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مكافحة اجلائحة

منذ بدء جائحة كوفيد 19، التي داهمت العامل، وطالت تاأثرياتها جميع 

ملكافحة  و�صعها  يف  ما  كل  بذل  اإىل  الوطنية"  "البرتول  �صعت  ال��دول، 

�صالمة موظفيها  تاأمني  اأولوياتها  الفريو�ص، وو�صعت يف مقدمة  هذا 

والعاملني يف ال�رشكات املتعاقدة معها، واأفراد املجتمع ب�صكل عام.

وتفاعلت  الدولة،  اتخذتها  التي  التدابري  جميع  ال�رشكة  واكبت  وقد 

ال�صلطات  اأق��رت��ه��ا  ال��ت��ي  التوجيهات  م��ع  حري�ص  اإي��ج��اب��ي  ب�صكل 

باتباعها،  املوظفني  اإل���زام  واإىل  بها،  العمل  اإىل  وب���ادرت  ال�صحية، 

ومن ذلك ا�صرتاطات التباعد الجتماعي، والعناية بالتعقيم، وارتداء 

الكمامة، اإ�صافة اإىل التقيد بن�صب احل�صور املقررة، والعمل عن بعد. 

جهود  يف  لت�صاهم  جتاوزته  بل  احل��د،  ه��ذا  عند  ال�رشكة  تتوقف  ومل 

الإيواء التي قدمت على نطاق وا�صع للعمالة الوافدة، وذلك من خالل 

اإن�صاء مراكز خم�ص�صة لهذا الغر�ص، وتزويد العائالت التي فر�ص 

عليها احلجر ال�صحي ببع�ص امل�صتلزمات التي حتتاج اإليها يف ظل هذا 

الو�صع الطارئ.

وتزامنت هذه اجلهود مع حتركات اإعالمية مكثفة، قدمت من خاللها 

توعية  منها  ال��ه��دف  وم��رئ��ي��ة،  وم�صموعة  م��ق��روءة  م���واد  ال�����رشك��ة 

العاملني واملجتمع بهذا الوباء، والتعريف بطرق التعامل معه �صحيًا 

واجتماعيًا، وغري ذلك من اجلوانب.

وموظفي  موظفيها  لتطعيم  حملة  ال�رشكة  نفذت  قليلة،  اأي��ام  وقبل 

تنفذها موؤ�ص�صة على  التي  الأكرب من نوعها  املقاولة، كانت  �رشكاتها 

 12 خالل  موظف  اآلف   10 تطعيم  ا�صتهدفت  حيث  البالد،  م�صتوى 

�صاعة فقط.

خطوة  و�صّكلت  التوقعات،  فاق  كبريًا  اإقباًل  احلملة  هذه  �صهدت  لقد 

هامة على طريق الو�صول اإىل حتقيق املناعة املجتمعية، التي ناأمل اأن 

تتحقق قريبًا، بعون من اهلل، وبف�صل ت�صافر جهود اجلميع.
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32

30

تشجيع المحتوى 
المحلي
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كوادر وطنية

ويف هذه املنا�صبة، اأكد البدر اأن اجلهود املبذولة 

بالكوادر  للفخر  ت��دع��و  الإجن���از  ه��ذا  لتحقيق 

الوطنية التي متكنت من تخطي كافة التحديات 

احلالية  الظروف  تفر�صها  التي  وال�صعوبات 

ب�صبب تف�صي فريو�ص كورونا.

يف  �صّباقة  الوطنية"  "البرتول  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

التي تفر�صها  التحديات  البتكارات ومواجهة 

وتقنية  بتكنولوجيا  املُتعلقة  الأع��م��ال  طبيعة 

اإىل  منوهًا  اخل�صو�ص،  وج��ه  على  املعلومات 

اأن دائرة تقنية املعلومات تعترب القلب الناب�ص 

لكافة اأعمال ال�رشكة.

اإجناز جديد

حتديث  م�����رشوع  اأن  الدعيج  اأك��د  جانبه،  م��ن 

جديدًا  اإجن���ازًا  ي�صيف  "املاك�صيمو"  برنامج 

اأهمية  وُيج�صد  املعلومات،  تقنية  لدائرة  كبريًا 

التي  ال��واح��د  الفريق  ب���روح  اجلماعي  العمل 

ت�صود كافة الأعمال يف هذه الدائرة.

ال��دائ��رة  ف��رق  اأن  امل���ري  اأو���ص��ح  ناحيته،  م��ن 

تكاتفت معًا وبذلت جهودًا خمل�صة لتنفيذ هذا 

ووظائف  مميزات  لإ�صافة  احليوي  امل�رشوع 

جديدة لربنامج "املاك�صيمو".

وفر مايل

التطبيقات  فريق  رئي�ص  قامت  اللقاء،  وخ��الل 

على  ال�صوء  باإلقاء  الف�صلي،  اأم��ل  املوؤ�ص�صية 

ال��ذي مت من خالل امل�رشوع من  امل��ايل  التوفري 

ناحية الرتاخي�ص والبنية التحتية. 

تحديث برنامج "املاكسيمو"
ليتوافق مع أحدث التقنيات

م الرئي�س التنفيذي لل�سركة وليد البدر، الفرق التي �ساهمت يف تنفيذ م�سروع  كرَّ

تنفذها  التي  املُهمة  امل�ساريع  اأحد  يعد  الذي  "املاك�سيمو"،  برنامج  حتديث 

دائرة تقنية املعلومات، لتطوير نوعية اخلدمات والتطبيقات التي تغطي جميع 

دوائر واأق�سام ال�سركة وفقاً لأحدث التقنيات.

عبدالعزيز  امل�ساندة  للخدمات  التنفيذي  الرئي�س  نائب  التكرمي  ح�سر  وقد 

التي  الفرق  واأع�ساء  املري،  ناجي  املعلومات  تقنية  دائرة  ومدير  الدعيج، 

�ساهمت يف تنفيذ م�سروع "املاك�سيمو".

البدر: نفخر بكوادرنا 

الوطنية التي تخطت 

كافة تحديات 

جائحة كورونا

إنجازات
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الدعيج: تحديث 

البرنامج يضيف إنجازاً 

جديداً كبيراً لدائرة 

تقنية المعلومات

المري: إضافة مميزات 

ووظائف جديدة 

للبرنامج وتكاتف 

الفرق سبب النجاح

  الرئي�ص التنفيذي ي�صتمع اإىل �رشح عن اأهمية برنامج "املاك�صيمو"

نبذة  تقدمي  يف  امل�رشوع  ف��رق  اأع�صاء  وتناوب 

�صيحققه  ما  وا�صتعرا�ص  امل�رشوع،  عن  عامة 

من فوائد، واأهمها اإدخال وظائف جديدة على 

الربنامج، وحتقيق اأداء اأف�صل واأ�رشع وتقليل 

وقت التوقف عن العمل.

حتديات 

اأنوار  امل�رشوع  نف�صه، نوهت مدير  الإطار  ويف 

النوح، اإىل التحديات التي واجهت الفريق خالل 

دوائر  خمتلف  بتعاون  ُم�صيدة  التنفيذ،  عملية 

اأن  ال�رشكة خالل مرحلة جتربة النظام، مبينة 

برنامج "املاك�صيمو"، هو عبارة عن دورة حياة 

اإدارة الأ�صول ونظام اإدارة عملية �صري العمل. 

ومن خالل "املاك�صيمو" لإدارة الأ�صول، ميكن 

ل�رشكة البرتول الوطنية الكويتية اإدارة عمليات 

لديها، كما ميكن  التجارية  الأ�صول والعمليات 

لل�رشكة اأن تتكامل مع التطبيقات احلالية.

دعم  على  ال�صاملة  التطبيقات  ف��ري��ق  ويعمل 

معظم  يغطي  وا���ص��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى  التطبيقات 

بالأعمال  يتعلق  فيما  وذلك  والأق�صام،  الدوائر 

ال�صلة  ذات  والعمليات  لل�رشكة  الأ�صا�صية 

حتويل  خ���الل  م��ن  امل��رج��وة  ال��ف��وائ��د  لتحقيق 

"البرتول الوطنية" اإىل �رشكة ذكية رقميًا.

ت�صمل:  ال�صاملة،  التطبيقات  اأن  واأو���ص��ح��ت 

واإدارة  الأ�صول،  لإدارة  "املاك�صيمو"  تطبيقات 

امل�صرتيات،  واإدارة  امل���واد،  واإدارة  الأع��م��ال، 

وكتالوج  ال��ت��ج��اري،  والدليل  العقود،  واإدارة 

املنتجات واخلدمات، والتطبيقات املُتعلقة بالنفط 

 Mobile(والغاز، وجولة امل�صغلني امليدانيني، و

التقارير،  واإع���داد   ،)Maximo Executive

واللوحة اخلا�صة بامل�صتخدمني من ال�رشكة.

حت�سني الأداء

النوح  اأك��دت  الربنامج،  تطوير  اأ�صباب  وع��ن 

توافقه مع  على  اأجل احلفاظ  ذلك جاء من  اأن 

الأداء  وحت�صني  وت��ط��وي��ر  التقنيات،  اأح���دث 

جديدة  ووح����دات  وظ��ائ��ف  واإدخ����ال  للنظام، 

هذا  اأن  اإىل  م�صرية  الأع���م���ال،  فهم  لتح�صني 

التطوير ي�صاعد يف حتقيق اأداء �رشيع واأف�صل، 

مع الأخذ يف العتبار املو�صوع الأمني، كما اأنه 

يقلل من وقت التوقف عن العمل.

وحول ما يوؤمنه الربنامج، اأ�صارت اإىل اأنه يعمل 

املزيد  واإ�صافة  البيانات،  ج��ودة  حت�صني  على 

من امليزات والوظائف يف التنقل، وبناء لوحات 

ال�صتخدام  و�صهولة  التقارير،  واإع���داد  قوية 

ي�صتفيد  اأن��ه  اإىل  لفتة  ج��دي��د،  مظهر  بتحديث 

امل�صتخدمني يف �رشكة  الربنامج جميع  من هذا 

البرتول الوطنية الكويتية.

التطبيقات  فريق  رئي�ص  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 

اأول  ومهند�ص  الف�صلي،  اأم���ل  املوؤ�ص�صية 

تقنية  دائ���رة  يف  الوظيفي  ال��دع��م  م�����رشوع 

اأن���وار  ال�صاملة  التطبيقات   – امل��ع��ل��وم��ات 

اأن  ك��م��ا  الت�����ص��ال،  نقطة  ي�صكال  ال���ن���وح، 

النوح،  واأن���وار  فريقها،  مع  الف�صلي  اأم��ل 

فريق  يف  اأول  اأنظمة  حملل  اإىل  بالإ�صافة 

من  ه���م  الأ�����ص����وك،  ح�����ص��ني  "املاك�صيمو" 

يقومون بالعمل.
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المؤسسة أطلقت 

عدة مبادرات لتعزيز 

عالقتها وشركاتها 

التابعة بالقطاع الخاص

تبنت ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة البرتول الكويتية عددًا من املبادرات لتعزيز عالقتها و�سركاتها 

التابعة بالقطاع اخلا�س، وزيادة ن�سبة املنتجات الوطنية واخلدمات املحلية من اإجمايل 

قيمة امل�سرتيات واخلدمات يف القطاع النفطي، اإ�سافة اإىل مبادرات اأخرى تهدف اإىل توفري 

فر�س عمل مبا�سرة وغري مبا�سرة للعمالة الوطنية يف القطاع.

املحلي  املحتوى  بت�سجيع  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  التزام  ن�سبة  بلغت  وقد 

البرتول  موؤ�س�سة  لنظام  املجمع  ال�سنوي  للتقرير  وفقاً  وذلك   ، %  87 النفطي  القطاع  يف 

الكويتية لل�سنة املالية 2021/2020، بزيادة بلغت 4 %  عن ال�سنة املالية ال�سابقة، وهي 

اأعلى ن�سبة بني ال�سركات التابعة للموؤ�س�سة.

تشجيع املحتوى املحلي
يدّعم وينّشط االقتصاد الوطني

ريادة .. والتزام

ويف لقاء مع "جملة الوطنية" اأّكد مدير الدائرة 

ت�صجيع  نظام  اأن  القحطاين،  بندر  التجارية 

يبلور  ال��ن��ف��ط��ي  ال��ق��ط��اع  امل��ح��ل��ي يف  امل��ح��ت��وى 

املوؤ�ص�صة  به  تقوم  ال��ذي  ال�صرتاتيجي  ال��دور 

تنمية  يف  اأ�صا�صي  كمحرك  التابعة  و�رشكاتها 

القت�صاد الوطني، فقد بداأت املوؤ�ص�صة بتطبيق 

امل��ح��ت��وى  لت�صجيع  وم��ت��ك��ام��ل  ط��م��وح  ن��ظ��ام 

املحلي، واأ�صدرت "اآلية لدعم ال�صناعة الوطنية 

 5 2004، وبعد مرور  يف القطاع النفطي" عام 

عليها  واأطلق  حتديثها  مّت  تطبيقها  من  �صنوات 

"نظام ت�صجيع م�صاركة القطاع اخلا�ص املحلي 

لقاء
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  بدر بو�صخر  بندر القحطاين

بوصخر: تقارير 

التدقيق يتم 

إعدادها من قبل مركز 

خدمات الموّردين

القحطاني: تشجيع 

المحتوى المحلي يبلور 

دور المؤسسة وشركاتها 

في تنمية االقتصاد 

اأي�صًا  تطويره  مّت  وال��ذي  النفطي"،  القطاع  يف 

يف  املحلي  املحتوى  ت�صجيع  "نظام  عليه  ليطلق 

القطاع النفطي" يف ال�صنة املالية 2017/2016.

املالية  ال�صنة  ت��ق��ري��ر  اأن  ال��ق��ح��ط��اين  واأ����ص���اف 

2021/2020، هو الرابع بعد التحديث الناجم 

عن �صدور قانون رقم )49( ل�صنة 2016 ب�صاأن 

يف  ال����وزراء  جمل�ص  قبل  م��ن  العامة  املناق�صات 

التنفيذية  لئحته  �صدرت  وال��ذي   ،2016 يوليو 

يف  معظمها  ي�صب  والتي   ،2017 فرباير  خ��الل 

م�صلحة زيادة املحتوى املحلى.

واأو�صح اأن نظام موؤ�ص�صة البرتول الكويتية ي�صتمل 

املواد  توريد  دورة  على  موزعة  خمتلفة  بنود  على 

القطاع  ���رشك��ات  يف  امل�صاريع  لتنفيذ  الإع����داد  اأو 

لها  داعمة  تو�صيات  على  الآلية  وت�صتمل  النفطي، 

املحلي  واملقاول  للُم�صّنع  املعلومات  توفري  تتناول 

ال��دول��ة،  يف  ال�صلة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�صيق 

وم��ن خ��الل ال��ت��ع��اون وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر بني 

و�رشكات  للموؤ�ص�صة  التابعة  النفطية  ال�رشكات 

التعامل  ت�صجيع  اإىل  بالإ�صافة  اخل��ا���ص،  القطاع 

حوافز  وتقدمي  والأجنبية  املحلية  ال�رشكات  بني 

لل�رشكات الأجنبية ل�صتخدام املواد املُ�صّنعة حمّليًا.

وبنّي اأن متطلبات نظام ت�صجيع املحتوى املحلي 

يف القطاع النفطي تنق�صم اإىل ق�صمني هما:

توريدات  بدورة  مرتبطة  مرحلية  متطلبات   -1

املواد والإعداد لتنفيذ امل�صاريع.

2- متطلبات عامة من املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة، 

حيث مت اإدراج جميع املتطلبات التي ل تندرج حتت 

امل�صاريع"  لتنفيذ  والإع���داد  امل��واد  توريد  "دورة 

ومنها  العامة،  املتطلبات  بند  حتت  مبا�رش  ب�صكل 

الوطنية  العمالة  وت��دري��ب  "التكويت"،  متطلبات 

خدمة  م��راك��ز  اإىل  بالإ�صافة  امل��ق��اول��ني،  عقود  يف 

املوردين واللقاءات الدورية معهم، وغريها.

�سمان اجلودة

اجل��ودة  ف��ري��ق �صمان  رئي�ص  ق��ال  ج��ان��ب��ه،   م��ن 

الداخلية  التدقيق  "تقارير  اإّن  بو�صخر،  ب��در 

خدمات  م��رك��ز  قبل  م��ن  اإع���داده���ا  يتم  لل�رشكة 

املّوردين الذي مت ا�صتحداثه يف الدائرة التجارية 

املوردين  بني  و�صل  كحلقة  ليعمل   ،2008 عام 

من  الوطنية"  و"البرتول  ناحية،  م��ن  املحليني 

تنظيم  اأي�صًا مبهمة  ُكّلف  وال��ذي  اأخ��رى،  ناحية 

تذليل  على  والعمل  املحلية  لل�رشكات  زي���ارات 

الت�صجيل  يف  وم�صاعدتها  اأمامها،  ال�صعوبات 

العمل  مع  ا�صتف�صاراتها،  على  وال��رد  والتاأهيل 

اأ�صند  كما  ال�رشكات،  هذه  ر�صا  ا�صتطالع  على 

جمل�ص  تو�صيات  متابعة  على  العمل  للمركز 

اجتماعاته،  وتن�صيق  ال���ص��ت�����ص��اري  ال�����رشاك��ة 

ال�رشكة  التزام  مدى  على  التدقيق  على  والعمل 

بتطبيق بنود اآلية دعم ال�صناعة الوطنية".

الرئي�صي من تطبيق نظام  الهدف  اأن  واأ�صاف 

ت�صجيع املحتوى املحلي يف القطاع النفطي، هو 

تاأكيد التزام املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة بدعم 

م�صاهمة  وتعزيز  الوطني،  القت�صاد  وتنمية 

الإ�صالح  خطة  لتبني  املحلي،  اخلا�ص  القطاع 

ال�رشاكة  نهج  على  اأ�صا�صًا  القائم  القت�صادي 

بني القطاعني العام واخلا�ص.
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التزام

البرتول  موؤ�ص�صة  تقرير  اأن  بو�صخر  واأو�صح 

اأظهر اأن متو�صط ن�صبة التزام القطاع النفطي 

بلغت  املحلي  املحتوى  ت�صجيع  نظام   بتطبيق 

81 % بنهاية العام املايل 2021/2020، حمققًا 

 ،2020/2019 2 % عن العام  ارتفاعًا بن�صبة 

وذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف وامل��ت��غ��ريات 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  جائحة  نتيجة  ط���راأت  التي 

ن�صبة  التابعة  و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  حققت  وقد 

التزام بلغت 94 % يف جمال املتطلبات املرحلية 

امل�صنعني  م��ن  امل���واد  ت��وري��د  ب���دورة  املرتبطة 

وموردي اخلدمات املحليني، يف حني بلغت ن�صبة 

اللتزام باملتطلبات العامة 71 %.

تاريخ النظام

واأكد اأن "البرتول الوطنية" كانت حري�صة على 

القطاع  يف  الوطنية  ال�صناعة  دعم  "اآلية  تطبيق 

ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  اأ���ص��درت��ه��ا  ال��ت��ي  النفطي" 

على  تعميمها  مّت  ُمعتمدة  كوثيقة   ،2004 يف 

القطاع النفطي، وذلك من خالل اإطالق برنامج 

وامل�صنعني  واملقاولني  امل��وردي��ن  مع  ال�رشاكة 

التجربة  وه��ي  املحليني(،  )امل��وردي��ن  املحليني 

قبل  من  باهتمام  متابعتها  مّت��ت  التي  ال��رائ��دة 

كل  يف  ذلك  بعد  تعميمها  على  وعملت  املوؤ�ص�صة 

ال�رشكات النفطية التابعة، حيث ا�صتمل برنامج 

ال�رشاكة على ما يلي:

اإن�صاء مركز خدمات املوردين.  -1

اإن�صاء جمل�ص لل�رشاكة مع املوردين.  -2

اإ�صدار ن�رشة دورية اإلكرتونية للموردين.  -3

ت��ط��وي��ر ب���رن���ام���ج ت���دري���ب���ي ب��ا���ص��ت��خ��دام   -4

الكمبيوتر لتنمية ثقافة ال�رشاكة لدى العاملني 

يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية.

ويف 19 دي�صمرب 2011 اأ�صدرت املوؤ�ص�صة "نظام 

القطاع  يف  اخل��ا���ص  القطاع  م�صاركة  ت�صجيع 

املوؤ�ص�صة  من  م�صرتكة  جلنة  قبل  من  النفطي" 

مّت  حيث  التابعة،  النفطية  ال�رشكات  من  وع��دد 

تعميم النظام املُحّدث يف �رشكة البرتول الوطنية 

الكويتية، والعمل على تطبيقه لتحقيق الآتي:

• خلق فر�ص عمل وتطوير للكوادر الكويتية، 
خا�صة يف عقود مقاويل �رشكات القطاع النفطي. 

"البترول الوطنية" 
حريصة على تطبيق 

آلية دعم الصناعة 

الوطنية بالقطاع النفطي

  جدول يو�صح بنود نظام الت�صجيع املحلي مب�صتوياته املختلفة لل�صنة املالية 2021/2020

• العتماد على القطاع اخلا�ص يف تقدمي اأعمال 
املقاولت واخلدمات امل�صاندة.

• تبادل املمار�صات املثلى.
• اإ�صناد بع�ص اخلدمات امل�صرتكة اإىل �رشكات 

القطاع اخلا�ص.

• تنفيذ برنامج امل�صوؤولية الجتماعية.
اأن�صطة  بع�ص  يف  اخل��ا���ص  القطاع  اإ����رشاك   •

املوؤ�ص�صة.

• ت�صجيع القطاع اخلا�ص على ا�صتغالل خمرجات 
عملية املوؤ�ص�صة يف اإقامة �صناعات لحقة.

"نظام ت�صجيع  اإطالق  اأعوام على   5 وبعد مرور 

النفطي"،  القطاع  يف  اخلا�ص  القطاع  م�صاركة 

ب�صاأن   2016 ل�صنة   )49( رق��م  ق��ان��ون  ���ص��در 

موؤ�ص�صة  اأ���ص��درت  وبعدها  العامة،  املناق�صات 

البرتول يف مار�ص 2017 تعميمًا لكافة ال�رشكات 

)نظام  املحدث  النظام  تطبيق  ب�صاأن  لها  التابعة 

النفطي(،  القطاع  يف  املحلي  املحتوى  ت�صجيع 

مع   ،2017 اأب��ري��ل  م��ن  اب��ت��داء  ف���وري  ب�صكل 

اإر�صال تقرير �صنوي اإىل املوؤ�ص�صة ب�صاأن اللتزام 

التي وردت بالقانون  مبتطلبات املحتوى املحلي 

وبيان لتقدم �صري العمل يف عمليات التنفيذ.

ال��ب��رتول،  موؤ�ص�صة  ق���رار  ���ص��در   2018 ويف 

اللتزام الكلياللتزام اجلزئيعدم اللتزامفئة اللتزام

0 %11 %89 %املتطلبات املرحلية

0 %37 %63 %املتطلبات العامة

0 %27 %73 %جميع املتطلبات

87 %ن�سبة اللتزام الكلي
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الخطة االستراتيجية 

للمحتوى المحلي 

حتى عام 2040 

اشتملت 12 مبادرة

ب�صاأن ت�صكيل فرق تنفيذ اخلطة ال�صرتاتيجية 

وا�صتملت   ،2040 عام  حتى  املحلي  للمحتوى 

"البرتول  تكليف  ومت  مبادرة،   12 على  اخلطة 

الوطنية" بتنفيذ مبادرتني منها، وهما:

ال�����رشاك��ة  اأع��م��ال جمل�ص  ت��ط��وي��ر  م��ب��ادرة   -1

يف  للم�صاهمة  دوره  لتفعيل  املوحد  ال�صت�صاري 

برنامج املحتوى املحلي.

ل��دع��م برنامج  اإط����ار جت���اري  اإن�����ص��اء  2- م��ب��ادرة 

املحتوى املحلي يف القطاع النفطي من خالل تب�صيط 

عمليات ال�رشاء والتعاقد مع ال�رشكات املحلية.

قانون 2019

 2019 يوليو   28 يف  اأن��ه  اإىل  بو�صخر  واأ���ص��ار 

ل�صنة   )74( رق���م  امل��ن��اق�����ص��ات  ق��ان��ون  ���ص��در 

2019 بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )49( 

والتي  العامة،  املناق�صات  ب�صاأن   2016 ل�صنة 

املحلي،  املنتج  تعريف  تعديل  على  ا�صتملت 

هو  املتو�صط  اأو  ال�صغري  امل�����رشوع  واع��ت��ب��ار 

ال�صندوق  لدى  املُعتمد  القت�صادي  امل�رشوع 

ال�صغرية  امل�رشوعات  وتنمية  لرعاية  الوطني 

الأف�صلية  اإع��ط��اء  اإىل  بالإ�صافة  واملتو�صطة، 

املنتج  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي  للمنتج   %  20 بن�صبة 

اخلليجي والأجنبي، مع اإلزام املقاول الرئي�صي 

ي��ق��ل عن  م���ا ل  ب�������رشاء  اأو حم��ل��ي(   )اأج��ن��ب��ي 

من  امل��ح��ل��ي��ة، و10 %  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن   % 20

م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات امل�������رشوع���ات ال�����ص��غ��رية 

وامل��ت��و���ص��ط��ة، ويف ح��ال ت��ع��ذر وج��وده��ا يجوز 

اإىل  بالإ�صافة  املحليني،  املوردين  من  �رشاوؤها 

اأع��م��ال  م��ن   % 30 ال���  م��ن   % 10 تخ�صي�ص 

املقاولة التي مت تر�صيتها على املقاول الرئي�صي 

واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����رشع��ات  لأ���ص��ح��اب 

تر�صية  على  والعمل  امل��ق��اول��ة،  طبيعة  ح�صب 

اأ���ص��ح��اب امل�رشوعات  املُ��ق��دم��ة م��ن  ال��ع��ط��اءات 

ك��ان��ت مطابقة  م��ت��ى  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رية 

على  ت��زي��د  ل  الأ���ص��ع��ار  وك��ان��ت   للموا�صفات، 

20 % من اأقل عطاء مقبول.

لئحة "البرتول الوطنية"

ويف 13 يوليو 2020 مّت اإ�صدار وتعميم لئحة 

مناق�صات �رشكة البرتول الوطنية الكويتية من 

وهي  ال�رشكة،  يف  التجارية  الدائرة  مدير  قبل 

  ر�صم بياين يو�صح مدى التزام ال�رشكة بنظام ت�صجيع املحتوى املحلي من عام 2007 حتى 2020

واملناق�صات  ال�رشاء  لأعمال  املنظمة  الالئحة 

ب�����ص��اأن �����رشاء امل������واد، وال��ت��ك��ل��ي��ف ب��خ��دم��ات 

ال�صت�صارية،  والدرا�صات  الأعمال  ومقاولت 

بال�رشكة،  عنها  امل�صتغنى  الأ���ص��ن��اف  وب��ي��ع 

التعديالت  عمل  بعد  الالئحة  هذه  �صدرت  وقد 

املُتعلقة بزيادة املحتوى املحلى بناء على قانون 

رقم )74( ل�صنة 2019.

الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  �صهدت  وقد 

ت��ط��ورًا   )2017-2007( ال�����ص��ن��وات  خ���الل 

ت�صجيع  اآل��ي��ة  بتطبيق  الل���ت���زام  يف  م��ل��ح��وظ��ًا 

بتعظيم  التزامها  يعك�ص  املحلية، مما  ال�صناعة 

اأك��رب  دور  اإع��ط��اء  خ��الل  م��ن  املحلي  املحتوى 

وعمليات  اأن�صطة  يف  املحلي  اخل��ا���ص  للقطاع 

ال�رشكة، اأما خالل ال�صنة املالية 2018/2017، 

ب�صبب  وذل��ك  انخفا�صًا،  ال�رشكة  �صهدت  فقد 

 )49( رق��م  العامة  املناق�صات  قانون  �صدور 

2016، وتطبيق نظام موؤ�ص�صة البرتول  ل�صنة 

املحتوى  لت�صجيع  املُ��ح��ّدث  اجل��دي��د  الكويتية 

املحلي يف القطاع النفطي، والذي احتوى على 

العديد من املتطلبات اجلديدة التي كانت متثل 

الوطنية"،  "البرتول  يف  املعنّية  للدوائر  حتّديًا 

ال��ت��زام  بنتائج  كبري  انخفا�ص  اإىل  اأدى  مم��ا 

ال�رشكة.
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الشركة تكافح الجائحة
حملة لتطعيم 10 آالف موظف في يوم واحد

الدولة وم�ساعيها  الكويتية يف م�ساندة  الوطنية  البرتول  مل تنقطع جهود �سركة 

الوقت املحافظة على �سحة وحياة موظفيها  ملواجهة جائحة كورونا، ويف ذات 

واملقاولني العاملني فيها، وهو ما ترجمته ال�سركة موؤخرًا من خالل اإطالقها حملة 

هي الأكرب من نوعها على م�ستوى املوؤ�س�سات وال�سركات العاملة يف دولة الكويت 

10 اآلف موظف من العاملني يف ال�سركة والعاملني مع مقاوليها يف  لتطعيم نحو 

كافة الدوائر واملواقع يف يوم واحد �سد فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد - 19(.

الحملة هي األكبر 

من نوعها على 

مستوى المؤسسات 

والشركات بالكويت

تن�سيق

وقد �صبق احلملة تن�صيق على م�صتوى عال بني 

الق�صم الطبي التابع لدائرة ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة، ووزارة ال�صحة، واإقامة غرفة عمليات 

ال�رشكة،  يف  املعنية  الدوائر  كافة  بني  للتن�صيق 

حتى تخرج هذه احلملة يف اأف�صل تنظيم.

اإجناز غري م�سبوق

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأكد  املنا�صبة،  هذه  ويف 

ملجلة  الدعيج،  عبدالعزيز  امل�صاندة  للخدمات 

من  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  تطعيم  اأن  "الوطنية" 

واحد  ي��وم  يف  املقاول  مع  والعاملني  املوظفني 

وحتت �صقف واحد يعترب اإجن��ازًا غري م�صبوق 

ليتم  كان  ما  الكويت، وذلك  دولة  على م�صتوى 

اإّل بت�صافر جهود كافة الدوائر املعنية وبدعم 

من الإدارة العليا، م�صريًا اإىل اأن احلملة تعك�ص 

جهود  دع��م  على  الوطنية"  "البرتول  ح��ر���ص 

الوباء و�صعيها  انت�صار هذا  الدولة يف مواجهة 

للحد من خماطره يف اأو�صاط املجتمع.

وقاية
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هاشم أثنى على جهود 

"البترول الوطنية" 
لإلسراع في تطعيم 

عمالة المقاولين

واأو�صح اأن التحدي الأكرب متثل يف القدرة على 

يوم  يف  اللقاح  لأخ��ذ  الكبري  العدد  ه��ذا  جتميع 

وتدريب  اإ�صناد  مركز  اختيار  مّت  وق��د  واح��د، 

هذه  لإجن���از  لل�رشكة  التابع  والإط��ف��اء  الأم���ن 

املُهمة نظرًا لت�صاعه، مما يوفر م�صاحة كبرية 

هذا  ال�صحة،  وزارة  م��ن  التمري�صي  للكادر 

اإىل ما يوفره من جتهيزات متطورة  بالإ�صافة 

وال�����ص��الم��ة،  الأم����ن  ب��ا���ص��رتاط��ات  يتعلق  فيما 

العدد  �صاعد يف ترتيب دخول وخروج هذا  مما 

الكبري بطريقة �صليمة وان�صيابية، مع احلر�ص 

على اأن تكون فرتة النتظار ق�صرية جدًا نظرًا 

حلرارة الطق�ص.

�سكر لوزارة ال�سحة

على  ال�صحة  ل��وزارة  بال�صكر  الدعيج  وتوجه 

باكرًا  ال�رشكة واحل�صور  مع  الكبري  التجاوب 

ال�صغط  رغ��م  التطعيم  عمليات  يف  للمبا�رشة 

الهائل عليها، واأي�صًا للت�صهيالت الكبرية التي 

اأو  اللقاحات،  توفري  خالل  من  �صواء  قدمتها، 

توفري الطواقم ال�صحية العاملة، والتي لها كل 

جلميع  ال�صكر  كذلك  مقدمًا  والتقدير،  التحية 

الدوائر املعنية لرتتيب وتنظيم هذه احلملة غري 

امل�صبوقة بتاريخ ال�رشكة.

واأعرب عن اإعجابه بح�صن التنظيم والرتتيب 

بي�رش  ت��ت��م  جعلها  م��ا  وه���و  العميلة،  ل�صري 

و���ص��ه��ول��ة رغ���م الإق���ب���ال ال�����ص��دي��د م���ن قبل 

ا�صتحالة  اإىل  لف��ت��ًا  ال��ل��ق��اح،  لأخ���ذ  املوظفني 

امل��راك��ز  ال��ك��ب��ري يف  ال��ع��دد  ه���ذا  ن��ق��ل وتطعيم 

وامل�صت�صفيات التابعة لوزارة ال�صحة يف يوم 

اأخذ  واحد، متمنيًا من اجلميع احلر�ص على 

ال�صحية  ب��ال���ص��رتاط��ات  ال��ل��ق��اح، والل��ت��زام 

وغ�صل  الكمام،  ولب�ص  الجتماعي،  والتباعد 

اليدين من اأجل العودة اإىل احلياة الطبيعية يف 

اأقرب وقت ممكن. 

التحلي بال�سرب

جميع  يف  والوقائع  الدرا�صات  اأن  اإىل  ونوه 

الفريو�ص،  هذا  خطورة  توؤكد  العامل  اأنحاء 

ومن ثم لبد من اأن نتحلى بال�صرب لأن هذه 

ال��وق��ت،  بع�ص  معنا  ت�صتمر  ق��د  ال��ظ��روف 

املناعة  ن�رش  ي��ب��داأ  ب��اأن  �صعادته  ع��ن  معربًا 

واجبنا  "من  قائاًل:  ال�رشكة،  من  املجتمعية 

يف  امل�صاهمة  الوطنية"  "البرتول  يف  كعاملني 

بخطورة  املجتمع  اأف���راد  ب��ني  ال��وع��ي  ن�رش 

هذا املر�ص حتى ل نفقد املزيد من الأرواح، 

مقدرين للجميع �صربهم وحتملهم ال�صغوط 

النف�صية الهائلة التي يتعر�صون لها منذ عام 

ون�صف العام، ولكن يجب اأن ن�صتمر يف ذلك 

للو�صول اإىل بر الأمان".

جهود الق�سم الطبي

"البرتول الوطنية"  اأطباء  اأكد كبري  من جانبه، 

عبداملح�صن الكندري، اأن فكرة تطعيم املوظفني 

وقد  ال��ط��ب��ي،  الق�صم  م��ن  انطلقت  وامل��ق��اول��ني 

ما  وه��و  الفكرة،  مع  ال�صحة  وزارة  جتاوبت 

بنجاح،  الكبرية  احلملة  هذا  اإط��الق  من  مكننا 

وزارة  وكيل  م��ع  مّت  التن�صيق  اأن  اإىل  م�صريًا 

ال�صحة د. م�صطفى ر�صا، الذي وافق م�صكورًا 

  تعاون وتن�صيق بني كافة دوائر ال�رشكة لإجناح احلملة وحتقيق اأهدافها

الدعيج: تطعيم 

هذا العدد الكبير 

في يوم واحد إنجاز 

غير مسبوق
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  احلملة تعك�ص حر�ص ال�رشكة على دعم جهود الدولة يف مكافحة فريو�ص كورونا

الكندري: فريق طبي 

مكّون من 100 ممرض 

وممرضة إلنجاز 

التطعيم بأسرع وقت 

خاجة: تلبية الدعوة 

يأتي في إطار توجه 

"الصحة" للتوسع 
في الحمالت الميدانية

تطعيم،  ج��رع��ة  اآلف   10 ال�����رشك��ة  م��ن��ح  ع��ل��ى 

ومن ثم مّت ت�صجيل الأ�صماء ورفعها اإىل وزارة 

ال�صحة للموافقة عليها، وقد ح�صدنا نتيجة كل 

هذا اجلهد والتعب الكبري حتقيق هذا الإجناز.

واأ�صاف اأن اأكرب حملة على م�صتوى ال�رشكات 

يف  اآلف   7 تطعيم  اإىل  و�صلت  الكويت  دول��ة  يف 

يوم واحد ويف مكان واحد، وقد متت يف جممع 

الوطنية"  "ال���ب���رتول  حملة  ول��ك��ن  الف��ن��ي��وز، 

جتاوزت هذا العدد.

�سوابط وقائية

ال�صحة  وزارة  مع  التن�صيق  مّت  اأنه  واأو�صح 

ممر�ص   100 من  مكّون  طبي  فريق  لإر�صال 

ب��اأ���رشع  التطعيم  عملية  لإجن���از  ومم��ر���ص��ة، 

الثامنة  من  �صاعة   12 م��دار  على  وقت ممكن 

خالل  من  وذلك  م�صاًء،  الثامنة  حتى  �صباحًا 

مّت  اأوق���ات  يف  ُمنظم  ب�صكل  ال��دوائ��ر  تق�صيم 

حتديدها بدقة.

واأ���ص��ار ال��ك��ن��دري اإىل ����رشورة زي���ادة وت��رية 

الع�صوائية،  امل�صحات  وا�صتمرار  التطعيمات، 

وم��ن��ع املُ��خ��ال��ط��ة وال��ت��ج��م��ع��ات، اإ���ص��اف��ة اإىل 

وعدم  الوقائية،  بال�صوابط  اللتزام  �رشورة 

من  املعلومات  واأخ��ذ  ال�صائعات  اإىل  اللتفات 

م�صادرها ال�صحيحة.

حمالت ميدانية

امليداين  التطعيم  جلنة  ع�صو  اأك��د  جهته،  من 

ال��ب��رتول  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  اأث��ن��ى 

اإدارة  ج��ه��ود  على  ه��ا���ص��م،  ها�صم  الكويتية 

"البرتول الوطنية"، ممثلة بالرئي�ص التنفيذي 

ول��ي��د ال���ب���در، ون����واب ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 

عمالة  تطعيم  يف  وال���ص��ت��ع��ج��ال  بالتن�صيق 

املقاولني، كما اأ�صاد بجهود اإدارة �رشكة نفط 

الكويت يف هذا اجلانب وبالتن�صيق امل�صتمر مع 

الع�صو املنتدب للتخطيط باملوؤ�ص�صة.

هذه  لتكثيف  النفطية  ال�رشكات  ها�صم  ودع��ا 

وزارة  وك��ي��ل  اإىل  ال�صكر  م��ق��دم��ًا  اجل��ه��ود، 

يف  وامل�����ص��وؤول��ني  ر���ص��ا،  م�صطفى  ال�����ص��ح��ة 

الوزارة على الدعم الالحمدود ملكافحة جائحة 

كورونا.

ها�سم يثني على جهود ال�سركة

تلبية  اأن  خ��اج��ة،  علي  د.  ال�صحة  وزارة  يف 

توجه  اإط��ار  يف  تاأتي  الوطنية"  "البرتول  دعوة 

لفتًا  امليدانية،  احلمالت  يف  للتو�صع  ال��وزارة 

اإىل اأن الوزارة دخلت يف املرحلة اخلام�صة من 

يف  الطبيعية  للحياة  التدريجية  ال��ع��ودة  خطة 

الوقت احلايل، معربًا عن �صعادته لإجناز هذه 

على  ُت�صاعد  احلمالت  ه��ذه  اإن  حيث  احلملة، 

البالد،  م�صتوى  على  املجتمعية  املناعة  تكوين 

مدار  على  التطعيمات  ا�صتمرار  مع  بالتوازي 

اليوم يف امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية التابعة 

لوزارة ال�صحة.

واإدارت��ه��ا  لل�رشكة  بال�صكر  خ��اج��ة  وت��وج��ه 

ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ال��رتت��ي��ب وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��الف��ت��ني، 

وت��وف��ري ال��ك�����ص��وف��ات وال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ص��ة 

متمنيًا  التطعيم،  على  احل�صول  يف  بالراغبني 

التوفيق للجميع والعودة اإىل احلياة الطبيعة 

يف القريب العاجل.
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والأعمال  باملهمات  والقيام  ال�سخ�سية  بناء  على  الذات  تطوير  مهارات  ُت�ساعدنا 

تقليل  اإىل  اإ�سافة  فعالية،  واأكرث  اأف�سل  بطريقة  اأن�سطتنا  وممار�سة  منا  املطلوبة 

اجلهد والوقت الالزمني لتنفيذها. 

على  ق��ادرة  �سخ�سية  لدينا  يكون  الالزمة  املهارات  وامتالك  ال��ذات  تطوير  ومع 

املهنية بطريقة  اأو  ال�سخ�سية  بنا، �سواء يف احلياة  املُحيطة  الظروف  التاأقلم مع 

اأ�سهل واأقل تعقيدًا واأكرث مرونة وان�سيابية.

تطوير وبناء الشخصية
10 مهارات تساعدك على النجاح

تنظيم وإدارة الوقت 

ُيساعدان على إنجاز 

األعمال والمهمات 

بأسرع وقت

تنمية
بشرية

توظيف �سحيح

اإدراجها  التي مُيكن  املهارات  الكثري من  يوجد 

وبناء  ال���ذات  تطوير  م��ه��ارات  ت�صنيف  حت��ت 

م��رورًا  بالنف�ص،  الثقة  من  بداية  ال�صخ�صية، 

وا�صتخدام  الآخ��ري��ن،  مع  الفّعال  بالتوا�صل 

مُتكننا من توظيفه  الإنرتنت بطريقة احرتافية 

نعي�صها والطالع  التي  لتح�صني جودة احلياة 

يتخيل  قد  باأمور  انتهاًء  هو جديد،  ما  كل  على 

مثل  ك��ب��ري،  ت��اأث��ري  ذات  لي�صت  اأن��ه��ا  البع�ص 

ممار�صة الريا�صة، واختيار الأطعمة ال�صحية.

واأهم  اأبرز  على  �صنتعرف  التالية  ال�صطور  ويف 

مهارات تطوير الذات وبناء ال�صخ�صية، وكيف 
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وتوظيفها  ال�صحيح  بال�صكل  اكت�صابها  ميكنك 

لتحقيق املزيد من الفعالية والإنتاجية يف حياتك 

مبختلف جوانبها، وهي كالتايل:

1 – تنظيم واإدارة الوقت:
لن تدرك اأهمية هذه املهارة من مهارات تطوير 

م�صغول  واأن����ت  نف�صك  تتخيل  مل  اإن  ال����ذات 

التي  واملهمات  الأعمال  مئات  ورمبا  بع�رشات 

يجب عليك النتهاء منها باأ�رشع وقت، وهاتفك 

وع�رشات  والر�صائل  الإ�صعارات  مبئات  مثقل 

الإمييالت التي تنتظر منك الرد، وكل ذلك عليك 

القيام به يف وقت وجيز من يومك.

وقتك  تنظم  كيف  ت��ع��رف  كنت  ح��ال  يف  اأم���ا 

ما  الأولويات وبناًء على  الأم��ور وفق  وتدير 

كل  عن  مبعزل  تكون  ف�صوف  وقت  من  لديك 

الدرا�صات  ع�رشات  ويوجد  الفو�صى،  ه��ذه 

الوقت  تنظيم  اأهمية  تناولت  التي  والأبحاث 

واخلطوات ال�صحيحة لذلك. 

2 – ح�سن ال�ستماع:

ُي�صاعدك  لالآخرين  وال�صتماع  الإ�صغاء  ُح�صن 

ب�صخ�صيتك،  والرت���ق���اء  ذات����ك  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

ما  اإذا  امل��ه��ارة  ه��ذه  اأهمية  تتخيل  اأن  وميكنك 

ال�صتماع  عدم  عند  �صتخ�رشه  ال��ذي  ما  عرفت 

اأحدهم  لك  يقدم  فرمبا  يقولونه،  وما  لالآخرين 

تطوير  على  ي�صاعدك  اأو  تواجهك،  مل�صكلة  حاًل 

امل�رشوع الذي تعمل عليه من خالل حديثه معك.

ومالحظة  التدرب  عرب  املهارة  ه��ذه  تعلم  وميكن 

الآخرين والإ�صغاء لهم، ومع مرور الوقت �صتجد 

اأنك اأ�صبحت متتلك مهارات ال�صتماع.

3 – التعلُّم الدائم:

اأب��رز  م��ن  ُتعد  التعلُّم  ا�صتمرارية  على  ال��ق��درة 

ال�صخ�صية، ف�صاًل عن دور هذه  مهارات تطوير 

املهارة يف تعزيز الثقة بالنف�ص وزيادة ما منتلكه 

من خربات ومعارف يف جمال عملنا اأو يف جمالت 

على  بناء  باأنف�صنا  ثقتنا  ت��زداد  وبالتايل  اأخ��رى، 

اخلربات واملعارف املتعددة التي اكت�صبناها.

من  عملك  الدائم يف جمال  التعلُّم  وميكنك حتقيق 

خالل ح�صور الدورات التعليمية والتدريبية، اأو 

اأو حتى  لك،  اإنها مفيدة  التي ترى  الكتب  قراءة 

متابعة الفيديوهات ومواقع الإنرتنت املُتخ�ص�صة 

يف جمالت عملك لال�صتفادة والتعلم منها.

4 – مهارات التوا�سل:
ا�صم  حت��ت  امل��ه��ارات  م��ن  العديد  اإدراج  مُيكن 

وال�صتماع،  التحدث،  مثل  التوا�صل،  مهارات 

وال���ع���رو����ص ال��ت��ق��دمي��ي��ة، وك��ت��اب��ة ال��ر���ص��ائ��ل 

والإمييالت، ولغة اجل�صد، وغريها.

العمل،  اأ�صا�صية يف جمالت  املهارات  هذه  وكل 

اأم���ام  اجل��ل��و���ص  يتطلب  عملك  ك���ان  ل��و  وح��ت��ى 

�صا�صة احلا�صوب طوال الوقت فمن ال�رشوري 

الر�صائل،  وتر�صل  ت�صتقبل  كيف  ت��ع��رف  اأن 

ال�صخ�ص  اإىل  لديك  التي  الفكرة  تّو�صل  وكيف 

على الطرف الآخر بعيدًا عن الفهم اخلاطئ، اأو 

توجيه الر�صالة اإىل ال�صخ�ص اخلطاأ.

5 – الإيجابية:
اإن كنت ت�صعى لتنمية �صخ�صيتك وتطويرها عليك 

اأن تتعلم كيف تكون اإيجابيًا مع نف�صك والآخرين، 

والتحدث بطريقة اإيجابية، وت�صجيع الأفراد من 

اإيجابية،  حولك على التعامل مع احلياة بطريقة 

ُحسن االستماع 

لآلخرين ُيساعدك 

على تطوير ذاتك 

واالرتقاء بشخصيتك

  التعلم يعزز الثقة بالنف�ص ويزيد خرباتنا ومعارفنا

استمرارية التعلُّم 

أكثر المهارات 

المطلوبة للتقدم 

واالرتقاء في العمل
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  بيئات العمل وامل�صاريع تعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على العمل اجلماعي وروح الفريق الواحد

مهارات التواصل 

أساسية في كل 

مجاالت العمل 

الميدانية والمكتبية

اإلقناع والتفاوض 

يجب استخدامهما 

بالشكل الصحيح 

لتحقيق األهداف

امل�سدر:

• جملة املو�صوعة ال�صاملة.

وهكذا اأ�صلوب مُيّكن ال�صخ�ص من اكت�صاب حمبة 

الكاآبة  اأج��واء  ظل  يف  خا�صة  ودعمهم،  الآخرين 

التي حتيط بالكثريين من حولنا.

6 – التفكري النقدي:
امل�صتخدمني  بيانات  حتليل  على  تعمل  كنت  �صواء 

الطالب،  ُتدر�ص  اأو  فيها،  تعمل  التي  ال�رشكة  يف 

منزلك،  يف  التدفئة  نظام  بت�صليح  تقوم  حتى  اأو 

ال��ذات  تطوير  م��ه��ارات  م��ن  النقدي  التفكري  ف��اأن 

فهم  ت�صتطيع  حتى  وغريها،  املواقف  ه��ذه  كل  يف 

امل�صكلة بطريقة �صحيحة، ومن ثم تفكر بالطريقة 

وبالإ�صافة  املنا�صب،  احلل  اإىل  وت�صل  ال�صحيحة 

الإب���داع،  التفكري  يف  امل��ه��ارة  ه��ذه  ٌت�صاعد  ذل��ك  اإىل 

وحل امل�صكالت، وحتليل البيانات، وغري ذلك.

7 – املرونة:
تتغري الظروف من حولنا ب�صكل دائم وباأ�رشع 

مما نت�صور، ودائمًا ما يبحث م�صوؤولو املوارد 

الب�رشية واملديرين عن ذلك النوع من املوظفني 

الذين يتمتعون بقدر كاف من املرونة والتاأقلم 

من  ل��ذل��ك  املختلفة،  امل��ت��غ��ريات  م��ع  ال�����رشي��ع 

املهارة  هذه  لكت�صاب  ت�صعى  اأن  ال�رشوري 

اأي  مع  والتاأقلم  التكيف  على  ق��ادرًا  وتكون 

حالة اأو ظروف قد تواجهها.

8 – العمل اجلماعي:
من  باأنها  الأحيان  بع�ص  يف  املهارة  هذه  ُت�صنف 

ت�صنيفها  ك��ان  واأي���ًا  التوا�صل،  م��ه��ارات  �صمن 

فاإنه من ال�رشوري اإ�صافتها اإىل قائمة مهارات 

وامل�صاريع  العمل  بيئات  كل  لأن  ال��ذات،  تطوير 

ال��ف��ري��ق  ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي وروح  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د 

الأ�صكال  اأف�صل  والتعاون  والتوا�صل  الواحد، 

لتحقيق النتائج املرجوة من العمل.

9 – التفاو�س والإقناع:
اأو  ترقية  ملنحك  مديرك  اإقناع  تريد  كنت  اإذا 

احل�صول على عالوة يف الراتب، اأو حتى تريد 

اإقناع اأطفالك باإنهاء واجباتهم املدر�صية اأوًل، 

مهارات  ف��اإن  لحقًا،  للعب  اللتفات  ثم  وم��ن 

الإقناع والتفاو�ص هي الأ�صا�ص للنجاح يف مثل 

هذه املواقف، لذلك يجب احلر�ص على امتالك 

ا�صتخدامها  كيفية  وت��ع��ّل��م  امل���ه���ارات،  ه���ذه 

متقدم  م�صتوى  اإىل  لت�صل  ال�صحيح  بال�صكل 

من مهارات تطوير ال�صخ�صية وتعزيزها.

10 – الثقة بالنف�س:
على الرغم من اأهمية اأن تكون على ثقة بنف�صك 

يف املواقف املختلفة، اإل اأن هذه ال�صفة اأ�صيفت 

تعتمد  بالنف�ص  الثقة  لأن  القائمة،  نهاية  اإىل 

اأ�صا�صي على املهارات ال�صابق ذكرها،  ب�صكل 

فعندما متتلك معظم تلك املهارات من الطبيعي 

اأن تكون قد و�صلت اإىل م�صتوى جيد من الثقة 

والأعمال  باملهمات  القيام  من  متكنك  بالنف�ص 

املطلوبة منك بال�صكل الأف�صل. 

على  تعرفنا  قد  نكون  العر�ص  هذا  خالل  ومن 

اأهم 10 مهارات لتطوير الذات وبناء ال�صخ�صية 

مُتكننا عند اتقانها بال�صكل ال�صحيح من حياة 

مهنية و�صخ�صية اأكرث فعالية واإنتاجية.
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ذكريات من املاضي )2-1(
يرويها كاظم عجرش

علم  اأنه  منها  عديدة،  تعريفات  التوثيق  العلماء  عّرف 

ونقلها  العلمية،  واملعلومات  التاريخية  الأحداث  حفظ 

من املا�سي اإىل احلا�سر ثم اإىل امل�ستقبل واإىل الأ�سخا�س 

الذين ميكنهم ال�ستفادة منها، وينطبق هذا على التناقل 

ال�سفاهي للمعلومات واملعارف واملهارات.

عليها  يعتمد  التي  احلقيقية  الركيزة  التوثيق  وُيعد 

ميكن  خالله  ومن  احلقيقة،  عن  البحث  يف  الباحثون 

التعّرف على مدى التطّور الذي حدث باملجتمع بجميع 

مفا�سل حركته يف الزمن املا�سي.

جملة  ارتاأت  للتوثيق،  الأهمية  هذه  من  وانطالقاً 

"الوطنية" توثيق فرتات ُمهمة مّرت بها �سناعة النفط 
الكويتية ب�سكل عام، و�سركة البرتول الوطنية الكويتية 

عبود  كاظم  لقاء  خالل  من  اخل�سو�س،  وجه  على 

عجر�س، والذي ُيعد اأحد قدامى العاملني بال�سركة.

ذاكرة تحوي 

أحداثًا على مدى 

80 عامًا من عمر 
القطاع النفطي

توثيق
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  كاظم عجر�ص ي�رشد الأحداث التاريخية التي عاي�صها والتي �صمعها من والده  عبود عجر�ص

80 عاماً
حتوي ذاكرة كاظم عبود عجر�ص اأحداثًا تعود 

اإىل 80 عامًا من عمر القطاع النفطي، هي مدة 

على  امتدت  التي  الوطنية"  "البرتول  يف  عمله 

ع��ام��ًا، وم��دة عمل وال���ده عبود علي   40 م��دار 

حممد عجر�ص، التي امتدت ملدة 40 عامًا اأي�صًا 

يف القطاع النفطي، مما يجعل هذه العائلة �صاهد 

ع�رش على تاأ�صي�ص "البرتول الوطنية" وتكوين 

م�صافيها وتو�صعاتها.  

�رشكة  يف  عجر�ص  ك��اظ��م  عمل  رح��ل��ة  ب���داأت 

دي�صمرب  مطلع  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

من  وح�صل  ومتدرب،  كمبتدئ   1980 عام 

خ���الل ال�����رشك��ة ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن ال����دورات 

ثم عمل  التدريبية يف جميع الخت�صا�صات، 

ق�صم ور�ص  وال�صيانة -  الهند�صة  دائرة  يف 

الآلت )Machine Shop(، وتنقل خالل 

الثالث  ال�رشكة  م�صايف  ب��ني  م��ا  عمله  م��دة 

)ميناء الأحمدي، وميناء عبداهلل، وال�صعيبة( 

اإىل اأن تقاعد يف دي�صمرب 2020، وكان اآخر 

الأع��م��ال  ق�صم  ع��ام  م��راق��ب  �صغله  من�صب 

مب�صفاة  وال�صيانة  الهند�صة  بدائرة  العامة 

ميناء الأحمدي.

"اأمني اأويل"
وي��������روي ع���ج���ر����ص ب����داي����ة ع���م���ل وال��������ده يف 

ال��ق��ط��اع ال��ن��ف��ط��ي ق���ائ���اًل: "ب����داأ وال����دي عبود 

م��ن  الأول  يف  ع��م��ل��ه  ع���ج���ر����ص  حم���م���د  ع���ل���ي 

1948 ك��م�����رشف ع��ل��ى م��واق��ع  دي�����ص��م��رب ع���ام 

امل�صتقلة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��زي��ت  ���رشك��ة  يف   العمل 

  )The American Independent Oil Company(

 امل��ع��روف��ة اخ��ت�����ص��ارًا ب��ا���ص��م "اأم�����ني اأوي����ل- 

 AminOil"، وهي �رشكة خمت�ّصة با�صتك�صاف 

1947، وكانت  تاأ�ص�صت يف عام  النفط،  واإنتاج 

يف  خا�صة  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة  يف  تن�صط 

عدة  ك��ان��ت متلك  وال�����ص��ع��ودي��ة، حيث  ال��ك��وي��ت 

من�صاآت نفطية يف هذه الدول.

انتقلت  اأن  اإىل  اأويل"  "اأمني  يف  بالعمل  وا�صتمر 

اإىل �رشكة البرتول الوطنية الكويتية،  مرافقها 

الأول من يوليو  للعمل يف  انتقل  اأثر ذلك  وعلى 

حتى  الوطنية"  "البرتول  يف  للعمل   1979 عام 

اآخر وظيفة  1988، وكانت  اأغ�صط�ص  تقاعد يف 

له بال�رشكة م�صوؤول اإدارة النقليات يف م�صفاة 

ميناء عبداهلل. 

م��ن بيت عربي يف  اأوي���ل" تتخذ  "اأم���ني  وك��ان��ت 

لها،  رئي�صيًا  مكتبًا  القدمية  ال�صاحلية  منطقة 

ثم  اخل����ريان،  منطقة  يف  ك��ان��ت  عملها  وب��داي��ة 

ميناء عبداهلل،  للعمل يف منطقة  ذلك  بعد  انتقلت 

وك�����ان ي���دي���ر ال�����رشك��ة ط���اق���م ع��م��ل اأم��ري��ك��ي 

ُمتخ�ص�ص يف اكت�صاف الآبار، ومعظم العاملني 

فيها من جن�صيات اأجنبية. 

اأجواء عمل حمفزة

وات�����ص��م��ت اأج������واء ال��ع��م��ل يف ت��ل��ك ال��ف��رتة 

الإدارة  كانت  حيث  والت�صجيع،  بالتحفيز 

اإعطاء  يف  وال��ع��دال��ة  املُعاملة  بُح�صن  تتمتع 

احل��ق��وق، كما ك��ان��ت ه��ن��اك م��ك��اف��اآت �صخية 

حتقيق  يف  وامل�صاهمني  العمل  يف  للمخل�صني 

اإجنازات لل�رشكة.

عجرش األب بدأ 

العمل في شركة 

الزيت األمريكية 

في عام 1948 

كاظم عجرش 

عمل في "البترول 

الوطنية" لمدة 

وصلت إلى 40 عامًا
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  ال�صيخ جابر العبداهلل يكّرم عبود عجر�ص بح�صور رئي�ص �رشكة "اأمني اأويل"

  �صهادة توّثق فرتة عمل عبود عجر�ص يف �رشكة "اأمني اأويل" و"البرتول الوطنية"

ومتيزت العالقات التي تربط ما بني طاقم العمل 

وخ��الل  باملتانة،  الأم��ري��ك��ي  الإداري  والفريق 

�صداقات  اكت�صب  ال�رشكة  يف  الوالد  عمل  فرتة 

والهندية،  الإجنليزية،  بينها:  من  عدة،  ولغات 

والأملانية، والرتكية، وقد �صاعدته هذه العالقات 

مع  متناغم  ب�صكل  العمل  اإجن��از  على  واللغات 

زمالئه واكت�صاب معرفة وثقافات دولية.

ظروف عمل �سعبة

ما  خالل  "من  بالقول:  حديثه  عجر�ص  وتابع 

عرفته من الوالد كانت ظروف العمل يف هذه 

مرافق  كانت  حيث  بال�صعوبة،  تت�صم  الفرتة 

ول  مبان  توجد  ول  خيام،  عن  عبارة  العمل 

اإىل  ت�صل  كانت  التي  املياه  وكميات  كهرباء، 

امل�صافة  ُبعد  اإىل  اإ�صافة  قليلة،  العمل  مواقع 

بني مناطق العمل واملناطق ال�صكنية، ومل تكن 

بالأ�صفلت،  مر�صوفة  الطرق  الوقت  ذل��ك  يف 

اإىل �صدة احلرارة  بالإ�صافة  الظروف،  وهذه 

وق�صوة الطق�ص، جعلت الكثري من الكويتيني 

وه��ذا  العمل،  يف  ال���ص��ت��م��رار  ي�صتطيعون  ل 

الأمر انطبق على الوالد اأي�صًا، حيث راودته 

هذه  ب�صبب  العمل  ت��رك  فكرة  م��رة  من  اأك��رث 

ال��ظ��روف، وال��ت��ي اأج��ربت��ه على ال��غ��ي��اب عن 

ل��ف��رتات ط��وي��ل��ة و���ص��ل��ت يف بع�ص  الأ������رشة 

الأحيان اإىل �صهر، ولكن بف�صل العالقة املتينة 

للتطور  وروؤي��ت��ه  ال�رشكة،  اإدارة  وب��ني  بينه 

من  يكون  ب��اأن  ورغبته  البالد،  ت�صهده  ال��ذي 

ال�صتمرار يف  اآثر  التطور،  امل�صاهمني يف هذا 

العمل، حيث كان على يقني اأن التطوير قادم 

"أمين أويل" كانت 
تتخذ من بيت عربي 

بمنطقة الصالحية 

مكتبًا لها

بداية عمل الشركة 

األمريكية كانت في 

الخيران ثم انتقلت 

لمنطقة ميناء عبداهلل
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ذكر عجر�ص اأن من الق�ص�ص واحلكايات التي 

العام وقتها  الأمن  مدير  "اأن  والده  له  رواها 

كان  ال�صباح  املبارك  عبداهلل  املرحوم  ال�صيخ 

عمل  ملواقع  م�صتمرة  ميدانية  بزيارات  يقوم 

ال�رشكة، وكان �صديد احلر�ص على تقدمي كافة 

ال�رشكة،  حتتاجها  التي  الأمنية  الت�صهيالت 

باأول نظرًا ل�صعوبة  اأوًل  ويتابع احتياجاتها 

املوقع الذي كانت تعمل فيه، كما اأنه كان دائم 

ويلتقي  العمال،  اأح���وال  تفقد  على  احلر�ص 

بال�رشكة  يعمل  الذي  الكويتي  بالفريق  دوم��ًا 

كان  الأم��ر  وه��ذا  اأزره،  من  وي�صد  وي�صجعه 

وبني  بينه  �صخ�صية  �صداقة  تكوين  يف  �صببًا 

الوالد وزمالئه من الكويتيني.

�سداقة مع ال�سيخ عبداهلل املبارك

والواجب الوطني يفر�ص عليه ال�صتمرار يف 

العمل".

كفاءات وطنية

وبالرغم من الظروف ال�صعبة والقا�صية التي 

الأمريكية  ال�رشكة  عمل  ببداية  حتيط  كانت 

الأرا�صي  النفط على  اكت�صاف وا�صتخراج  يف 

اخلربات  من  الكثري  تواجد  وع��دم  الكويتية، 

العمالة  من  جمموعة  اأن  اإل  حينها،  الكويتية 

الوطنية برزت ب�صكل كبري وات�صمت بالكفاءة 

عملها  يف  ومتيزت  خ��ربات  واكت�صبت  العالية 

بهذه  تتم�صك  ال�����رشك��ة  اإدارة  ج��ع��ل  ب�صكل 

ال��وال��د، و�صديقه  م��ع  ال��ك��ف��اءات، كما ح��دث 

املقرب املرحوم العم/ �صامل اأبوحديدة، والذي 

عمل  ت��ط��ور  يف  بامل�صاهمة  كبري  دور  ل��ه  ك��ان 

ال�صتمرار  على  العاملني  وت�صجيع  ال�رشكة  

ي�صغل وقتها من�صب  بالعمل فيها، حيث كان 

  ات�صمت ظروف بداية ا�صتخراج النفط يف الكويت بال�صعوبة

 العمالة الوطنية 

برزت بشكل كبير في 

تلك الفترة واتسمت 

بالكفاءة العالية

عمل  مب��واق��ع  العمل  طاقم  على  ع��ام  م�رشف 

"اأمني اأويل".

وينتقل عجر�ص باحلديث اإىل مرحلة مهمة من 

يف تاريخ الكويت، وهي مرحلة اكت�صاف النفط 

اإجن���ازات  م��ن  الكثري  ال��وال��د  "عا�رش  ق��ائ��اًل: 

اأوي���ل" خ��الل ف��رتة العمل على  "اأم��ني  �رشكة 

بدايات  على  �صاهدًا  وك��ان  النفط،  اكت�صاف 

به  اهلل  الذي حبا  الهام  املورد  ا�صتخراج ا�صتخراج هذا  اأمام عينيه  الوالد  الكويت، و�صهد 

النفط من اأول بئر مبنطقة الوفرة عام 1951، 

وقد فرح اجلميع بهذا الإجناز العظيم، حتى 

فور�صيل  م��اي��ك  اآن����ذاك  ال�����رشك��ة  رئ��ي�����ص  اأن 

بها  وده��ن  امل�صتخرج  النفط  م��ن  حفنة  اأخ��ذ 

وال�صعادة،  ال��ف��رح��ة  ���ص��دة  م��ن  راأ���ص��ه  �صعر 

املعمارية  النه�صة  بداية  الوالد  �صهد  ولحقًا 

عبداهلل،  ميناء  م�صفاة  واإن�صاء  وال�صناعية 

حيث كان من اأوائل املنت�صبني ل�رشكة البرتول 

الوطنية الكويتية بعد تاأ�صي�صها".

احللقة القادمة.. 

تاأ�سي�س م�سفاة ميناء عبداهلل

الوالد شهد أمام 

عينيه استخراج النفط 

من أول بئر بمنطقة 

الوفرة عام 1951
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تدريب مكثف

الوطنية"  "ال���ب���رتول  ق��ام��ت  ال�����ص��دد،  ه���ذا  ويف 

عدد  بتدريب   2020  /2019 امل��ايل  ال��ع��ام  خ��الل 

لل�صناعات  الكويتية  ال�رشكة  م��ن  مهند�صني   6

البرتولية املتكاملة، حيث قام عدد من املتخ�ص�صني 

مكثف  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  بعمل  ال��ب��ي��ئ��ة  ق�صم  يف 

للمهند�صني �صمل موا�صيع بيئية متنوعة تتوافق 

مع احتياجات �رشكتهم يف مرحلة الإن�صاء. 

على  بالتعرف  التدريبي  الربنامج  ب��داأ  وقد 

القواعد والأنظمة البيئية، والإطار القانوين 

يتم  وكيف  والعاملي،  املحلي  البيئي  للعمل 

التقارير  واإع��داد  للقوانني،  المتثال  تقييم 

�رشح  مّت  ثم  واملراقبني،  ل��الإدارة  وتقدميها 

النظام املتقدم الذي اأن�صاأته ال�رشكة لالإدارة 

البيئية، والذي ي�صمل التعّرف على املوؤثرات 

والتاأثريات البيئية، ومراقبة هذه املوؤثرات 

والن��ب��ع��اث��ات، وت�����رشي��ف امل��ي��اه، واإع����ادة 

تدوير النفايات.

تبادل خبرات
بين "البترول الوطنية" و"كيبك"

التابعة  الزميلة  ال�سركات  مع  ذلك  وم�ساركة  اخلربات  واكت�ساب  املعرفة  تطوير  يعد 

راأ�س  النفطي ككل على  القطاع  الفائدة على  اأجل تعميم  الكويتية من  البرتول  ملوؤ�س�سة 

اهتمامات "البرتول الوطنية". 

الفرتة  خالل  ال�سركة  يف  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  دائرة  �ساركت  املنطلق  هذا  ومن 

املا�سية وّدعمت اإن�ساء دائرة ال�سحة وال�سالمة والبيئة يف ال�سركة الكويتية لل�سناعات 

البرتولية املتكاملة )كيبك(، وذلك بف�سل اخلربات واملعرفة الكبرية التي تكونت على 

مدار ال�سنوات املا�سية لدى ق�سم البيئة، ومن ثم كان احلر�س على م�ساركة اأف�سل هذه 

املمار�سات واملعلومات مع "كيبك" يف مراحل اإن�سائها بجميع املجالت.

برنامج تدريبي لشرح 

القواعد واألنظمة واإلطار 

القانوني للعمل البيئي 

المحلي والعالمي

بيئة



21

تنظيم محاضرات 

وتدريبات ميدانية 

في المصافي لنقل 

الخبرة والمعرفة

ورشة عمل لتوضيح 

حساب انبعاثات الغازات 

الدفيئة والتعامل 

مع التسرب النفطي

  نظام دقيق يف "البرتول الوطنية" حل�صاب انبعاثات الغازات الدفيئة الناجتة عن كل عملياتها

اإدارة املخاطر

م�صتقل  بنظام  تعريفهم  مّت  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 

البيئي  الأث��ر  وتقييم  الدفيئة،  الغازات  لإدارة 

حتليل  على  وتدريبهم  املخاطر،  واإدارة  لها، 

خالل  من  التقارير،  واإع��داد  البيئية  املعلومات 

تنظيم حما�رشات داخل القاعات، مع التدريب 

امليداين يف امل�صايف لنقل اخلربة واملعرفة، كما مّت 

التوا�صل مع ق�صم البيئة يف " كيبك" على خمتلف 

امل�صتويات من خالل عقد اجتماعات متعددة مت 

خاللها نقل املعلومات والبيانات.

ُعقدت ور�صة عمل من  الآونة الأخرية  وخالل 

البيئة  ق�صمي  بني  الإلكرتونية  املن�صة  خالل 

نقل  بهدف  و" كيبك"،  الوطنية"  "البرتول  يف 

اأف�صل  م�صاركة  خ��الل  من  واخل��ربة  املعرفة 

الوطنية"  "البرتول  ل��دى  املتبعة  املمار�صات 

انبعاثات  ح�صاب  كيفية  على  فيها  الرتكيز  مّت 

الغازات الدفيئة، وكيفية التعامل مع حوادث 

الت�رشب النفطي.

الغازات الدفيئة

الوطنية"  "البرتول  اأن  ب��ال��ذك��ر،  اجل��دي��ر  م��ن 

الدفيئة  ال���غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  ب��ح�����ص��اب  ت��ق��وم 

الناجتة عن كل عملياتها ح�صب نظم وتعليمات 

املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة 

)IPCC(، ويف هذا الإطار مّت اإن�صاء نظام دقيق 

الت�صويق  ومواقع  امل�صايف  يف  البيانات  جلمع 

املحلي، حيث يتم ح�رش بيانات تزويد الوقود 

البحري،  والنقل  والطريان  بالطرق  اخلا�صة 

برنامج  وا�صتخدام  املحلي،  ال�صتهالك  وكذلك 

ح�صاب  ثّم  ومن  البيانات،  حتليل  يف   )IPCC(

انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومتطلبات  �����رشوط  م��ع  ب��ال��ت��واف��ق  ه���ذا  وي��ت��م 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، والهيئة العامة للبيئة 

الوطنية"  "البرتول  بيانات  الكويتية، حيث متثل 

جزءًا رئي�صيًا من قائمة املخزون املحلي للغازات 

الت��ف��اق  اإىل  ال��ك��وي��ت  ترفعها  وال��ت��ي  ال��دف��ي��ئ��ة، 

املتحدة  ل��الأمم  التابع  املناخي  للتغري  الإط���اري 

)UNFCCC(، وخالل ور�صة العمل مع "كيبك" 

وح�صاب  وتعريف  جمع  عملية  ا�صتعرا�ص  مّت 

انبعاثات الغازات الدفيئة ب�صكل دقيق ومف�صل.

خربة كبرية

"البرتول  اكت�صبت  املا�صية،  ال�صنوات  مر  وعلى 

ح��وادث  م��ع  التعامل  يف  كبرية  خ��ربة  الوطنية" 

تعاملها مع  م��ن خ��الل  ال��ب��رتول��ي��ة  الن�����ص��ك��اب��ات 

ال��ع��دي��د م��ن ه��ذه الن�����ص��ك��اب��ات، منها م��ا يخ�ص 

عمليات ال�رشكة، ومنها ما يعترب جمهول امل�صدر.

وقد مّت خالل ور�صة العمل م�صاركة خمت�صي 

امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  " كيبك"  ل���دى  ال��ب��ي��ئ��ة 

و�صارك  البرتولية،  الن�صكابات  مع  للتعامل 

امل��خ��ت�����ص��ون ب��ف��ّع��ال��ي��ة، م�����ص��ي��دي��ن ب��احل��وار 

اخل��ربات  مل�صاركة  امل��ب��ذول  واملجهود  املثمر 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  دائ��رة  وحر�ص 

م�صاركة  على  الدائم  الوطنية"  "البرتول  يف 

مبا  الزميلة  ال�رشكات  مع  واملعرفة  اخل��ربة 

يفيد جميع الأطراف، ويعود بالنفع على دولة 

الكويت ب�صكل عام.
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عاماً،   30 من  اأكرث  منذ  وقعت  التي  ال�سهرية  النفطية  األفا"  "بايرب  من�سة  حادثة  ُتعد 

 167 حوايل  ووف��اة  الكارثية،  واحلرائق  النفجارات  من  �سل�سلة  حدوث  يف  وت�سّببت 

اإدارة  امل�سوؤولني عن  نظر  املُ�سببات يف حتّول  اأكرب  من  للمن�سة،  كامل  �سخ�ساً، وتدمري 

و�سع  على  الرتكيز  وبدء  وال�سالمة،  الأمن  معايري  اأهمية  اإىل  العامل  يف  النفط  �سناعة 

�سيا�سات خا�سة بال�سحة وال�سالمة والبيئة يف ال�سركات النفطية.

التي  ال�سالمة  ومعايري  اإجراءات  يف  جذرية  تغيريات  اإحداث  اإىل  احلادثة  هذه  اأدت  وقد 

تتبعها ال�سركات النفطية عموماً، حيث مّت اإ�سدار اأكرث من 100 تو�سية تتعلق باإجراءات 

ال�سالمة يف اأعقاب هذه احلادثة.

كارثة "بايبر ألفا"
غيرت مفاهيم األمن والسالمة في الشركات النفطية

المنصة كانت تقع 

في بحر الشمال على 

بعد 100 كيلومتر 

من اسكتلندا 

ثقافة 
نفطية
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  احلادث ت�صّبب يف �صل�صلة من النفجارات واحلرائق الكارثية جنم عنها وفاة حوايل 167 �صخ�صًا

نتائج التحقيق 

اعتمدت على أفضل 

المعايير المتعلقة 

في األمن والسالمة

اأ�سباب احلادث

النفطية  األفا"  "بايرب  تاريخ حادثة من�صة  يعود 

اإىل 6 يوليو عام 1988، حيث كانت املن�صة تقع 

على بعد حوايل 100 كيلومرت من ا�صكتلندا يف 

بحر ال�صمال بالقرب من �صواحل اجنلرتا.

اإىل حدوث  احلادث  الأولية  التقارير  واأرجعت 

كانت  ال��ت��ي  ال�صيانة  اأع��م��ال  بع�ص  يف  خ��ط��اأ 

ال�صغط،  عالية  امل�صخات  اإح��دى  على  جُت��رى 

واأح���د  امل�صخة  ال�صيانة  ف��ري��ق  اأزال  ح��ي��ث 

ال�صيانة،  اأع��م��ال  لإج���راء  الأم���ان  �صمامات 

تنتهي  حتى  ال�صغط  اأن��ب��وب  نهاية  �صد  ومّت 

املناوبة  قام عمال  امل�صاء  ال�صيانة، ويف  اأعمال 

امل�صخة الحتياطية، مما فتح  بت�صغيل  الليلية 

بع�ص  باأن  يعلموا  الأنابيب، ومل  على  ال�صغط 

اأعمال ال�صيانة كانت جترى �صباحًا، ومن ثم 

اأدى  مما  ال�صغط،  الأنبوب  �صدادة  تتحمل  مل 

اإىل حدوث ت�رشيب للغاز امل�صغوط، ت�صبب يف 

حدوث عملية اختناق بفعل الأبخرة املُتكثفة يف 

املحيط، ثم تطّور الأمر اإىل عدة انفجارات تالية 

ب�صبب ت�رشب الغاز. 

اإل��ي��ه��ا القا�صي  ت��و���ص��ل  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وُت��ع��د 

ال�صكتلندي وليام كولني، يف حتقيقه ال�صامل عن 

ُم�صببات احلادث من اأف�صل املعايري الدولية يف 

�صاأن الأمن وال�صالمة، حتى بعد مرور 30 عامًا 

على احلادث، حيث مازالت الدرو�ص املُ�صتفادة 

ت�صتخل�ص منها، وتتم ال�صتفادة منها يف و�صع 

اإذ رّكز  �صيا�صات ال�صالمة بال�رشكات النفطية، 

يف تقريره على اأن اخللل يف الطرق املُتبعة لإدارة 

ال�صالمة هو املُت�صبب الأ�صا�صي للحادث، ولي�ص 

عطاًل فنيًا معينًا اأو خطاأ ب�رشيًا.

جمالت رئي�سية

مع  األفا"  "بايرب  من�صة  ح��ادث  مناق�صة  وعند 

والأ�صول  والبيئة  )النا�ص   PEAR ت��اأث��ريات 

وغريه  كولني  تقرير  يف  واملف�صلة  وال�صمعة(، 

الزمني  اخلط  ي�صمل  مبا  الإع��الم،  و�صائل  من 

حدث،  ملا  احلقيقية  ال�صورة  وخلق  للحادث، 

مّت حت��دي��د عدة  ق��د  اأن���ه  وق��وع��ه، جن��د  وكيفية 

جمالت رئي�صية يف نظم اإدارة ال�صالمة �صاهمت 

يف وقوع احلادث، وهي:

اأنظمة ت�صاريح العمل.  -1

البدء التلقائي يف اأنظمة مكافحة احلرائق.  -2

طرق الإخالء.  -3

�صالمة ُنظم الطوارئ.  -4
تنفي�ص النفجارات.  -5

خطوط   - ال��ط��وارئ  اأنظمة  اإغ��الق  من�صة   -6

الأنابيب.

تو�سيات

يف  كولني،  به  قام  ال��ذي  التحقيق  خالل  ومن 

106 تو�صيات، نذكر فيما  احلادث مّت تقدمي 

مبا�رشة  اأهمية  ميثل  وال���ذي  بع�صها،  يلي 

ال��ب��رتول  ���رشك��ة  ال���ص��ت��ف��ادة منها يف  مي��ك��ن 

الوطنية الكويتية.

• ت�سريح نظام العمل: فر�ص ت�رشيح للعمل، 
مع نظام �صارم للرقابة والتحكم.

نظام  اإن�صاء  ال�ستبدال:   / الت�سليم  نظام   •
العمل، مبا  التبديل ومناوبات  دقيق لإجراءات 

يف ذلك خطوات الت�صليم وال�صتالم.

 :)ESD سمامات اإغالق الطوارئ )�سمامات� •
التو�صية بو�صع �صمامات )ESD( على  متت 

التقارير أرجعت 

أسباب الحادث إلى 

خطأ في أعمال صيانة 

إحدى المضخات 
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مت اكت�صاف النفط يف حقل )Piper( يف اأوائل 

املن�صة  ت�صنيع  ب���داأ  ث��م  وم���ن   ،1973 ع���ام 

وخ��ط��وط الأن��اب��ي��ب وه��ي��اك��ل ال��دع��م ال��ربي��ة، 

 ،1976 ع��ام  يف  النفط  اإن��ت��اج  املن�صة  وب���داأت 

برتوليوم"  "اأوك�صيدنتال  ���رشك��ة  وك��ان��ت 

امل�صغل  هي    )Occidental Petroleum(

ملن�صة "بايرب األفا".

املن�صة  اأن  ال��ك��ارث��ة  م��ن ح��ج��م  ف��اق��م  ومم���ا 

ولكن  فقط،  نفط  كمن�صة  البداية  يف  �ُصممت 

اإنتاج  لإ�صافة  كربى  اأعمال  تنفيذ  مت  لحقًا 

الغاز حتى تتمكن املن�صة من تلبية متطلبات 

وعلى  الربيطانية،  للحكومة  الغاز  ت�صدير 

الرغم من اأنه مّت عزل املن�صة عن تدفق النفط 

بنيت  املن�صة  اأن  وب�صبب  اأن��ه  اإل   ، وال��غ��از 

ت�صميم  مت  فقد  النفط،  اأج��ل  م��ن  الأ���ص��ل  يف 

من  ب��دًل  ال��ن��ريان،  ملقاومة  احلماية  ج���دران 

اأن حتدث عن  التي ميكن  النفجارات  حتمل 

الأول  النفجار  ح��دوث  وم��ع  الغاز،  ت�رشب 

حول  الأل���واح  واأزال  احلماية  ج��دار  حتطم 

الطائرة  الأل��واح  اأح��د  الوحدة )ب(، وم��زق 

ن�صوب  اإىل  اأدى  مما  �صغري،  مكثف  اأن��ب��وب 

حريق اآخر.

ومتزق خط غاز "الرتتان" يف النفجار الثاين، 

الغاز  من  طنًا   30-15 اإط��الق  اإىل  اأدى  مما 

على  ا�صتعلت  والتي  ثانية،  كل  ال�صغط  عايل 

الفور، ومنذ تلك اللحظة ف�صاعدًا كان تدمري 

املن�صة اأمرًا ل مفر منه.

اأ�سباب تفاقم الكارثة

حتت  م��واق��ع  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صفينة،  �صطح 

مع  هيدروكربونية،  رافعات  على  البحر  �صطح 

داخ��ل  ال�صفينة  �صطح  على   )ESDs( تثبيت 

حاوية واقية من النفجار.

• احلد من توريد الهيدروكربونات: اأو�صى 
اأن يحد ت�صميم  باأنه يف امل�صتقبل يجب  كولني، 

املن�صاآت البحرية من اإمدادات الهيدروكربونات 

اإىل املن�صاآت، ول ي�صتخدمها كمحور.

• ملجاأ موؤقت: لقد مات العديد من الأ�صخا�ص 
ب�صبب الختناق يف اأماكن الإقامة، وقد اأو�صى 

والنار  للغاز  م��وؤق��ت  م���اأوى  برتكيب  التحقيق 

يف  الطاقم  لأف��راد  للدخان  وم��اأوى  والنفجار، 

املن�صاآت النفطية البحرية، ل�صتخدامه حتى يتم 

ترتيب الإخالء.

التو�صية  مت��ت  ال��دخ��ان:  على  ال�سيطرة   •
الدخان  دخول  ملنع   )HVAC( اأنظمة  بتطوير 

وتوفري  عليها  وال�صغط  الإق��ام��ة  وح���دات  اإىل 

لهذه  �صامة  اأدخ��ن��ة  دخ��ول  ملنع  للهواء  اأق��ف��ال 

املناطق.

انتقد  ال�سيانة:  يف  ال�سالمة  اإج���راءات   •
برتوليوم"  "اأوك�صيدنتال  �رشكة  اإدارة  كولني 

حيث  ال�صيانة،  يف  ال�صالمة  اإج���راءات  لإدارة 

وجدها مذنبة بالإهمال يف هذا الق�صم، واأو�صى 

مبراجعتها متا�صيًا مع هيئة اإدارة تركيب النفط 

والغاز البحرية.

عوامل اأخرى

التي  الأخ��رى  الرئي�صية  العوامل  من  كان  وقد 

  اأعقب وقوع احلادث اتخاذ قرارات �صارمة ب�صاأن الأمن وال�صالمة يف ال�رشكات النفطية

 مازالت الدروس 

الُمستفادة تستخلص 

من الحادثة في وضع 

سياسات السالمة
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اأع��ق��ب وق���وع احل���ادث ات��خ��اذ ق����رارات حول 

اجلهة التي يجب اأن تكون م�صوؤولة عن النفط 

امل�صوؤولية  حتويل  مّت  حيث  الطبيعي،  والغاز 

النفط والغاز البحرية من  عن �صالمة من�صاآت 

لت�صبح  حكومية،  هيئة  وهي  الطاقة،  وزارة 

 ،)HSE( وال�صالمة  ال�صحة  هيئة  م�صوؤولية 

وا���ص��ع��ة  ���ص��ل��ط��ات  ذات  م�صتقلة  ه��ي��ئ��ة  وه���ي 

تدابري  و�صعت  ذل��ك  اإىل  بالإ�صافة  النطاق، 

ال�صالمة"،  "حالة  لل�صالمة، مثل طلب  �صارمة 

وتقدمي بيان �صالمة الإدارة الكامل من النفط 

واملقاولني يف اخلارج قبل تثبيت اأية من�صات يف 

املياه الربيطانية.

تدابري �سارمة لل�سالمة

 خلل نظام تصاريح 

العمل كان من العوامل 

التي ساهمت في 

وقوع الحادث

  يجب مراجعة اإجراءات ال�صالمة بدّقة قبل عمليات ال�صيانة 

التحقيق أسفر عن 

تقديم 106 توصيات 

يجب على الشركات 

النفطية االلتزام بها 

ال��ف�����ص��ل يف نظام  ���ص��اه��م��ت يف وق���وع احل����ادث 

ت�رشيح العمل، كما يلي:

مل�صخة  منف�صلة  عمل  ت�صاريح  اإ���ص��دار  مت   -

واآخ���ر  امل�����ص��خ��ة،  لت�صليح  واح����د  امل��ك��ث��ف��ات، 

لختبار)RV(، ومل تكن ُمهمة املكتب الإقليمي 

العمل  من  وب��دًل  التحول،  بنهاية  اكتملت  قد 

لذلك  الرتخي�ص  اإنهاء  تقرر  لإكمالها،  الإ�صايف 

اأوق��ف  ال��ت��ايل، وق��د  ال��ي��وم  ال��ي��وم واملتابعة يف 

التحكم  غرفة  اإىل  واأع���اده  الت�رشيح  امل�رشف 

دون اإبالغ موظفي العمليات. 

حالة  اإىل  التطرق  مّت  التحول،  دوران  خالل   -

اأعمال  اأي من  ذكر  يتم  امل�صخة، ولكن مل  عمل 

ذكر  اأي  هناك  يكن  ومل  املتنقلة،  ال�صكن  عربة 

لها يف غرفة التحكم اأو �صجالت ال�صيانة، وقد 

التحولت  كفاية  مع  امل�صتمرة  امل�صاكل  كانت 

واإدخالت ال�صجل معروفة لدى البع�ص.

 )RV(و بامل�صخة  اخلا�صة  العمل  ت�صاريح   -

املحتمل  وم��ن  البع�ص،  بع�صهما  اإىل  ي�رش  مل 

مواقع  يف  حفظها  مت  قد  الت�صاريح  تكون  اأن 

والآخ���ر  ال��ت��ح��ك��م،  غ��رف��ة  يف  )واح����د  منف�صلة 

م�صخة  ف�صلت  وعندما  ال�����ص��الم��ة(،  مكتب  يف 

احلتمي  من  اأ�صبح  التحول  يف  لحقًا  التكثيف 

ا�صتمرار  لتمكني  الح��ت��ي��اط��ي  الت�صغيل  ب��دء 

الإنتاج، وقد كان موظفو غرفة التحكم على علم 

اإ�صالح امل�صخة، و�رشعوا  فقط بت�رشيح عمل 

يف اإعادة امل�صخة اإىل اخلدمة.

يف   )PTW( العمل  نظام ت�رشيح  تنفيذ  يتم  - مل 

كثري من الأحيان وفقًا لالإجراء )مت جتاهل الإجراء 

عن ق�صد وب�صكل �صارخ(، وعلى �صبيل املثال:

التوقيعات  م��ث��ل  الإغ���ف���ال،  ح���الت  ك��ان��ت   -1

ونتائج اختبارات الغاز �صائعة.

الأحيان  من  كثري  يف  العمليات  ممثلو  يقم  مل   -2

بتفتي�ص موقع العمل قبل تعليق الرخ�صة يف نهاية 

نوبة العمل، اأو اإغالق الت�رشيح الذي ي�صري اإىل اأن 

العمل مّت، وقد ترك امل�رشفون يف كثري من الأحيان 

ت�صاريح على مكتب غرفة التحكم يف نهاية نوبات 

العمليات  مم��ث��ل  اإىل  اإع��ادت��ه��ا  م��ن  ب���دًل  ال��ع��م��ل، 

امل�صوؤول كما هو مطلوب يف الإجراء.
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السالالت الجديدة لـ "كورونا"
اللقاحات المتوافرة قادرة على مواجهتها

كورونا  فريو�س  ُيعد  ول  الوقت،  مبرور  طبيعي  ب�سكل  الفريو�سات  جميع  ور  تتحَّ

امل�ستجد )كوفيد – 19( ا�ستثناًء، فمنذ اأن مّت التعرف على هذا الفريو�س لأول مرة 

يف اأوائل عام 2020، ظهرت اآلف الطفرات عليه.

وُت�سمى الفريو�سات املتحّورة ب� "ال�ساللت"، ووفقاً ملنظمة ال�سحة العاملية تكون 

على  معدومة  اأو  �سئيلة  تاأثريات  الفريو�سات  على  تطراأ  التي  التغريات  ملعظم 

خ�سائ�س الفريو�س، والكثري منها يختفي مبرور الوقت، ولكن من حني لآخر يكون 

الفريو�س حمظوظاً من خالل التحور بطريقة ت�ساعده على البقاء والنت�سار.

فريو�س  بها  يتطور  التي  الطرق  حالياً  العامل  اأنحاء  جميع  يف  اخل��رباء  ويراقب 

كورونا، حتى تتمكن احلكومات من التعامل مع هذه التغريات.

كورونا  فريو�س  على  ط��راأت  التي  التحّورات  اأهم  ن�ستعر�س  التايل  التقرير  ويف 

امل�ستجد منذ ظهوره.

آالف الطفرات 

طرأت على فيروس 

كورونا منذ تّم 

التعرف عليه 

توعية
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تركيز بشكل كبير 

على متحّور "دلتا" 

لتهديده الصحة 

بشكل أكبر

يهتم الخبراء 

حاليًا  4 سالالت 

مختلفة من 

فيروس كورونا

  يراقب اخلرباء الطرق التي يتطور بها فريو�ص كورونا حتى تتمكن الدول من التعامل معه

�ساللت رئي�سية

4 �صاللت  ب���  ال��وق��ت احل��ايل  يهتم اخل���رباء يف 

خمتلفة من فريو�ص كورونا، وهي:

• األفا: مت العثور عليها لأول مرة يف بريطانيا.
• بيتا: ظهر يف جنوب اأفريقيا.

• غاما: مّت اكت�صافه يف الربازيل.
• دلتا: ظهر موؤخرًا يف الهند.

ومّت ت�صنيف جميع هذه ال�صاللت من قبل منظمة 

لأنها  للقلق،  ُم��ث��رية  اأن��ه��ا  على  العاملية  ال�صحة 

من  العامة  ال�صحة  على  متزايدًا  خطرًا  ُت�صكل 

خالل جعل الفريو�ص اأكرث قدرة على العدوى، اأو 

الفريو�ص من  اأو متكني  اأ�صد،  الت�صبب يف مر�ص 

مقاومة اللقاحات بن�صبة اأكرب يف بع�ص احلالت.

�ساللة "دلتا"

ب�صكل كبري على �صاللة  تركز الهتمام موؤخرًا 

والتي  ك��ورون��ا،  فريو�ص  من  املتحورة  "دلتا" 

ثبت اأنها متثل تهديدًا اأكرب على ال�صحة العامة، 

لعدة  الأخ��رى، وذلك يرجع  بال�صاللت  مقارنة 

اأ�صباب، اأهمها:

ُم��ع��دل ال��ع��دوى بها اأع��ل��ى ب��ح��وايل 60 %   -1

لديها  والتي  "األفا"،  ب�صاللة  العدوى  ُمعدل  من 

بالفعل ُمعدل عدوى اأعلى بن�صبة 50 % مقارنة 

بال�صاللة الأ�صلية لفريو�ص كورونا.

2- ت�صببت هذه ال�صاللة يف موجة ثانية قاتلة من 

الإ�صابات يف الهند خالل اأبريل ومايو املا�صيني، 

واأ�صبحت اأي�صًا ال�صاللة املُهيمنة يف بريطانيا. 

3- مت ر�صدها يف اأكرث من 90 دولة حول العامل، 

مع تاأكد تف�صيها يف الوليات املتحدة، وال�صني، 

ومنطقة  الإ�صكندنافية،  وال����دول  واأف��ري��ق��ي��ا، 

املحيط الهادئ.

الأ�صخا�ص  اأن  بريطانية  بيانات  اأظ��ه��رت   -4

املُ�صابني ب�صاللة "دلتا"، ومل يتلقوا اللقاح اأكرث 

عر�صة للدخول اإىل امل�صت�صفى مبرتني من اأولئك 

الذين اأ�صيبوا ب�صاللة "األفا".

ال�صاللة  ه���ذه  اأن  اأي�����ص��ًا  درا����ص���ات  اأظ��ه��رت   -5

بال�صاللت  مقارنة  خمتلفة،  ب��اأع��را���ص  مرتبطة 

ال�صابقة لفريو�ص كورونا، والتي تتمثل يف ال�صعال 

امل�صتمر واحلمى وفقدان حا�صة ال�صم اأو التذوق.

وقال الربوفي�صور تيم �صبيكتور، الذي يدر�ص 

اأع��را���ص ف��ريو���ص ك��ورون��ا م��ن خ��الل تطبيق 

"على الرغم من اأن احلمى  "زوي كوفيد"، اإنه 

اأن  اإل  "دلتا"،  �صاللة  يف  ج��دًا  �صائعة  ت��زال  ل 

فقدان حا�صة ال�صم مل يعد من بني اأبرز ع�رشة 

اأعرا�ص لها".

الأنف  و�صيالن  احللق  والتهاب  ال�صداع  ويعد 

بهذه  ب��ال��ع��دوى  املرتبطة  الأع��را���ص  اأك��رث  م��ن 

ال�صاللة يف بريطانيا.

الفريو�ص  اأن ذلك يجعل  واأو�صح �صبيكتور، 

بالن�صبة  ���ص��دي��دة  ب���رد  ن��زل��ة  وك���اأن���ه  ي��ب��دو 

لل�صباب، مما يزيد من خطر حملهم للفريو�ص 

العدوى  نقل  ليوا�صلوا  ي��درك��وا،  اأن  دون 

لأ�صخا�ص اآخرين.

"دلتا بل�س".. و"لمدا"

واأدرجت الهند يف 23 يونيو املا�صي حتّور "دلتا 

احلالية  "دلتا"  �صاللة  اأ�صكال  من  وهو  بل�ص"، 

املُثرية للقلق.
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  توجد لقاحات فعالة �صد ال�صاللت املتحورة التي مت ر�صدها حتى الآن

"ساللة "دلتا بلس" 
تنتشر سريعًا 

وترتبط بسهولة 

أكبر بخاليا الرئة

وقد مّت و�صف هذه ال�صاللة من قبل هيئة ال�صحة 

ولكن  ل�"دلتا"،  مماثلة  باأنها  اإجنلرتا،  يف  العامة 

مع طفرة اإ�صافية )كي 417 اإن(، وعرث على هذه 

ال�صاللة يف 9 دول اأخرى، هي: الوليات املتحدة 

و�صوي�رشا  وال��ربت��غ��ال  وبريطانيا  الأم��ري��ك��ي��ة 

واليابان وبولندا ونيبال ورو�صيا وال�صني.

وقالت وزارة ال�صحة الهندية اإن "�صاللة "دلتا 

اأكرب  ب�صهولة  وترتبط  �رشيعًا،  تنت�رش  بل�ص" 

بخاليا الرئة، ويحتمل اأن تكون مقاومة لنوع 

امل�صادة  بالأج�صام  العالج  ي�صمى  العالج  من 

الفريو�صات  علماء  لكن  الن�صيلة"،  اأح��ادي��ة 

كافية  بيانات  توجد  "ل  اإنه  يقولون  البارزين 

لدعم هذه ال�صتنتاجات"، ومل ت�صنفها منظمة 

اأو  ق��ل��ق  م�����ص��در  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة 

اهتمام، يف حني اأ�صافت املنظمة موؤخرًا �صاللة 

"لمدا" اإىل قائمة ال�صاللت ذات الأهمية.

يف  كورونا  بحالت  ال�صاللة  هذه  ارتبطت  وقد 

العديد من البلدان، ل �صيما يف اأمريكا اجلنوبية، 

ب��ريو،  دول:  ت�صمل  ال��ت��ي  "الأن���دي���ز"  ومنطقة 

وت�صيلي، والأرجنتني، والإكوادور.

"كاييتانو  ج��ام��ع��ة  م��ن  اجل��راث��ي��م  ع���امل  وق���ال 

وراء حتديد  الباحثني  واأح��د  هرييديا" يف بريو 

ل�صبكة  ت�صوكاياما،  بابلو  اجل��دي��دة،  ال�صاللة 

�صاللة  اأن  امل��رج��ح  "م���ن  اإن���ه  �صي"،  ب��ي  "ب���ي 

"لمدا" اأكرث قابلية للعدوى، فهذه هي الطريقة 

الوحيدة ل�رشح منوها ال�رشيع".

يف  املتمثلة  الب�صيطة  "احلقيقة  قائاًل:  واأ�صاف 

اأن هذه ال�صاللة اأكرث قابلية للعدوى تعني املزيد 

من احلالت التي تدخل اإىل امل�صت�صفيات واملزيد 

من الوفيات".

واأو�صح ت�صوكاياما، اأن الأدلة ت�صري اإىل اأن هذه 

املعوية،  امل�صاكل  من  املزيد  ُت�صبب  قد  ال�صاللة 

اإذا  يتعلق مبا  فيما  الأدل��ة حم��دودة  ولكن هذه 

اأك��دت  ما  وه��ذا  للقاحات،  مقاومة  اأك��رث  كانت 

اإىل  اأي�صًا منظمة ال�صحة العاملية، م�صرية  عليه 

لفهم  الدرا�صات  من  مزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن��ه 

تاأثريها الكامل.

لقاحات.. وحماية

وحل�����ص��ن احل�����ظ، اأظ���ه���رت ال���درا����ص���ات اأن 

اللقاحات املتوفرة مازالت فعالة �صد ال�صاللت 

تقل  فعاليتها  لكن  كورونا،  لفريو�ص  اجلديدة 

بال�صاللة  م��ق��ارن��ة  الأح����دث،  ال�����ص��اللت  �صد 

واحدة  بعد جرعة  للفريو�ص، خا�صة  الأ�صلية 

فقط من اللقاح.

ويف درا����ص���ة اأج��رت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة 

باإجنلرتا، قّدمت جرعة واحدة من لقاح "فايزر" 

اأو "اأ�صرتازينيكا" 33 % فقط من احلماية �صد 

�صاللة  �صد   %  50 ب���  مقارنة  "دلتا"،  �صاللة 

اجلرعة  بعد  املعدلت  ه��ذه  ارتفعت  ثم  "األفا"، 

الثانية اإىل 88 % للقاح "فايزر"، و60 % للقاح 

"اأ�صرتازينيكا".

واأك������دت درا����ص���ة م��ن��ف�����ص��ل��ة اأج���رت���ه���ا ج��ام��ع��ة 

"اأك�صفورد" اأن لقاحي "فايزر"، و"اأ�صرتازينيكا" 

اللتني  "دلتا" و"كابا"  كانا فعالني �صد �صاللتي 

مت ر�صدهما يف الهند، ومن ناحيتها قالت املراكز 

والوقاية  الأم��را���ص  على  لل�صيطرة  الأمريكية 

منها )�صي دي �صي( اإن "اللقاحات لي�صت فعالة 

"الصحة العالمية" 
أضافت "المدا" 

إلى قائمة السالالت 

ذات األهمية
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  تعمل احلكومات على تقلي�ص املدة الزمنية بني اجلرعتني الأوىل والثانية من اللقاح لتقليل الإ�صابات

تصنيف جميع 

السالالت على 

أنها ُمثيرة للقلق 

وُتشكل خطراً 

الهند أدرجت يونيو 

الماضي "دلتا بلس" 

كشكل متحور 

لساللة "دلتا" 

�صتوؤدي  ال�صاللت  ف��اإن  ل��ذا   ،%  100 بن�صبة 

وقد  امل�صت�صفيات،  دخ���ول  ح���الت  اإىل  اأي�����ص��ًا 

توؤدي اأي�صًا اإىل وفيات بني الأ�صخا�ص الذين مّت 

اأخذوا  الذين  الأ�صخا�ص  بني  خا�صة  تلقيحهم، 

جرعة واحدة فقط من اللقاح".

مكافحة ال�ساللت اجلديدة

"دلتا"  ل�صاللة  ال�رشيع  لالنت�صار  وا�صتجابة 

يف ب��ري��ط��ان��ي��ا، ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ات يف اإجن��ل��رتا 

وا�صكتلندا وايرلندا ال�صمالية على تقلي�ص املدة 

الزمنية بني اجلرعتني الأوىل والثانية من اللقاح 

للمجموعات الأكرب �صنًا، فقد اأ�صبح باإمكان من 

مواعيد  حجز  الآن  عامًا   40 العمر  من  جت��اوز 

من  اأق�����رش  زمنية  م��دة  وه��ي  اأ�صابيع،   8 بعد 

التلقيح  اإج��راء  مع  ال�صابقة،   12 ال�  الأ�صابيع 

اأي�صًا يف عطلة نهاية الأ�صبوع، لكن زيادة وترية 

للبلدان  بالن�صبة  خا�صة  حتديًا  متثل  التلقيح 

الهند، على  الدخل، ففي  املنخف�صة واملتو�صطة 

�صبيل املثال، ح�صل اأقل من 4 % من ال�صكان 

ح�صلوا  فقط   %  18 مع  الكامل،  اللقاح  على 

العلمية  للن�رشة  وف��ق��ًا  الأوىل،  جرعتهم  على 

"عاملنا يف بيانات". 

وم���ن ث��م ي��وؤك��د اخل����رباء ه��ن��اك ع��ل��ى اأهمية 

مراقبة الفريو�ص من خالل ت�صل�صل احلم�ص 

ال����ن����ووي، مم���ا ي��ع��ن��ي ف��ح�����ص ع��ي��ن��ات من 

كما  اجلينية،  ال��ط��ف��رات  لتحديد  ال��ف��ريو���ص 

تدابري  اتخاذ  اإىل  البع�ص على احلاجة  يوؤكد 

مع  والتعامل  الإ���ص��اب��ات  خلف�ص  اإ�صافية 

الوباء على املدى الطويل.

جهود م�ساعفة

اإىل  "نحتاج  كانت  لليت  د.  الأوبئة  عامل  وق��ال 

بذل املزيد من اجلهد يف ر�صد الت�صل�صل لتحديد 

اإج���راءات  وتطبيق  مبكرًا  اخلطرة  ال�صاللت 

اأمر  ثالثة  موجة  حدوث  اأن  موؤكدًا  الحتواء"، 

ل مفر منه.

وتابع بالقول: "لكن ميكننا تاأخري املوجة الثالثة 

ر�صد  مثل  منا�صبة،  ب���اإج���راءات  واح��ت��وائ��ه��ا 

الت�صل�صل ملراقبة الطفرات، والتطبيق ال�صارم 

لإجراءات الأمان".

�صوبرامانيان،  يف  اإ���ص  الربوفي�صور،  وي��رى 

بجامعة  اجلغرافية  الإح�����ص��اءات  خمترب  م��ن 

ه��ارف��ارد "اأن ال��ب��ل��دان ل��ن ت��ك��ون ق���ادرة على 

حت�صني طريقها للخروج من الوباء"، داعيًا اإىل 

مزيد من الرتكيز على العالجات وجتهيز نظام 

واأجهزة  الأ���رشة  ناحية  من  ال�صحية  الرعاية 

يف  والعاملني  والأك�صجني  ال�صناعي  التنف�ص 

قطاع ال�صحة.

من  ميكننا  طريقة  توجد  ل  راأي���ي،  "يف  وق���ال: 

خاللها النت�صار على الفريو�ص الذي يبدو اأنه 

يتحور، ولكن ميكننا بناء اأنظمة تطمئن النا�ص 

اأن الرعاية متوافرة اإذا احتاجوا اإليها، وميكن 

الو�صول اإليها باأ�صعار معقولة، لقد حان الوقت 

وتقوية  العالجات  نحو  توجيه اجلهود  لإع��ادة 

اأنظمتنا ال�صحية".

.)BBC(:امل�سدر
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موقع متميز

القار،  بنيد  مبنى خمفر �رشطة  املتحف يف  يقع 

اجلابر  ال��ع��ب��داهلل  م��ب��ارك  ال�صيخ  ق�رش  خلف 

ال�صباح، وهو مبنى قدمي يتبع قطاع اخلدمات 

اإىل  الداخلية، وقد مّت حتويله  امل�صاندة بوزارة 

للثقافة  الوطني  املجل�ص  مع  بالتعاون  متحف 

والفنون والآداب.

7 �صنوات،  ال�  اأن عمر املتحف ل يتعدى  ورغم 

اإل اأن تاريخ املبنى يعود اإىل فرتة ال�صتينيات من 

القرن املا�صي، حيث مّت ت�صييده كمخفر �رشطة 

له  امل��غ��ف��ور  عهد  خ��الل  املتميز  امل��وق��ع  ه��ذا  يف 

ال�صباح،  ال�صامل  عبداهلل  ال�صيخ  الراحل  الأمري 

وجبلة،  و����رشق،  ال��ق��ار،  بنيد  مناطق:  ليخدم 

وكذلك منطقة ال�صفارات املحيطة به.

وثائق تاريخية

وُيج�ّصد املتحف تاريخ ال�رشطة الكويتية على 

دور  لها  ك��ان  وكيف  ال�صابقة،  ال�صنني  م��دار 

الد�صتور،  وتطبيق  القانون  تر�صيخ  يف  كبري 

الذي  الكويت  �صعب  ح�صارة  مدى  ُيظهر  كما 

�صامية  د�صتورية  قيم  على  بناء  دولته  اأ�ص�ص 

ونظام متح�رش.

يضم وثائق 

تتعلق بتاريخ 

وزارة الداخلية منذ 

بداية تأسيسها

ُيعد متحف ال�سرطة اأحد اأحدث املتاحف التي افتتحت يف الكويت، اإذ مت افتتاحه يف عهد 

املغفور له اأمري البالد الراحل ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح يف عام 2014.

ويوؤرخ املتحف للدور املهم الذي قامت وما زالت تقوم به �سرطة الكويت منذ تاأ�سي�سها 

بها،  اخلا�سة  والوثائق  القطع  من  كبرية  جمموعة  عر�س  خالل  من  عاماً،   50 قبل 

بالإ�سافة اإىل اأ�سلحة و�سيارات ومعدات مّت ا�ستخدامها قدمياً.

متحف الشرطة
تّم افتتاحه في عام 2014

معالم 
من بلدي
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  املتحف ي�صم اأول زي مّت ارتداوؤه من قبل ال�رشطة  بع�ص املركبات وال�صيارات التي ا�صتخدمت قدميًا

وي��ح��ت��وي امل��ت��ح��ف ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 

الوزارة منذ بداية  التي تتعلق بتاريخ  الوثائق 

تاأ�صي�صها، اأي منذ اأكرث من 50 عامًا.

قيادة  رخ�صة  اأول  ال��وث��ائ��ق،  ه��ذه  اأمثلة  وم��ن 

الدفاتر  من  وعدد  الكويت،  بدولة  اإ�صدارها  مت 

القدمية اخلا�صة بال�صيارات الأوىل التي وردت 

اأخرى  اإج��ازات قيادة  اإىل  بالإ�صافة  البالد،  اإىل 

الكويت،  ا�صتقالل  لفرتة  اإ�صدارها  تاريخ  يعود 

وجمموعة من الوثائق التي تو�صح تاريخ اإن�صاء 

العديد من الإدارات التي تعمل حتى الآن حتت 

مظلة وزارة الداخلية، كاإدارة املرور، وغريها.

املتحف  ي�صم  ال��وث��ائ��ق،  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 

الأثرية  املقتنيات  من  ج��دًا  ن��ادرة  جمموعة 

ع��ام،  ب�صكل  ال��داخ��ل��ي��ة  ب�����وزارة  املُ��ت��ع��ل��ق��ة 

زي  اأول  منها:  خ��ا���ص،  ب�صكل  وال�����رشط��ة 

الكويتية،  ال�����رشط��ة  قبل  م��ن  ارت�����داوؤه  مّت 

القدمية  ال�صيارات  لوحات  من  وجمموعة 

ال���ت���ي حت��م��ل اأ����ص���ل���وب ال��رتق��ي��م ال���ق���دمي، 

وجمموعة من الأ�صلحة التي مت ا�صتخدمها 

قدميًا من قبل اأفراد ال�رشطة، وتطّور هذه 

على  اأي�صًا  يحتوي  كما  الزمني،  الأ�صلحة 

التي قامت  الأدوات واملعدات  جمموعة من 

فرتة  اأثناء  با�صتخدامها  الكويتية  ال�رشطة 

ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ل��دول��ة ال��ك��وي��ت، وق���د مت 

املتحف  اأرك��ان  اأحد  يف  املقتنيات  هذه  حفظ 

الغزو  ف��رتة  خ��الل  ال�رشطة  جهود  لتاأريخ 

والتحرير.

تنوع وترتيب

ويطل  خا�صة،  حديقة  على  املتحف  وي�صتمل 

لعر�ص  ا�صتخدامها  مّت  ك��ب��رية  �صاحة  على 

بع�ص املركبات وال�صيارات القدمية ذات البعد 

التاريخي والرتاثي التي ا�صتخدمت لأول مرة 

ومواقع  �صنني  يف  الكويتية  ال�رشطة  قبل  من 

ال��دراج��ات  م��ن  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة  خمتلفة، 

اأمنية  لأغرا�ص  ت�صتخدم  كانت  التي  النارية 

و�رشطية يف ال�صنوات املا�صية. 

ون���ظ���رًا ل��ت��ن��وع م��ق��ت��ن��ي��ات امل��ت��ح��ف وت��رت��ي��ب 

يعترب  ف��اإن��ه  وم��ن��ظ��م،  ج��ي��د  ب�صكل  حم��ت��وي��ات��ه 

مرجعًا تاريخيًا يعود اإليه الكثري من الباحثني، 

ويزوره العديد من �صكان الكويت، للتعرف على 

تاريخ ال�رشطة يف البالد.

وي����ويل ق��ط��اع اخل���دم���ات املُ�����ص��ان��دة ب����وزارة 

الداخلية اهتمامًا بالغًا بالن�صء وتثقيف اجليل 

وا�صتقبال  بتنظيم  املتحف  يقوم  ل��ذا  اجل��دي��د، 

مع  بالتعاون  دوري  ب�صكل  مدر�صية  رح��الت 

من  الطالب  يح�صل  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

�رشحًا  ويتلقون  تعريفية  ج��ولت  على  خاللها 

ال�رشطة  وجهود  املتحف  مقتنيات  عن  واف��ي��ًا 

من  متعلقاتها  وتطّور  وحديثًا،  قدميًا  الكويتية 

زي و�صالح ومركبات متنوعة. اأي��ام  ط��وال  ل��ل��زوار  اأب��واب��ه  املتحف  ويفتح 

عطلة  يكون  ال��ذي  الأح��د  يوم  عدا  الأ�صبوع 

ال�صباحية  الفرتة  خالل  ويعمل  اأ�صبوعية، 

فقط من ال�صاعة 9:00 �صباحًا حتى ال�صاعة 

11:30 �صباحًا.

عن  ي��زي��د  م��ا  ���ص��ن��وي��ًا  امل��ت��ح��ف  وي�صتقبل 

طلبة  م��ن  تقريبًا  ن�صفهم  زائ���ر  اآلف   3

املدار�ص واجلامعات.

مواعيد الزيارة

امل�سادر:

• موقع املجل�ص الوطني للثقافة والفنون 
 .)https://www.nccal.gov.kw( والآداب

• مو�صوع متحف �رشطة الكويت - موقع 
.)https://www.almrsal.com( املر�صال
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 الزهايمر .. والسمنة
آمال جديدة للعالج

بارقة اأمل جديدة لحت يف الأفق اأمام كل من مر�سى خرف ال�سيخوخة اأو 

"الزهامير"، واأي�ساً املر�سى البالغني امل�سابني بزيادة الوزن املفرط، اأو 
ما يطلق عليه "ال�سمنة"، بعدما وافقت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية 

على اأدوية من �ساأنها التعامل مع هذين املر�سني.

ا�سطراباً  ُت�سبب  التي  اخلطرية  الأمرا�س  من  "الزهامير"  مر�س  وُيعد 

دماغياً تدريجياً ُيدمر مهارات الذاكرة والتفكري ببطء حتى ي�سل بالفرد 

يف النهاية اإىل عدم القدرة على تنفيذ املهام الب�سيطة. 

العامل  حول  كبري  عدد  منها  يعاين  التي  الأمرا�س  من  فهي  ال�سمنة،  اأما 

وتت�سبب يف م�سكالت �سحية خطرية قد توؤدي اإىل الوفاة.

توقعات بموافقة 

وكالة األدوية األوروبية 

على دواء "الزهايمر" 

نهاية العام الحالي

اإعداد: د. اأحمد معتمد 

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة

صحة
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 )Aduhelm( 

يعتبر العالج األول 

من نوعه الُمعتمد 

لمرض "الزهايمر"

  دواء Aduhelm هو العالج الأول الذي ي�صتهدف ويوؤثر على العوامل الأ�صا�صية ملر�ص الزهامير

إقرار استعمال 

الدواء تّم عبر 

استخدام مسار 

الموافقة السريعة

الزهامير

الأم��ري��ك��ي��ة  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  واف��ق��ت 

يدعى  ج��دي��د  دواء  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي  ي��ون��ي��و  يف 

ل��ع��الج   ،)aducanumab( Aduhelm

حوايل  ي�صيب  مر�ص  وهو  الزهامير،   مر�ص 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  �صخ�ص  م��الي��ني   6.2

وكالة  تتبعها  ب���اأن  ت��وق��ع��ات  و���ص��ط  وح��ده��ا، 

الأدوي�����ة الأوروب���ي���ة ب��امل��واف��ق��ة ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 

احلايل.

 )Aduhelm( ع��ل��ى  امل���واف���ق���ة  مّت����ت  وق����د 

والذي  ال�رشيعة،  املوافقة  م�صار  با�صتخدام 

مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى اأدوي����ة 

لأمرا�ص تهدد احلياة.

وحتى الآن مل ُتعرف متامًا الأ�صباب املُحددة 

ملر�ص "الزهامير"، اإل اأنه يتميز بالتغريات يف 

توؤدي  التي  الع�صبية  الت�صابكات  اأو  الدماغ 

اإىل فقدان اخلاليا الع�صبية وو�صالتها، ومن 

ثم توؤثر هذه التغيريات على قدرة ال�صخ�ص 

على التذكر والتفكري.

الأول  ال��ع��الج   )Aduhelm( دواء  ويعترب 

وهو  "الزهامير"،  ملر�ص  املُعتمد  نوعه  م��ن 

املر�صية  الفيزيولوجيا  ي�صتهدف  عالج  اأول 

الأ�صا�صية للمري�ص.

وقالت مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث 

باتري�صيا  وال����دواء،  ال��غ��ذاء  لإدارة  التابع 

كافازوين: "مر�ص الزهامير ُمدمر، ميكن اأن 

الأ�صخا�ص  حياة  على  عميق  تاأثري  له  يكون 

وكذلك  ب��ه،  اإ�صابتهم  ت�صخي�ص  مت  ال��ذي��ن 

اأحبائهم". 

تعالج  حاليًا  املتاحة  "العالجات  واأ�صافت: 

العالجي  اخليار  هذا  فقط،  املر�ص  اأعرا�ص 

وي��وؤث��ر  ي�صتهدف  ال���ذي  الأول  ال��ع��الج  ه��و 

ع��ل��ى ال��ع��وام��ل الأ���ص��ا���ص��ي��ة ل��ل��م��ر���ص، وكما 

مل�صار  ميكن  ال�رشطان،  مكافحة  من  تعلمنا 

للمر�صى  العالجات  تقدمي  ال�رشيعة  املوافقة 

البحث  م��ن  امل��زي��د  م��ع حتفيز  اأ����رشع  ب�صكل 

والبتكار".

درا�سات

وق������د ق������ام ال���ب���اح���ث���ون ب��ت��ق��ي��ي��م ف��ع��ال��ي��ة 

منف�صلة  درا���ص��ات  ث��الث  يف   )Aduhelm(

وح��دث  مري�صًا،   3482 جمموعه  م��ا  متثل 

لدى املر�صى الذين يتلقون العالج انخفا�صًا 

هذه  ودعمت  اأميلويد"،  "بيتا  لوحة  يف  كبريًا 

النتائج املوافقة ال�رشيعة على الدواء.

مّت   )Aduhelm( دواء  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

من  "ب��ي��وج��ني"  ���رشك��ة  ق��ب��ل  م���ن  ت�صنيعه 

كامربيدج - ما�صات�صو�صت�ص.

عالج ال�سمنة

ويف خطوة ُمهمة اأي�صًا، وافقت اإدارة الغذاء 

 Wegovy حقن  على  الأم��ري��ك��ي��ة  وال����دواء 

ل��دى  ال�����وزن  لإن���ق���ا����ص   semaglutide

البالغني امل�صابني بال�صمنة اأو زيادة الوزن، 

يف ح��ال��ة وج����ود م��ر���ص واح����د ع��ل��ى الأق���ل 

ارت��ف��اع �صغط  مثل  ال���وزن،  ب��زي��ادة  مرتبط 

اأو   ،)2( النوع  من  ال�صكري  داء  اأو  ال��دم، 

ارتفاع الكولي�صرتول، وي�صتخدم هذا الدواء 
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  ُي�صتخدم دواء Wegovy للتحكم يف الوزن عند مر�صى ال�صمنة

الموافقة على حقن 

Wegovy  مرة 
واحدة أسبوعيًا 

إلنقاص الوزن 

الدواء يعمل عن 

طريق محاكاة هرمون 

"الببتيد1" الشبيه 
بالجلوكاجون

بالإ�صافة اإىل نظام غذائي منخف�ص ال�صعرات 

احلرارية وزيادة الن�صاط البدين.

اجللد،  حتت  كحقن   )Wegovy( وُي�صتخدم 

املزمن  ال��وزن  يف  للتحكم  خُم�ص�ص  دواء  وهو 

اجل�صم  كتلة  موؤ�رش  يبلغ  الذين  املر�صى  عند 

ومن  اأك���رث،  اأو   
2
م كجم/   27 لديهم   )BMI(

بالوزن،  الأقل مرتبط  لديهم مر�ص واحد على 

اجل�صم  كتلة  موؤ�رش  لديهم  الذين  للمر�صى  اأو 

 اأو اأكرث.
2
30 كجم / م

ي�صمى  الدواء عن طريق حماكاة هرمون  ويعمل 

 ،  )GLP-1( باجللوكاجون  ال�صبيه  "الببتيد1" 

الذي ي�صتهدف مناطق الدماغ التي تنظم ال�صهية 

وتناول الطعام. 

ويجب زيادة جرعة الدواء تدريجيًا خالل 16 اإىل 

اأ�صبوعيًا  واحدة  مرة  2.4 جمم  اإىل  اأ�صبوعًا   20

ينبغي  املعدية املعوية، ول  الآثار اجلانبية  لتقليل 

املحتوية  الأخرى  املنتجات  مع  الدواء  ا�صتخدام 

املنتجات  من  اأو غريها   ،)semaglutide( على 

الأدوي��ة  ذل��ك  يف  مبا  ال���وزن،  لفقدان  املُخ�ص�صة 

املو�صوفة اأو الأدوية التي ل ت�صتلزم و�صفة طبية 

اأو املنتجات الع�صبية.

ق�صم  م��دي��ر  ون��ائ��ب  امل��ن��ت��دب  الع�صو  وق���ال 

وال�صمنة  ال��ده��ون  وا�صطرابات  ال�صكري 

التابع لإدارة الغذاء  يف مركز تقييم الأدوية 

"توفر  �صاريت�ص:  جون  الأمريكية،  والدواء 

من  يعانون  ال��ذي��ن  للبالغني  ال��ي��وم  موافقة 

ال�صمنة اأو زيادة الوزن خيارًا عالجيًا جديدًا 

ال���وزن،  اإدارة  ب��رن��ام��ج  يف  لدجمهم  م��ف��ي��دًا 

ملتزمة  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  تظل  بحيث 

اإ�صافية  عالجات  واعتماد  تطوير  بت�صهيل 

اأو  بال�صمنة  امل�صابني  للبالغني  وفعالة  اآمنة 

زيادة الوزن."

م�سكلة �سحية خطرية

الأمريكيني  البالغني  من   %  70 نحو  ويعاين 

ال�صمنة  وُتعد  ال���وزن،  زي��ادة  اأو  ال�صمنة  من 

ببع�ص  م��رت��ب��ط��ة  ���ص��ح��ي��ة خ���ط���رية  م�����ص��ك��ل��ة 

الأ�صباب الرئي�صية للوفاة، مبا يف ذلك اأمرا�ص 

كما  وال�صكري،  الدماغية،  وال�صكتة  القلب، 

ب��اأن��واع  الإ���ص��اب��ة  ب��زي��ادة خطر  ترتبط  اأن��ه��ا 

معينة من ال�رشطان.

وزن  من   %  10 اإىل   5 فقدان  ارتبط  وق��د 

اجل�صم من خالل النظام الغذائي وممار�صة 

ال��ري��ا���ص��ة ب��ان��خ��ف��ا���ص خ��ط��ر الإ����ص���اب���ة 

لدى  ال��دم��وي��ة  والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ص 

اأو  بال�صمنة  امل�صابني  البالغني  املر�صى 

زيادة الوزن. 

وفعالية  �صالمة  م��دى  ح��ول  ل��درا���ص��ة  ووف��ق��ًا 

اأرب��ع جتارب،  )Wegovy( جرت من خالل 

وملدة 68 اأ�صبوعًا )مبا يف ذلك 16 اأ�صبوعًا من 

تلقى  وهمي،  ب��دواء  مقارنة  اجلرعة(،  زي��ادة 

اأكرث من 2600 مري�ص الدواء ملدة ت�صل اإىل 

مري�ص   1500 من  اأكرث  وتلقى  اأ�صبوعًا،   68

العالج الوهمي، وكان متو�صط العمر يف بداية 

من  املر�صى  من  �صنة، و74 %   46 التجربة 

رط��اًل   231 اجل�صم  وزن  ومتو�صط  الإن���اث، 

اجل�صم  كتلة  موؤ�رش  ومتو�صط  كجم(،   105(

.
2
38 كجم/ م

نتائج فعالة

الذين  الأف���راد  اأن  وج��د  التجربة  انتهاء  وبعد 

معدله  ما  فقدوا   )Wegovy(بعقار عوجلوا 

12.4 % من وزن اجل�صم الأويل، وذلك باملقارنة 

مع الأفراد الذين عوجلوا بدواء وهمي. 
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يوؤكد الأطباء اأن ا�صتخدام الأدوية املُخ�ص�صة 

لعالج ال�صمنة يجب اأن يتزامن مع اتباع نظام 

الطبيب،  اإ����رشاف  حت��ت  يكون  معني  غ��ذائ��ي 

يلي  وفيما  الريا�صة،  ممار�صة  اإىل  بالإ�صافة 

على  ٌت�صاعد  التي  الب�صيطة  اخلطوات  بع�ص 

التخل�ص من الوزن الزائد.

1- تناول وجبة الإفطار:
وجبة  بتناول  الهتمام  ج��دًا  ال�����رشوري  م��ن 

الإفطار وعدم اإهمالها، حيث اأثبتت الدرا�صات 

اأن الأ�صخا�ص الذين ل يتناولون وجبة الإفطار 

مييلون اإىل ال�صعور باجلوع على مدار اليوم.

2- ممار�سة الريا�سة:

اأن ممار�صة  ال��درا���ص��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���دت 

الريا�صة ب�صكل عام، وريا�صة امل�صي على وجه 

اخل�صو�ص تعمل على حرق الدهون باجل�صم، 

ومن ثم امل�صاهمة يف عملية اإنقا�ص الوزن.

اأثناء  ب�سيطة  ريا�سية  حركات  تنفيذ   -3
اجللو�س:

يف�صل تنفيذ بع�ص احلركات الريا�صية اأثناء 

م�صاهدة  خالل  اأو  العمل  يف  �صواء  اجللو�ص، 

وقد  الهاتف،  يف  التحدث  خ��الل  اأو  التلفاز، 

اأكد بحث ل� )Mayo Clinic( اأن الأ�صخا�ص 

قيامهم  اأث��ن��اء  وي��ت��ح��رك��ون  يتنقلون  ال��ذي��ن 

ل  بالهاتف  التحدث  اأو  اليومية  بالأن�صطة 

الزائدة  احل��راري��ة  ال�صعرات  لديهم  تتخزن 

على �صكل دهون يف اجل�صم.

4- م�سغ الطعام جيدًا:
الأ�صخا�ص  اأن  اإىل  الدرا�صات  اإحدى  تو�صلت 

ياأكلون  م��رة،   40 الطعام  مي�صغون  ال��ذي��ن 

الذين  اأولئك  من   %  12 بن�صبة  اأق��ل  كميات 

مي�صغون الطعام 15 مرة

5- النوم عدد �ساعات منا�سب:
ليلة  على  يح�صلون  ل  الذين  الأ�صخا�ص  مييل 

وذلك  الطعام،  من  املزيد  تناول  اإىل  جيدة  نوم 

اإنتاج اجل�صم  لأن احلرمان من النوم يقلل من 

لهرمون "الليبتني" الذي يجعلك ت�صعر بال�صبع.

طرق ٌت�ساعدك على التخل�س من الوزن الزائد

وقد �صملت جتربة اأخرى جمموعة من البالغني 

امل�صابني بداء ال�صكري من النوع )2(، وكان 

نحو  اإىل  ي�صل  املجموعة  لهذه  العمر  متو�صط 

بالن�صبة لالإناث،  للرجال، و51 عامًا  55 �صنة 

 220 اجل�صم  وزن  متو�صط  يبلغ  كان  حني  يف 

كتلة  م��وؤ���رش  ومتو�صط  ك��ج��م(،   100( رط��اًل 

.
2
اجل�صم 36 كجم/ م

وخالل هذه التجربة فقد الأف��راد الذين تلقوا 

6.2 % من وزن  العالج ب� )Wegovy( نحو 

اجل�صم الأويل، وذلك باملقارنة مع اأولئك الذين 

تلقوا العالج الوهمي.

اآثار جانبية

�صيوًعا  الأك����رث  اجل��ان��ب��ي��ة  الآث����ار  وت�صمل 

والإ�صهال،  الغثيان،   )Wegovy( ل��دواء 

)املعدة(،  البطن  واآلم  والإم�صاك،  والقيء، 

وال�������ص���داع، وال���ت���ع���ب، وع�������رش ال��ه�����ص��م، 

والدوخة، والتج�صوؤ، ونق�ص ال�صكر يف الدم 

املر�صى  عند  ال���دم(  يف  ال�صكر  )انخفا�ص 

النوع  من  ال�صكري  داء  من  يعانون  الذين 

ال��غ��ازات(،  )ت��راك��م  البطن  وان��ت��ف��اخ   ،)2(

ولذلك يجب على املر�صى التحدث اإىل مقدم 

الرعاية ال�صحية اخلا�ص بهم حول احتمال 

املحفز  ال��دواء  اأو  الأن�صولني  جرعة  خف�ص 

ن�صبة  انخفا�ص  خماطر  لتقليل  لالأن�صولني 

ال�صكر يف الدم.  

وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

املوافقة ل�رشكة  الأمريكية )FDA(  منحت 

)Novo Nordisk( لأول مرة لإنتاج حقن 

"�صيماجلوتايد" بجرعة اأقل )1( جمم، وذلك 

ملر�ص  ك��ع��الج   ،)Ozempic( ا���ص��م  حت��ت 

يف  ال���وزن  لنقا�ص  ولي�ص  ف��ق��ط،   ال�صكري 

عام 2017. 

  ا�صتخدام اأدوية عالج ال�صمنة يجب اأن يتزامن مع اتباع نظام غذائي �صحي
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تكنولوجيا النانو
ُتستخدم في جميع المجاالت العلمية

على  تعمل  تقنية  هي   ،)Nanotechnology( النانو  تكنولوجيا 

و100   1 بني  ما  ت��رتاوح  باأبعاد  ومراقبتها  وفهمها  امل��ادة  درا�سة 

الفيزياء،  مثل:  العلمية،  املجالت  خمتلف  يف  وت�ستخدم  نانومرت، 

والكيمياء، والبيولوجيا، وعلوم املواد، والهند�سة.

بالفهم  النانو"  "تكنولوجيا  اأو  النانو"  "تقنية  م�سطلح  ويتعلق 

على  والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  للخ�سائ�س  الأ�سا�سي 

اخلا�سعة  اخل�سائ�س  بهذه  والتحكم  واجلزيئية،  الذرية  املقايي�س 

للرقابة لإن�ساء مواد واأنظمة وظيفية ذات قدرات فريدة.

تقنية تعمل على 

دراسة المادة 

بأبعاد تتراوح بين 

1 و100 نانومتر

علوم 
وتكنولوجيا
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توفر العديد 

من الفوائد التي 

تدخل في مختلف 

المجاالت الحياتية

تفرعات متعددة

بتقنية  اأي�����ص��ًا  "ال���ن���ان���و"  ت��ق��ن��ي��ة  وُت���ع���رف 

اجلزيئات متناهية ال�صغر، وهي تقنية تهتم 

املقيا�ص  املادة على  اإمكانية معاجلة  بدرا�صة 

اإىل ابتكار تقنيات وو�صائل  الذري، وتهدف 

"النانومرت"،  ب�  اأبعادها  قيا�ص  يتم  جديدة 

والذي يعترب جزءًا من الألف من امليكرومرت، 

وهو ما يعادل جزءًا من املليون من امللليمرت.

علم  جم���ال  يف  تتخ�ص�ص  ل  التقنية  وه���ذه 

بخوا�ص  لتهتم  تت�صع  ب��ل  ف��ق��ط،  الأح���ي���اء 

املواد، وتتعامل مع اأية ظواهر على م�صتوى 

النانو ال�صغري، وميكن اأن توؤدي اإىل ظواهر 

كهرومغناطي�صية وب�رشية جديدة للمادة مل 

تكن معروفة من قبل.

علوم  جم��الت  اأه��م  من  تعد  "النانو"  وتقنية 

كل  م��ع  م��ب��ا���رش  ب�صكٍل  تت�صل  ال��ت��ي  امل����واد 

امليكانيكية،  والهند�صة  الفيزياء،  علوم  م��ن 

الكيميائية،  والهند�صة  احليوية،  والهند�صة 

ح���ي���ث ت�������ص���ّك���ل جم���م���وع���ة م����ن ال���ت���ف���رع���ات 

خ�صائ�ص  يف  تبحث  ال��ت��ي  والتخ�ص�صات 

القول  وميكن  ال�صغري،  امل�صتوى  على  امل��واد 

اإن "هذه التقنية تعمل على تطبيق علمي يهتم 

ب��اإن��ت��اج الأ���ص��ي��اء، وذل���ك م��ن خ��الل جتميعها 

مكوناتها  با�صتخدام  ال�صغري  امل�صتوى  على 

الأ�صا�صية من ذرة وجزئيات".

مواد جديدة

تتكون من جمموعة ذرات  املواد  اأّن كل  ومبا 

تركيب  ح�صب  البع�ص  بع�صها  م��ع  مرتبطة 

معنّي، فاإنّه ميكن ا�صتبدال ذرة عن�رش بدًل من 

ذرة عن�رش اآخر، الأمر الذي ميكن للعلماء من 

خالله �صنع بع�ص الأ�صياء اجلديدة، وهنا قد 

ينتج مواد جديدة بخ�صائ�ص جديدة اأي�صًا مل 

تكن معروفة من قبل، الأمر الذي يفتح العديد 

من املجالت اأمام الإن�صان لكت�صاف مزيد من 

املواد التي ت�صاهم يف تطوير وخدمة الب�رشية، 

كما حدث عند اكت�صاف الرتانز�صتور يف القرن 

املكونات  ُيعترب واح��دًا من  وال��ذي  الع�رشين، 

اإنتاج  الإلكرتونية احلديثة املُهمة لقدرته على 

اأ�صباه  َت�صنيع  وبالتايل  التلقائية،  العمليات 

اإن��ت��اج عمليات  اإىل  ذل��ك  ف��ي��وؤدي  امل��و���ص��الت، 

تلقائية قليلة التكلفة.

الكت�ساف

ت��ت��ك��ون لعلم  ب������داأت الأف����ك����ار وامل��ف��اه��ي��م 

من  طويلة  فرتة  قبل  "النانو"  وتكنولوجيا 

الفيزيائي  اق��رتح  عندما  وذل��ك  ا�صتخدامه، 

اجتماع  يف  فاينمان،  ريت�صارد  الأم��ريك��ي 

معهد  يف  ل��ل��ف��ي��زي��اء  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

 1959 ع���ام  يف  للتكنولوجيا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

مو�صوعًا بعنوان "هناك حيز كبري يف القاع"، 

حيث قام فاينمان بو�صف عملية يتمكن فيها 

ال��ذرات  على  والتاأثري  التحكم  من  العلماء 

الفردية واجلزيئات.

فائقة  الآلية  للمعاجلة  ا�صتك�صافه  من  عقد  وبعد 

نوريو  الربوفي�صور  الياباين  العامل  قام  الدقة، 

أفكار علم "النانو" 

بدأت على يد 

الفيزيائي ريتشارد 

فاينمان عام 1959 

  الفيزيائي الأمريكي ريت�صارد فاينمان
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  تكمن �صعوبة تقنية النانو يف �صيطرة العلماء على الذرات

تكنولوجيا  م�صطلح  ب��اب��ت��ك��ار  ت��ان��ي��ج��وت�����ص��ي 

ذلك  اأعقاب  ويف   ،1974 العام  يف  وذلك  "النانو" 

وحتديدًا يف �صنة 1981 بداأت تكنولوجيا "النانو" 

يف الزده�����ار م��ع ت��ط��وي��ر جم��ه��ر امل�����ص��ح النفقي 

 ،)Scanning Tunneling Microscope(

الذرات  روؤية  من خالله  بالإمكان  اأ�صبح  والذي 

الفردية ال�صغرية.

فوائد

من  ال��ع��دي��د  "النانو"  تكنولوجيا  وت��وف��ر 

ال��ف��وائ��د ال��ت��ي ت��دخ��ل يف خمتلف امل��ج��الت 

احلياتية، فهي ت�صاعد على حت�صني العديد 

وال�صناعية  التكنولوجية  القطاعات  م��ن 

املعلومات،  تكنولوجيا  مثل:  كبري،  حد  اإىل 

الوطني، وعلوم  والطاقة، والطب، والأمن 

ال��ب��ي��ئ��ة، و���ص��الم��ة الأغ���ذي���ة، وال��ع��دي��د من 

الأمور الأخرى.

يف  امل��واد  هياكل  تكييف  على  تعمل  اأنها  كما 

خ�صائ�ص  لتحقيق  ج���دًا  �صغرية  مقايي�ص 

تقوية  خاللها  من  ميكن  حيث  لها،  حم��ددة 

تكون خفيفة  الوقت  ذات  امل��واد، ويف  فّعالية 

الوزن واأكرث متانة وتفاعاًل وت�صابكًا، فالعديد 

امل��وج��ودة  اليومية  التجارية  املنتجات  م��ن 

"النانو"،  تكنولوجيا  على  تعتمد  ال�صوق  يف 

فعلى �صبيل املثال، ميكن اأن ُت�صاعد الأغ�صية 

على  ال�صفافة  النانوية  الرقيقة  الطبقة  اأو 

والنظارات  والكامريا  احلا�صوب  �صا�صات 

والنوافذ والأ�صطح الأخرى، على جعل هذه 

للماء، وم�صادة لالنعكا�ص،  الأ�صياء مقاومة 

ومقاومة لالأ�صعة فوق البنف�صجية اأو الأ�صعة 

اأو  ل��ل��خ��د���ص،  اأو م��ق��اوم��ة  حت��ت احل���م���راء، 

مو�صلة للكهرباء.

�سلع ومنتجات

جمموعة  �صناعة  يف  التقنية  هذه  دخلت  وقد 

ال��ت��ي ت�صتخدم  ت��ل��ك  ال�����ص��ل��ع، خ��ا���ص��ة  م��ن 

اأنواعه،  باختالف  الأك�صيد  جزيئات  "نانو" 

فقد  وبالتايل  والتيتانيوم،  الأملنيوم،  مثل: 

كما  التجميل،  م��واد  يف  م��وج��ودة  اأ�صبحت 

ومت  احليوية،  امل�صادات  اإىل  اأُ�صيفت  اأّنها 

ت�صمني بلورات نانوية ف�صية يف ال�صمادات 

كما  ال��ع��دوى،  ومنع  البكترييا  لقتل  الطبية 

لأك�صيد  النانوية  البلورات  ا�صتخدام  اأنه مت 

الزنك ل�صنع مراهم واقية من اأ�صعة ال�صم�ص 

فوق  الأ�صعة  م��ن  حتمي  فهي  املرئية،  غ��ري 

البنف�صجية.

ودخ���ل���ت ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا "ال���ن���ان���و" اأي�������ص���ًا يف 

ربط  مت  حيث  ال�صتهالكية،  املنتجات  بع�ص 

املجهرية  "النانو"  ���ص��ع��ريات  م��ن  امل��ل��ي��ارات 

والتي   ،)microscopic nanowhiskers(

10 نانومرت جزيئيًا  يبلغ طول كل منها حوايل 

لإ�صافة  وال�صطناعية  الطبيعية  الأل��ي��اف  مع 

خا�صية مقاومة البقع يف املالب�ص والأقم�صة.

�سعوبات

على  التقنية  ه��ذه  تطبيق  �صعوبة  وتكمن 

ال��ذرات  على  العلماء  �صيطرة  وا�صع  نطاق 

 تساعد على تحسين 

العديد من القطاعات 

التكنولوجية 

والصناعية 

يمكن من خاللها 

تقوية فعالية 

المواد مع االحتفاظ 

بخفة وزنها 
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تضمين بلورات 

نانوية فضية في 

الضمادات الطبية 

لقتل البكتيريا 

استخدام البلورات 

النانوية ألكسيد 

الزنك لصنع مراهم 

واقية من الشمس

  الطبقة النانوية ال�صفافة على �صا�صات احلا�صوب والكامريا ُت�صاعد على حمايتها

من  جمموعة  اإىل  امل���ادة  جت��زئ��ة  بعد  وذل���ك 

الذرات واجلزئيات املكونة لها، الأمر الذي 

يحتاج اإىل ا�صتخدام اأجهزة دقيقة جدًا من 

ناحية احلجم واملقايي�ص والقدرة على روؤية 

الفح�ص،  عملية  خالل  واجلزيئات  ال��ذرات 

بالإ�صافة اإىل ذلك فقد يجد العلماء �صعوبة 

يف التو�صل اإىل قيا�ص دقيق بهدف الو�صول 

التقنية  ه��ذه  اأّن  كما  ال����ذرة،  م�صتوى  اإىل 

تواجه بع�ص امل�صاعب نتيجة وجود الكثري 

م��ن اخل����وف واجل����دل ح��ول��ه��ا، خ��وف��ًا من 

تاأثريها على امل�صتقبل.

عمل م�سرتك

واأ�صهمت ثورة "النانو" التي مّت ا�صتخدامها 

امل�صرتك  للعمل  بيئة  خلق  يف  الكيمياء  بعلم 

يف  املخت�صني  من  وغريهم  الكيميائيني  بني 

حقول الفيزياء، والأحياء، والهند�صة، حتى 

و�صلت للتعاون مع علماء املادة، وال�صناعة، 

وحتى يتمّكن العلماء يف كّل فرع من العلوم 

من  فاإنه  وب�رشعة،  بعلومهم  النهو�ص  من 

علوم  متطلبات  يتفّهموا  اأن  ال�������رشوري 

بكفاءة  تعاون  اآلية  اإىل  ي�صلوا  لكي  غريهم 

فيما بينهم.

ي���ه���ت���م���ون  م�����ن  ي���ع���م���ل  الأي������������ام  ه�������ذه   ويف 

ب�"النانو" يف  الكيمياء الع�صوية الطبية، وكيمياء 

ال��ب��ول��ي��م��رات، وت��رك��ي��ب امل��ن��ت��ج��ات، وجم��الت 

خيارات  جمموعة  اإىل  ي�صتندون  فهم  اأخ���رى، 

وا�صعة النطاق لتح�صري وابتكار قطع متناهية 

ال�صغر ذات خ�صائ�ص اإلكرتونية ومغناطي�صية 

و�صوئية وكيميائية تكون منظومتها امليكانيكية 

قابلة للتف�صري �صمن احلّيز املتناهي يف ال�صغر، 

اأي حيز "النانو".

علم قدمي

موجود  تكنولوجي  "النانو"  علم  اإن  وُيقال 

لهذه  ال��ت��و���ص��ل  ق��دمي��ة، ومّت  ع�����ص��ور  م��ن��ذ 

احلقيقة من خالل اأمثلة عديدة مّت اكت�صافها 

يف الآثار، وكان اأ�صا�ص �صناعتها يعتمد على 

بنية  حتوير  لفكرة  ال�صانع  احل��ريف  الفهم 

العالية  باحلرارة  م�صتعينًا  الأ�صلية،  املادة 

خ�صائ�صها،  يف  فريدة  جديدة  م��ادة  خللق 

 Lycurgus( �ومن هذه الأمثلة ما ي�صمى ب

القرون  وخالل  الرابع،  القرن  من   )Cup

كان  ع�رش  ال�صابع  حتى  التا�صع  ب��ني  م��ا 

ال�����ص��ريام��ي��ك يف احل�����ص��ارة  ا����ص���ت���خ���دام 

تقنية  ا�صتخدام  الأمثلة على  الإ�صالمية من 

"النانو".

امل�سادر:

ح�صام  للموؤلف  النانو"  "تقنية  كتاب   •
قا�صم، باإ�رشاف ع�صام �رشحان ذياب - 

مايو 2010. 

• بحث عن تقنية النانو – موقع مو�صوع 
.)https://mawdoo3.com(
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ر�سالة الغفران، هي عمٌل اأدبي لأبي العالء املعري، وهو �ساعر وفيل�سوف عبا�سي، 

ولد �سنة 363 ه�/ 973 م، وتويف 449 ه�/ 1057 م، كتبها عام 424 ه�/1033م، وهي 

ر�سالة ت�سف الأحوال يف النعيم وال�سعري وال�سخ�سيات هناك.

وُتعد الر�سالة من اأهم واأجمل موؤلفات املعري، وهي من اأعظم كتب الرتاث العربي 

النقدي، فهي ر�سالة نرثية يف رداء روائي نقدي، وقد كتبها ردًا على ر�سالة ابن القارح 

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  عا�س  و�ساعر  اأديب   - طالب  بن  من�سور  بن  علي  )هو 

الرابع والأول من القرن اخلام�س(، حيث جعل املعري من ابن القارح بطاًل لرحلة 

خيالية اأدبية عجيبة يحاور فيها الأدباء وال�سعراء واللغويني يف العامل الآخر.

رسالُة الُغفران
ألبي العالء المعري رداً على ابن القارح

عمل نثري في 

رداء روائي نقدي 

من أعظم كتب 

التراث العربي

من 
المكتبة
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  ت�صم الر�صالة اآراء يف الدين والعلم والأخالق واأ�صاليب ال�صعوب وفنونها

المعري جعل من 

ابن القارح بطاًل 

لرحلة خيالية 

أدبية عجيبة

البنية والق�سة

ت�صُم الر�صالة اآراء اأبى العالء املعري يف الدين، 

ال�صعوب  اأ���ص��ال��ي��ب  ويف  والأخ�����الق،  وال��ع��ل��م، 

وفنونها، وقد بداأها مبقدمة و�صف فيها ر�صالة 

ابن القارح، واأثرها الطيب يف نف�صه، ثم اأطلق 

العنان خلياله اجلامح؛ في�صُف لنا املنزلة التي 

و�صل لها ابن القارح يف الدار الآخرة، مطعمًا 

�صعرية ي�صف  واأبيات  قراآنية  باآيات  الو�صف 

الأو�صاف  تلك  ا�صتقى  حيث  اجلنة،  نعيم  بها 

م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي م�����ص��ت��ف��ي��دًا م��ن معجزة 

فقد  ال�صعرية  الأبيات  اأما  واملعراج،  الإ���رشاء 

�رشحها وعلق عليها لغويًا وعرو�صيًا وبالغيًا، 

والنار  اجلنة  يف  ال�صعراء  مراتب  �صنف  كما 

مبا �صفع لهم من اأ�صعار اأنزلتهم منازل ريا�ص 

اجلنة، كزهري بن اأبي �ُصلمى، فاخلياُل يف هذه 

وهذا  الواقع،  من هدي  بربيق  مزيٌن  الر�صالة 

ارت��دائ��ه��ا  رغ��م  ال��ع��ر���ص  منطقية  لها  كفل  م��ا 

اأثواب من اخليال.

اجلنة،  يف  القارح  ابن  تنقالت  املعري  ي�صف  ثم 

حيث يلتقي ويحاور فيها عددًا من ال�صعراء من 

لهم  اهلل  غفر  من  منهم  العربي،  الأدب  م�صاهري 

دخوله  ق�صة  يو�صح  ثم  قالوها،  اأبيات  ب�صبب 

ويوا�صل  اجل��ن��ة(،  )خ��ازن  ر���ص��وان  مع  للجنة 

م�صامراته الأدبية مع من يلتقي بهم من �صعراء 

ليلتقي عددًا من  للجنة جمددًا  ثم يعود  واأدب��اء، 

ال�صعراء يتحلقون حول ماأدبة يف اجلنة، وينعمون 

بخرياتها من طيور وحور عني ونعيم مقيم، ثم 

العفاريت،  النار مبدائن  اإىل  يف طريقه  وهو  مير 

فيحاور �صعراء اجلن، مثل اأبو هدر�ص، ثم يلتقي 

ال�صعراء من اأهل النار ول يتوانى يف م�صامرتهم 

و�صوؤالهم عن �صعرهم وروايته ونقده، ثم يعود 

من جديد للجنة ونعيمها.

على  �صمني  ردد  الأ�صل  يف  العمل  اأن  ومبا 

ر�صالة ابن القارح، فقد ق�ّصمه اأبو العالء اإىل 

ق�صمني رئي�صيني، هما:

تخييلي  ق�����ص��م  وه���و  ال��رح��ل��ة:  ق�سم   -1

عجائبي عرب ت�صل�صل لالأحداث واكبها مهارة 

بداأها  اأح���داث  يف  وحتكمًا  ت�رشفًا  الكاتب 

وتاأخريه  الزمن عرب جتاوزه  بك�رش خلطية 

لأحداث، حر�صًا منه لإ�صفاء نوع من املتعة 

ق�صم  على  اجلنة  ق�صم  فقّدم  ال��ق��ارئ،  ل��دى 

املح�رش، والأحرى اأن يكون العك�ص.

موجه  مبا�رش  حديث  وهو  الرد:  ق�سم   -2

اإىل ابن القارح دون �صمنيات يوؤكد فيه اأبو 

العالء على اأ�صباب اإن�صاء الر�صالة.

جو خيايل عجيب

يف  الفو�صى  ه��ذه  ُيالحظ  الغفران  ر�صالة  ويف 

اإىل جمالت  تنتمي  التي  ال�صخ�صيات  م�صتوى 

 م��ت��ن��وع��ة، ف��ت��ج��د ���ص��خ�����ص��ي��ات واق��ع��ي��ة، مثل 

ابن القارح، والأع�صى )ميمون بن قي�ص - من 

واأخ��رى  اجلاهلية(،  يف  الأوىل  الطبقة  �صعراء 

)خ���ازن  ور����ص���وان  "الزبانية"  م��ث��ل  خيالية 

ال�صخ�صيات  ه��ذه  املعري  ويوظف  اجل��ن��ان(، 

جو  خللق  متباعدة  اأزمنة  اإىل  املنتمية  املختلفة 

خيايل عجيب، ومن ذلك احلوار الذي اأقامه بني 

.
)1(

امروؤ القي�ص، وابن القارح 

وحتيلنا ال�صخ�صيات على الطبيعة الأ�صطورية 

للزمن الذي تدور فيه الأحداث، مثل اجلمع بني 

الإن�ص واجلن والعفاريت وتخّيل حوارات تدور 

الخياُل في الرسالة 

مزيٌن ببريق من 

هدِي الواقع كفل لها 

منطقية العرض 
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ق��ي��ل اإن دان��ت��ي األ��ي��غ��ي��ريي )���ص��اع��ر اإي��ط��ايل 

ال�صعرية  امللحمة  ���ص��اح��ب  ف��ل��ورن�����ص��ا(  م��ن 

اأق�صام  ثالثة  من  املكونة  الإلهية  الكوميديا 

اأبي  اأخذ عن  والفردو�ص(  املطهر،  )اجلحيم، 

العالء فكرة امللحمة وم�صمونها. 

وك��ت��ب ال��ك��ات��ب امل��غ��رب��ي ع��ب��د ال��ف��ت��اح كيلطو، 

واأن  م�����ص��ه��ورة،  تكن  مل  ال��غ��ف��ران  ر���ص��ال��ة  اأن 

معا�رشي اأبي العالء مل يعريوها اهتمامًا كبريًا، 

املعري،  ر�صائل  باقي  عن  تتميز  يعتربوها   ومل 

ك� "ر�صالة املالئكة"، اأو "ر�صالة اجلنز".

اأكرث  اأ�صبح كتاب املعري  الع�رشين  القرن  ويف 

رواجًا وانت�صارًا بف�صل دانتي، حيث ا�صتهرت 

من  ك��راف��د  ُاع��ت��ربت  لأن��ه��ا  الغفران"  "ر�صالة 

وقد  الإل��ه��ي��ة،  الكوميديا  غ��ذت  التي  ال��رواف��د 

الن�صخة  اأه��م��ه��ا  م��ن  ك��ان��ت  م���رات  ع��دة  طبعت 

واملفكرة  اجلامعية  الأ�صتاذة  قبل  من  املحققة 

والكاتبة امل�رشية عائ�صة عبد الرحمن )املعروفة 

وافية  بدرا�صة  �صدرتها  وقد  ال�صاطئ(،  ببنت 

لر�صالة الغفران مع حتقيق لر�صالة ابن القارح 

التي تعترب املفتاح لفهم الغفران. 

رواج وانت�سار

، وت�صمح هذه الطبيعة الأ�صطورية بنقد 
)2(

بينها 

.
)3(

املجتمع وتناق�صاته ومفارقاته 

واإظ��ه��ار  ر�صم مالمح ع�رشه  امل��ع��ري  ح��اول  وق��د 

خالل  م��ن  والأخ���الق  القيم  يف  احلا�صل  الن��ق��الب 

تعّمد الفو�صى يف البناء الق�ص�صي، فقد نقد النفاق 

واعترب  اأي��ام��ه،  على  الأدب  نقد  خ��الل  من  والكذب 

املدح كذبًا ومغالطة، فهو ل ينبع اإل من نف�ص كاذبة 

مت�صّلقة، وتطرق بخياله اإىل النقد ال�صيا�صي، ومن 

ذلك تخيله ل�صورة امللوك اجلبابرة وهم يف اجلحيم 

تقودهم الزبانية اإىل العذاب، وهنا يّت�صح جانب من 

روؤية املعري ال�صيا�صية وموقفه من اأهل ال�صلطة.

الفو�صى  مالمح  من  التناق�ص  اأن  املعري  واعترب 

التي ُت�صاهم يف بناء وت�صكيل املواقف ال�صاخرة التي 

كانت اأداة لنقد النفاق والت�صلق يف املجتمع الإن�صاين، 

م�صتوى  يف  احلا�صلة  التناق�صات  اإىل  تطرق  كما 

ال�صخ�صيات، والأحداث، والزمان، واملكان، نتيجة 

جعل  ما  وهو  دنيوي،  هو  مبا  ديني  هو  ما  اختالط 

ر�صالة الغفران تّت�صم باجلّدة والطرافة.  

اأهمية اأدبية

وتعد حماورات ابن القارح مع ال�صعراء والأدباء 

الآخر  العامل  يف  املعري  تخيلها  التي  واللغويني 

الأدبي  النقد  درا�صة  م�صادر  من  مهمًا  م�صدرًا 

القدمي، حيث حّوت تلك امل�صامرات واملحاورات 

مباحث نقدية مهمة واأ�صا�صية يف النقد الأدبي.

الن�ص  اأ�صماه  ما  اإب���راز  على  الكاتب  ورّك��ز 

غر�صها  لإب����راز  وذل���ك  للر�صالة،  امل��ح��وري 

الأ�صا�صي الذي يحدده ب� "التعبري عن نظرته 

للدين والأدب واحلياة باأ�صلوب اأدبي".

  طه ح�صني اأخذ على الر�صالة الإ�رشاف يف ال�صعوبة اللغوية  اأبو العالء املعري �صاعر وفيل�صوف عبا�صي  ات�صم ب�صعة الطالع

وظفت الشخصيات 

المنتمية إلى أزمنة 

متباعدة لخلق جو 

خيالي عجيب

الرسالة تضمنت 

جانبًا من رؤية المعري 

السياسية وموقفه 

من أهل السلطة
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  حاول املعري يف الكتاب ر�صم مالمح ع�رشه واإظهار النقالب احلا�صل يف القيم

نقد المعري 

النفاق والكذب على 

أيامه واعتبر المدح 

كذبًا ومغالطة

امل�سادر:

• جملة عود الند – تون�ص.
WWW.marefa.org  موقع معرفة

نقد

كثرية  اأنها  للر�صالة  وج��ه  ال��ذي  النقد  وم��ن 

اأدبه  و�ّصم  الذي  اجلاحظ  ولعل  ال�صتطراد، 

بالتنقل من مو�صوع اإىل اآخر، ثم العودة اإىل 

العربي،  ما بداأ، قد دمغ با�صتطرادته الأدب 

املعري  ا�صتطراد  ورمب��ا  امل��ع��ري،  به  وت��اأث��ر 

ل�صبب اآخر هو اللهو، والعبث بابن القارح، اأو 

اأنه ل�صعة اطالعه فا�ص كما فا�ص اجلاحظ.

اإىل ج��ان��ب ذل��ك ك��ان امل��ع��ري م�����رشف��ًا اإ���رشاف��ًا 

متجاوزًا يف العمية اللغوية، واجلري يف م�صمار 

الغريب، كاأنه يكتب خلا�صته، كما قال الدكتور 

طه ح�صني، اأو اأنه مل ي�صاأ اأن يطلع النا�ص وعامتهم 

على اآرائه ومنازع فكره، لكن هذا الغريب النادر 

اأظهر لنا اأن الكاتب وا�صع الطالع على الغريب 

والنادر يف اللغة اإىل حد مل ناألفه عند �صواه، واأنه 

قواعد  م�صتوفيًا  ماتت،  قد  كانت  األفاظ  اأحيى 

حتى  بال�صتقاق،  مت�رشفًا  فيها،  وال�صاذ  اللغة 

واأدي���ب  )ع���امل  العاليلي  ع��ب��داهلل  للعالمة  �صح 

يقول  اأن  لبناين(  مو�صوعي  ول��غ��وي   و�صاعر 

اأدى  لغوية خا�صة، مما  فل�صفة  "اإنه �صاحب  ب� 

دللت  ذات  ك��الأرق��ام  احل��روف  اعتبار  اإىل  به 

ي�صمى  ما  اأو  ال�صيمائية،  اإىل  به  جنحت  رمزية 

بالفيثاغورية اأو الهرم�صية".

بال�صعر  ك��ث��ري  ع��ل��م  ال��غ��ف��ران  ر���ص��ال��ة  ويف 

وبالتاريخ،  ومقابالته،  ون��ق��ده،  ورواي��ت��ه، 

وب��الأم��اك��ن، والأف���راد، وال��ق��راآن وتف�صريه، 

وروايته، واحلديث وخمتلف �صوؤونه، واللغة 

اإىل  ح�صيف  وال��ت��ف��ات  بها،  يت�صل  م��ا  وك��ل 

الفرق، والأديان، وما خفي من حياة الأفراد 

اأو  ويك�صف،  ينب�ص  املعري  فجاء  العظماء، 

ي�صحح اأو يف�صح.

ال�صاطئ- دار املعارف، م�رش )ط  اأبوالعالء املعري - ر�صالة الغفران- حتقيق و�رشح بنت   )1(

-7 �ص -313 320(.

)2( احلوار بني ابن القارح واجلن "خيثعور" – ذات امل�صدر )�ص 294-289(.

 France Lauley et Catherine Poret: Mythes, Contes et fantastique,  )3(

.bordas, 2002, p 7

الهوام�س

الكتاب اشتهر 

بشكل كبير 

في القرن  20 

وطبع عدة مرات



�لعـدد 517 - �أغ�سط�س 442021

ال�سركة احلاليني، بداية من توقيع عقود العمل 

عند ان�سمامهم لل�سركة اإىل عقود انتهاء اخلدمة 

اإج���ازات،  من  ذل��ك  يتخلل  وم��ا  واإج��راءات��ه��ا، 

وحتديث بيانات، و�سرف وخ�سم املزايا املالية 

املُ�ستحقة وغريها من الإجراءات.

عن  م�سوؤول  الق�سم  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل  واإ���س��اف��ة 

انتقلوا  اأو  تقاعدوا  الذين  ال�سابقني  املوظفني 

للعمل يف اأماكن اأخرى.

• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
منذ  بداأت  النفطي  بالقطاع  العمل  يف  رغبتي 

يف  يعمل  ك��ان  ال��ذي  ب��وال��دي  ت��اأث��رًا  ال�سغر 

وبعد  الزميلة،  النفطية  ال�سركات  اإح��دى 

تخرجي من اجلامعة ازدادت هذه الرغبة بعد 

املُقارنة بني القطاعات املختلفة يف البالد اأثناء 

تقييم جمالت العمل املتاحة خالل رحلتي يف 

البحث عن عمل.

وم��ا تخ�ص�صك  اأن���ت؟  م��ن  ت��ع��ارف..  بطاقة   •
العلمي، واجلامعة التي تخرجٍت منها؟

على  حا�سلة  ال��ع��و���س��ي،  عبداللطيف  ن��ور 

الكويت،  جامعة  م��ن  ت�سويق  بكالوريو�س 

وماج�ستري اإدارة اأعمال من اجلامعة اخلليجية 

مبملكة البحرين.

• ما طبيعة العمل الذي توؤدينه؟
الب�سرية  امل���وارد  خدمة  مركز  ق�سم  يف  اأعمل 

املعني  الق�سم  وهو  الب�سرية،  امل��وارد  بدائرة 

مبوظفي  اخلا�سة  بالإجراءات  يتعلق  ما  بكل 

• اإىل اأي مدى مل�صٍت اختالفًا بني طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟

امل�سوؤوليات،  ناحية  من  ج��دًا  كبري  الختالف 

من  متهيدية  فرتة  كانت  الدرا�سة  مرحلة  اإن  اإذ 

وحتماًل  التزاماً  اأك��رث  مرحلة  اإىل  النتقال  اأج��ل 

خربات  باكت�ساب  اأي�ساً  وتتميز  للم�سوؤولية، 

خمتلفة، مبا ُي�سهم يف تطوير مهارات الفرد.

جمال  يف  تقابلينها  التي  التحديات  اأه��م  م��ا   •
العمل؟ وكيف تتغلبني عليها؟

نور نور 

العوضيالعوضي

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ���س��رة  اأف���راد 

ع��ل��ي��ه ع���ن ق�����رب، واحل���دي���ث 

املهنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  ع��ن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

رغبتي في العمل 

بالقطاع النفطي 

بدأت منذ الصغر 

تأثراً بوالدي

 المشاركة في 

تدريب الموظفين 

الجدد من اإلنجازات 

التي أعتز بها

وجوه
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بال�سرعة والدقة املطلوبة من خالل ا�ستحداث 

الإجراءات وتطويرها، �سواًء من خالل حتويل 

اإىل  التقليدي  الورقي  النظام  من  منها  بع�ساً 

تطوير  و�سائل  من  ذلك  غري  اأو  الآيل،  النظام 

الأع��م��ال، وم��ن الإجن����ازات ال��ت��ي اأع��ت��ز بها 

م�ساركتي يف تدريب املوظفني اجلدد.

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟ 
ومطلوب  احلياة،  اأ�سا�س  املُ�ستمر  التطوير 

معينة،  نقطة  عند  الوقوف  يجب  ول  دائ��م��اً، 

ل  جديدة  مهارات  واكت�ساب  ال��ذات  وتطوير 

التطوير  وعملية  بعينها،  ح��دود  عند  ينتهي 

ال�سخ�سي  امل�ستويني  على  تكون  اأن  يجب  هذه 

واملهني يف ذات الوقت، اإذ ل ميكن تطوير جانب 

واإهمال الآخر.

يف  حتقيقه  تودين  ال��ذي  وم��ا  طموحاتك؟  ما   •
امل�صتقبل؟

تطوير  يف  والإ�سهام  املهني  النجاح  حتقيق 

طموحاتي،  راأ�س  على  دائمة  ب�سورة  العمل 

الأم��ر  ه��ذا  لتحقيق  ك��ب��رية  ج��ه��ودًا  واأب���ذل 

والتقدم يف العمل.

• ما هواياتك؟ وهل حتر�صني على ممار�صتها؟  
اأ�سعد  لكن  حم���ددة،  ه��واي��ات  ل��دي  توجد  ل 

امل�سي، واأجد يف ذلك و�سيلة  مبمار�سة ريا�سة 

ف��اإن  الب�سرية،  امل���وارد  ب��دائ��رة  اأع��م��ل  ك��وين 

املوارد  التعامل مع عن�سر  الأكرب هو  التحدي 

الب�سرية الذي ُيعد من اأهم العنا�سر يف العملية 

طبيعة  تتطلب  ذلك  اإىل  بالإ�سافة  الإنتاجية، 

الدقة  الأعمال مبنتهى  اإجناز  الدائرة  عملنا يف 

خدمة  اأجل  من  وذلك  ممكن،  وقت  اأ�سرع  ويف 

جميع املوظفني.

ميولك  مع  يتنا�صب  عملك  اأن  ت�صعرين  هل   •
ال�صخ�صية؟ 

ال�سخ�سية  نعم تتنا�سب طبيعة عملي مع ميويل 

كبرية  براحة  اأ�سعر  يجعلني  الأمر  وهذا  متاماً، 

ور�سا تام اأثناء تاأدية وتنفيذ مهام عملي، واأي�ساً 

يجعلني اأقبل على العمل ب�سكل كبري.

يف  بتحقيقها  قمِت  التي  الإجن����ازات  اأه��م  م��ا   •
جمال العمل؟

التفكري  تتطلب  خدمي  بق�سم  العمل  طبيعة 

امل�ستمر يف كيفية تطوير العمل من اأجل اإمتامه 

  ريا�صة امل�صي من هوايات العو�صي

والتخل�س  الذهني  وال�سفاء  الن�ساط  لتجديد 

اأو  الجتماعية  �سواء  احلياة،  �سغوطات  من 

املهنية.

يّولد  الريا�سة  هذه  ممار�سة  يف  وال�ستمرار 

موا�سلة  على  ال�سخ�س  ُت�ساعد  اإيجابية  طاقة 

والل��ت��زام��ات  العمل  م��ه��ام  متطلبات  تنفيذ 

كثريًا  اأح��ب  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة  ال�سخ�سية، 

الطبخ، واجد متعة كبرية يف ممار�سة ذلك.

• كيف توفقني بني ممار�صة الهواية والعمل؟
وب�سكل  ج��دًا،  �سروري  الوقت  تنظيم  عملية 

خا�س للموظفني الذي يق�سون �ساعات طويلة 

للعاملني  بالن�سبة  احل��ال  هو  كما  العمل،  يف 

تنظيم  ال�سروري  من  ل��ذا  النفطي،  بالقطاع 

الوقت من خالل اإعداد جدول زمني حُمدد حتى 

جوانب  من  جانب  كل  اإعطاء  من  الفرد  يتمكن 

احلياة حقه والوقت املنا�سب له، ول يق�سر يف 

حق نف�سه اأو حق العمل.

تحقيق النجاح 

المهني واإلسهام 

في تطوير العمل 

على رأس طموحاتي

ممارسة رياضة 

المشي تشعرني 

بالسعادة وأجد متعة 

كبيرة في الطبخ 
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هل تعلم ؟ 
اأّن الإن�سان يق�سي ما مجمله 10 �سنوات 	 

تقريبًا في م�ساهدة التلفاز.

اأنه يمكنك حل لعبة المكّعب الملّون في 	 
20 خطوة فقط.

اأّن العيون تبقى على حجمها منذ الولدة، 	 
فيما ل يتوقف الأنف والأذنان عن النمو.

معلومات عامة
ا�ستخدامك لجهاز الحا�سوب ُيقلل عدد المرات التي 	 

ترم�ش بها.

الفئران تتكاثر ب�سرعة كبيرة، حيث من الممكن اإنتاج 	 
عائلة تزيد على مليون فاأر في غ�سون �سنة ون�سف ال�سنة.

�سوء ال�سم�ش ي�ستطيع الو�سول لغاية 80 مترًا في 	 
المحيط.

من الكويت
بيت البدر: يقع في حي القبلة على الخليج، وهو اأحد البيوت 

الكويتية القديمة، حيث يعود بناوؤه اإلى عام 1837 – 1847م، 
ويمثل نموذجًا معماريًا مميزًا يعبر عن المظاهر الجتماعية 
والقت�سادية والح�سارية التي كانت ت�سود المجتمع الكويتي 

في القرن الما�سي.

تّم �سمه اإلى اإدارة الآثار والمتاحف عام 1968، وحّول كمقر 
موؤقت لمتحف الكويت الوطني عام 1976.

شخصيات
مايكل فارادي:

هو عالم فيزياء وكيمياء اإنجليزي، ولد في �سبتمبر 1791م وتوفي في اأغ�سط�ش 1867.

اأجرى العديد من التجارب التي �ساهمت في فهم الكهرومغناطي�سية، ويعتبر واحدًا من اأعظم علماء القرن التا�سع ع�سر.

كتب دليل حول الكيمياء العملية واكت�سف عددًا من المركبات الع�سوية الجديدة، و�ساهم ب�سكل فّعال في مجال الكهرباء 
والمغناطي�سية، كونه اأول من اأنتج تيارًا كهربائيًا من مجال مغناطي�سي، واأول من اخترع محرك كهربائي ودينمو.

وتكريمًا لعمله في مجالت العلوم تّم منحه الدكتوراه الفخرية في القانون المدني من جامعة "اأك�سفورد"، كما ح�سل على العديد 
من الجوائز خالل حياته وبعد وفاته.

كلمات
اإذا كانت ثمرة الحب نا�سجة فاقطفها بال 	 

تردد.

الحرية تاج ي�سعه الإن�سان على راأ�سه لي�سبح 	 
جديرًا باإن�سانيته.

عندما تتكاثر الم�سائب يمحو بع�سها بع�سًا.	 

العقل الواعي، هو القادر على احترام الفكرة 	 
حتى ولو لم يوؤمن بها.
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م�سنع زيوت التزييت التابع ل�سركة البترول الوطنية  	
الكويتية في ال�سعيبة.

في  	 كلمة  يلقي  العد�ساني  محمد  التخطيط  وزير 
ندوة الخبراء ال�ست�ساريين لموؤتمر الأمم المتحدة 

للتعاون الفني بين الدول النامية.

الوطنية: عدد يوليو 1977
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