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يأتــي هدفنــا كجمعيــة نفــع عــام فــي دولــة الكويــت منــذ اشــهارها عــام 2012  وحتــى اآلن أن 
نقــدم مــن خــالل مركــز الســدرة للرعايــة النفســية ملرضــى الســرطان خدمــة عالجيــة متكاملــة 
عبــر توفيــر الرعايــة والدعــم النفســي اإليجابــي الــذي يحتاجــه مرضــى الســرطان وذويهــم 
خــالل رحلــة العــالج، وذلــك عــن طريــق اســتضافتهم لدينــا مبركــز الســدرة أو بزيارتهــم فــي 
ــز الشــيخة/  ــا بجانــب مرك ــع مركزن ــة )حيــث يق ــادات اخلارجي أجنحــة املستشــفى أو بالعي
بدريــة األحمــد اجلابــر الصبــاح ومركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان(، ونقــوم بتقــدمي العديــد 
مــن اخلدمــات املتنوعــة مثــل )برنامــج الطلــة اجلميلــة - جلســات الدعــم النفســي الفــردي 
ــات  ــة ومعلوم ــح عملي ــدم نصائ ــي تق ــل الت ــة وورش العم ــرات توعوي ــي - محاض واجلماع

قيمــة حــول التعامــل مــع الســرطان - جلســات املســاج واليوغــا(.
وقــد قامــت الســدرة بتطويــر خدماتهــا مبــا يتناســب مــع حاجــة املرضــى، فلــم تعــد تقتصــر 
ــذه  ــورت ه ــث ط ــاطات، حي ــن نش ــه م ــا يصاحب ــي وم ــم النفس ــدمي الدع ــى تق ــات عل اخلدم
ــى  ــن عل ــر قادري ــى الغي ــادي للمرض ــم امل ــر الدع ــى كتوفي ــات املرض ــة حاج ــات لتلبي اخلدم
ــت ملكافحــة الســرطان( خاصــة بعــد  ــز الكوي ــي مرك ــة التشــخيص والعــالج )ف ــل تكلف حتم
ــى الصحــة النفســية واملعنويــة  ــذي أثــر عل ــة، األمــر ال أن مت رفــع رســوم اخلدمــات الصحي
للمرضــى، وقــد مت تفعيــل هــذه اخلدمــة منــذ 2018/6/1، وتتكفــل الســــدرة  بتغطيــة تكاليــف 
التشــخيص والعــالج ) كتوفيــر طابــع فئــة 10 دينــار كويتــي رســوم زيــارة الطبيــب وصــرف 
األدويــة- تغطيــة تكاليــف اإلقامــة داخــل أجنحــة املستشــفى- فحوصــات الــدم واألشــعة(.

ــى  ــدف إل ــذي يه ــدم وال ــة ملرضــى الســرطان املتق ــة املنزلي ــة الرعاي ــل خدم ــا بتفعي ــا قمن كم
ــد مت  ــه ق ــا بأن ــي 2019/7/1 )علم ــك ف ــم وذل ــي آخــر مراحــل حياته ــرض ف ــاء امل ــف أعب تخفي

ــا(. ــى إشــعار آخــر بســبب جائحــة كورون ــو 2020 وحت ــي شــهر ماي ــا ف توقيفه
ــس  ــاح  - رئي ــي الصب ــر العل ــزة جاب ــيخة/ ع ــة الش ــدرة برئاس ــل الس ــق عم ــل فري ويواص
مجلــس اإلدارة -  بالبحــث واالهتمــام بــكل اجلوانــب النفســية التــي مــن شــأنها أن تؤثر ســلبا 
علــى صحــة املرضــى النفســية وبالتالــي اجلســدية فــي محاولــة إلزالــة جميــع املعوقــات خــالل 
رحلــة العــالج، ومــن هــذا املنطلــق فقــد تطــورت خدمــات مركــز الســدرة التابــع للجمعيــة مبــا 

يحقــق هــذه األهــداف.
وال يــزال الســعي مســتمرا لتطويــر جميــع اخلدمــات املقدمــة والرفــع مــن كفاءتهــا لتذليــل جميــع 
العقبــات التــي قــد تواجــه مرضــى الســرطان وتوفيــر أقصــى ســبل الراحــة النفســية وتهيئــة 

البيئــة اإليجابيــة التــي يحتاجــون إليهــا خــالل مرحلــة العــالج وحتــى التشــاِف بــإذن اهلل.
ملن تقدم اخلدمات؟

ــه أو مــن  ــه املقربــن من يســتقبل املركــز أي شــخص مصــاب بالســرطان أو أي أحــد مــن أهل
يقــوم برعايتــه بعــد حتويلــه مــن قبــل الطبيــب املعالــج أو مــن العيــادة الطبيــة فــي مركــز 
ــم  ــى أن يت ــه عل ــب ب ــه مرح ــز برغبت ــدم للمرك ــض املتق ــرطان. واملري ــة الس ــت ملكافح الكوي

ــا. ــه الحق ــج ل ــب األورام املعال ــن طبي ــل م ــى حتوي احلصــول عل

الشيخة / عزة جابر العلي الصباح
رئيس مجلس إدارة جمعية السدرة 

ة الرسطان 
ف

ا�ب الصباح ، ومركز الكويت ملاك� محد الب
أ
ية ال انب مركز  الشيخة / بدر ب موقعنا �ب

+965 51550689 info@al-sidra.org ALSIDRACARE ALSIDRA_KWT @ALSIDRA_KWT www.al-sidra.net

تواصل معنا



1
العدد 870 

1

دولــة الكـويــت - وزارة الـصـحـــة
STATE OF KUWAIT - MINISTRY OF HEALTH



3
العدد 870  العدد 870 

2

22

46

فــي مناســبتن مختلفتــن متنيــت علــى صاحــب قــرار ، فــي 
مجلــس التعــاون ، أن يتبنــى إنشــاء دار نشــر، حــان الوقــت 
لتكليــف الباحثــن والعلمــاء واألدبــاء واملفكريــن اخلليجيــن 
ــة  ــة ونشــر البحــوث  فــي املواضيــع السياســية والثقافي للكتاب
واألدبيــة والفكريــة ، أتفــق مــع اجلميــع بــأن الكتــاب فقــد بريقــه، 
ولــم يعــد ســلعة متداولــة ، ولكــن تبقــى معلومــات تلــك الكتــب 
والبحوث مراجعــا لنــا ومراجعــا تظهــر صورتنــا احلقيقيــة 

أمــام العالــم .
أهتــم كثيــرا  باإلســتماع  إلــى جلســات الكونغــرس األمريكي 
فــي مواضيــع متــس بالدنــا  ، املعلومــات املتداولــة فــي تلــك 
اجللســات  ُمســتمّدة عــادة مــن جتــارب ضيقــة أو مراجــع غربيــة 
، تلــك املعلومــات ليســت فقــط غيــر دقيقــة وأحيانــا غيــر صادقــة 
لكنهــا معلومــات ُمضللــة تــؤدي عــادة إلــى اســتنتاجات خاطئــة 

تدفــع بالدنــا ثمنهــا.
ال بــد مــن االعتــراف أن الواليــات املتحــدة ورمبــا روســيا 
ميلــكان التأثيــر األكبــر فــي الشــرق األوســط ، أمــا بقيــة الــدول 
ــي  ــم عال ــم املستشــارين ، صوته ــي حك ــم ف ــا ، فه ــدول أوروب ،ك
ــوى  ــراه الق ــا ت ــرار ، إّن م ــى صاحــب الق ــف عل ــم متوق وتأثيره
الدوليــة فــي حقنــا أمــر مهــم جــدا بالنســبة لنــا ، ومــن الواجــب 
علــى قــادة الفكــر عندنــا أن يتبنــوا التحــرك املكتــوب واملســموع 
ــا ، إيصــال  ــع عن ــى الواق ــرب إل ــن أجــل إيصــال الصــورة األق م
تلــك الصــورة للقــوى العامليــة والتوقــف عــن الشــعارات الكاذبــة 
واملدغدغــة للعواطــف والتــي نتــج عنهــا ، حتــى اآلن، أربــُع دوٍل 

فاشــلة فــي عاملنــا العربــي .
ــك  ــا متل ــدرك  أنه ــا ، ُي ــرب منه ــرى ، ملــن يقت ــدول الكب إن ال
قــدرات ماديــة كبيــرة جــدا وتتفــوق علينــا بقــوة عظيمــة ال 
مُتِكننــا مــن جتــاوز تأثيرهــا علينــا  ، وإذا عاديناهــا فلــن نحلــم 
باالنتصــار عليهــا ، ســوى طبعــا باألهازيــج والشــعارات  التــي 
نتــج عنهــا مــا نــراه اليــوم مــن واقــع  فــي بعــض دولنــا العربيــة 
، واقــع يحيطــه الشــقاء والبــؤس ، وهــو  ُمغلــٌف مــن كل جانــب 
ــا هــي حتمــل   بشــعارات فارغــة توحــي بالعــزة والكرامــة بينم

ــُذلَّ فــي لقمــة العيــش وإهانــة الكرامــة  والتبعيــة العميــاء . ال
إن البعــد الدينــي لهــذه القضيــة معنــا ، فديننــا احلنيــف 
جعلنــا فــي جهــاد مســتمر ، ومــن أســاليب اجلهــاد إعــداد القــوة 
ــد القــوة مــا دمنــا فــي عــداء  وبناءهــا ، ونحــن ال نســتطيع أْن ُنعِّ

مكشــوف مــع مــن بيــده أدوات التصنيــع والتقنيــة والعلــم ، 
الوســيلُة الصحيحــة هــي التواصــل معــه وإظهــار الصــورة 
احلقيقيــة عنــا  ، فصورتنا أمامه ُمشــّوهة بســبب كثرة الرســائل 
اخلاطئــة التــي تصــل إليــه ، وألننــا ال منلــك مراجــَع حديثــة وال 
مفكريــن نشــطاء بأعــداد كبيــرة ، ألننــا كذلــك جتــد أن معظــم مــا 
يكتبــه الغــرب والشــرق  عنــا مســتمٌد إمــا مــن بيانــات ُملفّقــة أو 
ــم  ــون وشــرقيون ل ــرون غربي ــا مفك ــن مراجــع كتبه ُمســتقاة م

يكونــوا علــى درايــة كافيــة مبــا يكتبــون .
قــرأت قبــل مــدة طويلــة كتــاب )نعــوم تشومســكي ( الــذي 
ــه  ــرأت كتاب ــا ، ق ــعن عام ــن وتس ــوم اثن ــر الي ــن العم ــغ م يبل
)الدولــة الفاشــلة( الــذي كتبــه قبــل حوالــي خمســة عشــر عامــا، 
وفــي الفصــل الــذي يتنــاول الشــرق االوســط كانــت مراجعــه فــي 
غالبيتهــا مأخــوذة مــن تقاريــر غربيــة ، وتهريبــات مخابراتيــة 
ُمعاديــة و بعــد عودتــي لقــراءة ذلــك الفصــل مــرة أخــرى تبــّن لي 
بوضــوح أن مــا ذكــره فــي ذلــك الفصــل فــي معظمــه معلومــات 
بعيــدة عــن الدقــة واجتهــادات تعكــس ُبعــد املؤلــف ،رغــم علمــه 
ــد  ــة  ، وق ــري الدق ــن حت ــده ع ــرة ،  ُبع ــه الكبي ــع وخبرت الواس
كان واضحــا لــي أن ســبب تلــك املعلومــات رمبــا يعــود بالدرجــة 
األولــى إلــى افتقــار املراجــع العربيــة وافتقــار الترويــج لهــا ، إن 
كاتبــا  بحجــم )نعــوم تشومســكي ( ، رغــم ميولــه اليســارية ، 
ُيعتبــر مرجعــا مهمــا ألصحــاب القــرار األمريكــي ، وال شــك أيضــا 
ــك  ــل تل ــن مث ــا م ــره عن ــب فك ــي ســيبني أغل ــف األمريك أن املثق
الكتــب، بالطبــع هــذا الفصــل مــن كتــاب ) الدولــة الفاشــلة( لــم 
تتــم مراجعتــه والــرد عليــه مــن أي مرجــع عربــي ، بــل األدهــي 
ــا جعلوا هــذا الكتــاب أحــد َمراجعهــم  ــك أن مفكريــن عرب مــن ذل
واســتعانوا بفقــرات منــه لتأييــد وجهــة نظرهــم، إنهــا أقــرب إلــى 
ــا ونحــن  ــا مــن غيرن ــم وصفن ــث يت ــا الســاخرة ، حي التراجيدي
ننظــر إلــى املــرآة  ، وُنصــّدق مــا يقولــون عنــا خالفــا ملــا نــراه.

للمــرة الثالثــة وليســت األخيــرة ، ال بــد أن يتولــى أحــد 
أصحــاب القرار مســؤولية إنشــاء دار نشــر تســتقطب املفكريــن 
احلقائق عــن  وتوضــح  والــردود  املعلومــات  وتنشــر  لدينــا 
ثقافتنــا ورغباتنــا باملشــاركة اجلــادة فــي احلضــارة اإلنســانية 
ــا  ــن أوضاعن ــة ع ــادة الدقيق ــر امل ــات لتوفي ــدة لغ ــرها بع ، تنش
وأفكارنــا وثقافتنــا ، إنــه الطريــق األســلم للتحــاور مــع األقويــاء 
باالجتــاه  نخطــو  يجعلنــا  مشــترك  تفاهــم  إلــى  للوصــول 

ــة . ــرة وقوي ــل دول متحض ــن أج ــح م الصحي
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فما هو إذن مفهوم التعليم عن بعد ومتى 
ظهر  وتطور؟

هـــو عملّيـــة الفصـــل بـــن املتعّلـــم 
ـــم،  ـــة التعلي ـــي بيئ ـــاب ف ـــم والكت واملعّل
ـــن  ـــم م ـــة للتعلي ـــة التقليدّي ـــل البيئ ونق
املبنـــى اجلامعـــي أو املدرســـي وغيـــره 
مـــن املبانـــي التعليميـــة إلـــى بيئـــة 
ــو  ــًا، وهـ ــة جغرافّيـ ــددة ومنفصلـ متعـ
تطـــورت  للتعليـــم  ظاهـــرة حديثـــة 
ــارع  ــي املتسـ ــور التكنولوجـ ــع التطـ مـ
فـــي العالـــم، والهـــدف منـــه إعطـــاء 
فرصـــة التعليـــم وتوفيرهـــا لطـــالٍب 
ــي  ــه فـ ــول عليـ ــتطيعون احلصـ ال يسـ
ظـــروٍف تقليديـــة ودوام شـــبه يومـــي 
ومبانـــي  دراســـية  فصـــول  داخـــل 

تعليميـــة محـــددة. 
وقـــد بـــدأت فكـــرة التعليـــم عـــن 
بعـــد فـــي أواخـــر الســـبعينات مـــن 
قبـــل جامعـــاٍت أوروبيـــة وأمريكيـــة 
ـــة  ـــم املختلف ـــواد التعلي ـــت ترســـل م كان
للطالـــب عـــن طريـــق البريـــد وتشـــمل 
الكتـــب، وشـــرائط التســـجيل، وشـــرائط 
الفيديـــو لشـــرح املـــواد وتدريســـها، 
وبنفـــس النمـــط كان يتعامـــل الطالـــب 
مـــع الفـــروض والواجبـــات الدراســـية، 
ــى  ــات علـ ــذه اجلامعـ ــتراط هـ ــع اشـ مـ
اجلامعـــة  إلـــى  يأتـــوا  أن  الطـــالب 
مبوعـــد االختبـــار النهائـــي فقـــط والـــذي 

ــة.  ــه العالمـ ــب عليـ حتسـ
وفـــي أواخـــر الثمانينـــات تطـــور 
األمـــر ليصبـــح التواصـــل بـــن املعّلـــم 

وطالبـــه عـــن طريـــق التلفـــاز واحملطـــات 
اإلذاعيـــة.

ــت  ــم اإلنترنـ ــور علـ ــع ظهـ ــم مـ  ثـ
أصبـــح فـــي البدايـــة البريـــد اإللكترونـــي 
ــب  ــن الطالـ ــل بـ ــيلة التواصـ ــو وسـ هـ
واملعلـــم حتـــى بدايـــة القـــرن اجلديـــد، 
ــات  ــع واملنصـ ــاك املواقـ ــت هنـ فأصبحـ
اإللكترونيـــة املتخصصـــة فـــي هـــذا 
املجـــال، حيـــث ســـّهلت مـــن عملّيـــة 
الطـــالب  بـــن  والتعلـــم  التواصـــل 
ــاش  ــات النقـ ــرت حلقـ ــن ووفـ واملعلمـ
واالتصـــاالت املباشـــرة عبـــر املواقـــع 
ذلـــك  فـــي  املتخصصـــة  والبرامـــج 

املجـــال .
وحتـــى يكـــون التعليـــم عـــن بعـــد 
ــن  ــد مـ ــة كان البـ ــر فعاليـ ــا أكثـ تعليمـ
ـــاج  ـــي حتت ـــر بعـــض العناصـــر الت توفي
ـــث  ـــد حي ـــن بع ـــم ع ـــة التعل ـــا عملي إليه
يحتـــاج إلـــى توفـــر شـــبكة اتصـــاالت 
مـــن  للتواصـــل  اإلنترنـــت  وخدمـــة 
خاللهـــا، وكذلـــك وجـــود الطالـــب أو 
الـــدارس الـــذي يتابـــع كل مـــا يخـــص 
ــع  ــالل مواقـ ــن خـ ــة مـ ــادة التعليميـ املـ
ـــٍة  ـــق آلّي ـــك وف ـــة لذل ـــة مخصص مبرمج
بأســـلوٍب  املـــادة  لشـــرح  مناســـبة 
يســـهل فهمهـــا واالســـتفادة منهـــا، أيضـــًا 
النقـــاش  تتوفـــر حلقـــات  أن  ميكـــن 
املباشـــرة وغيـــر املباشـــرة بـــن الطالـــب 
ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــي ه ـــد ف ـــم ، وال ب واملعل
الطالـــب  لـــدى  يتوافـــر  أن  التعليـــم 
فـــي  والصبـــر  واجلديـــة  الرغبـــة 

ـــا  ـــم ، كم ـــى التعل ـــال املســـتمر عل االقب
ـــؤولية  ـــم باملس ـــع املعل ـــب أن يتمت يج
واحلـــرص علـــى متابعـــة وتقييـــم 
العالمـــات  ومنحـــه  الطالـــب  أداء 
اجلانـــب  وعلـــى  يســـتحقها  اّلتـــي 
ـــب  ـــن جان ـــن املتابعـــة م ـــد م اآلخـــر الب
املدرســـية واالندمـــاج مـــع  اإلدارات 
ـــك النظـــام اجلديـــد وأيضـــا يحتـــاج  ذل
ـــرة  ـــدى األس ـــر ل ـــي كبي ـــى وع ـــك ال ذل
ــة  ــة احمليطـ ــة البيئـ ــة لتهيئـ والعائلـ
العلميـــة  املـــادة  لتلقـــى  بالطالـــب 
بشـــكل صحيـــح وزيـــادة قدرتـــه علـــى 

التركيـــز والتحصيـــل. 
ومنـــذ  الواقـــع  أرض  وعلـــى 
ــتجد  ــا املسـ ــروس كورونـ ــور فيـ ظهـ
وانتشـــاره بشـــكل ســـريع تخطـــى 
احلـــدود بـــن جميـــع دول العالـــم 
العامليـــة  الصحـــة  منظمـــة  بـــدأت 
باتخـــاذ  الـــدول  جميـــع  بدعـــوة 
الصحيـــة  االحترازيـــة  االجـــراءات 
املناســـبة ملواجهـــة تلـــك اجلائحـــة 
العامـــة  الصحـــة  علـــى  واحلفـــاظ 
ـــا  ـــم أقصـــى جهوده ـــت دول العال وبذل
الوبـــاء  هـــذا  انتشـــار  مـــن  للحـــد 
وكان مـــن أوائـــل تلـــك الـــدول دولـــة 
إجـــراءات  اتخـــذت  التـــي  الكويـــت 
صحيـــة  اشـــتراطات  ووضعـــت 
جميـــع  بـــن  بالتعـــاون  صارمـــة 
فـــي  وكان  الدولـــة  مؤسســـات 
ووزارة  الصحـــة  وزارة  مقدمتهـــا 
ومت  التربيـــة  ووزارة  الداخليـــة 

إيجابيات وسلبيات

 التعليم
عن بعد

حظـي التعليـم عـن بعـد فـي الفترة األخيرة بني شـد وجـذب بني املؤيديـن لـه واملعارضني على 
اعتبـار أن العمليـة التعليميـة شـأن هـام ميـس جميع األسـر والعائـالت فهناك اختـالف وتباين في 
اآلراء بـني أوليـاء األمـور والطـالب واملعلمـني وحتـى العامـة مـن جميـع الفئـات باملجتمـع ولعـل 
اصطـالح التعليـم عـن بعـد مـن االصطالحـات التـي مت تداولها علـى نطاق واسـع الفتـرة املاضية 
بسـبب جائحـة كورونـا ملواجهة انتشـار الوبـاء التي فرضت شـكاًل جديدا من أشـكال التعليم الذي

 لم يكن منتشرا في بالدنا العربية إال في نطاق محدد ولظروف خاصة.
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يساعد الفرد االعتماد على نفسه كليا وذلك 
من خالل اختيار المصادر التي يستوحي منها معلوماته بذاته 

دون تأثير من الغير.

نســـبة التحصيـــل الدراســـي ســـتكون 
ــي  ــع احلالـ ــن الوضـ ــر مـ ــل بكثيـ أفضـ
ــي  ــام التعليمـ ــودة للنظـ ــل العـ وتفضـ
ــل  ــي ظـ ــي فـ ــدوام املدرسـ ــابق والـ السـ
ــى  ــالب علـ ــن الطـ ــر مـ ــول الكثيـ حصـ
ــد  ــررة والتأكيـ ــم املقـ ــات التطعيـ جرعـ
علـــى اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة 
ـــة. ـــل الســـلطات الصحي املتبعـــة مـــن قب

 
وعلى اجلانب اآلخر ترى هيفاء الشمري - ربة منزل:

 أن التعليـــم عـــن بعـــد ســـهُل ُفـــي 
ـــذي  ـــي ال ـــام التعليم ـــن النظ ـــة ع الدراس
ــه  ــة وأنـ ــارات الورقيـ ــع لالختبـ يخضـ
ـــل  ـــم الطـــالب وأن اجلي ـــي تقيي أســـهل ف
ــرا  ــم كثيـ ــن الطـــالب ال يهتـ ــي مـ احلالـ
علـــى  اجللـــوس  ويفضـــل  بالقـــراءة 
أجهـــزة احلاســـوب واإلنترنـــت وبرامـــج 
ــة علـــى  ــل االجتماعـــي احلديثـ التواصـ

ملتابعـــة  عمليـــات  غرفـــة  إنشـــاء 
األوضـــاع الصحيـــة ملواجهـــة تلـــك 
العـــام  انطـــالق  ومـــع  اجلائحـــة 
ـــع  ـــت جمي الدراســـي 2020/2021 كان
التعليمـــة  والهيئـــات  املؤسســـات 
ومت  قـــد مت جتهيزهـــا  واملـــدارس 
التعليميـــة  الهيئتـــن  تدريـــب 
واإلداريـــة وكذلـــك الطـــالب باملـــدارس 
علـــى اســـتخدام برامـــج التعليـــم 
عـــن بعـــد )برنامـــج Teams( وكانـــت 
تلـــك التجربـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا 
منـــذ بدايـــة التعليـــم فـــي الكويـــت 
ـــرزت  ـــد أف ـــث وق ـــا احلدي ـــي عصره ف
ـــتطالع  ـــب اس ـــة وبحس ـــك التجرب تل
األمـــور  أوليـــاء  لبعـــض  اآلراء 
وبعـــض  واملعلمـــن  والطـــالب 
املتخصصـــن فـــي املجـــال التعليمـــي 
ـــك  ـــات وكذل ـــوي عـــن اإليجابي والترب

أن  يســـتطيع  الطالـــب  وأن  املوبايـــل 
يتابـــع احلصـــص الدراســـية مـــن أي 
مـــكان وفـــي أي وقـــت دون االلتـــزام 

ــدي. ــي التقليـ ــى املدرسـ باملبنـ
مســـتوى  عـــن  ســـؤالها  وعنـــد   
أن  حتدثـــت  الدراســـي  التحصيـــل 
مســـتوى التحصيـــل الدراســـي يعـــود 
ــام وحـــرص الطالـــب  إلـــى مـــدى اهتمـ

ــد  ــم وقـ ــة نظرهـ ــن وجهـ ــلبيات مـ السـ
تشـــابهت بعـــض وجهـــات النظـــر فـــي 

هـــذا اإلطـــار.

حيث أشارت فاطمة عبدالباسط )موظفة(: 
أن التعليـــم عـــن بعـــد قـــد ال يتناســـب 
مـــع جميـــع األســـر أو العائـــالت إذ أنـــه 
قـــد ال يتناســـب مـــع املـــرأة العاملـــة 
ــة  ــب الفئـ ــى حسـ ــف علـ ــك يتوقـ وكذلـ
ــم  ــرى أن التعليـ ــب فتـ ــة للطالـ العمريـ
ـــة  عـــن بعـــد يتناســـب مـــع طـــالب املرحل
ـــي  ـــب ف ـــرا ألن الطال ـــط نظ ـــة فق الثانوي
ـــع بالوعـــي  ـــة يتمت ـــة العمري ـــك املرحل تل
واملعرفـــة الكافيـــة للتعامـــل مـــع تلـــك 
الكافـــي  احلـــرص  ولديـــه  البرامـــج 
ـــص  ـــة واحلص ـــه املختلف ـــة دروس ملتابع
الدراســـية أمـــا األطفـــال فـــي املرحلتـــن 
أو  األطفـــال  وريـــاض  االبتدائيـــة 

ومـــدى كفـــاءة املعلـــم فـــي توصيـــل 
ـــن  ـــم ع ـــب وأن التعلي ـــة للطال املعلوم
ـــت  ـــي الوق ـــو أنســـب الطـــرق ف ـــد ه بع
احلالـــي نظـــرا الســـتمرار جائحـــة 
كورونـــا وأكـــدت علـــى أن اجلانـــب 
األولويـــة  لـــه  للطـــالب  الصحـــي 
األســـر  جميـــع  لـــدى  القصـــوى 

والعائـــالت.

وقال أ. محمد عمارة ولي أمر ومعلم بالتربية والتعليم:
االيجابيـــات  عـــن  حديثـــه  فـــي   
ــن  ــد مـ ــن بعـ ــم عـ ــلبيات للتعليـ والسـ
ـــة عامـــة فإننـــي  ـــة بصف ـــة العملي الناحي
الطـــالب يجـــدون أن  أرى أن بعـــض 
هـــذا النظـــام قـــد يســـر عليهـــم العمليـــة 
مبـــذواًل  جهـــدًا  ووفـــر  التعليميـــة 
ــن  ــال مـ ــي االنتقـ ــوبًا فـ ــًا محسـ ووقتـ
ـــا  ـــة ، كم ـــى املؤسســـة التربوي ـــزل إل املن

املتوســـطة ليـــس لديهـــم الوعـــي الكافـــي 
ـــرات  ـــوس لفت ـــون اجلل ـــم ال يتحمل وأنه
ــر أو  ــات الكمبيوتـ ــام شاشـ ــة أمـ طويلـ
ــا  ــم كمـ ــي العلـ ــون لتلقـ ــزة التليفـ أجهـ
ـــزة يضعـــف  ـــك األجه ـــى تلل أن النظـــر ال
النظـــر كمـــا أن هـــذا النظـــام يحتـــاج إلـــى 
امـــرأة تقيـــم باملنـــزل وال تعمـــل ملتابعـــة 
وأن  التعلـــم  عمليـــة  أثنـــاء  أبنائهـــا 
مســـتوى التحصيـــل لـــدى أبنائهـــا قـــل 
مقارنـــة بالعـــام الدراســـي املاضـــي وأن 
ـــي  ـــس املســـتوى احلقيق ـــج ال تعك النتائ
للطالـــب وتـــرى أن امليـــزة الوحيـــدة هـــي 
ـــل  ـــة بتوصي ـــد ملتزم ـــم تع ـــرة ل أن األس
ـــا أن  ـــن رائيه ـــى املدرســـة، وم ـــب إل الطال
النظـــام التعليمـــي الســـابق القائـــم علـــى 
االختبـــارات الورقيـــة والـــدوام املدرســـي 
ـــاء  ـــر لالرتق ـــة وأفضـــل بكثي ـــر فعالي أكث
وأن  للطالـــب  التعليمـــي  باملســـتوى 

أ. جمال ابو اخلير
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يفتح اآلفاق في االرتقاء الوظيفي لمن فاته قطار التعليم 
المنتظم من الموظفين حيث يمكنه ذلك من الدراسة 

والعمل في آن واحد. 

التقويم وقياس المهارات والتحصيل 
الدراسي من خالل االختبارات الورقية 

هو السبيل األفضل للحفاظ على 
مستوى التعليم بالدول فالتعليم 

عن بعد ترتب عليه التسرب الدراسي

تعكـــس املســـتوى احلقيقـــي للطالـــب بـــل 
ـــن ضعـــف  ـــي م إن بعـــض الطـــالب يعان
ــل وأن  ــتوى التحصيـ ــي مسـ ــديد فـ شـ
التعليـــم عـــن بعـــد هـــو وســـيلة مؤقتـــه 
فرضتهـــا الظـــروف احلاليـــة ملواجهـــة 
انتشـــار وبـــاء كورونـــا إال أن اتبـــاع 
ـــع  ـــة والتعايـــش م االجـــراءات االحترازي
املـــرض هـــو النتيجـــة احلتميـــة التـــي 
اتبعتهـــا الكثيـــر مـــن الـــدول حاليـــا مبـــا 
فيهـــا الـــدول املتقدمـــة وأنـــه ال ســـبيل 
ـــم املباشـــر داخـــل املؤسســـة  عـــن التعلي
التعليميـــة بـــن الطالـــب واملعلـــم وأن 
ـــاس  ـــومي وقي ـــي والتق ـــراف املدرس اإلش
الدراســـي  والتحصيـــل  املهـــارات 
الورقيـــة  االختبـــارات  خـــالل  مـــن 
للحفـــاظ  األفضـــل  الســـبيل  هـــو 
بالـــدول  التعليـــم  مســـتوى  علـــى 
فالتعليـــم عـــن بعـــد ترتـــب عليـــه 

ــة  ــاح بطريقـ ــبل النجـ ــم سـ ــر لهـ يسـ
ــة و  ــارات الورقيـ ــن االختبـ ــهل مـ أسـ
ـــوط نفســـية.  ـــن ضغ ـــا م ـــا يصاحبه م
لذلـــك هـــم يفضلونـــه عـــن الـــدوام 
أوليـــاء  يـــرى  بينمـــا   ، املدرســـي 
األمـــور أنـــه إذا كانـــت لهـــذا النظـــام 
مزايـــا فـــي ظـــل الوبـــاء ، إال أن هـــذه 
الظـــروف أظهـــرت أهميـــة التعليـــم 
معلـــم  دور  أهميـــة  و  التقليـــدي 
ــتغناء  ــن االسـ ــه ال ميكـ ــف و أنـ الصـ
ـــأي نـــوع مـــن  عنهمـــا أو اســـتبدالهما ب
أنـــواع التعليـــم األخـــرى ، ويتفـــق 
ـــور  ـــاء األم ـــع أولي ـــون م ـــم املعلم معظ
فـــي أن التعليـــم عـــن بعـــد ال يغنـــي 
ــرون  ــدي ، و يـ ــم التقليـ ــن التعليـ عـ
ـــف عـــن  ـــد خف ـــد ق ـــم عـــن بع أن التعلي
ــي  ــاء التـ ــن األعبـ ــر مـ ــم الكثيـ كاهلهـ
ـــم  ـــتت مجهوده ـــم و تش ـــت ترهقه كان

التســـرب الدراســـي فكثيـــرا مـــا يقـــوم 
 )  Teams برنامـــج   ( بفتـــح  الطالـــب 
ثـــم يذهـــب لينـــام أو يلعـــب بعـــض 
االنترنـــت  علـــى  األخـــرى  األلعـــاب 
تنعـــدم  كمـــا  احلاســـوب  جهـــاز  أو 
تقريبـــا نســـبة التفاعـــل بـــن الطالـــب 
واملعلـــم وتقـــل القـــدرة علـــى القيـــاس 
ــا أن  ــالب كمـ ــة للطـ ــي واملتابعـ احلقيقـ
هنـــاك بعـــض املـــواد التـــي ال ميكـــن 
أن يتـــم تطبيقهـــا أو تدريســـها عـــن 
طريـــق التعليـــم عـــن بعـــد مثـــل مـــادة 
ـــة أو  ـــة البدني ـــة أو التربي ـــة الفني التربي
ـــك املـــواد التـــي  التربيـــة املوســـيقية وتل
ــب  ــطة الطالـ ــة أنشـ ــأنها تنميـ ــن شـ مـ
واكتشـــاف مواهبـــه وقدراتـــه الفكريـــة 
ــن  ــوع مـ ــذا النـ ــان أن هـ ــة كمـ والبدنيـ
التعليـــم عـــن بعـــد ال يراعـــي احلـــاالت 
اخلاصـــة  القـــدرات  وذوي  اخلاصـــة 

بعيـــدًا عـــن صلـــب وظيفتهـــم و هـــو 
ـــة وحصـــص  ـــات اليومي ـــم، كاملراقب التعلي
ـــة  ـــاء اإلداري ـــن األعب ـــر م ـــاط و الكثي النش
و حصـــص االحتيـــاط، كمـــا أنـــه خلصهـــم 
ــم  ــالب ألنهـ ــض الطـ ــاغبات بعـ ــن مشـ مـ
حتـــت عـــن و بصـــر أوليـــاء أمورهـــم 
فيكفـــوا املعلـــم مشـــاغباتهم و تعطيلهـــم 

ــل  ــب التواصـ ــي تتطلـ ــاالت التـ واحلـ
واملعلـــم  الطالـــب  بـــن  املباشـــر 
داخـــل الفصـــل إذ أن جنـــاح العمليـــة 
التعليميـــة يعتمـــد فـــي املقـــام األول 
واملشـــاركة  التفاعـــل  مـــدى  علـــى 
ـــل  ـــل الفص ـــم داخ ـــب واملُعل ـــن الطال ب
التدريـــس وقيـــاس  أثنـــاء عمليـــة 
مثـــل  للطـــالب  االســـتجابة  مـــدى 
عمليـــات التحفيـــز واملتابعـــة كمـــا 
قـــد  بعـــد  عـــن  التعليـــم  أن  جنـــد 
ـــم ويســـاوي بينـــه وبـــن الطالـــب  ْيظل
ـــث إن  ـــف حي ـــب الضعي ـــد الطال املجته
ـــا  ـــن ضبطه ـــارات الميك ـــراء االختب إج
ـــارات  ـــل االختب ـــح مث بالشـــكل الصحي
الورقيـــة حيـــث وجنـــد أن نســـب 
الطـــالب تـــكاد تكـــون متشـــابهة الـــى 
ــن  ــز بـ ــب التمييـ ــر فيصعـ ــد كبيـ حـ
الطـــالب الفائقـــن والطـــالب الضعـــاف 

للحصـــص ولكنهـــم يـــرون أن ســـهولة 
خـــالل  مـــن  االختبـــار  أثنـــاء  الغـــش 
أو  الطـــالب  بـــن  مجموعـــات  تكويـــن 
ــداًل  ــات بـ ــؤدي االمتحانـ ــن يـ ــار مـ إحضـ
منهـــم مـــن عيـــوب هـــذا النظـــام إذ أنـــه 
بهـــذه الطريقـــة يســـاوي بـــن املجتهـــد و 
املهمـــل ويعطـــي درجـــات ملـــن ال يســـتحق 
ــًا  ــتوى حقيقيـ ــس مسـ ــم ال يعكـ والتقييـ

ــب. للطالـ

ويرى أ. محمد حسن رضوان رئيس 
قسم بالتربية والتعليم:

 أن التعليـــم عـــن بعـــد ال ميكـــن 
ـــن  ـــي ع ـــن األحـــوال أن يغن ـــأي حـــال م ب
ــت  ــع أثبـ ــدي وأن الواقـ ــام التقليـ النظـ
ضعـــف املخرجـــات والتحصيـــل العملـــي 
ـــج  ـــالب وان النتائ ـــتوى الط ـــي مس وتدن
ـــا ال  ـــاع النســـب إال أنه ـــن ارتف ـــم م بالرغ

أ. محمد عماره
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علـــى نفســـه كليـــًا، وذلـــك مـــن خـــالل 
يســـتوحي  التـــي  املصـــادر  اختيـــار 
منهـــا معلوماتـــه بذاتـــه دون تأثيـــر مـــن 

ــر. الغيـ
ويشـــير ابواخليـــر إلـــى أن التعليـــم عـــن 
بعـــد يواجـــه العديـــد مـــن الصعوبـــات 
علـــى أرض الواقـــع فـــي الـــدول العربيـــة 

ـــال:  ـــى ســـبيل املث ـــا عل منه
< ارتفـــاع التكلفـــة املاديـــة لالنضمـــام 

ـــه.  ل
ـــوع  ـــذا الن ـــل املجتمعـــات له < عـــدم تقّب
بهـــذا  الظـــن  وســـوء  التعليـــم  مـــن 
ــه  النمـــط التعليمـــي مـــن حيـــث قدرتـ

ــل.  ــرص عمـ ــر فـ ــى توفيـ علـ
وزارات  بعـــض  اعتماديـــة  عـــدم   >
التعليـــم العالـــي فـــي الـــدول العربيـــة 

ــد.  ــن بعـ ــم عـ للتعليـ
< انعـــدام وجـــود البيئـــة الدراســـية 

النظـــام  الـــى  العـــودة  فـــإن  لـــذا 
التعليمـــي الســـابق الـــذي يجمـــع 
ـــى  ـــم داخـــل املبن ـــب واملعل ـــن الطال ب
املدرســـي وانتظـــام عمليـــات املراقبـــة 
والتقيـــم والتصحيـــح يزيـــد مـــن 
نســـبة التحصيـــل الدراســـي للطـــالب 
التســـرب  عمليـــات  مـــن  وتقلـــل 
الدراســـي أو الهـــروب مـــع التأكيـــد 
ـــق اإلجـــراءات  ـــى احلـــرص بتطبي عل
للضوابـــط  وفقـــا  االحترازيـــة 
ــة.  ــلطات الصحيـ ــن السـ ــررة مـ املقـ

ويؤكد جمال ابواخلير املستشار التعليمي 
والتربوي بوزارة التربية:

ــب  ــد يلعـ ــن ُبعـ ــم عـ  أن التعليـ
ــتويات  ــع املسـ ــي رفـ ــااًل فـ دورًا فعـ
الثقافيـــة، والعلميـــة، واالجتماعيـــة 
بـــن أفـــراد املجتمـــع وأنـــه متـــى 

ـــة والتـــي ترفـــع مـــن  التفاعليـــة واجلاذب
ـــن  ـــوع م ـــي هـــذا الن ـــة ف اســـتجابة الطلب
ــة  ــادة التعليميـ ــار املـ ــم. اقتصـ التعليـ
ـــاج فـــي  ـــى اجلـــزء النظـــري مـــن املنه عل
أغلـــب األحيـــان، واختصـــار التجـــارب 
فائـــدة  مـــن  حتققـــه  ومـــا  احلّيـــة 

ــب.  للطالـ
ـــه  ـــا يقضي ـــبب م ـــم بس ـــاد املتعّل < إجه
مـــن وقـــت علـــى الهواتـــف الذكيـــة 
وغيرهـــا ملتابعـــة مـــواده الدراســـية 

املختلفـــة. 
< اقتصـــار دور املعّلـــم علـــى اجلانـــب 
األحيـــان،  أغلـــب  فـــي  التعليمـــي 
التربـــوي  القيمـــي  دوره  واختصـــار 

وفـــي تنشـــئة الطـــاّلب. 
< عجـــز الطالـــب عـــن تقييـــم أدائـــه 
ـــدور  ـــو ال ـــه بشـــكل مســـتمر وه وحتصيل
الـــذي كان ُيســـند إلـــى املعلـــم فـــي البيئـــة 

مـــا كان هنـــاك حـــرص وإقبـــال مـــن 
ـــة  ـــم بداي ـــؤون التعلي ـــى ش ـــن عل القائم
واملعلمـــن  والطـــالب  األســـرة  مـــن 
الســـتيعاب  املدرســـية  واإلدارات 
مفاهيـــم التعليـــم عـــن بعـــد باإلضافـــة 
التعليميـــة  املنظومـــة  تهيئـــة  إلـــى 
والتعـــاون  بهـــا  احمليطـــة  والبيئيـــة 
بـــن املؤسســـات والهيئـــات املختلفـــة 
والتطبيـــق الصحيـــح لعناصـــر التعليـــم 
ــن  ــر مـ ــد الكثيـ ــوف جنـ ــد سـ ــن بعـ عـ
ـــم  ـــا أن التعلي ـــات منه ـــد واإليجابي الفوائ

ــد:  عـــن بعـ

ـــات  ـــي الهيئ ـــر ف ـــص الكبي ـــد النق < يس
التدريســـية واأليـــدي املدربـــة املؤهلـــة 

فـــي مختلـــف املجـــاالت.
< يخفـــف مـــن ضعـــف اإلمكانيـــات 
التـــي تعانـــي منهـــا بعـــض اجلامعـــات. 

التعليميـــة الواقعيـــة.

ـــام  ـــق نظ ـــإن تطبي ـــام ف ـــي اخلت وف
التعليـــم عـــن بعـــد أصبـــح مرتبطـــًا 
كورونـــا  وبـــاء  انحســـار  مبـــدى 
االجـــراءات  بتطبيـــق  وااللتـــزام 
تقـــرره  ملـــا  وفقـــا  االحترازيـــة 
والتعليميـــة  الصحيـــة  الســـلطات 
تقـــرره  ومـــا  املســـؤولة  اجلهـــات 
العليـــا ملواجهـــة جائحـــة  اللجنـــة 
ـــدى  ـــا مب ـــط أيض ـــا يرتب ـــا ، كم كورون
علـــى  الواقعـــة  واآلثـــار  النتائـــج 
وعلـــى  واملجتمـــع  األســـرة  عاتـــق 
مـــدى تراجـــع أو ارتفـــاع مســـتوى 
التحصيـــل الدراســـي ومـــدى القـــدرة 
علـــى قبـــول اجلامعـــات ملخرجـــات 
اجلديـــد.      التعليمـــي  النظـــام  هـــذا 

< ُيقلـــل مـــن الفروقـــات الفرديـــة بـــن 
امُلتدربـــن، وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع 
املصـــادر التعليميـــة املتنوعـــة بـــن يـــدي 
امُلتعلـــم، باإلضافـــة إلـــى تقـــدمي الدعـــم 
ــكل  ــة بـ ــات التدريبيـ ــل للمؤسسـ الكامـ
ـــًا فعـــااًل مـــن  مـــا حتتاجـــه لتنتـــج تعليم

ــم.  ــات تعليـ ــائط وتقنيـ وسـ
ـــاء الوظيفـــي  ـــي االرتق ـــاق ف ـــح اآلف < يفت
ملـــن فاتـــه قطـــار التعليـــم املنتظـــم مـــن 
مـــن  ذلـــك  املوظفـــن، حيـــث ميكنـــه 

ــد.  ــي آن واحـ ــل فـ ــة والعمـ الدراسـ
< يوفر الوقت واجلهد.

ـــر  ـــاب أكب ـــى اكتس ـــم عل ـــز املتعل < يحف
قـــدر مـــن املهـــارات والتحصيـــل العلمـــي، 
التعليميـــة  العمليـــة  لتركيـــز  نظـــرًا 
فقـــط علـــى الفحـــوى الدراســـي دون 

التطلـــع إلـــى أي جوانـــب أخـــرى. 
االعتمـــاد  علـــى  الفـــرد  يســـاعد   >

يحفز المتعلم على اكتساب أكبر قدر من المهارات والتحصيل 
العلمي، نظرًا لتركيز العملية التعليمية فقط على الفحوى 

الدراسي دون التطلع إلى أي جوانب أخرى
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االحد ١٥ اغسطس ٢٠٢١

محليات

أكادمييون لـ«األنباء»: إصالح النظام التعليمي واالهتمام بالبحث العلمي
آالء خليفة

أشــاد عدد من االكادمييني مبا 

جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد اثناء زيارته 

ملدينــة صباح الســالم اجلامعية 

واحلوار الذي اجراه مع خريجي 

جامعــة الكويــت املتفوقني للعام 

اجلامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

واثنوا في تصريحات خاصة 

لـ«األنبــاء» على مــا ذكره رئيس 

مجلــس الوزراء من توفير فرص 

وظيفيــة للخريجــني ومــا اعلنه 

عــن اختيــار ١٠ طلبــة متفوقني 

ليشاركوا في مجلس الوزراء في 

مركز املبادرين والعمل على تنفيذ 

املشاريع التنموية اجلديدة

في البداية قال رئيس جمعية 

اعضــاء هيئة التدريــس بجامعة 

الكويت د.ابراهيم احلمود ان زيارة 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صبــاح اخلالد للحــرم اجلامعي 

مبدينــة صباح الســالم اجلامعي 

تدل على حرص سموه واهتمامه 

بالتعليم العالي موضحا ان لقاء 

سموه بأبنائه املتفوقني من خريجي 

جامعة الكويت داللة على تشجيعه 

للعلم واهتمامه بجامعة الكويت. 

وأشار احلمود إلى أن سمو رئيس 

مجلس الوزراء حتدث في خطابه 

عــن دور اخلريجني فــي املبادرة 

التنموية وانه سيستعني بهم في 

هذه املبادرة مبا يدل على تشجيع 

سموه للخريجني املتفوقني واهتمام 

احلكومة مبخرجات التعليم العالي 

أكدوا أن زيارة رئيس الوزراء ألبنائه املتفوقني اخلريجني بجامعة الكويت تؤكد حرصه على دعم الشباب

د.إبراهيم احلمود

د. سلوى اجلسار

د. فواز العجمي

احلمود: دعم اخلريج وزيادة البعثات واالهتمام بأعضاء هيئة التدريس والباحثني 

اجلسار: إعادة النظر في محتوى النظام التعليمي ومخرجاته بسبب تراجعها 

العجمي: نحتاج استمرارية دعم الشباب فهم العنصر األهم في رؤية ٢٠٣٥

«املعلمني»: ال خالف على خطة العودة للتعليم 

وبعض النقاط حتتاج إلى توضيح ومعاجلة

PCR نقابة «التربية»: يجب مراجعة قرار الـ

«التربية» ترّشح الديحاني والعنزي عضوين 

في اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية املجتمع

أكد أمني سر جمعية 

املعلمني عايض السبيعي 

أنه ال خالف على خطة 

للعام  العــودة اجلديدة 

الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ 

والتي أعلنت عنها وزارة 

العودة  باعتبار  التربية، 

إلى التعليم، باتت ضرورة 

ال ميكن االستغناء عنها 

وتتوافق مــع املصلحة 

الوطنية، إال أن هذه اخلطة 

بحاجة جادة وموضوعية 

لتوضيح ومعاجلة بعض 

النقاط فيها، والتي هي مثار جدل على 

مستوى أهل امليدان وأولياء األمور، هذا 

إذا وضعنا في االعتبار أن كل املقترحات 

املعروضة، ستبقى محل رهان، وبحاجة 

ماســة إلى املشورة والنقاش للوصول 

إلــى الصيغــة املقبولة 

واملرجوة إلى احلد الذي 

يتوافق متاما مع الواقع 

واملتطلبات، وإن هذا ما 

به اجلمعية من  ستقوم 

في  خالل مشــاركتها 

الــذي دعت  االجتماع 

التعليمية  اللجنــة  لــه 

في مجلس األمة، حيث 

ســيقوم وفــد مجلس 

اإلدارة بنقــل مطالــب 

ورأي أهل امليدان بصورة 

موضوعية شفافة حول 

كل أبعاد اخلطة بسلبياتها وإيجابياتها.

وأكد السبيعي حرص اجلمعية على 

دعم كل اجلهــود واخلطط التي تصب 

في خطة العودة، ومبا يتوافق متاما مع 

التطلعات املنشودة.

أسامة أبو السعود

أكد رئيس نقابة العاملني 

بــوزارة التربيــة صالح 

العازمــي أن قرار مجلس 

الوزراء بعودة الطالب إلى 

الدراسية بدءا من  املقاعد 

القادم بعد  العام الدراسي 

عامني من االنقطاع بسبب 

ڤيروس كورونا املستجد 
قرار حكيم.

العازمــي في  ودعــا 

الوزير  تصريح صحافي 

املضف وقيــادات الوزارة إلى اتخاذ اعلى 

درجات احليطة في تطبيق االشــتراطات 

الصحيــة حفاظــا على 

صحــة وســالمة جميع 

أبنائنــا الطالب واملعلمني 
واإلداريني.

واعتبر العازمي ان قرار 

 PCR الــوزارة بفرض الـ

اسبوعيا على غير املطعمني 

من املعلمني والطلبة من ١٢ 

سنة فما فوق، وكذلك أولياء 

األمور والزوار، سيشكل 

عبئا على الطالب واملعلمني 

وأولياء األمور وسيتسبب 

بكثرة الغياب داعيا الوزير 

د.علي املضف وقيادات الوزارة الى مراجعة 

هذا القرار وتوفير بدائل له.

عبدالعزيز الفضلي

رّشح وكيل وزارة التربية 

د.علي اليعقوب مدير منطقة 

األحمدي التعليمية منصور 

الديحاني ومدير األنشطة 

املدرســية مــرمي العنزي 

عضوين وممثلني لوزارة 

التربية في اللجنة الوطنية 

لتعزيز تغذية املجتمع.

جاء ذلك في كتاب بعثه 

د.اليعقوب لرئيس مجلس 

هيئــة العامة للغذاء 
إدارة ال

والتغذية، وتلقت «األنباء» نسخة منه، حيث 

رشح فيه كل من منصور عبداهللا الديحاني 

مدير عام منطقة األحمدي التعليمية، ومرمي 

عايض السبيعي

صالح العازمي

منصور الديحاني
مرمي العنزي

فرحان العنزي مدير إدارة األنشطة املدرسية 

ممثلي وزارة التربية للمشاركة في عضوية 

اللجنة الوطنية لتعزيز تغذية املجتمع.

باعتبار ان كويت املستقبل ستبنى 

بســواعد أبنائهــا لتحقيق رؤية 

كويــت ٢٠٣٥ مبــا يعني ضرورة 

وجــود أفــكار اقتصاديــة خالقة 

ميكــن من خاللها منافســة الدول 

املتقدمــة والســيما دول املنطقة 

التي اصبحت تتقدم بخطى ثابتة 

نحو العوملة واملســتقبل األفضل 

والتنميــة مبــا يتطلب اســتثمار 

بشــري والذي ال ميكــن ان يبنى 

بالشعارات امنا يتطلب املزيد من 

اإلنفاق احلكومــي لدعم اخلريج 

الكويتي وزيادة البعثات وتطوير 

التعليم العالي واالهتمام بزيادة 

العلمــي  البحــث  االنفــاق علــى 

واالهتمام بأعضاء هيئة التدريس 

والباحثني وتشجيعهم على البحث 

العلمــي وامليدانــي بحســبان ان 

تلك البحــوث العلميــة هي التي 

تساهم في رقي وتنمية املجتمع. 

بدورهــا، قالــت اســتاذة املناهج 

وطرق التدريس املشــارك بكلية 

التربية بجامعة الكويت د.سلوى 

اجلسار ان ما جاء في لقاء رئيس 

مجلس الوزراء مع ابنائنا الطلبة 

املتفوقني هو تأكيــد واضح على 

احلاجة الى وقفة جادة في اعادة 

النظر في محتوى وعناصر النظام 

التعليمــي ومخرجاتــه الفتة الى 

ان تطويــر النظــام التعليمي في 

الكويــت لتحقيق رؤيــة الكويت 

القادمة ٢٠٣٥ يحتاج الى شــراكة 

من جميع املؤسســات، مؤكدة ان 

اصالح النظام التعليمي هو ليس 

فقط مسئولية وزارة التربية وامنا 

ايضا يجب ان يطال جميع مكونات 

هــذا النظام من مؤسســات اعداد 

املعلمني ومركــز تطوير التعليم 

وهيئة ضمان اجلودة.

متابعــة: ومطالبتنــا نحــن 

االكادمييــني في اعــادة النظر في 

محتوى عناصر النظام التعليمي 

ومخرجاتــه بســبب تراجع تلك 

املخرجات مقارنة بالكلفة العالية 

التــي تصرف على وزارة التربية 

وعلى النظام التعليمي مشددة على 

ان تلك املطالبات الزالت مستمرة 

وجادة. وذكرت اجلسار ان البدء في 

عمليات االصالح يكون من خالل 

االعالن فورا عن برنامج عمل وفق 

خطة زمنية ملراقبة كل مســؤول 

ومحاسبته ومتابعة برنامج هذه 
اخلطة.

وأفادت اجلســار بأن برنامج 

العمل الفوري الذي يجب ان يعلن 

عنه البد ان يطال التغيير والتطوير 

ليس فيما تتحمله وزارة التربية 

من بناء املناهج وتطويرها ولكن 

ايضا يجب التأكيــد على تطوير 

وتدريــب املعلمني واعــادة النظر 

فــي برامج اعــداد املعلمني وعمل 

الوطنية العداد  االســتراتيجيات 

املعايير الوطنية للمناهج ويجب 

ان يكون هناك االختبارات الوطنية 

والدولية لقياس مستويات حتصيل 

الطلبة وعالج مستويات الضعف 

وعدم التمكن في املهارات االساسية.

وشــددت اجلســار ان اصالح 

النظام التعليمي في الكويت جتاوز 

مرحلة التشخيص وحتديد اسباب 
التراجع.

قائلة: فإن اخلروج من التخلف 

التعليمي هــو اختيــار الكفاءات 

لصنع القرارات التعليمية مؤكدة 

ان احملاصصة في اختيار من يقود 

التعليم لن جتــدي نفعا والدليل 

عليه ما آل اليه مســتوى التعليم 

في الكويت من تراجع الى تراجع 

موضحة انه بعدما كنا في الصدار 

نحــن اليوم فــي اخر مؤشــرات 

قوائم التعليم العاملي واالقليمي. 

مــن ناحيته، ذكر اســتاذ االعالم 

بجامعــة الكويت د.فواز العجمي 

ان شباب الكويت مبدعني في كافة 

املجاالت واحملافل الدولية تشــهد 

على اجنازات شبابنا من مختلف 

االعمار. وقال ان ما نحتاجه اليوم 

ان يكون هناك تعاون مشترك ودعم 

الشــباب، مشيدا  حكومي لهؤالء 

بزيــارة رئيــس مجلــس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد ملدينة صباح 

الســالم اجلامعية وحرصه على 

االلتقاء بأبنائه املتفوقني خريجي 

جامعة الكويت مبينا ان لتوقيت 

اللقاء والذي يصادف يوم الشباب 

الدولي رسالة واضحة على مدى 

اهتمام القيادة السياسية بالشباب. 

وأفــاد العجمي بأننــا نحتاج الى 

اســتمرارية هــذا الدعم احلكومي 

للشــباب وان يكون هناك حرص 

مــن الشــباب على اســتثمار هذا 

الدعم الســيما وأننا مقبلون على 

«كويت ٢٠٣٥»والتي اشــار اليها 

سمو رئيس مجلس الوزراء خالل 

خطابه الذي ألقاه باجلامعة، مشددا 

على أن العنصــر األهم في رؤية 

كويت ٢٠٣٥ هو العنصر الشبابي 

وهم شباب الكويت، مؤكدا ان هذا 

الدعم والتشجيع احلكومي للشباب 

سيأتي بثماره في القريب العاجل. 

وعلى صعيد متصل اوضح العجمي 

أن لقــاء رئيس مجلــس الوزراء 

بأبنائه اخلريجــني يعزز العالقة 

بني احلكومة والشباب السيما في 

التنمويــة واالقتصادية  القضايا 

واملســتقبلية، الفتا الــى التركيز 

على ركيزة اساسية من ركائز خطة 

الكويت التنموية ورؤية الكويت 

٢٠٣٥ وكذلك برنامج عمل احلكومة 

واملتمثل في العنصر البشري وهذا 

ما اكد عليه ســمو رئيس مجلس 

الوزراء في لقائه على ان هناك من 

األمور التي يجــب ان توضع في 

عني االعتبار وعلى رأسها اجلوانب 

التشــريعية والتنموية باإلضافة 

الى اجلوانب البشرية فيما يتعلق 

بالطلبة والطالبات.

وأضــاف ان جامعــة الكويت 

ستظل بألف خير في ظل هذا الدعم 

احلكومي الدائم من مجلس الوزراء 

وتفاني وحرص اعضاء اجلســم 

اجلامعــي مــن إداريني وأســاتذة 

وطلبة، الفتا الى ان سمو رئيس 

مجلــس الــوزراء أكــد حرصه ان 

يكون هناك طــرح ايجابي ونافع 

ومفيد للبلد في شبكات التواصل 

االجتماعي وهي رســالة دائما ما 

تؤكد عليه القيادة السياسية ونأمل 

حقيقة ان يأخذ بها اجلميع، مشددا 

على ان وسائل التواصل االجتماعي 

هي مســاحة للجميع تعزز روح 

الدميوقراطية املوجودة لدينا في 

الكويت لذلك يجب ان تستغل خير 

استغالل في كافة القضايا.

عودة كلية شاملة للمدارس األجنبية ذات الكثافة الطالبية املنخفضة

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة،  وزارة  أعــدت 

ممثلة بقطاع التعليم اخلاص 

والنوعي، خطة عودة الطلبة 

الــى مقاعــد العام الدراســي 

اجلديــد في مــدارس التعليم 

اخلاص والنوعي املختلفة.

وكشفت اخلطة، التي تلقت 

«األنباء» نسخة منها، عن ان 

دوام املدارس العربية اخلاصة 

سيكون بنفس خطة املدارس 

احلكومية التي اعلن عنها وزير 

التربية د.علي املضف، مشيرة 

الــى ان دوام جميــع املدارس 

اخلاصة سينطلق في ٣ أكتوبر 

املقبل، تزامنا مع عودة طلبة 

املــدارس احلكومية، على أن 

 «ONLINE»يبقــى نظــام الـــ

معموال به حتى نهاية سبتمبر 

لألنظمة التعليمية التي ينطلق 

فيهــا العــام الدراســي مبكرا 

مثل «الباكســتانية والهندية 

واإلجنليزيــة واألميركيــة»، 

وذلك وفق خطة كل مدرسة.

ان  اخلطــة  وأوضحــت 

فتــرة  الــوزارة خصصــت 

متهيديــة تعليميــة لتهيئــة 

الطلبة للعام الدراسي املقبل، 

مشددة على انه لن يسمح ألي 

مدرسة خاصة لم جتتز مراحل 

التأهيل الصحي بالعودة، مع 

اتخاذ اإلجراءات املقررة قانونا 

ضدها وتكليف فريق عمل بكل 

مدرســة لتنفيذ االشتراطات 

الــوزارة  الصحيــة ومراقبة 

تنفيذ املدارس لالشــتراطات 

الصحيــة. وأكــدت اخلطــة 

استمرار القرار اخلاص بإعادة 

تنظيم الرسوم الدراسية وذلك 

بخصــم (٢٥٪) من الرســوم 

الدراســية للمدارس التي لم 

تتمكن من عودة الطالب الى 

«األنباء» تنشر خطة العودة للدراسة في التعليم اخلاص: دوام املدارس العربية اخلاصة سيكون بنفس خطة املدارس احلكومية

نظام تعليمي تقليدي يعتمد 

العودة الشاملة جلميع  على 

الطلبة مع التركيز على الكثافة 

الطالبية التي تنقســم داخل 

املدارس اخلاصة حسب النظام 

التعليمي إلى قسمني، مدارس 

ذات كثافــة طالبية منخفضة 

وأخــرى مرتفعة، منوهة الى 

اقل  ان املنخفضــة ســتكون 

مــن ٢٥ طالبا واملرتفعة اكثر 

املدارس اخلاصة ذات الكثافة 

املرتفعة سيســمح  الطالبية 

لها بالعودة الكلية الشــاملة 

لطالبهــا علــى مجموعتــني. 

وتضمنت اخلطة بندا يشير 

الدراســية  إلــى ان اخلطــط 

للمدارس التي ال تناسب هذه 

اخلطة ســينظر فيها بآليات 

مرنة حتقق األهــداف العامة 

واخلاصة للعملية التعليمية.

من هــذا العــدد. واضافت ان 

املدارس ذات الكثافة الطالبية 

املنخفضة هــي املدارس التي 

يســمح لها بالعــودة الكلية 

الشاملة جلميع طالبها طيلة 

ايام االســبوع بنظــام اليوم 

الدراســي الكامل شريطة ان 

يكون احلــد االقصى للطالب 

فــي الفصــل الواحــد ال يزيد 

علــى ٢٠ طالبــا، موضحة ان 

مقاعد الدراسة ألسباب تتعلق 

بعدم قدرتها على توفير الهيئة 

التعليمية، وحث املدارس على 

تطعيم العاملني فيها باللقاحات 

املعتمدة، وكذلك حث الطالب 

الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

(١٢- ١٦) سنة على التطعيم.

وذكــرت اخلطــة أن طرق 

الدراســي  التدريــس للعــام 

٢٠٢١ /٢٠٢٢ ســتكون وفــق 

لن يسمح ألي مدرسة خاصة لم جتتز مراحل التأهيل الصحي بالعودة واتخاذ اإلجراءات املقررة قانونًا ضدها

استمرار خصم ٢٥٪ من الرسوم للمدارس التي لم تتمكن من عودة الطالب إلى مقاعد الدراسة

 التدابير االحترازية واإلجراءات التنظيمية

تعميم الدليل اإلرشادي للعودة اآلمنة

لن يسمح ألي مدرسة خاصة لم جتتز مراحل التأهيل 

الصحي بالعودة، واتخاذ اإلجراءات املقررة قانونا ضدها تكليف فريق عمل بكل مدرسة لتنفيذ االشتراطات الصحية

مراقبة الوزراء لتنفيذ العاملني املدارس لالشتراطات الصحية

استمرار القرار اخلاص بإعادة تنظيم الرسوم الدراسية 

وذلك بخصم (٢٥٪) من الرسوم الدراسية للمدارس 

التي لم تتمكن من عودة الطالب ملقاعد الدراسة ألسباب 

تتعلق بقدرتها على توفير الهيئة التعليمية

حث املدارس على تطعيم العاملني فيها باللقاحات املعتمدة

حث الطالب الذين تتراوح أعمارهم ما بني (١٢ ـ ١٦ سنة) على التطعيم

مدارس خاصة لذوي اإلعاقة

مدارس عربية خاصة لذوي اإلعاقة: عددها (١٠ مدارس)

تقدم خدماتها لعدد ١٦٨٩ طالبا بنظام الدمج التعليمي والصفوف اخلاصة

مدارس أجنبية خاصة لذوي اإلعاقة عددها (٣٢ مدرسة)

تقدم خدماتها لعدد ٣٧٠١ طالب بنظام الدمج التعليمي والصفوف اخلاصة

طابور الصباح في احدى املدارس

بيانات إحصائية
إجمالي عدد املدارس اخلاصة 

(183) مدرسة
متوسط عدد الطالب في رياض 

األطفال في املدارس العربية (15)

متوسط عدد الطالب في رياض األطفال 

في املدارس األجنبية (163)
إجمالي عدد الطالب

 (245817 طالبا)
متوسط عدد الطالب في املرحلة 

االبتدائية في املدارس العربية 

متوسط عدد الطالب في املرحلة االبتدائية (492)

في املدارس األجنبية (666) عدد املراحل الدراسية 560 مرحلة

متوسط عدد الطالب في املرحلة 

املتوسطة في املدارس العربية 

متوسط عدد الطالب في املرحلة املتوسطة (512)

في املدارس األجنبية (375) إجمالي عدد املعلمني (14246)

متوسط عدد الطالب في املرحلة 

الثانوية في املدارس العربية (445)

متوسط عدد الطالب في املرحلة الثانوية 

في املدارس األجنبية (185) إجمالي عد د اإلداريني (3484)

احلد األدنى ملساحة الصفوف في املدارس اخلاصة: 26 مترا مربعا

محليات
اجلمعة ١٣ أغسطس ٢٠٢١
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الفاضل: «التقدم العلمي» حترص على تشجيع 
طلب العلم واحتضان الطاقات اإلبداعية للشباب

كرمت مؤسسة الكويت 
الذي يسهم في دفع عملية والتحصيل العلمي املتميز علــى املزيــد مــن العطاء التعليميــة وحتفيــزا لهم التي بذلوها خالل مسيرتهم العامــة، تقديرا جلهودهم العلمي واألدبي من الثانوية األوائل املتفوقني في الفرعني األربعاء الطلبة الكويتيني للتقدم العلمي (KFAS) يوم 

العــام التنمية في الكويت. املديــر  وقــال 
فــي الــذي تقيمــه املؤسســة في حفل التكرمي السنوي للمؤسسة د.خالد الفاضل  املتفوقــني  الطلبة األحمد، رئيس مجلس إدارة ولي العهد الشــيخ مشعل وترجمة لتوجيهات سمو األمير الشيخ نواف األحمد، من اهتمام صاحب السمو مبنــى املؤسســة إنه نابع للطلبــة  املؤسســة، بدعــم 

القطاع اخلاص العلمي في الكويت، مشيدا العلمية، وتشجيع البحث نشر العلم وتوطيد املعرفة بدعم العلم والتعليم، بهدف القطاع اخلاص املشهود له  املقدرة في متويل املؤسسة مبساهمة 
وأوضح أن املؤسســة ودعم أنشطتها.

ومراكزها العلمية على نشر املختلفة وبرامجها املتنوعة حترص من خالل إداراتها 

العلــم وحتصيــل بيئة مناسبة تشجع على الثقافــة العلميــة وتوفير  اإلبداعية وحتفيزها وتعزيز العلمي واحتضان الطاقات املعرفــة وتعزيــز البحث طلــب 
وقال إن لدى املؤسسة قدرات الشباب.

الذي كمركــز صبــاح األحمــد تعزيــز قــدرات الشــباب مراكــز علمية تســهم في  العلمية واملركز العلمي الذي يسهم املواهب واألفكار اإلبداعية، يهدف إلى احتضان أصحاب للموهبــة واإلبــداع  الثقافة  إبرامهــا إصدارات متنوعة ومشوقة املعرفة العلمية في صورة التي حتــرص على توفير العلمي للنشــر والتوزيع املســلية، وشــركة التقدم في تقدمي  إلــى  اتفاقيات مع جامعات عاملية باإلضافــة 
عريقة.

املؤسسة كّرمت األوائل الكويتيني من طلبة الثانوية لتحفيزهم على املزيد من العطاء والتحصيل العلمي

شعار مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

د. خالد الفاضل مع عدد من املكرمني

املتميزة في جميع املجاالت حتقيق اإلجنازات العلمية وتطورها وتشجيعهم على يعدون عماد نهضة البالد والشباب الكويتيني الذين 
وذكــر أن هــذا التكرمي العلمية واملعرفية.

األحمد، طيب اهللا ثراه، مع األمير الراحل الشيخ جابر نتيجة تالقي رغبة ســمو إنشاء املؤسسة الذي جاء يأتــي انطالقا مــن أهداف 

«اجلامعة املفتوحة» أقامت املعرض الوظيفي 
االفتراضي خلريجيها

القطاع الشركات واملؤسسات البنكية «زووم» مبشاركة نخبة من إبجــاد املطيري عبر برنامج رعاية مدير اجلامعة أ.د.نايف الوظيفــي االفتراضي حتت املفتوحة في الكويت املعرض أقامت اجلامعــة العربية  املســتدامة التي يســعى لها بلدنا الكويت ودعما للتنمية بناء مجتمع العلم واملعرفة في اخلاص وفق مسؤولياتنا في املؤسسات التعليمية والقطاع للشراكة اإلستراتيجية ما بني كأحد منتســبيهم، مترجمني للســعي فــي اســتقطابهم اجلامعــة وتأهيلهم العلمي، املشاركة التي تؤمن مبخرجات أتقدم بالشكر لكافة اجلهات شر وسوء، كما يسعدني أن حفظنــا اهللا وإياكــم من كل عــن إقامتــه فــي اجلامعــة، والذي حالــت ظروف الوباء االفتراضي لطلبتنا اخلريجني جميعا في املعرض الوظيفي قائال: يطيب لي أن أرحب بكم أ.د.نايف إبجاد املطيري كلمته اســتهل مديــر اجلامعــة منذ نشأتها في الكويت فقط.الـــ ١٣٫٦٠٠ خريج وخريجة عدد خريجي اجلامعة جتاوز عبر نظامها املوحد، السيما أن رابطة اخلريجني في اجلامعة اخلــاص متزامنا مع انطالق واملستشــفيات فــي 
أن اجلميع. املطيــري  وأضــاف 

واالستثمار فيهم أهم أولياتنا هــم ســفراؤها، ورعايتهــم الثروة احلقيقية وخريجيها اجلامعة تؤمن بأن طلبتها هم 

املتنوعة لشــراكة خريجينا معنا في اإللكتروني كترجمة حقيقية لــكل اخلريجــني مبوقعنــا  في الرابطة والتواصل معنا.جميع خريجينا للتســجيل اجلامعــة وفلســفتها، داعني خريجينا مبا ينسجم مع رؤية إلــى ما بعد ذلــك في متابعة والتعليمي فحسب بل يستمر يقتصر على اجلانب األكادميي مشيرا إلى أن دور اجلامعة ال أجمع وتركت آثارها وما زالت، اجلائحة التي أملــت بالعالم إلكترونيا متاشيا مع ظروف األول مــن نوعه الــذي يقام لذلك يأتي معرض التوظيف التي يتطلبها ســوق العمل، التدريبيــة وصقــل املهارات اســتمرارنا بإتاحة الدورات القطــاع اخلــاص مواكبا في املؤسســات والشــركات في فرص وظيفية لهم في مختلف متزامنا ذلك مع السعي لتوفير التي قد تواجه خريج اجلامعة والسعي لتذليل كل الصعاب مختلف أنشــطتنا 

وختــم العلوي قائال: من 
الساير، مستشفى البنك التجاري، بنك بوبيان، وربة، مستشفى دار الشفاء، شركة زين، منصة تطيب، بنك الكويــت، مجموعــة متدين، بالذكر كال من احتاد مصارف في توظيف خريجينا ونخص واحلرص على املشاركة معنا بجهودهم خالل هذا التعاون يسعني إال أن نشكرهم ونشيد عبــر ممثليهــم املوقريــن ال الرائدة فــي القطاع اخلاص من الشــركات واملؤسســات الرابطة مبشــاركة مجموعة خــالل أول فعاليــة تقيمهــا  الكويتــي وإدارة دي دي وبنك اخلليج وبيت املواســاة اجلديد، شركة كي مجموعة  خريج وخريجة منذ نشأتها.فقط جتــاوز ١٣ ألفــا و٦٠٠ خريجي اجلامعة في الكويت احلبيبة، مشيرا إلى أن عدد مستمر ملا فيه خدمة كويتينا آملني التعاون دائما بشــكل املوارد البشرية في اجلامعة، التمويــل 

تزامناً مع تدشني رابطة اخلريجني بنظام إلكتروني موحد

د.نايف ابجاد املطيري
اجلهات املشاركة

وأشــار إلــى أن اجلامعة وتطويره عبر خريجينا.املجتمع واإلسهام في تنميته نحــرص علــى خدمــة هــذا الذي ميدنــا باملدخالت، كما اجلامعــة واملجتمع احمليط اإلسهام في إثراء العالقة بني وقيمنــا، لــذا نحــرص على 
التطــور وفعالياتها ومشــاركتهم في اخلريجني في كافة أنشطتها العالقة املستدامة عبر مساهمة تخرجه بل تسعى إلى خلق التواصل مع اخلريج مبجرد حتــرص علــى أال ينقطــع  من جهته، قال رئيس قسم حياتهم العملية املستقبلية.العلمي وتدريبهم املهني في العمل واستثمار حتصيلهم خلريجينا وربطهم في سوق هذا املعرض حتقيق الفائدة والتنميــة، آملــني من خالل مختلــف جوانــب 

املفتوحة أيام مت تدشني رابطة خريجي التسويق محمد العلوي: منذ  العربيــة  بالكويــت عبر نظــام موحد اجلامعة 

تربويون لـ «األنباء»: خطة العودة للدراسة حتتاج إلى معاجلة فورية

التعليمية، مشيرا يخص املؤسسة التعليمية لتفاصيــل تلك اخلطة فيما امليدان والقيادات املدرسية األمور، كما ملسنا تذمر أهل للمتعلمني واملعلمني وأولياء األمــور التي تعتبــر عائقا يوجــد فيهــا العديــد مــن العام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ الشــخصية أرى أن خطــة جمعــة: من وجهــة نظري الغامن للبنني حســني أحمد ثانويــة عبداللطيف ثنيان فــي البداية، قــال مدير  PCR أســبوعيا لألبناء غير األمر نتيجة لعمل فحص الـ املالية التي سيتكفلها ولي املدارس، اضافة الى األعباء كان مــن ســلك التعليم في يومية من عمله، خاصة اذا وكيفيــة خروجــه بصورة األبناء مــن وإلى املدرســة عليه واملتمثلة في توصيل وحجم املشــقة التي ستقع األبناء وفي مراحل متعددة وجود أكثر مــن متعلم من علــى ولــي األمر فــي حال إلــى العــبء الــذي ســيقع والهيئة 
الدراســية وأضاف جمعة: ان طول احملصنني. للمرحلتــني ان الفارق الزمني النصراف واالســتيعابية، مشيرا الى على طاقــة املتعلم الذهنية ســيكون لها تأثير ســلبي ســاعات متتاليــة والتــي داخــل الفصــل ملــدة ثالث والذي يعني تواجد املتعلم التي امتدت إلــى ٦٠ دقيقة زمــن احلصــة  لألبنــاء فــي ظــل درجــات ما يعني طول فترة االنتظار املرحلة الثانوية يعتبر كبيرا االبتدائية واملتوســطة عن املتعلمــني 

الســاعات يجدد نشــاطه واســتعادة املتعلــم في فترة الراحة أن وأوضــح انــه مــن حق احلرارة املرتفعة لدينا. بــني  غذائية، وهــذا تعارض مع الدراســية من خالل وجبة تركيــزه 

املباشــر التأسيســية، واحلل يكون عن ُبعد، خاصة في املراحل املهــارات املفقودة بالتعليم فالطلبــة بحاجة لتعويض املــواد التي ســيتم تعلمها األمور املطلوب االنتباه لها وبــني الصانــع أن مــن مضاعفة الهيئة التعليمية.اثنني والذي سيترتب عليه إسناد الفصل الواحد ملعلمني سيكون الضعف إال في حال جدول املعلم، فنصاب الفصل أنه بحاجة لتنسيق ومراعاة الفصل أمر جميل ومبتكر إال للمجموعة (ب)؟ فتقســيم  التعليم  النفســية التربية البدنية التي حتافظ ماسة للمواد العملية واهمها مشددا على أن الطلبة بحاجة الثانوية الفيزياء والكيمياء والرياضيــات وفي املرحلة للمواد األساسية وهي اللغات باعتمــاد  الصحــة  واجلاذبية فجمود السنتني املدرسي بالنشاط واحلركة واجلســدية ومتــأل املنــاخ علــى 
البد أن يكسر.

أجواء توتر
واملختصــون املقترحات واآلراء التي يعرضها إعــادة النظر فيهــا من خالل بوقت مبكر نوعا ما، حيث ميكن لعرضها خطة العودة للدراسة حديثها شاكرة وزارة التربية ســهام حمــد الســهيل فبدأت أمــا املستشــارة التربوية  التربويــون 

مبشاركة أولياء األمور.

العصر، فالبد من أخذ االعتبار للمنزل وهو على وشك صالة الســاعة ٢ ظهــرا وقد يصل ان الدوام املدرسي ينتهي في اخلاصة ألداء الصالة، حيث والثانويــة بحاجة للفرصة كمــا أن طالــب املتوســطة للمشاكل املدرسية السابقة، نوعا من املضايقات وقد تصل في التدريس فقط ســيخلق مع زمالئــه، ولكن حصرهم لألجواء املدرسية ولاللتقاء ســيكون ذا حماس واندفاع والضيق لدى الطالب حيث 
العامة، وليس اإلجبار بأخذ متت في اختبارات الثانوية اتخاذ نفس اإلجراءات التي أعراضها، ولذلك يفضل أن يتم من اإلصابة ولكن يخفف من كذلــك، فأخذ اللقــاح ال يقي قــد يتعرض لهــا املطعمون ألن اإلصابة بـ «كوفيد ـ ١٩» املطعمني قــرار غيــر مجد، ٤ ـ قرار أخذ املســحة لغير لهذه النقطة.

التدريس باألعمال اإلدارية والالتي ســيتم إعفائهن من ومعلمات املواد غير األساسية يتم تكليــف الطاقم اإلداري كانــت أونالين، وفي املقابل األنشطة املدرسية حتى وإن األخرى كاألعمال اإلدارية أو إعفاؤهــن مــن كل األعمــال األساســية، وعليــه يجــب العبء علــى معلمات املواد الواحد على قسمني سيزيد ٥ ـ تقســيم طلبــة الفصــل مسحة كل أسبوع.

عبدالرحمــن  املتوســطة مدرســة  والنصــف الكيــف، دوام مدرســي يبدأ فخــر، نهتــم بالكــم ونهمل سبق مطبق في الكويت بال ومع األسف الشــديد كل ما اخلصوصيــة، الفتا إلى انه املــواد املعقــدة، والــدروس والواجبات، الدراسة املنزلية، الدراســي، كثرة االختبارات تكثيف املــواد، إطالة اليوم تعليميــة في العالــم وهي: تــؤدي إلى هدم أي منظومة في التعليم من ست أسباب أكثــر خبــراء العالــم يحذر للبنــني محمــد الظفيري أن العبداجلــادر  الســابعة  الراحــة واالستيعاب وتنعدم الفائدة.وجسدي يضعف معه التركيز املعلم واملتعلم بإرهاق ذهني سبع ساعات كفيلة بإصابة صباحا حتى الثانية مساء، مــن  أن  وأضــاف 
حتى الثانية مســاء وزمن ســاعة إلى دوام كامل ميتد احلصة ال تتجاوز النصف أربع حصص في اليوم ومدة عن مقاعد الدراسة من خالل عام ونصف عن بعد بعيدا في جميع املراحل التعليمية عن كيفية استمرار التعليم تدريجية وحذرة، متسائال الدراسة لكن يجب أن تكون ونشجع عودة الطلبة ملقاعد الطلبة ملقاعد الدراســة بل نفهــم ونعي أهميــة عودة الدراســية، موضحــا اننــا تقــل أهمية عن الســاعات البينيــة مهمــة جــدا بل ال 

الدراســة دروس مســائية كحد أقصــى ويرافق عودة في الثانية عشــرة ونصف أربع ساعات دراسية تنتهي وأال يتجاوز اليوم الدراسي الضروري العودة التدريجية مشــيرا إلــى انــه يــرى من الطلبــة وأوليــاء أمورهــم، املدرســية وال معلميهــا وال معها أو تستوعبها اإلدارات وذكر أنها عودة لن تتأقلم احلصة ساعة كاملة.

مجــددا ووضــع البدائل لها املالحظات التي يجب دراستها للخطــة ســيجد العديد من وذكرت السهيل أن املتطلع 
واالزدحــام نفس اليوم ســيخلق أجواء ١ـ  بــدء جميــع املراحــل في ومنها: التوتــر  قد يســتفاد منها من مرحلة ولتالفي بعض السلبيات التي األسرية النفسية والصحية بني مرحلة وأخرى للتهيئة وعلى األقل بفارق أســبوع مثل هذه الظروف بالتدريج يبدأ هذا العام الدراسي وفي بالتدريج، فمن باب أولى أن كان العــام الدراســي يبــدأ الظروف الطبيعية السابقة والربكــة، خاصــة أنــه في مــن 

وهــو ٤٠ دقيقــة للحصــة الرجــوع للتوقيت الســابق ٢٠ دقيقــة، وعليــه يفضــل التلميذ يكون مركزا في بداية العلمية تبني أن اســتيعاب جيد، خاصة وأن الدراسات طيلة ساعة كاملة باستيعاب ميكــن أن يتحمــل اجللوس بتلميــذ االبتدائية؟ حيث ال لطالــب الثانوية فمــا بالك دقيقة) طويلة جدا بالنسبة ٢ـ  مدة احلصة الدراسية (٦٠ ألخرى.
ســيبعث بامللــل والرتابــة وجــود إال فرصــة واحــدة داخل القاعة الدراسية وعدم يقــارب ٦ ـ ٧ ســاعات فــي ٣ ـ بقــاء الطالــب مــدة مــا الدراسية الواحدة.

الطلبة لها، متمنيــة العودة اآلمنة بجدية واهتمام وعمل الالزم اإلدارات املدرسية وتقاريرها والتعامــل مــع احتياجــات الطلبــة بصورة مبكرة جدا وتوفير جاهزيتها الستقبال بضرورة اســتعداد الوزارة واختتمت السهيل حديثها على فصل الشتاء واألمطار.األمور، خاصة أننا مقبلون ولكن يخفف األمر على أولياء عبء على اإلدارات املدرسية نعلم بأن ذلك قد يخلق زيادة أقسام الفصول لليوم نفسه، يفضل مراعاة توزيعهم في وأخوتــه فــي املنــزل، ولذا االبتدائي صعوبــة بالدوام األســبوع بل قد يجد تلميذ األمــر يرتبط معهــم طيلة أليام مختلفة، ســنجد ولي االبتدائي، فإن كان توزيعهم وابن في املتوسط وابن في أمر لديه ابنــه في الثانوية التي ستحدث، مثال ذلك: ولي بالتوصيل وتخفيف الربكة حتــى يتم تخفيــف العبء املدرســية مع أولياء األمور طلــب املرونة مــن اإلدارات قســمني، نرجو من الوزارة اخلطة وتقسيم الطلبة على ٦ ـ فــي حــال تنفيــذ هــذه أو األنشطة. وللحيــاة الطبيعية بأفضل والســليمة ألبنائنا 
مما كانت عليه سابقا.

٦ أسباب هدامة
مــن جهتــه، بــني مديــر 

تتعــارض مع االشــتراطات املهارات وحل الواجبات وال الطلبة تســاهم فــي تنمية األسبوع لالرتقاء مبستوى يومــني أو ثالثــة أيــام فــي 
أن الصحية. الظفيــري  نتائج متقدمة وميكن تطبيقها الطالب، وال أشك أنها ستعطي لعــودة آمنة يســتفيد منها على األقل هو احلل األســلم العصر ســاعتني دراسيتني اليوم واستغالل الوقت ما بعد الدراسية وعدد احلصص في إعادة النظر في زمن احلصة الكثافة داخــل الفصول مع األسبوع سيســاهم في حل واحلضور باملناصفة في أيام تقسيم الفصول إلى «أ وب» وذكــر 

حتى ما بعد اجلائحة.
مراعاة الظروف

املعلــم  قــال  على العملية التعليمية طوال الظروف الصعبة التي مرت الصعب تطبيقها في ظل هذه إعــادة نظر الســيما انه من العودة للدراسة حتتاج إلى عبدالرحمــن فهــد إن خطة بــدوره، 
الطلبــة وأوليــاء وأضاف: البد من مراعاة فترة جائحة كورونا. املعلمــني ظــروف  أبنائنــا يتلقون التعليم في بــأي طريقة كانــت املهم أن الطالب إلى املقعد املدرســي مشــيرا إلى أهمية أن يعود التربية بالعودة إلى الدراسة، أمر ـ فقد أشــاد بقرار وزارة أما صالح فهدـ  وهو ولي احلصص إلى ما بعد الظهر.خاصة فــي اســتمرار وقت أمورهــم وكذلــك 

أننــا نتمنــى املبنى املدرسي. هذا الوباء والعودة حلياتنا اعتبار، معربا عن أمله زوال ان صحــة أبنائنــا فوق كل االشتراطات الصحية، السيما بشكل جيد خاصة من ناحية أن تكــون اخلطة مدروســة وأضــاف 
الطبيعية.

أعربوا عن حتفظهم عليها وطالبوا بتدارك املالحظات واالستعانة بأهل امليدان لالستئناس بآرائهم ووضع تصور يناسب الوضع الفعلي في كل مرحلة دراسية

سهام السهيل
صالح الصانع محمد الظفيري

حسني جمعة

لوضع تصور فعلي خلطة وتشكيل فريق لكل مرحلة لالستئناس بآرائهم اإليجابية االســتنجاد بأهــل امليــدان وأكد جمعة على ضرورة بدء الدراسة بصورة متكررة.بسبب تعديل وتغيير مواعيد والهيئة التعليمية واإلدارية للمتعلمــني وأولياء األمور اخلطة يشكل قلقا بالنسبة وضوح الرؤية آللية تطبيق الفتا إلى انه حتى اآلن عدم في إغالق املقصف املدرسي، املوضوعة من قبل الوزارة املتعلم مــن ذلك في اخلطة قــرار الــوزارة، حيث حرم 
العام الدراسي القادم.

طبيعة املرحلة
الراعــي مــن جانبــه، أكــد مدير  الطالب على اجللوس املريح الصلــب والذي ال يســاعد األثاث املدرســي اخلشــبي وخصائصهــا، ناهيــك عن املرحلــة العمريــة للطالب فالبد مــن االنتباه لطبيعة داخل الفصل لساعة كاملة، للطالب قدرة على االنضباط أنه من االستحالة أن يكون علمي ومتخصص، مشيرا إلى أمور البد االنتباه لها بشكل النظامي، لكن حقيقة هناك على قرار العودة إلى التعليم الدراســي فنحن نشــّد اليد مت اإلعالن عنه بخطة العام الصانــع انه فيما يخص ما النميــري للبنــني صــالح ثانويــة ثانويــة 

أن لفترة طويلة. الصانــع  وأضــاف 
بالتدريس في اليوم التالي معلــم الفصل نفســه يقوم وكيف يحدث ذلــك إذا كان واليــوم اآلخــر عــن ُبعد؟ الطالب يوما بشكل مباشر املهام، متسائال: هل سيتعلم جتهيزهــم لهــذا النوع من معلمني مخططني أكفاء يتم والتــي تســتدعي لوجــود الطالب لهذه الفترة الطويلة املعلــم مطالب بشــد انتباه 

الظفيـري: ٧ سـاعات كفيلـة بإصابـة املعلـم واملتعلـم بإرهـاق تنعـدم معـه الفائدة!جمعـة: العبء األكبر سـيقع علـى ولي األمر ومـن يتحمل تكاليـف الـ PCR أسـبوعيًا؟!

السهيل: تقسيم طلبة الفصل الواحد إلى قسمني سيزيد العبء على معلمي املواد األساسيةالصانـع: الطالـب ال يسـتطيع االنضباط لسـاعة كاملة في احلصـة على كرسـي غير مريح

حتفظ عدد من التربويني على خطة وزارة التربية اخلاصة بالعودة للدراسة في العام الدراسي اجلديد، مطالبني بإعادة النظر فيها، خاصة أن هناك العديد من املالحظات بهذه اخلطة والتي يجب تداركها ومعاجلتها بشكل فوري.

وأشــاروا، في استطالع قامت به «األنباء»، إلى العبء الذي سيقع على ولي األمر في حال وجود أكثر من متعلم من األبناء وفي مراحل متعددة وحجم املشقة التي ستقع عليه واملتمثلة في توصيل األبناء من وإلى املدرسة وكيفية خروجه بصورة 

يومية من عمله، خاصة إذا كان من ســلك التعليم في املدارس، إضافة إلى األعباء املالية التي سيتكفلها ولي األمر نتيجة لعمل فحص الـ PCR أسبوعيا لألبناء غير احملصنني. وأوضحوا أن هناك أمورا البد االنتباه لها بشكل علمي ومتخصص، 

PCR مشيرين إلى أنه من االستحالة أن تكون للطالب قدرة على االنضباط داخل الفصل لساعة كاملة، فالبد من االنتباه لطبيعة املرحلة العمرية للطالب وخصائصها، ناهيك عن األثاث املدرسي اخلشبي الصلب والذي ال يساعد الطالب على اجللوس

املريح لفترة طويلة. وأضافوا أن أكثر خبراء العالم يحذر في التعليم من ستة أســباب تؤدي إلى هدم أي منظومة تعليمية في العالم وهي: تكثيف املواد، إطالة اليوم الدراسي، كثرة االختبارات والواجبات، الدراسة املنزلية، املواد املعقدة، 

باب أولى أن يبدأ هذا العام الدراسي وفي مثل هذه الظروف بالتدريج وعلى األقل بفارق أسبوع بني مرحلة وأخرى للتهيئة األسرية والنفسية، وفيما يلي التفاصيل:والدروس اخلصوصية، مشيرين إلى أن ذلك موجود ولألســف عندنا. وأضافوا أن بدء جميع املراحل في اليوم نفسه سيخلق أجواء من التوتر واالزدحام والربكة، خاصة أنه في الظروف الطبيعية السابقة كان العام الدراسي يبدأ بالتدريج، فمن 

حتقيق: عبدالعزيز الفضلي

ـــه نـــواب ســهــام النقد 
ّ

وج

الــــاذع لخطة الـــعـــودة إلــى 

امـــــــــــدارس الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 

لـــلـــعـــام  ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة 

 ،2022-2021 الـــــــدراســـــــي 

بالتراجع  الوزير  مطالبن 

عـــمـــا أعـــلـــن عـــنـــه، وتــرمــيــم 

ــن  ــمــ الـــــــخـــــــطـــــــة بـــــــمـــــــا يــــضــ

التحصيل العلمي وسامة 

الطلبة.

الخطة  أن  الــنــواب  ورأى 

الدراسة  تكون  أن  تتضمن 

الحضوري  التعليم  بنظام 

ــــن مـــن  ــتـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــــق مـ

ــدأ  ــبــ الـــــطـــــلـــــبـــــة، اأولــــــــــــــى تــ

ــومــــن فــي  دوامـــــهـــــا مــــــدة يــ

اأسبوع اأول و3 أيام في 

ما يعني  الثاني،  اأسبوع 

أن الــطــالــب يــــداوم 10 أيــام 

في الشهر، متسائلن »هل 

هي فترة كافية للتحصيل 

الـــــعـــــلـــــمـــــي؟«. واســــتــــغــــرب 

الــنــواب تكبيد اأســر قيمة 

للطلبة  أســـبـــوعـــي  فــحــص 

غــيــر امــطــعــمــن، مــطــالــبــن 

الـــــدولـــــة بـــالـــتـــكـــفـــل بــقــيــمــة 

الــتــي سيجريها  امــســحــات 

ــم  ــ ــــوسـ ـــــطـــــلـــــبـــــة خـــــــــــال مـ ال

الـــدراســـة، أيـــا كـــان عــددهــا، 

حـــتـــى تـــعـــود الـــحـــيـــاة إلـــى 

طــبــيــعــتــهــا مـــع اســتــحــداث 

ــل مــحــافــظــة  ــي كــ مـــعـــامـــل فــ

اســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب اأعــــــــــــــــــداد 

امنتظرة.

ــب  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــد طـــــــالـــــــب الـ ــ ــقــ ــ فــ

عـــبـــدالـــلـــه امـــضـــف بــإنــشــاء 

مــخــتــبــرات تــابــعــة لـــــوزارة 

الــــــــصــــــــحــــــــة فــــــــــــي جــــمــــيــــع 

مــحــافــظــات الــــدولــــة، تــكــون 

امـــدارس  لطلبة  مخصصة 

 PCR فـــــــــحـــــــــص  لـــــــعـــــــمـــــــل 

مــــجــــانــــا، وإنــــــشــــــاء خـــدمـــة 

ــز  ــ ــراكــ ــ ــســـــــيـــــــارات فـــــــي امــ الـــــ

الــــصــــحــــيــــة الـــتـــخـــصـــصـــيـــة 

لعمل الــفــحــص. وقـــال »مــع 

الدراسي  العام  بداية  قــرب 

مع خطة  وتزامنا  الجديد، 

لــــعــــودة  الــــتــــربــــيــــة  وزارة 

لــلــمــدارس،  الطلبة  أبنائنا 

وأهـــمـــيـــة الــصــحــة الــعــامــة، 

وحــــــــرصــــــــا عـــــلـــــى ســــامــــة 

تتكبد  ا  وحـــتـــى  الــجــمــيــع 

ــبــــاء  اأســــــــر الـــكـــويـــتـــيـــة أعــ

ــة، تــقــدمــت  ــيــ ــافــ ــيـــة إضــ ــالـ مـ

ــاء  ــة إنـــشـ ــبـ ــرغـ ــراح بـ ــتــ ــاقــ بــ

مختبرات في امحافظات«.

ودعـــــا الـــنـــائـــب الــدكــتــور 

التربية  أحمد مطيع وزيــر 

إلــــــــــــى »مــــــــراجــــــــعــــــــة  خـــطـــة 

لــلــمــدارس، فهناك  الـــعـــودة 

مــاحــظــات عـــديـــدة، إذ إنــه 

مــن غــيــر امــعــقــول أن يكون 

بـــالـــشـــهـــر  أيـــــــــام   10 دوام 

العلمي  للتحصيل  كــافــيــا 

جاء  »مــا  رافــضــا  للطلبة«، 

بالخطة من إجبار للطلبة 

عــلــى الــتــطــعــيــم، فــيــجــب أن 

ــكـــون اخـــتـــيـــاريـــا عـــلـــى أن  يـ

يكون هناك فحص مجاني 

ــة غــيــر  ــبـ ــلـ ــلـــطـ ــي لـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ أسـ

امطعمن«.

واعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب خــالــد 

 15 امـــــــــــــــادة  أن  امــــــــونــــــــس 

ــة،  ــ ــــحـ ــور واضـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ مـــــن الـ

ــة  ــ ــدولــ ــ ــا ألـــــــزمـــــــت الــ ــ ــهـ ــ ــــونـ كـ

الــعــنــايــة بــالــصــحــة الــعــامــة 

وبوسائل الوقاية والعاج 

ــــن اأمــــــــــراض واأوبـــــئـــــة،  مـ

ــا مــع  ــاقــ ــســ ــــدا أنــــــه »اتــ ــــؤكـ مـ

الـــدســـتـــور ونـــهـــج الــحــفــاظ 

ــة، ا  ــامــ ــعــ عـــلـــى الـــصـــحـــة الــ

بـــد أن تـــســـارع الـــدولـــة إلــى 

الــتــكــفــل بــقــيــمــة امــســحــات 

التاميذ  سيجريها  الــتــي 

خــال مــوســم الـــدراســـة، أيا 

ــا حـــتـــى تــعــود  ــددهــ كـــــان عــ

ــى طــبــيــعــتــهــا،  ــ ــ الــــحــــيــــاة إلـ

مــع اســتــحــداث مــعــامــل في 

ــل مـــحـــافـــظـــة اســتــيــعــاب  كــ

اأعداد امنتظرة«.

وقال امونس إن »امؤتمر 

التربية  لــوزيــر  الــصــحــافــي 

أمس لم يضع النقاط على 

ــل،  ــامــ ــروف بـــشـــكـــل كــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

امادية  بامسؤولية  وألــقــى 

وغــيــرهــا مـــن امــســؤولــيــات 

الكويتية، وا  على اأســرة 

يمكن أن ترفع الدولة يدها 

ــغــــرق اأســــــر الــكــويــتــيــة  وتــ

مــاديــا بسبب  الــتــي تعاني 

اأوضــــــــــــــاع ااقــــتــــصــــاديــــة 

ــرة، وتــجــبــرهــا على  ـــيــ اأخـ

تــحــمــل تــكــالــيــف امــســحــات 

ــيـــا، وا ســيــمــا لــو  أســـبـــوعـ

كــان هــنــاك أكــثــر مــن دارس 

في كل أسرة«.

ــــاق نـــفـــســـه،  ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ

ــور  ــتــ ــدكــ ــــب الــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــدم الـ ــ ــقـ ــ تـ

حــــســــن جـــــوهـــــر بــــاقــــتــــراح 

»باستمرار  يسمح  برغبة 

التعليم  مــنــصــات  اعــتــمــاد 

اافـــتـــراضـــي فـــي الــتــدريــس 

وامــــــــــهــــــــــام والــــــــواجــــــــبــــــــات 

ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ امــــدرســــيــــة وااخـ

الــــقــــصــــيــــرة وامــــنــــاقــــشــــات 

الـــفـــصـــلـــيـــة، كـــنـــظـــام رديــــف 

ومكمل للتعليم اانتظامي 

الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــدي«. وأعـــــــلـــــــن 

»الـــــراي« هـــنـــاك اجــتــمــاع  لــــــ

في اللجنة خال أسبوعن 

وزارة  ــة  ــ ــطــ ــ خــ مـــــنـــــاقـــــشـــــة 

بالعودة  امتعلقة  التربية 

إلى امدارس.

ــن الــــنــــائــــب خــلــيــل  ــ ــ
ّ

ــم ــ وثــ

الــصــالــح »مـــع إعــــان خطة 

العودة للدراسة، استجابة 

الــحــكــومــة مــطــلــبــنــا بــإلــغــاء 

لــلــطــلــبــة،  ــرتـــن  ــتـ ــفـ الـ دوام 

لــكــن هــنــاك أمــــور يــجــب أن 

أولها  الحكومة،  تعالجها 

 pcr الـــــــ  فـــحـــص  ــون  ــكــ يــ أن 

مكن 
ُ
ي فا  مجانيا،  للطلبة 

تـــحـــمـــيـــل اأســــــــر تــكــالــيــف 

الــــــفــــــحــــــص اأســـــــبـــــــوعـــــــي، 

وكــــذلــــك يـــجـــب إعــــفــــاء أحـــد 

الـــــــوالـــــــديـــــــن مـــــــن الـــــــــــــدوام، 

ن أولــيــاء اأمـــور من 
ّ
ليتمك

رعـــايـــة أبــنــائــهــم بــعــد قـــرار 

عــــودة الــــــدوام الـــكـــامـــل، في 

ظــل وجــود أطــفــال بامنازل 

مــن دون خــدم بسبب أزمــة 

ــا  ــة وبــ ـــيــ ــزلـ ـــنــ ــة امـ ــالــ ــمــ ــعــ الــ

حضانات مفتوحة«.

مكن تحميل اأسر 
ُ
ا ي

تكاليف الفحص ويجب 

إعفاء أحد الوالدين 

من الدوام

تنظيم آلية الفحص 

إلكترونيً وتكون 

مجانية مهما بلغت

»التعليمية« ستجتمع 

مناقشة الوزير بالخطة 

وتفاصيلها

13 أغسطس 2021

محليات

03
alraimedia.com

أولياء أمور رفضوا الفحص اأسبوعي أبنائهم 

مستنكرين »اإجبار« على التطعيم

»ا« 
شعبية في وجه

»PCR« العودة للمدرسة

»بــطــاقــة حــمــراء« رفعها الــشــارع الــكــويــتــي، فــي وجــه خطة وزارة 

الجديد 2021- الــدراســي  العام  امـــدارس، في  إلــى  للعودة  التربية 

2022، التي أعلنها وزير التربية الدكتور علي امضف رسميا أول 

مــن أمــس، حيث أعلن أولــيــاء أمــور طلبة رفضهم إجـــراء فحوص 

إجــبــار  امــطــعــمــن، مستنكرين  غــيــر  أبــنــائــهــم  أســبــوعــيــة   »PCR«

الـــنـــاس عــلــى الــتــطــعــيــم تــحــت ذريـــعـــة الــبــيــئــة الــصــحــيــة مـــن جــهــة، 

للطالب  شــهــريــة  فــحــوصــات   4 تكلفة  يتحمل  ــن 
ّ

عــم ومــتــســائــلــن 

الواحد.

خطة العودة للمدرسة التي أعلن عنها، حملت مفاجآت وغرائب 

أربكت امواطنن الذين أطلقوا عشرات ااستفسارات في شأنها، 

بدءً بتقسيم اأسبوع الدراسي وضآلة اأيام امخصصة للدراسة 

»10 في الشهر«، مرورً باستبعاد التعليم امدمج، وانتهاء بفحص 

الـPCR اإجباري للطالب غير امطعم في كل أسبوع، مؤكدين أنه 

سيكون بندً إضافيا في مصروفات اأسرة خال العام الدراسي 

الجديد، حيث يكلفها 80 دينارً في الشهر لولد فقط من أبنائها.

وفيما تحدثت »الراي« مع شريحة مختلفة من أولياء اأمور بهذا 

»امثير للجدل« فهو »إما  الــــPCR بـ الــشــأن، وصــف معظمهم قــرار 

أبنائهم،  تطعيم  على  الناس إجبارهم  في حريات  تدخل سافر 

كي يسمح لهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، أو أنه قرار فوضوي 

اتخذته الوزارة من دون أن تدرك تبعاته على الناس«.

ولــي اأمـــر عــبــود الــشــمــري، قــال إن »قـــرار فحص pcr ا يمكن أن 

لــدي بنت مصابة بالربو  الناس، أن  يطبق بشكل إجباري على 

أن يكون  التطعيم على صحتها، فيجب  أثــر  أعــلــم  والــصــرع، وا 

هــنــاك طــبــيــب اســتــشــاري يــحــدد مـــدى تــحــمــل الــطــالــب للتطعيم، 

ويتحمل امسؤولية في حال حدوث أي انتكاسات صحية ا قدر 

الله«.

الشكل  أبنائهم بهذا  الناس على تطعيم  أن »إجــبــار  وذكــر عبود 

أمر غير منطقي، وا يمكن تقبله أبدً، في ظل تخلي وزارة الصحة 

التطعيم  ربـــط  »أن  مــؤكــدً  الــتــطــعــيــم«،  آثـــار  إزاء  عــن مسؤوليتها 

 أن »التكلفة امادية على 
ّ

بالتعليم ا يجوز شرعا وا قانونا«. وبن

اأسر كبيرة في حال كان الفحص على نفقة ولي اأمــر، حيث ا 

يمكن أحد أن يتحملها«، مشيرً في الوقت نفسه إلى أن الفحص 

الحراري أيضا ا يمكن أن يكون بشكل يومي أنه مرهق للطلبة. 

بدوره، قال خالد مطلق إن »القرار غريب وغير عملي وخطة العام 

امثالب،  مــن  العديد  وتتضمن  للجدل،  مثيرة  بأكملها  الــدراســي 

ومــن الــواضــح أن الفحص اأســبــوعــي هــدفــه إجــبــار الطلبة على 

التطعيم فلماذا كل هذا الدوران واالتفاف؟«. وأوضح أنه »يجب 

الــدراســي  الــعــام  بــدء  الــطــالــب غير امطعم مصيره قبل  يــعــرف  أن 

بوقت كاٍف، فيما إذا كان سيسمح له بدخول امدرسة في حال عدم 

إجراء الفحص أم ا، فإصدار قرار رسمي بإلزامية التطعيم للطلبة 

أفضل بكثير من هذا اإجراء الغامض الذي حير الناس«.

وقال ولي اأمر سعود سعد إن لديه 3 أبناء في سن الدراسة »فهل 

الفحص  أدفــع 60 ديــنــارً أسبوعيا، و240 ديــنــارً شهريا إجـــراء 

أبنائي؟ يجب أن تكون الصورة واضحة كي نعرف مصير الطلبة 

غير امطعمن في ظل هذا الغموض التربوي«.

وطالب سعود بإلغاء هذا القرار غير القانوني »الذي من الواضح 

أنه صدر من دون دراسة، وخاصة مع عودة استقطاعات اأقساط 

للمواطنن مطلع الشهر امقبل، اأمــر الــذي ســوف يحمل اأســرة 

الكويتية مصاريف إضافية لم تخطر في بالها«.

ــر حــمــد الــرمــيــح »الـــربـــط غــيــر اإنــســانــي بن  واســتــنــكــر ولـــي اأمــ

الفحص  أو  التطعيم  عــلــى  إجــبــاره  أو  التعليم  فــي  اإنــســان  حــق 

»إن   
ً
الصحية« متسائا التربوية  البيئة  اأسبوعي تحت ذريعة 

كـــان الــطــالــب امــطــعــم محصنا وفـــق مــا أفــــادت بــه وزارة الصحة، 

فلماذا كل هذا الخوف والقلق من غير امطعمن؟«. وبن أن »نسبة 

الطلبة امطعمن منخفضة حتى هذا التاريخ، فما مصير السواد 

ــدارس؟«  اأعــظــم مــن الطلبة هــل ســوف يتم منعهم مــن دخـــول امــ

مؤكدً أن »الفحص اأسبوعي إجراء لن يتم بكل اأحوال، فلتبحث 

وزارة التربية عن وسيلة أخرى إن أرادت«.

 أنا نزفت من امسحة 

فكيف بابني؟! 

سوسن خليل ولية اأمر غير مطعمة، أكدت أن »كلفة الفحص 

اأسبوعي كبيرة جدً على اأسر، وا يمكن أحد أن يتحملها، 

فيجب احترام حرية الناس في عدم التطعيم«. وأضافت »قبل 

فــتــرة أجــريــت عملية جــراحــيــة فــي امــســتــشــفــى، وقـــام الطبيب 

بإجراء فحص pcr لي، وتسبب بجرح في أنفي أصبحت أنزف 

بسببه فكيف باأبناء الصغار؟« مؤكدة أن اأمر غير منطقي 

نهائيا.

الــدراســي، فقالت »ا نعرف  العام  وتحدثت سوسن عن خطة 

من يضع الخطط بهذا الشكل، كيف يداوم الطالب 10 أيام فقط 

في الشهر؟ وأمام هذا أرى نظام التعليم عن بعد رغم سلبياته 

أفضل بكثير من التعطيل 20 يوما«. 

 أضرار صحية ونفسية 

للفحص اأسبوعي 

أشــار ولــي اأمــر مشعل امغري إلــى سلبيات عــدة للقرار، إلى 

جانب اأثــر امــادي الكبير، ومنها أن »إجــراء الفحص للطلبة 

بــشــكــل أســبــوعــي ضـــار صــحــيــا، حــيــث رأيــــت آثــــاره عــلــى ابني 

الصغير أحمد عندما تم إجراء مسحتن له، اأولى في مطار 

لــنــدن والــثــانــيــة فــي مــطــار الــكــويــت فــأصــبــح مــرعــوبــا مــن هــذا 

امشهد وا يتحمله«. وقال »يجب وضع النقاط على الحروف 

والــتــحــدث بصراحة فــي شــأن إلــزامــيــة التطعيم، مـــاذا كــل هذا 

في جميع  وطالبة  طالب  لكل  مكفول  التعليم  فحق  التعقيد؟ 

الشرائع والدساتير ويجب إلغاء هذا القرار فورً«.

| كتب علي التركي |

  حمد الرميح:

عبود الشمري:
خالد مطلق:

سعود سعد:
إجراء لن يتم بكل اأحوال 

فلتبحث الوزارة 

ابنتي مصابة بالربو والصرع عن وسيلة أخرى

فمن يتحمل تبعات التطعيم 

أو الفحص عليها؟

 لدي 3 أبناء فهل أدفع 240 دينارً 

شهريً مع عودة 

استقطاع اأقساط؟
با لف وا دوران الهدف واضح 

ويتمثل بإجبار الطلبة 

على التطعيم

فيصل الحمود استقبل 

الطالبة غا العنزي

كونا - استقبل امستشار بالديوان اأميري 

الشيخ فيصل الحمود، في مكتبه بقصر السيف 

ظهر أمس، الطالبة غا حمود العنزي، وذلك 

بمناسبة حصولها على امركز ااول، ولقب 

)أفضل مبرمج في الكفاءة التقنية والبرمجية 

على مستوى العالم(، في امسابقة التي أقيمت 

بجمهورية الهند أخيرً.

 غا العنزي

ً
الحمود مستقبا

»التربية«... 

ا تملك التعديل على الخطة

| كتب علي التركي |

فيما استعرض وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب 

مع القيادات التربوية، في اجتماع امس، خطة العام الدراسي 

2021 - 2022 امعتمدة من ِقبل مجلس الوزراء، أكد مصدر 

»الراي« أن الوزارة ا تملك التعديل عليها حاليً إا بكتاب  تربوي لـ

رسمي يقدم إلى امجلس. وأوضح امصدر أن قرار فحص الـ

pcr اأسبوعي للطلبة إلزامي، 

ويشمل جميع القيادات التربوية 

التي ترغب بزيارة امدارس، 

مبينً ان الخطة وفق امجتمعن 

قابلة للتطبيق وإن أبدى البعض 

ماحظاته في شأنها.

في سياق متصل، وبحسب  

خطة وزارة التربية لعودة 

امدارس اآمنة تدريجيً، تقوم 

قطاعات الوزارة بااستعدادات 

وفق ااشتراطات الصحية 

استقبال امعلمن والطلبة للعام الدراسي الجديد. وفي ما 

يخص استعدادات قطاع الشؤون اإدارية والتطوير اإداري 

ذكرت الوكيل امساعد للشؤون اإدارية والتطوير اإداري رجاء 

بوعركي، أن القطاع على استعداد استقبال امعلمن وامعلمات 

والطاب والطالبات في امقاعد الدراسية للعام الدراسي الجديد، 

موضحة أن إدارة اموارد البشرية تعمل حاليً على استكمال 

إجراءات التعين، من خال إجراء الفحص الطبي أعضاء 

الهيئة التعليمية في الكويت، وتحديد مراكز عملهم، باإضافة 

إلى التعاقدات امحلية بمختلف التخصصات اأدبية والعلمية 

التي يحتاجها قطاع التعليم العام استقرار العملية التربوية 

وتوزيعهم على امناطق التعليمية امختلفة

وأشارت بوعركي إلى أن إدارة التطوير والتنمية قامت بالتنسيق 

مع فريق »تكنوسوفت« إنشاء منصة »دربني« الخاصة للتدريب 

عد لتدريب فريق التدخل السريع اموجود في كل مدرسة، 
ُ
عن ب

أسوة بما تم من قبل في ااختبارات الورقية للصف الثاني عشر.

علي اليعقوب

اعتراض على اقتصار الدوام على 10 أيام في الشهر ومطالبة بفحص PCR مجاني

دعوة نيابية لـ... »ترميم« الخطة

| كتب فرحان الشمري |

  خالد المونس:  حسن جوهر:

  خليل الصالح:

مختبر في كل محافظة 

 PCR مخصص لـ

الطلبة مجانً

نرفض ما جاء 

في الخطة من إجبار 

الطلبة على التطعيم

  أحمد مطيع:

  عبداه المضف:
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اخلميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١

محليات

تقسـيم كل صف دراسـي إلى مجموعتني بشـكل متكافئ في عـدد املتعلمني وفقًا للتسلسـل الهجائي لألسـماء بحيث ينظـم دوامهما بالتنـاوب يوميًا

سيسـمح بدخـول العاملـني باملدرسـة والطلبـة مـن سـن ١٢ عامـًا فمـا فـوق - مـن غيـر املطعمـني - شـرط إجـراء فحـص (بي.سـي.آر) كل أسـبوع

على كل مدرسـة إعداد قوائم كشـوف املتعلمني بحسـب مجموعاتهم وفصولهم وتطبق الئحة الغياب الـواردة في الوثائق األساسـية للمراحل التعليمية

الفارس تعتمد مكافآت املمتازة ملوظفي «األشغال»

محمد السويدان لـ «األنباء»: املتعافون من كورونا 

يعانون من صعوبة التركيز والنسيان واضطرابات النوم
آالء خليفة

أوضح استشــاري الطب 

النفســي واملؤســس واملدير 

ماينــدول  ملركــز  الطبــي 

MindWell للعــالج النفســي 

واالســتاذ املســاعد في كلية 

الطب بجامعة ترونتو في كندا، 

د.محمد السويدان، أن هناك 

أعراضا يعاني منها املتعافون 

من ڤيــروس كورونا أبرزها 

صعوبة التركيز والنســيان 

واضطرابات اثناء النوم، وهو 

ما يسمى بـ«الضباب اإلدراكي» 

وتصاحبــه صعوبــات فــي 

التفكير والتركيز والتخطيط 

والشعور بالوهن واخلمول 

باإلضافة إلى اضطرابات في 

املزاج مثل االكتئاب أو القلق 

أو الرهاب بعد الصدمة.

وأكد السويدان في تصريح 

أثبتــت فعليا أن اإلحســاس 

بفقــدان التركيــز أو الذاكرة 

ليس فقط شعورا سيكولوجيا 

أو نفسيا امنا شعور حقيقي 
وواقعي. 

الســويدان أن  وأوضــح 

واحدا من كل ٥ أشخاص من 

املمكــن أن تســتمر معه تلك 

األعــراض ملدة مــا يقارب ٥ 

أســابيع، وواحــدا من كل ١٠ 

اشخاص من املمكن ان تستمر 

معه األعراض ملدة ١٢ أسبوعا 

ومن ثم يتماثلون للشفاء التام

بــأن  وأفــاد الســويدان 

أعــراض اضطــراب الضباب 

الذهني أو الضباب االدراكي 

قد تستمر من شهر إلى ٣ اشهر 

وأعراض االكتئاب او رهاب ما 

بعد الصدمة فقد تستمر من 

٦ اشهر الى سنة.

وشدد السويدان على اهمية 

عاطف رمضان

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة 

األشغال العامة والهيئة العامة للطرق 

والنقــل البري م.عبداهللا العجمي عن 

اعتماد وزيرة األشغال العامة ووزيرة 

الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومــات د.رنــا الفارس لكشــوف 

مســتحقي مكافــآت األعمــال املمتازة 

ملوظفي وزارة األشغال العامة.

وأوضح العجمي في تصريح صحافي 

أن عدد موظفي وزارة األشغال العامة 

املستحقني ملكافآت األعمال املمتازة هذا 

العام بلغ ١١٠٠٨ موظفني وموظفة من 

العاملني في الوزارة في مختلف الفئات، 

على ان تتم مباشرة بدء إجراءات صرف 

مبالغ تلك املكافآت لهم.

علمت «األنبــاء» أن الهيئة العامة 

للطرق والنقل البري ستفتتح جسرين 

دائمــني دائــم بتقاطع بيان ومشــرف 

مبشروع تطوير مشروع جنوب السرة، 

وذلك فجر اجلمعة.

وأضافت املصادر أن اجلسر األول 

سيحقق االنسيابية املرورية للخروج 

من منطقة الوزارات عن طريق إبراهيم 

املزين إلى طريق امللك فهد بن عبدالعزيز 

اجتــاه مدينــة الكويــت دون التوقف 

باإلشارة الضوئية.

ولفتت إلى ان اجلسر الثاني سيحقق 

اإلنســيابية املرورية في اخلروج من 

منطقة جنوب السرة عن طريق إبراهيم 

املزين إلى منطقه بيان ومشرف وإلغاء 

اجلسر اجلديد املؤقت.

التغذية الصحية للمتعافني من 

كورونا وممارســة الرياضة 
البدنية.

وأضاف انه اذا اســتمرت 

مشــاكل اإلدراك او التركيــز 

فمن األفضل مراجعة الطبيب 

النفسي وقد يحتاج املريض 

حينهــا ألخذ بعــض االدوية 

احملســنة للتركيــز واالدراك 

او االدوية املضادة لالكتئاب.

افراد  الســويدان  ونصح 

املجتمع بشكل عام بالتخفيف 

من متابعة االخبار الســلبية 

وان يكــون لــدى الشــخص 

توازن في احلياة، مشددا على 

أهميــة ان يكــون منط حياة 

الفــرد صحيا  مع ممارســة 

الرياضة بانتظــام ملدة ثلث 

ســاعة مــن ٤ الــى ٦ مــرات 

باألســبوع واحلــرص علــى 

تناول االغذية الصحية.

«هيئة الطرق» تفتتح جسرين دائمني بتقاطع بيان ومشرف فجر اجلمعة

نصح بضرورة مراجعة الطبيب النفسي حال استمرت مشاكل اإلدراك أو التركيز

د.رنا الفارس

لـــ «األنبــاء»، أن العديد من 

الدراسات التي أجريت في عدة 

دول أثبتت إصابة املتعافون 

من كورونــا بتلك االعراض، 

منها دراسة أجريت مبشاركة 

ما يقــارب ٨٥ ألف شــخص 

تعافوا من كورونا وأجريت 

عليهــم اختبــارات إدراكيــة 

د.محمد السويدان

انطالق العام الدراسي اجلديد بجميع املراحل ٣ أكتوبر املقبل
دوام العاملني في مراحل رياض األطفال واالبتدائي واملتوسط ١٩ سبتمبر املقبل والثانوية ٢٦ منه

اإلجراءات التنظيمية

خطة العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢
بدء الدوام املدرسي

العنزي لـ «األنباء»: السجن ٥ سنوات أو ١٠ آالف دينار 

أو العقوبتان معًا جراء التعدي اجلسدي على األطباء
ثامر السليم

أكد رئيس اجلمعية الطبية د.أحمد العنزي 

لـ «األنباء» ان الســجن ٥ سنوات أو ١٠ آالف 

دينار أو العقوبتان معا جراء التعدي اجلسدي 

على األطباء و٣ سنوات سجنا أو ٣ آالف دينار 

أو العقوبتان معا للتعدي اللفظي، مشيرا إلى 

ان اجلمعية قامــت بعدة خطوات للدفاع عن 

املنظومة الصحية ومكانــة األطباء ودورهم 

اإلنســاني ونرفــض التعــدي أو التنمر على 

األطبــاء. ولفــت الى اننا جنحنــا في تغليظ 

العقوبة على أشكال التعدي اللفظي واجلسدي 

على األطباء ويبقى القصور في التطبيق.

مؤكدا تعــاون اجلمعية مع «الصحة» في 

باب الدفاع عن األطباء، مؤكدا تواصل اجلمعية 

مع القيادات ومع الوكيل املســاعد للشــؤون 

القانــون في باب دعم اي تعدي على األطباء، 

كما نسهم في رسم االستراتيجيات واخلطط 

وتشــكيل اللجان والتعليم الطبي وتتواصل 

مباشر مع قيادات الوزارة خاصة الوزير في 

أي شأن يتعلق بالصحة أو باألطباء خصوصا.

وأشــار إلــى ان تعــرض األطبــاء مؤخرا 

لضغــوط جســدية ونفســية بســبب العمل 

املتواصل دون إجازات وعدم مكافأتهم.

د. احمد العنزي

أعلــن وزيــر التربية د.علي املضف بدء العام الدراســي 

اجلديــد (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) للطلبة بجميع املراحل التعليمية 

ورياض األطفال اعتبارا من ٣ أكتوبر املقبل.

وقال الوزير املضف في املؤمتر الصحافي اخلاص باجتماع 

مجلس الوزراء والذي كشف خالله عن خطة العام الدراسي 

اجلديــد إنه ووفقا لإلجراءات التنظمية بشــأن العودة إلى 

املدارس في ضوء جائحة ڤيروس كورونا املستجد (كوڤيد - 

١٩) سيباشر العاملون في مراحل رياض األطفال واالبتدائي 

واملتوسط مهامهم اعتبارا من يوم األحد املوافق ١٩ سبتمبر 

املقبــل وفي املرحلــة الثانوية يوم االثنــني املوافق ٢٦ من 
الشهر نفسه.

وأوضح ان اخلطة املشــار إليها تســتهدف توفير بيئة 

تعليمية آمنة عبر تهيئة وجتهيز املدارس وتطبيق االشتراطات 

الصحيــة وتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز احلماية الشــاملة 

للمتعلم إضافــة إلى حتقيق تعليم جيد وفعال عبر تنمية 

ومتكــني املتعلمني والتخطيط الكامــل للدروس وتعويض 

الفاقد التعليمي وكذلك مراعاة الفروق الفردية.

وذكر أن اإلجراءات التنظيمية ذات الصلة تشمل تنظيم 

املدرسة عبر تهيئة جميع مداخل املدارس واملمرات والساحات 

والفصــول واملرافق وفقا لالشــتراطات الصحية بالتعاون 

مع وزارة الصحة على أن يلتزم اجلميع مبسافة متر واحد 

(على األقل) لتحقيق التباعد البدني.

وأفاد بأن اإلجراءات التنظيمية شددت على ضرورة االلتزام 

بارتداء الكمام الطبي وغســل وتعقيم اليدين باستمرار مع 

التقيد باإلجراءات االحترازية األخرى.

ولفت إلى أنه سيتم تقسيم كل صف دراسي إلى مجموعتني 

بشــكل متكافئ في عدد املتعلمني ووفقا للتسلسل الهجائي 

لألسماء بحيث ينظم دوامهما بالتناوب يوميا.

وذكر الوزير املضف أنه سيسمح بدخول العاملني باملدرسة 

وكذلك الطلبة من سن ١٢ عاما فما فوق - من غير املطعمني 

- شــرط إجراء فحص (بي.ســي.آر) كل أسبوع وأن تكون 

نتيجته سلبية كما يسمح للزوار وأولياء األمور - من غير 

املطعمني أيضا - شــرط تقدمي شهادة فحص (بي.سي.آر) 

سلبية صالحيتها أقل من ٧٢ ساعة.

وأشار إلى أنه سيتعني على كل مدرسة إعداد قوائم كشوف 

املتعلمــني بحســب مجموعاتهم وفصولهــم وتطبق الئحة 

الغياب الواردة في الوثائق األساســية للمراحل التعليمية 

الثالث على أن يلغى طابور الصباح واملقصف املدرسي.

د.علي املضف

سفارتنا بلندن تنفي إعفاء احملصنني القادمني 

من الكويت من احلجر املنزلي
لندنـ  كونا: نفت سفارتنا في اململكة 

املتحــدة ما يتــم تداوله بــأن احلكومة 

البريطانية أصدرت قرارا بإعفاء القادمني 

من الدول متوسطة اخلطورة (البرتقالية) 

من احلجر املنزلي ومن ضمنهم املواطنون 

الكويتيون احملصنون بلقاح ضد ڤيروس 
كورونا.

وشددت الســفارة في بيان صحافي 

على ضرورة التزام كل املسافرين القادمني 

من الكويت بقرار السلطات البريطانية 

بتطبيق احلجر املنزلي ملدة ١٠ أيام، محذرة 

من ان عدم التزامهم قد يعرضهم للمساءلة 

القانونيــة ودفع غرامــة مالية تتراوح 

بني ألف وعشرة آالف جنيه إسترليني.

وأكدت السفارة ضرورة االلتزام بدفع 

قيمة اختبارين لڤيــروس كورونا قبل 

الوصول من خالل أحد املختبرات املعتمدة 

من قبل السلطات البريطانية.

وذكــرت ان املســحة األولــى يجــب 

اجراؤها في اليــوم الثاني من الوصول 

واألخــرى في اليوم الثامــن منه إلنهاء 
احلجر املنزلي.

واشارت الى انه باستطاعة املسافرين 

تقليــص املدة شــريطة اجــراء اختبار 

اضافي في اليوم اخلامس على أن تكون 

نتيجة املسحة سلبية وأن يتم حجز هذا 

االختبار االختياري ايضا بشكل مسبق 
وقبل السفر.

ودعت السفارة املواطنني الكويتيني في 

حال احلاجة إلى أي مساعدة أو استفسار 

االتصال على ارقام الطوارئ التي تعمل 

على مــدار الســاعة ٠٠٤٤٢٠٧٥٩٠٣٤٠٠ 

و٠٠٤٤٧٩٨٨٣٢٩٦٢٢.

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهللا
في العام
1976
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مرمي بندق
اخلالد خطة بدء العام الدراسي اجلديد.برئاسة ســمو رئيس الوزراء الشيخ صباح  اعتمــد مجلس الوزراء في جلســته أمس 

بدء دوام العاملني في مدارس رياض األطفال وقــال وزيــر التربية د.علــي املضف، إن 
واملرحلتني االبتدائية واملتوســطة ســيكون 
في ١٩ سبتمبر املقبل، واملرحلة الثانوية في 
٢٦ منــه، موضحا أن بــدء دوام املتعلمني في 
للعـــام الدراسي (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) مبجمـوعتــني جميع املراحــــل التعليميــة ورياض األطفــــال 

(أ - ب)، املجموعة (أ) ستكون األحد ٣  أكتوبر، 
واملجموعة  الثانية (ب) ستكون اليوم التالي 

مباشرة. 
دوامها األحد والثالثاء واخلميس، واملجموعة وأضاف الوزير املضف: املجموعة (أ) يكون 

(ب) ستكون االثنني واألربعاء من كل أسبوع، 
األسبوع الذي يليه. وذكر املضف أن املدارس على أن يتم تبديل الدوام بني املجموعتني في 

اخلاصة ســتبدأ مع املــدارس احلكومية، أما 
املــدارس األجنبيــة فلها تقومي خــاص بناء 

املدرسي سيتغير كل اسبوعني وسيكون توزيع على االعتمادات الدولية. وأضاف أن اجلدول 
والثانوي.احلصص بواقع ٥ لالبتدائي و٦ للمتوســط 

بتحديد موعد نهاية  العام الدراسي، والوزارة وأعلــن أن قــرارا وزاريا ســيصدر الحقا 
 االشتراطات الصحية.ملتزمة بالتعامل مع املصابني بالڤيروس وفق 

ونحترم حق رافضي التطعيم، لكن املســحة وقال: نحترم حــق اجلميع في التطعيم، 
التعاون من أولياء األمور خصوصا ملن ليس ضرورية لضمان بيئة تعليمية آمنة، ونتوقع 

لديهـــم أي موانع صحــية. وبني أن فحـــص 
الـ Pcr سيتــم أسبوعيا ويشمـــل الطلبةفوق 
١٢ عامًا واملعلمني، ولن يسمح بدخول أولياء 
األمور املدارس إال للمطعمني أو حاملي الفحص. 
كما وعد الوزير املضف بتجهيز املدارس بشكل 
كامل قبــل بدء دوام الطلبة بوقت مناســب. 
وأوضح د. املضف أن التدريس سيكون  للمواد 
األساسية، مع زيادة زمن احلصة إلى ٦٠ دقيقة. 
إلى الفصل الدراسي الثاني.أما مادتا التربيــة الفنية والبدنية فتؤجالن 

مرزوق اخلليفة
خليل الصالح
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٨٨٠ ألف دينار لـ «كورنيش اجلهراء»خليل الصالح يطالب بحلول عاجلة ملشاكل أولياء األمور قبل عودة املوظفني للدوام الكامل
سلطان العبدان - بدر السهيل

النائب خليــل الصالح  البلديــة ان من جانب آخر، أكدت وزارة لهذه املشاكل. احلكومة بحلول عاجلة وعادلة األمور أمام مشاكل عدة، مطالبا اجلاري سيضع املواطنني وأولياء ملوظفي الدولة منتصف الشهر أن قــرار عــودة الــدوام الكامل أكد  مكونات مشروع تطوير الواجهة الدولــة لشــؤون 

تنفيذ املشــروع هــي: املرحلة مــرزوق اخلليفــة، ان مراحــل البلدية، ردا على سؤال للنائب ترفيهية، ومرافق خدمية. وقالت خضــراء وحدائــق، مناطــق جتارية، مطاعم ومقاه، مساحات رياضيــة، محــالت ومجمعات ومنتجعــات، متاحــف، مرافق الهيكلــي املقتــرح هــي: فنادق وفقــا للدراســات واملخطــط املســمى «كورنيــش اجلهراء» البحريــة في منطقــة اجلهراء 

للمشروع هي ٨٨٠ ألف دينار.لعمل الدراســات االستشــارية البلديــة: ان التكلفة اإلجمالية األولية إلجناز املشــروع، قالت النهائية. وعــن التكلفة املالية واملرحلــة اخلامســة: التقارير واملرحلة الرابعة: خطة التنفيذ، تطوير املخطط الهيكلي النهائي، والدراســات، واملرحلة الثالثة: واملرحلة الثانية: تخطيط البدائل األولى: جمع وحتليل البيانات، 

مروان بودي

فيصل صرخوه

ضرار الغامن

خالد احلسن

«طيران اجلزيرة» التشغيلية  ١٥٫٦ مليون دينار إيرادات 
بالنصف األول

أرباح «كامكو إنفست»  ٦٫٣ ماليني دينار 
في النصف األول

 ١٠٫٤ ماليني دينار 
أرباح «املركز املالي» 

في النصف األول 

١٩٫٦٪ إلى ١١٫٨ مليون أرباح «اخلليج للتأمني»  تقفز 
دينار بالنصف األول
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إبراهيم الذربان

التأجيرية و ٣٫٧٤ فلوس ربحية السهم الواحدفي النصف األول..  و١٠٫٢ ماليني دينار اإليرادات ٦٦ ٪ قفزة بأرباح «عقارات الكويت» إلى ٣٫٣ ماليني دينار طالل البحر
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التفاصيل ص ٦

مقاتليهــا وأكــد املتحــدث باســم «طالبان» في غضون ٦ أيام.الـ ٣٤ عقب استيالئها على تاسع والية تسيطــر على أكثر من ربع الواليات املتســارع حلركة طالبان التي باتت في أفغانســتان خجولــة أمام التقدم الدوليــة لوقــف التدهــور امليدانــي عواصــم ـ وكاالت: تبــدو اجلهود  أن  مجاهــد  اهللا  مسؤول دفاعي أميركي.يوما، بحسب ما نقلت «رويترز» عن ورمبا تســيطر عليها في غضون ٩٠ عن بقية أنحاء البالد خالل ٣٠ يوما، قد تعزل العاصمة األفغانية (كابول) لالســتخبارات األميركية أن احلركة يزيد املوقف تعقيدا تقديرات حديثة وفراه، من أصل ٣٤ والية أفغانية. وما وســربل وقندوز وتخار وســمنغان بغالن وبدخشان ونيمروز وجوزجان وأنهم باتوا يســيطرون على واليات العسكرية شــمالي العاصمة كابول، اســتهدفوا بالصواريخ قاعدة باغرام ذبيــح 

(أ.ف.پ)
علم «طالبان» في الساحة الرئيسية ملدينة بول اخلمري عاصمة والية بغالن 

ويختار عبداللهيان وزيرًا للخارجيةرئيسي يعرض حكومته على البرملان اإليراني
ـ وكاالت: قــدم  الشــورى إبراهيم رئيســي تشــكيلته الرئيــس اإليرانــي اجلديــد عواصــم  أنبــاء خلفا حملمد جواد ظريف.عبداللهيان وزيرا للخارجية أمس، حيث اختار حسني أمير احلكومية ملجلس  وكالــة  الرســمية، وقالــت  املقترحة بــدال من أميــر حامتــي، كما قرايي اشتياني وزيرا للدفاع اقتــراح تعيــني محمــد رضا إن التعديــالت شــملت كذلك «إرنــا» اإليرانية  التغييرات  القومــي اإليراني، الذي يتبع إيرانية أن املجلس األعلى لألمن وذكــرت تقاريــر إعالمية وحيدي، والنفط جواد أوجي.خطيــب، والداخليــة أحمــد االستخبارات سيد إسماعيل تعيــني وزراء جــدد لكل من شــملت 

ماس إيران أمس على العودة وزير اخلارجية األملاني هايكو في الســياق نفســه، حث إقرار البرملان حلكومة رئيسي. اجلولة السابعة منها بانتظار ڤيينا، حيث لم يحدد بعد موعد النووية مع القوى الكبرى في مباشرة، سيتولى املفاوضات املرشــد األعلى علي خامنئي 

من تفشي كورونا في إيران.للسيطرة على املوجة اخلامسة واحدا التخاذ اخلطوات الالزمة املســؤولني في بالده أسبوعا إلى ذلــك، أمهــل خامنئي أسرع وقت ممكن.الى إحياء االتفاق النووي في إلــى مفاوضات ڤيينا الرامية 

خامنئي ميهل املسؤولني أسبوعاً للسيطرة على «كورونا»

املرشد األعلى إليران علي خامنئي في كلمة مسجلة حول تطورات كورونا  (أ.ف.پ)

واشنطن تتوقع سقوط كابول خالل ٩٠ يومًا

«طالبان» تسيطر على ُربع واليات أفغانستان

و«دوري األبطال» أمنيتيميسي: سعيد في باريس.. 
      وفخورون بضّم «البرغوث»اخلليفي: صنعنا حلظة تاريخية 
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أعلنت الشركة الكويتية لنفط اخلليج عن بدء التشغيل للغاز من اخلفجي إلى الكويتبدء تشغيل أول خط أنابيب 
الفعلــي ألول خط أنابيب بري وبحري بطول ١٠٠ كيلومتر 
لنقل الغاز اخلفيف مــن مرفق التصدير بعمليات اخلفجي 
املشــتركة إلى الكويت عن طريق الربــط مع خطوط الغاز 
التابعــة لشــركة نفط الكويــت التي تقــوم بتغذية محطة 
الزور للطاقة. وذكرت الشــركة في بيان صحافي أن الطاقة 
االســتيعابية خلط أنابيب نقل الغــاز تصل إلى ٢٤ مليون 
في االستفادة من موارد الغاز املتاحة.قدم مكعبة من الغاز اخلفيف، ما يعزز من إمكانات الكويت 

وأكدت أن هذا اخلط سيسهم في االستغالل األمثل للثروات 
البترولية في املنطقة املقسومة بني الكويت واململكة العربية 
السعودية السيما في إنتاج وتوليد الطاقة ويخفض تكاليف 
السيما في أوقات الذروة.اســتيراد كميات الغاز املطلوبة لتغطية االســتهالك احمللي 

التفاصيل ص ١٠

التفاصيل ص ٧

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق
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دور رابع للقسائم األقل من ٣٧٥م٢
بداح العنزي
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«البلدي»: ضوء أخضر لتحويل أرض منتزه أبوحليفة إلى«الرعاية السكنية»

إجراءات رخص البناءمن «السكنية» بخصوص «االئتمان»: ال تعطيل 
الدولة على التمويل والتنفيذ.الوقت احلالي مبا يتوافق مع قدرة لتمويــل القــروض العقارية في على عدم توافر السيولة الالزمة من التشريعات القانونية للتغلب وأشار إلى إنه يترقب إقرار عدد الطلبات اإلسكانية».املعنية منذ عام ٢٠١٨ بهدف تغطية بطلب لزيادة رأســماله للجهات املطــالع»، موضحــا أنــه «تقدم كل القسائم احلكومية في مدينة ان قدرته «ال تسمح حاليا بتمويل وقال، بنك االئتمان، في بيان له اإلسكاني ورخص البناء.إجــراءات احلصول على القرض شهادات ملن يهمه األمر للبدء في مدينة املطالع السكنية وتسليمهم إجــراءات رخص البنــاء ألهالي للرعايــة الســكنية بخصــوص تعطيل من قبل املؤسسة العامة أكد بنك االئتمان عدم وجود أي 

التفاصيل ص ١٤

التفاصيل ص ١٤

العام الدراسي ٣ أكتوبر وPCR أسبوعيًا لغير املطّعمني

كل فصل قسمان وال يزيد على ٢٠طالبًا.. واجلدول املدرسي سيتغير كل أسبوعني.. وتوزيع احلصص ٥ لالبتدائي و٦ للمتوسط والثانويتقسيم الطالب إلى مجموعتني «أ» و «ب» والدوام «يوم بعد يوم» .. والتدريس للمواد األساسية .. و«الفنية» و«البدنية» تؤجالن للفصل الثاني وزيادة زمن احلصة إلى ٦٠  دقيقة

محليات
05

من خالل طريق احلرير املمتد عبر التاريخمنو التجارة الصينية ـ الكويتية بخطوات متزنة «األنباء» تنشر حلوًال وبدائل لعالج مشكلة القبول في جامعة الكويت

التفاصيل ص ٢
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ــد  ــة فـــي الفصـــل الواحـ ــد عـــدد الطلبـ بحيـــث ال يزيـ
ــًا«. ــًا أيضـ علـــى 20 طالبـ

إلـــى أن اإلدارة العـــام للتعليـــم  ولفتـــت املصـــادر 
اخلـــاص ســـتقوم بتعميـــم نشـــرات توضيحيـــة للخطـــة 
ـــا خـــالل  ـــة أنظمته ـــدارس اخلاصـــة بكاف ـــع امل ـــى جمي إل
االســـبوع اجلـــاري والتشـــدد علـــى تطبيـــق قـــرارات 
ــراءات  ــاذ اجـ ــات وإال اتخـ ــال مخالفـ ــة بـ وزارة التربيـ

قانونيـــة بحـــق املـــدارس املخالفـــة.

التأهيل الصحي
ــة  ــماح ألي مدرسـ ــدم السـ ــدت عـ ــا، أكـ ــادر ذاتهـ املصـ
ـــل الصحـــي للعـــودة  ـــز مراحـــل التأهي ـــم جتت خاصـــة ل
ـــة  ـــا، منوه ـــًا ضده ـــررة قانوني ـــراءات املق ـــاذ االج واتخ
ـــة  ـــل وزارة التربي ـــن قب ـــددة م ـــة مش ـــود رقاب ـــى وج إل
ممثلـــة فـــي قطـــاع التعليـــم اخلـــاص علـــى املـــدارس 
ــف  ــة، وتكليـ ــتراطات الصحيـ ــذ االشـ ــة لتنفيـ اخلاصـ
فريـــق عمـــل فـــي كل مدرســـة لتنفيـــذ املتطلبـــات 

ــة. الوقائيـ
وبينمـــا شـــددت املصـــادر علـــى ضـــرورة االلتـــزام 
ــي  ــة فـ ــر االحترازيـ ــة والتدابيـ ــتراطات الصحيـ باالشـ
املـــدارس اخلاصـــة التـــي ســـوف تســـتقبل الطلبـــة خـــالل 
ـــا القانونيـــن  ـــد، وتعهـــد ممثليه العـــام الدراســـي اجلدي

بااللتـــزام بأقصـــى االجـــراءات قبـــل وأثنـــاء وبعـــد 
خـــروج الطلبـــة، وبينـــت أنـــه ســـيتم تشـــكيل فـــرق 
ـــذه االشـــتراطات  ـــذ ه ـــي بتنفي ـــكل مدرســـة تعن ـــل ب عم

والتدابيـــر.
وقالـــت، إن مهـــام الفريـــق تتمثـــل فـــي اســـتقبال 
ـــية  ـــول الدراس ـــى الفص ـــم عل ـــك وتوزيعه ـــالب كذل الط
ـــة، والتواصـــل  ـــن الطلب ـــق التباعـــد اجلســـدي ب وحتقي
ـــة واإلدارة  ـــة الوقائي ـــع إدارة الصح ـــن م ـــكل متزام بش
العامـــة للتعليـــم اخلـــاص، والتركيـــز علـــى اشـــتراطات 
التهويـــة والنظافـــة والتطهيـــر وجهوزيـــة املرافـــق 
املدرســـية، وغيرهـــا مـــن االرشـــادات العامـــة الوقائيـــة، 
ـــن  ـــالمة املتعلم ـــى س ـــاظ عل ـــل احلف ـــن أج ـــذا م وكل ه

واملعلمـــن وجميـــع العاملـــن باملـــدارس اخلاصـــة.

منصات »التعليم عن ُبعد« للحاالت اخلاصة
ـــي قطـــاع  ـــة ف ـــة ممثل ـــرت املصـــادر، أن وزارة التربي ذك
التعليـــم اخلـــاص والنوعـــي ســـتعمل علـــى اســـتمرار 
إلتـــزام املـــدارس اخلاصـــة بتفعيـــل منصـــات »التعليـــم 
ـــذر  ـــن يتع ـــة، الذي ـــاالت اخلاص ـــة احل ـــد« لطلب ـــن ُبع ع
شـــريطة  صحيـــة  ألســـباب  للدراســـة  حضورهـــم 
إحضـــار تقاريـــر طبيـــة تثبـــت تعثـــر حضورهـــم 

ـــي.  ـــت احلال ـــي الوق ـــة ف للمدرس

اعتمـــدت وزارة التربيـــة بدولـــة الكويـــت اخلطـــة 
ـــا  ـــدارس اخلاصـــة بأنظمته ـــة امل ـــودة طلب الرســـمية لع
التعليميـــة املختلفـــة »األهليـــة واألجنبيـــة وثنائيـــة 
ــد  ــام اجلديـ ــي العـ ــية فـ ــد الدراسـ ــى املقاعـ ــة« إلـ اللغـ
ــة  ــة املعلنـ ــع اخلطـ ــك بالتوافـــق مـ 2021 – 2022، وذلـ

مـــن قبـــل وزيـــر التربيـــة د. علـــي املضـــف.
املـــدارس  كافـــة  عـــودة  مطلعـــة  وأكـــدت مصـــادر 
ــي  ــم النظامـ ــى التعليـ ــا الـ ــع أنظمتهـ ــة بجميـ اخلاصـ
التقليـــدي، ابتـــداًء مـــن 3 أكتوبـــر املقبـــل، تزامنـــًا 
مـــع عـــودة طلبـــة املـــدارس احلكوميـــة، علـــى أن 
ـــة  ـــى نهاي ـــه حت ـــواًل ب ـــام الــــ»ONLINE« معم ـــى نظ يبق
ــا  ــق فيهـ ــي ينطلـ ــة التـ ــة التعليميـ ــبتمبر لألنظمـ سـ
ـــة  ـــل »الباكســـتانية والهندي ـــرًا مث ـــام الدراســـي مبك الع
ــومي كل  ــق تقـ ــك وفـ ــة«، وذلـ ــة واألميركيـ واإلنكليزيـ

ــة. مدرسـ
ـــى تخصيـــص  ـــد عل ولفتـــت املصـــادر، أن اخلطـــة تعتم
فتـــرة متهيديـــة تعليميـــة لتهيئـــة الطلبـــة للعـــام 
الدراســـي املقبـــل، والعمـــل علـــى توفيـــر املعلمـــن خـــالل 
ـــة فـــي املـــدارس التـــي تعانـــي نقصـــًا فـــي  الفتـــرة املقبل

هيئتهـــا التعليميـــة بســـبب جائحـــة كورونـــا.
وبّينـــت املصـــادر أن وزارة التربيـــة متمثلـــة فـــي 
ـــرق  ـــددت ط ـــد ح ـــي ق ـــاص والنوع ـــم اخل ـــاع التعلي قط

ـــام  ـــق نظ ـــي 2021 / 2022، وف ـــام الدراس ـــس للع التدري
تعليمـــي تقليـــدي يعتمـــد علـــى العـــودة الشـــاملة 
جلميـــع الطلبـــة، مبـــا يتوافـــق مـــع االشـــتراطات 

الصحيـــة وأنظمـــة املـــدارس واحتياجاتهـــا.
وأوضحـــت أن خطـــة التعليـــم اخلـــاص ارتكـــزت فـــي 
فحواهـــا علـــى الكثافـــات الطالبيـــة، التـــي تنقســـم 
داخـــل املـــدارس اخلاصـــة حســـب النظـــام التعليمـــي 
ـــة منخفضـــة،  ـــة طالبي ـــدارس ذات كثاف ـــى قســـمن، م إل

وأخـــرى مرتفعـــة.

العودة الشاملة
ـــدارس اخلاصـــة  ـــه سيســـمح للم وكشـــفت املصـــادر، أن
ــة  ــودة الكليـ ــة بالعـ ــة املنخفضـ ــة الطالبيـ ذات الكثافـ
الشـــاملة جلميـــع طالبهـــا طـــوال أيـــام األســـبوع بنظـــام 
ــذ  ــة وتنفيـ ــرط مطابقـ ــل بشـ ــي الكامـ ــوم الدراسـ اليـ
تعليميـــة  بيئـــة  وتوفيـــر  الصحيـــة  االشـــتراطات 
ـــة  ـــد عـــدد الطلب ـــة عناصرهـــا، وأن ال يزي مناســـبة بكاف

فـــي الفصـــل الواحـــد عـــن 20 طالبـــًا.
الكثافـــة  ذات  اخلاصـــة  املـــدارس  »أمـــا  وأضافـــت: 
ــوم  ــودة يـ ــا بالعـ ــمح لهـ ــة فسيسـ ــة املرتفعـ الطالبيـ
ـــى  ـــوم بعـــد تقســـيم املدرســـة والفصـــل الدراســـي إل وي
نصفـــن مثـــل مـــا هـــو معمـــول بـــه فـــي التعليـــم العـــام، 

ملف العدد

لعودة الطالب للمــدارس في نـــــــهاية شهـــر سبتمبـــــر  2021
الخطة الرسمية
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تنظيـــم  علـــى  احـــرص 
النــــــــــــوم  مواعيــــــــــــــد 
فقـــد أشـــارت العديـــد مـــن الدراســـات 
ــرا،  ــتيقاظ مبكـ ــوم واالسـ ــدة النـ فائـ
ــد  ــم مواعيـ ــدأ بتنظيـ ــم البـ ــن املهـ فمـ
النـــوم واالســـتيقاط املبكـــر، باإلضافـــة 
لذلـــك قـــم مبمارســـة القليـــل مـــن 
علـــى  لتحفيـــز جســـدك  الرياضـــة 

ــل. العمـ

جديـــدة ببدايـــة   تفـــاءل 
الســـلبي  الشـــعور  عـــن  ابتعـــد 

الدراســـة،  إرهـــاق وتعـــب  بعـــودة 
وتفـــاءل بالعـــودة جلماعـــة األصحـــاب 
والتعـــرف علـــى مجموعـــة جديـــدة 
ـــس  ـــاء، وحتم ـــن واألصدق ـــن املدرس م
التـــي  اجلديـــدة  للمعلومـــات 

. ها ســـتحصد

  احـــرص علـــى تنظيـــم وقتـــك
فالوقـــت مـــن أهـــم عوامـــل النجـــاح، 
ــك  ــك وطاقتـ ــتغالل قدراتـ ــاول اسـ حـ
مـــن بدايـــة العـــام الدراســـي مـــن خـــالل 
تنظيـــم وقتـــك بـــن اليـــوم الدراســـي 

والراحـــة.  واملذاكـــرة 
 جــــــــــدول للمذاكــــــــــــرة
ـــرة  ـــى عمـــل جـــدول للمذاك احـــرص عل
مـــن أول يـــوم بالدراســـة، لكـــى ال 
ــل  ــعر باململـ ــدروس وتشـ ــم الـ تتراكـ

ــام. ــة العـ ــي نهايـ ــاط فـ واإلحبـ

ـــى أخـــرى ـــادة عل  ال تفضـــل م
ال تتـــرك مـــادة واحـــدة تطغـــى علـــى 
مذاكرتـــك، بحجـــة أنهـــا األســـهل أو أنهـــا 
املفضلـــة لـــك، حـــاول أن تــــــوازن بـــن 
 كل املـــــــواد، وال تـــــــؤجل الــــدروس.

 جتنـــب أخطـــاء العـــام املاضي
العـــام  أخطـــاء  اســـترجع 
املاضـــي واحـــرص علـــى عـــدم الوقـــوع 
ملعاجلتهـــا  حلـــول  وتقـــدمي  بهـــا 

أفضـــل. لنتيجـــة  للوصـــول 

جديـــدة مهـــارات   اكتســـب 
ـــط  ـــت فق ـــة ليس ـــل الدراس لتجع
احلصـــول علـــى درجـــات عاليـــة فـــي نهايـــة 
ـــي األنشـــطة  ـــج ف الفصـــل الدراســـي، واندم
الكتســـاب  واالجتماعيـــة،  الرياضـــة 

ــدة. ــارات وخبـــرات حياتيـــة جديـ مهـ

تتــــكـــــــــــــاســــــــــل  ال 
مـــن املهـــم احلـــرص علـــى 
االســـتمرار ببـــذل املجهـــود وعـــدم 
الفتـــرة  منتصـــف  فـــى  التكاســـل 
الدراســـية، حتـــى ال يضيـــع املجهـــود 
النجـــاح  وحتقـــق  بـــذل  الـــذى 

املطلـــوب.

صحيـــا  طعامـــا   تنـــاول 
مـــن املهـــم للحصـــول علـــى 
طاقـــة لتتمكـــن مـــن املذاكـــرة، هـــو 
عـــن  فابتعـــد  طعامـــك،  مراقبـــة 

املأكـــوالت الضـــارة بجســـدك، التـــزم 
طبيعيـــة،   وعصائـــر  مبأكـــوالت 
ـــي  ـــوم دراس ـــى ي ـــك عل ـــاعدك ذل سيس

نشـــيط.

نفــــــســـــــــــك  كافــــــــــئ 
ـــو  ـــك نح ـــع ذات ـــم دف ـــن امله م
إن  فاحـــرص  والتقـــدم،  االســـتمرار 
ـــية،  ـــك الدراس ـــك ومهام ـــت بواجبات قم
قـــم مبكافـــأة نفســـك مبـــا حتـــب، 
ــى  ــتماع إلـ ــراءة أو االسـ ــاب أو قـ ألعـ

مقطوعـــة موســـيقية حتبهـــا.

أيام ونستقبل 
العام الدراسي اجلديد، 

ويبدأ األبوان بتجهيز األدوات 
واحلقائب الدراسية باختالف 

املراحل الدراسية، فهناك عدد 
من النصائح للطالب لبدء 

عام دراسى مشرق 
وأكثر تفاؤاًل:

لطالبنا مع بداية العام الدرايس اجلديد
نصائح للتفوق
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ـــى.  ـــاح امللتق ـــي إفتت ـــة ف ـــرطان بكلم الس
أيهـــا الزمـــالء واألصدقـــاء أبعـــث إليكـــم 
التجمـــع  لهـــذا  وســـعادتي  اعتـــزازي 
يعكـــس  الـــذي  العلمـــي  اخلليجـــي 
وحدتنـــا  علـــى  جميعـــا  حرصنـــا 
اخلليجيـــة، وأننـــي فـــي كل عـــام  أزداد 
فخـــرًا بهـــذا االحتـــاد الـــذي يجمـــع الكثيـــر 
الفاعلـــة  اخلليجيـــة  اخلبـــرات  مـــن 
واملتحمســـة خلدمـــة مجتمعاتهـــا فـــي 

مجـــال مكافحـــة الســـرطان.
إن املشـــاركة فـــي امللتقـــى اخلليجـــي 

ـــي  ـــة الت ـــة احملّكم ـــة اخلليجي ـــي املجل وه
تنشـــر األبحـــاث العلميـــة التـــي تردهـــا 
االنتهـــاء   ، العالـــم  دول  جميـــع  مـــن 
جلميـــع  العـــالج  بروتوكـــوالت  مـــن 
ـــع  ـــي موق ـــره ف ـــرطانات ونش ـــواع الس أن
ــادل  ــترك وتبـ ــاون املشـ ــاد ، التعـ االحتـ

هـــو ملتقـــى عبـــر شـــبكة األنترنـــت 
ســـلط الضـــوء علـــى الناجيـــات مـــن 
 28 يـــوم  أقيـــم  الســـرطان،  مـــرض 
ــع  ــى برنامـــج زووم مـ ــو 2021 علـ يونيـ
بـــث مباشـــر علـــى قنـــاة اليوتيـــوب 
أقامـــت  وقـــد  باجلمعيـــة،  اخلاصـــة 
جمعيـــة اصدقـــاء مرضـــى الســـرطان 
ـــي  ـــاد اخلليج ـــة االحت ـــت مظل ـــاء حت اللق
. وقـــد شـــارك   . الســـرطان  ملكافحـــة 
الدكتـــور خالـــد أحمـــد الصالـــح األمـــن 
ملكافحـــة  اخلليجـــي  لإلحتـــاد  العـــام 

التوعيـــة  التطوعـــي مبجـــال  األهلـــي 
والكشـــف املبكـــر ألمـــراض الســـرطان 
ــي  ــاون اخلليجـ ــس التعـ ــي دول مجلـ فـ
ـــود  ـــام 2003 بجه ـــي ع ـــه ف ـــذ انطالقت فمن
خليجيـــة مشـــتركة وهـــو ينمـــو كل عـــام 

ـــا . ـــز به ـــي نعت ـــه الت ـــي إجنازات ف
إن التعـــاون املشـــترك يحقـــق الهـــدف 
واعيـــة  خليجيـــة  مجتمعـــات  نحـــو 
جتـــاه األمـــراض الســـرطانية ، وبحمـــد 
ــت  ــخ حتققـ ــك التاريـ ــذ ذلـ ــن اهلل منـ مـ
العديـــد مـــن اإلجنـــازات فـــي مجـــال 
ــس  ــن دول مجلـ ــرطان بـ ــة السـ مكافحـ
نذكـــر  ومنهـــا  اخلليجـــي  التعـــاون 
ــتركة،  ــة املشـ ــرات العلميـ ــة املؤمتـ إقامـ
الناجحـــة  التوعويـــة  واحلمـــالت 
خـــارج حـــدود اخلليـــج فـــي برنامـــج 
) توعيـــة بـــال حـــدود ( الـــذي أجنـــز 
ثـــالث حمـــالت ضمـــن فريـــق طبـــي 
إعالمـــي إرشـــادي فـــي اليمـــن 2014 وفـــي 
الســـودان 2016 وفـــي موريتانيـــا 2018 
ــة  ــت مظلـ ــه مت حتـ ــر أنـ ــك نفتخـ ، كذلـ
االحتـــاد اخلليجـــي ملكافحـــة الســـرطان 
لـــألورام  اخلليجيـــة  املجلـــة  إصـــدار 

األول للناجـــن مـــن الســـرطان ) معـــا 
جمعيـــة  تقيمـــه  والـــذي    ) ننتصـــر 
فـــي  الســـرطان  مرضـــى  أصدقـــاء 
الشـــارقة فـــي دولـــة االمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة ، هـــذه املشـــاركة بذاتهـــا تشـــكل 
أحـــد أســـباب هـــذا الفخـــر ملـــا يتحقـــق 
ـــر  ـــات غي ـــد جمعي ـــى ي ـــات عل ـــن جناح م
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــيطة وفعالـ ــة نشـ حكوميـ

خدمـــة مجتمعاتهـــا.
إن االحتـــاد اخلليجـــي ملكافحـــة الســـرطان 
هـــو نقطـــة مضيئـــة فـــي مســـيرة العمـــل 

ــات  ــن اجلمعيـ ــارات بـ ــرات والزيـ اخلبـ
األعضـــاء باالحتـــاد ممـــا يعـــزز مـــن 
الشـــراكة الناجحـــة بإقامـــة األنشـــطة 
واملبـــادرات املختلفـــة علـــى مســـتوى 
إقامـــة  مثـــل  التعـــاون  مجلـــس  دول 
األســـابيع اخلليجيـــة املشـــتركة للتوعيـــة 

شعار الملتقي الخليجي 
األول للناجين 2021

معًا ننتصر 
»معًا ننتصر«

 شعارُُ اتخذته جمعية أصدقاء 
مرضى السرطان بالشارقة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة عضو االتحاد 
الخليجي لمكافحة السرطان إلقامة نشاط عبر 
برنامج زوم تحت رعاية قرينة صاحب السمو 

حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد 
القاسمي – الرئيس الفخري ومؤسس جمعية 

أصدقاء مرضي السرطان فقد أقامت 
جمعية أصدقاء مرضى السرطان 
الملتقى االفتراضي الخليجي األول 

للناجين 

التعاون 
المشترك يحقق 
الهدف نحو مجتمعات 
خليجية واعية تجاه 
األمراض السرطانية

التواصل الدائم والمستمر بين الجمعيات واألعضاء باإلتحاد الخليجي لمكافحة 
السرطان هو تجسيد للنجاح الذى نتمنى أن ينتقل من جيل إلى جيل.
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ــى  ــذا امللتقـ ــت بهـ ــة الكويـ ــت دولـ ومثلـ
ـــود – استشـــارية  ـــة احملم ـــورة نادي الدكت
مـــن  وناجيـــه  العائلـــة  طـــب  فـــي 
ــة  ــة الكويتيـ ــن اجلمعيـ ــرطان -عـ السـ
ملكافحـــة التدخـــن والســـرطان  ، وفـــي 
فيحـــاء  املذيعـــة  مـــع  اذاعـــي  لقـــاء 
الســـعيد التـــي اســـتضافت الدكتـــورة 
ناديـــه احملمـــود للتحـــدث عـــن مشـــاركتها 
بامللتقـــى االفتراضـــي اخلليجـــي األول 
للناجـــن  شـــكرت الدكتـــورة اجلمعيـــة 
الكويتيـــة ملكافحـــة التدخـــن والســـرطان 
لترشـــيحها للمشـــاركة بامللتقـــى الـــذى 
ـــع املرضـــى  ـــزًا جلمي ـــا وحاف ـــر داعم يعتب
تلقـــى  علـــى  واملداومـــة  لإلســـتمرار 

العـــالج بـــكل أمـــل. 

ســـرطان  مـــن  كناجيـــة  لـــك  بالنســـبة 
الثـــدى مـــاذا تعنـــي مشـــاركتم بمثـــل 
هـــذه الملتقيـــات التـــي تلقـــي الضـــوء 
بصحتنـــا  اهتمامنـــا  أهميـــة  علـــى 
ســـبيل  فـــي  والنفســـية  الجســـدية 

األمـــراض؟ مـــن  الكثيـــر  تحـــدي 

االهتمـــام  الشـــخص  علـــى  أن  كمـــا   ،
بصحتـــه وضـــرورة الكشـــف املبكـــر 
ـــات ألن  ـــع امللتقي ـــي جمي ـــرره ف ـــذا نك وه
الكشـــف املبكـــر هـــو ســـر ارتفـــاع نســـبة 

الشـــفاء مـــن املـــرض . 

وعضـــو  عائلـــة  طـــب  استشـــارية  أنـــِت 
لمكافحـــة  الكويتيـــة  الجمعيـــة  فـــي 
ـــة  ـــِت مطلع ـــك أن ـــرطان لذل ـــن والس التدخي
ــص  ــي تخـ ــور التـ ــن األمـ ــد مـ ــى العديـ علـ
 ، وتحديـــه  ومكافحتـــه  المـــرض  هـــذا 
للتوعيـــة  يحتـــاج  اآلخـــر  البعـــض  ولكـــن 
المســـتمرة لمثـــل هـــذا المـــرض وهـــذه 
الرســـائل  طريـــق  عـــن  تأتـــي  التوعيـــة 
ــة  ــز الصحيـــة بدولـ اإلعالميـــة مـــن المراكـ
ـــي  ـــات الت ـــن االهتمام ـــك م ـــت وكذل الكوي
العـــام مثـــل  النفـــع  تبديهـــا جمعيـــات 
جمعيـــة مكافحـــة التدخيـــن والســـرطان ، 
كيـــف تريـــن التعـــاون بيـــن هـــذه الجهـــات 
تصـــل  أن  يجـــب   التـــي  الرســـالة  ومـــا 
للنـــاس للتوعيـــة مـــن هـــذه األمـــراض ؟

ــة  ــل جمعيـ ــام مثـ ــع العـ ــات النفـ جمعيـ

مـــن الســـرطان فـــي فبرايـــر مـــن كل عـــام 
ــن  ــة مـ ــالة التوعيـ ــد رسـ ــه تتوحـ وفيـ
الســـرطان فـــي اخلليـــج ولعـــل ارتفـــاع 
نســـب الوعـــي ضـــد أمـــراض الســـرطان 
ـــب  ـــاض نس ـــى انخف ـــًا عل ـــس ايجاب انعك
نســـب  وارتفـــاع  املتأخـــر  القـــدوم 
الشـــفاء بالقـــدوم املبكـــر فـــي اخلليـــج ، 
ـــل  ـــز العم ـــجيع وتعزي ـــد لتش ـــا جنته كم
لألطبـــاء  املشـــتركة  البحـــوث  علـــى 
اخلليجيـــن لتحقيـــق الفائـــدة منهـــا. 
إن التواصـــل الدائـــم واملســـتمر بـــن 
ـــي مجـــال  ـــة ف ـــة العامل ـــات األهلي اجلمعي
التوعيـــة والكشـــف املبكـــر ألمـــراض 
الســـرطان واملنضويـــة حتـــت مظلـــة 
االحتـــاد اخلليجـــي ملكافحـــة الســـرطان 
الـــذي نأمـــل  هـــو جتســـيد للنجـــاح 
ونتمنـــى أن ينتقـــل مـــن جيـــل إلـــى 
جيـــل حامـــاًل معـــه اإلرادة الصادقـــة 
ـــذي  ـــي ال ـــاون اإليجاب ـــتمرار التع ـــي اس ف
ــاون  ــج متعـ ــي خليـ ــة فـ يعكـــس الرغبـ
ـــة  ـــق التنمي ـــى حتقي ومتوحـــد يســـعى إل

الصحيـــة املســـتدامة« .

ــى  ــاج إلـ ــة وحتتـ ــت صعبـ ــرة كانـ الفتـ
الصبـــر واإليجابيـــة واألمـــل والتفـــاؤل 
هـــذه  حتمـــل  الشـــخص  ليســـتطيع 
الفتـــرة ، اإلصابـــة بهـــذا املـــرض ال يعتبـــر 
ســـهاًل وخاصـــة علـــى املريـــض نفســـه 
ــه ،  ــه وأصدقائـ ــرته وأقربائـ ــى أسـ وعلـ
ــة  ــل الصدمـ ــة أن يتحمـ ــاج بالبدايـ يحتـ
ـــرة  ـــًا فت ـــر ، ثاني ـــي اخلب ـــن تلق ـــى م األول
العـــالج والتـــي قـــد تطـــول وحتتـــاج 
ــون  ــالج يكـ ــث أن العـ ــل حيـ ــى حتمـ إلـ
ـــن  ـــم م ـــه فمنه ـــخص ومرض ـــب الش حس
ـــي جلســـات  ـــاوي ف ـــى العـــالج الكيم يتلق
متكـــررة والـــذي لـــه آثـــاره اجلانبيـــة ، 
ـــى العـــالج اإلشـــعاعي والعـــالج  ـــم يتلق ث
لهـــا  الوقائـــي وكل فتـــرة  الهرمونـــي 
مصاعبهـــا وهـــذا كلـــه يعتمـــد علـــى 
قـــدرة املريـــض علـــى التحمـــل وإميانـــه 
ويقينـــه أن اهلل سيشـــفيه ، وأن املـــرض 
لـــه عـــالج ألن هنـــاك الكثيـــر مـــن املفاهيـــم 
ـــرض  ـــه م ـــة حـــول الســـرطان بأن اخلاطئ
قاتـــل وليـــس لـــه عـــالج ، ولكـــن واحلمـــد 
ـــر  ـــالج متوف ـــور والع ـــد تط ـــب ق هلل الط

التـــي نشـــارك  للملتقيـــات  بالنســـبة 
فيهـــا هـــي فرصـــة ألن نقـــدم للجمهـــور 
اخلبـــرات والتجـــارب التـــي مررنـــا بهـــا 
ـــوء  ـــليط الض ـــم تس ـــا يت ـــن ، وفيه كناج
علـــى هـــذه التجـــارب وخاصـــة للمرضـــى 
العـــالج  يتلقـــون  زالـــوا  مـــا  الـــذي 
لتجاربنـــا  ســـماعهم  عنـــد  والذيـــن 
بكيفيـــة تلقـــى العـــالج والتغلـــب علـــى 
املـــرض نفســـه وأن اهلل متـــم علينـــا 
بالشـــفاء مـــا يعطيهـــم شـــحنة مـــن األمـــل 
ـــاعدهم  ـــذا يس ـــاؤل وه ـــة والتف واإليجابي
علـــى الشـــفاء وحتـــدي املـــرض ، وهـــدف 
امللتقـــى اخلليجـــي األول للناجـــن هـــو 
وامللهمـــة  الناجحـــة  القصـــص  إبـــراز 
للناجـــن فـــي دول مجلـــس التعـــاون 

اخلليجـــي .  

وأنـــِت متعافيـــة مـــن ســـرطان الثـــدي 
وقـــد مـــررِت بمرحلـــة العـــالج وبعدهـــا 
ولكـــن بالعـــزم واإلرادة اســـتطعِت تجـــاوز 
كيـــف   ، حياتـــك  فـــي  مرحلـــة  أصعـــب 

تقيميـــن هـــذه الفتـــرة ؟

مكافحـــة التدخـــن والســـرطان وحملـــة 
)كان ( لهـــا دور كبيـــر فـــي املجتمـــع 
ــي  ــوس فـ ــح وملمـ ــاون واضـ ــا تعـ ولهـ
األمـــراض  جتـــاه  املجتمـــع  توعيـــة 
املزمنـــة ومنهـــا أمـــراض الســـرطان ، 
واحلمـــد هلل املجتمـــع الكويتـــي واعـــي 
بالتوعيـــة  نقـــوم  وعندمـــا  ومثقـــف 
نعلـــم أن لديهـــم معلومـــات جيـــدة عـــن 
املـــرض ، ولكـــن اخلـــوف مـــن مواجهـــة 
الســـيدات  بعـــض  وخجـــل  املـــرض 
مـــن عمـــل الكشـــف املبكـــر والـــذي هـــو 
أساســـي إلنقـــاذ احليـــاة يحتـــم علينـــا 
ـــة  ـــالت التوعي ـــف حم ـــى تكثي ـــل عل العم
التوعيـــة  ملتقيـــات  عـــدد  وزيـــادة 
ألن هنـــاك بعـــض املفاهيـــم اخلاطئـــة 
ــك البعـــض  ــاس وكذلـ ــدى بعـــض النـ لـ
يريـــد  واستفســـارات  أســـئلة  لديـــه 
اإلجابـــة عليهـــا عـــن طريـــق مختصـــن 
إلعطائهـــم املعلومـــات الصحيحـــة بـــدال 
ـــدة  ـــر املؤك ـــات غي ـــوء للمعلوم ـــن اللج م
عبـــر االنترنيـــت ووســـائل التواصـــل 
دورنـــا  يأتـــي  وهنـــا  االجتماعـــي 

منظم من قبل

www.focp.ae

يسر جمعية أصدقاء مرضى السرطان أن تمنح هذه الشهادة إلى

For participating in the First Gulf Survivors Forum on 
“TOGETHER WE THRIVE” 

organized on 28th June 2021

للمشاركة بالملتقى الخليجي ا�ول للناجين بعنوان 
”معـ� ننتصر“  

والتي تم تنظيمه بتاريخ 28 /يونيو/ 2021

Friends of Cancer Patients is glad to present this certificate to

معـًا ننتصر
الملتقى الخليجي األول للناجين 2021

28 يونيو 2021

الشريك الرئيسي

CERTIFICATE OF PARTICIPATION
شهـــــادة مشاركة

د. نادية المحمود
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متابعات

والفتيـــات  لألمهـــات  املهمـــة  الرســـالة 
الذاتـــي مهـــم  الفحـــص  أن  الصغيـــرات 
ومـــن ناحيتنـــا باجلمعيـــة وحملـــة )كان 
( نقـــوم بإقامـــة دورات وورش تدريبيـــة 
لتثقيـــف ســـيدات املجتمـــع بكافـــة فئاتهـــن 
والفتيـــات علـــى الفحـــص الذاتـــي للثـــدي 
ويتـــم   ، صحيحـــة  بطريقـــة  شـــهريًا 
لتقـــوم  الـــدورات  هـــذه  عـــن  اإلعـــالن 
الراغبـــات بالتدريـــب بالتســـجيل فيهـــا 
ألن الهـــدف األهـــم هـــو أن تكـــون كل ســـيدة 
ـــاة علـــى درايـــة بالطريقـــة الصحيحـــة  وفت

ـــافي  ـــالج والتش ـــرة الع ـــك بفت ـــك وكذل ذل
فـــي  نظـــرك  وجهـــة  اختلفـــت  هـــل  ؟ 

؟ الحيـــاة 
التجربـــة التـــي ممـــرت بهـــا باملـــرض 
علـــي  اهلل  أمت  أن  وبعـــد  واملعانـــاة 
ـــد  ـــالج بع ـــن الع ـــت م ـــفاء وانتهي بالش
ــن  ــي مـ ــدأ حياتـ ــررت أن أبـ ــنه ، قـ سـ
جديـــد قـــررت أن أضـــع أهدافـــًا جديـــدة 
فـــي حياتـــي ، وكان مـــن أهمهـــا توعيـــة 
املجتمـــع وأحسســـت أنـــه يقـــع علـــى 
ـــة  ـــات الهام ـــي ايصـــال كل املعلوم عاتق

الصحيـــة  الطبيـــة  املعلومـــات  بنقـــل 
  . الصحيحـــة 

مـــن خـــالل إشـــارتكم عـــن أهميـــة الكشـــف 
المبكـــر والدعـــوة لذلـــك ومـــا تقـــوم بـــه 
وزارة الصحـــة وجمعيـــات النفـــع العـــام 
وهـــي  الصـــدد  بهـــذا  ذكرتيهـــا  التـــي 
خطـــوة هامـــة توضـــح الحالـــة الصحيـــة 
ـــر  ـــف المبك ـــن الكش ـــا ع ـــيدة إذا تحدثن للس
هـــي  مـــا  لذلـــك   ، الثـــدي  لســـرطان 

رســـالتكم حـــول هـــذا الموضـــوع ؟ 
الرســـالة املهمـــة التـــي أنصـــح بهـــا اجلميـــع 
أن الكشـــف املبكـــر هـــو الـــذي ينقـــذ احليـــاة 
وهـــذا بنـــاء علـــى جتربتـــي الشـــخصية 
فالـــذي أنقـــذ حياتـــي بعـــد اهلل – ســـبحانه 
وتعالـــى- هـــو الكشـــف املبكـــر والفحـــص 
ـــا  ـــو م ـــه وه ـــوم ب ـــت أق ـــذي كن ـــدوري ال ال
يكشـــف املـــرض فـــي مرحلتـــه األولـــى 
ـــا العـــالج  ـــة التـــي يكـــون فيه وهـــي املرحل
اســـهل واالســـتجابة للعـــالج أقوى ونســـبة 
الشـــفاء تكـــون مرتفعـــة لذلـــك هـــي رســـالة 
مهمـــة للجميـــع ، فالفحـــص الـــدوري حتـــى 
بـــدون وجـــود أعـــراض مرضيـــة هـــو مهـــم 
جـــدا ليكـــون جـــزءا ضمـــن مخططنـــا 
فـــي احليـــاة ، وفـــي الكويـــت واحلمـــد 
هلل كل شـــيء متوفـــر بجميـــع املراكـــز 
ـــص دوري  ـــل فح ـــد عم ـــن يري ـــة مل الصحي
كامـــل جلســـمه  وكذلـــك نحتـــاج التبـــاع 
ــن  ــة مـ ــه وقايـ ــي ألنـ ــاة صحـ ــط حيـ منـ
ـــا أمـــراض  ـــة ومنه ـــع األمـــراض املزمن جمي
الســـرطان ونســـتمتع بـــكل حلظـــة مـــن 
حياتنـــا لنعيشـــها بطريقـــة صحيحـــة 

وإيجابيـــة . 

ــم  ــاه بناتهـ ــور تجـ ــاء األمـ ــم دور ألوليـ أهـ
ــات الالتـــي يجـــب أن يكـــن  وخاصـــة األمهـ
للكشـــف  لدفعهـــن  للفتيـــات  قـــدوة 
بأجســـادهن  واالهتمـــام  المبكـــر 
يطـــرأ علـــى هـــذا  ومالحظـــة كل تغيـــر 
ــالة  الجســـم ، هـــذه محطـــة لتوجيـــه رسـ
إلـــى األمهـــات للنظـــر دائمـــًا لموضـــوع 
المســـاعدة  المبكـــر وتقديـــم  الكشـــف 

؟ لبناتهـــن 

والمحبـــة  الـــود  بـــكل  نثمـــن  نحـــن 
الكبيـــر  الصحـــي  الـــدور  واالحتـــرام 
والرســـائل التوعويـــة التـــي تقـــوم بهـــا 
الجمعيـــة الكويتيـــة لمكافحـــة التدخيـــن 
وجميـــع   ) )كان  وحملـــة  والســـرطان 
القائميـــن عليهمـــا والمنتســـبين إليهمـــا 
، وألن التجربـــة هـــي خيـــر برهـــان فبعـــد 
وأنـــِت  الثـــدي  ســـرطان  مـــع  تجربتـــك 
لنـــا  ترســـم  التجربـــة   .. اآلن  المتعافيـــة 
خطوطـــا جديـــدة فـــي حياتنـــا فمـــا هـــي 
تجربتـــك قبـــل معرفتكـــم باإلصابـــة وبعـــد 

للفحـــص الذاتـــي ، هـــذا وقـــد أجنـــزت 
حملـــة )كان ( برنامجـــًا تدريبيـــًا بالتعـــاون 
ســـنوات   10 منـــذ  التربيـــة  وزارة  مـــع 
النهائيـــة  املرحلـــة  طالبـــات  لتدريـــب 
بالثانويـــة علـــى أهميـــة الكشـــف املبكـــر 
والفحـــص الذاتـــي للثـــدي وقـــد مت تدريـــب 
ـــى  ـــة عل ـــة ثانوي ـــف طالب ـــن 128 أل ـــر م أكث
ــإذن اهلل  ــيتواصل بـ ــج سـ ــك والبرنامـ ذلـ
بعـــد انحســـار جائحـــة كورونـــا وعـــودة 
مناحـــي  جلميـــع  الطبيعيـــة  احليـــاة 

ــاة .  احليـ

فرصـــة  عندهـــم  الذيـــن  للنـــاس 
للحمايـــة مـــن هـــذا املـــرض وعندهـــم 
لذلـــك   ، حياتهـــم  إلنقـــاذ  فرصـــة 
قمـــت باالنضمـــام بعـــد انتهـــاء فتـــرة 
ـــة ملكافحـــة  ـــة الكويتي عالجـــي للجمعي
التدخـــن والســـرطان وحملـــة )كان ( 
وشـــاركت بجميـــع مجـــاالت التوعيـــة 
ومت   ، خاللهمـــا  مـــن  املجتمعيـــة 
التعـــاون مـــع مجموعـــات مســـاندة 
ودعـــم مـــن املتعافـــن مـــن الســـرطان 
للمشـــاركة بهـــذه التوعيـــة ولنقـــل 
واملعلومـــات  الصحيحـــة  الصـــورة 
العـــالج  يتلقـــون  الذيـــن  للنـــاس 
ألن  واإليجابيـــة  األمـــل  إلعطائهـــم 
احليـــاة مـــا زالـــت مســـتمرة وفرصتنـــا 
ــاس .  ــن النـ ــرة مـ ــاذ أرواح كثيـ إلنقـ
وفـــي نهايـــة اللقـــاء نـــود أن نذكـــر 
أن الدعـــم واملســـاندة توجـــه كذلـــك 
عايشـــوا  الذيـــن  املريـــض  ألهـــل 
فتـــرات التشـــخيص والعـــالج وهـــذه 
ــالل  ــن خـ ــم ومـ ــن خاللكـ ــالة مـ الرسـ
ــدي  ــرطان الثـ ــن سـ ــات مـ كل املتعافيـ
متمنـــن  البرنامـــج  عبـــر  نوجههـــا 
املزيـــد مـــن هـــذه امللتقيـــات إللقـــاء 
ــذ  ــارب ألخـ ــذه التجـ الضـــوء علـــى هـ
اإليجابـــي منهـــا مـــن أجـــل تنميـــة 
مســـتدامة فـــي املجـــاالت الصحيـــة

ــه  ــورة ناديـ ــرة للدكتـ ــة األخيـ والكلمـ
بالشـــكر  توجهـــت  التـــي  احملمـــود 
االســـتضافة  هـــذه  علـــى  لإلذاعـــة 
وتوجهـــت كذلـــك بالشـــكر للجمعيـــة 
التدخـــن  ملكافحـــة  الكويتيـــة 
ــور  ــها الدكتـ ــى رأسـ ــرطان وعلـ والسـ
والشـــكر  الصالـــح  أحمـــد  خالـــد 
موصـــول جلمعيـــة أصدقـــاء مرضـــى 
ملشـــاركتها  بالشـــارقة  الســـرطان 
بهـــذه امللتقيـــات الهادفـــة والتـــي مـــن 
ونقـــل  املجتمـــع  توعيـــة  أساســـها 
الصحيحـــة  واملعلومـــات  التجـــارب 
للمريـــض وأهلـــه وإعطـــاء شـــحنة 
ـــاؤل للمرضـــى الذيـــن  مـــن األمـــل والتف

يتلقـــون العـــالج حاليـــًا.

المدة 
الزمنية المشاركين الحدث الوقت

2 دقائق اإلعالمية/  علياء الشامسي
المقدمة الدكتور/  سعيد العمودي 11:00 AM – 11:02 AM

3 دقائق
معالي الشيخة /

لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي
نائب الرئيس - عضو مؤسس

كلمة جمعية أصدقاء مرضى السرطان 11:02 AM – 11:05 AM

2 دقائق األستاذة / حورية أحمد
مدير قسم شؤون المرضى نبذة عن الملتقى 11:05 AM – 11:07 AM

8 دقائق
الناجية/ سمر إسماعيل

)االمارات العربية المتحدة(
جمعية أصدقاء مرضى السرطان

الجلسة الحوارية األولى:
تديرها وتقدمها االعالمية / علياء الشامسي

11:07 AM – 11:15 AM

8 دقائق
الناجية/ عواطف الحوشان
)المملكة العربية السعودية(

جمعية زهرة
11:15 AM – 11:23 AM

8 دقائق
الناجية/ حوراء الشعلة

)مملكة البحرين(
جمعية البحرين لمكافحة السرطان

11:23 AM – 11:31 AM

8 دقائق
الناجية/ د. نادية المحمود

)دولة الكويت(
الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين و السرطان

11:31 AM – 11:39 PM

8 دقائق
 الناجية/ مروة عادل

)دولة قطر(
الجمعية القطرية للسرطان

الجلسة الحوارية الثانية:
يديرها ويقدمها الدكتور / سعيد العمودي

11:39 PM – 11:47 PM

8 دقائق
الناجية/ آية الفضول

)جمهورية اليمن(
المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان

11:47 PM – 11:55 PM

8 دقائق
الناجية/ بشرى الوهيبي

)سلطنة عمان(
الرابطة العمانية لسرطان الثدي

11:55 PM – 12:04 PM

8 دقائق مداخلة خاصة/ د.  وليد عبدهللا احمد البطاطي
)مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان( 12:04 PM – 12:12 PM

8 دقائق السيدة/ ياسمين يسري
)ناجية و مؤثرة بالتواصل اإلجتماعي( فقرة خاصة 12:12 PM – 12:20 PM

2 دقائق اإلعالمية/  علياء الشامسي
الخاتمة الدكتور/  سعيد العمودي 12:20 PM – 12:22 PM

تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان:

الملتقى الخليجي األول للناجين 2021

28 يونيو 2021
11 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا

الشريك الرئيسي

@focpuae معـًا ننتصر
األجندة

المدة 
الزمنية المشاركين الحدث الوقت

2 دقائق اإلعالمية/  علياء الشامسي
المقدمة الدكتور/  سعيد العمودي 11:00 AM – 11:02 AM

3 دقائق
معالي الشيخة /

لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي
نائب الرئيس - عضو مؤسس

كلمة جمعية أصدقاء مرضى السرطان 11:02 AM – 11:05 AM

2 دقائق األستاذة / حورية أحمد
مدير قسم شؤون المرضى نبذة عن الملتقى 11:05 AM – 11:07 AM

8 دقائق
الناجية/ سمر إسماعيل

)االمارات العربية المتحدة(
جمعية أصدقاء مرضى السرطان

الجلسة الحوارية األولى:
تديرها وتقدمها االعالمية / علياء الشامسي

11:07 AM – 11:15 AM

8 دقائق
الناجية/ عواطف الحوشان
)المملكة العربية السعودية(

جمعية زهرة
11:15 AM – 11:23 AM

8 دقائق
الناجية/ حوراء الشعلة

)مملكة البحرين(
جمعية البحرين لمكافحة السرطان

11:23 AM – 11:31 AM

8 دقائق
الناجية/ د. نادية المحمود

)دولة الكويت(
الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين و السرطان

11:31 AM – 11:39 PM

8 دقائق
 الناجية/ مروة عادل

)دولة قطر(
الجمعية القطرية للسرطان

الجلسة الحوارية الثانية:
يديرها ويقدمها الدكتور / سعيد العمودي

11:39 PM – 11:47 PM

8 دقائق
الناجية/ آية الفضول

)جمهورية اليمن(
المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان

11:47 PM – 11:55 PM

8 دقائق
الناجية/ بشرى الوهيبي

)سلطنة عمان(
الرابطة العمانية لسرطان الثدي

11:55 PM – 12:04 PM

8 دقائق مداخلة خاصة/ د.  وليد عبدهللا احمد البطاطي
)مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان( 12:04 PM – 12:12 PM

8 دقائق السيدة/ ياسمين يسري
)ناجية و مؤثرة بالتواصل اإلجتماعي( فقرة خاصة 12:12 PM – 12:20 PM

2 دقائق اإلعالمية/  علياء الشامسي
الخاتمة الدكتور/  سعيد العمودي 12:20 PM – 12:22 PM

تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان:

الملتقى الخليجي األول للناجين 2021

28 يونيو 2021
11 صباحًا وحتى الساعة 1 ظهرًا

الشريك الرئيسي

@focpuae معـًا ننتصر
األجندة



23
العدد 870  العدد 870 

22

متابعات

حـــول أهميـــة الرياضـــة فـــي حمايـــة 
اجلســـم مـــن العديـــد مـــن األمـــراض، 
مشـــيدًا بجهـــود مجلـــس إدارة نـــادي 
ـــاء  ـــم البن ـــي، وتعاونه ـــة الرياض كاظم

ـــة الكويـــت  األمـــراض الســـرطانية بدول
ـــن  ـــع ، م ـــي املجتم ـــرائح ف ـــع الش جلمي
ــرة   ــل املخاطـ ــة بعوامـ ــالل  التوعيـ خـ
الســـيما  منهـــا  الوقايـــة  وأهميـــة 
فيمـــا يتعلـــق بالتغذيـــة الصحيـــة 
ـــر  ـــي، وتعتب الســـليمة والنشـــاط البدن
الرياضـــة مـــن أهـــم الوســـائل املقاومـــة 
الدراســـات  وحســـب  لألمـــراض، 
وجـــود  إثبـــات  مت  فقـــد  العلميـــة 
رابـــط قـــوي بـــن ممارســـة الرياضـــة 
ـــة  ـــى صح ـــاظ عل ـــن احلف ـــام وب بانتظ
اإلنســـان ومقاومـــة األمـــراض كمـــا أن 
ممارســـة الرياضـــة تقلـــل مـــن نســـبة 
اإلصابـــة بســـرطانات عديـــدة منهـــا 
ـــون واملســـتقيم، فضـــال  ســـرطان القول
عـــن أنهـــا تقلـــل مـــن الســـمنة والتـــي 
تعـــد أحـــد أهـــم عوامـــل اخلطـــورة 
ـــة  ـــراض املزمن ـــة باألم ـــة لإلصاب املؤدي

ــرطان.  ــا السـ ومنهـ
فاعـــل  دور  لهـــم  الهمـــم  ذوي  وألن 
فـــي املجتمـــع ولهـــم تواجـــد ونشـــاط 

ـــس  ـــد رئيـــس مجل ـــذه املناســـبة أك وبه
ـــد  ـــد أحم ـــور خال إدارة حملة كان الدكت
ــابقة  ــات املسـ ــاح فعاليـ ــح، جنـ الصالـ
فـــي حتقيـــق أهدافهـــا ونشـــر الوعـــي 

لكافـــة  حملة كان وتســـهيلهم  مـــع 
ــذه  ــاح هـ ــى جنـ ــي أدت إلـ ــور التـ األمـ

ــة  الفعاليـ
وأضـــاف فـــي كلمتـــه: نلتقـــي اليـــوم 
فـــي فعاليـــة جديـــدة ضمـــن أنشـــطة 
احلملـــة الوطنيـــة للتوعيـــة مبـــرض 
واملســـتمرة  الســـرطان كان املتنوعة 
علـــى مـــدار العـــام حيـــث جنحـــت 
ـــذ  ـــي تنفي ـــا ف ـــدار 15 عام ـــى م )كان( عل
العديـــد مـــن املبـــادرات املجتمعيـــة 
ـــى  ـــذ اســـتراتيجية عل ـــالل تنفي مـــن خـ
االحترافيـــة،  مـــن  عـــاٍل  مســـتوى 
مستهدفــــة زيـــادة معــــدل التوعيـــة مـــن 

الصالح: أطلقت كان 
مسابقتها األولى للسباحة 

لذوي الهمم واألصحاء  

هدفت إلى تشجيع جميع الفئات العمرية المشاركة في السباحة على اتباع نمط رياضي

ــة للتوعيــة مبــرض الســرطان كان، بالتعــاون مــع  ــة الوطني  نظمــت احلمل

البنــك التجــاري ونــادي كاظمــة الرياضي، مســاء الثالثاء املوافــق 8/24/2٠2١، 

مســابقة ســباحة لــذوي الهمــم حتــت شــعار )الرياضــة… وقايــة(، والتــي 

ــباحة  ــي الس ــاركة ف ــة املش ــات العمري ــع الفئ ــى تشــجيع جمي ــت إل هدف

علــى اتبــاع منــط رياضــي حليــاة صحيــة، ومبشــاركة أكثــر مــن 8٠  مشــارك 

بأعمــار تتــراوح مــا بــني 6 إلــى ٥٠ عامــاً مــن ذوي الهمــم.
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علـــى رعايتهـــم هـــذه املســـابقة وأيضـــا 
ــن  ــن الذيـ ــن واملنظمـ ــى كل القائمـ إلـ
ـــذه املســـابقة ،  ـــي إجنـــاح ه ســـاهموا ف
ـــة تشـــجيع أنفســـنا  ـــى أهمي وشـــدد عل
وأبناءنـــا علـــى ممارســـة الرياضـــة، ملـــا 
ـــن  ـــي حتس ـــرة ف ـــة كبي ـــن أهمي ـــا م له
نوعيـــة احليـــاة ومكافحـــة األمـــراض 

ــا  ــاالت ومنهـ ــع املجـ ملحوظـــن بجميـ
الرياضيـــة فقـــد ســـعت حملـــة )كان( 
إلـــى إقامـــة هـــذه املســـابقة لتســـليط 
الضـــوء علـــى املســـتويات املتقدمـــة 
الهمـــم  ذوي  إليهـــا  وصـــل   التـــي 
فـــي هـــذا املجـــال ويشـــرفنا التفاعـــل 
االيجابـــي للمشـــاركة بهـــذه املســـابقة 
مـــن قبـــل هـــذه الفئـــة املتميـــزة ، ألننـــا 
نســـع باحلملـــة إلـــى تشـــجيع األطفـــال 
األعمـــار  مختلـــف  مـــن  والشـــباب 
والفئـــات علـــى اتبـــاع منـــط رياضـــي 

ــة.  ــاة صحيـ حليـ
وبـــن الصالـــح أن املســـابقة قـــد شـــهدت 
ـــة  ـــن الفئ ـــزة م ـــة ومتمي ـــاركة فعال مش
االحتياجـــات  ذوي  مـــن  العمريـــة 
واألصحـــاء ، كمـــا تضمنـــت الفعاليـــة 
متنوعـــة،  ترفيهيـــة  فقـــرات  عـــدة 
هـــذه  اســـتغل  قائـــاًل:  واختتـــم 
املتميـــزة،  الرياضيـــة  املناســـبة 
ــاري  ــك التجـ ــكر للبنـ ــه بالشـ وأتوجـ

مـــرض  انتشـــار  ومنـــع  املزمنـــة 
الســـمنة، كمـــا أنهـــا تســـاهم أيضـــًا 
ـــاء  ـــاط األمع ـــة ونش ـــن حرك ـــي حتس ف
الضـــارة،  املـــواد  مـــن  للتخلـــص 
طريـــق  عـــن  االلتهابـــات  وتقليـــل 

حتســـن مناعـــة اجلســـم.

متابعات

اســـتقبل الســـيد/ ســـعد راشـــد الفنـــدي  -الوكيـــل املســـاعد 
لشـــؤون قطـــاع اإلذاعـــة كال مـــن الدكتـــور /خالـــد أحمـــد 

الصالـــح - رئيـــس مجلـــس إدارة احلملـــة الوطنيـــة 
للتوعيـــة مبـــرض الســـرطان )كان( والدكتورة/ 

ـــس  ـــو مجل ـــاهن-  عض ـــد الش ـــة ماج حص
اإلدارة والهيئـــة التنفيذيـــة للحملـــة، 
ملناقشـــة املبـــادرات التـــي يســـتفيد 
ــد  ــد وقـ ــم والوافـ ــن املقيـ ــا كل مـ منهـ
لشـــؤون  املســـاعد  الوكيـــل  أبـــدى 
قطـــاع االذاعـــة تعاونـــه بنـــاء علـــى 
تعليمـــات وزيـــر االعـــالم والثقافـــة 

ـــد  ـــباب عب ـــؤون الش ـــة لش ـــر الدول وزي
الرحمـــن املطيـــري  ووكيلـــة االعـــالم 

الســـيدة منيـــرة الهويـــدي مـــع مؤسســـات 
املجتمـــع املدنـــي .                                                        

ــاني  ــدور االنسـ ــه بالـ ــن اهتمامـ ــدي عـ ــرب الفنـ ــد أعـ وقـ
الكبيـــر الـــذي تقدمـــه احلملـــة خلدمـــة املجتمـــع، كمـــا متـــت 

مناقشـــة األهـــداف التـــي تطمـــح حملـــة )كان( اليصالهـــا 
عبـــر أثيـــر اإلذاعـــة ، ومـــن بـــن التوصيـــات التـــي طرحـــت 
ـــة  ـــاع اإلذاع ـــن قط ـــراكة ب ـــاد الش ـــاع  مت اعتم باالجتم
وحملـــة )كان( بتنفيـــذ برنامـــج أســـبوعي 
يطـــرح مواضيـــع تعنـــى بالصحـــة وتركـــز 
ــة  ــباب اإلصابـ ــة مـــن أسـ ــى التوعيـ علـ
ـــة  ـــن  أهمي ـــراض وع ـــن األم ـــد م بالعدي
ـــي تســـاعد املريـــض  الكشـــف املبكرالت
وتخفـــف  املـــرض  مـــن  بالشـــفاء 
ــض  ــى املريـ ــرض علـ ــاء املـ ــن أعبـ مـ
محتـــوى  ضمـــن  وذلـــك  وذويـــه، 
هـــادف لتعزيـــز االهتمـــام باجلانـــب 
ــات  ــذ فالشـ ــة لتنفيـ ــي، باألضافـ الصحـ
توعيـــة تبـــث مـــن خاللهـــا رســـائل هامـــة 
للعنايـــة بالصحـــة واتبـــاع النمـــط الصحـــي 
للحيـــاة بالتغذيـــة الصحيـــة وممارســـة الرياضـــة التـــي 

ــرطانية.  ــراض السـ ــة باألمـ ــن فـــرص اإلصابـ ــل مـ تقلـ

وزير االعالم يوصي بضرورة االهتمام 
بصحة المواطن والمقيم بدولة الكويت  

وزارة االعالم تفتح مجاالت جديدة للتوعية مع حملة )كان(

لقاء 
حملة )كان( 

مع وزارة االعالم 
لوضع نواة التعاون 

الصحي 
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دوًرا  األســـرية  البيئـــة  النفتـــاح  كان 
جوهرًيـــا فـــي تفتـــح مـــدارك ســـعاد 
ــدت  ــد ولـ ــة. فقـ ــذ الطفولـ ــاح منـ الصبـ

ـــات القـــرن املاضـــي. وقـــد طغـــى  ـــة ثمانين ـــذ بداي ـــاح كشـــاعرة من ملـــع اســـم ســـعاد الصب
ـــني،  ـــان اخلليجي ـــي أذه ـــمها ف ـــرن اس ـــى اقت ـــداه حت ـــا ع ـــى كل م ـــعري عل ـــا الش حضوره
ـــه حمـــل فـــي  ـــة هـــذا احلضـــور، إال أن ـــى الرغـــم مـــن إيجابي ـــا بالشـــعر. وعل والعـــرب عموًم
ـــاح،  ـــات مهمـــة أخـــرى فـــي شـــخصية ســـعاد الصب ـــه وارى صف ـــاب، ألن ـــه ســـلبية الغي طيات
ـــن  ـــة م ـــا قل ـــا عرفته ـــكيلية. رمب ـــة تش ـــاد، وفنان ـــي االقتص ـــرة ف ـــة وخبي ـــا باحث ـــا أنه منه
ـــا  ـــذا م ـــة تشـــكيلية، وه ـــا كفنان ـــة عرفته ـــة قليل ـــن قل ـــة، لك ـــة اقتصادي ـــني كباحث االختصاصي

ـــال. ـــذا املق ـــي ه ـــه ف ـــوء علي ـــليط الض ســـنحاول تس

يحـــرص  كان  بالثقافـــة  شـــغوف  ألب 
علـــى متابعـــة كل جديـــد مـــن املجـــالت 
والكتـــب. وقـــد حـــرص علـــى تعليـــم 

ـــراءة قبـــل أن تدخـــل املدرســـة،  ـــه الق ابنت
ميلهـــا  ذلـــك  بعـــد  الحـــظ  وحـــن 
لـــألدب واملوســـيقا والرســـم، وّفـــر لهـــا 
لهـــا  واشـــترى  واأللـــوان،  الدواويـــن 
بيانـــو وأكروديـــون. أمـــا أمهـــا شـــيخة 
الثاقـــب فيكفـــي أن نعـــرف أنهـــا كانـــت 
تهديهـــا الكتـــب فـــي املناســـبات بـــداًل 

عـــن األلعـــاب.
 أمـــا ملـــاذا بـــرزت فـــي ميـــدان الشـــعر، 
مـــا  فهـــذا  والرســـم،  املوســـيقا  دون 
فـــي  نفســـها  ســـعاد  إليـــه  أشـــارت 

ــدأ الشـــعر  ــاءات إذ قالـــت: »بـ ــد اللقـ أحـ
واملوســـيقى معـــا وأنـــا فـــي بدايـــات 
العمـــر، ولـــم يشـــف غليلـــي ال البيانـــو 
عنهمـــا،  فتخليـــت  األكروديـــون  وال 
وبقـــي الشـــعر والرســـم يســـبحان فـــي 
مـــاء حياتـــي، ولكـــن الرســـم ســـقط 
ســـهوًا فـــي زحمـــة احليـــاة واملســـؤوليات 
والســـفر والتنقـــل، الـــذي كان الســـمة 
التـــي ســـيطرت علـــى مفاتيـــح وقتـــي، 
وبقيـــت لوحاتـــي معلقـــة فـــي بيـــروت 
ـــى  ـــي شـــاهدة عل ـــد أصدقائ ـــرة عن والقاه

ــر«. ــك العصـ ذلـ
ــمها  ــيوع اسـ ــدم شـ ــن عـ ــزز مـ ــا عـ ومـ
كان  الرســـم  أن  تشـــكيلية،  كفنانـــة 
ــت  ــي البيـ ــها فـ ــة متارسـ ــة خاصـ هوايـ
إال  بهـــا  يعـــرف  وال  الـــذات،  إلشـــباع 
ــد  ــت قـ ــا كانـ ــارف. وملـ ــاء واملعـ األصدقـ
مـــن حياتهـــا  ردًحـــا طويـــاًل  قضـــت 

سحر اللون وأصداء الذكريات 

سعاد الصباح.. 
فنانة تشكيلية سرقها الشعر
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فـــي بـــالد االغتـــراب، حيـــث عاشـــت 
لبنـــان لســـنوات، وفـــي مصـــر  فـــي 
ـــث  ـــدن حي ـــي لن ـــم ف ـــول، ث ـــنوات أط لس
ـــي  ـــوراه ف ـــهادة الدكت ـــت ش ـــت ونال درس
االقتصـــاد، فقـــد ظـــل مـــا رســـمته مـــن 
ــي  ــدة التـ ــوت العديـ ــي البيـ ــات فـ لوحـ
ـــاء،  ـــاه األصدق ـــا اقتن ـــا م ـــكنتها، ومنه س
لكـــن لـــم تعـــرف هـــذه اللوحـــات طريقهـــا 
إلـــى املعـــارض، ولـــم يتســـن للمهتمـــن 

ــا. ــت أن يروهـ ــك الوقـ ــي ذلـ فـ
بيـــد أنـــه كان لتطوافهـــا فـــي بلـــدان 
عديـــدة أثـــر هـــام فـــي جتربتهـــا اللونيـــة، 
إذ منحهـــا فرصـــة االطـــالع علـــى جتـــارب 
الشـــام  بـــالد  فـــي  التشـــكيلي  الفـــن 
ومصـــر وأوروبـــا. إمنـــا، وعلـــى الرغـــم 
ــن  ــة بالفـ ــرة ودرايـ ــا بخبـ ــن تزودهـ مـ
لفـــن  ممارســـتها  بقيـــت  التشـــكيلي، 
الرســـم ملفوفـــة باخلصوصيـــة، يطلـــع 
عليهـــا قلـــة مـــن األصدقـــاء املقربـــن، 

فاتهـــا مـــن انقطاعـــات عـــن الرســـم، 
ــات  ــي كل جنبـ ــات فـ ــرت اللوحـ فانتشـ
ـــة  ـــا املرحل ـــض(. أم ـــر األبي ـــا )القص بيته
ــدأت  ــة، فبـ ــيرتها الفنيـ ــي مسـ ــم فـ األهـ
ـــه الشـــيخ  ـــور ل ـــا املغف ـــاة زوجه ـــد وف بع
عبـــداهلل املبـــارك الصبـــاح. فقـــد كان 
ـــزوج واألخ  ـــا ال ـــبة له ـــه اهلل بالنس رحم
ــده  ــر فقـ ــك حفـ ــق، ولذلـ واألب والصديـ
ــاوز  ــا. ولتجـ ــًرا فـــي روحهـ ــا غائـ جرًحـ
ـــة  ـــاق بالطبيع ـــى االلتص ـــدت إل ـــك عم ذل
ــاعرها  ــن مشـ ــر عـ ــت تعبـ ــر، وراحـ أكثـ
وأحاسيســـها مـــن خـــالل اللـــون، وهـــو 
ــة  ــر الطبيعيـ ــار املناظـ ــر انتشـ ــا فّسـ مـ
فـــي لوحاتهـــا، ومـــا طبـــع فـــي الوقـــت 
ذاتـــه جتربتهـــا باخلصوصيـــة التـــي 
وجـــدت فـــي الذكريـــات تربـــة خصبـــة.

صنـــوًا  لوحاتهـــا  جـــاءت  هنـــا  مـــن 
للذكريـــات، ومحـــاوالت دائبـــة الســـتعادة 
الزمـــن اجلميـــل، زمـــن احلـــب والـــدفء 

وإن زاد التصاقهـــا بهـــذه املوهبـــة عنـــد 
ــت  ــد أن أنهـ ــت بعـ ــى الكويـ ــا إلـ عودتهـ
علـــى  وحصلـــت  العليـــا  دراســـاتها 
الدكتـــوراه فـــي االقتصـــاد مـــن جامعـــة 

)ســـاري( البريطانيـــة.

العودة االحترافية
إلـــى  عودتهـــا االحترافيـــة والفعليـــة 
فـــن الرســـم، جـــاءت بعـــد أن عـــادت 
ـــا  ـــة دراســـة أوالده ـــا ملتابع ـــى بريطاني إل
اجلامعيـــة هنـــاك. وعـــن ذلـــك صرحـــت 

والســـعادة واحلميميـــة. محـــاوالت لدفـــع 
قتامـــة وجتهـــم احلاضـــر باســـتدعاء 
ـــور املاضـــي. وبدهـــي،  ـــاء وحب ـــاء ووف نق
الـــزوج  يعـــّرش  أن  هـــذه،  واحلـــال 
احلبيـــب علـــى أغصـــان الذاكـــرة، بعـــد 
حـــب مميـــز وعالقـــة زوجيـــة وأســـرية 
هانئـــة. ومبـــا أنـــه أطلـــق عليهـــا لقـــب 
ــي أن  ــن الطبيعـ ــت(، كان مـ )وردة البيـ
تتفتـــح الـــورود فـــي لوحاتهـــا، إذ قلمـــا 
يخلـــو ركـــن مـــن أركان بيتهـــا مـــن 

لوحـــة ملزهريـــة أو باقـــة ورود.

فـــي أحـــد اللقـــاءات قائلـــة: »عـــدت إلـــى 
احلبيـــب القـــدمي عندمـــا اســـتقر بـــي 
احلـــال خـــارج لنـــدن فـــي الســـنوات 
اخلمـــس األخيـــرة ملتابعـــة دراســـة أوالدي 
مـــن  متســـع  عنـــدي  كان  اجلامعيـــة. 
الوقـــت.. حتملـــت، وطلبـــت مســـاعدة 
ــة الفنـــون حتـــى  ــة مـــن أكادمييـ مدرسـ
نبـــدأ خطـــوات جديـــدة فـــي الرســـم 
باأللـــوان املائيـــة واألكليـــرك والباســـتيل، 
وفـــي خـــالل أيـــام جـــاء احلبيـــب الـــذي 
هجرتـــه راكًعـــا باخلطـــوط واأللـــوان 
فكانـــت العـــودة إلـــى الريشـــة والغـــرق 
فـــي بحـــر األلـــوان متعـــة ال يضاهيهـــا 
إال احتراقـــي علـــى الـــورق بعـــد كتابـــة 
القصيـــدة.. ففـــي الرســـم أجـــد حريتـــي 
ــو  ــعر هـ ــى الشـ ــن يبقـ ــي ولكـ وانطالقـ

ســـيدي ومليكـــي«.  
اســـتمرت علـــى هـــذه احلـــال بعـــد العـــودة 
إلـــى الكويـــت، فراحـــت تعـــّوض كل مـــا 

كلمات ملونة
الواقـــع أن ســـعاد الصبـــاح لـــم تتخـــل 
فـــي  حتـــى  واأللـــوان  الرســـم  عـــن 
األلـــوان  متاهـــت  فلطاملـــا  شـــعرها، 
فـــي قصائدهـــا مـــع مكنونـــات الـــذات 
ــا. ولطاملـــا جعلـــت  ــا ونوازعهـ وأحوالهـ
ــرف  ــن احلـ ــة، ومـ ــدة لوحـ ــن القصيـ مـ
إن  فرشـــاة.  أو ضربـــة  قطـــرة حبـــر 
ـــج  ـــف يتوه ـــر كي ـــظ بيس ـــارئ ليالح الق
تتوهـــج  فـــي شـــعرها حـــن  اللـــون 
النفـــس، وكيـــف يخبـــو ويتجهـــم حـــن 
تتلبـــد األحـــزان. فحـــن تعشـــق املـــرأة 

يصيـــر لـــون دمهـــا بنفســـجيًا:

ِعندما تكوُن املرأُة في حالِة ِعشْق
َيصيُر لوُن دِمها..

َبَنفسّجًيا.. 
أو:

أخرج من أحالمي

طغيان حضورها 
الشعري غّيب عن الكثيرين 

واقع أنها فنانة تشكيلية وخبيرة 
اقتصادية

تعكس لوحاتها 
توًقا الستعادة املاضي اجلميل 
كاحتجاج ضمني على سوداوية 

احلاضر
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 وأنا مغتسلة بأضواء الفجر
 اغتسل باللون األزرق

 وفي ذاكرتي أمطار من األلوان.
فيرتبـــك  احلـــزن،  يخّيـــم  حـــن  أمـــا 

القتامـــة: إلـــى  ويتحـــول  اللـــون 
هنا نواقيس املعابد احلزينة النداء

   كأنها أصداء أحزاني متأل األجواء 
عينـــي  فـــي  اخلضـــر  اجلبـــال  هنـــا 

الـــرداء ســـوداء 
 واملدن الرحبة تبدو لي كأنها خالء 

ومثلمـــا يتوســـل الفنـــان التشـــكيلي 
ــة  ــغ، أو حثالـ ــًا، أو الصبـ ــم أحيانـ الفحـ
القهـــوة، أو غيرهـــا مـــن الوســـائل ليبـــدع 
الصبـــاح  ســـعاد  تتوســـل  لوحتـــه، 
الرائحـــة فـــي بعـــض األحيـــان لترســـم 

لوحتهـــا الشـــعرية:
عندما أودعك في املطار

ويغيب وجهك في املجهول
 تنتشر رائحة حنيني إليك

 ويشم الناس في قاعة املسافرين
  رائحة غريبة ...  

رائحة امرأة حتترق 
ــادل  ــوت كمعـ ــتخدم الصـ ــًا تسـ وأحيانـ
موضوعـــي للـــون الـــذي ترســـم بـــه 

نصهـــا الشـــعري:
صوتـــك هـــو الكنـــاري األخضـــر الـــذي 

يقـــف علـــى شـــباكي
 كل يوم.. 

بضوئـــه  يغســـل  الـــذي  القمـــر  هـــو 
يـــوم  كل  مخدتـــي 

بعـــض  فـــي  الســـريالية  وجتـــّرب 
ـــكالم  ـــن بال ـــة، لك ـــم لوح ـــن لترس األحاي

بالريشـــة: ال 
عندما أرقص معك

 يصبح خصري سنبلة قمح
ويصبح َشعري

أطول نهر في العالم
 أو:

أعرف رجاًل
حن يغني في أعماق الغابة

تتبعه األشجار. 
دعم وتشجيع

رعايـــة  إلـــى  للرســـم  حبهـــا  دفعهـــا 
املهرجانـــات  مـــن  عـــدد  ودعـــم 
ـــن التشـــكيلي،  ـــات اخلاصـــة بالف وامللتقي

ـــاء قاعـــة  ـــه، تبرعـــت ببن ـــي العـــام ذات وف
فخمـــة فـــي اجلمعيـــة الكويتيـــة للفنـــون 
ــة  ــا اجلمعيـ ــت عليهـ ــكيلية، أطلقـ التشـ
اســـم »قاعـــة ســـعاد الصبـــاح«. وقـــد 
ـــا  ـــور افتتاحه ـــة ف ـــذه القاع ـــت ه احتضن
»معـــرض التشـــكيل الكويتـــي: التناغـــم 
ـــو  ـــم نح ـــذي ض ـــط« ال ـــون واخل ـــن الل ب
مئـــة عمـــل أســـهم بهـــا خمســـون فنانـــًا 
يجســـدون مختلـــف تيـــارات احلركـــة 
القاعـــة،  تلـــك  وفـــي  التشـــكيلية.  
افتتحـــت ســـعاد الصبـــاح )بيـــت الفـــن 
ال  دائـــم  معـــرض  وهـــو  الكويتـــي(، 
ـــن  ـــددة، وميك ـــرض مح ـــرة ع ـــزم بفت يلت
زيارتـــه فـــي أي وقـــت، للتعـــرف علـــى 
مـــا توصلـــت إليـــه أفـــكار ورؤى الفنانـــن 

ــم. ــف اجتاهاتهـ ــكيلين مبختلـ التشـ

في التجربة
عـــن جتربتهـــا فـــي الرســـم التشـــكيلي 
الكويتيـــة  اجلمعيـــة  رئيـــس  قـــال 
عبدالرســـول  التشـــكيلية  للفنـــون 
ـــر  ـــحر التغيي ـــت س ـــعاد عرف ـــلمان: س س
ـــف  ـــذي يق ـــر ال ـــد، التغيي ـــى التجدي ومعن
دائًمـــا ال فـــي نهايـــة تيـــار احلركـــة، 
ولكنـــه يتـــوزع نســـًقا فـــي األجـــزاء. إنهـــا 
ممارســـة لفـــن الرســـم يغلـــب عليهـــا 
باإللهـــام  داخلـــي  وشـــعور  اجلديـــة 
إلـــى جانـــب تقصـــي العلـــم واملعرفـــة، 
أي ازدواج األصالـــة الذاتيـــة، األصالـــة 
ـــتقراء.  ـــتقصاء واالس ـــث واالس ـــي البح ف
ـــا،  ـــي لوحاته ـــة ف ـــد الطبيع ـــعاد جتس س
ــا  ــا مبفهومهـ ــر إمنـ ــا املباشـ ال مبفهومهـ
الوقـــت  يحكمـــه  الـــذي  اإلنســـاني 
والزمـــان الـــذي هـــو مبثابـــة البحـــث 

علـــى الوحـــي واإلبـــداع”.
فيصـــل  الناقـــد  ذهـــب  ذلـــك  إلـــى 
ســـلطان، إذ قـــال: » تختلـــط عوالـــم 
التـــي  الذكريـــات  بأصـــداء  لوحاتهـــا 
ــة،  ــيرتها الذاتيـ ــيج سـ ــن نسـ ــع مـ تنبـ
والتـــي تســـتعيدها كرغبـــات لونيـــة 
أشـــبه بغمامـــات البخـــور، التـــي تأتـــي 
مـــن أزمنـــة احلـــاالت الشـــعرية، حيـــث 
الواقعيـــة  متتـــزج مؤثـــرات األمكنـــة 
ــالم،  ــر، األحـ ــة اخلواطـ ــالت أمكنـ بتخيـ

الذكريـــات”. وأمكنـــة 

وتخصيـــص جوائـــز للمتميزيـــن فيـــه. 
جائـــزة  أسســـت   2008 العـــام  ففـــي 
ـــتوى دول  ـــى مس ـــكيلي عل ـــداع التش لإلب
مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي، متنـــح 
فـــي مهرجـــان يقـــام فـــي الكويـــت كل 
منهـــا  إدراكًا  ذلـــك  وجـــاء  ســـنتن. 
والهويـــة  الفـــن  ترســـيخ  لضـــرورة 
ــي  ــزًا لفنانـ ــة، وحتفيـ ــة الفنيـ اخلليجيـ
ـــوض  ـــم والنه ـــر جتاربه ـــج لتطوي اخللي

بإبداعاتهـــم. 
جائـــزة  أطلقـــت   2013 العـــام  وفـــي 
العربـــي  اخلليـــج  ألطفـــال  خاصـــة 
املبدعـــن فـــي مجـــال الفـــن التشـــكيلي. 
وأعلنـــت وقتهـــا أن هـــذه اجلائـــزة »مـــا 
هـــي إال تزكيـــة لبـــذرة األمـــل فـــي تنشـــئة 

ــن  ــرمي الفائزيـ ــل تكـ ــي حفـ ــت فـ وأعربـ
ــه  ــارك فيـ فـــي بينالـــي 2019، الـــذي شـ
ــن  ــن الوطـ ــكيلين مـ ــن التشـ ــة مـ نخبـ
ــأن  ــا بـ ــن إميانهـ ــا، عـ ــي وأوروبـ العربـ
»اإلبـــداع هـــو البســـاط األخضـــر الـــذي 
ــي  ــن العربـ ــذا الوطـ ــي هـ ــا... فـ يجمعنـ
الـــذي يـــأكل بعضـــه بعًضـــا، وقطعـــت 
السياســـة فيـــه اجلســـور بـــن اإلنســـان 
واإلنســـان، نفتـــح نافـــذة علـــى األلـــوان 
ـــه  ـــذي حشـــرنا في ـــق ال ـــن النف لنخـــرج م

ــال«. ــم اجلمـ ــى عالـ إلـ
ورعـــت فـــي مطلـــع العـــام 2018 مهرجـــان 
ــى 1970(،  ــم 1950 حتـ ــن الرسـ )رواد فـ
الكويتيـــة  اجلمعيـــة  أقامتـــه  الـــذي 
ســـياق  فـــي  التشـــكيلية  للفنـــون 

ـــال  ـــي مج ـــداع ف ـــى اإلب ـــادرة عل ـــال ق أجي
الفـــن التشـــكيلي، ولتحفيـــز قـــدرات 
النـــشء وتشـــجيعهم علـــى االســـتمرار 
فـــي هـــذه املوهبـــة التـــي متثـــل إحـــدى 
الفنـــون اإلبداعيـــة الراقيـــة، وســـط عالـــم 
مليئـــة  إلكترونيـــة  بألعـــاب  أغرقهـــم 
التغريـــب  تنتـــج  وبرامـــج  بالعنـــف 
ـــع،  ـــم عـــن الواق ـــة تفصله برســـوم خيالي
الكترونـــي  عالـــم  إلـــى  بـــه  وتذهـــب 

ــي”. وهمـ
)بينالـــي  أطلقـــت  العـــام 2017  وفـــي 
العـــرب(  للفنانـــن  الصبـــاح  ســـعاد 
التشـــكيلين  الفنانـــن  كل  ليشـــمل 
ـــون  ـــوض بالفن ـــى النه ـــرب، ســـعيًا إل الع
التشـــكيلية علـــى املســـتوى العربـــي.  

احتفالهـــا مبـــرور أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن 
علـــى تأسيســـها. وتضمـــن املهرجـــان 
االحتفـــاء بـــرواد الفنـــون التشـــكيلية 
ــذه  ــا بهـ ــة لهـ ــي كلمـ ــت. وفـ ــي الكويـ فـ
ــل احلـــب..  ــن مثـ ــبة قالـــت: »الفـ املناسـ
يبحـــث دوًمـــا عـــن مـــكان آمـــن لكـــي 
ـــق شموســـه  ـــه، وينمـــو ويطل يعيـــش في
ــه  ــم وتنبـ ــاره، كـــي تضـــيء العالـ وأقمـ
الســـائرين وتؤنـــس احلائريـــن... وتظـــل 
اللوحـــة، التـــي أنتجهـــا الفنـــان الكويتـــي 
ـــرن مضـــى، ســـجاًل  ـــدى نصـــف ق ـــى م عل
ـــا إلنســـان هـــذه األرض، تتحـــدث  تاريخًي
عـــن حلمـــه وأملـــه وشـــغفه ومتيـــزه، 
ــداع  ــدم وإبـ ــز تقـ ــت رمـ ــى الكويـ ولتبقـ

ــز”. ومتيـ

تطوافها في بلدان عديدة منحها فرصة االطالع 
على جتارب الفن التشكيلي في بالد الشام ومصر وأوروبا

تختلط عوالم لوحاتها  بأصداء
الذكريات التي تنبع من نسيج سيرتها الذاتية
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عازفـــات  تقـــف  حيـــث  الزفـــاف 
الطبـــول فـــي صـــف واحـــد وهـــن 
يتمايلـــن بهـــدوء الـــى اليمـــن والـــى 
الـــى  بشـــدة  وينحنـــن  الشـــمال 

االمـــام.

اخلمـــاري: تؤديهـــا راقصـــة واحـــدة 
ــا مـــن  ــاءة تغطـــي جانبـ ترتـــدي عبـ
أثنـــاء  قامتهـــا  وحتنـــي  وجههـــا 
ـــوم  ـــم تق ـــدوء ث ـــا به ـــص وترفعه الرق
ــي  ــوراء وهـ ــى الـ ــوات الـ ــدة خطـ بعـ

ــا. ــز كتفيهـ تهـ

 الســـماري: تـــؤدى عـــادة فـــي حفـــالت 
الفريـــق  فيهـــا  وينقســـم  الزفـــاف 
الـــى قســـمن أحدهمـــا للعـــزف علـــى 
الطبـــول والدفـــوف و االخـــر للغنـــاء 
وترتـــدي مـــن تـــؤدي الرقـــص الثـــوب 

ــا. ــف وجههـ ــه نصـ ــي بـ لتغطـ

 الفريســـة: تـــؤدى هـــذه الرقصـــة فـــي 
األعيـــاد الوطنيـــة والدينيـــة تتنكـــر 
وترتـــدي  الرجـــال  بـــزي  املـــرأة 

ماهو الفن الشعبى؟

ـــرات  ـــك التعبي ـــو تل ـــن الشـــعبى ه الف
الفنيـــة التلقائيـــة التـــى يعبـــر بهـــا 
عاداتـــه  عـــن  العـــادى  الشـــخص 
االبـــاء  مـــن  املتوارثـــة  وتقاليـــده 
واالجـــداد و عـــن قصـــص حياتـــه 
اليوميـــة و البطـــوالت األســـطورية 

التـــى قصهـــا عليـــه األجـــداد.
ـــز  ـــى يتمي ـــن تلقائ ـــعبى ف ـــن الش فالف
ـــاس  ـــة الن ـــه عام ـــاطة و ميارس بالبس

ـــه. ـــم ُصناع ـــرف اس وال يع

الفن الشعبي
أحتلـــت املوســـيقى والرقصـــات والغنـــاء 
ــع  ــي املجتمـ ــعبية فـ ــاالت الشـ واالحتفـ
الكويتـــي قدميـــا جانبـــا مهمـــا وقـــد 
تطبـــع فـــن الغنـــاء الكويتـــي بطبيعـــة 

ــه. ــع وجغرافيتـ املجتمـ

وفيمـــا يلـــي مجموعـــة مـــن أهـــم 
الشـــعبية: والرقصـــات  األغنيـــات 

الفـــن: تـــؤدي عـــادة فـــي حفـــالت 

وتتميـــز أغانيهـــم بأحلانهـــا املميـــزة 
اجلميلـــة.

ــر  ــى ظهـ ــؤدى علـ ــة تـ ــة: أغنيـ  النهمـ
الســـفينة يؤديهـــا مغـــن واحـــد يطلـــق 
عليـــه النهـــام و هنـــاك عـــدة أنـــواع 
مـــن النهمـــة ملصاحبـــة كل نشـــاط 
ــال  ــاك أعمـ ــارة وهنـ ــه البحـ يقـــوم بـ
الســـفينة  ســـطح  علـــى  بســـيطة 
بســـرعة  أجنازهـــا  يتـــم  والتـــي 
فيســـتخدم البحـــارة أثنـــاء تأديتهـــا 

ــال. ــاء اليامـ غنـ
أمـــا فنـــون الباديـــة فلقـــد أبتـــدع 
ــاء  ــن الغنـ ــا مـ ــة أمناطـ ــل الباديـ أهـ
ـــاب  ـــرات الرب ـــمى بج ـــا يس ـــاك م وهن
وهـــي عبـــارة عـــن احلـــان منتظمـــة 
ـــان  ـــذه االحل ـــى ه ـــاغ عل ـــة وتص ثابت
قصائـــد فـــي شـــتى املوضوعـــات 
التـــي  العرضـــات  أيضـــا  وهنـــاك 
تعتبـــر مـــن االغانـــي احلماســـية 
التـــي يقصـــد بهـــا شـــحذ الهمـــم 
الرجـــال ملالقـــاة االعـــداء والـــذود 

ــالد. ــل والبـ ــن االهـ عـ

ـــال والبشـــت  ـــرة والعق ـــون والغت الزب
ثـــم تدخـــل فـــي صنـــدوق مت حتضيـــره 
علـــى شـــكل حصـــان مزيـــن باالقمشـــة 
امللونـــة يثبـــت الصنـــدوق علـــى كتفـــي 
املـــرأة بواســـطة حمـــاالت كذلـــك تتنكـــر 
أمرأتـــان أخريـــان بـــزي الرجـــال أيضـــا 
ــا مغـــزال ولألخـــرى  ــل أحدهمـ وحتمـ

ســـيفا لتصاحبانهـــا فـــي الرقـــص.

ـــى العـــود  ـــوت: يـــؤدى بالعـــزف عل الص
وطبـــل صغيـــر يطلـــق عليـــه مـــرواس 
يقـــوم رجـــالن بالرقصـــة املصاحبـــة 
ويـــؤدى  رفـــان  عليهمـــا  ويطلـــق 
ـــي التجمعـــات واالمســـيات  الصـــوت ف
املخصصـــة للرجـــال فقـــط وتســـمى 

ســـمرة.

ـــة ورقصـــة حـــرب  ـــة: أغني ـــة البري العرض
وســـالم يـــدور فيهـــا الرجـــال فـــي 
الســـيوف  يحملـــون  وهـــم  حلقـــة 
متخصصـــة  فرقـــة  تقـــوم  بينمـــا 
بالغنـــاء والعـــزف علـــى الطبـــول.

ـــر  ـــي البح ـــي أغان ـــة: وه ـــة البحري العرض

الفن الشعيب يف الكويت
ومن أشهر الفرق الشعبية الكويتية :
– فرقة أوالد عامر
– فرقة بن حسن
– فرقة معيوف
– فرقة الرندي
– فرقة اجلهراء
– فرقة العميري

األالت املوسيقية املستخدمة :
– الطبل

– املرواس
– العود

– الة الهاون
– الطار

– الة النفخ الصرناي
– يحلة

– الطويسات
– الربابة
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أواًل: التلوث اجلوي
إن الغــالف اجلــوي احمليــط بالكــرة 
احليــة  الكائنــات  يحمــي  األرضيــة 
حيــث  األرض  ســطح  علــي  املوجــودة 
للتنفــس  الــالزم  باألكســجن  ميدهــا 
ويحافــظ علــي حيــاة الكائنــات احليــة 

. واســتمرارها
ــة الغــالف اجلــوي  ــن أهمي ــذا وتكم ه
فــي حمايتهــا للكائنــات احليــة مــن تركيــز 

األشــعة فوق البنفســجية وذلك عن طريق 
بصــورة  تتكــون  التــي  األوزون  طبقــة 
الشــحنات  تفريــغ  نتيجــة  طبيعيــة 
الكهربائيــة فــي الهــواء أو نتيجــة التأثيــر 
علــي  الشــمس  ألشــعة  الكيموضوئــي 
األشــعة  أن  حيــث  العــادي،  األكســجن 
ــبب  ــد تس ــز ق ــة التركي ــجية عالي البنفس
فــي إحلــاق العديــد مــن األضــرار الصحيــة 
علــي اإلنســان حيــث أنهــا قــد تتســبب فــي 
حــدوث ســرطان اجللــد أو قــد تضعــف 

ــا  ــان كم ــي دم اإلنس ــاء ف ــات البيض الكري
أن تأثيــر األشــعة فــوق البنفســجية ال 
يقتصــر تأثيرهــا علــي اإلنســان إمنــا قــد 
تتســبب فــي إتــالف احملاصيــل الزراعيــة 
اجلهــاز  فــي  اضطرابــا  تتســبب  وقــد 
وتختلــف  للحيوانات.  هــذا  التنفســي 
اجلــوي  للغــالف  الرئيســية  امللوثــات 
ــن  ــث ميك ــا حي ــا وأحجامه ــي طبيعيته ف

تقســيمها كالتالــي:
توجــد  مفككــة  صلبــة  جســيمات  أ.  

ــال  ــائلة )مث ــة أو الس ــة الصلب باحلال
 – الدخــان   – الغبــار  ذلــك:  علــي 

الضبــاب(.
ــارة عــن جزئيــات  ب.  الغــازات وهــي عب
متباعــدة ســريعة احلركــة ليــس لهــا 
شــكل أو حجــم محــدد )مثــال علــي 
ذلــك: CO – CO2إضافــة إلــي أبخــرة 

الهيدروكربونــات(.
وتتوقــف درجــة التلــوث علــي عوامــل 
عــدة مــن أهمهــا االســتعداد الوراثــي – 

التعــرض  ظــروف   – العامــة  الصحــة 
للملوثــات واحلالــة الصحيــة العامــة قبــل 
أهــم مصــادر  للتلــوث ومــن  التعــرض 

التلــوث اجلــوي:
1 -  وسائل النقل.

2 -  مصــادر االحتــراق الثابتــة )محطــات 
ــدات الطاقــة  القــوي الكهربائيــة ومول

الثابتــة(.
)مصافــي  الصناعيــة  العمليــات    -  3
النفــط واملصانــع البتــر وكيماويــة، 

الغســيل  ومحطــات  األصبــاغ 
. ) لتشــحيم ا و

4 - عمليــات حــرق القمامــة والنفايــات 
ــة  ــات املنزلي ــال: املخلف ــة مث الصناعي
وعمليــات رصف الشــوارع باإلســفلت 

ــات اســتخراج الفحــم(. وعملي

ثانيا: تلوث املياه
واخلليــج  الكويــت  ميــاه  تتعــرض 

 يعرف التلوث علي أنه وجود 
عنصر جديد في البيئة بكميات أو صفات 

أو ملدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر 
وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلي اإلضرار بالصحة 
العامة أو املمتلكات أو تؤثر علي سعادة اإلنسان 

ورفاهيته أو تخل باالتزان البيئي للطبيعة ومبا أن 90% 
من صحة اإلنسان  النفسية واجلسدية تعتمد علي 

البيئة حيث يستطيع اإلنسان ممارسة أنشطته بحرية 
تامة مما ميكنه من حتقيق الفائدة املرجوة فإننا 
نري أهمية ووجوب زيادة االهتمام بعدم تلوث 

املاء والهواء حرصا علي عناصر البيئة 
الضرورية للكائنات احلية.

التلوث البيئي
على بيئة الكويت

وآثار الغزو العراقي الغاشم 

البيئة والغزو
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العربــي إلــي عمليــات تلــوث مختلفــة ناجتــة 
عــن التلــوث احلاصــل مــن النفايــات الصلبــة 
والســائلة التــي تطــرح فــي ميــاه اخلليــج 
وكذلــك مخلفــات املصانــع وبقايــا عمليــات 
عــن  الناجمــة  والزيــوت  الســفن  غســيل 
عمليــات  أخطــر  ومــن  ومكائنهــا  الناقــالت 
التلــوث فــي ميــاه اخلليــج والتــي تســبب 
القضــاء علــي احليــاة املائيــة هــي امللوثــات 
الناجتــة عــن مخلفــات املصانــع مثــل الرصاص 

والنحــاس. والنيــكل  والزنــك  والزئبــق 
كمــا البــد مــن اإلشــارة إلــي ضــرورة أخــذ 
االحتياطــات الالزمــة ملنــع تلــوث ميــاه اخلليج 
الكيميائيــة  واملــواد  احلشــرية  باملبيــدات 
ــة وخاصــة  ــي اإلغــراض الزراعي املســتعملة ف
األمونيــا والفســفور والنظائــر املشــعة وكذلــك 
التلــوث احلاصــل مــن طــرح فضــالت املجــاري 

والنفايــات فــي ميــاه اخلليــج.
جديــر بالذكر أن البكتيريــا البحرية تلعب 
دورا هامــا وفعــاال فــي الــدورات الكيميائيــة 
وأهمهــا  البحــر  فــي  األساســية  للعناصــر 
دورات الكربــون والفوســفور والنيتروجــن 
ــواد  ــل امل ــق حتلي ــن طري ــك ع ــت وذل والكبري
ــواد  ــة وامل ــات امليت ــام الكائن ــة كأجس العضوي
العضويــة املترســبة فــي القــاع كمــا تعــد بحــد 
ذاتهــا غــذاًء رئيســيا لعــدد كبيــر مــن الكائنــات 

ــة. احلي
بتحليــل  البحريــة  البكتريــا  وتقــوم 
امللوثــات العضويــة التــي قــد تتســرب إلىمياه 
البحــر عــن طريــق ميــاه الصــرف الصحــي 
تلــوث  علــي  مــن وجودهــا  يســتدل  حيــث 
ناجــم  عــن مصــادر بشــرية وحيوانيــة وال 
ــد  ــن احل ــرا إال إذا زاد ع ــا خط ــكل وجوده يش

للنفــط فــي ميــاه اخلليــج نتيجــة القصــف 
املدفعــي علــي منشــآت تخزيــن نفــط ســعودية 

ومحطــات تكريــر فــي اخلفجــي.
القــوات  فتحــت  1991/1/19م  -  فــي 
العراقيــة صنابيــر النفــط اخلــام علــي اجلزيرة 
الصناعيــة لضــخ النفــط فــي مينــاء األحمــدي 
ولــم تكتشــف العمليــة إال فــي 1991/1/25م ممــا 
ــط  ــن النف ــرة م ــات كبي ــرب كمي ــي تس أدي إل

ــرة. ــي اجلزي عل
متعــددة  العراقيــة  القــوات  -  جلبــت 
خمــس ناقــالت عمالقــة محملــة بالنفــط اخلــام 
مــن مينــاء البكــر العراقــي وأرســتها قبالــة 
مينــاء األحمــدي ولــم تكتشــف العمليــة إال فــي 
1991/1/25م وذلــك بعــد أن مت إفــراغ محتويــات 

هــذه الســفن فــي ميــاه اخلليــج.
فــي  اجلويــة  احلــرب  نشــوب  -  مــع 
1991/1/16م بــدأت القــوات العراقيــة بإشــعال 
النيــران فــي املنشــآت النفطيــة فــي منطقــة 

اخلفجــي باململكــة العربيــة الســعودية كمــا مت 
ــي كل  ــن ف ــر والتخزي إشــعال محطــات التكري
مــن الشــعبية ومينــاء عبــد اهلل فــي الفتــرة مــا 

بــن 21 – 1991/1/22م.
القياســات  -  هــذا واســتمرت عمليــات 
وتبــن أن مليونــا إلــي مليونــي طــن مــن غــاز 
ثانــي أكســيد الكربــون تتصاعــد يوميــا نتيجة 
لآلبــار  التفجيــر  عمليــات  فــي  لالســتمرار 
حتــى  اســتمرت  التــي  النفطيــة  واملنشــآت 
ــد أكــد أعضــاء البعثــة  نهايــة شــهر ينايــر وق
واخلبــراء أن األدخنــة والغــازات املتصاعــدة 
ــد  ــي بع ــت الســماء عل ــد أظلم ــق ق ــن احلرائ م
أي  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  إلــي  يصــل 
حوالــي 5000 كيلــو متــر مــن مدينــة الكويــت.

-  نتيجــة للجهــود املضنيــة التــي بذلتهــا 
وصديقــة  شــقيقة  دول  مبســاعدة  الكويــت 
تكلفــة  هــي  دوالر  بليونــي  علــي  وعــالوة 
العمليــة مت فــي نوفمبــر1991م إطفــاء آخــر 

ــث  ــية حي ــرعة قياس ــي س ــتعلة ف ــار املش اآلب
كانــت الفتــرة املتوقعــة هــي خمســة أعــوام 

ــر. ــل تقدي ــي أق عل
-  مشــكلة التلــوث لــم تنتــه بإطفــاء آخــر 
بئــر فقــد أشــارت التقاريــر أن مــا يعــادل -50 
ــرات  ــد كونــت بحي ــط ق ــل نف ــون برمي 70 ملي
نفطيــة بأحجــام وأعمــاق مختلفــة وبســبب 
نوعيــة النفــط الكويتــي الــذي يعتبــر مــن 
النفــوط اخلفيفــة والــذي تقــل فيــه نســبة 
القــار فإنــه مــن املؤكــد تصاعــد مــواد كيميائيــة 
لعمليــة  نتيجــة  باجلــو  تنتشــر  ضــارة 

التبخيــر.
هــذا ويعتقــد العلمــاء أن هــذه الســموم 
علــي  خطــرا  تشــكل  املتطايــرة  الكيميائيــة 
صحــة اإلنســان أكثــر مــن الدخــان النــاجت  عــن 
احتــراق اآلبــار عــالوة علــي األضــرار التــي 
ســببتها هــذه البحيــرات علــي التربــة وامليــاه 

اجلوفيــة.
كمــا أنــه مــن املمكــن القول أن مياه الشــرب 
فــي الكويــت قــد تعرضــت للدمــار كمــا تعــرض 
نظــام شــبكة املجــاري إلــي أضــرار بيئيــة هــذا 
باإلضافــة إلــي اكتشــاف خبــراء مــن جامعــات 
ــى  ــا علـ ــي نســبة البكتري ــا ف ــة ارتفاع أمريكي
الــذي  الدمــار  بســبب  الكويتيــة  الشــواطئ 

أصــاب شــبكات املجــاري.
يشــير تقريــر األمم املتحــدة أيضــا إلــي 
الطــرق  علــي  العســكرية  اآلليــات  ســير  أن 
ــي إحــداث أضــرار  ــد تســبب ف ــدة ق ــر املعب غي
ــرة  ــة املعم ــات الصحراوي ــة والنبات ــي الترب ف
ممــا أدى إلــى تفــكك التربــة وحــدوث هشاشــة 
ــك مــن شــدة العواصــف  فيهــا ممــا ســيزيد ذل

ــا. ــي حتمله ــال الت ــات الرم ــة وكمي الرملي

املســموح بــه فــي منظمــة الصحــة العامليــة 
حيــث تعــث علــي انتشــار األمــراض واألوبئــة 
ــاس  ــا الن ــي يرتاده ــاحلية الت ــاه الس ــي املي ف

بقصــد االســتحمام.
أن التلــوث النــاجت عــن عمليــة التصنيــع 
يؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــي األحيــاء البحريــة 
)البالنكتونــات(  املجهريــة  األحيــاء  مثــل 
واحليوانيــة )األســماك( وذلــك بســبب اإلخــالل 
التــي  الطبيعيــة  البيئــة  النــاجت ملواصفــات 
تعيــش فيهــا هــذه األحيــاء حيــث أن األحيــاء 
 70% إنتــاج  عــن  املســؤولة  هــي  البحريــة 
مــن غــاز األكســجن املوجــود علــي ســطح 
الكــرة األرضيــة عــن طريــق عمليــة التركيــب 
الكائنــات  هــذه  تســتهلك  حيــث  الضوئــي 
فــي  املوجــود  الكربــون  أكســيد  ثانــي  غــاز 
املــاء لغــرض منــح الغــذاء وهــي بذلــك تلعــب 
للغــازات  التــوازن  فــي حفــظ  رئيســا  دورا 

فــي الطبيعــة وتعتبــر الكويــت مــن الــدول 
ــاه البحــر كمصــدر  ــر مي ــي تقطي ــدة عل املعتم
أساســي للحصــول علــي امليــاه العذبــة هــذا مــا 
ــاه البحــر  ــام بســالمة مي ــا االهتم ــم علين يحت
حرصــا علــي الســالمة العامــة كمــا أنــه يجــب 
التنويــه علــي أن ميــاه البحــر املســتخدمة فــي 
العمليــات الصناعيــة املختلفــة بهــدف التبريــد 
والتــي تطــرح مــرة أخــرى مبيــاه البحــر وهــي 
ــن  ــر م ــل الكثي ــي قت ــبب ف ــا يتس ــاخنة مم س

األحيــاء املجهريــة واألســماك.

ــة  ــي دول ــم عل ــي الغاش ــدوان العراق ــا: الع ثالث
الكويــت )1990/8/2م(

قــام العــدوان العراقــي بإشــعال حرائــق 
متعمــدة فــي ثــالث منشــآت نفطيــة بالكويــت 
فــي 1991/1/22م كمــا أكــدت مصــادر ســعودية 
رســمية فــي نفــس اليــوم عــن حــدوث تســرب 

البيئة والغزو
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الطــب الدقيــق ) precision medicine( مصطلــح 
مريــض  معاجلــة  اهميــة  يعكــس  حديــث  طبــي 
الســرطان العطــاء أكبــر فرصــة للشــفاء ، فالطــب 
ــى  ــة ال ــل املعاجلــة الطبي ــي حتوي ــق يســاعد ف الدقي
حيــث يتمكــن االطبــاء مــن حتديــد فعالية كل اســاليب 
املعاجلــة الناجحــة بنــاء علــى معطيــات دقيقــة لــدى 
املريــض مــن ناحيــة التفاصيــل اجلينيــة للمــرض 
واالقــل  االســرع  التقنيــة  باســتخدام  الســرطاني 
الكلفــة،  الطــب الدقيــق اصبــح يســتخدم بشــكل 
ــي  ــة والت ــون بســرطان الرئ اوســع باملرضــى املصاب
ــر التدخــن  ــن أث ــن الذي ــن املدخن ــم م ــون معظمه يك
ــل   ــم عوام ــد لديه ــا ول ــة مم ــم اجليني ــى تركيبته عل
اخلطــورة االكبــر لالصابة بالســرطان ، وخالل  عشــر  

ســنوات  مــن البحــوث املتواصلــة التي يؤمنهــا الدعم 
املــادي للبحــوث فــي امريــكا توصــل الباحثــون الــى 
حســاب ســريع لــكل التغيــرات اجلينيــة فــي ســرطان 
الرئــة  ، وهــي عبــارة عــن حتليــل كميــة كبيــرة مــن 
ــدة  ــة املعق ــات اجليني ــن الترتيب ــج ع ــات تنت املعلوم
داخــل اخلاليــا الســرطانية  مــن اجــل التوصــل الــى 
ــة  ــد الطفــرات اجلينيــة داخــل االصاب دقــة فــي حتدي
ــي ايجــاد املعاجلــات  ــة وبالتال ملريــض ســرطان الرئ
اجلديــدة لهــذا الســرطان ممــا مكنهــم مــن حســن 
اختيــار املعاجلــات املوجهــة واخلاصــة لــكل مريــض 
ــاك ايضــا توجــه الســتخدام الطــب الدقيــق فــي  وهن
الســلبية وســرطان  الثــدي ذو اجلينــات  ســرطان 

ــاغ. ــاس والدم البنكري

مــن اكبــر التحديــات التــي ميــر بهــا بعــض 
ــذا  ــببه ه ــذي يس ــم ال ــو االل ــرطان ه ــى الس مرض
املزمنــة  اآلالم  مصطلــح  اصبــح   وقــد  املــرض 
تعبيــرا شــائعا فــي الطــب منــذ فتــرة طويلــه 
،فمــن املعلــوم ان اكثــر االعــراض التــي يخــاف 
منهــا املريــض ،اي مريــض ،هــو األلــم الــذي ينتــج 
ــج  ــم وتهي ــي اجلس ــة ف ــجة داخلي ــف انس ــن تل ع
االعصــاب املرتبطــة بهــذه االصابــة ، وقــد ســبق ان 
عملــت دراســات كثيــرة علــى االصحــاء واملرضــى 
ــا االنســان  ــر االعــراض التــي يخافه وتبــن ان اكث
هــو األلــم ، وقــد توســع علــم األلــم مــع زيــادة 
انتشــار االمــراض املزمنــة وعلــى رأســها الســرطان 
والتــي تضطــر بعــض املرضــى لتعايــش مــع هــذا 

املــرض، ومــن الوســائل احلديثــة للســيطرة علــى 
األلــم او التخفيــف مــن حدتــه هــو العــالج باالبــر 
الكهربائيــة ، ويعتمــد هــذا النــوع مــن املعاجلــات 
علــى توجيــه اســتثارة االعصــاب بطريقة مســيطر 
عليهــا مــن اجــل التقليــل مــن شــدة االالم املرســلة 
مــن العضــو املصــاب وقــد حققــت هــذه الطريقــة 
فاعليــة فــي تقليــل حــدة األلــم لــدى املصابــن 
الذيــن فشــلت معهــم االســاليب التقليديــة االخــري 
مــن عقاقيــر وتخديــر للعصــب ، ومــن املتوقــع 
االســلوب  هــذا  مــن  املرضــى  بعــض  اســتفادة 
دون  االلــم وحتقيــق حيــاة  لتخفيــف  احلديــث 
ــة مبــا  ــدة مقارن ــاة جي ــة حي ــر ونوعي ازعــاج كبي

ســبق.

لمرضى السرطانالطب الدقيق
اآلالم المزمنه
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ـــن  ـــة ع ـــة Clinical Oncology دراس ـــهر مجل ـــذا الش ـــرت ه ـــد نش فق
ممارســـة عـــالج األورام عنـــد األطفـــال باإلشـــعاع فـــي البلـــدان 
املنخفضـــة واملتوســـطة الدخـــل ، واســـتطلعت الدراســـة 134 
مركـــزًا للعـــالج اإلشـــعاعي فـــي 42 بلـــدًا بغيـــة معرفـــة وضـــع 
العـــالج اإلشـــعاعي لألطفـــال حـــول العالـــم بشـــكل أوضـــح. 
ـــرار  ـــى غ ـــال، عل ـــعاعي لألطف ـــالج اإلش ـــج أن الع ـــرت النتائ وأظه
التخصصـــات الطبيـــة الفرعيـــة األخـــرى، يواجـــه عقبـــات عـــدة 
فـــي ظـــروف املـــوارد املتدنيـــة: فاملعـــدات شـــحيحة ومتقادمـــة، 
ــعاعي  ــالج اإلشـ ــي العـ ــى اختصاصيـ ــديد إلـ ــار الشـ ــع االفتقـ مـ
لـــألورام وغيرهـــم مـــن العاملـــن املتخصصـــن فـــي الطـــب 

ــعاعي. اإلشـ
ميّثـــل ســـرطان األطفـــال رابـــع أهـــم أنـــواع الســـرطان بالرغـــم 
ـــاة  ـــد تضيـــع مـــن حي ـــه بســـبب عـــدد الســـنوات التـــي ق مـــن ندرت
ــَد ســـرطان الرئـــة وســـرطان الثـــدي  املريـــض، فهـــو يأتـــي بعـ
وســـرطان القولـــون واملســـتقيم. وفـــي العـــادة، يســـتجيب 
ـــد للعـــالج، وبحســـب  العديـــد مـــن ســـرطانات األطفـــال بشـــكل جّي

بيانـــات منظمـــة الصحـــة العامليـــة يتعافـــى أكثـــر مـــن 
ــي  ــون فـ ــن يعيشـ ــال الذيـ ــن األطفـ ــة مـ 80 باملئـ

البلـــدان املرتفعـــة الدخـــل. وأّمـــا فـــي البلـــدان 
ـــال  املنخفضـــة املـــوارد فتشـــكّل نســـبة األطف
ـــن 20  ـــّل م ـــرض أق ـــن امل ـــفون م ـــن ُيش الذي
ــر، أو  ــبب التشـــخيص املتأخـ ــة بسـ باملئـ
العـــالج املتعـــّذر الوصـــول أو العـــالج 
غيـــر املكتمـــل، أو ألن املصابـــن يعانـــون 
أيضـــًا حالـــة مرضّيـــة مالزمـــة كســـوء 

التغذيـــة. وفـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط 
وشـــمال إفريقيـــا ُتســـّجل قرابـــة 20000 حالـــة 

ســـرطان ســـنويًا تســـفر عـــن 14000 حالـــة 
وفـــاة.

ــة  ــي الوكالـ ــعاع فـ ــالج األورام باإلشـ ــة عـ ــت أخصائيـ وقالـ
كيرســـتن هوبكنـــز: »ثمـــة فـــرٌق شاســـٌع خصوصـــًا أن غالبيـــة 
األطفـــال تولـــد فـــي البلـــدان املنخفضـــة واملتوســـطة الدخـــل « 
ــى العـــالج  ــة إلـ ــعاعي، باإلضافـ ــدُّ العـــالج اإلشـ وأضافـــت: »ُيَعـ
ا لنحـــو ثلـــث مرضـــى ســـرطان  الكيميائـــي واجلراحـــة، أساســـّيً
ــاغ  ــالج أورام الدمـ ــعاع لعـ ــتخدام اإلشـ ــن اسـ ــال.« وميكـ األطفـ
والعظـــام والكلـــى بشـــكٍل فّعـــال، فضـــاًل عـــن عـــالج ســـاركومة 
ــّس  ــذي ميـ ــرطان الـ ــن السـ ــوع مـ ــي نـ ــوة وهـ ــجة الرخـ األنسـ

ــالت. ــة كالعضـ ــجة الرابطـ األنسـ
ــن  ــن مـ ــال الناجـ ــبة األطفـ ــة أن نسـ ــة حقيقـ ــرزت الدراسـ وأبـ
الســـرطان فـــي البلـــدان املرتفعـــة الدخـــل قـــد زادت بشـــكل 
ملحـــوظ منـــذ الســـبعينات بعـــد اســـتهالل العـــالج الكيميائـــي 
وقالـــت  بالكوبالـــت-60.  اإلشـــعاعي  العـــالج  وآالت  املبكـــر 
هوبكنـــز: »شـــهدنا قّصـــة جنـــاح طبـــي عظيمـــة خـــالل العقـــود 
ـــث  ـــدان حي ـــى البل ـــذا النجـــاح إل ـــداد ه ـــة وينبغـــي اآلن امت املاضي

ــال.” ــة األطفـ ــش غالبيـ يعيـ

ــالج  ــى العـ ــل إلـ ــة الدخـ ــدان املنخفضـ ــر البلـ ــا تفتقـ ــًا مـ وغالبـ
ـــوم، إال  ـــه العم ـــى وج ـــرطان عل ـــالج الس ـــب لع ـــعاعي املناس اإلش
أن الدراســـة أشـــارت إلـــى أن حتســـن اإلدارة الســـريرية املتعـــددة 
ـــات  ـــة واملؤسس ـــلطات الصحي ـــن الس ـــاون ب ـــات والتع التخصص
األكادمييـــة واملنظمـــات الدوليـــة قـــد يثمـــر عـــن تعزيـــز اســـتخدام 

ـــال. ـــدى األطف ـــب األورام ل ـــي ط ـــالج ف ـــذا الع ه
ــاق،  ــعة النطـ ــتقصائية الواسـ ــة االسـ ــى الدراسـ ــة إلـ وباإلضافـ
ـــز  ـــة مراك ـــي ثماني ـــب املمارســـات ف اســـتعرضت الدراســـة عـــن كث
عالجيـــة رياديـــة فـــي البلـــدان املتوســـطة الدخـــل، منهـــا مستشـــفى 
ســـرطان األطفـــال فـــي القاهـــرة )مصـــر(، ووجـــدت أن »العـــالج 
ـــال مســـتطاع حـــن تعتمـــد هـــذه املراكـــز  ـــد لألطف اإلشـــعاعي اجلي
ُنُهجـــًا حديثـــة وحـــن يتعـــاون أخصائيـــو العـــالج اإلشـــعاعي 
ـــال األخـــرى«. هـــذا  ـــة األورام وطـــب األطف بشـــكل وثيـــق مـــع أفرق
ومـــا قالـــه املؤلـــف املشـــارك  للدراســـة يافـــوس أناجـــاك مـــن قســـم 
عـــالج األورام اإلشـــعاعي فـــي كليـــة طـــب جامعـــة إيجـــة فـــي 
ـــدة  ـــداف اجلي ـــد األه ـــل أح ـــك ميث ـــًا »إّن ذل ـــا، مضيف ـــر، تركي أزمي

لتوطيـــد الشـــراكات.”
البنيـــة  أن  إلـــى  أيضـــًا  الدراســـة  وخلصـــت 
ـــالج  ـــل ع ـــر أفض ـــة لتوفي ـــية الضروري األساس
إشـــعاعي لألطفـــال غيـــر كافيـــة أو غيـــر 
متاحـــة فـــي العديـــد مـــن مراكـــز العـــالج 
ذلـــك جهـــاز  العالـــم. ويشـــمل  حـــول 
األطفـــال،  ألجســـام  مناســـب  تثبيـــت 
التعافـــي  وغـــرف  التخديـــر  ومعـــدات 
بعـــد التخديـــر، وأماكـــن اللعـــب وتوافـــر 
ـــال  ـــة األطف ـــي رعاي ـــّرس ف ـــل متم ـــم عم طاق
واألخصائيـــن  واملمرضـــات  كاملمرضـــن 
االجتماعيـــن. وفضـــاًل عـــن ذلـــك، لوحـــظ وجـــود 
ـــاج الطـــب  ـــب، خصوصـــًا أن منه ـــي التدري قصـــور ف
ــعاعي  ــالج اإلشـ ــن العـ ــدان ال يتضمـ ــن البلـ ــد مـ ــي العديـ فـ
لألطفـــال، ُيضـــاف إلـــى ذلـــك أنَّ خبـــرة خريجـــي عـــالج األورام 

ــة . ــر أو معدومـ ــكاد ال ُتذكـ ــال تـ ــالج األطفـ ــي عـ ــعاع فـ باإلشـ
وقالـــت هوبكنـــز: »يجـــب أال ننظـــر إلـــى األطفـــال كبالغـــن صغـــار 
ــت  ــا.« وأضافـ ــّد ذاتهـ ــة بحـ ــة كاملـ ــم مجموعـ ــل هـ ــب، بـ فحسـ
اإلشـــعاعي ضروريـــة  للعـــالج  العاليـــة  اجلـــودة  إنَّ  قائلـــة 
ـــا أجســـام األطفـــال أكثـــر حساســـية لإلشـــعاع  خصوصـــًا أن خالي
ـــر خلطـــر  ـــدر أكب ـــم بق ـــا. وهـــذا يعّرضه بســـبب انقســـامها ومنوه
العـــوارض اجلانبيـــة املتأخـــرة التـــي قـــد تؤثـــر فـــي تعّلمهـــم 

ومنوهـــم.
ـــدان  ـــاعد البل ـــذه تس ـــات كه ـــز أن دراس ـــت هوبكن ـــّم أضاف ـــن ث وم
الســـرطان  الـــذي يشـــّكله  املتزايـــد  العـــبء  علـــى مكافحـــة 
خصوصـــًا لـــدى األطفـــال. »لقـــد حددنـــا الثغـــرات ونعلـــم اآلن 
أيـــن علينـــا تركيـــز اجلهـــود للمســـاعدة مبـــا يتجـــاوز توفيـــر 
ُهـــج املتعـــددة  املعـــدات الالزمـــة، كدعـــم التدريـــب علـــى النُّ

التخصصـــات إلدارة ســـرطان األطفـــال.”

أجرت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية دراسًة استقصائيًة استعرضت 
خدمات العالج اإلشعاعي لألطفال 

املصابني بالسرطان حول العالم، ووجدت 
الدراسة تفاوتًا في توافر اآلالت واملهنيني 
املؤهلني ، وأشارت أيضًا إلى املمارسات 
السريرية التي من شأنها حتسني معدالت 

جناة األطفال املصابني بالسرطان في 
البلدان املنخفضة الدخل.

حول العالم
استعرضت خدمات العالج اإلشعاعي 

لألطفال المصابين بالسرطان

يمكن 
استخدام اإلشعاع 
لعالج أورام الدماغ 
والعظام والكلى 

بشكٍل فّعال
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ــم  ــم حســب ظروفه ــات أكله ــم أوق اوال: تنظي
وعاداتهــم بحيــث تكــون بنفــس األوقــات 
لهــذا  الصحيــه  الفائــده  يــوم.  كل  تقريبــًا 
ب النزول الشــديد ملســتوى  التنظيــم هي جتنُّ
وجبتهــم  تأخــر  بحالــة  بدمهــم  الســكر 
الغذائيــه ممــا يؤثرعلــى نشــاطهم وصحتهــم 

علــى املديــات القصيــره والطويلــه. 
كمــا ان تأخيــر وجبتهــم الغذائيــه ســيدفعهم 
تســنح  حينمــا  كبيــره  وجبــه  لتنــاول 
العالــي  للصعــود  يــؤدي  ممــا  الفرصــه 
ــة  ــه أضــراره الصحي للســكر بدمهــم وهــذا ل
علــى  ســنأتي  التــي  واملســتقبلية  اآلنيــة 

ذكرهــا الحقــًا.

ــاول  ــاء تن ــام أثن ــِبع الت ــى الِش ــب الوصــول ال ــًا:  جتن ثاني
ــن :  ــيئن مهم ــم ش به ــذا ُيجنِّ ــام وه الطع

أ - الصعود الشديد للسكر بدمهم.
الــوزن ومــا يتبعــه مــن مشــاكل صحيــة  ب - زيــادة 
ــن  ــرحها وم ــاالت لش ــاج مق ــدى حتت ــدة امل ــرة وبعي قصي

أهمهــا االضــرار الصحيــة التاليــة: 
أ ـ صعوبــة أكثــر بالســيطره علــى مســتوى الســكر بالــدم 

وتنظيمــه ضمــن احلــدود الطبيعيــة أو مايقــرب منهــا. 
والدهــون  )الكوليســترول  الــدم  دهــون  زيــادة   - ب 
الثالثيــه( ومــا يتبــع ذلــك مــن زيــادة مخاطــر إرتفــاع 

القلــب.  وأمــراض  الــدم  ضغــط 
ــون  ــن يك ــاس الذي ــد الن ــًا عن ــل خصوص ج - آالم املفاص
ح )مــا ُيعــرف ب ال  قــوس القــدم عندهــم ضعيــف أو مســطَّ
لون نســبه كبيــره مــن البشــر. FLAT FOOT(  وهــْوالء يشــكِّ

ــار االطعمــة املناســبة  ــًا: حســن إختي ثالث
هــذه  عامــة  بصــوة  الســكري.  ملــرض 

االطعمــة املناســبة تشــمل علــى: 

قليلــة  دهــون  علــى  إحتواءهــا 
احليوانيــة  الدهــون  خصوصــًا 
ــم  ــل الغن ــي مث ــا حيوان ــي مصدره أي الت
ــوع  ــذا الن ــك ألن ه ــا. وذل ــر وغيره والبق
ع علــى زيــادة  مــن الدهــون ُتســاعد وتشــجِّ
والدهــون  )الكوليســترول  الــدم  دهــون 
الثالثيــة(. وإذا كان البــد مــن إضافة دهون 
لطبخــه أو أكلــه معينــه ففــي هــذه احلالــه 
تضــاف أي نــوع مــن الدهــون النباتيــه 
والشــائع منهــا هــو زيــت الــذره. لكــن أحســن أنــواع 
الدهــون النباتيــه للصحــه هــو زيــت الزيتــون خصوصــًا 
الِبِكــر أي احلاصــل مــن الَعصــَره األولــى للزيتــون. ويجــب 
ــب اإلكثــار مــن تنــاول املعجنــات  ــه الــى وجــوب جتنُّ أن ُننبِّ
والبســكت بأنواعــه املختلفــه وذلــك إلحتوائهــا علــى دهون 
ــو أن  ــبب ه ــا. والس ــة تصنيعه ــرط إلمكاني ــه كش ُمَهدَرج
ــر  ــى أكث ــه املهدرجــه مضــّره للصحــه حت الدهــون النباتي

ــده.  ــه بصــوره أكي ــن الدهــون احليواني م

الكربوهيــدرات  مــن  قليــل  علــى  احتواءهــا 
ــه  ــه والثنائي ــكريات االحادي ــال الس ــيطه مث البس
مثــل الســكر العــادي املســتعَمل لتحليــة الشــاي مثــال. 
ــا  ــون إمتصاصه ــذه الســكريات البســيطه يك ــك ألن ه وذل
مــن األمعــاء ســهاًل وســريعًا وبــذا يرتفــع مســتوى الســكر 
بالــدم ســريعًا وهــذا فيــه أضــرار آنيــه )يســبب الدوخــه( 

لمرضى السكري
توصيات عامه مفيده

التغذية العالجية

د. غامن صالح مهدي العتيبي

المصابون بمرض السكري يستفادون صحيًا من إتباع التوصيات الغذائية
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التغذية العالجية

ع  يســرِّ حيــث  مســتقبليه  وأضــرار 
ــب الشــراين. ــف وتصلُّ تليُّ

مــن  كثــره  علــى  إحتواءهــا 
بــة  امُلركَّ الكربوهيــدرات 
ــمر  ــز األس ــمر واخلب ــرز األس ــل ال )مث
املفضَلــن علــى األبيــض( الحتواءهمــا 
الغذائيــه  االليــاف  مــن  كثــره  علــى 
الصحيــه  بفوائدهــا  املعروفــه 
لعمليتــي  إبطاءهــا  أهمهــا  العديــده 
وبــذا  للطعــام  واالمتصــاص  الهظــم 
ــب الصعــود املفاجــئ او الســريع  جُتنِّ
للســكر بالــدم )وهــذا لــه أضــراره كمــا 
أســلفنا( وكذلــك تســاعد علــى تنشــيط 
عمــل األمعــاء لدفــع بقايــا الغــذاء غيــر 
وبــذا  خلــارج  الــى  للــدم  امُلمَتــص 
ــى  ــب اإلمســاك وعل ــى جتن ُتســاعد عل

الغــازات. وإنحصــار  ن  تكــوُّ

جتنــب اإلكثــار مــن تنــاول 
اللحــوم احلمــراء )مثــل حلــم 
الغنــم والبقــر( ألكثــر مــن مرتــن الــى 
ثــالث مــرات إســبوعيًا مــع مراقبــة 
ــل  ــدم بالتحالي ــن بال ــوة الهيموغلوب ق
املختبريــه. فــإن ُوجــد نقــص باحلديــد 

بالــدم فيستحســن تنــاول حبــة حديــد 
ضعيفــة التركيــز )حوالــي 25 الــى 30 
ــوب  ــاول حب ــدم تن ــًا وع ــم( يومي ملغ
 250 حتــوي  التركيز)احلبــه  قويــة 
االمســاك.  لتجنــب  ملغــم(  الــى 300 
إنَّ جَتّنــب اإلكثــار مــن تنــاول اللحــوم 
ــادة  ــب زي ــى جتن ــاعد عل ــراء يس احلم
بعــض  أثبتــت  كمــا  الــدم  دهــون 
فرصــة  إقاللــه  العلميــه  البحــوث 

الســرطان. أورام  نشــوء 

تنــاول  علــى  احلــرص 
عــن  اليقــل  مبــا  الســمك 
ــمك  ــًا الس ــبوعيًا خصوص ــن إس مرت
احلــاوي علــى دهــون كثيــره مثــل 
الســاردين وامَلَكريــل والهامــور بغيــة 
االوميغــا  دهــون  علــى  احلصــول 
لثبــوت فوائدهــا لصحــة  الثالثيــه 
وبقيــة  الشــراين  وشــبكة  القلــب 
أجهــزة اجلســم وغيرهــا مــن الفوائــد 
الصحيــه .كل ذلــك إضافــة للبروتــن 
الســمك  للحــم  النوعيــه  العالــي 

للصحــة.  املعروفــة  وفوائــده 
وقــد أثبتــت الكثيــر مــن البحــوث 
نهايــة  مــن  إبتــداًء  العلميــه 

ــف  ــاول مختل ــن تن ــار م اإلكث
غيــر  اخلضــروات  أنــواع 
واجلــزر  اخليــار  مثــل  املطبوخــة 
شــكل  علــى  وغيرهــا  والطماطــم 
علــى  رئيســيتن  لفائدتــن  ســلطات 
األقــل: كثــرة األليــاف الغذائيــه ومــا 
لهــا مــن فوائــد ســبق ذكرهــا وإلحتــواء 
ــر  ــى كثي ــر املطبوخــة عل اخلضــار غي
مــن الفيتامينــات التــي تتلــف بحــرارة 
الطبــخ وكذلــك إلحتــواء اخلضــار علــى 
ذلــك  وكل  املعدنيــة  االمــالح  بعــض 

مفيــد للصحــة.

يجــب  الرياضــة:  ممارســة 
الســكري  مريــض  علــى 
فيــه  تكــون  حيــاة  منــط  تبّنــي 
اساســيًا  جــزًء  الرياضــه  ممارســة 
ــي مبــا  ــه اليوم ــن نشــاطه وروتين م
ــن  ــًا م ــص ســاعه يومي ــن ن ــل ع اليق
املشــي الســريع أو الهرولــه امــا علــى 
ــري  ــزام اجل ــتعمال ح األرض او باس

الكهربائــي.  03

05
06

04

املاضــي  القــرن  مــن  الســبعينات 
الثالثيــه  االوميغــا  دهــون  فوائــد 
الكبيــره  الشــراين  جلــدران 
ــع أنحــاء اجلســم.  ــره بجمي والصغي
ــراين  ــب الش ــنِّ تصلُّ ــا ُتل ــث أنه حي
ــب  ن هــذا التصلُّ ــل ســرعة تكــوُّ وتقل
اإلصابــة  إحتماليــة  تقلــل  وبــذا 
يتبــع  ومــا  الــدم  ضغــط  بزيــادة 
ــون اجللطــات  ــن مخاطــر لتك ــك م ذل
ــو  ــذي ل ــب ال ــه ولتوســع القل الدموي
أو  هبــوط  الــى  فســيؤدي  إســتمر 

القلــب. فشــل 

احلــرص علــى تنــاول احلليــب 
االلبــان  مــن  ومنتجاتــه 
يحــوي  احلليــب  كــون  واالجبــان 
اجلــوده  عاليــة  حيوانيــه  بروتينــات 
كمــا يحــوي علــى كثيــر مــن الكالســيوم 
ــوة العظــام  ــم للصحــه خصوصــًا لق امله
ــل  ولصحــة ونشــاط العضــالت. ويفضَّ
إحتــواء احلليــب علــى نســبه قليلــه مــن 
الدهــون كــون دهــون احلليــب هــي دهون 
حيوانيــه فاإلكثــار منهــا تســاعد علــى 
زيــادة دهــون الــدم ومــا ينتــج عنــه مــن 

القلــب. وامــراض  الضغــط  ارتفــاع 
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العصبية والنفسية  

أهمية 

مـــن املمكـــن أن يســـاعدك االعتنـــاء بنفســـك علـــى 
ـــك  ـــي وحتســـن صحت ـــع الضغـــط العصب ـــم م التأقل
ـــا  ـــام خصوًص ـــر ه ـــو أم ـــدية، وه ـــية واجلس النفس
إن كانـــت لديـــك مســـؤوليات كبيـــرة مثـــل الدراســـة 
بالضغـــط  لـــك  تتســـبب  بوظيفـــة  العمـــل  أو 
العصبـــي أو كنـــت ترعـــى شـــخًصا كبيـــًرا فـــي 
الســـن أو ُتربـــي ابنـــك. ُيعـــد فهـــم احتياجاتـــك 
ـــة جـــزًءا ال يتجـــزأ  النفســـية واجلســـدية واملهني
إن  ألنـــك  بنفســـك،  االعتنـــاء  مـــن ممارســـة 
اســـتطعت فهـــم تلـــك االحتياجـــات ووضعهـــا 
فـــي املقـــام األول أحياًنـــا حينهـــا ستســـتطيع 
أن تعتنـــي بنفســـك وتـــؤدي مســـؤولياتك 
بشـــكٍل أفضـــل ، تعـــّد العنايـــة بالنفـــس مـــن 
األمـــور املهّمـــة التـــي يجـــب علـــى الشـــخص 
ـــى  ـــا عل ـــام به ـــا والقي ـــة تطبيقه ـــة كيفي معرف
ـــام بالنفـــس مـــن شـــأنه  أكمـــل وجـــه؛ فاالهتم
ـــس،  ـــة بالنف ـــن الثق ـــدًا م ـــان مزي ـــح اإلنس من
ـــًا  والســـعادة والراحـــة، ممـــا ينعكـــس إيجاب
علـــى ســـلوكياته وعالقاتـــه مـــع اآلخريـــن 

فـــي املجتمـــع. 

كيف تعتني بنفسك 
الراحـــة النفســـية: حتـــّدد موعـــدًا مـــع 
وقـــت  فـــي  املنّبـــه  بتعيـــن  نفســـك 
ـــام ببعـــض  ـــّم االســـتيقاظ للقي محـــدد، ث
ـــز  ـــرمي وتعزي ـــا كتك ـــي حتّبه ـــور الت األم
األهميـــة.  بعـــض  لنفســـك ومنحهـــا 
ـــك لبعـــض  ـــع محيط ـــع االتصـــال م اقط
الهواتـــف  بإقفـــال  وذلـــك  الوقـــت، 
ــارة  ــّرات زيـ ــدد مـ ــل عـ ــاًل، وتقليـ مثـ
البريـــد اإللكترونـــّي أو الفيســـبوك 
أو أي وســـيلة اجتماعيـــة أخـــرى 
ــر  للتوّقـــف عـــن االنشـــغال والتوّتـ
ــيًا  ــة مشـ ــي نزهـ ــب فـ ــم. اذهـ الدائـ
أي  دون  لوحـــدك  األقـــدام  علـــى 
مؤثـــرات خارجيـــة مـــن شـــأنها 
وتوّتـــر  ضغوطـــك  زيـــادة 
أعصابـــك، وذلـــك بالتواصـــل مـــع 
الطبيعـــة فقـــط، وأخـــذ نفـــٍس 
ــن  ــدًا عـ ــر بعيـ ــق، والتفكيـ عميـ
تفويـــض  اآلخريـــن.  تفاعـــل 
أشـــخاص للقيـــام ببعـــض املهـــام 

ــرة  ــن فكـ ــاد عـ ــك، واالبتعـ ــى عاتقـ ــع علـ ــي تقـ التـ
ــال دون وجـــود وقـــت  ــكّل األعمـ ــام بـ وجـــوب القيـ
لنفســـك. اســـتيقظ مبكـــرًا، وامنـــح نفســـك ســـاعة أو 
نصـــف ســـاعة إضافيـــة للتأّمـــل والتركيـــز؛ بهـــدف 
 تعزيـــز الطاقـــة ومنـــح النفـــس مزيـــدًا مـــن التفـــاؤل.

العناية بالنظافة الشخصية
ــن  ــص مـ ــًا للتخّلـ ــتحمام دومـ ــى االسـ ــظ علـ  حافـ
ــن  ــص مـ ــم، وللتخّلـ ــى اجلسـ ــم علـ ــرق املتراكـ العـ
روائـــح  كانـــت  ســـواء  فيـــه  العالقـــة  الروائـــح 
األطعمـــة أم دخـــان الســـجائر. اســـتخدم مزيـــل 
العـــرق حتـــت اإلبطـــن بعـــد جتفيفهمـــا جيـــدًا 
قبـــل النـــوم وبعـــد النـــوم للحصـــول علـــى أفضـــل 
النتائـــج. ارتـــدي األلبســـة الداخليـــة املصنوعـــة مـــن 
القطـــن؛ فهـــو ميتـــص العـــرق ويشـــّكل طبقـــة عازلـــة 
ـــزة  ـــاب محّف ـــن ثي ـــه م ـــا ترتدي ـــن م ـــن جســـمك وب ب
للعـــرق. اختـــر املالبـــس القطنيـــة واملريحـــة التـــي 
حتافـــظ علـــى حـــرارة اجلســـم، وابتعـــد عـــن تلـــك 
املصنوعـــة مـــن البوليســـتر والنايلـــون خصوصـــًا 
ــة التـــي  فـــي فصـــل الصيـــف. ابتعـــد عـــن األطعمـ
ترفـــع حـــرارة اجلســـم وتفـــرز روائـــح ســـيئة، مثـــل: 
ــور  ــتخدم العطـ ــارات. اسـ ــل والبهـ ــوم، والبصـ الثـ
قبـــل  طويلـــة  لفتـــرات  رائحتهـــا  تـــدوم  التـــي 
ـــّرات  ـــّدة م ـــنانك ع ـــف أس ـــزل. نّظ ـــن املن ـــك م خروج
ــك  ــك وأنفـ ــل يديـ ــرك، واغسـ ــر أظافـ ــًا، وقّصـ يوميـ

ووجهـــك عـــّدة مـــّرات يوميـــًا.

العناية بالصحة 
تنـــاول طعامـــًا منوعـــًا دون التركيـــز علـــى صنـــف 
دون اآلخـــر؛ فـــال ميكـــن حتقيـــق التـــوازن الغذائـــّي إاّل 
بتنـــاول مختلـــف األطعمـــة. تنـــاول األطعمـــة الغنيـــة 
بالكربوهيـــدرات واخلاليـــة مـــن الدهـــون، مثـــل: األرز، 
واخلبـــز والبطاطـــس؛ فهـــي تـــزّود اجلســـم بالطاقـــة 
ـــروات  ـــن اخلض ـــد م ـــاول املزي ـــة. تن ـــة الالزم الغذائي
والفواكـــه؛ نظـــرًا الحتوائهـــا علـــى األليـــاف والعديـــد 
ــوم  ــاول اللحـ ــة. تنـ ــة املهّمـ ــر الغذائيـ ــن العناصـ مـ
واألســـماك باعتـــدال؛ حيـــث ُينصـــح بتنـــاول الســـمك 
مّرتـــن إلـــى ثـــالث مـــّرات أســـبوعيًا وفـــي وجبـــات ال 
ـــا اللحـــوم فينصـــح بتناولهـــا  تتجـــاوز 70 غرامـــًا، أّم
ــر  ــبوعيًا. أكثـ ــرام أسـ ــاوز 600 غـ ــات ال تتجـ بكميـ
مـــن شـــرب املـــاء واملشـــروبات الطبيعيـــة اخلاليـــة 
ـــز  ـــدف تعزي ـــة به ـــارس الرياضي ـــكريات. م ـــن الس م

األعتناء بالنفس مع الضغوطات 

المرأة
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الـــدورة الدمويـــة فـــي اجلســـم ثالثـــن إلـــى ســـّتن 
الدوريـــة  الفحوصـــات  أجـــري  يوميـــًا.  دقيقـــة 
ـــة  ـــن وجـــود أي مشـــاكل صّحي ـــة للكشـــف ع الالزم

ــا. وعالجهـ

تغيير طريقة اللبس
 ُينصـــح بـــأن تتابـــع املـــرأة صيحـــات املوضـــة 
اجلديـــدة عـــن طريـــق متابعـــة املجـــالت التـــي 
ــى  ــّرأ علـ ــات، وأن تتجـ ــر الصيحـ ــرض آخـ تعـ
بتغييـــر  وأســـلوبه  لبســـها  منـــط  تغييـــر 
نوعيـــة املالبـــس التـــي ترتديهـــا، وجتديدهـــا 
بشـــكل دوري مبـــا يتماشـــى مـــع املوضـــة، 

ــكلها ــمها وشـ ــب جسـ ــا يناسـ ومبـ

التقليل من السّكريات 
ــتهالكهن  ــن اسـ ــاء مـ ــل النسـ ــب أن تقلـ يجـ
للســـكر لتأخيـــر ظهـــور التجاعيـــد، حيـــث 
تقـــول أســـتاذة األمـــراض اجللديـــة فـــي 
ـــو  ـــي ني ـــوالن ف ـــي جامعـــة ت ـــة الطـــب ف كلي
ــكر  ــارس: إّن السـ ــيا فـ ــز، باتريشـ أورليانـ
ـــات الكوالجـــن واإليالســـتن  يحـــّول جزيئ
مـــن أليـــاف لّينـــة وناعمـــة إلـــى أليـــاف 
مـــن  يقّلـــل  مّمـــا  وضعيفـــة،  جامـــدة 
فعالّيـــة هـــذه اجلزيئـــات فـــي احلفـــاظ 
ـــد. ـــن التجاعي ـــه م ـــد وحمايت ـــى اجلل عل

شرب املزيد من املاء
ــام  ــي عـ ــت فـ ــة ُأجريـ ــدت دراسـ  أوجـ
2011 أّن األشـــخاص الذيـــن يشـــربون 
أربعـــة أكـــواب أو أكثـــر مـــن املـــاء 
ــاع  ــًة الرتفـ ــل عرضـ ــم أقـ ــًا هـ يوميـ
ـــبة 21  ـــدم بنس ـــي ال ـــكر ف ـــبة الس نس
فـــي املئـــة مقارنـــًة بأولئـــك الذيـــن 
يشـــربون كوبـــن أو أقـــل مـــن املـــاء، 
أن  الوقـــت ميكـــن  مـــرور  ومـــع 
يـــؤدي ارتفـــاع الســـكر فـــي الـــدم 
ـــون  ـــن الده ـــد م ـــن املزي ـــى تخزي إل
فـــي اجلســـم، ال ســـّيما فـــي منطقـــة 
ــاء  ــك ُتنَصـــح النسـ ــن، لذلـ البطـ
ـــن  ـــة م ـــة ممكن ـــر كمي بشـــرب أكب
ـــاقتهّن. ـــى رش ـــاظ عل ـــاء للحف امل

النشاط اجلسدي 
ُينَصـــح بتحريـــك الـــدورة الدموّيـــة كّل يـــوم ملـــّدة 
ـــا بالركـــض، أو اجلـــري،  عشـــر دقائـــق علـــى األقـــل إّم
أو املشـــي الســـريع للحفـــاظ علـــى مظهـــر أكثـــر 
شـــبابًا، وللحفـــاظ علـــى ســـالمة وصحـــة الشـــعر 

واجللـــد.

تعاملى مع الضغط العصبي. 
ــذي  ــي الـ ــن الضغـــط العصبـ ــى مـ ــى أن تقللـ حاولـ
ـــون  ـــد تك ـــه؛ ق ـــى مع ـــك وتأقلم ـــه بحيات تتعرضـــن ل
ـــرض  ـــذي يتع ـــي ال ـــط العصب ـــببات الضغ ـــد مس أح
ــة أو  ــل أو الدراسـ ــط العمـ ــي ضغـ ــان هـ ــه اإلنسـ لـ
ـــرف  ـــب أن تع ـــك يج ـــرك، لذل ـــخص غي ـــاء بش االعتن
مـــا الـــذي تســـتطيع التحكـــم بـــه وهـــو رد فعلـــك 
جتـــاه ذلـــك الضغـــط العصبـــي، لذلـــك فـــإن ممارســـة 
بعـــض مترينـــات االســـترخاء ســـيزيد مـــن طاقتـــك 
وحتفيـــزك وقدرتـــك علـــى اإلنتـــاج. إليـــك بضعـــة 
طـــرق لتســـاعدك علـــى تقليـــل الشـــعور بالضغـــط 

العصبـــي.
ــاح كل  ــة صبـ ــى 30 دقيقـ ــن 5 إلـ <  تخصيـــص مـ

للهدوء والتأمـــل. يـــوم 
ــك  ــض عينيـ ــادئ وأغِمـ ــكان هـ ــن مـ ــث عـ <  البحـ
ـــا  ـــهًدا هادًئ ـــل مش ـــك لتتخي ـــتخدم كل حواس واس
ويبعـــث على االســـترخاء. ميكنـــك أن تختـــار 
مكاًنـــا ذي معنـــى بالنســـبة إليـــك وُيهـــدئ مـــن 

ــاًل. ــك فعـ أعصابـ
التدريجـــي  االســـترخاء  متريـــن  جتربـــة    >
للعضـــالت حيـــث تشـــّد عضـــالت جســـدك ثـــم 

ترخيهـــا واحـــدة تلـــو األخـــرى.
ممارسة التنفس العميق.

< كتابة يومياتك.
< االستحمام مباء دافئ.

< ادعم نفسك لفظًيا.
ـــك  ـــي لنفس ـــأن تقول ـــا ب ـــك وادعميه عى نفس ـــِجّ < ش
ـــة  ـــة وإيجابي ـــة قوي ـــر جمل ـــة واخت ـــاًل إيجابي ُجَم

ـــخصيتك.  ـــل ش ومُتِثّ
< “أستطيع أن أفعل ذلك”.

< “أنا أؤمن بقدراتي”.
لها”. < “أنا أحب نفسي وأتقَبّ
< “أنا أفعل كل ما بوسعي”.

< “ستمر تلك األزمة كما مر غيرها”.

المرأة
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طفلك

ــي،  ــر األّولـ ـــن العنصـ ـــع DHA م ــر تصني ــن للبشـ ميكـ
حامـــض ألفا-لينولينيـــك، وهـــو حامـــض دهنـــي إساســـي 
ــًا ال تنتـــج  مـــن مجموعـــة أوميجـــا3-. ومـــع ذلـــك فأحيانـ
أجســـامنا DHA مبـــا يكفـــي لتلبيـــة إحتياجاتنـــا، ممـــا يجعـــل 
مـــن الضـــروري أن نتناولـــه جاهـــزًا مباشـــرة مـــن خـــالل 

الغـــذاء.
ويكـــون هـــذا ذو أهميـــة خاصـــة خـــالل الســـنوات 
علـــى  قدرتنـــا  تكـــون  عندمـــا  احليـــاة،  مـــن  األولـــى 
ــالل  ــوغ، وخـ ــن البلـ ــي سـ ــا فـ ــل منهـ ــق الــــ DHA أقـ تخليـ
الدهنـــي  احلامـــض  هـــذا  يســـتخدم  الفتـــرة  هـــذه 
مختلفـــة. جســـدية  بنيـــات  تكويـــن  و  نضـــج   فـــي 

يوجـــد DHA بكّميـــات كبيـــرة فـــي حليـــب األم، لـــذا عندمـــا 
يتغـــّذى الّرضـــع علـــى الرضاعـــة الطبيعيـــة يحصلـــون علـــى 

ـــليم. ـــو الس ـــان النم ـــة لضم ـــة الضروري ـــات اليومي الكّمي

ننصـــح  الطبيعيـــة،  الرضاعـــة  تعـــّذر  حالـــة  فـــي 
ـــى  ـــذي يحتـــوي علـــى DHA عل ـــال ال بإســـتعمال حليـــب األطف
ـــات  ـــه بكّمي ـــوي علي ـــة حتت ـــدمي أغذي ـــك تق ـــى ميكن ـــل حت األق

ــار البيـــض. ــة و صفـ ــماك الزيتيـ ــل األسـ ــر، مثـ أكبـ
األوروبيـــة  الغـــذاء  ســـالمة  هيئـــة  توصـــي 

ــا بـــن عمـــر 2 إلـــى 18 ســـنة  بـــأن األطفـــال مـ
ـــة أو وجبتـــن  ـــل وجب ـــى األق يســـتهلكون عل

ــبوعيًا و هـــو  ــة أسـ مـــن األســـمك الزيتيـ
 EPA + ــا يعـــادل 250 مجـــم مـــن الــــ مـ

DHA يوميـــًا.

كم يحتاج طفلي من الكالسيوم؟
إعتمـــادًا علـــى أعمارهـــم، فاألطفـــال 

يحتاجـــون كميـــة معينـــة مـــن الكالســـيوم 
ـــي  ـــًا. الكالســـيوم هـــو معـــدن ضـــروري ف يومي

ــي  ــوي فـ ــه حيـ ــر أنـ ــاة، غيـ ــل احليـ ــع مراحـ جميـ
ــنان واألداء  ــّون األسـ ــو و تكـ ــث الّنمـ ــة، حيـ ــرة الطفولـ فتـ
اجليـــد للجهازيـــن العصبـــي والعضلـــي ميكـــن أن يتأّثـــروا 

حتـــى ولـــو كان الّنقـــص فـــي الكالســـيوم طفيفـــًا جـــدًا.

يتـــم تخزيـــن %98 مـــن الكالســـيوم الـــذي نتناولـــه 
فـــي األســـنان والعظـــام. مبـــا أن عظـــام األطفـــال فـــي منـــّو 
مســـتمر، فهـــم يحتاجـــون إلـــى إمـــداد متواصـــل مـــن هـــذا 
املعـــدن، غيـــر أن الكّميـــة املنصـــوح بهـــا تختلـــف حســـب 

الّســـن.

من 0 إلى 6 أشهر
فـــي  الكالســـيوم  مـــن  تكفـــي كّميـــة 200 مليجـــرام 
اليـــوم. إذا كان الطفـــل يتغـــذى علـــى الرضاعـــة الطبيعيـــة 
فليـــس هنـــاك داعـــي أن تقلقـــي فحليـــب األم يـــزّود الطفـــل 
بـــكل إحتياجاتـــه مـــن الكالســـيوم، وإذا كنـــت تغّذينـــه 
ـــك  ـــن أن طفل ـــد م ـــوف يتأك ـــال س ـــب األطف ـــة، فطبي بالرّضاع
ـــق  ـــن الكالســـيوم عـــن طري ـــة م ـــة الكافي ـــى الكمي يحصـــل عل
ـــه  ـــن أن ـــم م ـــب )بالّرغ ـــن احللي ـــة م ـــه اليومي ـــي وجبات إجمال
ــادات  ــى إرشـ ــوع إلـ ــاب بالرجـ ــام باحلسـ ــهل القيـ ــن الّسـ مـ
ـــى أن  ـــاه إل ـــب(. يجـــب اإلنتب ـــة احللي ـــى بطاق اإلســـتعمال عل
األطفـــال اخلـــّدج، عـــادة مـــا يحتاجـــون إلـــى كّميـــات أكبـــر 

مـــن الكالســـيوم.

من 6 أشهر إلى سنة
الكّميـــة  هـــي  اليـــوم  مليجـــرام/   270
ــل  ــن يحصـ ــذه الّسـ ــي هـ ــا. فـ ــى بهـ املوصـ
مـــن  إحتياجاتهـــم  علـــى  األطفـــال 
ـــب  ـــن حلي الكالســـيوم بشـــكل أساســـي م
األم إذا كانـــوا مســـتمرون فـــي الرضاعـــة 
حليـــب  تركيبـــة  مـــن  أو  الطبيعيـــة 
ـــن  ـــداًء م ـــه. إبت ـــذي يتناولون ـــال ال األطف
عمـــر 10 أشـــهر، عندمـــا ميكـــن إدراج 
ـــي )شـــرط أن  ـــم الغذائ ـــي نظامه ـــادي ف الزب
ينصـــح بـــه طبيـــب األطفـــال(، يصبـــح حينهـــا 

ــتويات. ــك املسـ ــى تلـ ــول إلـ ــهل الوصـ ــن السـ مـ

ابتداًء من السنة
ــالث  ــام الثـ ــة إمتـ ــى غايـ ــن وإلـ ــذه الّسـ ــن هـ ــداءا مـ ابتـ

مــن  السلســلة  طويــل  التشــبع  عــدم  متعــدد  دهنــي  حامــض  هــو   )DHA( الدوكوساهيكســانويك  حمــض 
ألنــه  األطفــال  تغذيــة  فــي  أساســي  وهــو  البحريــة  األغذيــة  فــي  خاّصــة  يوجــد  أوميجــا-3.  مجموعــة 
الطبيعيــة  الرضاعــة  الّدمــاغ.  بنيــات  فــي  عاليــة  بتركيــزات  ويوجــد  البصــر  وظيفــة  تطــّور  فــي  يســاهم 
إســتعمال حالــة  وفــي   ،  DHA مــن  مناســبة  كّميــة  علــى  األطفــال  حصــول  لضمــان  خيــار  افضــل  هــي 

.DHA تركيبة حليب لألطفال، إختاري منتج غني في الـ 

حمض 
الدوكوساهيكسانويك 

DHA, أساسي 
خالل السنوات 

األولى

أحماض ومغذيات ضرورية
يحتاجها طفلك في شهوره األولى 

تساعده في بناء جسمه
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طفلك

ـــن  ـــر م ـــى أكث ـــك إل ـــاج طفل ســـنوات، يحت
500 مليجـــرام مـــن الكالســـيوم يوميـــًا. 
مـــن املهـــم أن تكـــون هـــذه الكّميـــة يومّيـــة 
ألنـــه فـــي هـــذه الّســـن ال ميكـــن تعويـــض 
ـــوم  ـــي ي ـــا ف ـــب تناوله ـــي يج ـــة الت الكّمي
مـــن خـــالل يـــوم آخـــر. لهـــذا، تأّكـــدي مـــن 
أن طفلـــك يتنـــاول كل يـــوم كأســـًا كبيـــرًا 
ـــادي أو  ـــن الزب ـــب أو بعـــض م ـــن احللي م
قطعـــة جـــن أو بعـــض مـــن الكاســـترد، 
ـــب  ـــه ال يج ـــر أن ـــال. غي ـــبيل املث ـــى س عل
ـــد  ـــزوم: فالعدي ـــن الل ـــادة ع ـــي زي أن تقلق
الســـبانخ  مثـــل  اخلضـــروات  مـــن 
املعـــدن. بهـــذا  غنيـــة  البروكولـــي   و 
تذّكـــري بـــأن اجلســـم يحتـــاج كميـــة 
مناســـبة مـــن فيتامـــن د حتـــى يتـــم 
د  )فيتامـــن  الكالســـيوم  إمتصـــاص 
ــماك  ــار البيـــض، األسـ ــد فـــي صفـ يوجـ

الزيتيـــة واجلـــن(.

ــى  ــّد األدنـ ــى أّن احلـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ جتـ
ـــي  ـــال ف ـــه لألطف ـــه من ـــب تناول ـــذي يج ال
عمـــر املدرســـة هـــو 600 وحـــدة عامليـــة 

ــًا. يومّيـ
ــاب  ــى إكسـ ــز علـ ــح بالتركيـ  ُينَصـ
ــًة  ــاٍت غذائّيـ ــاداٍت وممارسـ ــال عـ األطفـ
ـــى عـــالج مشـــاكل  ـــة إل ـــًة، باإلضاف صحّي
الطفـــل الســـلوكّية، مثـــل: الصعوبـــة 
فـــي مضـــغ الطعـــام أو بلِعـــه، مّمـــا 
قـــد يؤثـــر ســـلبًا فـــي كميـــة اســـتهالك 
ـــة، كمـــا يجـــب اتبـــاع  الســـعرات احلرارّي
نظـــام غذائـــي متـــوازن ومتنـــّوع: يكـــون 
ذلـــك بتقســـيم الطعـــام إلـــى ثـــالث 
وجبـــات رئيســـّية، وثـــالث وجبـــات 
خفيفـــة موّزعـــة علـــى مـــدار اليـــوم، 
بحيـــث تكـــون املـــدة بـــن الوجبـــات مـــن 
ــن  ــاعات، ومـ ــالث سـ ــى ثـ ــاعتن إلـ سـ
ــات  ــات الوجبـ ــد أوقـ ــدًا حتديـ ــّم جـ املهـ

فيتامينات لزيادة الوزن 
هنـــاك فيتامينـــات يحتاجهـــا األطفـــال 
ـــوزن؛  ـــي ال ـــص ف ـــن نق ـــون م ـــن يعان الذي
ولتحســـن الشـــهية لديهـــم، واإلقبـــال 
علـــى تنـــاول الطعـــام بكمّيـــات متّدهـــم 
التـــي  الغذائيـــة  العناصـــر  بجميـــع 
يحتاجـــون إليهـــا لزيـــادة الـــوزن والنمـــّو 
بشـــكل طبيعـــي، ومـــن األمثلـــة علـــى 
هـــذه الفيتامينـــات فيتامـــن ب12: ُيعـــَرف 
دعـــم  علـــى  )ويعمـــل  بالكوباالمـــن 
ـــة،  ـــراء والطاق ـــدم احلم ـــات ال ـــاج كري إنت
ـــه يحافـــظ علـــى صحـــة  باإلضافـــة إلـــى أَنّ
ــه  ــؤّدي نقصـ ــد يـ ــون، وقـ ــد والعيـ الكبـ
الشـــهية؛  فقـــدان  إلـــى  اجلســـم  فـــي 
مّمـــا ُيعيـــق قـــدرة الطفـــل علـــى تنـــاول 
كمّيـــة كافيـــة مـــن الســـعرات احلراريـــة 
ـــود  ـــو موج ـــوزن ، وه ـــادة ال ـــة لزي الالزم

شـــهّية  تفســـد  ال  بحيـــث  اخلفيفـــة 
ـــات  ـــى الوجب ـــة عل ـــن األمثل ـــل، وم الطف
اخلفيفـــة الصحيـــة: اخلضـــار والفواكـــه، 
واللـــن، واجلـــن، والبيـــض املســـلوق، 
وزبـــدة الفـــول الســـوداني. االهتمـــام 
بالبيئـــة احمليطـــة بالطفـــل أثنـــاء أوقـــات 
الطعـــام: مـــن املهـــّم جـــدًا أن تكـــون 
ـــون  ـــث يك ـــًة؛ بحي ـــل مريح جلســـة الطف
ـــه بإمســـاك  ـــًا، والســـماح ل رأســـه مرتفع
ـــا جتـــدر  ـــرده، كم ـــه مبف ـــام وتناول الطع
اإلشـــارة إلـــى أّن تنـــاول الطفـــل للطعـــام 
ـــّجعه  ـــد يش ـــة ق ـــراد العائل ـــي أف ـــع باق م
ـــدة.  ـــة جي ـــادات غذائي ـــاب ع ـــى اكتس عل
إبعـــاد األطفـــال عـــن األطعمـــة التـــي 
ـــة عاليـــة  حتتـــوي علـــى ســـعرات حرارّي
فهـــي أطعمـــة عاليـــة احملتـــوى مـــن 
الســـعرات احلراريـــة، وال حتتـــوي علـــى 
أّيـــة عناصـــر غذائيـــة مهّمـــة، ومـــن هـــذه 

بالدجـــاج،  احليوانيـــة  املصـــادر  فـــي 
واجلمبـــري،  احلمـــراء،  واللحـــوم 
ومنتجـــات األلبـــان، والبيـــض، باإلضافـــة 
إلـــى األســـماك الغنّيـــة بالزيـــوت ، كمـــا 
ـــاء العظـــام،  أن فيتامـــن د: يدخـــل فـــي بن
وتنظيـــم عمـــل الِكلـــى، باإلضافـــة إلـــى 
ــاعد علـــى امتصـــاص كٍلّ مـــن:  أّنـــه يسـ
واملغنيســـيوم،  والكالســـيوم،  الزنـــك، 
 ، أ  وفيتامـــن  والفســـفور،  واحلديـــد، 
ــي  ــلبًا فـ ــن د سـ ــص فيتامـ ــؤدي نقـ ويـ
والعناصـــر  الفيتامينـــات  امتصـــاص 
املعدنّيـــة ســـالفة الذكـــر، مّمـــا يـــؤّدي 
إلـــى فقـــدان الشـــهية والشـــعور بالتعـــب، 
ـــو  ـــن د ه ـــم بفيتام ـــب امُلدَعّ ـــّد احللي وُيع
أحـــد أهـــم املصـــادر الرئيســـية لهـــذا 
الفيتامـــن، وميكـــن احلصـــول عليـــه 
أيضـــًا عنـــد تنـــاول الســـمك، والبيـــض، 
كمـــا  الشـــمس،  ألشـــعة  والتعـــّرض 

ـــات  ـــى كمي ـــوي عل ـــي حتت ـــة  الت األطعم
ـــروبات  ـــل: املش ـــكر، مث ـــن الس ـــرة م كبي
الغازيـــة، واحللويـــات. األطعمـــة التـــي 
حتتـــوي علـــى كميـــات كبيـــرة مـــن 
الدهـــون والزيـــوت، مثـــل: الوجبـــات 
امُلكّمـــالت  والشـــيبس.  الســـريعة، 
الغذائيـــة لزيـــادة وزن األطفـــال تنصـــح 
منّظمـــات الصّحـــة العاملّيـــة بتزويـــد 
أعمارهـــم  تتـــراوح  الذيـــن  األطفـــال 
ــن  ــن: فيتامـ ــكٍلّ مـ ــهر بـ ــن 6-5 أشـ بـ
علـــى  ج،  وفيتامـــن  د،  وفيتامـــن  أ، 
شـــكل محلـــول ُيؤَخـــذ عـــن طريـــق 
ـــال الذيـــن يعانـــون  ـــم؛ خاّصـــًة لألطف الف
ــى  ــوزن . . أحرصـ ــي الـ ــص فـ ــن نقـ مـ
ـــات  ـــع املغذي ـــك بجمي ـــد طفل ـــى تزوي عل
املطلوبـــة التـــي تدعـــم وزنـــه فـــي بدايـــة 
منـــوه ألن هـــذه املرحلـــة هـــي مرحلـــة 

ــمه .  ــاءه جلسـ بنـ
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وحـــرم  البيـــع  أحـــل  وتعالـــى  ســـبحانه  اهلل 
ِذيـــَن  الربـــا، فـــي قولـــه ســـبحانه وتعالـــى: »الَّ
َيُقـــوُم  َكَمـــا  ا  ِإلَّ َيُقوُمـــوَن  َلا  َبـــا  الرِّ َيْأُكُلـــوَن 
ِلـــَك  ـــْيَطاُن ِمـــَن اْلَمـــسِّ - َذٰ ُطـــُه الشَّ ـــِذي َيَتَخبَّ الَّ
ــلَّ  ــا - َوَأَحـ َبـ ــُل الرِّ ــُع ِمْثـ ــا اْلَبْيـ َمـ ــوا ِإنَّ ــْم َقاُلـ ُهـ ِبَأنَّ
ـــٌة  ـــاَءُه َمْوِعَظ ـــا - َفَمـــن َج َب َم الرِّ ـــرَّ ـــَع َوَح ـــُه اْلَبْي اللَّ
ـــِه َفانَتَهـــٰى َفَلـــُه َمـــا َســـَلَف َوَأْمـــُرُه ِإَلـــى  بِّ ـــن رَّ مِّ
ـــاِر - ُهـــْم  ـــَك َأْصَحـــاُب النَّ ِئ ـــاَد َفُأوَلٰ ـــْن َع ـــِه - َوَم اللَّ
ـــُدوَن«، ومـــن يأكلـــون الربـــا يعترضـــون  ِفيَهـــا َخاِل
ـــة هـــؤالء  ـــن عاقب ـــى أمـــر حرمـــه اهلل، واهلل بي عل
فقـــال عنهـــم أنهـــم يـــوم البعـــث ســـيقوموا 
ـــن  ـــيطان م ـــه الش ـــذي يتخبط ـــروع ال ـــل المص مث

المـــس.

تعريف الربا
مفهوم الربا فـــى اإلســـالم بشـــكل مختصـــر، إن الربـــا 
فـــى حقيقتـــه يتمثـــل فـــى صورتـــن، األولـــى منهـــا هـــو 
اشـــتراط الزيـــادة علـــى املـــال فـــى بدايـــة املعاملـــة، كأن 
يســـلف شـــخصا غيـــره مـــا ال ويشـــترط عليـــه فـــى 
البدايـــة أن يحصـــل علـــى زيـــادة محـــددة عنـــد الســـداد.
ــادة  ــتراط الزيـ ــى اشـ ــة هـ ــورة الثانيـ ــاف أن الصـ وأضـ

عنـــد العجـــز عـــن الســـداد، كأن يســـلف شـــخصا غيـــره 
ـــت الســـداد  ـــى وق ـــد ســـداد، ويأت ـــى موع ـــان عل ـــا ال يتفق م
ــماح  ــب السـ ــن فيطلـ ــداد الديـ ــن سـ ــن عـ ــز املديـ فيعجـ
لفتـــرة أخـــرى ويوافـــق الدائـــن بشـــرط الزيـــادة علـــى 

املـــال بنســـبة معينـــة.
حكم الربا في اإلسالم

ــنة  ــرمي والّسـ ــرآن الكـ ــي القـ ــرة فـ ــوص كثيـ وردت نصـ
ــى  ــة علـ ــاره العظيمـ ــا وأخطـ ــن الّربـ ــّذر مـ ــة حتـ الّنبويـ
املجتمـــع، وآثـــاره، ومنهـــا: قـــال اهلل ســـبحانه وتعالـــى: 
ـــِذي  بـــا ال َيُقوُمـــوَن إاِّل َكَمـــا َيُقـــوُم اَلّ ِذيـــَن َيْأُكُلـــوَن الِرّ »اَلّ
ـــا  َ ُهـــْم َقاُلـــوا إمَِنّ ـــْيَطاُن ِمـــَن امْلَـــِسّ َذلِـــَك ِبَأَنّ ُطـــُه الَشّ َيَتَخَبّ
ـــْن  ـــا َفَم ب َم الِرّ ـــَرّ ـــَع َوَح ُ اْلَبْي ـــَلّ اهلَلّ ـــا َوَأَح ب ـــُل الِرّ ـــُع ِمْث اْلَبْي
ـــُرُه  ـــَلَف َوَأْم ـــا َس ـــُه َم ـــى َفَل ـــِه َفاْنَتَه ـــْن َرِبّ ـــٌة ِم ـــاَءُه َمْوِعَظ َج
ـــاِر ُهـــْم ِفيَهـــا  ِ َوَمـــْن َعـــاَد َفُأوَلِئـــَك َأْصَحـــاُب الَنّ إَِلـــى اهلَلّ
ـــا  ـــه ســـبحانه: »َوَم ـــُدوَن«، ســـورة البقـــرة،275 ، وقول َخالِ
ـــاِس َفـــال َيْرُبـــو  آَتْيُتـــْم ِمـــْن ِرًبـــا لَِيْرُبـــَو ِفـــي َأْمـــَواِل الَنّ
 ِ ِ َوَمـــا آَتْيُتـــْم ِمـــْن َزَكاٍة ُتِريـــُدوَن َوْجـــَه اهلَلّ ِعْنـــَد اهلَلّ

َفُأوَلِئـــَك ُهـــُم امْلُْضِعُفـــوَن«، ســـورة الـــّروم، 39.
وعـــن جابـــر - رضـــي اهلل عنـــه - قـــال: »لعـــن رســـول 
اهلل صّلـــى اهلل عليـــه وســـّلم: آكل الّربـــا، وموكلـــه، 
وكاتبـــه، وشـــاهديه«، وقـــال: هـــم ســـواء. رواه مســـلم، 

وعـــن ســـمرة بـــن جنـــدب - رضـــي اهلل عنـــه - قـــال: قـــال 
ـــن  ـــة رجل ـــت الليل ـــّلم: »رأي ـــه وس ـــى اهلل علي ـــي صّل الّنب
ـــى  ـــا حت ســـة، فانطلقن ـــى أرض ُمَقَدّ ـــي إل ـــي فأخرجان أتيان
أتينـــا علـــى نهـــر مـــن دم فيـــه رجـــل قائـــم، وعلـــى وســـط 
ـــذي  ـــل ال ـــل الرج ـــارة، فأقب ـــه حج ـــن يدي ـــل ب ـــر ورج النه
ــر  ــإذا أراد أن يخـــرج رمـــى الرجـــل بحجـ ــر، فـ ــي النهـ فـ
فـــي فيـــه، َفـــُرَدّ حيـــث كان فجعـــل كلمـــا جـــاء ليخـــرج 
ــا  ــت: مـ ــا كان، فقلـ ــع كمـ ــر فيرجـ ــه بحجـ ــي فيـ ــى فـ رمـ
هـــذا؟ فقـــال: الـــذي رأيتـــه فـــي النهـــر آكل الّربـــا«، رواه 

البخـــاري.

أنواع الربا
ُقّســـم العلمـــاء الربـــا إلـــى عـــدة أنـــواع وهـــي علـــى الّنحـــو 

التالـــي:
األول: ربـــا الفضـــل وهـــو: الّزيـــادة فـــي مبادلـــة مـــال ربـــوّي 

مبـــال ربـــوّي آخـــر مـــن نفـــس جنســـه.
ـــه، أّن رســـول  ـــي ســـعيد اخلـــدري رضـــي اهلل عن ـــن أب فع
اهلل - صّلـــى اهلل عليـــه وســـّلم - قـــال: »ال تبيعـــوا 
ــا  ــفوا بعضهـ ــل، وال َتشـ ــاًل مبثـ ــب، إال مثـ ــب بالّذهـ الّذهـ
ْثـــٍل،  علـــى بعـــض، وال تبيعـــوا الـــَوِرق بالـــوِرق إال ِمْثـــاًل مِبِ
وا بعضهـــا علـــى بعـــض، وال تبيعـــوا منهـــا  وال َتشـــُفّ
غائًبـــا بناجـــز« رواه البخـــاري واملقصـــود بالّناجـــز أي 

احلاضـــر، وبالغائـــب أي مـــا هـــو مؤّجـــل.

ـــر القبـــض  ـــا النســـيئة وهـــو: هـــو تأخي ـــى: رب ـــوع الثان والن
ــل،  ــا الفضـ ــة ربـ ــي علـ ــا فـ ــن اتفقـ ــع كّل جنسـ ــي بيـ فـ
ــه  ــوي بجنسـ ــع الّربـ ــو: بيـ ــيئة هـ ــا الّنسـ ــل أّن ربـ وقيـ
نســـيئًة، وقيـــل هـــو أيًضـــا: هـــو تأخيـــر القبـــض فـــي 
ـــن  ـــن جنســـه أو م ـــوي، ســـواًء أكان م ـــوي بالّرب ـــع الّرب بي

غيـــر جنســـه، إذا اتفقـــا فـــي العلـــة.
ـــرة،  ـــة بكث ـــام اجلاهلّي ـــي أّي ـــيئة ف ـــا الّنس ـــتهر رب ـــد اش وق
ـــن  ـــره م ـــه لغي ـــع مال ـــوم بدف ـــم يق ـــث كان الواحـــد منه حي
ــدر  ــذ قـ ــوم بأخـ ــى أن يقـ ــك علـ ــل، وذلـ ــى أجـ ــاس إلـ الّنـ
معـــّن منـــه فـــي كّل شـــهر، فـــي حـــن يبقـــى رأس املـــال 
ـــي  ـــه، وف ـــرأس مال ـــه ب ـــه يطالب ـــإذا حـــّل فإّن ـــه، ف ـــى حال عل
ـــه يزيـــد فـــي احلـــّق واألجـــل. حـــال تعـــّذر عليـــه أداؤه، فإّن

ــيًئا  ــع شـ ــو: أن يبيـ ــة وهـ ــع العينـ ــث: بيـ ــوع الثالـ والنـ
مه إلـــى املشـــتري، ثـــّم  مـــن غيـــره بثمـــن مؤّجـــل وُيســـِلّ
ـــك  ـــن ذل ـــّل م ـــد أق ـــن نق ـــن بثم ـــض الّثم ـــل قب ـــتريه قب يش

القـــدر.
فعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اهلل عنهمـــا قـــال: ســـمعت رســـول 
اهلل - صّلـــى اهلل عليـــه وســـّلم - يقـــول: »إذا تبايعتـــم 
ــّزرع،  ــم بالـ ــر، ورضيتـ ــاب البقـ ــذمت أذنـ ــة، وأخـ بالعينـ
ـــى  ـــه حت ـــم ُذاًلّ ال ينزع ـــاد، ســـّلط اهلل عليك ـــم اجله وتركت

ترجعـــوا إلـــى دينكـــم« رواه أبـــو داوود.
وأشـــار إلـــى عـــدم جـــواز بيـــع العينـــة مجموعـــة مـــن 
العلمـــاء، منهـــم: اإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس، واإلمـــام أحمـــد، 
ـــافعية. ـــن الّش ـــض م ـــة، وبع ـــة، والهادوّي ـــو حنيف ـــام أب واإلم

الفرق بني الربا واملرابحة
ذكر العلماء فروًقا بن بيع املرابحة والربا: 

أواًل: املرابحة 
ـــي حـــن  ـــادة والنقصـــان، ف ـــا الزي ـــع ســـلعة يجـــوز فيه بي
أن الربـــا عمليـــة قـــرض بزيـــادة تـــرد علـــى النقـــود فقـــط؛ 
وذلـــك ألن النقـــود وســـيلة فـــي اإلســـالم وليســـت ســـلعة، 
فـــي حـــن أن االقتصـــاد الرأســـمالي يعتبـــر النقـــود 

ســـلعة.

ثانًيا: البائع في املرابحة 
شـــتري الســـلعة ويقبضهـــا وتدخـــل فـــي ضمانـــه، ثـــم 
يبيعهـــا املشـــتري منـــه نقـــًدا أو باألقســـاط؛ ولـــذا فإنـــه 
ـــل أن  ـــتراه قب ـــذي اش ـــيء ال ـــن الش ـــؤولية ع ـــل املس يتحم
ـــو  ـــي فه ـــا املراب ـــاه، أم ـــلمه إي ـــتري ويس ـــى املش ـــه إل يبيع
يقـــرض غيـــره كـــي يشـــتري مـــا يحتاجـــه بنفســـه، وال 
يشـــتري املرابـــي هـــذا الشـــيء وال يتملكـــه وال يدخـــل فـــي 

ـــًدا. ـــه أب ـــؤولية عن ـــة مس ـــل أي ـــه، وال يتحم ضمان

ثالثا: املرابحة اإلسالمية 
بيـــع يتـــم فيـــه تـــداول ســـلعة معينـــة، وفـــي هـــذا حتريـــك 
ـــر  ـــو تأجي ـــا فه ـــا الرب ـــع، أم ـــي املجتم ـــة االقتصـــاد ف لعجل

ـــَق، وتعطيـــل حلركـــة االقتصـــاد. مجـــرد للن

روحانيات

ما حكم الربا في اإلسالم؟ 
الربا وخطره
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رياضة

تعديالت نظام اتحاد الكرة هايدو كان تطلق بطولة 
شملت العدد والرئاسة واألمانة العامة حراس المرمى

كأس  بطولــة  بطولــة  انطلقــت 
املرمــى ضمــن  حلــراس  كان  هايــدو 
املتعــددة  الرياضيــة  الفعاليــات 
احلملــة  تقيمهــا  التــي  واملتنوعــة 
الوطنيــة للتوعيــة مبــرض الســرطان 
هايــدو  أكادمييــة  وتنظمهــا  )كان( 
هــذه  شــهدت  حيــث   ، الرياضيــة 
البطولــة مشــاركة جميلــة ونديــة بــن 
جميــع حــراس املرمــى املشــاركن فــي 
لــكل حــارس  كان  ، حيــث  البطولــة 
مشــارك فريــق مكــون من العبــن اثنان 
أحدهمــا لتســديد الطــاوالت واآلخــر 
 ، الترجيحيــة  الضربــات  لتســديد 
انطلقــت البطولــة مبشــاركة 21 فريــق 
واختتمــت بنهائــي مميــز جمــع بــن 
فريــق بــدر العنــزي وفريــق نــواف 
الشــمري ، واســتمر النهائــي بالتعــادل 
ــى أن  ــة إل ــرة طويل ــن لفت ــن الفريق ب
أنصــف احلــظ فريــق نــواف الشــمري 
الــذي فــاز بلقــب بطولــة حــراس مرمــى 

)كان(.  هايــدو 

علــى  باجلملــة  تعديــالت  أجريــت 
النظــام األساســي الحتــاد الكــرة، 
مجلــس  اعضــاء  بينهــا  مــن 
العــام  األمــن  وتفــرغ  اإلدارة، 

عــدد  حتديــد  وعــدم  لعملــه، 
مرشــحي األنديــة فــي االنتخابــات. 

وشــهد اجتمــاع اجلمعيــة العموميــة 
ــى  ــرات عل ــن التغي ــد م ــراء العدي إج

تعديــل  شــملت   ، األساســي  النظــام 
ــواد،  ــة وحــذف بعــض امل ــادة صياغ وإع

االحتــاد  إدارة  مجلــس  تشــكيل  أبرزهــا 
ــى أن  ــدال مــن 14 عضــوًا ، عل مــن 7 أعضــاء ب

يتشــكل املجلــس مــن الرئيــس ونائــب الرئيــس، 
و5 أعضــاء مــن بينهــم ممثــل العنصــر النســائي. 

ــل  ــم ممث ــة 4 أعضــاء ، ث ــة العمومي وســتنتخب اجلمعي
العنصــر النســائي ، ثــم نائــب الرئيــس والرئيــس، وتضمــن 
ــة  ــة لألندي ــة العمومي ــه يجــوز ألعضــاء اجلمعي ــل أن التعدي
التقــدم لالحتــاد بالترشــيح ملنصــب الرئيــس فقــط ، فــي حال 
انطبقــت عليــه شــروط الترشــيح، إذا حصــل علــى تزكيــة 8 
أنديــة ، ويطلــق عليــه فــي هــذه احلالــة مرشــح مســتقل ، كما 
يتعــن علــى ممثــل العنصــر النســائي احلصــول علــى تزكيــة 
3 أنديــة علمــًا أنــه يشــترط أن يكــون جميــع املرشــحن مــن 

ــة ، بينمــا  أعضــاء اجلمعيــات العمومي
يتــم الســماح ملرشــح العنصــر 
النســائي بــأن يكــون مــن خــارج 

العموميــات.
وشــملت التعديــالت األمــن العــام 
ــه  ــد مــن حصول ــذي الب لالحتــاد ال
الالزمــة  املهنيــة  املؤهــالت  علــى 
ه  ــب تفرغــه التــام لعملــ ــى جان ، إل
ــي  ــًا ف ــون موظف ــي االحتــاد ، وال يك ف
ــي  ــي أو األهل ــن القطاعــن احلكوم أي م
، والهــدف مــن ذلــك تفرغــه التــام ملهمتــه 

ــاد. ــل االحت داخ
وشــهد النظــام إلغــاء املــادة اخلاصــة بترشــيح 
العموميــة  جمعيتهــا  مــن  عضويــن  األنديــة 
لالنتخابــات ، علــى أن يختــار األعضــاء خــالل االنتخابات  
ــد  ــة بتحدي ــزام األندي ــم إل ــن يت ــي فل ــا ، وبالتال ــوًا منه عض
عــدد مرشــحن ، حيــث يرشــح كل نــادي ممثــال لــه أو أكثــر 
دون حــد أقصــى ، ولــن تتــم معاقبــة األنديــة التــي لن ترشــح 
أعضــاء مــن عموميتهــا فــي االنتخابــات ، وكذلــك لــن  يؤثــر 
هــذا األمــر علــى عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة كمــا حــدث فــي 
املجلــس احلالــي ، الــذي تشــكل مــن 14 عضــوا بــداًل مــن 15 

ــات الســابقة. بعــد مقاطعــة القادســية لالنتخاب

الكويتــي  االحتــاد  رئيــس  أعلــن 
لكــرة القــدم  الشــيخ أحمــد اليوســف 
للــدورة  ترشــحه  عــدم  الصبــاح 
عــن  معربــًا  املقبلــة،  االنتخابيــة 
ــة((  ــالت )) املالئم ســعادته بالتعدي
لالحتــاد  األساســي  النظــام  علــى 
ــة  ــة العمومي ــا اجلميع ــي أقرته والت
فــي وقــت ســابق مــن اليــوم االثنــن.

ــي  ــف ف ــد اليوس ــيخ أحم ــال الش وق

تصريــح صحفــي عقــب االجتمــاع  
ــى مقترحــه  ــذي شــهد املوافقــة عل ال
بتقليــص عــدد أعضاء مجلس اإلدارة 
مــن 14 عضــوا إلــى 7 أعضــاء ، وأنــه 
ــة  ــد رئاس ــكًا، مبقع ــن متمس ــم يك ل
باســتقالته  يتقــدم  لكنــه  االحتــاد 
مــن منصبــه إلتاحــة املجــال أمــام 
عقــد اجلمعيــة العموميــة احلاليــة ، 
مضيفــًا أنــه ســيترك الفرصــة أمــام 

ــكل  ــيدعهم بش ــدة وس ــر جدي عناص
ــق. مطل

وأوضــح أنــه بحســب التعديــالت 
مبوافقــة  جــاءت  التــي  اجلديــدة 
 15 أصــل  مــن  ناديــًا   13 ممثلــي 
حضــروا االجتمــاع ســيتكون مجلس 
إدارة االحتــاد مــن رئيــس ونائــب 
رئيــس وعضــو نســائي فضــال عــن 
ــا  ــى مالئم ــا يتبق ــو م ــاء وه 4 أعض

فــي ضــوء صعوبــة إدارة املنظومــة 
بوجــود ممثــل لــكل نــاٍد.

ــذه  ــال ه ــعى الرس ــه سيس ــر ان وذك
الدولــي  االحتــاد  إلــى  التعديــالت 
خــالل  ))فيفــا((  القــدم  لكــرة 
 ، تقديــر  أقصــى  علــى  أســبوعن 
مســتدركًا بــأن مجلــس إدارة االحتــاد 
ــتيفاء  ــعى الس ــة سيس ــي للعب احملل
شــروط عقــد االنتخابــات فــي الفتــرة 

اليوسف 
يعلن عدم ترشحه 
»لرئاسة االتحاد«
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  قــدم نــادي باريــس ســان جرمــان 
اجلديــد  جنمــه  رســميًا  الفرنســي 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي ، القــادم مــن 
برشــلونة االســباني ، فــي مؤمتــر صحفــي 
ــد  ــار التمدي ــه عامــان، مــع خي ــد مدت ، بعق
األرجنتينــي  النجــم  كان  ثالثــُا.   عامــًا 
ليونيــل ميســي واضحــًا  جــدا فــي حتديــد 
اجلديــد  فريقــه  مــع  األساســي  هدفــه 

الفرنســي وهــو  باريــس ســان جرمــان 
لكــرة  أوروبــا  أبطــال  بــدوري  الفــوز 
القــدم مــرة أخــرى ، ليعطــي إدارة النــادي 
الباريســي دفعــًا جديــدًا فــي اجتــاه حتقيق 
هــذا احللــم الــذي تســعى خلفــه منــذ2011. 
بعــد اإلعــالن الصــادم الــذي صــدر عــن 
برشــلونة وخالفــًا جلميع التوقعــات بعدم 
التجديــد مليســي نتيجــة قواعــد ســقف 

ــدوري  ــة ال ــا رابط ــي فرضته ــب الت الروات
اإلســباني، كان ســان جرمــان املســتفيد  
األكبــر بضمــه ابــن ال34 عامــًا الثالثــاء 
املاضــي فــي صفقــة انتقــال حــر. واآلن 
وبعدمــا ارتــدى قميــص برشــلونة طــوال 
21 عامــًا ، يبــدأ ميســي حقبــة جديــدة فــي 
العاصمــة الفرنســية بالقميــص رقــم 30 

عوضــًا عــن الرقــم 10. 

فــي  منافســاتهم  العــرب  اختتــم 
ــج  ــوا نتائ ــو 2020 وحقق ــاد طوكي أوملبي
ــة. ــات ذهبي ــت بـــ 5 ميدالي ــة تكلل ملفت

قطر
ثــالث  مــن حتقيــق  قطــر  متكنــت 
ذهبيتــان  بينهــا  أوملبيــة،  ميداليــات 

وبرونزيــة.
وكان بطــل الوثــب العالــي القطــري، 
معتــز برشــم، قــد متكــن مــن حتقيــق 
تقاســمها  التــي  الشــهيرة  الذهبيــة 
اإليطالــي،  منافســه  مــع  مناصفــة 

تامبيــري. غيمناركــو 
مــن  األخــرى  الذهبيــة  وكانــت 
نصيــب الربــاع القطــري، فــارس إبراهيم 
حســونة، عــن فئــة رفــع األثقــال رجــال 

96 كلــغ.
كمــا متكــن الثنائــي، شــريف يونــس، 
ــة  ــق امليدالي ــن حتقي ــان، م ــد تيج وأحم
البرونزيــة فــي كــرة الطائــرة الشــاطئية.

مصر
 6 حتقيــق  مــن  مصــر  متكنــت 
ذهبيــة،  إحداهــا  أوملبيــة،  ميداليــات 
حققتهــا بفضــل العبــة الكاراتيــه، فريــال 
عبــد العزيــز، عــن فئــة فــوق 61 كلــغ 

نســاء.
ــد  ــب املصــري، أحم ــق الالع ــا حق كم

اجلنــدي، الفضيــة الوحيــدة لبــالده، فــي 
منافســة اخلماســي احلديــث.

جيانــا  الكاراتيــه،  العبــة  وحــازت 
ضمــن  البرونزيــة  علــى  فــاروق، 
املســابقة، فــي منافســة حتــت 61 كلــغ 

نســاء.
وأحــرزت مصــر برونزيــة أخــرى فــي 
التايكونــدو علــى يــد الالعــب، عيســى 
ســيف، عــن فئــة حتــت 80 كلــغ رجــال.

ــة  ــدو، هداي ــة التايكون ــت العب وحقق
مــالك، البرونزيــة أيضــا لبالدهــا عــن 

ــيدات. ــغ س ــت 67 كل ــة حت فئ
ومتكــن العــب املصارعــة اليونانيــة، 
مــن حتقيــق  إبراهيــم،  الســيد  محمــد 
ــغ  ــة 67 كل ــن فئ ــة ع ــة البرونزي امليدالي

ــال. رج

تونس
حققــت تونــس ميداليتــن أوملبيتــن 
ــت  ــو 2020، كان ــات طوكي ــن منافس ضم
ــا الســباح، أحمــد  ــة، حققه إحداهــا ذهبي
حفنــاوي، عــن فئــة حــرة رجــال 400 م.

األردن
متكــن األردن مــن حتقيــق ميداليتــن 
األوملبيــة،  طوكيــو  منافســات  ضمــن 
بينهــا فضيــة حققهــا العــب التايكونــدو، 
صالــح الشــرباتي، عــن فئــة رجــال حتــت 

80 كلــغ.
كمــا حقــق العــب الكاراتيــه، عبــد 
الرحمــن املصاطفــة، البرونزيــة عــن فئــة 

ــغ. رجــال حتــت 67 كل

البحرين
ميداليــة فضيــة  البحريــن  حققــت 
واحــدة فــي منافســات طوكيــو، علــى 
ــدان غيزاهيغــن، فــي  ــد العــداءة، كالكي ي

ســباق 10 آالف م عــدو ســيدات.

السعودية
كمــا متكنــت الســعودية مــن حتقيــق 
فــي طوكيــو  واحــدة  ميداليــة فضيــة 
2020، علــى يــد العــب الكاراتيــه، طــارق 
حامــدي، عــن فئــة رجــال فــوق 75 كلــغ.

الكويت
أوملبيــة  ميداليــة  الكويــت  حققــت 
ــي،  ــد الرياض ــى ي ــدة، عل ــة واح برونزي
ــة  ــة الرماي ــن فئ ــيدي، ع ــد اهلل الرش عب

رجــال.

سوريا
متكنــت ســوريا مــن حتقيــق ميداليــة 
أوملبيــة برونزيــة فــي طوكيــو 2020، 
علــى يــد الربــاع، معــن أســعد، عــن فئــة 

رجــال فــوق 109 كلــغ.

الفوز بدوري األبطال هدفي 
في طوكيو 500 أبطال من ذهباألساسي مع سان جرمان

ليونيل ميسي: 
حصاد العرب

رياضة

ألغيــت بطولــة شــنغهاي 
العــام  هــذا  األســاتذة  لتنــس 
املنتظــر  مــن  كان  زالتــي   ،
إقامتهــا فــي أكتوبــر املقبــل ، 
بســبب الوضــع الوبائــي فــي 
الصــن وباخلــارج، وفقــًا ملــا 
نشــرته أمــس الشــركة املنظمــة 

للحــدث ) جــوس إيفنــت( .
أن  الشــركة  وأوضحــت 
بعــد   « اتخــاذه  مت  القــرار 

مناقشــات مفصلــة مــع األطــراف املعنيــة »، مبــا فــي ذلــك رابطــة 
التنــس للمحترفــن. وأشــار البيــان إلــى أن »صحــة وســالمة 
ــي  ــام الثان ــة للع ــاء البطول ــه مت إلغ ــة ، وأن ــا األولوي ــراد« له األف
تواليــًا، نظــرا للوضــع الوبائــي، وتقدمــه مــرة أخــرى فــي الصــن 

وبقيــة أنحــاء العالــم ، لــذا لــن 
ــة  ــدي » إقام ــن املج ــون » م يك

املنافســات.
وتطبــق الصــن منــذ اكثــر 
صارمــة  ضوابــط  عــام  مــن 
لدخــول البــالد ، منهــا إلــزام 
القادمــن  بتقــدمي نتيجــة » بــي 
ســي أر » اخلاصــة ب«كوفيــد 
19« واختبــار األجســام املضادة 
ملــدة  االنتظــار  وكذلــك   ،
ــلطات   ــى األقــل فــي فنــدق مخصــص مــن قبــل الُس أســبوعن عل
كحجــر صحــي . ورغــم توقــع تراجــع انتشــار الوبــاء مجــددًا فــي 
العمــالق اآلســيوي بحلــول ســبتمبر املقبــل ، فــإن اجلهــة املنظمــة 

للحــدث قــررت إلغــاء البطولــة .

إلغاء بطولة شنغهاي للتنس للعام الثاني بسبب الوباء 
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اجلواب:
تعتبــر جرثومــة املعــدة مــن األمــراض الشــائعة واملنتشــرة بشــكل كبيــر بــن النــاس ، ولكنهــا 
ــة  ــة خصب ــن بيئ ــي تكوي ــاعد ف ــا تس ــل إنه ــدة ب ــة املع ــة بقرح ــد لإلصاب ــبب الوحي ــت الس ليس
ــات  ــة انزمي ــرط حموض ــؤدي لف ــى ي ــدة املخاط ــاء املع ــي غش ــا ف ــر اخلالي ــا، إذ أن تدمي لظهوره

ــا. ــي حــدوث حتســس وقرحــة فيه ــدة وبالتال املع

سؤال من أحمد – العدان :
هل صحيح أن جرثومة املعدة تسبب قرحة املعدة ؟ 

سؤال من غادة – صباح السالم  : 
لألسف أنا مدخنة بدأت بالتدخني في عمر املراهقة 

وأنا اآلن في منتصف العشرينات ، ال أشكو من أعراض 
ولكني بدأت أخاف من املرض بسبب التدخني ، أود 

أن أعلم ما هي األمراض املرتبطة بالتدخني ؟

باب يختص بالرد 
على أسئلة القراء الصحية 

من قبل نخبة من األطباء املختصني 
في مختلف األمراض املزمنة وغيرها..

للتواصل واتساب ٩٧٧٠٩١١١
برجاء ذكر األسم األول 

واملنطقة السكنية

اجلواب:
هشاشــة العظــام مــرض صامــت يتطــور دون ظهــور أعــراض أو 
نقــص  عــن  وينتــج  جــدا  مــرض شــائع  وهــو   ، مبكــرة  عالمــات 
الكالســيوم واألمــالح املعدنيــة والبروتينــات املكونــة للعظــام ممــا 
يجعلــه هشــا ورقيقــا ولديــه قابليــة كبيــرة للكســر مــع أقــل إصابــة ، 
يصيــب الســيدات فــوق ســن اخلمســن بنســبة %40 والرجــال بنســبة 
ــد الســيدات  ــدورة الشــهرية عن ــن بعــض أســبابه انقطــاع ال %20 وم
او نقــص هرمــون االســتروجن ، نقــص الكالســيوم وفيتامــن د فــي 
ــة الرياضــة واالفــراط فــي التدخــن عــادة يجــري املــرض  الغــذاء ، قل

ــي.  ــل وراث ــث يوجــد عام ــالت حي ــي بعــض العائ ف

اسأل طبيبك
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سؤال من أصايل – املنصورية : 
هل هناك أعراض ملرض هشاشة 
العظام ؟ وهل له عالقة بالوراثة ؟

اجلواب:
ال ميكــن إحصــاء األمــراض التــي يقــود إليهــا التدخــن 
تصيــب  التــي  األمــراض  معظــم  فــي  يســاهم  ألنــه 
ــن  ــر ولك ــر مباش ــرأو غي ــكل مباش ــان بش ــم اإلنس جس
أمــراض  التدخــن  إليهــا  يقــود  التــي  األمــراض  مــن 
القلــب واألوعيــة الدمويــة وأمــراض اجلهــااز التنفســي 
والرئتــن والعديــد مــن األورام الســرطانية ولألســف 

بــأن هــذه اآلفــة بــدأت تنتشــر بســرعة بــن األعمــار 
ــات و  ــن الفتي ــرة م ــبة كبي ــن ونس ــرة واملراهق الصغي
الســيدات والشــك أن االمتنــاع عــن ســموم التدخــن 
للوصــول جلســم صحــي  النجــاة  فــورًا هــو طــوق 
ســليم يقــاوم األمــراض ، الدعــوة لإلقــالع لــكل األعمــار 
والفئــات فســارعي ملراجعــة عيــادة اإلقــالع عــن التدخن 

باجلمعيــة وبــإذن اهلل ســتكونن مــن املقلعــن . 

اجلواب:
عليــك باخــذ فحــص للــدم ملعرفــة نســبة الهيموجلوبــن 
ــري  ــراض اخ ــد أي اع ــا ال يوج ــه طامل ــا ذكرت ــكل م ــدم  ف بال
واضحــة، تــدل علــى وجــود فقــر دم وهــو حالــة طبيــة بحيــث 
يكــون عــدد كريــات الــدم احلمــراء أو الهيموجلوبــن أقــل مــن 

املعــدل الطبيعــي. 

سؤال من مشاري – األحمدي:
أشعر باإلعياء واإلحساس املستمر 

بالتعب والهذيان ؟  
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اإلعجاز العلمي

ُألِقَيـــت هـــذه اآليـــات فـــي املؤمتـــر العلمـــي لإلعجـــاز القرآنـــي 
الـــذي عقـــد فـــي القاهـــرة وملـــا ســـمع البروفيســـور اليابانـــي 
)يوشـــيدي كـــوزاي( تلـــك اآليـــة نهـــض مندهشـــًا وقـــال 
لـــم يصـــل العلـــم والعلمـــاء إلـــى هـــذه احلقيقـــة املذهلـــة 
إال منـــذ عهـــد قريـــب بعـــد أن الَتَقِطـــت كاميـــرات األقمـــار 
ـــًا  ـــر جنم ـــة تظه ـــًا حي ـــة صـــورًا وأفالم ـــة القوي االصطناعي
 وهـــو يتكـــون مـــن كتلـــة كبيرة مـــن الدخـــان الكثيـــف القامت.
ثـــم أردف قائـــاًل إن معلوماتنـــا الســـابقة قبـــل هـــذه األفـــالم 
والصـــور احليـــة كانـــت مبنيـــة علـــى نظريـــات خاطئـــة 

ـــًا. ـــت ضباب ـــا أن الســـماء كان مفاده
ــرآن  ــزات القـ ــا إلـــى معجـ ــد أضفنـ ــذا نكـــون قـ ــال بهـ وقـ
ـــا هـــو  ـــر عنه ـــذي أخب ـــة أكـــدت أن ال ـــدة مذهل معجـــزة جدي

اهلل الـــذي خلـــق الكـــون قبـــل مليـــارات الســـنن.

< قال اهلل: 
َمَوْاِت َواأَلْرَض َكْاَنَتْا َرْتَقًا َفَفَتْقَنْاُهَمْا(. ِذْيَن َكَفُروْا َأَنّ الَسّ )َأَوَلْم َيَر اَلّ

ـــي مؤمتـــر الشـــباب اإلســـالمي  ـــاء ف ـــغ ذهـــول العلم ـــد بل لق
عندمـــا  ذروتـــه  1979م  الريـــاض  فـــي  عقـــد  الـــذي 
ــًا لقـــد كان الكـــون  ســـمعوا اآليـــة الكرميـــة وقالـــوا: حقـ
فـــي بدايتـــه عبـــارة عـــن ســـحابة ســـدميية دخانيـــة 
ــى  ــج إلـ ــت بالتدريـ ــم حتولـ ــة ثـ ــة متالصقـ ــة هائلـ غازيـ
 ماليـــن املاليـــن مـــن النجـــوم التـــي متـــأل الســـماء .

عندهـــا صـــرح البروفيســـور األمريكـــي )باملـــر( قائـــاًل إن مـــا 
قيـــل ال ميكـــن بحـــال مـــن األحـــوال أن ينســـب إلـــى شـــخص 
ـــه تليســـكوبات  ـــن لدي ـــم يك ـــه ل ـــل 1400 ســـنة ألن ـــات قب م
وال ســـفن فضائيـــة تســـاعد علـــى اكتشـــاف هـــذه احلقائـــق 
ــد أعلـــن  ــدًا هـــو اهلل( وقـ ــد أن الـــذي أخبـــر محمـ فـــال بـ
املؤمتـــر. نهايـــة  فـــي  إســـالمه   البروفيســـور)باملر( 

< قال اهلل: 
)َو َجَعْلَنْا ِمَن امَلْاِء ُكَلّ َشْيٍء َحٍيّ َأَفاْل ُيْؤِمُنْوَن( 

وقـــد أثبـــت العلـــم احلديـــث أن أي كائـــن حـــي يتكـــون مـــن 
ـــه  ـــن مائ ـــة م ـــد 25 باملائ ـــاء وإذا فق ـــن ا مل ـــة م ـــبة عالي نس
فإنـــه ســـيقضي نحبـــه ال محالـــة ألن جميـــع التفاعـــالت 
الكيماويـــة داخـــل خاليـــا أي كائـــن حـــي ال تتـــم إال فـــي 
ـــه وســـلم  ـــى اهلل علي ـــد صل ـــن حملم ـــن أي ـــي. فم وســـط مائ

ـــة؟؟ ـــات الطبي ـــذه املعلوم به

< قال اهلل: 
ْوِسُعْوَن( ا مَلُ َمْاَء َبَنْيَنْاَهْا ِبَأْيٍد َو ِإَنّ )َو الَسّ

ـــزداد ســـعة  ـــث أن الســـماء ت ـــم احلدي ـــت العل ـــد أثب و ق
باســـتمرار فمـــن أخبـــر محمـــدًا صلـــى اهلل عليـــه وســـلم 
بهـــذه احلقيقـــة فـــي تلـــك العصـــور املتخلفـــة؟ هـــل كان 
ــه  ــة؟!! أم أنـ ــارًا اصطناعيـ ــكوبات وأقمـ ــك تليسـ ميلـ
ـــم؟؟؟  ـــون العظي ـــذا الك ـــق ه ـــد اهلل خال ـــن عن ـــي م وح
ـــق  ـــرآن ح ـــذا الق ـــى أن ه ـــًا عل ـــاًل قاطع ـــذا دلي ـــس ه ألي

ـــن اهلل ؟؟؟ م

< قال اهلل: 
ْسَتَقٍرّ َلَهْا َذِلَك َتْقِدْيٌر اْلَعِزْيِز اْلَعِلْيِم( يس ِرْي مِلُ ْمُس جَتْ )َوالَشّ

ـــث أن الشـــمس تســـير بســـرعة  ـــم احلدي ـــت العل ـــد أثب و ق
ـــن  ـــا وب ـــافة بينن ـــا أن املس ـــاعة ومب ـــي الس ـــل ف 43200 مي
ـــة ال تتحـــرك  ـــا ثابت ـــا نراه ـــل فإنن ـــون مي الشـــمس 92 ملي
وقـــد دهـــش بروفيســـور أمريكـــي لـــدى ســـماعه تلـــك اآليـــة 
ـــور  ـــي تص ـــة ف ـــة بالغ ـــد صعوب ـــي ألج ـــال إن ـــة وق القرآني
ذلـــك العلـــم القرآنـــي الـــذي توصـــل إلـــى مثـــل هـــذه 
ـــد  ـــذ عه ـــا إال من ـــن منه ـــم نتمك ـــي ل ـــة الت ـــق العلمي احلقائ

قريـــب .

< قال اهلل: 
َمْاَء َسْقَفًا َمْحُفْوَظاً ( )َو َجَعْلَنْا الَسّ

ـــوي  ـــالف اجل ـــود الغ ـــث وج ـــم احلدي ـــت العل ـــد أثب و ق
بـــاألرض والـــذي يحميهـــا مـــن األشـــعة  احمليـــط 
الشمســـية الضـــارة والنيـــازك املدمـــرة فعندمـــا تالمـــس 
هـــذه النيـــازك الغـــالف اجلـــوي لـــألرض فإنهـــا تســـتعر 
بفعـــل احتكاكهـــا بـــه فتبـــدو لنـــا ليـــاًل علـــى شـــكل كتـــل 
ـــة تهبـــط مـــن الســـماء بســـرعة كبيـــرة  صغيـــرة مضيئ
قـــدرت بحوالـــي 150 ميـــل فـــي الثانيـــة ثـــم تنطفـــئ 
ـــن  ـــهب، فم ـــميه بالش ـــا نس ـــذا م ـــي وه ـــرعة وتختف بس
أخبـــر محمـــدًا صلـــى اهلل عليـــه وســـلم بـــأن الســـماء 
كالســـقف حتفـــظ األرض مـــن النيـــازك واألشـــعة 
ـــة  ـــة القطعي الشمســـية الضـــارة؟ أليـــس هـــذا مـــن األدل
علـــى أن هـــذا القـــرآن مـــن عنـــد خالـــق هـــذا الكـــون 

العظيـــم؟

< قال اهلل: 
َبْاَل َأْوَتْاَدًا( )َواجْلِ

ْيَد ِبُكْم( و قال اهلل: )َوَأْلقَ ى ِفْي اأَلْرِض َرَوْاِسَي َأْن َتِ
جبـــال  مـــن  عليهـــا  ومـــا  األرض  قشـــرة  أن  مبـــا 
ــائلة  ــاق السـ ــاري تقـــوم فـــوق األعمـ وهضـــاب وصحـ
)طبقـــة  باســـم  املعروفـــة  املتحركـــة  والرخـــوة 
الســـيما( فـــإن القشـــرة األرضيـــة ومـــا عليهـــا ســـتميد 
حركتهـــا  عـــن  وســـينجم  باســـتمرار  وتتحـــرك 
تشـــققات وزالزل هائلـــة تدمـــر كل شـــيء .. ولكـــن 
؟ الســـبب  فمـــا  يحـــدث..  لـــم  هـــذا  مـــن   شـــيئًا 
لقـــد تبـــن منـــذ عهـــد قريـــب أن ثلثـــي أي جبـــل 
مغـــروس فـــي أعمـــاق األرض وفـــي )طبقـــة الســـيما( 
ـــد شـــبه  ـــذا فق ـــارز فـــوق ســـطح األرض ل ـــه فقـــط ب وثلث

ــة  ــك اخليمـ ــي متسـ ــاد التـ ــال باألوتـ ــى اجلبـ اهلل تعالـ
بـــاألرض كمـــا فـــي اآليـــة الســـابقة، وقـــد ُألِقَيـــت هـــذه 
ـــي  ـــد ف ـــذي عق ـــي مؤمتـــر الشـــباب اإلســـالمي ال ـــات ف اآلي
ـــد ذهـــل البروفيســـور األمريكـــي  ـــاض عـــام 1979 وق الري
ــياردو(،  ــي )سـ ــي اليابانـ ــم اجليولوجـ ــر( والعالـ )باملـ
ــكال أن  ــن األشـ ــكل مـ ــول بشـ ــن املعقـ ــس مـ ــاال ليـ وقـ
يكـــون هـــذا كالم بشـــر وخاصـــة أنـــه قيـــل قبـــل 1400 
ـــة  ـــق العلمي ـــذه احلقائ ـــى ه ـــل إل ـــم نتوص ـــا ل ـــنة ألنن س
ـــا  إال بعـــد دراســـات مســـتفيضة مســـتعينن بتكنولوجي
ـــي عصـــر  ـــن موجـــودة ف ـــم تك ـــي ل ـــرن العشـــرين الت الق
ـــا  ـــة أنحـــاء األرض( كم ـــف كاف ـــل والتخل ـــه اجله ســـاد في
ــار  ــس( مستشـ ــك بريـ ــم )فرانـ ــاش العالـ ــر النقـ حضـ
ـــوم  ـــي عل ـــص ف ـــر( واملتخص ـــي )كارت ـــس األمريك الرئي
ـــد  ـــال مندهشـــًا ال ميكـــن حملم ـــا والبحـــار وق اجليولوجي
ـــا  ـــه إياه ـــذي لقن ـــد أن ال ـــات وال ب ـــذه املعلوم ـــم به أن يل
هـــو خالـــق هـــذا الكـــون، العليـــم بأســـراره وقوانينـــه 

ــه(. وتصميماتـ

< قال اهلل: 
ِذْي َأْتَقَن ُكَلّ َشْيٍء(  َحْاِب ُصْنَع اهلِل اَلّ ُرّ َمَرّ الَسّ َسُبَهْا َجْاِمَدًة َو ِهَي َتُ َبْاَل َتْ )َو َتَرى اجْلِ

ــا  ــا، ولكننـ ــي مكانهـ ــات فـ ــال ثابتـ ــم أن اجلبـ ــا يعلـ كلنـ
ـــا  ـــا وغالفه ـــن جاذبيته ـــدًا ع ـــن األرض بعي ـــا ع ـــو ارتفعن ل
اجلـــوي فإننـــا ســـنرى األرض تـــدور بســـرعة هائلـــة 
ـــا  ـــال وكأنه ـــي الســـاعة( وعندهـــا ســـنرى اجلب ـــل ف )100مي
ــة  ــت ذاتيـ ــا ليسـ ــحاب أي أن حركتهـ ــير السـ ــير سـ تسـ
بـــل مرتبطـــة بحركـــة األرض متامـــًا كالســـحاب الـــذي ال 
ـــى  ـــل عل ـــذا دلي ـــاح، وه ـــه الري ـــل تدفع ـــه ب ـــرك بنفس يتح
حركـــة األرض، فمـــن أخبـــر محمـــدًا صلـــى اهلل عليـــه 

ــذا ؟ أليـــس اهلل ؟؟ ــلم بهـ وسـ

اإلعجاز العلمي 

يف بعض آيات القرآن الكريم
َمْاِء َوِهَي ُدَخْاٌن« »ٌثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السَّ
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حتى نلتقي مع تحياتي 

أنور بورحمه د. حصة الشاهين

صدر مؤخـــرا قرار عودة احلياة شـــبه الطبيعية وعودة 
الكثير من االنشـــطة التجاريـــة واالجتماعية الي ماكانت 
عليـــة قبل جائحـــة الكورونـــا والتي شـــلت احلركة في 

معظم مفاصـــل احلياة ..
وانـــا شـــخصيا مـــع عـــودة احليـــاة الـــي مســـارها 
الطبيعـــي فـــي جميع انشـــطتها مـــع اخـــذ احليطة 

واحلـــذر الصحـــي ..
ولكن مـــا يقلقنـــي عودة مقاهـــي الشيشـــه وخصوصا 
مقاهي الشيشـــة املوجودة في العمـــارات التجارية وفي 
االدوار العلويـــة، والتي ال يوجد بها اي نســـبة من االمن 
واالمان ملا حتتويـــه من مخاطر كبيره علـــي مرتاديها ..

وكان املـــي ان يكـــون هنـــاك مراجعة للقـــرارت التي مت 
اتخاذها ســـابقا من كل من اجلهات املســـؤلة )التجارة - 
البلديـــة - الصحة - الهيئة العامـــة للبيئة  - املطافي( 
حـــول االشـــتراطات الصحيـــة والوقائيـــة عنـــد التقدم 

لطلـــب ترخيص مقهي شيشـــة ..
كذلـــك يجـــب ان يكـــون هناك عمـــر معن ملرتـــادي هذه 

هي. ملقا ا
واوقـــات محـــدده لســـاعات العمـــل فيها، واملـــي كبير 
فـــي تقنن هـــذا النشـــاط مع مـــا يتوافق مع الشـــروط 

. لصحية ا
وانا لســـت ضد االعمال التجارية بجميـــع انواعها اذا 
لـــم يكـــن فيها ضـــرر على االنســـان، ولكن النشـــاط 
التجاري اخلاص بالشيشـــة فيه هـــالك ودمار لصحة 

.. االنسان 
 قبـــل ان اختم املقال ســـأضرب هـــذا املثل على ســـبيل 

... التوضيح 
لو طـــاف قطيع مـــن احليوانات علي احد حقـــول التبغ، 
لـــن جتـــد اي مـــن حيوانـــات القطيـــع يأكل مـــن نبات 

التبـــغ.. وذلـــك لنتانته ورائحتـــه الكريهه..
ربي احفظ  احبتي من هذا البالء الدخيل علي البالد..

َعْنَدَمـــا َنِقـــُف اْلَيـــْوَم َأْو َغًدا ُهَنـــا َأْو ُهَنـــاَك، ُنِعيُد 
ـــَر ِفي اْلُكَوْيـــِت، َوِفيَما َحَدٌث َلَهـــا ُمْنُذ َثاَلِثَن  َبصُّ التَّ
َعاًمـــا ِفي َحـــاِدُث َوَباِئيُّ ِفي شـــهور  َســـْبَعَة ُعجاٍف 
ــــُلَك إاِلَّ َأنَّ ننحَنـــى للمرَأِة  ـــًة َظامِلَـــــــــــًة، اَل مَنْ َقامِتَ
َدُة َوَفَتـــاٌة، لَِقدَّ  اِمـــَدَة َعُجـــوَزا َوَســـيِّ ـــَة الصَّ اْلُكَوْيِتيَّ
ِفيَنـــــــــــَة  َعـــاَدْت َلَنـــا َأِم الغيـــص ونوخـــذة السَّ
َك  ـَرِّ ـَِة، امْلَُتحــــ ّف ِم ِفي الدَّ َراِع َوامْلَُتَحكِّ اِطـــــَف ِبالشِّ اخْلَ
ى َغــْرِب  ِفي َأْعَماِق اْلَبْحـــــِر َوامْلََخــــــاُض ُعَباَبــُه َحتَّ
ُجــُل  آِسَيا َوَشْرِق َأَفِريقيــــــا َعــاَدْت َلَنـــــا َأْم َذلَِك الرَّ
َوَكِرمَيُتـــــُه َوَعِقيَلُتـــــُه َوِهي َتَناُطُح َهُؤاَلِء أْعَتىمن 
ُل  ُب اْلَبْيـــُت َوَتَنقُّ اْلَبْحَر َوأْشـــَرَس َمـــْن َحَيَواِنِه، ُتَرتِّ
ى  ، َتَتَحنَّ ْرَحـــى، َوَتْقُتـــُل اْلَعـــُدوُّ َح،ُتضُمد اجْلَ ـــاَلَ السِّ
ـــُل ِباِْســـِم اْلُكَوْيـــِت َرِحًمـــا  ِبِدَمـــاِء ُشـــَهَداِءَها، َوُتَرتِّ

َوَجِنيًنا. وحُضنـــًا 

ى ُقَزحيا،  اِمـــَدَة ُمَعنَّ َة الصَّ َمِت املرأه اْلُكَوْيِتيَّ لَِقــــدَّ َقدَّ
َعِميَقــــــا ودافئـــًا لِْلَعَطـــاِء ِمـــْن َأَجِل اْلَوَطـــــَن َوِفي 
ْســـَبِة َلَها  َسِبيــــــِل اأْلْرِض، َذلَِك أِلَنَّ اْلُكَوْيــــــَت ِبالنِّ
َع،َولَِهـــَذا َأْبَدَعـــِت  َطلُّ َمْصـــَدُر اْلُوُجـــوِد ومنتهـــي التَّ
ـــُق َعْنَها ِمْن  ْبُر َوَعاَشـــِت امْلَُقاَوَمُة ِبـــُكلِّ َما َيَتَفتَّ الصَّ

َوُدموٍع. َفْخـــٍر 
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يأتــي هدفنــا كجمعيــة نفــع عــام فــي دولــة الكويــت منــذ اشــهارها عــام 2012  وحتــى اآلن أن 
نقــدم مــن خــالل مركــز الســدرة للرعايــة النفســية ملرضــى الســرطان خدمــة عالجيــة متكاملــة 
عبــر توفيــر الرعايــة والدعــم النفســي اإليجابــي الــذي يحتاجــه مرضــى الســرطان وذويهــم 
خــالل رحلــة العــالج، وذلــك عــن طريــق اســتضافتهم لدينــا مبركــز الســدرة أو بزيارتهــم فــي 
ــز الشــيخة/  ــا بجانــب مرك ــع مركزن ــة )حيــث يق ــادات اخلارجي أجنحــة املستشــفى أو بالعي
بدريــة األحمــد اجلابــر الصبــاح ومركــز الكويــت ملكافحــة الســرطان(، ونقــوم بتقــدمي العديــد 
مــن اخلدمــات املتنوعــة مثــل )برنامــج الطلــة اجلميلــة - جلســات الدعــم النفســي الفــردي 
ــات  ــة ومعلوم ــح عملي ــدم نصائ ــي تق ــل الت ــة وورش العم ــرات توعوي ــي - محاض واجلماع

قيمــة حــول التعامــل مــع الســرطان - جلســات املســاج واليوغــا(.
وقــد قامــت الســدرة بتطويــر خدماتهــا مبــا يتناســب مــع حاجــة املرضــى، فلــم تعــد تقتصــر 
ــذه  ــورت ه ــث ط ــاطات، حي ــن نش ــه م ــا يصاحب ــي وم ــم النفس ــدمي الدع ــى تق ــات عل اخلدم
ــى  ــن عل ــر قادري ــى الغي ــادي للمرض ــم امل ــر الدع ــى كتوفي ــات املرض ــة حاج ــات لتلبي اخلدم
ــت ملكافحــة الســرطان( خاصــة بعــد  ــز الكوي ــي مرك ــة التشــخيص والعــالج )ف ــل تكلف حتم
ــى الصحــة النفســية واملعنويــة  ــذي أثــر عل ــة، األمــر ال أن مت رفــع رســوم اخلدمــات الصحي
للمرضــى، وقــد مت تفعيــل هــذه اخلدمــة منــذ 2018/6/1، وتتكفــل الســــدرة  بتغطيــة تكاليــف 
التشــخيص والعــالج ) كتوفيــر طابــع فئــة 10 دينــار كويتــي رســوم زيــارة الطبيــب وصــرف 
األدويــة- تغطيــة تكاليــف اإلقامــة داخــل أجنحــة املستشــفى- فحوصــات الــدم واألشــعة(.

ــى  ــدف إل ــذي يه ــدم وال ــة ملرضــى الســرطان املتق ــة املنزلي ــة الرعاي ــل خدم ــا بتفعي ــا قمن كم
ــد مت  ــه ق ــا بأن ــي 2019/7/1 )علم ــك ف ــم وذل ــي آخــر مراحــل حياته ــرض ف ــاء امل ــف أعب تخفي

ــا(. ــى إشــعار آخــر بســبب جائحــة كورون ــو 2020 وحت ــي شــهر ماي ــا ف توقيفه
ــس  ــاح  - رئي ــي الصب ــر العل ــزة جاب ــيخة/ ع ــة الش ــدرة برئاس ــل الس ــق عم ــل فري ويواص
مجلــس اإلدارة -  بالبحــث واالهتمــام بــكل اجلوانــب النفســية التــي مــن شــأنها أن تؤثر ســلبا 
علــى صحــة املرضــى النفســية وبالتالــي اجلســدية فــي محاولــة إلزالــة جميــع املعوقــات خــالل 
رحلــة العــالج، ومــن هــذا املنطلــق فقــد تطــورت خدمــات مركــز الســدرة التابــع للجمعيــة مبــا 

يحقــق هــذه األهــداف.
وال يــزال الســعي مســتمرا لتطويــر جميــع اخلدمــات املقدمــة والرفــع مــن كفاءتهــا لتذليــل جميــع 
العقبــات التــي قــد تواجــه مرضــى الســرطان وتوفيــر أقصــى ســبل الراحــة النفســية وتهيئــة 

البيئــة اإليجابيــة التــي يحتاجــون إليهــا خــالل مرحلــة العــالج وحتــى التشــاِف بــإذن اهلل.
ملن تقدم اخلدمات؟

ــه أو مــن  ــه املقربــن من يســتقبل املركــز أي شــخص مصــاب بالســرطان أو أي أحــد مــن أهل
يقــوم برعايتــه بعــد حتويلــه مــن قبــل الطبيــب املعالــج أو مــن العيــادة الطبيــة فــي مركــز 
ــم  ــى أن يت ــه عل ــب ب ــه مرح ــز برغبت ــدم للمرك ــض املتق ــرطان. واملري ــة الس ــت ملكافح الكوي

ــا. ــه الحق ــج ل ــب األورام املعال ــن طبي ــل م ــى حتوي احلصــول عل
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