  في  األنشطة  من  فالعديد  وممتع. 

الدول قد تضم السباحة فاستفد إذًا منها. 
املطار  أو  وال��ق��ط��ار  ال���ب���اص  ف���ي   -  20
السفر  حقيبة  في  معصمك  او  كاحلك  اب��ِق 
بها.  للظفر  السارقن  على  الفرصة  لتفّوت 
هذا األم��ر هام ج��دا، خصوصًا ان كنت ممن 

مييلون للنوم سريعًا. 
21 - ابحث عن أساسيات العيش في أي 
بلد تزوره وقوانينه األولية، فمضغ علكة في 
سنغافورة أو ارتداء الكعب العالي في املواقع 
في  احلمامات  إطعام  أو  اليونان  في  األثرية 

البندقية أمور مخالفة للقانون مثاًل!
على  احلفاظ  اإلمكان  قدر  ح��اول   -  22
فاستخدم  إليه  تذهب  مكان  أي  ف��ي  البيئة 
وال  م��رة  من  أكثر  البالستيكية  املياه  عبوات 
تسرف  وال  استعمال  كل  مع  املناشف  ترمي 

في استخدام املياه. انه عاملنا جميعًا!
23 - تفاَد تفقد ممتلكاتك الهامة حن 
او  السفر  اح��د ما يالحقك خ��الل  تشّك في 
يعطي انطباعا سيئًا، فذلك قد يكون فرصة 

ذهبية له كي يعرف أين هي أغراضك! 
للبيئة  صديقة  كثيرة  م��دن  ثمة   -  24
لذا  الهوائية  الدراجات  استخدام  فيها  يكثر 
قيادة هذه  كيفية  وتعلم  الفرصة  استِفد من 

الدراجات.
ائتمان  ب��ب��ط��اق��ة  دائ���م���ًا  اح��ت��ف��ظ   -  25
احتياطية وأموال خارج محفظتك وحقيبتك 

للحاالت الطارئة. 
بكونها  تشتهر  التي  املطاعم  تفاَد   -  26
املستطاع فلتحصل على مذاق  سياحية قدر 
أف��ض��ل وج�����ودة ع��ال��ي��ة اب��ح��ث ع���ن املطاعم 

احمللية الصغيرة.
27 - بعد أن تصل إلى فندقك احتفظ 
بطاقة  اخ��ذ  وميكنك  معك  بعنوانه  دائ��م��ا 
تعريف عنه فال تظن أن كل سائقي التاكسي 

يعرفون مكانه! 
تبدأ  ال  ل��م  كثيرًا  تسافر  كنت  إن   -  28
واختباراتك  أف��ك��ارك  فيها  تتشارك  مب��دون��ة 
من  اآلخ��ري��ن  املسافرين  وتفيد  ونصائحك 

خبراتك؟
29 - ال تأخذ معك أي شيء لن تتقبل 
خسارته أو فقدانه أو مرتبط به عاطفيا إلى 
السفر  خ��الل  تفقده  أن  فاحتمال  بعيد  حد 

اكبر من أي مكان آخر. 
تفصيل  بكل  بسفرك  متتع  أخيرًا   -  30
وال���روائ���ح واملناظر  م��ن رح��ل��ت��ك، األص����وات 
وقتك  ت��ض��ي��ع  ال����ع����ام. ال  واجل�����و  وال����ن����اس 
ب��ت��ح��دي��ث��ات م��واق��ع ال��ت��واص��ل. ك��ن حاضرا 

فعليا بكل حواسك... رحلة ممتعة!

23
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ي��ح��ذر أط���ب���اء ف���ي م���ع اق���ت���راب بداية 
اإلجازة الصيفية من أمراض الصيف التي 
دقت ناقوس اخلطر نظرًا لعدم وعي الكثير 
اإلجازة  مع  التعامل  بطريقة  األهالي  من 
انتقال  وب��ال��ت��ال��ي  ال��ص��ي��ف��ي��ة ألط��ف��ال��ه��م، 
فصل  طبيعة  بسبب  سريع  بشكل  العدوى 

الصيف.

وبني األطباء أن هناك مسؤولية مشتركة 
تقع على عاتق اجلهات الصحية في الدولة 
واألهالي، فاجلهات الصحية عليها التوعية 
واحملاذير  الصحية  املخاطر  املستمرة حول 
وآلية التعامل مع أمراض الصيف، كما أن 
واالن��ت��ب��اه ألطفالهم  احل��ذر  األه��ال��ي  على 
ولألماكن التي يرتادونها وخصوصًا املسابح 

نتيجة  ل��ألم��راض  ب���ؤرًا  باتت  التي  املغلقة 
عدم االنتباه ملتطلبات السالمة فيها.

اجللدية  األم��������راض  أط����ب����اء  وي���ب���ني 
واحلنجرة  واألذن  واألن�����ف  واحل��س��اس��ي��ة 
واألط���ف���ال أن اس��ت��خ��دام امل��س��اب��ح ال��ت��ي ال 
تتعرض للتهوية بشكل جيد قد تؤدي إلى 
اإلصابة باألمراض اجللدية وأمراض الربو 

مع بدء العطلة الصيفية

أمراض الصيف تدق ناقوس الخطر 
ومسؤولية مشتركة لحماية األطفال
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األشخاص  بعض  ل��دى  التنفسي  واجل��ه��از 
املصابني بحساسية الصدر "الربو"، مؤكدين 
استخدامها  يتم  ال��ت��ي  "ال��ك��ل��ور"  م���ادة  أن 
املعايير  مراعاة  دون  املسابح  مياه  لتعقيم 
وتزيد  القصبات  تهيج  إلى  ت��ؤدي  املطلوبة 
من احتمالية اإلصابة بأمراض احلساسية 

وأمراض اجلهاز التنفسي.

مسببات
الدكتور  وي��ق��ول 
أن������������ور احل������م������ادي 
ورئيس  اس���ت���ش���اري 
م�����رك�����ز األم����������راض 
أكثر  إن  اجل���ل���دي���ة 
شيوعًا  األم��������راض 
خ����الل ال��ص��ي��ف هي 
ال���دم���ام���ل، وح����روق 
الشمس، وااللتهابات 
ال�����ف�����ط�����ري�����ة م���ث���ل 
املبرقشة  ال��ن��خ��ال��ي��ة 
"ع����دوى ف��ط��ري��ة في 

تعرق  الشديدة  احل���رارة  وتسبب  الفخذ"، 
لألمراض  الرئيس  السبب  هو  وهذا  اجللد 
اجل��ل��دي��ة خ���الل ف��ص��ل ال��ص��ي��ف، فتظهر 
على اجللد حبوب مؤملة، وحكة شديدة في 
أو  اللون  بيضاء  بقع  اجلسم  أنحاء  جميع 
داكنة على الصدر والظهر أو تقرحات وحكة 
القدم"،  "سعفة  تسمى  والتي  األصابع  بني 
والتي متثل عدوى فطرية وتنتشر في فصل 
الصيف وتسبب حكة في القدمني وحتديدًا 
اللون،  بني األصابع وبقعًا متقشرة بيضاء 
مؤكدًا أن التعرق الشديد الذي يحدث في 
الذي  هو  الرياضيني  بني  وخاصة  الصيف 
ي��زي��د م��ن ح���دوث ه��ذه ال��ع��دوى الفطرية، 
بهذه  يصابون  ال��ذي��ن  األش��خ��اص  وينصح 
القطنية  ب��ارت��داء اجل��وارب  اآلف��ة اجللدية 
إضافة  ق��ط��ن،   100% على  حت��ت��وي  ال��ت��ي 
إلى املواظبة على إجراء مغاطس للقدمني 

للفطريات  م����ض����ادة  م��س��اح��ي��ق  ووض������ع 
وللتعرق.

وقال إن هناك أمراضًا أو مشاكل جلدية 
السباحة  ح��م��ام��ات  اس��ت��خ��دام  ع��ن  تنجم 
الفيروسية  اجللدية  االلتهابات  في  تتمثل 
والعدوى  املعدية،  واملليساء  الثآليل،  مثل 
الشعرية،  األجربة  التهاب  مثل  البكتيرية 

وهذه  املبرقشة،  النخالية  مثل  والفطرية 
ال��ن��اس ال��ذي��ن يرتادون  ش��ائ��ع��ة ج���دًا ب��ني 
من  التأكد  يجب  ل��ذا  السباحة،  حمامات 
نسب  على  حتتوي  السباحة  حمامات  أن 
مقبولة من الكلور، كما يجب جتنب البقاء 
في أحواض السباحة لساعات طويلة. وذكر 
سوءًا  ي��زداد  الشباب  حب  أن  أن��ور  الدكتور 
إنتاج  زي����ادة  بسبب  ال��ص��ي��ف  ف��ص��ل  خ���الل 
العرق في الوجه ويؤدي إلى انسداد القنوات 
الدهنية األمر الذي يؤدي إلى زيادة ظهور 

حب الشباب.

الوقاية
أنور  الدكتور  أش��ار  الوقاية،  ط��رق  وع��ن 
في  الوقائية  التدابير  ات��خ��اذ  أهمية  إل��ى 
فصل الصيف، فيجب وضع كمية كافية من 
الكرميات الواقية من الشمس كل 3 ساعات 

تبعًا لنوع البشرة، وجتنب التعرض املباشر 
من  الصيف  فصل  خ��الل  الشمس  ألش��ع��ة 
الساعة ال��� 12 إل��ى ال��� 3 ظ��ه��رًا م��ن خالل 
إل��ى جانب  الشمس  م��ن  واق��ي��ة  قبعة  لبس 
اإلصابة  وملنع  الواقية،  الكرميات  استخدام 
أخذ  اجل��ل��د يجب  ال��دم��ام��ل على  وظ��ه��ور 
ح��م��ام��ات ب��امل��اء ال��ب��ارد إض��اف��ة إل���ى وضع 
البارد  امل���اء  ك��م��ادات 
ع���ل���ى ال�����وج�����ه، أم���ا 
جتنب  ب���خ���ص���وص 
بالعدوى  اإلص���اب���ة 
ال������ف������ط������ري������ة ب���ني 
فينصح  ال��ف��خ��ذي��ن 
ب�������ارت�������داء م���الب���س 
قطنية  داخ�����ل�����ي�����ة 
حتتوي  ف��ض��ف��اض��ة 
قطن  ن���س���ب���ة  ع���ل���ى 
إلى  إضافة   ،100%
مساحيق  استخدام 
للفطريات  م��ض��ادة 
للتعرق  وم�����ض�����ادة 

خالل فصل الصيف.

املسابح
وأضاف تعتبر املسابح التي ميضي فيها 
وسائل  إح��دى  م��ن  ال��وق��ت  معظم  أطفالنا 
األم������راض اجللدية  م���ن  م��ج��م��وع��ة  ن��ق��ل 
يرتادها  ال��ت��ي  العامة  املسابح  ف��ي  خ��اص��ة 
عدد كبير من الناس لذلك يجب أن توضع 
شروط لرواد هذه املسابح كما هو معمول به 
في بعض األندية مثل إحضار كشف طبي 
يؤكد سالمة الشخص من أي مرض ميكن 
أن ينتقل عن طريق املاء واالستحمام قبل 
النزول إلى حمام السباحة وغيرها، إضافة 
إلى وجوب تواجد جهاز تنقية مياه املسبح 
امل��ط��ه��رة واملعقمة  امل����واد  "ال��ف��ل��ت��ر" ووض���ع 
باستمرار وأخذ عينات من املياه وفحصها، 
الفتًا إلى أن انتقال األمراض اجللدية في 
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بعض  لدى  فطريات  لوجود  يرجع  املسابح 
املصابني يكون منشؤها بكتيريا أو فيروسات 
تنتقل من األشخاص املصابني باألمراض.

جفاف اجللد
وقال إن مادة الكلور التي يتم إضافتها 
ملياه املسابح تعمل على تهيج اجللد خاصة 
الشعر  وجفاف  باحلساسية  املصابني  لدى 
وإفساد مظهره العام، ليس هذا فحسب بل 

إنها شديدة اخلطورة على الشعر املصبوغ.

وش����دد ال��دك��ت��ور أن����ور احل���م���ادي على 
وبعدها،  السباحة  قبل  االستحمام  ض��رورة 
إض��اف��ة إل��ى اس��ت��خ��دام امل��ط��ه��رات وتنشيف 
اجلسم والقدمني بشكل جيد بغية الوقاية 
إذ  منها  اجللدية  وبخاصة  األم���راض  م��ن 

النتقال  خصبًا  م��ص��درًا  تعتبر  املسابح  إن 
األمراض اجللدية مبا فيها الفطريات التي 

تسبب كثيرًا من األمراض.

احتياطات
ب���س���ام محبوب  ال���دك���ت���ور  ق����ال  ب������دوره 
واحلساسية  ال���ص���در  أم�����راض  اس��ت��ش��اري 
من  املتطاير  ال���رذاذ  إن  الصحة  هيئة  ف��ي 
إلى  ت��ؤدي  النفاثة  الكلور  ورائحة  املسابح 
تهيج القصبات الهوائية خاصة لألشخاص 
امل��ص��اب��ني مب��رض ال��رب��و، وب��ال��ت��ال��ي ينصح 
ه���ؤالء األش��خ��اص ب��أخ��ذ األدوي����ة املوسعة 
للقصبات الهوائية قبل الدخول إلى املسبح، 
الشخص  شعر  ح��ال  ف��ي  السباحة  بعد  أو 

بضيق في التنفس.
مياه  إل��ى  الكلور  إضافة  أن  إل��ى  وأش��ار 

املسابح يعمل على تعقيم املياه ولكن يجب 
عليها من  املتعارف  النسب  يكون ضمن  أن 
قبل املشرفني على املسابح، كما يجب تغيير 
للتخلص  وأخ���رى  فترة  ب��ني  املسابح  مياه 
من البكتيريا والفيروسات التي قد تستقر 
ببعض  املصابني  األش��خ��اص  من  املياه  في 

األمراض.

وأش����ار إل���ى دراس����ة ح��دي��ث��ة ن��ش��رت في 
بينت  مجلة متخصصة في طب األطفال، 
أن األطفال الذين يقضون وقتًا طوياًل في 
املسابح الداخلية أكثر عرضة للربو لديهم 
الذين  باألشخاص  مقارنة  يكبرون  عندما 
لوحظ  حيث  مستمر  بشكل  يسبحون  ال 
التي حتتوي على  املسابح  السباحة في  أن 
في  تتجمع  غ���ازات  منها  يتصاعد  الكلور 

26
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املسبح وتؤدي ملشاكل في التنفس.
وه�����ذه ال����غ����ازات ال���ت���ي ت�����ؤدي حل���دوث 
الصدر  على  واخلطيرة  الصحية  املشاكل 
و"النتروجني  "التركلورامني"  هي  والتنفس 
كلوريد" وهذه املركبات تنتج عندما يتفاعل 
يضاف  وال���ذي  املسبح  ف��ي  امل��وج��ود  الكلور 
لغرض التطهير مع األمونيا التي تتواجد 

في عرق.
العاملني  ت��دري��ب  وش���دد ع��ل��ى ض����رورة 
لضمان  املسابح  تنظيف  على  والقائمني 
يستخدمونها  التي  الكلور  نسبة  مراعاتهم 
امل��ق��ن��ن��ة، وأن ال  ت��ك��ون ض��م��ن احل����دود  وأن 
فإن  الكلور  من  ال��زي��ادة  عند  أن��ه  يعتقدون 
ال��ن��ت��ي��ج��ة ت��ك��ون أف��ض��ل ب���ل ال��ع��ك��س فإن 
زي����ادة ال��ك��ل��ور ف��ي امل���اء وزي�����ادة ت��ل��وث املاء 
غيرها  أو  التبول  أو  اجللد  طريق  عن  إم��ا 
التي  املواد اخلطيرة  إنتاج هذه  سيزيد من 
ستكون متواجدة في اجلو احمليط باملسبح 
ويستنشقها اإلنسان خاصة إذا كان املسبح 

مغلقًا.

تهيج القصبات
وقال الدكتور محبوب إن أفضل طريقة 
للحد من املشاكل الصحية التي قد يتعرض 
لها األطفال والذين يكثر لديهم استخدام 
املسبح احلرص على استخدام مسبح جيد 
التهوية وليس في مكان مقفل أو مغلق ألن 
من  تزيد  مغلق  مكان  في  السباحة  عملية 
لذلك  النقي  غير  للهواء  اإلن��س��ان  تعرض 
غير  مفتوحة  مسابح  في  السباحة  يفضل 
وتعليمهم  األطفال  توعية  ويجب  مغلقة، 
وأخ��ذ حمام سريع  املسبح  التبول في  عدم 
ال��ن��ظ��اف��ة قبل  ال��س��ب��اح��ة ألن  ق��ب��ل وب��ع��د 
ال��س��ب��اح��ة حت��د م��ن ت��ل��وث امل��س��ب��ح بالعرق 
الذي يعتبر مادة ميكن أن تتفاعل مع الكلور 
وتنتج املواد اخلطيرة التي تؤثر على اجلهاز 
من  ويقلل  األطفال  عند  خاصة  التنفسي 
إنتاج املواد التي تسبب احلساسية كما يجب 
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توفير الفالتر اجليدة في املسبح.

تدريب
املراقبني  ت���واج���د  ض������رورة  ع��ل��ى  وش�����دد 
وامل��ش��رف��ني ع��ل��ى أح����واض ال��س��ب��اح��ة لتعليم 
تعرض  لتجنب  املبتدئني  األط��ف��ال  وت��دري��ب 
األطفال للغرق، ومراقبة املسبح عن كثب من 
قبل املدربني، مؤكدًا وجوب التشديد والتأكيد 
وأصحاب  املعنية  اجلهات  قبل  من  ذلك  على 
األبراج السكنية، لتجنب حدوث حاالت الغرق 

لألطفال.

وق����ال إن ع��ل��ى األه����ل أي��ض��ا ع���دم ترك 
أطفالهم، وإمنا يجب مرافقتهم أو على األقل 
التأكد من وجود املدرب حتى ال يتعرض هؤالء 
األطفال للغرق أو اإلصابة ببعض مضاعفات 

املسابح خاصة لألطفال املصابني باحلساسية 
أو األمراض األخرى.

أمراض األنف
استشاري  ف���وزي  محمد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
إنه  دب��ي  مستشفى  ف��ي  وح��ن��ج��رة  وأذن  أن��ف 
العديد  احل���رارة يحدث  درج��ة  ارت��ف��اع  بسبب 
الصيف،  ف��ي  التنفسي  اجل��ه��از  أم���راض  م��ن 
م��ث��ل االل��ت��ه��اب��ات ال��ف��ي��روس��ي��ة ال��ت��ي تسبب 
ن����زالت ال���ب���رد واألن���ف���ل���ون���زا، وف���ي ك��ث��ي��ر من 
األحيان عندما يذهب األطفال إلى السباحة 
اإلصابات  من  الكثير  إل��ى  يتعرضون  فإنهم 
احلرارة  درجة  وارتفاع  فالرطوبة  الفيروسية، 
والبكتيريا،  ال��ف��ي��روس��ات  لنمو  مثالي  م��ن��اخ 
مع  غالبًا  الفيروسية  ال��ع��دوى  ه��ذه  وحت��دث 

األطفال الصغار واملسنني.
وعن التهاب األنف التحسسي بنينّ الدكتور 
املجاري  التهاب  عن  عبارة  أن��ه  ف��وزي  محمد 
عند  اللقاح  حبوب  أو  الغبار  بسبب  األنفية 
النباتات أو فرو احليوانات، وتستمر حساسية 
األنفلونزا  م���ن  أط����ول  ل��ف��ت��رة  ع����ادة  األن����ف 
وأن  احل��م��ى،  م��ع  تترافق  أن  ال��ع��ادي��ة، وميكن 
تكون  امل��رض  هذا  من  للوقاية  أفضل طريقة 
من خالل جتنب العطور واستخدام األجهزة 
ال��ت��ي ت��رف��ع م��ن ك��م��ي��ة ال��رط��وب��ة ف��ي جميع 
أن��ح��اء امل��ن��زل وع��دم التدخني واالب��ت��ع��اد عن 
مناطق التخزين أيضًا، ويجب تنظيف املكيف 
ت���ن���اول مضادات  ول��ل��ع��الج مي��ك��ن  ب��ان��ت��ظ��ام، 
الهيستامني. أما الرعاف، ويعني نزيف األنف 
عند األطفال، فإنه يندر حدوثه في األطفال 
أقل من سنتني، وتزداد النسبة بعد هذا العمر 
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ثم تقل بعد سن البلوغ. ويكون للعامل الوراثي 
دور في بعض احلاالت.

مناعة
وتعتبر األمراض املعدية التي تنتشر في 
فصل الصيف من أكثر األمراض التي تصيب 
أق���ل مم��ا هي  ت��ك��ون  مناعتهم  األط��ف��ال ألن 
الصيفي،  اإلسهال  ومنها  الكبار،  ل��دى  عليه 
والرمد  والباراتيفود،  والتيفود  والدوسنتاريا 
إلى  إضافة  اجللدية  وااللتهابات  الصديدي 
ألن  األطفال  يصيب  ال��ذي  الغذائي  التسمم 
ومنو  الن��ت��ش��ار  خصبة  بيئة  احل���ار  ال��ط��ق��س 
البكتيريا األمر الذي يؤدي إلى فساد األغذية 

بسهولة.
أكثر األمراض شيوعًا بني األطفال  ومن 
الغذائي  ال��ت��س��م��م  ه���و  ال��ص��ي��ف  ف��ص��ل  ف���ي 
واجلفاف، حيث تنتشر الكثير من االلتهابات 
املعوية واملعدية التي تنتشر بنسبة أكبر خالل 

فصل الصيف مقارنة مع فصل الشتاء.
عرضة  والكبار  األطفال  يكون  ما  وغالبًا 
للتسمم الغذائي، وبالرغم من أن لدى بعض 
الفئتني  يصيب  أن��ه  إال  ض��ده  مناعة  الكبار 
الذي يتطلب  األمر  بالقدر نفسه  العمريتني 
امل��اء خالل  ش��رب األط��ف��ال كميات كبيرة من 
املفقودة  امل��اء  كمية  لتعويض  الصيف  فصل 
إن اجلفاف  التعرق، حيث  من اجلسم بسبب 
تستطيع  وال  لألطفال  بالنسبة  ج��دًا  خطير 

أجسادهم حتمله.
تعريف

حالة  بأنه  ع��ادة  الغذائي  التسمم  يعرف 
فترة  خالل  أعراضها  تظهر  مفاجئة  مرضية 
أشخاص  عدة  أو  على شخص  قصيرة  زمنية 
وتظهر  سليم صحيًا  غير  غذاء  تناولهم  بعد 
غثيان  هيئة  على  الغذائي  التسمم  أع��راض 
واألمعاء  املعدة  في  وتقلصات  وإسهال  وق��يء 
تظهر  ال��غ��ذائ��ي  التسمم  ح���االت  بعض  وف��ي 
العصبي  أع��راض على هيئة شلل في اجلهاز 
بجانب االضطرابات املعوية وتختلف أعراض 

اإلص��اب��ة وارت��ف��اع احل����رارة وش��دت��ه��ا والفترة 
املرضية  األع���راض  لظهور  ال��الزم��ة  الزمنية 
التي  الغذاء  وكمية  التسمم  مسببات  حسب 

تناولها اإلنسان.
احل����رص وال��ن��ظ��اف��ة ال��ش��خ��ص��ي��ة من 

طرق الوقاية
م��ا إن ي���دق ف��ص��ل ال��ص��ي��ف ال��ب��اب حتى 
بهجة  ف���رح  ب��ني  مختلطة  م��ش��اع��ر  ت��ن��ت��اب��ن��ا 
األل��وان واالن��ط��الق، وب��ني اخل��وف من املرض 
تختلف  ال��ف��ص��ل،  ل��ه��ذا  املصاحبة  وال��ع��دوى 
مشاعرنا كما تختلف قوة احتمالنا لتداعيات 
ال��ص��ي��ف، ب��ني ح��ر وق��ي��ظ ي��ه��رع البعض إلى 
الشمس  وه��ج  لتطفئ  وامل��ث��ل��ج��ات  امل��رط��ب��ات 
إل��ى شرب  اآلخ��ر  البعض  ويتسابق  احل��ارق��ة، 
املاء البارد غير مدرك تبعات ذلك على اجلهاز 
الهضمي، فشرب املياه الباردة يؤثر في املعدة 

ويبطئ حركتها ويسبب عسر الهضم.
وبني أمراض اجلهاز الهضمي والتنفسي، 
وع����دوى ال��ع��ي��ون واالل��ت��ه��اب��ات اجل��ل��دي��ة، ال 
ن��س��ت��ط��ي��ع ح��ص��ر األم�������راض امل��ن��ت��ش��رة في 
وتتمثل  ال��ت��ن��ف��س��ي��ة  ف����األم����راض  ال��ص��ي��ف، 
احلار  اجلو  بني  اإلنسان  انتقال  في  أسبابها 
أسبابها  وتعود  اجللدية  واألم���راض  وال��ب��ارد، 
إلى الذهاب إلى شاطئ البحر، والتعرض إلى 
أشعة الشمس التي قد تؤدي غالبًا إلى حروق 

من الدرجة الثانية.
بيئة خصبة

وحول انتشار األمراض بني األطفال في 
فصل الصيف، يقول عبد الله الهاشمي:"يشكل 
بسبب  للبكتيريا  م��ن��اس��ب��ًا  م��ن��اخ��ًا  ال��ص��ي��ف 
الرطوبة والطقس احلار، حيث تنمو وتتكاثر 
خصبة  بيئة  الصيف  يعتبر  لذلك  البكتيريا 
الن��ت��ش��اره��ا، إض��اف��ة إل��ى تلك األم��اك��ن التي 
ي��رت��اده��ا األط���ف���ال ف��ي ف��ص��ل ال��ص��ي��ف مثل 
النتقال  ب���ؤرة  تعد  ال��ت��ي  السباحة  حمامات 

العدوى وااللتهابات البكتيرية خصوصًا".
عرضة  ك���ذل���ك  األط����ف����ال  أن  وأض�������اف 
خالل  غالبًا  يحدث  ال��ذي  الغذائي  للتسمم 

ذكرنا  كما  احل��ار  الطقس  ألن  الصيف  فصل 
األمر  البكتيريا  ومن��و  النتشار  خصبة  بيئة 

الذي يؤدي إلى فساد األغذية بسهولة.
أنها  إل��ى  املهيري  ن��ورة  التربوية  وأش���ارت 
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى ض��م��ان ش���رب أب��ن��ائ��ه��ا كميات 
كبيرة من املاء خالل فصل الصيف لتعويض 
كمية املاء املفقودة من اجلسم بسبب التعرق، 
اجلفاف  أن  م��ن  ح��ذره��ا  الطبيب  إن  ق��ائ��ل��ة 
تستطيع  وال  لألطفال  بالنسبة  ج��دًا  خطير 

أجسادهم حتمله.
كما حترص كذلك على حث أبنائها على 
الشخصية واحملافظة عليها مشيرة  النظافة 
أيديهم  غسل  األط��ف��ال  على  يجب  أن��ه  إل��ى 
باستمرار خصوصًا قبل تناول الطعام لتجنب 
كما يجب  والبكتيرية،  الفيروسية  االلتهابات 
ع��ل��ى األم��ه��ات ال��ت��أك��د م��ن ت��ن��اول أطفالهن 
بالتسمم  لإلصابة  جتنبًا  النظيفة  لألطعمة 
للماء  األط��ف��ال  ش��رب  من  والتأكد  الغذائي، 

بكميات كبيرة جتنبًا للجفاف.
وقالت صفاء اخلميري: »مع دخول فصل 
الكبار  يلجأ  احل��رارة  درج��ة  واشتداد  الصيف 
املسابح،  في  ممتع  وق��ت  قضاء  إل��ى  والصغار 
البنايات،  في  وتواجدها  انتشارها  مع  خاصة 
والنوادي والفنادق واملنتزهات وبعض البيوت، 
باستخدام  لألطفال  السماح  قبل  يجب  ل��ذا 
حتتوي  أنها  من  التأكد  السباحة،  حمامات 
على نسبة مناسبة من الكلور لضمان النظافة 

وعدم انتقال العدوى إليهم«.
نظافة شخصية

يجب  أن��ه  إل��ى  الشامسي  أس��م��اء  ولفتت 
تناول  وع���دم  جيد  بشكل  األط��ع��م��ة  تخزين 
طعام أو شراب غير مخزن بشكل صحي بحيث 
تعرض  أو  املرتفعة،  احل��رارة  درج��ات  أفسدته 
للذباب الذي يكثر في اجلو احلار صيفًا وهو 
وسائر  للبكتيريا  الناقلة  العوامل  أه��م  م��ن 
فيلوثها،  واملشروبات  املأكوالت  إلى  امليكروبات 
ال��ن��ظ��اف��ة الشخصية  إه��م��ال  ب��ع��دم  ن��اص��ح��ة 

وغسل األيدي باستمرار.
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من  واألخير  اخلامس  الركن  هو  احلج 
أرك��ان اإلس��ام، وواح��د من أعظم العبادات 
املسلمني  ع���ل���ى  ُف����رض����ت  ال���ت���ي  وأج���ل���ه���ا 
غير  املسلم  ع��ن  وُرف��ع��ت  عليها،  ال��ق��ادري��ن 
أو  م��ا،  بعّلة  إلصابته  س��واء  عليها،  ال��ق��ادر 
ع��دم ت��وّف��ر اإلم��ك��ان��ات امل��ال��ي��ة ال��ت��ي متّكنه 
من حتّمل نفقات احلج، أّما مناسك احلج 
فهي عديدة، كما يؤّديها املسلمون في موعد 
موّحد بشكل جماعّي على عدة أيام في مكة 

املكرمة، في مشهد إمياني مهيب.

حكم احلج
ن��زل حكم الفرض  احل��ج ف��رض، حيث 
فيه في العام التاسع من الهجرة، وعلى كّل 
في  واح��دة  م��رة  مناسكه  أداء  مقتدر  عاقل 

العمر، كما يجوز أداء احلج أكثر من مرة. 

فضل احلج 
ل��ل��ح��ج ف��ض��ل مي��ت��از ب��ه ع��ن غ��ي��ره من 
لها  يتعّرض  التي  املشّقة  فرغم  العبادات، 
إال  وع��ب��ادات��ه،  مناسكه  أداء  أث��ن��اء  احل���اج 

أنه ينال في آخر األم��ر أج��رًا عظيمًا، وهو 
كانت  ملن  ال��ذن��وب،  من  سبق  ما  كل  غفران 
نيته خالصة وصافية لله تعالى في احلج، 
فيعود احلاج بعد اإلحال من اإلحرام كولد 

طاهر وخاٍل من الذنوب.

الشروط 
يشترط توافر بعض الصفات في املقبل 

على احلج، وهي:
- اإلس������ام، ي��ق��ت��ص��ر احل����ج إل����ى مكة 

املكرمة على املسلمني فقط.

الحج أشهر معلومات
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على  احل���ج  ف���رض  وال��ب��ل��وغ،  -  العقل 
ال��ع��اق��ل��ني وال��ب��ال��غ��ني م���ن امل��س��ل��م��ني، أّما 
احلج  على  املقتدرون  والقاصرون  السفهاء 
فا ُيفرض عليهم حتى يشفى السفيه من 

مرضه، ويبلغ القاصر احللم.
- االستطاعة، ملا ورد عن رسول الله عليه 

السام أّن احلج ملن استطاع إليه سبيًا. 

مواقيت احلج 

ُيشترط أداء احلج على االلتزام بنوعني 
من املواقيت وهما: 

البدء  ي��رت��ب��ط  ال��زم��ان��ّي��ة،  امل��واق��ي��ت   -
احلرم،  باألشهر  احلج  ملناسك  بالتحضير 
األول��ى من شهر شوال،  باأليام  تبدأ  والتي 

وتنتهي في شهر ذي احلجة. 
املواقيت  تقتصر  امل��ك��ان��ّي��ة،  امل��واق��ي��ت   -
النبي  التي خّصصها  املناطق  املكانّية على 
ع��ل��ي��ه ال��ص��اة وال���س���ام ل���إح���رام، ومنها 

التنعيم وذات العرق 
واحلليفة. 

احلاج  يلزم  ما 
فعله

ق�����ب�����ل ت�����وّج�����ه 
مّكة  إل������ى  احل�������اج 
فعل  عليه  امل��ك��ّرم��ة 

ما يلي:
الِنّية  ع��ق��د   -
ع������ل������ى ال������ّت������وب������ة 
�����ادق�����ة وع����دم  ال�����َصّ
العودة إلى املعاصي 
نوب بعد العودة  والُذّ
فيقول  احل����ّج؛  م��ن 
تبُت  ي��ا رب  احل���اّج: 
أعود  ول���ن  ون���دم���ُت 
نب  إلى املعصية والَذّ

ًة ثانيًة.  مَرّ
يون  - قضاء الُدّ
وح�����ق�����وق ال���ع���ب���اد 
امل��ال��ّي��ة امل��ع��ّل��ق��ة في 

َديًنا عجز  وإْن كان على احلاج  ذمة احلاج، 
عن سداده؛ فعليه طلب اإلذن واالستمهال 

من صاحبه فإْن رفض فا يخرج للحّج. 
- رّد ما لدى احلاج من الودائع واألمانات 
فس  ألصحابها. رّد املظالم؛ أي محاسبة الَنّ
فر للحّج؛ فإْن اتضح بأّنك ظلمت  قبل الَسّ
فح  الَصّ إليه وطلب  ه��اب  ال��َذّ فعليك  أح��ًدا 

والعفو منه. 

- إخاص نية احلّج وصرفها لله تعالى 
جارة  معة أو الِتّ ياء أو الُسّ من غير طلٍب للِرّ

واملنفعة. 
وج�����ة واألب���ن���اء  - ت���ودي���ع األه�����ل وال�����َزّ
واألص���دق���اء ب��ق��ول: أس���ت���ودُع ال��ل��ه دينكم 

وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. 
- ص��اة ركعتني قبل اخل���روج م��ن غير 
الفريضة؛ حيث ُتقَرأ في الركعة األولى سورة 

انية سورة اإلخاص.  الكافرون، وفي الَثّ
فس على أال يرتكب احلاُج  - معاهدة الَنّ
ُسنة  ُيطّبق  وأن  في احلج،  إثًما  أو  معصيًة 
يتفّرغ  وأْن  وسلم،  عليه  الله  سول صّلى  الَرّ
أوقاتها،  ف��ي  ���اع���ات  وال���َطّ ال��ع��ب��ادات  ألداء 
جار  والِشّ واخِل��ص��ام  اجل���دل  يتجّنب  وأْن 

واالنشغال بالّناس ما استطاع.

مناسك احلج
- اإلح������رام، ي��ك��ون اإلح������رام ف���ي أحد 
املخصصة  امل��ن��اط��ق 
ل������إح������رام، وي���ّت���ب���ع 
احملرم شروطًا معّينة 
في النظافة واللباس 
حتى يكون صحيحًا، 
حيث يتوّجه احلجاج 
ب���ع���د اإلح���������رام إل���ى 
املسجد احلرام للبدء 

مبناسك احلج. 
التروية،  ي����وم   -
وفيه يتوّجه احلجاج 
إلى  املكرمة  مكة  من 
الليلة  ل��ق��ض��اء  م��ن��ى 

فيها. 
ع����رف����ة،  ي�������وم   -
التوّجه من منى إلى 
اليوم  لقضاء  ع��رف��ة 
ح��ي��ث يقضي  ف��ي��ه��ا، 
ي�����وم�����ه في  احل���������اج 
من  والتقرب  الدعاء 

الله تعالى. 
األضحى،  - عيد 
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ي����������وم ال������ت������روي������ة، 
يتوجه فيه احلجاج 
من مكة املكرمة الى 
الليلة  لقضاء  منى 

فيها
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وف���ي���ه ي���ت���ّم رم����ي اجل���م���رة األول������ى، وذب���ح 
األضاحي. 

- أيام التشريق، وفيها يبدأ احلاج برمي 
اجلمرات الثاث. 

ال��وداع، الطواف حول الكعبة  - ط��واف 
سبع مرات قبل عودة احلاج إلى بلده.

فوائد احلج
حتويها  ال  كبيرة  وأهمّية  فوائد  للحّج 
التي فرضها  العبادات  أّي عبادٍة أخرى من 
الله سبحانه وتعالى على عباده، وذلك ملا له 
من مكانٍة كبيرٍة في الّدين اإلسامي، ومن 

فوائده اآلتي:
إّن  حيث  الله:  ُيحبها  فريضٌة  احل��ُجّ   -
أداء احلّج ُيعتبر من إقامة الدين اإلسامي 
وت��ط��ب��ي��ق��ه ف���ي امُل��ج��ت��م��ع ك��ون��ه م���ن أرك����اِن 
اإلسام التي ال يتّم إال بها، مما ُيشير إلى 

أهميته عند الله سبحانه وتعالى. 

- احلج نوٌع من أنواع اجلهاد في سبيل 
الله: جاء ذكر احلج في كتاب الله سبحانه 
وتعالى بعد ذكر آيات اجلهاد، كما ثبت في 
أّم امل��ؤم��ن��ني عائشة  ال���ذي ت��روي��ه  احل��دي��ث 
رضي الله عنها أّنها قالت: “يا رسوَل اللِه، 
أف��ا جناِهُد؟  العمِل،  أف��ض��َل  اجل��ه��اَد  ن��رى 
مبروٌر”،  ح��ٌجّ  اجل��ه��اِد  أفضَل  لكَنّ  ال،  ق��ال: 
ال��ل��ه عنه  ُه���ري���َرَة رض��ي  أَب���ي  كما ُروي ع��ن 
َقاَل:  َم  َوَسَلّ َعَلْيِه  ُه  الَلّ ى  َصَلّ ِه  الَلّ َرُس��وِل  أّن 
واملرأِة:  عيِف  والَضّ غيِر  والَصّ الكبيِر،  “ِجهاُد 

احلُجّ والُعمرُة”.
-  حتصيل الثواب واألجر من عند الله: 
الوجه  على  أعماله  وأمَتّ  احلّج  أّدى  إّن من 
ال���ذي ُش���رع ف��ي��ه اس��ت��ح��ّق األج���ر والثواب 
من  وتعالى  سبحانه  ال��ل��ه  م��ن  العظيمني 
الله؛ حيث صَحّ عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
َم  ُه َعَلْيِه َوَسَلّ ى الَلّ أنه قال: َسمعُت النبَيّ َصَلّ
يقوُل: “َمن حَجّ للِه، فلم َيرُفث، ولم َيفُسْق، 

ُهَرْيَرَة  أَِب��ي  ه”،  وعن  أُمّ ول��َدت��ه  كيوم  رَج��ع 
ُه  الَلّ ى  َصَلّ ��ِه  ال��َلّ َرُس���وَل  أََنّ  َعْنُه  ��ُه  ال��َلّ َرِض��َي 
اَرٌة  َم َقاَل: “العمرُة إلى العمرِة كَفّ َعَلْيِه َوَسَلّ
ملَا بيَنهَما، واحلُجّ املبروُر ليَس لُه جزاٌء إال 

ُة”. اجلَنّ
-  احل������ُجّ ف��ي��ه َت��ع��ظ��ي��ٌم ل��ل��ه وإظ���ه���اٌر 
لشعائره: إّن احلاج ُيقيم شعائر الله وُيعظمه 
جميعها  احل���ج  م��ن��اس��ك  أداء  خ���ال  م���ن 
احل���رام،  ال��ل��ه  ببيت  وال���ط���واف  كالتلبية، 
بعرفة،  وال��وق��وف  وامل���روة،  بالصفا  والسعي 
وجميع  اجلمرات،  ورم��ي  مُبزدلفة،  واملَبيت 
ما يتبع تلك الشعائر من ذكر الله والتكبير 
وقد  وتقديسه،  الله  تعظيم  َي��دُلّ على  مّما 
الله  زي��د بن خالد اجلهني رض��ي  ُروي عن 
عليه  الله  الله صلى  رسول  قال  قال:  عنه، 
ُد ُمر  وسلم : “جاَءني جبريُل فقاَل يا محَمّ
ها  لبيِة فإَنّ أصحاَبَك فلَيرَفعوا أصواَتُهم بالَتّ

.” ِمن شعاِر احلِجّ
من  امُلسلمني  ب���اٌب الج��ت��م��اع  -  احل���ّج 
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ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال���ب���اد اإلس���ام���ّي���ة وغير 
جميع  من  امُلسلمني  إّن  حيث  اإلسامية؛ 
واحد  صعيٍد  في  يجتمعون  األرض  أقطار 
بني مّكة وعرفة، يتبادلون فيه املوّدة واحملّبة 
حواجز  وج��ود  دون  بينهم،  فيما  والتعارف 
أو  ج��اٍه  أو  منصٍب  بسبب  بينهم  ع��وائ��ق  أو 

سلطان. 
يظهر  واح����ٍد:  ب���زٍي  املسلمني  احت���اد   -
جميع املسلمني في احلج مبظهٍر ُموّحد في 
نفسها،  والهيئات  واألعمال  واملكان  الزمان 
ويِقفون  واح��دًا،  لباسًا  يلبسون  فجميعهم 
ويؤّدون  واح���د،  م��وض��ٍع  وف��ي  واح���دة  بهيئٍة 
إلى  يتوّجهون  وَجميعهم  نفسها،  األعمال 
يرجون  والتكبير،  والتهليل  بالتسبيح  الله 

رحمة الله وَمغفرته. 
للناس:  املنافع  لتحصيل  ب��اٌب  احلج   -
املصالح  ت��ب��ادل  احل��ج  ف��ي  مّم��ا يحصل  إّن 
قال  وق��د  املسلمني،  بني  وغيرها  التجارية 
“ِلَيْشَهُدوا  ذلك:  في  وتعالى  سبحانه  الله 

َمَناِفَع َلُهْم”
ُقربًة  احل��اج  ب��ه  يقوم  ال��ذي  -  الهدي 
أخطاٍء  من  منه  وق��ع  ما  عن  وفريضًة  لله 
وتقصيٍر في احلج: حيث إّن في ذلك َتعظيٌم 
حلرمات الله، كما أّنه سبيٌل للتنّعم واألكل 
في تلك األيام، وباٌب للتصّدق على الفقراء؛ 
حيث إّنهم كذلك َينتفعون باحلج من خال 

ما ُيحّصلونه من حلوم الهدي.

معنى احلج املبرور

الفريضة  االص��ط��اح  في  معناه  احل��ج 
ال��ت��ي ف��رض��ه��ا ال��ل��ه ع��ل��ى ع��ب��اده املسلمني 
وتتضمن هذه الفريضة زيارة البيت احلرام 
الطريق،  على  واألم��ن  القدرة  توفر  بشرط 
أداء احلج،  الله عز وجل ميقات  وقد حدد 
ُجّ  “احْلَ تعالى:  ق��ال  ومناسكه،  آداب��ه  وب��ني 
َجّ  احْلَ ِفيِهَنّ  َف��َرَض  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت  أَْش��ُه��ٌر 
ِجّ َوَما  َفَا َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي احْلَ
ُدوا َفِإَنّ َخْيَر  ُه َوَتَزَوّ َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه الَلّ
ُقوِن َيا ُأوِلي اأْلَْلَباِب”، وأما  ْقَوى َواَتّ اِد الَتّ الَزّ

معنى أن يكون احلج مبرورًا فكما قال أهل 
أن  وقيل  اإلث��م،  من  خاليًا  يكون  أن  العلم 
يكون مقبواًل، وعامات قبول هذه الفريضة 
املعاصي  إل���ى  ب��ع��ده��ا  امل��س��ل��م  ي��ع��ود  ال  أن 
والذنوب، بل يعود على حال خير من احلال 
التي كان عليها من البر والطاعة، ذلك أَنّ 
البر هو اسم جامع لكل أنواع اخلير، وقيل 

املبرور أي اخلالص لله تعالى، وذكر  معنى 
أنها  األق���وال  تلك  على  تعقيبًا  القرطبي 
فاحلج  معانيها،  في  متقاربة  كلها  ج��اءت 
املبرور هو احلج الذي استوفيت فيه جميع 
األكمل  الوجه  على  املكلف  وأداه  أحكامه، 

كما طلب منه.
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أي  حتويها  ال  كبيرة  وأهمية  ف��وائ��د  للحج 

عبادة أخرى من العبادات،،



كافة  ف��ي  التعليم  م��راح��ل  ج��م��ي��ع  ت��ت��ف��ق 
انحاء العالم، على ضرورة وأهمية منح الطالب 
انتهاء  في جميع المراحل )من الروضة حتى 
خالل  السنوية  إجازاتهم  الجامعية(  المرحلة 
فترة الصيف، التي اتفق الجميع على تسميتها 

)العطلة الدراسية أو الصيفية( .
في  خ���اص(  أو  )ع���ام  المنتظم  فالتعليم 
الطالب  يلزم  الدراسية،  المراحل  تلك  جميع 
من الجنسين بذل جهودهم الذهنية والنفسية 
حريتهم  يقيد  وب��ال��ط��ب��ع  ال��ج��س��دي��ة،  وح��ت��ى 
والفكرية  وال��ن��ف��س��ي��ة  ال��ج��س��دي��ة  وح��رك��ت��ه��م 
ببرامجه اليومية المرهقة لحد ما، مما يجعل 
 – )عطلة  إل��ى  حاجة  في  والطالبات  الطالب 
إجازة( يتوقفون فيها عن التزاماتهم الدراسية، 
تقيدهم  دون  واالن��ط��الق  بالحرية  وشعورهم 
ومتى  يصحون  وم��ت��ى  ي��ن��ام��ون  )م��ت��ى  بموعد 

يأكلون أو يخرجون(.
ويعدد التربويون والمختصون في المجال 
من  واإليجابيات  الفوائد  والتربوي  التعليمي 
هذه العطل ويصنفونها الى أربع محطات هي 
وف��ي جميع  الجنسين  م��ن  ال��ط��الب  »ي��ن��ال  ان 
الذهني  نشاطهم  لتجديد  ف��رص��ًا  ال��م��راح��ل 
»تشكل  وان  ال��ج��س��دي��ة«،  وراح��ت��ه��م  والنفسي 
العطل الدراسية محطة فاصلة بين المراحل 
إلى  مرحلة  م��ن  وانتقال  ال��دراس��ي��ة  وال��ب��رام��ج 
ومن  لالبتدائي،  ال��روض��ة  )م��ن  أخ��رى  مرحلة 
حتى  المتوسط  وم��ن  للمتوسط،  االب��ت��دائ��ي 

الثانوية وكذلك الجامعة(«، وان »تمنح العطل 
المراحل  جميع  في  الطلبة  جميع  الدراسية 
الفرصة الستكمال اجتياز العقبات والصعوبات 
التي واجهوها أثناء الدراسة، ومعالجة الثغرات 
والنواقص، واالستعداد لمسيرة دراسية جديدة 
)اختبار الدور الثاني هو إحدى الفرص(«، وآخر 
اإليجابية  المحطات  أه��م  »وه���ي  المحطات 
للطالب والطالبات، أن العطل الدراسية تتيح 
الفرص للطالب تنمية شخصياتهم اإلنسانية، 
في أبعادها المختلفة، فالطالب والطالبات هم 
قبل كل شيء بشر لهم مشاعر وأحاسيس، ولهم 
م��واه��ب وق����درات، وح��ب اس��ت��ط��الع، ف��الب��د من 
أمامهم، إلشباع مختلف  واألفق  المجال  فتح 
احتياجاتهم، وممارسة رغباتهم في جو مريح 

)السفر هو إحدى هذه الفرص(.
اإلج��اب��ة عليه  ف��ي  ال���ذي يفكر  وال���س���ؤال 
الطالب والطالبات وأولياء أمورهم والمجتمع 
أثناء  الفراغ  وقت  من  االستفادة  »كيفية  ككل: 
العطل الدراسية؟ والذي من الممكن أن يكون 
على  استغالله  يتم  ل��م  إن  وخيمة  ع��واق��ب  ل��ه 
السؤال  ه��ذا  على  واالج��اب��ة  األم��ث��ل«،  النحو 
يستطيع  م��ن  وأن  ص��ع��ب��ة،  وال  س��ه��ل��ة  ل��ي��س��ت 
وأولياء  والطالبات  الطالب  عليها هم  اإلجابة 
أمورهم والمجتمع والمسؤولون في الدولة، من 
التي  الترويحية  البرامج  خالل طرح عدد من 
يجد من خاللها طالبنا ضالتهم في القضاء 

على شبح وكابوس الفراغ!

اهمية العطلة الدراسية للطالب

إطاللة

شيخة العازمي
نائب مدير التحرير



لجميع  كبيرة  اهمية  الميداني  للتدريب 
بصفة  والمجتمع  التعليمية  العملية  أرك���ان 
للتعلم  المكمل  النصف  هو  فالتدريب  عامة، 
ومن خالله نستطيع أن نخّرج طالبا مؤهلين 
تأهيال سليما يملكون الخبرة والمهارة وقادرين 
على ممارسة المهنة بكل كفاءة وفاعلية، أما عن 
اهمية التدريب بالنسبة للمشرفين األكاديميين 
فرص  من  العملية  هذه  توفره  ما  في  فتتمثل 
 ) الواقع   ( الخارجي  بالعالم  لالتصال  جيدة 
الموجودة  المشكالت  طبيعة  على  وال��ت��ع��رف 
قطاع  تمثل  التي  الحقيقية  العمل  بيئة  ف��ي 
والمعوقات  المتعددة،  المجتمع  قطاعات  من 
يسهم  ك��م��ا  ال��م��م��ارس��ة.  عملية  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
كل  واكتساب  االستفادة  الميداني في  التدريب 
ما هو جديد في مجال التخصص، واالستفادة 
إن��ج��از بعض األعمال  ف��ي  ال��ط��الب  م��ن جهود 
المهارات  الكتساب  فرصة  يتيح  كما  والمهام. 
الميدان،  م��ن  الحقيقية  العملية  وال��خ��ب��رات 
يمكن  مهارات  إلى  النظرية  المعارف  وتحويل 
والمجتمع  العمالء  مشكالت  حل  خاللها  من 

بما يتفق مع ثقافاتهم وقيمهم.
الميداني  ال���ت���دري���ب  ف���ت���رة  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د 
تبدأ  الصيفي  ال���دراس���ي  ال��ف��ص��ل  واخ��ت��ب��ارات 
الهيئة  وم��ت��درب��ي  لطلبة  الصيفية  اإلج�����ازة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تعد 
المهارات،  وصقل  ال��ذات  لتنمية  مثاليا  وقتا 

وأول مهارة يجب تنميتها في فترة اإلجازة هي 
يتم  أن  المهم  م��ن  لذلك  ال��وق��ت،  إدارة  م��ه��ارة 
وعدم  مفيدة  أم��ور  في  اإلج���ازة  ه��ذه  استغالل 
ضياعها في أنشطة ال تفيد، فمن الممكن عمل 
خالل  وق��راءت��ه��ا  الكتب  م��ن  بمجموعة  قائمة 
اإلجازة ، وكذلك من الممكن تعلم لغة جديدة 
إما عن طريق الدورات التدريبية أو عن طريق 
األفكار  ه��ذه  كل  بعد،  عن  والتعليم  اإلنترنت 
تساعد على استثمار الوقت في إجازة الصيف 
والفكر  الشخصية  تصقل  مثالية  بطريقة 

وتصنع النجاح.
أعزاءنا.. الشباب هم ثروة الوطن وأمله في 
مستقبل مشرق مزدهر، طاقات يجب توجيهها 
أفضل  إل��ى  وإرش���اده���م  الصيفية  اإلج����ازة  ف��ي 
وطاقاتهم  أوقاتهم  الستثمار  ال��ط��رق  وأن��س��ب 
ك��ث��ي��رًا للنهوض  ال���ب���الد  ت��ع��ول ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
بمستقبلها، واحتالل الصدارة بين دول العالم 
وعلى  وت��ج��اري��ًا،  واق��ت��ص��ادي��ًا  علميًا  المتقدم 
الدورات  توفير  واألكاديمية  العلمية  الهيئات 
التدريبية التي تصقل مهارات الشباب ، وتنمي 
يغفلوا  أال  األه��ل  وعلى  الشخصية،  قدراتهم 
يقل  وأال  الصيفية،  العطلة  ف��ي  أبنائهم  ع��ن 
في  عنه  الصيف  خ��الل  وحرصهم  اهتمامهم 
، فمن يرغب في مستقبل أفضل  أيام الدراسة 

عليه بذل المزيد والمزيد من الجهود.

أ. فاطمة العازمي
مدير التحرير

التدريب الميداني وصقل الذات


