
18 محطة وقود جديدة
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کلمۀ العدد المحتویات

صيام 
رمضان

إطالة عمر 
المبادالت الحرارية

خلود �سعد املطريي

حمطات الوقود

كانت حمطات تعبئة الوقود وما تزال اإحدى واجهات ال�رشكة البارزة، 

بل هي يف واقع الأمر الأكرث قربًا من النا�ص، ومن احتياجاتهم اليومية.

ومنذ تاأ�صي�ص ال�رشكة قبل اأكرث من 60 عامًا واإىل يومنا هذا، حافظت 

هذه املحطات على مكانة متميزة لدى عمالئها، وحظيت دائمًا بثقتهم، 

نظري ما تقدمه من خدمات متميزة، وما تت�صم به من انتظام وجودة 

يف اأداء عملها والقيام مبهامها، وكذلك لهتمامها الدائم مبالحظاتهم، 

وحر�صها على تلبية طلباتهم.

ال�رشكة مكانتها هذه، رغم ما طراأ بعد تخ�صي�ص  ومل تفقد حمطات 

حافظت  حيث  اخل��ا���ص،  القطاع  عهدة  اإىل  منها  جمموعة  وان��ت��ق��ال 

حمطاتنا على قواعد واأ�صول عملها، وعك�صت خرباتها املرتاكمة التي 

جديدة،  اآفاق  فتح  ل�صالح  الطويلة،  ال�صنوات  هذه  مدار  على  تكونت 

والرتقاء مب�صتواها �صكاًل وم�صمونًا.

الأحمد  �صباح  مبدينة   145 رق��م  ال��وق��ود  حمطة  افتتاح  مت  م��وؤخ��رًا 

من  الأوىل  الدفعة  �صمن  والأخ��رية   18 رقم  املحطة  وهي  ال�صكنية، 

جديدة،  حمطة   100 لت�صييد  طموحة  م�صتقبلية  ا�صرتاتيجية  خطة 

اإجن���ازًا  يعد  ال��ذي  الأم���ر  ع��ام��ن،  الدفعة  ه��ذه  ت�صييد  ا�صتغرق  وق��د 

حقيقيًا، وخ�صو�صًا بالنظر اإىل الطبيعة ال�صتثنائية للمرحلة الأخرية، 

وتداعياتها املرتتبة على جائحة كورونا.

هذا  يف  العاملي  التطور  مواكبة  على  الوطنية"  "البرتول  حر�صت  لقد 

املجال، بدءًا من ت�صميم املحطات، الذي جاء لي�صاهي اأحدث املحطات 

املركزية  ك��الأ���ص��واق  متكاملة،  بخدمات  بتزويدها  م���رورًا  العاملية، 

كما  الآيل،  ال�صحب  واأجهزة  ال�صيارات،  و�صيانة  وغ�صل  امل�صغرة، 

على  تعمل  جتهيزات  خالل  من  بالبيئة،  خا�صة  عناية  ال�رشكة  اأول��ت 

ال�صم�صية  بالطاقة  ال�صتعانة  اإىل  اإ�صافة  ال�صارة،  النبعاثات  تقليل 

لتوفري جانب من احتياجات املحطة من الطاقة الكهربائية.
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18 محطة وقود جديدة
إنجاز الدفعة األولى من خطة لبناء 100 محطة

و�سع  اأبرزها  لعل  وامل�سوؤوليات،  املهام  من  العديد  املحلي  الت�سويق  دائرة  تتوىل 

اخلطط واجلداول الزمنية واإعداد الدرا�سات والت�ساميم لبناء املُ�ستودعات وحمطات 

العمراين  والتو�ّسع  التطّور  ُمتطلبات  وبح�سب  البالد،  حلاجة  تبعاً  الوقود،  تعبئة 

وزيادة عدد ال�سكان ويف اإطار اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية لـ "البرتول الوطنية".

 100 لبناء  ال�سركة  خطة  من  االأوىل  الدفعة  اإجناز  يف  موؤخرًا  الدائرة  جنحت  وقد 

حمطة تعبئة وقود جديدة، وذلك عقب افتتاحها املحطة الـ 18 واالأخرية من هذه 

الدفعة، والتي حتمل الرقم )145( يف مدينة �سباح االأحمد ال�سكنية بجنوب البالد.

االنتهاء من بناء 

محطات الدفعة 

الثانية خالل العام 

2026/2025

مشاريع
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التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأك��د  املنا�صبة،  وبهذه 

لعمليات تزويد الوقود ونائب الرئي�ص التنفيذي 

"البرتول  اأن  العتيبي،  غامن  بالإنابة  للم�صاريع 

الوطنية" و�صعت خطة لبناء املزيد من حمطات 

تعبئة الوقود، خا�صة يف املناطق ال�صكنية املن�صاأة 

يف  لل�صكان  املتزايدة  الحتياجات  لتلبية  حديثًا، 

ظل التو�ّصع العمراين الذي ت�صهده الدولة.

العتيبي خالل افتتاح املحطة )145(  واأ�صاف 

اأن ال�رشكة اأجنزت الدفعة الأوىل من املحطات 

ب��ن��ج��اح وف���ق اخل��ط��ة امل��ر���ص��وم��ة، م�����ص��ريًا اإىل 

بهذا  ال�صرتاتيجية اخلا�صة  التزامها بخطتها 

�صمن  لتحقيقها  جاهدة  عملت  واأنها  ال�صاأن، 

الإط����ار ال��زم��ن��ي امل��ح��دد رغ��م ال��ت��ح��دي��ات التي 

فر�صتها جائحة فريو�ص كورونا.

الهند�صية  الت�صاميم  جتهيز  مّت  اأن��ه  واأو���ص��ح 

الثانية من املحطات اجلديدة، واملتوقع  للدفعة 

الربع  خ��الل  وت�صغيلها  بنائها  م��ن  الن��ت��ه��اء 

الرابع لل�صنة املالية 2026/2025. 

توزيع جغرايف

واأ�صار العتيبي اإىل اأنه يتم التن�صيق مع اجلهات 

الكويت،  بلدية  مقدمتها  ويف  ب��ال��دول��ة،  املعنية 

والهيئة  ال�صكنية،  للرعاية  العامة  واملوؤ�ص�صة 

الكهرباء  ووزارة  الربي،  والنقل  للطرق  العامة 

اأجل حتديد وتوفري املواقع املقرتحة  واملاء، من 

ل��ل��م��ح��ط��ات، وت���ق���دمي ال��ت�����ص��ه��ي��الت واخل���دم���ات 

التابعة  امل��ح��ط��ات  ع���دد  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ال���الزم���ة، 

لل�رشكة يبلغ حاليًا 61 حمطة منت�رشة يف خمتلف 

موؤقتة،  حمطات   3 اإىل  اإ�صافة  ال��ب��الد،  مناطق 

�صيتم ا�صتبدالها م�صتقباًل مبحطات دائمة.

طراز معماري معا�سر

بطراز  تتميز  اجلديدة  املحطات  اأن  اإىل  واأ�صار 

العاملية  امل��ح��ط��ات  ي�صاهي  معا�رش  م��ع��م��اري 

ال��ك��وي��ت،  ل��دول��ة  احل�����ص��اري  ال��وج��ه  ويعك�ص 

اإليه  تو�صلت  م��ا  لآخ��ر  وف��ق��ًا  بناوؤها  مّت  حيث 

التكنولوجيا املتطّورة يف هذا املجال، منوهًا اإىل 

اأنه تتوافر يف هذه املحطات العديد من اخلدمات 

امل��رك��زي امل�صغر،  ال�����ص��وق  الإ���ص��اف��ي��ة، م��ث��ل: 

ال�صحب  وجهاز  و�صيانتها،  ال�صيارات  وغ�صل 

الآيل، ف�صاًل عن توفري اأنظمة دفع رقمية حديثة 

للت�صهيل على العمالء.

اهتمامها  اإط����ار  ويف  ال�����رشك��ة،  اأن  اإىل  واأمل����ح 

املحطات  تزويد  على  البيئي، حر�صت  باجلانب 

اجلديدة باألواح �صم�صية توفر ما يقارب 30 % 

من ا�صتهالك املحطة للكهرباء، كما زّودتها كذلك 

على  يعمل  الأبخرة،  ل�صرتجاع  متطّور  بنظام 

ال�صيارات  من  ال�صارة  الغازات  انبعاث  تقليل 

ج��ودة  حت�صن  يف  ُي�صاهم  مم��ا  التعبئة،  اأث��ن��اء 

الهواء، وينعك�ص بالتايل اإيجابيًا على البيئة.

خدمات ومنتجات

املحلي  الت�صويق  دائ��رة  مدير  قال  جانبه،  من 

تقدمي  اإىل  ت�صعى  "ال���دائ���رة  اإن  خ��اج��ة،  ول��ي��د 

خدمة التزود بالوقود يف جميع مناطق الكويت، 

ومواكبة خطة الدولة بخ�صو�ص اإن�صاء املناطق 

الوطنية"  "ال���ب���رتول  ت��ق��وم  ح��ي��ث  اجل���دي���دة، 

  ت�صييد املحطات مت وفق اآخر ما تو�صلت اإليه التكنولوجيا يف هذا املجال

العتيبي: تجهيز 

التصاميم الهندسية 

للدفعة الثانية 

من المحطات الجديدة

خاجة: مشروعات 

خضراء حفاظًا 

على صحة وسالمة 

أفراد المجتمع 
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  األواح �صم�صية توفر ما يقارب 30 % من ا�صتهالك املحطة للكهرباء

لتخ�صي�ص  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�صيق 

املناطق، وامل�صي قدمًا يف  اأرا�صي جديدة بتلك 

اإن�صاء حمطات تعبئة الوقود بالتزامن مع بدء 

�صكن املواطنن يف تلك املناطق".

منتجات:  لل�رشكة  التابعة  امل��ح��ط��ات  ��ر  وت��وفَّ

ال���دي���زل، واجل���ازول���ن )ال��ب��ن��زي��ن( ب��اأن��واع��ه 

املختلفة )املمتاز - اأوكتن 91، واخل�صو�صي 

- اأوكتن 95، والألرتا - اأوكتن 98(، خلدمة 

املنتجات  ت��وري��د  ويتم  امل��رك��ب��ات،  اأن���واع  كافة 

اإليها عن طريق م�صتودعات ال�رشكة يف منطقتي 

�صبحان والأحمدي.

م�سروعات خ�سراء

واأ�صاف خاجة اأن دائرة الت�صويق املحلي تبذل 

ال�صحة  على  احلفاظ  اأج��ل  من  كبرية  ج��ه��ودًا 

امل�صوؤولية  منطلق  فمن  والبيئة،  وال�صالمة 

البيئة  ع��ل��ى  وح��ر���ص��ه��ا  لل�رشكة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

اأف�����راد املجتمع  املُ��ح��ي��ط��ة، و���ص��ح��ة و���ص��الم��ة 

الدائرة بتنفيذ عدد  والعاملن بال�رشكة، قامت 

من امل�رشوعات اخل�رشاء يف حمطاتها، وهي:

• وحدة ا�صرتجاع الأبخرة املتطايرة.
• احتواء الن�صكابات والت�رشبات البرتولية.
• نظام قيا�ص املنتجات والإبالغ الإلكرتوين.

• ا�صتخدام الطاقة املتجددة )الطاقة ال�صم�صية(. 
• نظام تفريغ ال�صحنات ال�صتاتيكية.

بجوار  ُمل�صقات  بو�صع  ال��دائ��رة  قامت  كما 

امل�صخات حلماية العمالء من احلرائق، وو�صع 

لوحات حتذيرية واإر�صادية داخل املحطات.

ا�سرتجاع االأبخرة

واأو�صح اأن م�رشوع ا�صرتجاع الأبخرة ُيعّد من 

اأهم هذه امل�صاريع بيئيًا، حيث مّت تركيب اأجهزة 

م��ت��ط��ّورة خ��ا���ص��ة ل���ص��رتج��اع ه���ذه الأب��خ��رة 

منها  الهيدروكربونية  العنا�رش  وا�صتخال�ص 

قبل النبعاث اإىل اجلو، ويقوم امل�رشوع بالآتي:

الناجتة  الهيدروكربونية  الأب��خ��رة  ا�صرتجاع   •
البرتولية،  باملنتجات  املحطات  تزويد  عمليات  عن 

ومنعها من اخلروج اإىل اجلو، واإعادتها اإىل خزانات 

�صاحنات النقل التي تزود املحطات باملنتجات.

النبعاث  من  الهيدروكربونية  الأبخرة  منع   •
اإىل اجلو اأثناء عمليات تزويد املركبات بالوقود.

• م��ن��ع الأب���خ���رة م��ن الن��ب��ع��اث م��ن خ��زان��ات 
الوقود املوجودة باملحطات.

هيكل اإداري

التعبئة  حمطات  فريق  رئي�ص  قال  جهته،  من 

حممد العجمي، اإن الهيكل الإداري للمحطات 

املنطقة  هما:  رئي�صيتن،  منطقتن  اإىل  ُيق�صم 

 4 يديرهما  اجلنوبية،  واملنطقة  ال�صمالية، 

لكل  مراقب   2 بواقع  الأوائ���ل،  املراقبن  من 

منطقة، مبينًا اأن كل منطقة ت�صمل 5 قطاعات 

املحطات،  يتابع  م��راق��ب  منها  ك��ل  يف  ي��وج��د 

ال��ق��ط��اع وحل  ب��زي��ارة  ي��وم��ي  وي��ق��وم ب�صكل 

م�صاكله والتدقيق عليه.

بن  ما  قطاع  كل  يف  املحطات  اأع���داد   وت���رتاوح 

5 اإىل 9 حمطات، لكل حمطة 3 من املالحظن، 

تقسيم المحطات 

وفقًا لحاجة البالد 

وبحسب ُمتطلبات 

التوّسع العمراني

العجمي: افتتاح 

6 أسواق مركزية 
مصغرة لتوفير خدمات 

ُمتكاملة للعمالء
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  جدول يو�ّصح الدفعة الأوىل من املحطات اجلديدة

رقم املحطةاملنطقةاملدينةتاريخ االفتتاح

141املنطقة  E3مدينة �سباح االأحمد8 دي�سمرب 2019

142املنطقة  Cمدينة �سباح االأحمد8 دي�سمرب 2019

134قطعة A5مدينة جابر االأحمد15 دي�سمرب 2019

137مركز ال�ساحية�ساحية �سمال غرب ال�سليبخات15 دي�سمرب 2019

139املنطقة  D2مدينة �سباح االأحمد20 فرباير 2020

138املنطقة  B4مدينة �سباح االأحمد7 مايو 2020

136قطعة 6مدينة جابر االأحمد15 يونيو 2020

130-مزارع العبديل6 يوليو 2020

148حمور اخلدماتمدينة جابر االأحمد13 يوليو 2020

132قطعة 10مدينة �سعد العبداهلل20 يوليو 2020

146قطعة 5مدينة جابر االأحمد27 يوليو 2020

140املنطقة  A1مدينة �سباح االأحمد10 اأغ�سط�س 2020

131قطعة 8مدينة �سعد العبداهلل27 اأكتوبر 2020

149املنطقة 5مدينة �سباح االأحمد30 نوفمرب 2020

143اال�ستثمار Bمدينة �سباح االأحمد22 مار�س 2021

144اال�ستثمار Aمدينة �سباح االأحمد22 مار�س 2021

133-مدينة الوفرة ال�سكنية22 اإبريل 2021

145املنطقة ال�سناعيةمدينة �سباح االأحمد15 دي�سمرب 2021

لتعبئة  الت�صغيلي،  العقد  عمالة  اإىل  بالإ�صافة 

ال��دائ��رة  مقر  يف  ي��وج��د  كما  للزبائن،  ال��وق��ود 

وال��ذي  اجل���ودة،  ال��دع��م و�صمان  اأول  م��راق��ب 

فريق  وه��و  الفني،  ال��دع��م  فريق  على  ُي�����رشف 

النظام،  ال�صاعة حلل م�صكالت  يعمل على مدار 

بالإ�صافة اإىل جمموعة من الإدارين.

خدمات متكاملة

واأ�صاف العجمي اأن ال�رشكة ت�صعى لتوفري خدمات 

افتتاح  اإىل  م�����ص��ريًا  حمطاتها،  لعمالء  ُمتكاملة 

املحطات  يف  م��وؤخ��رًا  ُم�صغرة  مركزية  اأ���ص��واق   6

 )146( رق��م  حمطة  يف:  وذل��ك  لل�رشكة،  التابعة 

رقم  وحمطة   ،N2 قطعة  الأح��م��د-  جابر  مبدينة 

اخلدمي،  -املحور  الأحمد  جابر  مبدينة   )148(

وحمطة رقم )132( مبدينة �صعد العبداهلل - قطعة 

)10(، وحمطة رقم )137( ب�صاحية �صمال غرب 

�صباح  مبدينة   )141( رقم  وحمطة  ال�صليبخات، 

الأحمد - قطعة E4، وحمطة رقم )139( مبدينة 

.D2 صباح الأحمد – قطعة�
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حماية العمليات البنكية

يف بداية املحا�رشة، عربَّ الدعيج عن �صكره لبنك 

توعية  على  حلر�صهم  التنفيذية  واإدارت��ه  وربة 

باآخر  وتزويدهم  الوطنية"،  "البرتول  موظفي 

ُم�صتجدات و�صائل احلماية اخلا�صة بالعمليات 

البنكية، م�صيدًا باجلهود املبذولة يف هذا ال�صاأن.

به  الذي يقوم  الرائد  ال��دور  الدعيج على  واأك��د 

الوطنية  امل�رشفية  الهوية  على  حفاظًا  البنك 

بزيادة  مطالبًا  لها،  ال��الزم��ة  احلماية  وتوفري 

والقطاعات  ال��ك��ربى  ال�����رشك��ات  ب��ن  ال��ت��ع��اون 

امل�رشفية، ل�صيما مع الثورة التقنية وتطورها 

وت�صارعها ب�صكل يومي.

األمن املصريف

يف  املجتمعية  الثقافة  لن�سر  واالإعالم  العامة  العالقات  دائرة  م�ساعي  اإطار  �سمن 

خمتلف املجاالت، وتعزيز جوانب اأمن املعلومات وتو�سيع دائرة معارف موظفي 

التنفيذي  الرئي�س  نائب  وح�سور  رعاية  حتت  الدائرة  نظمت  الوطنية،  "البرتول 
"حديث  برنامج  من  اخلام�سة  احللقة  الدعيج،  عبدالعزيز  امل�ساندة  للخدمات 

الوطنية" حتت عنوان: "االأمن امل�سريف – حملة لنكن على دراية".

اأقيمت املحا�سرة "اأونالين"، وقدمها مدير اأول اختبار االأمن ال�سيرباين يف بنك وربة، 

علي عبدالرزاق اأبو طالب، وذلك يف اإطار حملة "لنكن على دراية" التي اأطلقها بنك 

الكويت املركزي، بالتعاون مع احتاد م�سارف الكويت، والبنوك الكويتية، بهدف 

رفع الوعي امل�سريف والتعريف باأف�سل الطرق املُ�ستخدمة حلماية البيانات.

الدعيج: زيادة 

التعاون بين الشركات 

والبنوك لنشر 

الوعي المصرفي

توعية

الحلقة الخامسة من "حديث الوطنية"
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الذي  التعاون  هذا  تعزيز  �رشورة  على  و�صدد 

الوطنية،  ال�رشكات  لهوية  كاملة  حماية  يوفر 

وت��ث��ق��ي��ف��ه��م،  الأف�������راد  دور  دع����م  يف  وُي�����ص��ه��م 

خ�����ص��و���ص��ًا ال�����ص��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي، ال���ذي نوليه 

الهتمام الكامل، ونحر�ص على مواكبته لآخر 

م�صتجدات وتطورات الأمن ال�صيرباين.

من جانبها، قدمت مديرة دائرة العالقات العامة 

ورب��ة  لبنك  ال�صكر  امل��ط��ريي  خ��ل��ود  والإع����الم 

قيمة  معلومات  وتقدمي  ال�رشكة،  دعوة  لتلبيته 

الآمنة،  امل�رشفية  املعامالت  جمال  يف  ملوظفيها 

التعامل الآمن مع هذا  الوعي يف  وهو ما يرفع 

القطاع احليوي والهام يف حياتنا اليومية.

اخرتاق املعلومات امل�سرفية

وخ��الل امل��ح��ا���رشة، ���رشح اأب��وط��ال��ب الطرق 

الآم���ن���ة ل���ص��ت��خ��دام ال��ب��ط��اق��ات امل�����رشف��ي��ة، 

اخرتاق  من  حم��ذرًا  ال�صفر،  اأثناء  خ�صو�صًا 

املعلومات امل�رشفية حلاملي بطاقات "الفيزا" 

اأي�صًا موا�صفات  و"ما�صرت كارد"، كما �رشح 

البطاقات الئتمانية، وبطاقات ال�صحب الآيل، 

واإجراءات الأمان اخلا�صة بهما.

العملية  احل����الت  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  وت���ط���ّرق 

اأرك���ان  ت��ع��ري��ف  تت�صمن  ال��ت��ي  والتطبيقية 

قوة  حيث  من  امل�رشفية،  ال�صيكات  واأن��واع 

ال�صيك، و�صمان حقوق العمالء عند ا�صتخدام 

ا���ص��ت��خ��دام  م���ن  ب����دًل  امل�������ص���ّدق"،  "ال�صيك 

باآخر  اأو  ب�صكل  القابلة  ال�صخ�صية  ال�صيكات 

لعمليات التحايل والتزوير. 

واأ�صار اإىل بع�ص اأخطاء اأ�صحاب احل�صابات 

تت�صبب  وال��ت��ي  ال�����ص��ف��ر،  اأث���ن���اء  امل�����رشف��ي��ة 

ماكينات  ا�صتخدام  الأم��وال يف حال  بخ�صائر 

لرقابة  تخ�صع  ل  نائية  مناطق  يف  اآيل  �صحب 

���ص��ارم��ة م��ن ال��ب��ن��وك، اأو ����رشف وحت��وي��ل 

مرخ�صة  غري  �صريفة  �رشكات  عرب  الأم���وال 

قد تعّر�ص ال�صخ�ص للوقوع �صحية التزوير 

تخزين  عدم  ���رشورة  اإىل  منوهًا  والحتيال، 

على  ال�رشية  والأرق���ام  امل�رشفية  املعلومات 

ل  حتى  وا���ص��ح  ب�صكل  كتابتها  اأو  الهاتف 

تتعر�ص لل�رشقة، وميكن من خاللها الو�صول 

اإىل احل�صابات.

�سرية واأمانة

العملة  وظائف  على  ال�صوء  اأبوطالب  و�صلط 

الورقية، وكيفية ا�صتخدام اخلدمات الإلكرتونية 

واحلفاظ  وخارجها،  الكويت  داخل  امل�رشفية 

على �رشيتها واأمانها، وعملية تزويد البيانات، 

وال�صوابط التي حتكم العمليات امل�رشفية عرب 

مركزًا  الإلكرتونية،  التطبيقات  اأو  الهاتف، 

على العديد من النقاط املُهمة لزيادة الوعي من 

الهجمات الإلكرتونية التي تتعر�ص لها البنوك 

وال�رشكات الكربى يف جميع اأنحاء العامل.

البطاقات  ت�صوير  ع��دم  ����رشورة  على  و���ص��دد 

اإعطاء  اأو  اأح��د،  اأي  اإىل  واإر�صالها  امل�رشفية 

اأف��راد  من  كانوا  لو  حتى  لالأخرين،  البطاقات 

العائلة.

اأ�صئلة  على  اأب��وط��ال��ب  اأج���اب  اخل��ت��ام  ويف 

املتابعن وا�صتف�صاراتهم.

أبوطالب: زيادة الوعي 

بالهجمات اإللكترونية 

التي تتعرض لها البنوك 

حول العالم   

  اأبوطالب ي�رشح الطرق الآمنة ل�صتخدام البطاقات امل�رشفية خ�صو�صًا اأثناء ال�صفر

المطيري: المحاضرة 

قدمت معلومات قيمة 

لموظفي الشركة عن 

المعامالت المصرفية
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اأهمية امل�سروع

وال�رشكات  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  تدرك 

التابعة لها، اأنه من اأجل ال�صتفادة الكاملة من 

املُتقدمة،  التحليالت  مثل:  احلديثة،  التقنيات 

وال��ب��ي��ان��ات ال�����ص��خ��م��ة، واإن���رتن���ت الأ���ص��ي��اء، 

الرقمية  التقنيات  من  وعدد  الذكية،  والأمتتة 

زي��ادة  على  ُت�صاعد  ال��ت��ي  الأخ����رى  امل��ت��ط��ّورة 

ا�صتخدام  اإىل  حت��ت��اج  ف��اإن��ه��ا  ال��ع��م��ل،  ك��ف��اءة 

اأف�صل ال�صبل لدمج وتكامل "تقنية املعلومات" 

و"تقنية العمليات الت�صغيلية"، مع الأخذ بعن 

العتبار جميع املخاطر املرتبطة بهذا التكامل 

والتقليل منها.

ومن اأجل ذلك مّت ال�صتعانة ب�رشكة تقدم خدمات 

ا�صت�صارية لتقييم ن�صج وتكامل "تقنية املعلومات" 

و"تقنية العمليات الت�صغيلية" يف القطاع النفطي، 

قطعت �سركة البرتول الوطنية الكويتية، ممثلة بدائرة تقنية املعلومات، خطوات وا�سعة 

بدرجات  تتميز  حديثة  تطبيقات   9 اإطالق  من  متكنت  بعدما  الرقمي،  التحّول  باجتاه 

اعتمادية عالية.

الكويتي  النفطي  والقطاع  ال�سركة،  باأداء  االرتقاء  يف  التطبيقات  هذه  والأهمية 

جملة  ارتاأت  �سركاته،  بني  التكامل  وحتقيق  ازدهاره  يف  وم�ساهمتها  ككل، 

تكامل  "تقييم  مب�سروع  والبداية  متتالية،  حلقات  يف  ا�ستعرا�سها  "الوطنية" 
النفطي"  القطاع  �سركات  يف  الت�سغيلية  العمليات  وتقنية  املعلومات   تقنية 

.)IT/OT Integration Maturity Assessment for K-Companies(

التحّول الرقمي
الشركة قطعت خطوات واسعة فيه

"تقنية المعلومات" 
أطلقت 9 تطبيقات 

تتميز بدرجات 

اعتمادية عالية

تطوير
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دراسة مشروع تكامل 

تقنية المعلومات وتقنية 

العمليات التشغيلية 

بدأت في 2019

التقنيات الرقمية 

المتطّورة ُتساعد 

على تطوير وزيادة 

كفاءة العمل

  ب�صام ال�صمري  ناجي املري

للو�صع  تقييم  اإجراء  املُ�صاعدة يف  اأجل  وذلك من 

القطاع  ل�����رشك��ات  التقنيات  ه��ذه  لبيئة  احل���ايل 

النفطي امل�صاركة يف هذا امل�رشوع، وتطوير خطة 

ا�صرتاتيجية تركز على دمج البيئات وتوحيدها.

مراحل

"تقنية  تكامل  تقييم  م�����رشوع  درا���ص��ة  ب���داأت 

الت�صغيلية"  العمليات  و"تقنية  املعلومات" 

 ،2019 ع��ام  من  دي�صمرب  يف  النفطي  بالقطاع 

وا�صتمرت ملدة 18 �صهرًا وت�صمنت املحاور التالية:

تقنية  املعلومات/  تقنية  تكامل  روؤي��ة  تاأكيد   •
النفطي  القطاع  ل�رشكات  الت�صغيلية  العمليات 

املُ�صاركة بالدرا�صة.

 )IT/OT Health check( فح�ص  اإج���راء   •
جلميع ال�رشكات النفطية املُ�صاركة لتقييم و�صع 

بيئتي تقنية املعلومات/ تقنية العمليات الت�صغيلية. 

املعلومات تقنية  بن  التكامل  حالة  تطوير   • 
/ تقنية العمليات الت�صغيلية.

لتقنية  احل���ايل  الت�صغيل  من���وذج  ُم��راج��ع��ة   •
املعلومات/تقنية العمليات الت�صغيلية، وحتديد 

امل�صوؤوليات  حتديد  مع  امل�صتهدف،  النموذج 

بو�صوح �صمن وظائف تقنية املعلومات/تقنية 

العمليات الت�صغيلية.

• تطوير اإطار احلوكمة ال�صيربانية، والذي من 
بطريقة  ال�صيربانية  املخاطر  ُمعاجلة  وظائفه 

ُمتكاملة / من�صقة عرب كال املجالن.

هند�صة  على  حت�صينات  ب��اإدخ��ال  تو�صيات   •
ال�صبكة  جتزئة  على  تركز  والتي  الفني،  الأمن 

وتبادل البيانات وتدفق حركة املرور، واحللول 

التقنية املطلوبة.

• تطوير خطة اإدارة التغيري التنظيمي، والتي 
تت�صمن اإجراء حتليل تاأثري التغيري.

التح�صن  فر�ص  اأول��وي��ات  وترتيب  حتديد   •
التكلفة  وحت��دي��د  الن��ت��ق��ال،  وخ��ط��ة  الرئي�صية 

اأج��ل حتديد  م��ب��ادرة، من  لكل  الأع��م��ال  وتاأثري 

الأولوية جلميع املبادرات املقرتحة. 

 ،)IT/OT( حت���ول  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  اإع����داد   •
ُم�����ص��ارك��ة،  نفطية  ���رشك��ة  ل��ك��ل  تنفيذ  وخ��ط��ة 

احلا�صمة،  النجاح  وعوامل  املخاطر  وحتديد 

والتو�صية بهيكل حوكمة لالإ�رشاف على تنفيذ 

خارطة الطريق.

اجلهات املُنفذة

ُنفَذ هذا امل�رشوع باإدارة �رشكة البرتول الوطنية 

 - املعلومات  تقنية  دائ��رة  يف  ممثلة  الكويتية، 

ق�صم التطبيقات ال�صاملة مب�صاركة:

- مدير دائرة تقنية املعلومات، ناجي املري.

- رئي�ص فريق التطبيقات ال�صاملة، ب�صام ال�صمري.

- رئي�ص م�رشوع التطبيقات التقنية، دلل ال�صامل.

- حملل نظم، عي�صى القديري.

- حملل نظم، علي البق�صي.

- حملل نظم، عبداهلل الكندري.

الع�صعو�صي،  ندى  اأي�صًا:  امل�رشوع  يف  و�صارك 

وحممد امل�صوط، من موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، 

ك��وم��ار،  ورايف  ع��ي��د،  وط���ارق  ال����دوب،  وقي�ص 

البرتولية  لل�صناعات  الكويتية  ال�رشكة  م��ن 

واأميتاب  �صفر،  اأحمد  اإىل  بالإ�صافة  املتكاملة، 

اخلليج،  لنفط  الكويتية  ال�رشكة  من  تالوكدار، 

ال�رشكة  من  جاكو،  و�صو�صل  ح�صن،  وح�صن 

الكويتية لال�صتك�صافات البرتولية اخلارجية.
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إطالة عمر املبادالت الحرارية
عبر تقنية "الغسيل االرتدادي"

ا�ستكمااًل للحديث عن فعاليات "الهاكاثون" الذي نظمته �سركة البرتول الوطنية الكويتية، 

اأوراق  ن�سر  "الوطنية"  توا�سل جملة   ،)REF.THON( امل�سايف"  "حتدي  حتت عنوان 

العمل التي مّتت مناق�ستها خالل الفعاليات.

تعك�س  خالقة  حلول  البتكار  الوطنية  كوادرنا  قدرة  على  دلياًل  "الهاكاثون"  هذا  وي�سكل 

روح املبادرة وح�س امل�سوؤولية لدى موظفي ال�سركة والقطاع النفطي.

بامل�سايف،  الدوائر  امل�ساكل يف خمتلف  لعدد من  العمل جمموعة من احللول  اأوراق  وقدمت 

الكفاءة  تعزيز  بهدف  الفنية،  النواحي  من  وغريها  والتاآكل  والتفتي�س  بال�سيانة  ترتبط 

وتخفي�س الكلفة والوقت، وكذلك تعزيز ال�سالمة وحماية من�ساآت ال�سركة.

فريق من الشركة حل 

مشكلة المبادالت بعيداً 

عن الوسائل الكيميائية 

والميكانيكية

فقد كبري بالطاقة

عمليات  �صلب  يف  احل��راري��ة  امل��ب��ادلت  ت��دخ��ل 

م�صايف النفط، ل�صّيما يف تربيد وحدات التكرير 

الأ�صا�صية التي تنتج حرارة بطبيعتها.

وتتكون من حزم اأنابيب معدنية مُتّرر من خاللها 

املياه لإمتام عملية التبادل احلراري. 

ونظرًا حلاجة هذه املبادلت اإىل كميات كبرية من 

املياه، فاإنها ت�صتخدم مياه البحر مبا�رشة.

بامل�صايف  احل��راري��ة  امل��ب��ادلت  تتمتع  اأن  وينبغي 

بدورها  تعتمد  والتي  احل��رارة،  نقل  يف  بالكفاءة 

على جاهزية الأنابيب الداخلية ونظافتها وخلوها 

من الرت�صبات الكل�صية والأمالح على �صطحها.

اإىل �صياع كبري  املبادلت  اأداء  انخفا�ص  ويوؤدي 

يف الطاقة، مما يخف�ص الإنتاجية ويرفع النفقات.

ملياه  وامل�صتمر  ال��دائ��م  ال���ص��ت��خ��دام  وُي�صبب 

للمبادلت  ُم��ت��ع��ددة  اأ������رشارًا  امل��احل��ة  البحر 

احلرارية، واأهمها:

• التاآكل يف اأنابيب املبادلت واأجزائها املختلفة 

فعاليات



13

ناجت عن التفاعل املُ�صتمر لالأحياء الدقيقة ومياه 

البحر مع اأجزاء املبادلت.

احلجم  )ذات  ال��دق��ي��ق��ة  الأح���ي���اء  من��و  وي��ع��ت��رب 

امليكروي( داخل الأنابيب من اأهم امل�صكالت التي 

تعرت�ص ح�صن �صري عمل املبادلت احلرارية. 

ت�صكل  ال��ت��ي  امل��ل��ح��ي��ة  ال��رت���ص��ب��ات  ت���راك���م   •
اأنابيب  يف  املياه  مرور  دون  يحول  ان�صدادات، 

املبادلت بال�صكل املطلوب. 

ت�صدعات  ُي�صبب  ال���ذي  امل�صتمر  الإج��ه��اد   •
وفجوات وت�صققات. 

التلف �صكل قطع  ياأخذ  • يف حالت معينة، قد 
كامل بالأنابيب.

توقفات جزئية وكلية

ال��ت��اآك��ل  ن�صب  ت�صل  ق��د  ع���دي���دة،  ح���الت  ويف 

مرتفعة،  درج����ات  اإىل  احل���راري���ة  ب��امل��ب��ادلت 

قطر  من  تخف�ص  التي  الرت�صبات  ترتاكم  كما 

الأنابيب، مما يوؤثر �صلبًا على �صعتها، وبالتايل 

جزئية  توقفات  وح��دوث  التربيد،  عملية  تعطل 

اأو كلية لهذه املبادلت، ومن ثّم وحدات التكرير 

املرتبطة بها، وهو ما يوؤثر على جودة منتجات 

انخفا�ص  ع��ن  ن��اه��ي��ك  امل�����ص��ايف وخم��رج��ات��ه��ا، 

م�صتويات ال�صالمة عمومًا يف الوحدة الإنتاجية. 

�صيانة  اإىل  احلرارية  املبادلت  تخ�صع  ولهذا 

ب��ال��ك��ف��اءة  عملها  ا���ص��ت��م��رار  ل�����ص��م��ان  دوري����ة 

املطلوبة. اإل اأن ت�رشر املبادلت ب�صكل ُمتكرر 

يعني زيادة معدلت ال�صيانة الدورية، اأو حتى 

مما  للمبادلت،  كاملة  ا�صتبدال  عمليات  اإج��راء 

وتاأثر  التوقفات،  من  مزيد  اإىل  بالنتيجة  يوؤدي 

م�صطرد يف عمليات الإنتاج ككل. 

ويف م�صفاة ميناء عبداهلل مثاًل، متت اإعادة جدولة 

ال�صيانة الدورية على املبادلت احلرارية لت�صبح 

تاأثر  اكت�صاف  بعد  اأرب��ع  عن  عو�صًا  �صنتن،  كل 

60 - 70 % من مبادلت الوحدة رقم )18(.

ال�صيانة  عمليات  ت�صاحب  احل���ال،  وبطبيعة 

تلك اأخطار على ال�صالمة، وارتفاع م�صطرد يف 

تكاليف الإنتاج، وبالنهاية انخفا�ص يف العوائد، 

وي�صاف اإىل ذلك التوقفات غري املجدولة. 

حلول مقرتحة

ملُعاجلة  العامل و�صائل خمتلفة  امل�صايف حول  وتتبع 

م��ب��ادلت��ه��ا احل����راري����ة، وم��ن��ه��ا تنظيف  م�����ص��اك��ل 

امليكانيكية(،  بو�صائل ميكانيكية )احللول  الأنابيب 

احل��راري،  املبادل  اأج��زاء  من  التالف  ا�صتبدال  اأو 

بلغت  حيث  ميناءعبداهلل،  م�صفاة  يف  متبع  هو  كما 

حوايل  الأنابيب  ا�صتبدال  تكلفة  املثال  �صبيل  على 

ت�صل  ال��واح��د،  للمبادل  كويتي  دي��ن��ار   12،000

ل�صتبدال  دي��ن��ار،  األ��ف   150 اإىل  ُمعينة  ح��الت  يف 

الأنابيب فقط، ناهيك عن التكاليف الأخرى املرتفعة 

بعد  الو�صل  اإع���ادة  ث��م  ال��ع��زل  اإج���راء  ع��ن  الناجتة 

اإزالة ال�صوائب، اأو ال�صتبدال، بالإ�صافة اإىل وجود 

معوقات اأخرى وتوقفات كاملة اأو جزئية للم�صفاة، 

الأمر الذي يوؤثر على عملية الإنتاج باملجمل.

وتلجاأ الكثري من امل�صايف اإىل احلل الكيمائي اأي�صًا، 

كيميائية  مب��واد  احلرارية  املبادلت  حتقن  حيث 

للتخل�ص من الأحياء الدقيقة والرت�صبات.

ُيعرف  ما  اأي�صًا  الكيميائية  املُعاجلة   وت�صمل 

ي�صمح  كيميائي  ن��ظ��اٌم  وه��و   ،"OptiSea" ب��� 

التلوث  كمية  وخف�ص  الرت�صب  خطر  بتقليل 

اإم��ك��ان��ي��ة م��راق��ب��ة وتقييم  احل�����راري، وي��وف��ر 

بالرت�صيب  وال��ت��ن��ب��وؤ  الأم����الح  ل��رتاك��م  حقيقي 

املحتمل يف تطبيقات التربيد املختلفة، كما مينح 

الكيميائية  للتغذية  واقعيًا  فهمًا  النظام  ه��ذا 

املتتبع  ذوب�����ان  م�����ص��اك��ل  وت��ق��ل��ي��ل  وال��رتك��ي��ز 

)tracer( يف مياه البحر.

امل�صتوى  على  النظام  هذا  جناعة  من  وبالرغم 

تضرر المبادالت 

يعني زيادة الصيانة 

الدورية وإجراء عمليات 

استبدال كاملة 
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كفاءة نقل الحرارة 

في المبادالت تعتمد 

على جاهزية 

األنابيب ونظافتها 

على  جمة  خم��اط��ره  اأن  اإل  ن�صبيًا،  الت�صغيلي 

البحرية، وهي م�صكلة كبرية  البيئة والكائنات 

اأمام ال�صعي للحد من املخاطر البيئية.

وقتًا  ت�صتغرق  ال�صابقتن  الطريقتن  من  وكل 

وت�صبب تكاليف مالية عالية.

وقد �صعى "فريق هاين" املُكّون من: رئي�ص فريق 

العمليات- م�صفاة ميناء عبداهلل، هاين املرزوق، 

التخطيط  ب��دائ��رة  الأع��م��ال  تطوير  ومهند�صة 

ال�صامل، اأنوار الر�صود، ومهند�ص اأول معدات 

دوارة بدائرة ال�صيانة – م�صفاة ميناء عبداهلل، 

العمليات -  التميمي، ورئي�ص ق�صم  عبدالعزيز 

م�صفاة ميناء عبداهلل، في�صل املطريي، ومهند�ص 

اأول ت�صنيع بدائرة اخلدمات الفنية -  م�صفاة 

ومهند�ص  اأديانثايا،  جاثندراناثا  عبداهلل،  ميناء 

تاآكل - م�صفاة ميناء الأحمدي، لك�صما ريدي، 

اإىل  "�صويز"  �رشكة  م��ن  ال�صنهوتي،  واإي��ه��اب 

اإيجاد حل مل�صاكل املبادلت احلرارية بعيدًا عن 

الو�صائل الكيميائية وامليكانيكية.

نقا�صات  تخللتها  اجتماعات  عدة  الفريق  وعقد 

تطبيقيًا  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول  ل���ص��ت��ن��ب��اط  م��ط��ول��ة 

واقت�صاديًا وقابلة لال�صتدامة، وحتقق يف نف�ص 

الوقت اأعلى معايري ال�صالمة املطلوبة، وترتقي 

ال�رشكات  م�صاف  اإىل  ال�رشكة  م�صايف  ب���اأداء 

العاملية املطبقة حللول �صديقة للبيئة.

الغ�سيل االرتدادي

وقد تكللت جمهودات الفريق بو�صع اقرتاح تقنية 

الرت��دادي  الغ�صيل   )Online Back wash(

ما  ت�صتخدم  تقنية  وه��ي  احلرارية"،  للمبادلت 

الذي   )LL( "ال�صمام رباعي املخارج" ب�  يعرف 

بالدخول  التربيد  يف  امل�صتخدم  البحر  ملاء  ي�صمح 

واخلروج اإىل املبادلت اأثناء العمل، مما يحد من 

التوقفات ويوفر بالتكاليف املالية.

هيدروكلوريد  م��ادة  البحر  مياه  اإىل  وت�صاف 

منو  ملنع  ال��ك��ل��ور،  مل���ادة  كم�صدر  ال�����ص��ودي��وم 

ال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة ال��دق��ي��ق��ة. وت��ت��م��ي��ز ه��ذه 

الطريقة بالآتي:

• تقليل التاآكل والهتالك اإىل احلدود الدنيا.  
تكلفة  م��ع  مقارنة  كليًا  املنخف�صة  التكلفة   •

احللول امليكانيكية والكيميائية.

ممار�صة  وجعلها  التربيد  عملية  ا�صتمرارية   •
روتينية.

• تخفي�ص تكلفة ال�صيانة. 
• زيادة عمر املبادلت احلرارية.

• �صهولة تركيب هذا النوع من ال�صمامات يف 
اأي وقت.

• �صمان نتائج اإيجابية �رشيعة. 
• تكاليف منخف�صة. 

وتقليل  ال���دوري���ة  ال�����ص��ي��ان��ة  ف���رتة  اإط���ال���ة   •
الأم��ر  منها،  املجدولة  غري  خا�صة  التوقفات، 

الذي يعود بالفائدة باملجمل على عملية الإنتاج.

تكاليف متوقعة

تركيبه  ب�صهولة  ال��رب��اع��ي  ال�صمام  ويتميز 

وانخفا�ص كلفته وفقًا للتايل:

دينار   3.000 الفتحات:  رب��اع��ي  ال�صمام   •
لل�صمام الواحد، ي�صمل ال�صعر والرتكيب.

الفتحات  رب��اع��ي  ال�����ص��م��ام  ت��رك��ي��ب  مي��ك��ن   •
 ف�������������ورًا، ول�����ث�����الث�����ة م�������ب�������ادلت ح�����راري�����ة 

.)D،154 D، 155 D 153-E-18(

 56.000 الكيميائية:  امل���واد  اإ�صافة  كلفة   •
دينار كويتي �صنويًا.

اتباع  اإىل  الكيميائية  امل��واد  اإ�صافة  حتتاج   •
ب���روت���وك���ول ال�����رشك��ة واخل�������ص���وع ل���ل���دورة 

التجارية.

  تدخل املبادلت احلرارية ب�صلب عمليات م�صايف النفط وخ�صو�صًا يف تربيد وحدات التكرير الأ�صا�صية
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النفطي،  القطاع  يف  التخرج  حديثي  توظيف  اآلية  و�سع  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  تتوىل 

والتي تت�سمن االإر�سادات الواجب التقيد بها عند االإعالن عن احتياجات املوؤ�س�سة و�سركاتها 

التخ�س�سات  يف  الوطنية  للكوادر  التوظيف  خطط  �سمن  وذلك  الوظائف،  من  التابعة 

املختلفة، كما تت�سمن هذه االآلية االإجراءات املرتتبة ملراحل التوظيف املختلفة.

وانطالقاً من مبداأ ال�سفافية، حتر�س املوؤ�س�سة و�سركاتها التابعة على االإعالن عن الوظائف 

وتكافوؤ  وامل�ساواة  العدالة  حتقيق  ل�سمان  املُوحدة  التوظيف  اآلية  طريق  عن  ال�ساغرة 

الفر�س، وذلك ال�ستقطاب اأف�سل املر�سحني.

التوظيف يف املؤسسة التوظيف يف املؤسسة 
وشركاتها التابعةوشركاتها التابعة

آلية موحدة تحقق العدالة

"البترول الوطنية" 
و"نفط الكويت" ينسقان 

بينهما إلعداد إعالن واحد 

بالتخصصات المطلوبة

اإعداد: �صيماء اجلربي 

م�صت�صارة قانونية

الدائرة القانونية

من 
القانون
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  امل�صاواة يف تويل الوظائف العامة من اأكرث املبادئ اأهمية باملجال الوظيفي

اإر�سادات

الفروقات  واإن��ه��اء  ال�صيا�صات  لتوحيد  �صعيًا 

من  التخرج  حديثي  تعين  واإج���راءات  نظم  يف 

بالقطاع  وال��دب��ل��وم  اجلامعية  ال�صهادة  حملة 

النفطي، مّت اإعداد اإر�صادات تتقيد بها املوؤ�ص�صة 

و�رشكاتها التابعة يف التعين على النحو التايل:

1- االحتياجات:
تقوم اجلهة امل�صوؤولة )قطاع ال�صوؤون الإدارية 

نفط  �رشكة   / الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  يف 

الكويتية(  الوطنية  البرتول  �رشكة   / الكويت 

قبل  التابعة  و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  مبخاطبة 

�صهرين  ع���ن  ت��ق��ل  ل  الإع������الن مب���دة  م��وع��د 

مع  والحتياجات،  بالتخ�ص�صات  لتزويدها 

حتديد اجلن�ص املراد الإعالن عنه.

تف�صياًل  امل��ط��ل��وب��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذك���ر  وي��ت��م 

بالإعالن، وفقًا للتايل:

• اإعداد مواعيد االإعالن
ت��ق��وم ك��ل م��ن ���رشك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت، و���رشك��ة 

فيما  بالتن�صيق  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

التخ�ص�صات  يبن  واحد  اإعالن  لإع��داد  بينهما 

تخ�ص�ص  كل  اأم��ام  يو�صح  اأن  على  املطلوبة، 

الإع��الن عن طريق  ن�رش  ويتم  لل�رشكة،  تبعيته 

موؤ�ص�صة البرتول الكويتية.

ع��ن تخ�ص�صات  ب���الإع���الن  امل��وؤ���ص�����ص��ة  وت��ق��وم 

اجلامعين حديثي التخرج، من غري تخ�ص�صات 

الهند�صة والعلوم وفق ال�رشوط املطلوبة، وذلك 

بعد انتهاء فرتة �رشيان اإعالن "نفط الكويت"، 

و"البرتول الوطنية".

• �سروط االإعالن
تت�صمن �رشوط الإعالن الآتي:

 - حل��م��ل��ة ال�����ص��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة )ال��ه��ن��د���ص��ة 

يكون  )الفني(  والدبلوم  العلوم-الطبية(   -

العام  وباملعدل  نقاط،   4 نظام  من   2.5 املعدل 

تقدير جيد 77.5 %.

- حلملة ال�صهادة اجلامعية تخ�ص�صات اأخرى 

من   2.67 املعدل  يكون  )الإداري(  والدبلوم 

تقدير  جدًا  جيد  العام  وباملعدل  نقاط،   4 نظام 

.% 80

من  اأك��رث  التخرج  على  م�صى  ق��د  يكون  األ   - 

3 �صنوات من تاريخ ن�رش الإعالن.

- ل يزيد �صن املتقدم بتاريخ ن�رش العالن على 28 

�صنة للجامعين، و26 �صنة حلملة �صهادة الدبلوم.

القطاع  يف  امل��وظ��ف��ن   / للعاملن  ي��ح��ق  ل   -

النفطي التقدم لالإعالن.

العايل  التعليم  وزارة  من  ال�صهادة  معادلة   -

اأو  الكويت  جامعة  غ��ري  م��ن  عليها  للحا�صلن 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

- خ�����ص��وع امل��ت��ق��دم��ن امل�����ص��ت��وف��ن ل�����رشوط 

الإعالن لالختبارات املقررة.

املطلوبة  وامل�صتندات  العمل  طلبات  تقدمي   -

عن طريق املوقع الإلكرتوين للجهة خالل فرتة 

�رشيان العالن فقط.

2- جلان التوظيف:
واأع�صاء  برئي�ص  قرار  باإ�صدار  جهة  كل  تقوم 

اللجنة امل�صوؤولة عن الإعالن )دائمة اأو موؤقتة(، 

والتي تتوىل الآتي: 

• ت�صكيل فريق العمل الذي يتوىل فرز وتدقيق 
من  وال��ت��اأك��د  املتقدمن،  م�صتندات  ومراجعة 

مب�صاركة  وذل��ك  الإع���الن،  ل�����رشوط  ُمطابقتها 

موظفن من ال�رشكات التابعة. 

الجهة المسؤولة تقوم 

بمخاطبة المؤسسة 

وشركاتها لتزويدها 

بالتخصصات واالحتياجات

تكافؤ الفرص يكمل 

مبدأ المساواة ويلزم 

اإلدارة باختيار 

أفضل المتقدمين
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  قوانن الوظيفة العامة �صدرت لتحقيق احلماية الفعالة ملبداأ امل�صاواة وتكافوؤ الفر�ص

• الت�صال باملر�صحن عرب: الر�صائل الن�صية، 
اإن  الهاتفية،  واملحادثة  الإل��ك��رتوين،  وال��ربي��د 

ا�صتدعى الأمر.

• ج��دول��ة م��واع��ي��د الخ���ت���ب���ارات وامل��ق��اب��الت 
ال�صخ�صية. 

من  ال�صخ�صية  امل��ق��اب��الت  جل��ن��ة  ت�صكيل   •
وتكون  اإداري(،  اأو  )فني  الخت�صا�ص  ذوي 

ب��رئ��ا���ص��ة واإ�������رشاف اجل��ه��ة امل�����ص��وؤول��ة عن 

الإعالن، مع ُم�صاركة اأع�صاء يف اللجنة ممثلن 

رئي�ص  م�صتوى  يقل  ل  بحيث  ال�رشكات،  عن 

م�صتوى  ع��ن  والأع�����ص��اء  م��دي��ر،  ع��ن  اللجنة 

رئي�ص فريق. 

• ي��ت��وج��ب ُم�����ص��ارك��ة مم��ث��ل ع���ن ف��ري��ق عمل 

التوظيف، ليدون اأهم املالحظات اأثناء املقابلة، 

���ص��ري جلنة  ع��ن  ال��ن��ه��ائ��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ُي��ع��د  واأن 

املقابالت. 

• اأن يكون لدى اأع�صاء جلنة املقابالت املهارة 
الالزمة لإجراء املقابالت، واأن تتم هذه املقابالت 

وفق اأ�ص�ص علمية مو�صوعية مبا يحقق العدالة 

بن املتقدمن. 

3- االختبارات واملقابلة ال�سخ�سية: 

الذي  للمتقدم  ال�صخ�صية  املقابلة  اإجراء  يتم   •
اختبار  يف  املطلوب  للنجاح  الأدن��ى  احلد  يحقق 

اللغة الإجنليزية، ومن ثّم اختبار التخ�ص�ص. 

 • ت��ت��ك��ون جل��ن��ة امل��ق��اب��الت ال�����ص��خ�����ص��ي��ة من 
5 اأع�صاء على الأقل. 

امل��ت��ق��دم��ن ح�صب  ال��ل��ج��ن��ة مب��ق��اب��ل��ة  ت��ق��وم   •
اجلدولة. 

• ي��ت��م اإدخ������ال ن��ت��ي��ج��ة امل��ق��اب��ل��ة ب��ال��ن��ظ��ام 
املقابالت،  جلنة  اأع�صاء  قبل  من  اإلكرتونيًا 

كل على حدة، على اأن يتم ا�صتبعاد النتيجة 

نتيجة  متو�صط  ويح�صب  والأدن���ى،  الأعلى 

باقي الأع�صاء. 

يومي  ك�صف  املقابالت  جلنة  رئي�ص  يعتمد   •
باأعداد الذين مّتت مقابلتهم.

النتائج النهائية

الختبارات  ونتائج  ال��ع��ام  امل��ع��دل  ت��وزي��ع  يتم 

واملقابلة ال�صخ�صية وفقًا لالأوزان التالية:

احلد االدنىالوزنعنا�سر التقييم

40املعدل العام

20اختبار اللغة الجنليزية

35اختبار التخ�ص�ص

5املقابلة ال�صخ�صية

100%املجموع
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4- اإجراءات التعيني:

ح�صب  اجلهات  على  املر�صحن  توزيع  يتم   •
وتكون  املتقدم،  يحددها  التي  الرغبة  اأول��وي��ة 

الأف�صلية لالأعلى بالنتيجة. 

• ي��ت��م ت��ع��ي��ن امل��ت��ق��دم��ن احل��ا���ص��ل��ن على 
ح�صب  املطلوبة  الأع��داد  وفق  النتائج  اأعلى 

 % 50 الح���ت���ي���اج���ات، م���وزع���ن ب��ن�����ص��ب��ة 

الوظائف  عدا  ما  لالإناث،  للذكور، و50 % 

التي تتطلب ذكورًا فقط ب�صبب طبيعة العمل، 

اأنها  الإع���الن،  يف  عليها  الن�ص  يتم  اأن  على 

للذكور فقط.

• يتم توزيع املر�صحن على اجلهات التي لديها 
احتياج بح�صور ممثلن عنها.

• عندما يت�صاوى اأكرث من مر�صح يتم تطبيق ما 
جاء يف املادة )5( من قرار جمل�ص اخلدمة املدنية 

رقم )2001/4(، لتكون معايري املفا�صلة على 

الأكرب  للموؤهل -  الأعلى  العام  التقدير  ح�صب: 

�صنًا - يقدم املتزوج على الأع��زب - الأق��دم يف 

احل�صول على املوؤهل. 

• تعطى الأولية باختيار جهة العمل للمتقدم 
الذي يحقق اأعلى النتائج، وعند اكتمال العدد 

الرغبة  على  ال��ت��وزي��ع  يتم  الأوىل  ال��رغ��ب��ة  يف 

التالية، وهكذا.

تكافوؤ الفر�س

تتبع  التابعة  و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  ف��اإن  وعليه 

ذكر  مل��ا  وف��ق��ًا  للتعين،  املطلوبة  الر����ص���ادات 

جميع  ع��ل��ى  امل�����ص��اواة  تطبيق  وي��ت��م  ���ص��اب��ق��ًا، 

املتقدمن للعمل.

التي  امل�صاواة  تطبيق  على  املوؤ�ص�صة  وحتر�ص 

يتحقق  وال��ذي  الفر�ص،  تكافوؤ  مبداأ  يوجبها 

كافة  يف  والتجريد،  العموم،  �رشطي:  بتوافر 

الإدارة،  جهة  ت�صعها  التي  التنظيمية  القواعد 

وفقًا  التقديرية  �صلطتها  مبقت�صى  متلك  والتي 

للقانون،  واإع��م��اًل  ال��ع��ام  ال�صالح  ملقت�صيات 

املراكز  بها  جُم��ردة حتدد  عامة  ���رشوط  و�صع 

اأم��ام  الأف����راد  بها  يت�صاوى  ال��ت��ي  القانونية 

يف  ال�رشوط  هذه  توافرت  اإذا  بحيث  القانون، 

طائفة من الأفراد وجب اإعمال امل�صاواة بينهم، 

واإذا  القانونية،  ومراكزهم  ظروفهم  لتماثل 

ال�رشوط  توافرت  باأن  الظروف،  هذه  اختلفت 

الت�صوية  مناط  انتفى  الآخ��ر،  دون  البع�ص  يف 

ال�رشوط  هذه  فيهم  توافرت  ملن  وك��ان  بينهم، 

اأن  باعتبار  ب��ه��ا،  يتم�صكوا  اأن  �صواهم  دون 

الكافة من خالل هذه  اإمنا يخاطب  امل�رشع هنا 

ال�رشوط.

ق�صت  التي  التمييز،  حمكمة  اأك��دت��ه  ما  وه��ذا 

العامة  ال��وظ��ائ��ف  ت��ويل  امل�����ص��اواة يف  م��ب��داأ  اأن 

الوظيفي،  باملجال  اأهمية  املبادئ  اأكرث  من  ُيعد 

جميع  متتع  ل�صمان  الأول  ال�صور  ُيعترب  كونه 

الوظائف  على  احل�صول  يف  بحقهم  املواطنن 

العامة على قدم امل�صاواة، وفقًا ملعايري اجلدارة 

وتكافوؤ الفر�ص.

يكون  األ  التوظيف  يف  بامل�صاواة  هنا  ويق�صد 

وظ��ائ��ف  تقلد  يف  امل��واط��ن��ن  ب��ن  متييز  ه��ن��اك 

بعد  اإل  تكون  ل  امل�صاواة  ه��ذه  ولكن  ال��دول��ة، 

ت��وف��ر ك���ل م���ا ت��ط��ل��ب��ه ال���ق���وان���ن م���ن ����رشوط 

وموؤهالت لتويل الوظائف العامة.

إدخال نتيجة المقابلة 

بالنظام إلكترونيًا

من قبل أعضاء 

لجنة المقابالت

  مقابالت التوظيف تتم وفق اأ�ص�ص علمية مو�صوعية مبا يحقق العدالة بن املتقدمن

التأكد من ُمطابقة 

المستندات لشروط 

اإلعالن بمشاركة موظفين 

من شركات القطاع
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  ت�صكيل فريق عمل يتوىل فرز وتدقيق وُمراجعة م�صتندات املتقدمن

االتصال بالمرشحين 

يتم عبر الرسائل النصية 

والبريد اإللكتروني 

والمحادثة الهاتفية

المساواة تعني 

عدم التمييز 

بين المواطنين في 

تقلد وظائف الدولة

م�ساواة يف النطاق الوظيفي

وتعتمد امل�صاواة يف النطاق الوظيفي اأ�صا�صًا 

الوظيفة  مبادئ  من  اأ�صا�صن  مبداأين  على 

العامة، هما: 

• اجلدارة يف تويل الوظائف العامة: وهي 
املتكافئة  الفر�ص  يتيح  ال��ذي  النظام  ذل��ك 

العامة،  ال��وظ��ائ��ف  ل��ت��ويل  امل��واط��ن��ن  اأم���ام 

اأ�صا�ص  على  ولي�ص  ال�صالحية،  اأ�صا�ص  على 

املح�صوبية ال�صيا�صية والجتماعية.

يعني  الــوظــيــفــيــة:  الــفــر�ــس  تــكــافــوؤ   •
الذين  الأف��راد  التمييز بن  امل�صاواة وعدم 

تتوافر فيهم �رشوط تويل الوظيفة العامة، 

اأي امل�صاواة فيما بينهم يف فر�ص احل�صول 

ي��ع��ام��ل��وا ع��ل��ى ق��دم  ال��وظ��ي��ف��ة، واأن  ع��ل��ى 

امل�صاواة من حيث: املوؤهالت، واملوا�صفات، 

لكل  القانون  ي�صتلزمها  التي  وال�����رشوط 

وظيفة، دون اأي متيز.

الوظائف  تويل  يف  امل�صاواة  مبداأ  كان  واإذا 

الباب  باإبقاء  العامة  الإدارات  يلزم  العامة 

متييز  دون  كافة،  املواطنن  اأم��ام  مفتوحًا 

اأو  اجل��ن�����ص،  اإىل  ا���ص��ت��ن��ادًا  املر�صحن  ب��ن 

مبداأ  ف��اإن  ذل��ك،  وغ��ري  النتماء،  اأو  ال��دي��ن، 

اإذ  ال��ف��ر���ص يكمل م��ب��داأ امل�����ص��اواة،  ت��ك��اف��وؤ 

يلزم الإدارة من جانب اآخر باختيار اأف�صل 

ا�صتنادًا  اإ�صغالها،  املراد  للوظيفة  املتقدمن 

واملوؤهل،  واجل���دارة،  الكفاءة،  لعتبارات: 

وهنا يكون التمييز بن املتقدمن جائزًا من 

حتقيقًا  مطلوب  هو  بل  القانونية،  الناحية 

ملبداأ تكافوؤ الفر�ص.

وتطبيقًا لذلك كفل د�صتور دولة الكويت مبداأ 

امل�صاواة يف تويل الوظيفة العامة، حينما ن�ص 

يف املادة ال�صابعة على اأن "العدل وامل�صاواة 

الوظيفة  ت��ويل  وج��ع��ل  املجتمع"،  دع��ام��ات 

العامة خدمة وطنية يف املادة )26( منه.

"النا�ص  اأن  على   )29( امل��ادة  ن�صت  كما 

واأنهم  والإن�صانية،  الكرامة  يف  �صوا�صية 

بينهم  القانون، ول متييز  لدى  مت�صاوون 

اأو  اللغة  اأو  الأ���ص��ل  اأو  اجلن�ص  ب�صبب 

امل���ادة )41( م��ن��ه، كما  ال��دي��ن"، وك��ذل��ك 

بن  الفر�ص  تكافوؤ  مبداأ  الد�صتور  حمى 

�صاأنه  من  واأعلى   )8( امل��ادة  يف  املواطنن 

عندما اعتربه من دعامات املجتمع وجعله 

مقرتنًا بالأمن.

امل�صاواة  مل��ب��داأ  الفعالة  احلماية  ولتحقيق 

الوظيفة، �صدرت  الفر�ص يف جمال  وتكافوؤ 

ق���وان���ن ال��وظ��ي��ف��ة ال���ع���ام���ة، وت��ب��ن��ت ه��ذه 

هذا  ل�صيانة  وو�صائل  �صبل  ع��دة  القوانن 

املبداأ وحتقيق مقت�صياته.

التابعة  و�رشكاتها  املوؤ�ص�صة  ف���اإن  ل��ذل��ك، 

ُمقيدة بال�رشوط الواجب توافرها بالإعالن، 

وهو  واأن�صبها،  العنا�رش  اأك��ف��اأ  وباختيار 

التي  امل�رشوعية  باإطار  حماطًا  �صيبقى  اأمر 

دون  العامة  امل�صلحة  با�صتهداف  تتحقق 

من  ب�������رشورة  بالتم�صك  وذل����ك  ���ص��واه��ا، 

العامة،  الوظيفة  �صغل  �صمانات  به  تتوافر 

ال�رشوط،  له  ت��واف��رت  من  اإل  يتقلدها  فال 

وح����از ب��الإ���ص��اف��ة اإل��ي��ه��ا ع��ل��ى ال�����ص��ف��ات 

ملُمار�صة  توؤهله  التي  اخلا�صة  وال��ق��درات 

العمل فيها على الوجه الأكمل.



صالح العجيري
وهب حياته للعلم والمعرفة

قدم العامل املرحوم �سالح العجريي، الذي وافته املنية يف العا�سر من �سهر فرباير املا�سي، الكثري والكثري عن علم الفلك والريا�سيات، 

تاركاً اإ�سهامات كبرية يف هذا املجال من خالل اأبحاثه العلمية، والعديد من الكتب التي قام بتاأليفها، والندوات واملحا�سرات والربامج 

املحلية  العلمية  واملوؤمترات  املُختلفة  الفعاليات  يف  ُم�ساركاته  اإىل  باالإ�سافة  واالأندية،  املُتخ�س�سة،  العلمية  املراكز  يف  قدمها  التي 

والدولية.

العجريي  ومركز  با�سمه،  املُ�سمى  العجريي"،  "تقومي  راأ�سها  على  لذكرها،  املجال  يت�سع  ال  التي  االإجنازات  من  العديد  وللراحل 

االإ�سالمي، ومكتبة العجريي.

يف التقرير التايل ن�ستعر�س ملحات من حياة الراحل، تقديرًا لدوره واإجنازاته العديدة

ولد في 23 يونيو 

عام 1920 وتلقى 

تعليمه االبتدائي 

بالكتاتيب

شخصيات
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  العجريي مع اأمري الكويت الراحل ال�صيخ جابر الأحمد خالل افتتاح مر�صده عام 1986

املولد والن�ساأة

ولد �صالح العجريي يف 23 يونيو عام 1920، 

فتعلم  الكتاتيب،  يف  البتدائي  تعليمه  وتلقى 

ومبادئ  واحل�����ص��اب،  والفقه،  العربية،  اللغة 

لرتبية  مدر�صة  اإىل  انتقل  ثّم  الإجنليزية،  اللغة 

 1922 م��ن  ال��ف��رتة  وال���ده يف  اأ�ص�صها  الأط��ف��ال 

زمانه  و�صبق  ذهنه  فتفتح   ،1928 ع��ام  حتى 

بالعلم واملعرفة، ليلتحق باملدر�صة املباركية عام 

درا�صة  بنجاح  اأمت  فيها حتى  1937، وي�صتمر 

ال�صف الثاين الثانوي.

فقرر  الفلك،  علم  درا���ص��ة  على  وال���ده  �صجعه 

على  للح�صول  واأجنبية  اإىل دول عربية  ال�صفر 

بجمهورية  البداية  وك��ان��ت  العلم،  م��ن  امل��زي��د 

ا�صتكمل  وفيها   ،1945 ع��ام  العربية  م�رش 

بجامعة  والعلوم  الآداب  مدر�صة  يف  درا�صته 

اإىل  ت��وج��ه  ث���ّم  ب��ال��ق��اه��رة،  الأول  ف����وؤاد  امل��ل��ك 

درا�صته  وا�صتكمل  م�رش(  )�صمال  املن�صورة 

تفيد  علمية  ���ص��ه��ادة  اأول  على  ح�صل  اأن  اإىل 

الفلكي  الحت���اد  م��ن  الفلك  علم  يف  بتخ�ص�صه 

امل�رشي يف اأكتوبر عام 1952، ثم زار الكثري 

من دول العامل الأخرى بحثًا عن العلم.

تقومي

ب���داأ ال��ع��ج��ريي ت��ق��ومي��ه )روزن���ام���ة( م��ن��ذ ع��ام 

بدايات  ُينتج كل عام، وتعود  زال  1952، وما 

اإل   ،1934 اإىل �صنة  عمله لإ�صدار هذا التقومي 

عن  عبارة  وك��ان  املفهوم،  باملعنى  يكن  مل  اأن��ه 

من  الأ���ص��ب��وع  اأي���ام  تو�صح  خمطوطة  ج���داول 

احل�صاب  اأ�صا�ص  على  مبني  العربي،  ال�صهر 

تتواىل  القمرية  ال�صهور  باعتبار  ال�صطالحي، 

كل 29 – 30 يومًا.

عن  ون��ق��ل  "الكب�ص"،  ن��ظ��ام  عليه  اأدخ����ل  ث��م 

وم��ن��ازل  ال�صم�ص،  ب���روج  ال��ق��دمي��ة  ال��ت��ق��اومي 

فقد  احل���ال  وبطبيعة  امل��واق��ي��ت.  ث��ّم  ال��ق��م��ر، 

تلك  خ��الل  فيه  ت��رد  التي  املعلومات  ت��ط��ّورت 

املدة و�صار اأكرث دقة، كما اأ�صبح ي�صدر على 

ع��دة اأن����واع، م��ث��ل: ت��ق��ومي احل��ائ��ط، وم��ذك��رة 

ونتيجة  ومفكرة  املكتب،  واأج��ن��دة  الطاولة، 

اجليب.

لطباعة  للعجريي  حم��اول��ة  اأول  كانت  وق��د 

تقوميه قبل احلرب العاملية الثانية، وحتديدًا 

عام 1937، حن اأر�صل ال�صيخ اأحمد اجلابر 

اإىل  التقومي  حينها،  الكويت  اأم��ري  ال�صباح، 

حال  احل���رب  ن�صوب  لكن  لطباعته،  م�رش 

املوا�صالت  طرق  انقطاع  ب�صبب  ذلك،  دون 

يف ذلك الوقت.

بتاأليف  ال��ع��ج��ريي  ق���ام   ،1940 ع���ام  وخ���الل 

لعدم  اأي�����ص��ًا،  ُيطبع  مل  ال���ذي  ال��ث��اين،  التقومي 

يف  اأع��وام  بثالثة  ذلك  وبعد  املادية،  ا�صتطاعته 

بغداد،  يف  الأول  تقوميه  بنف�صه  طبع   ،1943

�صهر  لكل  �صغرية  �صفحات  عن  عبارة  وك��ان 

�صفحة واحدة.

ثّم يف 1944 طبع التقومي الثاين على ورق ُملّون 

يف بغداد، لأن احلكومة العراقية يف ذلك الوقت 

كانت متنع خروج الورق الأبي�ص خارج البالد 

لتخ�صي�صه لال�صتخدام الداخلي. 

ال�صباح،  ال�صامل  عبداهلل  الأمري  اأول حكم  ويف 

م�رش  يف  ومم����ت����ازة  ج���ي���دة  ط��ب��ع��ة  ط��ب��ع  مّت 
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التحق بالمدرسة 

المباركية عام 1937 

وتفتح ذهنه وسبق 

زمانه بالعلم والمعرفة

أتقن العربية 

وتعّلم الفقه 

والحساب ومبادئ 

اللغة اإلنجليزية



بدأ العجيري 

مسيرة الكتابة 

والتأليف في وقت 

مبكر من حياته

أول محاولة 

لطباعة تقويمه 

كانت قبل الحرب 

العالمية الثانية

قام بنفسه خالل 

عام 1943 بطباعة 

تقويمه األول 

في بغداد

ومنذ  الأم��ري،  �صورة  حتمل  احلائط،  لتقومي 

التقومي  بطباعة  العجريي  ب��داأ   ،1952 ع��ام 

ال��ك��وي��ت و�صوريا  ال����دول، م��ث��ل:  يف ع��دد م��ن 

والعراق  ولبنان  وفل�صطن  واليابان  وم�رش 

وباك�صتان و�صنغافورة.

مر�سد

باإن�صاء  العجريي  ب��داأ  ال�صبعينيات  اأوائ��ل  مع 

بعدما  اخل��ا���ص��ة،  نفقته  على  الفلكي  م��رك��زه 

مرت   1000 م�صاحتها  اأر���ص  ق�صيمة  ا�صرتى 

مربع يف منطقة الأندل�ص، و�رشع يف بناء املركز.

املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  ت��وج��ه   1973 ع��ام  ويف 

الأمريكية ل�رشاء قبة املر�صد، كما قام ب�رشاء 

الأخرى،  الفلكية  الأجهزة  وبع�ص  "تل�صكوب" 

ثّم بعد ذلك توجه اإىل اململكة املتحدة وا�صرتى 

مقيا�ص لل�صغط اجلوي، واآخر للمطر، ومقيا�ص 

ل��ل��رط��وب��ة و����رشع���ة ال����ري����اح، وغ����ري ذل����ك من 

الأجهزة، ليفتتح املر�صد يف 15 اأبريل 1986. 

مكتبة

افتتح العجريي خالل عام 1973 مكتبة حتمل 

من  ح��ويل،  مبحافظة  ب��ريوت  ���ص��ارع  يف  ا�صمه 

اأجل رفع الثقافة العامة.

العثمان  �صارع  اإىل  ذلك  بعد  املكتبة  انتقلت  ثّم 

داخل حويل اأي�صًا، لتنتقل مرة اأخرى يف 1983 

لت�صتقر يف  النقرة،  ل�صارع قتيبة بجانب خمفر 

هذا املكان حتى اليوم، ول يوجد لها اأي فروع 

اأخرى يف الكويت، اأو خارجها.

منها  الأر�صي  يف  ُيعر�ص  طابقن،  من  وتتكون 

من  وجمموعة  واملجالت،  القرطا�صية،  اأدوات 

ركن  اإىل  بالإ�صافة  املتنوعة،  الثقافية  الكتب 

اأدوات  في�صم:  العلوي  الطابق  اأم��ا  لالأطفال، 

املُتخ�ص�صة،  القرطا�صية  واأدوات  ال��ر���ص��م، 

واللوحات التعليمية.

مركز اإ�سالمي

العجريي  حممد  �صالح  ال��دك��ت��ور  م��رك��ز  ُي��ع��ّد 

كم   1400 بعد  على  يقع  وال���ذي  الإ���ص��الم��ي، 

اأهم  من  "جاكرتا"  الإندوني�صية  العا�صمة  من 

الإجنازات التي تركتها الراحل اأي�صًا.

2009، واألقى  13 يونيو  وقد افتتح املركز يف 

ذاك(  )اآن  اإندوني�صيا  يف  الكويت  دول��ة  �صفري 

فيها  �صكر  كلمة  امل�صيليم،  �صليمان  في�صل 

ال��ع��ج��ريي وع��ائ��ل��ت��ه ع��ل��ى ت��ربع��ات��ه��م املُ��ت��ك��ررة 

وال�صخية، يف اإ�صارة اإىل ثالثة جممعات تعليمية 

يف اإن��دون��ي�����ص��ي��ا ت��ربع��ت ب��ه��ا ع��ائ��ل��ة ال��ع��ج��ريي، 

جمعية  وت�صغيلها  اإدارتها  على  اأ�رشفت  والتي 

الإ�صالح الجتماعي بالكويت.

6040 مرتًا  ويقع املركز على م�صاحة اأر�ص 

مرتًا   4312 اإجمالية  بناء  ومب�صاحة  مربعًا، 

مدر�صة  على  امل��ب��اين  ت�صتمل  حيث  م��رب��ع��ًا، 

وم�صجد  وطالبة،  طالب   500 �صعة  ابتدائية 

و�صكن  م�صلي،   500 ل���  يت�صع  وم��راف��ق��ه 

لالأيتام �صعة 120 يتيمًا، اإ�صافة اإىل: مطعم، 
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  اأ�صدر الكثري من اأ�صكال التقاومي وجمموعة كبرية من املوؤلفات والن�رشات



  اأوائل ال�صبعينيات بداأ باإن�صاء مركزه الفلكي على نفقته اخلا�صة

مركزه اإلسالمي 

يضم مدرسة 

ابتدائية تتسع 

 500 طالب وطالبة

املغلقة،  للريا�صة  و�صالة  اأن�صطة،  و�صالة 

ومالعب خارجية.

موؤلفات واأبحاث

ب����داأت ظ��اه��رة ال��ت��األ��ي��ف ت��اأخ��ذ جم��راه��ا عند 

العجريي يف وقت مبكر، وبداأ م�صرية العطاء يف 

هذا ال�صاأن، فقام باإ�صدار جمموعة من املوؤلفات 

اأث��ن��اء  حتى  ج���دًا  مبكرة  �صن  يف  وامل��ط��ب��وع��ات 

درا�صته قبل عام 1946، وبعد ذلك قام باإ�صدار 

من  كبريًا  وع��ددًا  التقاومي،  اأ�صكال  من  الكثري 

املوؤلفات والن�رشات من اأهمها:

اأواًل-  الكتب والن�سرات

• كتاب درو�ص فلكية للمبتدئن الطالب.
• كتاب علم امليقات.

• كتاب التقومي الهجري وكيف يح�صب.
• كتاب املواقيت والقبلة.

• كتاب التقاومي قدميًا وحديثًا.

• ك���ت���اب ك��ي��ف ن��ح�����ص��ب ح�����وادث ال��ك�����ص��وف 
واخل�صوف.

• خارطة اأملع جنوم ال�صماء.
• كيف ت�صتدل على الف�صول الوجهات الأربع.

• تقومي القرون )التقومي العام(.
• مذنب هايل حدث كوين وانعكا�ص اإن�صاين.

الهجرية  ال��ت��واري��خ  ملقابلة  ال��ق��رون  ت��ق��ومي   •
وامليالدية 2.

• الهتداء بالنجوم يف الكويت.
• قواعد واأمثلة.
• جدولة الوقت.
• دورة الهالل.

ثانياً- االأبحاث

• املناخ واملوا�صم الزراعية يف الكويت.
• اخلطوط والدوائر.
• اأهمية ميل ال�صم�ص.

• مداخالت الزمن.
• و�صائل تعين اجلهات.

• التواريخ قدميًا وحديثًا.
• التحقيق العلمي ملوعد طلوع الفجر ال�صادق.
• ا�صتخدام احلا�صبات الفلكية يف اإثبات الروؤية 

ال�رشعية للهالل.

بقاع  �صتى  يف  للمواقيت  ال�صاملة  اجل��دول��ة   •
الأر�ص.

• ر�صد الكواكب والنجوم.

امل�سادر:

• ك���ت���اب م���ا مل ي���ذك���ر ع���ن ح���ي���اة ���ص��ال��ح 
العجريي- اإعداد النادي العلمي، وموؤ�ص�صة 

الكويت للتقدم العلمي عام 1980.

حياة  من  الرتبوية  اجلوانب  كتاب   •
الدكتور �صالح العجريي، بقلم حممد 

 -  1988 عام  عي�صوي،  اأحمد  حممد 

مكتبة العجريي.

• كتاب �صرية وم�صرية الدكتور �صالح 
ال��ع��ج��ريي، ب��ق��ل��م حم��م��د حم��م��د اأح��م��د 

عي�صوي، عام 2003 - مكتبة العجريي.
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بدأ تقويمه منذ 

1952 وما زال 
يطبع كل عام 

في أكثر من دولة
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ت�سع ال�سركات جمموعة من ال�سروط والبنود يف اأي مناق�سة تخ�س العقود وامل�ساريع 

قبل طرحها للمناق�سني، وذلك ل�سمان املوا�سفات التي يجب ا�ستيفائها من قبل املقاول 

املتقدم للتنفيذ.

ب�سكل  وامل�ساريع  للعقود  التاأمينية  املتطلبات  على  التعرف  يحب  املنطلق  هذا  ومن 

لديها  امل�سروع  التعاقد معها الإجناز  التي �سيتم  ال�سركة  اأن  اإنها ت�سمن  وا�سع، حيث 

اأ�سول كافية حال حدوث خ�سارة ناجمة عن العمل املُنجز ل�سالح �سركتك.

متطلبات التأمين للعقود واملشاريعمتطلبات التأمين للعقود واملشاريع
تضمن وجود أصول كافية حال حدوث خسائر

 الشروط التأمينية 

 "البترول الوطنية" 

تختلف من حالة 

ألخرى تبعًا لكل عقد 

مشاركات

تغطية املطالبات

لي�ص  ال��ت��اأم��ن  اإن  اإىل  التنويه  يجب  ال��ب��داي��ة،  يف 

على  املوؤ�ص�صة  ح�صول  ل�صمان  الوحيدة  الو�صيلة 

املوؤ�ص�صات  بع�ص  تختار  فقد  الكافية،  التغطية 

على  ال��ذات��ي  التاأمن  العالية  املالية  امل���الءة  ذات 

التزاماتها، ويف هذه احلالة يرتتب عليها التاأكد من 

البيانات املالية للموؤ�ص�صة، اأو توفري خطاب اعتماد 

من موؤ�ص�صة م�رشفية ل�صمان كفاية الأ�صول. 

ويجب التاأكيد على اأنه يتعن على جميع املقاولن 

ومن  وال��ب��ائ��ع��ن،  واأع��م��ال��ه��م،  فئاتهم  ب��اخ��ت��الف 

التوريد  باأعمال  يقومون  ومن  اخلدمات،  يقدمون 

املختلفة، اأن يتوافر لديهم تاأمن حلماية العاملن 

الأمور  التاأمن من  اإذ يعترب  املوؤ�ص�صة،  وممتلكات 

قد  خ�صائر  اأو  مطالبات  اأي  لتغطية  ال�رشورية 

يكون املقاول اأو البائع م�صوؤوًل عنها.

ويتوجب على الفئات ال�صابق ذكرها �رشاء وت�صديد 

التغطية  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  ال��ت��اأم��ن،  وث��ائ��ق  قيمة 

التاأمينية طوال مدة التفاقية اأو عقد ال�رشاء.

اإعداد: ق�صم التاأمن 

دائرة اإدارة املخاطر
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  يجب اأن يكون التاأمن �صاري املفعول حتى ال�صتالم النهائي للم�رشوع

ملوافقة  التاأمن  وثائق  جميع  خ�صوع  ويجب 

املوؤ�ص�صة اأو ال�رشكة، على اأن تكون �صادرة من 

�رشكات التاأمن امل�رشح لها مبمار�صة الأعمال 

التاأمينية ومعتمدة من املوؤ�ص�صة.

بنود ُمهمة

وُت���ع���ّد ال��ت��غ��ط��ي��ات ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة وم���دة 

�رشيانها، من اأهم ال�صرتاطات واملتطلبات، حيث 

يجب اأن يكون التاأمن املطلوب �صالح عند اأو قبل 

بدء العمل من قبل املقاول، ويجب اأي�صًا اأن تظل 

النهائية  املوافقة  حتى  م�صتمرة  ال�صالحية  هذه 

ل�صتالم امل�رشوع، اأو حتى الوقت املحدد مبوجب 

�رشوط العقد املوقع بن الطرفن.

وُيعترب بند "عدم حق الرجوع ل�صالح ال�رشكة" 

من اأهم البنود التي يجب اأن تت�صمنها جميع 

لل�رشكة  ف��اإن  لذلك،  اإ�صافة  التاأمن،  وثائق 

احلق يف زيادة احلدود الدنيا املقبولة للتغطية 

اأو  العقد  يف  املت�صمن  الن�صاط  على  اع��ت��م��ادًا 

اخلدمة، حيث يتم حتديد حجم العقد، ونطاقه، 

التغطية  من  الأدن��ى  للحد  املحتملة  واملخاطر 

املطلوبة.

وتنق�صم املتطلبات التاأمينية اإىل ثالث جمموعات، 

متثل م�صتويات املخاطر املاألوفة اأو املعتادة، وهي:

• البائعون واملقاولون ومزودي اخلدمات.

• م�صاريع تطوير املن�صاآت والوحدات.
• امل�صاريع الإن�صائية.

اأنواع التغطيات

وقد تختلف حدود امل�صوؤولية املطلوبة اعتمادًا 

الذي  املقاول  يقدمها  التي  اخلدمات  مدى  على 

اأن��واع  على  التعرف  يجب  ل��ذا  بالعمل،  يقوم 

التغطيات التاأمينية، اأي وثائق التاأمن الواجب 

ونوع  طبيعة  ح�صب  املقاول،  قبل  من  توفريها 

العقد، وهي اأربعة اأنواع: 

وثــيــقــة تــاأمــني تــعــويــ�ــســات الــعــمــال   -1
وم�سوؤولية اأ�سحاب العمل:

فاإنه  عقد،  اأو  م�����رشوع  اأي  مناق�صة  ط��رح  عند 

من الواجب توفري بند للتغطية التاأمينية جلميع 

عمال املقاول، كالبائعن، واملوردين، وغريهم من 

اأو عقد  الذين يوؤدون واجباتهم مبوجب اتفاقية 

�رشاء، وت�صمل التغطية املقاول وموظفيه، مبا يف 

وتت�صمن  الباطن وموظفيه،  من  مقاول  اأي  ذلك 

التغطية الإ�صابات اأو الأمرا�ص النا�صئة مبوجب 

ق��وان��ن ت��ع��وي�����ص ال��ع��م��ال امل��ع��م��ول ب��ه��ا �صمن 

العمل  لقانون  وف��ق��ًا  وذل��ك  القانونية،  احل���دود 

الكويتي، وجميع القوانن الأخرى املعمول بها.  

وم�����ص��وؤول��ي��ة  ل��ل��ع��م��ال  التغطية  ق��ي��م��ة  وت��ك��ون 

دينار   25.000 ب��ن  ت���رتاوح  العمل  اأ�صحاب 

كويتي، و100.000 دينار كويتي، اعتمادًا على 

مدى �صعوبة ودقة العمل واأجور العمال.

وثيقة تاأمني جميع اأخطار املقاولني:  -2

للعقود  توافرها  يجب  التي  الوثائق  اإح��دى  هي 

اللتزام  املقاول  على  الواجب  وم��ن  الإن�صائية، 

بها، دون تقييد التزاماته وم�صوؤولياته، وت�صمل 

وثيقة تاأمن �صد جميع اأخطار الإن�صاءات/ وثيقة 

تاأمن جميع اأخطار املقاول، كما هو مذكور على 

وجه التحديد يف ال�رشوط اخلا�صة للعقد.

ويجب اأن تت�صمن وثيقة التاأمن هذه، التغطية 

التاأمينية ملواجهة اأي خ�صارة اأو �رشر ناجت عن 

ال�رشكة  تغطية  يتم  وعليه  املختلفة،  احل��وادث 

وامل���ق���اول خ���الل ف���رتة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��د، وف���رتة 

ال�صيانة ملا بعد اإجناز العقد.

التغطية  �صيا�صة  تت�صمن  اأن  ال��واج��ب  وم��ن 

التاأمينية ما يلي:

تضع الشركات 

مجموعة من الشروط 

والبنود في مناقصات 

العقود والمشاريع 
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• الأعمال املطلوب تنفيذها ح�صب العقد، وكذلك 
لهذه  الكاملة  التكلفة  ذكر  مع  املوؤقتة،  الأعمال 

الأعمال عند تنفيذها.

• القيمة الكاملة للمن�صاأة.
• خماطر ال�رشكة امل�صنعة.

• مرافق البنية التحتية.
• ا�صتخدام معدات الرفع.

وثيقة تاأمني م�سوؤولية الطرف الثالث   -3
- تاأمني امل�سوؤولية املدنية:

يف هذه الوثيقة يلتزم املقاول )دون تقييد التزاماته 

وم�صوؤولياته( بتقدمي وثيقة التاأمن �صد الأ�رشار 

الغري،  باأي من ممتلكات  التي تلحق  اأو اخل�صائر 

مبا يف ذلك ممتلكات ال�رشكة، اأو اأي �صخ�ص اآخر، 

مت�صمنة )ممتلكات موظفي ال�رشكة(.

الإ�صابات  الوثيقة  بهذه  التغطية  تت�صمن  كما 

موظفي  ذل��ك  يف  )مب��ا  �صخ�ص  لأي  ال��وف��اة  اأو 

ال�رشكة( �صمن نطاق موقع امل�رشوع، اأو يف اأي 

موقع اآخر يف الكويت، نا�صئ عن تنفيذ الأعمال، 

اأو الأعمال املوؤقتة للم�رشوع.

وتغطي هذه الوثيقة ا�صتخدام ُمعدات الرفع، 

ل  امل��ث��ال  �صبيل  على  بها  املُتعلقة  والأخ��ط��ار 

خالل  احل���وادث  بعدد  يتعلق  فيما  احل�����رش، 

الوثيقة،  يف  املذكورة  التاأمينية  التغطية  فرتة 

تاأمن  لوثيقة  التعوي�ص  مبلغ  ح��د  وي��ك��ون 

�رشوط  يف  مذكور  هو  كما  املدنية  امل�صوؤولية 

العقد اخلا�صة بالوثيقة.

وثيقة تاأمني امل�سوؤولية املهنية:  -4
التي  املهنية  ل��الأخ��ط��اء  تاأمينية  تغطية  ت��وف��ر 

املهنية  اخل���دم���ات  ي��ق��دم��ون  م��ن  ب��ه��ا  يت�صبب 

والفنية.

وتوفر تغطية تاأمينية للخطاأ الفني، اأو الإغفال 

يقدمها  التي  اخلدمات  اأو  العمل،  عن  النا�صئ 

املقاول واأي �صخ�ص يعمل لديه.

متطلبات "البرتول الوطنية"

�رشكة  ع��ق��ود  ل��ت��اأم��ن  ع��ام��ة  متطلبات  وت��وج��د 

اإىل  فبالإ�صافة  الكويتية،  الوطنية  ال��ب��رتول 

الوثائق التاأمينية ال�صابق ذكرها، هنالك وثائق 

اأي م�رشوع  اإ�صافية يجب على مقاول  تاأمينية 

ا�صرتاطات  ح�صب  وذل��ك  توفريها،  بال�رشكة 

"البرتول الوطنية"، وتكون هذه الوثائق �صارية 

املفعول خالل فرتة تنفيذ العقد اأو امل�رشوع.

التاأمينية  وال�����رشوط  البنود  ه��ذه  ت��ك��ون  وق��د 

�����رشوري����ة، وذل����ك ح�����ص��ب ط��ب��ي��ع��ة ال��ع��ق��د اأو 

امل�رشوع املُراد تنفيذه، ولتلبية متطلبات خا�صة 

لهذا امل�رشوع.

حالة  م��ن  تختلف  التاأمينية  ال�����رشوط  وه���ذه 

لأخ����رى ت��ب��ع��ًا ل��ن��ط��اق ك��ل ع��ق��د اأو م�����رشوع، 

الإ�صافية،  التاأمينية  الوثائق  هذه  ومبقت�صى 

ف��اإن��ه ق��د ي��ت��م اإ���ص��اف��ة اأو ال��ت��ن��ازل ع��ن بع�ص 

التغطيات التاأمينية وبنودها مع بع�ص ال�رشوط 

والأحكام.

ال��ه��دف  اأن  اإىل  ن�����ص��ري  اأن  ن���ود  اخل���ت���ام،  ويف 

الوطنية"،  "ال���ب���رتول  يف  ل��ل��ت��اأم��ن  ال��رئ��ي�����ص��ي 

ال�رشكة،  ملوظفي  تاأمينية  حماية  �صمان  ه��و 

امل�صلحة،  واأ�صحاب  وم�صاحلها،  واأ�صولها، 

من  كاف  ب�صكل  قانونية  م�صوؤولية  اأي  وكذلك 

اأي اأخطار حمتملة اأو اأ�رشار.

  يتعن على جميع املقاولن توفري تاأمن حلماية العاملن واملمتلكات

امل�سادر:

• مو�صوع متطلبات التاأمن يف العقود 
.)alliant.com( موقع –

• متطلبات التاأمن للمقاولن - كتاب 
نيو  املالية والإدارة - جامعة لويول، 

)loyno.edu( اأورلينز

كتاب   - للعقود  التاأمن  متطلبات   •
جامعة   - وال�صالمة  املخاطر  اإدارة 

)unv.edu( نيفادا، ل�ص فيغا�ص

ب�رشكة  ال��ت��اأم��ن  ق�����ص��م  م��راج��ع��ة   •
البرتول الوطنية الكويتية.
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الوالء الوظيفي
يؤثر على إنتاجية الشركة وربحيتها

جناح  يف  املهمة  العوامل  من  العمل  لطاقم  الوظيفي  الــوالء  يعد 

التطّور  اأهداف  حتقيق  ميكن  فال  �سركة،  اأو  منظمة  اأي  ا�سرتاتيجية 

والنمو واحل�سور الدائم يف االأ�سواق املحلية اأو العاملية دون حتقق 

هذا ال�سرط لدى العاملني.

و�ساحب  املوظف  بني  "العالقة  اإىل  الوظيفي  الوالء  م�سطلح  وي�سري 

فيه  يوافق  باأنه عقد مطلق غري مكتوب  اأدق  ب�سكل  العمل"، ويعرف 

املوظف  يحتاجها  التي  وامل�سادر  املواد  توفري  على  العمل  �ساحب 

املوظف على  اأف�سل وجه، ويقابله موافقة  يوؤدي وظيفته على  حتى 

العمل مب�ستوى جيد لتلبية اأهداف ال�سركة.

يشير إلى عقد 

مطلق غير مكتوب 

بين الموظف 

وصاحب العمل

تنمية 
بشرية
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تاأثري على االإنتاجية

مل يكن مفهوم الولء الوظيفي من املوا�صيع التي 

قبل  الأع��م��ال  تطوير  نقا�ص  حلقات  لها  تطرقت 

مدى  "وظيفة  غاية  كانت  حيث  عامًا،   30 اأو   20

املوظف  فكان  بها،  امل�صلم  الأم���ور  م��ن  احلياة" 

ذلك  لكن  ت��ق��اع��ده،  حتى  ال�رشكة  نف�ص  يف  يعمل 

اأ�صبح �صيئًا من املا�صي، واأ�صبح املوظف  الأمر 

الأن مهدد بالف�صل من العمل يف حال عدم الإنتاج 

يخطط  العامل  اأ�صبح  كما  املطلوب،  بامل�صتوى 

لالنتقال لل�رشكة التي تقدر عمله ب�صكل اأف�صل.

وق�����د اأظ����ه����ر ت���ق���ري���ر اأع����دت����ه ����رشك���ة "ووك�����ر 

36 % من  اأن  الإداري��ة  للخدمات  اإنفورمي�صن" 

للراي  ا�صتطالعاتها  يف  قالوا  الأمريكية،  العمالة 

التي  ال�رشكة  لرتك  يخططون  "اأنهم   2019 عام 

يعملون بها خالل ال�صنتن القادمتن".

اأما يف ال�رشق الأو�صط، فقد اأ�صارت العديد من 

الأبحاث والدرا�صات اإىل تراجع الولء الوظيفي 

يعملون  التي  ال�رشكات  املوظفن يف  للكثري من 

الناجم  الوظيفي،  ال��ر���ص��ا  ت��دين  ب�صبب  ب��ه��ا، 

ب��دوره عن ع��دد من الأم���ور، كتدين ال��روات��ب، 

وعدم تقدير جهود العاملن، مما ينعك�ص �صلبًا 

على  وب��ال��ت��ايل  واأدائ����ه،  ال��ع��ام��ل  اإنتاجية  على 

اإنتاجية ال�رشكة وربحيتها.

جناح املدير

عمل،  فريق  رئي�ص  اأو  مدير،  اأي  جناح  ويعتمد 

قدرته  م��دى  اأهمها  ال��ع��وام��ل،  م��ن  العديد  على 

على تعزيز الولء الوظيفي لطاقم العمل، وذلك 

وجعل  الوظيفي  بالر�صا  اله��ت��م��ام  خ��الل  م��ن 

التنظيمية  ال��ث��ق��اف��ة  يف  ي��ن��خ��رط��ون  امل��وظ��ف��ن 

�صعورًا  تولد  التي  بالطريقة  واأهدافها  للمنظمة 

التي يعملون  املنظمة  اأهداف  باأن  لديهم  واإميانًا 

من  واأن جناحها  اأه��داف��ه��م،  م��ن  ج��زء  ه��ي  بها 

جناحهم، والعك�ص �صحيح.

اأ�صواق  التي تعمل وفقها  وقد اختلفت الطريقة 

تلك  ع��ن  كبري  ب�صكل  ال��راه��ن  وقتنا  يف  العمل 

التي كانت تعمل وفقها الأ�صواق خالل �صنوات 

"ال��وظ��ي��ف��ة م����دى احل����ي����اة"، ب�����ص��ب الرت���ف���اع 

واملحلية  العاملية  املناف�صة  م�صتويات  يف  امللحوظ 

والنت�صار الوا�صع للمعلومات عرب الإنرتنت، اإىل 

الهيكلة  اإعادة  وحركات  العملية،  املرونة  جانب 

املتزايدة يف الأ�صعدة القت�صادية والتنظيمية.

الن��ك��م��ا���ص  اأدى  ���ص��ب��ق،  م���ا  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 

القت�صادي املُتفاقم بال�رشق الو�صط اإىل وجود 

���ص��ح يف ف��ر���ص ال��ع��م��ل، واأ���ص��ب��ح��ت اخل��ي��ارات 

املهنية اأ�صيق اأفقًا، مما جعل من الولء الوظيفي 

يلجاأ  قد  اإذ  منه،  والتحقق  قيا�صه  ي�صعب  اأم��رًا 

على  احلفاظ  اإىل  والعاملن  املوظفن  من  الكثري 

واإمنا  الوظيفي،  الولء  باب  لي�ص من  وظائفهم، 

من باب ال�صطرار. 

فوائد

ال�صورة  ر�صم  يف  الوظيفي  الطاقم  وُي�صاهم 

من  يومي  ب�صكل  للمدير،  اأو  لل�رشكة،  الذهنية 

وال��زب��ائ��ن عرب  ال��ع��م��الء  م��ع  تعامالتهم  خ��الل 

تبادل  خ��الل  م��ن  اأو  �صخ�صيًا،  اأو  ال��ه��ات��ف، 

الر�صائل الإلكرتونية.

بها  تعامل  ال��ت��ي  الطريقة  تنعك�ص  م��ا  وغ��ال��ب��ًا 

تدني الراتب وعدم 

تقدير جهد العامل 

ينعكس سلبًا 

على إنتاجيته 

مفهوم الوالء لم 

تتطرق له حلقات 

نقاش تطوير األعمال 

قبل 30 عامًا

  الأمن الوظيفي من اأهم العوامل التي توؤثر اإيجابًا يف معدلت الولء
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المدير الناجح لديه 

القدرة على تعزيز 

الوالء الوظيفي 

لطاقم عمله

االنكماش االقتصادي 

جعل الوالء الوظيفي 

أمراً يصعب قياسه 

والتحقق منه

الموظف الذي 

لديه والء لشركته 

يتعامل مع العمالء 

بنزاهة واحترام

املوظفن  تعامل  اأ�صلوب  على  الوظيفي  طاقمك 

اإذا  املثال،  �صبيل  فعلى  املقابل،  يف  العمالء  مع 

كان املوظف ي�صدر بع�ص امل�صاعر ال�صلبية عن 

العمالء  �صي�صت�صعر  بها،  يعمل  التي  ال�رشكة 

بخ�صو�ص  راأيهم  تغيري  اإىل  يدفعهم  مما  ه��ذا، 

اأم��ا  حمتملة.  اأو  م��وؤك��دة  ���رشاء  اأو  بيع  عملية 

ال�رشكة،  جتاه  بالولء  يتمتع  املوظف  كان  اإذا 

وي�صدر  واح���رتام،  بنزاهة  العمالء  �صيعامل 

عمله،  جهة  جت��اه  و�صغف  حما�صة  كذلك  عنه 

مما يوؤدي اإىل توليد �صعور م�صابه لدى العمالء 

جتاه ال�رشكة.

جتاه  بالولء  يتمتع  الذي  املوظف  يعلم  اأي�صًا، 

كل  يف  خمتلف  لعميل  البيع  عملية  اأن  �رشكته، 

بربح م�صتمر،  ال�رشكة  لتزويد  كافية  مرة غري 

مع  الأم���د  طويلة  عالقة  اإن�صاء  اأن  ي��درك  لأن��ه 

احتياجاتهم  ك��اف��ة  تلبية  خ���الل  م��ن  ال��ع��م��الء 

وتخطيه لتوقعاتهم عملية �رشورية.

اأمن وظيفي

يعد  الوظيفي  الأمن  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  ويجدر 

يف  اإيجابًا  توؤثر  التي  العوامل  اأه��م  من  واح���دًا 

على  اإذ  الوظيفي،  الطاقم  ل��دى  ال��ولء  معدلت 

املدير اأن ي�صعر موظفيه مبدى مت�صكه بهم، واأنه 

لن يتخلى عنهم مهما كانت الظروف، الأمر الذي 

�صيعزز ال�صعور بالأمن الوظيفي لديهم، وبالتايل 

واإنتاجية  اإنتاجيتهم  على  ب��الإي��ج��اب  ينعك�ص 

ال�رشكة على حد �صواء.

ال��ولء  من  كل  بن  طردية  عالقة  هناك  اأن  كما 

املعنوية  وال��روح  ال�رشكة،  وثقافة  الوظيفي، 

فيها، حيث اإن ارتفاع معدلت الولء الوظيفي 

الإرب��اك  تكاليف  ككل  وال�رشكة  امل��دراء  يجنب 

ال����ذي ق���د ي��ح��دث م���ع الإع����الن����ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة 

جدد،  موظفن  عن  البحث  واأت��ع��اب  اجل��دي��دة، 

بالإ�صافة  املقابالت،  ت�صببها  التي  والفو�صى 

اإىل عمليات تاأهيل املوظفن وتدريبهم.

جني الثمار

ومع تعزيز الولء الوظيفي للعاملن ت�صبح الثقافة 

ال�صائدة يف ال�رشكة اأكرث ثباتًا، حيث �صي�صاعد ذلك 

كما  جم��رب،  وظيفي  طاقم  امتالك  ثمار  جني  يف 

اأن العمل على زيادة الولء الوظيفي ي�صهم اأي�صًا 

تاأثري التغريات التي تطراأ على الطاقم،  يف جتنب 

ات��زان، ومع  وم��ا ت�صببه من ح��الت توتر وع��دم 

اأن  ميكن  لل�رشكة،  خمل�ص  وظيفي  طاقم  امتالك 

من  العديد  حتاول  الذي  املكان  اإىل  املن�صاأة  ت�صل 

ال�رشكات جاهدة الو�صول اإليه.

امل�سدر:

ل�رشكة  التابع  "مين"  مركز  موقع   •
"مين اإت�ص اآر" ال�صت�صارية.

 https://yemencareercenter.com

  امتالك طاقم وظيفي خمل�ص لل�رشكة ي�صل بها اإىل مكانة متميزة
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اأن  الفريو�سات ميكن  الق�سة، فبع�س  نهاية  هي  دائماً  تكون  االأوبئة ال  النجاة من 

يكون لها تاأثريات �سحية ت�ستمر لعقود، وهو ما يوؤدي يف النهاية اإىل جمموعة من 

االأمرا�س املُدمرة، فقد ظل وباء االإنفلونزا االإ�سبانية الذي تف�سى يف بدايات القرن 

املا�سي يوؤثر على �سحة �سكان العامل بعد ظهوره باأكرث من 40 عاماً.

فريو�س  كان  اإذا  ما  مراقبة  على  االآن  االأوبئة  علماء  يحر�س  املنطلق،  هذا  ومن 

تاأثريات طويلة  له  �سيكون   ،2020 منذ  العامل  �سيطر على  الذي  امل�ستجد،  كورونا 

االأمد خالل العقود القادمة.

"كورونا".. وموجة خفية "كورونا".. وموجة خفية 
من أمراض أخرىمن أمراض أخرى

النجاة من األوبئة ليست دائمًا نهاية القصة

بعض الفيروسات بعض الفيروسات 

يمكن أن يكون لها يمكن أن يكون لها 

تأثيرات صحية تأثيرات صحية 

تستمر لعقودتستمر لعقود

دراسة
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وباء اإلنفلونزا 

اإلسبانية ظل يؤثر 

على الصحة بعد 

ظهوره بنحو 40 عامًا

العلماء يراقبون 

"كورونا" لمعرفة 
تأثيراته طويلة األمد 

خالل العقود القادمة

ت�سخي�س طويل االأمد 

علماء  ب���داأ  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  م��ن  ال�صتينيات  يف 

الت�صخي�ص طويل الأمد  الأوبئة الذين يدر�صون 

 1918 ع��ام  الإ�صبانية  الإنفلونزا  من  للناجن 

اأن  اكت�صفوا  اإذ  ع����ادي،  غ��ري  ���ص��يء  مب��الح��ظ��ة 

الأ�صخا�ص الذين ولدوا خالل الفرتة بن عامي 

1888 و 1924 - مبعنى اأنهم كانوا ر�صعًا اأو 

الوباء - كانوا  انت�صار  ال�صباب وقت  يف مرحلة 

"باركن�صون"  مب��ر���ص  ل��الإ���ص��اب��ة  عر�صة  اأك���رث 

مبرتن اأو ثالث مرات يف مرحلة ما من حياتهم، 

مقارنة بالأ�صخا�ص الذين ولدوا يف فرتة خمتلفة.

ورغ��م توثيق الأط��ب��اء على م��دار ق��رون لالآثار 

الأع�����ص��اب  على  الإن��ف��ل��ون��زا  ل��ع��دوى   املحتملة 

عام  اإىل  ت��ع��ود  ذل��ك  ع��ن  طبية  تقارير  ه��ن��اك   -

لالإنفلونزا  ال��ه��ائ��ل  التف�صي  ف���اإن   -  1385

مليون   500 ح��وايل  اأ�صابت  التي  الإ�صبانية 

العلماء  جعل  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  �صخ�ص 

ارتفاع  يف  �صببًا  ك��ان  ال��وب��اء  اأن  اإىل  ي�صريون 

حالت الإ�صابة ببع�ص الأمرا�ص.

ويف ال�صنوات الأخرية، كانت هناك خطورة اأكرب 

الناجن  ب��ن  "باركن�صون"  مبر�ص  لالإ�صابة 

الب�رشية  املناعة  نق�ص  فريو�صات:  تف�صي  من 

)الإي������دز(، وغ���رب ال��ن��ي��ل، وال��ت��ه��اب ال��دم��اغ 

الغربي،  اخليلي  ال��دم��اغ  وال��ت��ه��اب  ال��ي��اب��اين، 

و"كوك�صاكي" و"اإب�صتاين بار".

هياكل ه�سة

فهم  يحاولون  الذين  الأع�صاب  اأطباء  ويعتقد 

م��ن هذه  ف��ريو���ص  ك��ل  اأن  ذل���ك،  �صبب ح���دوث 

ويف  الدماغ،  اإىل  العبور  على  قادر  الفريو�صات 

اله�صة  الهياكل  اإت��الف  ميكنه  احل��الت  بع�ص 

التي تتحكم يف تن�صيق احلركة، واملعروفة با�صم 

اإىل بدء عملية  "العقد القاعدية"، وهو ما يوؤدي 

انتكا�ص ميكن اأن توؤدي اإىل مر�ص "باركن�صون" 

يف نهاية املطاف.

اإذا  ال��ع��ل��م��اء الآن ع��ل��ى م��راق��ب��ة م��ا  وي��ح��ر���ص 

ك��ان ف��ريو���ص ك��ورون��ا احل��ايل ���ص��ي��وؤدي اأي�صًا 

الإ���ص��اب��ة مبر�ص  ح���الت  م��ع��دل  ارت���ف���اع  اإىل 

"باركن�صون" خالل العقود القادمة.

مبعهد  "باركن�صون"  مر�ص  يف  الباحث  يقول 

"ف���ان اأن��دي��ل" الأم��ري��ك��ي، ب��ات��ري��ك ب��رون��دي��ن: 

اإىل  بحاجة  لكننا  �صيحدث،  الذي  ما  نعرف  "ل 

اعتبار اأن الأمر قد ي�صبح كذلك".

غزو اأن�سجة املخ

اأن�صجة  غ��زو  ك��ورون��ا  لفريو�ص  ميكن  وبينما 

املخ، يظل العلماء غري متاأكدين مما اإذا كان ذلك 

�صُي�صهم يف الإ�صابة باأمرا�ص التنك�ص الع�صبي، 

وُت���ع���رف ف��ريو���ص��ات ك���ورون���ا ع��م��وم��ًا با�صم 

"فريو�صات ال�رشب والرك�ص"، لأنها متيل اإىل 

لو  حتى  م��ا،  حد  اإىل  ق�صري  مر�ص  يف  الت�صبب 

اأدى ذلك اإىل وفاة املري�ص يف بع�ص احلالت.

وعلى مدار العام املا�صي، بداأ علماء، مثل بروندين 

�صغرية  جمموعة  ظ��ه��ور  م��ن  بالقلق  ي�صعرون 

الذين  املر�صى  ت�صف  التي  احلالة  درا�صات  من 

"باركن�صون  مر�ص  الأط��ب��اء  ي�صميه  مم��ا  ع��ان��وا 

  موؤ�رشات على ارتفاع يف حالت مر�ص ال�صكري من النوع الأول منذ بداية "كورونا"
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بعض الفيروسات 

تعبر إلى الدماغ وتتلف 

الهياكل المتحكمة 

في تنسيق الحركة

 الفيروسات التاجية 

تميل إلى التسبب 

في أمراض قصيرة 

إلى حد ما

احلاد" )ت�صوهات مثل الرع�صة وتيب�ص الع�صالت 

و�صعف الكالم( بعد الإ�صابة بفريو�ص كورونا.

مر�صى  بع�ص  اأن  اإىل  اأخ���رى  اأب��ح��اث  وتو�صلت 

فريو�ص كورونا يعانون من ا�صطرابات يف اأحد اأكرث 

"م�صار  با�صم  وامل��ع��روف  خطورة،  اجل�صم  اأنظمة 

القناة  اإىل  ال��دم��اغ  م��ن  ميتد  ال��ذي  الكينورينن"، 

الأحما�ص  من  ع��دد  لإن��ت��اج  وُي�صتخدم  اله�صمية، 

لكن  ال��دم��اغ،  ل�صحة  ال��الزم��ة  الأ�صا�صية  الأمينية 

عند تعطله، ميكن اأن يوؤدي اإىل تراكم ال�صموم التي 

ُيعتقد اأنها تلعب دورًا يف مر�ص "باركن�صون".

ومع ذلك، يحذر اأطباء اأع�صاب اآخرون من اأنه 

ل يزال من ال�صابق لأوانه حتديد اأي �صلة بن 

فريو�ص كورونا ومر�ص "باركن�صون".

ت�سارع االأعرا�س

"تورنتو"  جامعة  يف  الأع�صاب  علم  اأ�صتاذ  ي�صري 

األفون�صو فا�صانو، اإىل اأن حالت مر�ص "باركن�صون 

اأن ت�صمل  ال��ت��ي ج���رى و���ص��ف��ه��ا، مي��ك��ن  احل����اد" 

املراحل  يف  بالفعل  كانوا  الذين  املر�صى  بب�صاطة 

الأوىل من املر�ص، واأدت الإ�صابة بفريو�ص كورونا 

بب�صاطة اإىل ت�صارع اأو ك�صف الأعرا�ص.

القلق  م�صدر  لي�ص  "باركن�صون"  مر�ص  لكن 

اأنحاء  جميع  يف  اخل���رباء  ي��ح��اول  اإذ  ال��وح��ي��د، 

ال��ع��امل م��ع��رف��ة م��ا اإذا ك���ان ف��ريو���ص ك��ورون��ا 

الأخ��رى  الأم��را���ص  من  خفية  موجة  �صيحدث 

يف  الفريو�ص  ي�صببه  الذي  بال�صطراب  املُتعلقة 

جهاز املناعة الب�رشي، واإذا حدث ذلك، ف�صيكون 

له تداعيات كبرية على ال�صحة العامة، لكنه قد 

ي�صاعد اأي�صًا يف اإيجاد طرق جديدة للك�صف عن 

هذه الأمرا�ص يف مرحلة مبكرة، واأي�صًا متهيد 

الطريق لعالجات ولقاحات جديدة.

مر�س ال�سكري

التمثيل  اأخ�صائي  ب��داأ   ،2020 عام  ربيع  ويف 

بلندن،  "كينغز"  كلية  يف  وال�صمنة  ال��غ��ذائ��ي 

فران�صي�صكو روبينو، ي�صمع عددًا متزايدًا من 

الذين  كورونا  فريو�ص  مر�صى  حول  التقارير 

مرتفعة  �صكر  مب�صتويات  امل�صت�صفى  يدخلون 

وجود  عدم  من  الرغم  على  ع��ادي،  غري  ب�صكل 

ويف  ال�صكري،  مبر�ص  لالإ�صابة  �صابق  تاريخ 

الوقت نف�صه، لحظ الأطباء اأي�صًا اأن املر�صى 

ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م��ر���ص ال�����ص��ك��ري بالفعل 

لالإ�صابة  خا�ص  ب�صكل  ُمعر�صون  اأنهم  يبدو 

بفريو�ص كورونا.

اإذا كانت هذه  وكان روبينو ف�صوليًا ملعرفة ما 

العالقة الغريبة عالمة على اأن فريو�ص كورونا 

كان يوؤثر ب�صكل مبا�رش على البنكريا�ص، وهو 

لإنتاج  "بيتا"  خاليا  على  يحتوي  ُمعقد  ع�صو 

الأن�صولن، وهو الهرمون الذي ُي�صاعد اجل�صم 

على التمثيل الغذائي جلزيئات ال�صكر من الدم.

اأن�صاأ روبينو قاعدة بيانات عاملية  ووفقًا لذلك، 

وال�صكر"،  ك��ورون��ا  فريو�ص  "ت�صجيل  ت�صمى 

مل��ت��اب��ع��ة ه�����وؤلء امل��ر���ص��ى وم��ع��رف��ة م���ا ح��دث 

ال��ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  تتبعت  الآن،  وح��ت��ى   ل��ه��م، 

اأمل يف  700 حالة خالل العام املا�صي، وهناك 

اأثارت  م�صكلة  حل  يف  البيانات  هذه  ت�صاعد  اأن 

  خماوف من ت�صبب "كوفيد - 19" يف زيادة الإ�صابة باأمرا�ص التنك�ص الع�صبي
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بعض مرضى كورونا 

يعانون من اضطرابات 

ومشاكل في 

"مسار الكينورينين"

أطباء: من السابق 

ألوانه تحديد أي صلة 

بين "كوفيد - 19" 

و"باركنسون"

اإذا  ما  وه��ي  عديدة،  ل�صنوات  العلماء  اهتمام 

اإىل  توؤدي مبا�رشة  اأن  الفريو�صات ميكن  كانت 

الإ�صابة مبر�ص ال�صكري من النوع الأول.

قبل  م��ن  اأوب��ئ��ة  هناك  "كانت  روب��ي��ن��و:  وي��ق��ول 

ارت��ب��ط��ت ب��ح��الت م��ر���ص ال�����ص��ك��ري، لكن هذا 

الرابط ا�صتند اإىل عدد قليل من التقارير الطبية، 

من  مئات  بعدة  النظر  ُي�صاعدنا  اأن  ناأمل  لذلك 

احلالت يف معرفة املزيد عن هذه العالقة".

موؤ�سرات ُمتكررة

بالفعل  هناك  كانت  ك��ورون��ا،  وب��اء  بداية  ومنذ 

يف  طبيعي  غري  ارتفاع  على  مُتكررة  موؤ�رشات 

اإذ  الأول،  ال��ن��وع  م��ن  ال�صكري  مر�ص  ح��الت 

امل�صت�صفيات  كانت   ،2020 عام  �صيف  بحلول 

يف �صمال غرب لندن قد اأبلغت بالفعل عن زيادة 

مبقدار ال�صعف يف عدد احلالت التي ت�صتقبلها 

عادة، بينما وجدت ورقة بحثية مبجلة "نيت�رش" 

من  الناجن  اأن  العام  ه��ذا  من  �صابق  وق��ت  يف 

فريو�ص كورونا يف الوليات املتحدة كانوا اأكرث 

عر�صة بن�صبة 39 % لالإ�صابة مبر�ص ال�صكري 

مقارنة  ل��ل��ع��دوى،  ال��ت��ال��ي��ة  ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  يف 

بالأفراد غري امل�صابن.

ويرى عامل اخلاليا اجلذعية يف كلية طب "وايل 

اأدلة ت�صري  اأن هناك  كورنيل" �صويبينغ ت�صن، 

اإىل اأن الفريو�ص ميكن اأن يهاجم خاليا "بيتا"، 

واأع�صاء  البنكريا�ص  يف  التهابًا  اأي�صًا  وي�صبب 

اأخرى، وهو ما يت�صبب يف تلف الأنظمة املختلفة 

التي تتحكم مب�صتويات ال�صكر يف الدم.

اآخرون  لكن مل يقتنع اجلميع بذلك، وي�صري 

ي�صابون  اأنهم  يبدو  الذين  املر�صى  اأن  اإىل 

كورونا،  لفريو�ص  نتيجة  ال�صكري  مبر�ص 

البنكريا�ص،  تلف  من  الواقع  يف  عانوا  رمبا 

اأثناء  "ال�صتريويد"  ب�  املكثف  العالج  ب�صبب 

ك��ان��وا  رمب���ا  اأو  امل�صت�صفى،  يف  وج���وده���م 

بالفعل يف املراحل الأوىل من الإ�صابة مبر�ص 

قد  كورونا  فريو�ص  يكون  ورمب��ا  ال�صكري، 

�صاهم يف ك�صف املر�ص.

ويقول اأ�صتاذ املناعة الذاتية يف معهد "لجول" 

"كانت  ه���رياث:  ف��ون  ماتيا�ص  امل��ن��اع��ة،  لعلم 

فريو�ص  اإن  تقول  التي  التقارير  بع�ص  هناك 

"بيتا" مبا�رشة  اإ�صابة خاليا  كورونا ل ميكنه 

فاإن  ذل��ك،  ومع  اأي�صًا،  يقتلها  قد  بل  فح�صب، 

ب�صكل  يوؤثر  اأن��ه  فكرة  يعار�ص  التقارير  اأح��د 

عام على خاليا "بيتا"، لذلك لي�ص هناك اإجماع 

علمي فيما يتعلق مبدى دقة وخطورة الت�صبب 

يف فقدان وظيفي لهذه اخلاليا".

متالزمة "غيالن باريه"

مر�ص  لي�ص  الأول،  النوع  من  ال�صكري  وداء 

املناعة الذاتية الوحيد املرتبط بفريو�ص كورونا، 

فخالل العام املا�صي، اأ�صارت تقارير اإىل وجود 

ا�صطرابات  وبن  كورونا  فريو�ص  بن  عالقة 

"غيالن  متالزمة  مثل  الأخ��رى،  الذاتية  املناعة 

ب���اري���ه"، وه���ي ح��ال��ة ن����ادرة وخ��ط��رية يهاجم 

فيها اجلهاز املناعي الأع�صاب، وهو ما ي�صبب 

وال�صعف،  ال���ت���وازن،  يف  وم�����ص��اك��ل  التنميل 

والأمل، واأحيانًا ال�صلل.

  اأبحاث ملعرفة ما اإذا كان "كورونا" �صيزيد من معدلت الإ�صابة ببع�ص الأمرا�ص
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شاشات اللمس
هل يغدو العالم كله شاشة كبيرة؟

ُتعّد تقنية اللم�س امليزة الرئي�سية يف الهواتف الذكية، اإذ اأ�سبح الهاتف الذي 

يحتوي على لوحة مفاتيح عادية غريباً على امل�ستخدمني. 

وباالإ�سافة اإىل الهواتف الذكية، باتت هذه التقنية اأ�سا�سية وحا�سرة يف معظم 

واأجهزة  الكمبيوترات،  مثل:  حالياً،  املنت�سرة  الرقمية  واالأدوات  االأجهزة 

براأ�سها  تطل  بداأت  كما  اليدوية،  وال�ساعات  االأقفال،  و�سناعة  االآيل،  ال�سرف 

اأي�ساً يف �سناعة ال�سيارات.

ا�ستخدامها يف  اأن  التقنية  لهذه  اأخرى  االأبحاث اجلارية على تطبيقات  وتوؤكد 

القريب املنظور �سيكون اأكرث بكثري مما هي عليه االآن، حيث �سيتو�سع اإىل العديد 

من املجاالت االأخرى و�سواًل اإىل االأثاث املنزيل.

تعتمد على شحنات 

الكهرباء الساكنة 

التي يحملها 

جسم اإلنسان

علوم 
وتكنولوجيا
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مقاومة كهربائية

ع�رش  من  لأك��رث  وفقًا  اللم�ص  �صا�صات  ُت�صنع 

ت��ق��ن��ي��ات ���ص��ائ��ع��ة، م��ن��ه��ا ���ص��ا���ص��ات امل��ق��اوم��ة 

الكهربائية، وهي الأكرث ا�صتخدامًا يف الهواتف 

الذكية والأجهزة اللوحية، اعتمادًا على �صحنات 

مَنّا  كل  ج�صم  يحملها  التي  ال�صاكنة  الكهرباء 

جّراء م�صيه على الأر�ص وتفاعله مع الأ�صياء.

وتكون الطبقة العليا لهذا النوع من ال�صا�صات 

ال�صطح  ف��ي��م��ا  ف��ا���ص��ل زج���اج���ي،  ع���ن  ع���ب���ارة 

خفيف،  كهربائي  بجهد  م��و���ص��ول  ال��داخ��ل��ي 

باإ�صبعه،  ال�صا�صة  املُ�صتخدم  يلم�ص  وعندما 

بفعل  يتاأثر  اللوح  على  الكهربائي  اجلهد  ف��اإن 

هذا  مو�صع  ويتحدد  الإ�صبع،  كهرباء  �صحنة 

املعلومات  ُتر�صل  ث��ّم  وم��ن  بدقة،  ال�صطراب 

ال�صتجابة  لتتم  اجلهاز  يف  املُعالج  اإىل  مبا�رشة 

الفورية لهذه اللم�صة.

�سا�سات ال�سغط

يعتمد  اللم�ص  �صا�صات  م��ن  اآخ��ر  ن��وع  وه��ن��اك 

يف  ال�صائع  وه��و  اللم�ص،  ولي�ص  ال�صغط،  على 

القارئات الآلية، مثل الأجهزة الدفرتية املزودة 

مبوؤ�رشات قلمية، وهنا تتكون �صا�صات اللم�ص 

من طبقتن بينهما فراغ دقيق.

وع��ن��دم��ا ي�����ص��غ��ط املُ�����ص��ت��خ��دم ب��اإ���ص��ب��ع��ه على 

الطبقة اخلارجية تتالم�ص هذه الطبقة بالطبقة 

ال�صغط،  نقطة  يف  للكهرباء  املُو�صلة  الداخلية 

ويتم حتديد مو�صع ال�صغط بوا�صطة م�صت�صعر 

مرفق بالطبقة الداخلية لل�صا�صة.

البداية

ويرجع كثريون هذا الوجود الطاغي ل�صا�صات 

هاتف  اأول  ظهور  اإىل  اليوم  حياتنا  يف  اللم�ص 

لكن   ،2007 يف  "اآب����ل"  ���رشك��ة  م��ن  "اآي���ف���ون" 

احلقيقة التي ل يعرفها الكثري اأن �رشكة "اآبل" 

كان  ح�صل  ما  وم��ا  اللم�ص،  �صا�صة  تخرتع  مل 

مبراحل  م��َرّ  ملنتج  ج��دًا  ناجحة  ت�صويق  حملة 

تطوير طويلة ومتعددة قبل اأن ي�صل اإىل درجة 

من الن�صج اأتاحت له كل هذا القبول.

اللم�ص  ل�صا�صة  الأوىل  املقرتحات  ظهرت  وق��د 

يف  و1967   1965 ع��ام��ي  ب��ن  ال��ف��رتة  خ���الل 

لو�صيلة  ور���ص��وم��ات  ب�صور  م����زّودة  م��ق��الت 

اإدخال للبيانات ت�صتغني عن لوحة املفاتيح.

من��اذج  ظ��ه��رت  حتى  ينق�صي،  العقد  يكد  ومل 

اأجهزة للتحكم باملالحة اجلوية تعتمد على مبداأ 

اإىل  اللم�ص، وا�صتمر بع�صها يف اخلدمة  �صا�صة 

ت�صعينيات القرن املا�صي.

وم���ن ث���ّم مي��ك��ن��ن��ا ال���ق���ول اإن ���ص��وق الأل���ع���اب 

التعليمية  اأو  الرتفيهية  �صواء   – الإلكرتونية 

– كانت هي املوّجه الأول لل�صوق ال�صتهالكية 

لهذا املنتج.

 )SONY( م��ث��ل:  ����رشك���ات،  ق��دم��ت  وق���د 

و)HP( و )SEGA( يف وقت مبكر منتجات 

اأن  للم�صتخدم  ميكن  �صفافة  �صا�صات  تعتمد 

ما  لينعك�ص  خم�صو�صًا  قلمًا  عليها  ر  مي���ِرّ

يفعله ر�صمًا اأو كتابة على �صا�صة التلفزيون 

الرئي�صة.

ظهرت المقترحات 

األولى لشاشة 

اللمس بين عامي 

1965 و1967 

شاشات المقاومة 

الكهربائية األكثر 

استخدامًا في الهواتف 

الذكية واألجهزة اللوحية

  تقنية اللم�ص اأ�صا�صية وحا�رشة يف معظم الأجهزة والأدوات الرقمية املنت�رشة حاليًا
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  �صوق الألعاب الإلكرتونية كانت املوّجه الأول لل�صوق ال�صتهالكية لهذا املنتج

املُ�ساعد الكفي

م��ن��ت��ج��ًا  ال���ع���امل  ���ص��ه��د   ،1997 ع����ام  وخ�����الل 

 ح��ق��ق جن���اح���ًا ت�����ص��وي��ق��ي��ًا ب���اه���رًا، وه���و ج��ه��از 

)Palm Pilot(، اأو "امل�صاعد الكفي الإلكرتوين"، 

.)US Robotics( وهو من اإنتاج �رشكة

فكرة  يزال  ل  الإنرتنت  كان  الوقت  ذلك  ويف 

�صاعدة يف بداياتها، وكان الهاتف اجلوال من 

الأجهزة ال�صخمة باهظة الثمن، ل يقدر على 

وبالرغم  لكن،  الرثية،  الطبقة  �صوى  �صعره 

الإلكرتون"  الكفي  "امل�صاعد  ف��اإن  ذل��ك،  من 

ال�صباب  التنفيذين  بن  كبري  ب�صكل  انت�رش 

املتعِلّقن بالتقنية.

ومتّيز "امل�صاعد الكفي" باحلجم ال�صغري بحيث 

مزودًا  وكان  واح��دة،  يد  بوا�صطة  حمله  ميكن 

البداية  يف  كانت  ال�صغط،  بتقنية  مل�ص  ب�صا�صة 

اأحادية اللون.

ال�صا�صة  ه��ذه  مع  املُ�صتخدمون  تفاعل  وق��د 

م�صدر  فقدانه  ل  �صَكّ موؤ�رش،  قلم  بوا�صطة 

قلق دائم. 

اأ�صا�صي  ب�صكل  الكفي"  "امل�صاعد  وا�صتخدم 

وم�صودة  للمواعيد،  ومنظم  للهاتف،  كدليل 

ب�صكل  تطّور  الزمن  م��رور  وم��ع  للمالحظات، 

ل اإىل هاتف مزود بقلم و�صا�صة مل�ص،  كبري وحتَوّ

لكن هذه ال�صا�صة كانت بحاجة اإىل ُمعايرة دائمة 

ل�صبط اأبعادها، كما اأن اخلرب�صة الكثرية عليها 

كانت توؤدي اإىل اإحداث خدو�ص بها.

حا�سوب لوحي

وعمومًا، كانت هذه ال�صا�صات مبنزلة مقدمة، 

�صتيف  الأع��م��ال  املخرتع ورج��ل  ج��اء  اأن  اإىل 

"اآبل"  اأب��ح��اث �رشكة  ك��ل  نقل  ج��وب��ز، وق��رر 

لح��ق��ًا  ُع���رف  ل��وح��ي،  ح��ا���ص��وب  بخ�صو�ص 

هاتف  هي  اأ�صغر  ن�صخة  اإىل  باد"،  "اآي  بال� 

امل��ق��اوم��ة  تقنيات  ��ر  ���ص��َخّ ال���ذي  "الآي���ف���ون"، 

الكهربية ل�صا�صات اللم�ص ب�صكل باهر، ووفقًا 

اأكرث   2007 ع��ام  يف  ال�رشكة  اأ���ص��درت  لذلك 

هاتف  ليكون  اب��ت��ك��ارًا،  اللم�صية  ال�صا�صات 

كاملة  ب�صا�صة  الذكية  الهواتف  اأول  "اآيفون" 

�صمل  ذل��ك  وب��ع��د  املُ��ت��ع��دد،  اللم�ص  بخا�صية 

 الأمر خطوط اإنتاج الأجهزة الأخرى كجهاز 

"اآي بود تات�ص"، وجهاز "اآي باد".

وال�����ي�����وم، ت���ق���ود �����رشك����ات اأخ��������رى، م��ن��ه��ا: 

م��ب��ادرات  و"�صام�صونغ"  "مايكرو�صوفت" 

م��ارث��ون��ي��ة لب��ت��ك��ار اأ���ص��ط��ح ذك��ي��ة مب��ا يتجاوز 

اأن  اإىل  الأم���ر  ي�صل  وق��د  املحمولة،  الأج��ه��زة 

يكون احلائط يف حجرة اأحدنا �صا�صة امل�صتقبل، 

ال�صيارة  مقود  اأو  ال��ب��اب،  اأو  ال��ط��اول��ة،  وك��ذا 

الذي �صيتفاعل مع مل�صاتنا وقراءاتنا احليوية، 

ل��ي��ع��ر���ص ال��ع��دي��د م���ن امل��ع��ل��وم��ات والأخ���ب���ار 

واحلقائق املُتعلقة بحالتنا ال�صحية اأو املزاجية، 

وحينها �صيغدو العامل كله �صا�صة مل�ص كربى لنا.

خطوات نحو امل�ستقبل

امل�����ص��ت��ق��ب��ل، ظهرت  ن��ح��و  ويف خ��ط��وة ج��دي��دة 

املُ�صطحة  اللوحة  ذات  التفاعلية  ال�صا�صة  الآن 

كبرية احلجم  �صا�صة  )View Board(، وهي 

شركات عالمية تقود 

مبادرات البتكار 

أسطح ذكية تتجاوز 

األجهزة المحمولة

المساعد الكفي 

اإللكتروني ظهر عام 

1997 وحقق نجاحًا 
تسويقيًا باهراً
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الشاشات التفاعلية 

ذات اللوحة الُمسطحة 

خطوة جديدة 

نحو المستقبل

يمكن أن يكون 

الحائط والطاولة 

والباب شاشة 

في المستقبل

تعمل باللم�ص، وتكون مثالية لغرف الجتماعات 

لتقنية  امل�صرتكة، وُتعّد بدياًل  العمل  وم�صاحات 

اأجهزة العر�ص التقليدية اأو القدمية مع �صا�صة 

عالية اجلودة واإمكانية تو�صيل ُمدعمة وحلول 

برجمية مدجمة.

التفاعلية، هي احدى  ال�صا�صة  فاإن  واخت�صار، 

وتعترب  التفاعلية،  التعليمية  اللوحات  اأن��واع 

�صا�صة  بها  ك��ب��رية  اإل��ك��رتون��ي��ة  ع��ر���ص  �صا�صة 

مل�ص، وميكنها الو�صول اإىل امللفات الإلكرتونية 

والتعامل والتفاعل معها، وهي متثل يف حقيقة 

ميكنك  ك��ب��ري  ل��وح��ي"  "حا�صب  ج��ه��از  الأم����ر 

ا�صتخدامه للعر�ص اأو امل�صاركة مع الآخرين.

الرقمية  التقنية  هذه  من  اجلديد  اجليل  ويدعم 

ب��داأ  اإذ  م��ع��ًا،  الأ�صخا�ص  عمل  طريقة  حتويل 

يف  الآن  وال�رشكات  التجارية  الأع��م��ال  مديرو 

نتيجة  الجتماعات  قاعات  عن  فكرتهم  تغيري 

لمتالك هذه التقنيات، حيث ُت�صاعدك ال�صا�صات 

والعرو�ص  الجتماعات  اإدارة  على  التفاعلية 

التي  وال��راح��ة  احل��ري��ة  ت��وف��ري  م��ع  التقدميية 

يحتاجها فريق العمل لتقدمي اأف�صل ما لديه.

تلبية االحتياجات

الحتياجات  تلبية  التفاعلية  لل�صا�صات  وميكن 

وب�صكل  ب�صهولة  العمل احلالية  مل�صاحات  الكبرية 

نقطة مل�ص وزواي���ا   20 م��ن خ��الل  ج��م��ايل، وذل���ك 

دقة  بخيارات  تتمتع  اأنها  كما  عري�صة،  ُم�صاهدة 

روؤية ال� )4K( الفائقة اجلودة، بالإ�صافة اإىل ذلك 

لديها القدرة على تقدمي جتربة كتابة يدوية طبيعية 

والتعاون  التوا�صل  لدعم  مثالية  جتعلها  ُمذهلة 

بطرق مل تكن ممكنة من قبل يف قاعات الجتماعات.

برجمية ُمدجمة

مادية  مكونات  ال�صا�صات  اأن���واع  ك��ل  وتعترب 

اأي  اأو  الآيل،  احلا�صب  بجهاز  تو�صيلها  يتم 

اآخر لعر�ص املحتويات، وعادة ما تكون  جهاز 

برجمياتها بدائية، وحتى اأكرث اأجهزة العر�ص 

بال�صا�صات  برجمياتها  مقارنة  ميكن  ل  ذك��اًء 

كبرية  جمموعة  على  حتتوي  حيث  التفاعلية، 

 )V.Cast( م���ث���ل:  امل����دجم����ة،  ال����ربام����ج  م���ن 

والتي   ،)MyViewBoard(و  )Chrome(و

يتم تثبيتها م�صبقًا على جميع �صا�صات العر�ص، 

احلا�صب  بجهاز  التو�صيل  خيار  لديها  اأن  كما 

الآيل ال�صخ�صي، مما يجعلها مبثابة حا�صب اآيل 

�صخ�صي كامل الوظيفة بنظام "ويندوز".

اللوحة  ذات  التفاعلية  ال�����ص��ا���ص��ات  وت��ت��م��ي��ز 

وفقًا  مكان  اأي  اإىل  نقلها  ب�صهولة  املُ�صطحة 

و�صتكون  ع��م��ل��ك،  م�صاحة  نق�ص  اأو  ل��زي��ادة 

جاهزة للخدمة يف اأي موقع داخل املبنى.

امل�سادر:

لالإلكرتونيات"  "مينا-تك  مو�صوعة   •
https://www.mena-tech.com

"ف������ي������و�������ص������ون������ك"  م��������وق��������ع   •
 ل������ل�������������ص������ا�������ص������ات ال�����ت�����ف�����اع�����ل�����ي�����ة

https://www.viewsonic.com  

  تتميز ال�صا�صات التفاعلية ب�صهولة نقلها وجاهزة لال�صتخدام يف اأي موقع 
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النقد الثقايف 
وقراءة األنساق الثقافية العربية

إضافة للمشهد الثقافي العربي

عبداهلل  ال�سعودي،  االأدبي  للناقد  العربية"  الثقافية  االأن�ساق  وقراءة  الثقايف  "النقد  كتاب  ُيعّد 

الغذامي، اإ�سافة حقيقية اإىل امل�سهد النقدي والثقايف العربي.

وقد �سدر الكتاب عن املركز الثقايف العربي )الدار البي�ساء - بريوت(، وجاء يف �سبعة ف�سول، �سرح 

الكاتب يف االأول والثاين منها، اأهمية اإجراء حتويل يف املنظومة امل�سطلحية، ثّم تال ذلك 5 ف�سول، 

هي مبثابة الدر�س االإجرائي حول االأن�ساق العربية الثقافية التي تلب�ست بلبو�س اجلمال، وت�سربت 

عربه وبوا�سطته، مع �سفاعة الدر�س البالغي والنقدي لها باال�ستمرار والرت�سخ.

والنقد الثقايف يف هذا االإطار ال يرف�س االأنواع االأخرى من النقد، واإمنا يرف�س هيمنتها منفردة، 

اإذ يعني ذلك ق�سورًا يف الك�سف عن الكثري من العالمات الدالة يف �سياق الن�سو�س.

النقد األدبي أدى 

دوراً ُمهمًا في 

الوقوف على 

جماليات النصوص 

من 
المكتبة
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  الكاتب عبداهلل الغذامي  العمل تناول الأن�صاق العربية الثقافية التي تلب�صت بلبو�ص اجلمال

على  الوقوف  يف  ُمهمًا  دورًا  الأدب��ي  النقد  اأدى  لقد 

جماليات الن�صو�ص، ويف تدريبنا على تذوق اجلميل 

منها، ولكن على الرغم من ذلك، فقد اأوقع نف�صه يف 

حالة من العمى الثقايف عن العيوب الن�صقية املختبئة 

حتت عباءة هذا اجلمال، لتظل هذه العيوب تتنامى 

متو�صلة باجلمال ال�صعري والبالغي، حتى اأ�صبحت 

منوذجًا �صلوكيًا يتحكم فينا ذهنيًا وعمليًا، و�صارت 

مناذجنا الراقية بالغيًا من م�صادر اخللل الن�صقي.

ومبا اأن النقد الأدبي غري موؤهل لك�صف هذا اخللل 

مبوت  الغذامي  عبداهلل  دع��وة  كانت  فقد  الثقايف، 

ول  مكانه،  الثقايف  النقد  واإح��الل  الأدب���ي،  النقد 

واإمنا  الأدب��ي،  النقدي  املنجز  اإلغاء  بذلك  يق�صد 

ق��راءة اجلمال  اأداة يف  النقدية من  الأداة  حتويل 

اخلال�ص بالن�صو�ص وتربيره )ت�صويقه(، بغ�ّص 

النظر عن عيوبه الن�صقية، اإىل اأداة يف نقد اخلطاب 

اإجراء حتويل يف  اأن�صاقه، وهذا يقت�صي  وك�صف 

الف�صل  يف  املوؤلف  �رشحه  امل�صطلحية،  املنظومة 

يف  ا�صتعر�ص  اأن  بعد  ال��ك��ت��اب،  ه��ذا  م��ن  ال��ث��اين 

الف�صل الأول اجلهود النظرية التي ُت�صّكل خلفية 

علمية لتلك النظرية التي طرحها يف هذا العمل.

وجاءت ف�صول الكتاب ال��صبعة كما يلي:

• الف�صل الأول - ذاكرة املُ�صطلح:
الفكر  يف  الثقايف  النقد  مل�صطلح  التاأريخ  تناول 

ال��غ��رب��ي واأدب���ي���ات���ه، وك��ي��ف ب�����داأت درا����ص���ات 

الثقافات  نقد  اإىل  تطّورت  ثّم  الثقافية،  الظواهر 

ال�صتهالكية املُ�صيطرة على اجلماهري بفعل تطّور 

الهيمنة  على  والإعالم وقدرتها  الت�صال  اأدوات 

على الب�رش، واإعادة �صياغة وعيهم عن العامل.

• الف�صل الثاين - النظرية واملنهج:
التعريف  اأن  معتربًا  اأوًل،  للمفهوم  يوؤ�ص�ص 

املوؤ�ص�صاتي للنقد الثقايف الأدبي غري جمد، وهو 

تعريف ُيركز على اأن الأدبي هو اخلطاب الذي 

قررته املوؤ�ص�صة الثقافية، ح�صب ما توارثته من 

موا�صفات بالغية وجمالية قدمية وحديثة. 

اخرتاع   / النا�صخ  الن�صق   - الثالث  الف�صل   •
الفحل:

بالتو�صل  الثقايف  النقد  الف�صل نظرية  حلل هذا 

بالتطبيق الإجرائي. 

/ �صناعة  تزييف اخلطاب   - الرابع  الف�صل   •
الطاغية:

ب���ّن ك��ي��ف ي�����وؤدي ت��زي��ي��ف اخل���ط���اب، وت��غ��ري 

املنظومة الأخالقية، اإىل ظهور ن�صق خطابي له 

جانبان: م�صمر، و�رشيح جمايل.

• الف�صل اخلام�ص - اخرتاع ال�صمت / ن�صقية 
املعار�صة:

تناول جماليات ال�صمت التي تظهر يف الن�صو�ص، 

يف  عنه  امل�صكوت  اخلطاب  عن  تعبريًا  بو�صفها 

وجود �صلطة ما )ن�صقية املعار�صة(.

• الف�صل ال�صاد�ص - الن�صق املخاتل / اخلروج 
على املنت:

حت���دث ع��ن اجل���اح���ظ، ك��ن��م��وذج ل��ل��ح��دي��ث عن 

اجلانب امل�صمر ال�رشيح يف الن�صق الثقايف.

)ع��ودة  الأن�صاق  ���رشاع   - ال�صابع  الف�صل   •
الفحل / رجعية احلداثة(:

العربي  اخل��ط��اب  يف  الأن�����ص��اق  ����رشاع  ناق�ص 

املُ��ع��ا���رش، م��ن خ���الل ت��ق��دمي ع��الم��ات ثقافية، 

واأدوني�ص،  املالئكة،  ون��ازك  ال�صياب،  اأبرزها: 

كخطابات  متريرها  خ��الل  م��ن  ق��ب��اين،  ون���زار 

مع  وتتعار�ص  والطاغية،  الذات  متجد  �صمنية 

احلداثة، ثّم تنتج خطابات لعقالنية.
اأدب��ي  وناقد  اأك��ادمي��ي  هو  الغذامي،  اهلل  عبد 

يف  والنظرية  النقد  واأ�صتاذ  �صعودي،  وثقايف 

جامعة امللك �صعود بالريا�ص.

والثقايف  الأدبي  النادي  يف  للرئي�ص  نائبًا  عمل 

بجدة، حيث اأ�صهم يف �صياغة امل�رشوع الثقايف 

للنادي.

�صاحب م�رشوع يف النقد الثقايف، واآخر حول 

املراأة واللغة.

عن الكاتب

امل�سادر:

• بوابة ق�رش ال�صوق.
• َمغِر�ص: حمرك بحث اإخباري.
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صيام رمضانصيام رمضان
كيف يستعد له المصابون بأمراض حادة وُمزمنة؟

لل�سيام فوائد �سحية كثرية، فهو ُي�ساعد اجل�سم على التخل�س من اأي عنا�سر �سامة 

اأو ُم�سرة، ما يعمل على راحة اجلهاز اله�سمي وا�ستقراره.

لكن التغري املفاجئ الذي يطراأ على نظامنا الغذائي خالل فرتات ال�سوم، قد يت�سبَّب 

باأعرا�س �سلبية للبع�س، خ�سو�ساً اأ�سحاب االأمرا�س احلادة واملزمنة.

الطبيب  اإىل  الرجوع  دون  الف�سيل،  رم�سان  �سهر  يف  ي�سومون  املر�سى  من  وكثري 

املخت�س، االأمر الذي يوؤدي اإىل تفاقم الو�سع ال�سحي للبع�س، حيث يكون االمتناع 

الدقيقة،  ومواعيدها  مبعايريها  االأدوية  ذلك  يف  مبا  وال�سراب،  الطعام  تناول  عن 

�سعباً عليهم.

يتعاملون مع  الطب؟ وكيف  املر�سى من وجهة نظر  ال�سيام على هوؤالء  تاأثري  فما 

ال�سيام وفقاً حلالته ال�سحية.. هذا ما يجيب عليه التقرير التايل:

صحة

بقلم: د. اأمن بدير

الق�صم الطبي - دائرة ال�صحة 

وال�صالمة والبيئة

صوم المريض 

دون الرجوع للطبيب 

يؤدي لتفاقم 

وضعه الصحي 
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بعض مرضى 

الكبد والكلى 

يمكنهم الصيام بعد 

االستشارة الطبية

  التغري املفاجئ لنظامنا الغذائي قد يت�صبب ببع�ص الأعرا�ص ال�صلبية للمر�صى

ال�سكري وال�سوم

ي�����ص��اب الأ���ص��خ��ا���ص مب��ر���ص ال�����ص��ك��ري ع��ادة 

ع��ن��دم��ا ي�����زداد م�����ص��ت��وى ال�����ص��ك��ر يف ال����دم عن 

البنكريا�ص  قدرة  عدم  ب�صبب  الطبيعي،  املعدل 

ُي�صاعد  هرمون  وه��و  الأن�صولن،  اإف���راز  على 

ليحرقه  اخلاليا  اإىل  الدخول  على  "اجللوكوز" 

اجل�صم وينتج الطاقة التي يحتاجها.

اأقل  كمية  البنكريا�ص  يفرز  الأحيان  بع�ص  ويف 

مما هو مطلوب من الأن�صولن، اأو قد يكون هذا 

الأن�صولن املنتج ل يعمل ، ويجد مقاومة متنعه 

من حتريك "اجللوكوز" اإىل داخل اخللية.

بعد  عالية  الأن�صولن  م�صتويات  تكون  وعندما 

الزائد  "اجللوكوز"  تخزين  يتم  الطعام،  تناُول 

ح��ال  ويف  "جليكوجن"،  �صكل  ع��ل��ى  ال��ك��ب��د  يف 

ذلك  يكون  ما  وغالبًا  امل�صتويات،  هذه  انخفا�ص 

بن وجبات الطعام، يطلق الكبد "اجلليكوجن" 

يف جمرى الدم يف �صكل "جلوكوز"، مما يعمل على 

اإبقاء م�صتويات ال�صكر يف الدم �صمن نطاق جيد.

وبعد 8 �صاعات �صيام، يبداأ اجل�صم با�صتخدام 

"اجلليكوجن" املوجود يف الكبد لرفع  خمزون 

ن�صبة "اجللكوز " بالدم، واإذا كان املري�ص ياأخذ 

اأي اأدوية لل�صكري )اأقرا�ص اأو اأن�صولن( فمن 

م�صتوي  انخفا�ص  خلطر  يتعر�ص  اأن  املمكن 

للجفاف،  يتعر�ص  اأن  ميكن  كما  بالدم،  ال�صكر 

وهناك احتمال اأي�صًا لرتفاع م�صتويات ال�صكر 

الغنية  اأو  الد�صمة،  الإفطار  وجبات  بعد  بالدم 

باحللويات.

ج���دًا،  دق��ي��ق��ة  ب��ال��دم  ال�صكر  �صبط  عملية  اإن 

ف��رتات  ���ص��ي��ام  ال���ع���ادي  الإن�����ص��ان  وي�صتطيع 

اأك��رث،  ورمب��ا  �صاعة،   16 اإىل  ت�صل  ق��د  طويلة 

من  بالكبد  امل��وج��ود  امل��خ��زون  ا�صتخدام  ع��رب 

ال�صكر  م�صتوي  على  للحفاظ  "اجلليكوجن"، 

الطبيعي.

ذل��ك،  فعل  ي�صتطيع  ل  ال�صكري  مري�ص  اأم���ا 

�رشيع  ارت��ف��اع  اأو  انخفا�ص  اإىل  يتعر�ص  وق��د 

ال�رشوري  لذلك من  بالدم،  ال�صكر  م�صتوي  يف 

ا�صت�صارة الطبيب قبل �صيام �صهر رم�صان.

بع�ص احلالت  اأن  اإىل  تقارير طبية  ذهبت  وقد 

املر�صية يجب عليها عدم ال�صيام نهائيًا، ومنها 

لنخفا�ص  تعر�صوا  ال��ذي��ن  ال�صكري  مر�صى 

ال�صهور  خالل  بالدم  ال�صكر  م�صتوى  يف  �صديد 

نوبات  لأن  رم�صان،  ل�صهر  ال�صابقة  الثالثة 

من  تخف�ص  ال�صيام،  اأث��ن��اء  ال�صكر  انخفا�ص 

معدلت "اجللوكوز" الوا�صل للقلب، ما ُيعر�ص 

احتمالية حدوث هبوط  للخطر، جراء  املري�ص 

حاد يف الدورة الدموية.

وكذلك املر�صى الذين تعر�صوا لرتفاع م�صتوى 

ال�صكر يف الدم، وو�صل "الهيموجلوبن ال�صكري" 

اإىل اأكرث من 8 يف ال�صهور ال�صابقة لرم�صان، لأن 

ذلك يوؤدى اإىل حدوث جلطات يف: القلب، والدم، 

واملخ، نتيجة لزيادة اللزوجة بالدم.

اأي�صًا املر�صى  ومن بن املمنوعن من ال�صيام 

اخللل  واأ�صحاب  ع��ام��ًا،   75 ف��وق  ال�صن  كبار 

اإذ ميثل ال�صيام  الوظيفي يف القدرات الذهنية، 

خطورة على حياتهم.

مرضى االرتجاع 

المتوسط أو الشديد 

في صمامات القلب 

ال يمكنهم الصوم
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  ال�صيام ُي�صاعد اجل�صم على التخل�ص من العنا�رش ال�صامة واملُ�رشة

الف�سل الكلوي

الف�صل  يعانون  م��ن  اأي�صًا  ال�صيام  م��ن  ومينع 

الكلوي، اأو خلل كبري يف وظائف الكلى، ملا ي�صببه 

ال��دم،  لزوجة  وزي���ادة  للج�صم،  جفاف  من  ذل��ك 

وهو ما يوؤدي اإىل تدهور اأكرث يف وظائف الكلي.

ميكنهم  ل  واملزمن  احل��اد  الكبد  مر�صى  كذلك 

وخف�ص  امل��ي��اه،  م��ع��دلت  نق�ص  لأن  ال�صيام، 

العنا�رش الغذائية قد يدخلهم يف غيبوبة كبدية 

توؤدى للموت.

وهناك بع�ص حالت مر�صى ال�صكري، والكبد، 

الذين ميكنهم ال�صيام، وهم مر�صى  والكلى، 

ال�صكري من النوع الثاين الذي ل يعتمد على 

الأن�صولن، ومن يعانون من ارتفاع طفيف يف 

وظائف الكبد والكلى، لكن ال�صيام هنا يكون 

ب�رشوط، منها:

• ُمتابعة م�صتوى ال�صكر يف الدم خالل فرتات 

اإىل  ف���اإذا و���ص��ل  ي��وم��ي��ًا،  ث��الث م���رات  ال�صيام 

م�صتوى 70 درجة، لبد من الإفطار فورًا.

• اإجراء التحاليل ملتابعة وظائف الكبد والكلى 
اأيام من ال�صيام   10 قبل �صهر رم�صان، وبعد 

نقوم بعمل التحاليل مرة اأخرى، واإذا حدث اأي 

خلل لبد من الإفطار.

• ����رشب امل��ي��اه ب��درج��ة ك��ب��رية ب��ن الإف��ط��ار 
وال�صحور.

• عدم الإ�رشاف يف تناول احللويات والع�صائر 
واملياه الغازية.

• تاأخري ال�صحور بقدر الإمكان، ويف�صل تناول 
الأطعمة التي ت�صتغرق وقتًا طوياًل يف اله�صم، 

مثل الفول، مع تناول ثمرة فاكهة بعد ال�صحور.

اأي  حت��دث  ل  حتى  ُمتكررة،  حتاليل  اإج��راء   •
م�صاعفات.

اأمرا�س القلب

التعليمات  ات��ب��اع  القلب  مر�صى  على  يجب 

حياتهم  على  خطورة  حت��دث  ل  حتى  الطبية 

اأثناء ال�صيام.

وينق�صم مر�صى القلب اإىل عدة اأنواع، هي:

ال�صيق  اأو  ال�����ص��م��ام��ات  ارجت����اع  م��ر���ص��ى   •
الروماتيزمية  احلمى  ملر�ص  نتيجة  الب�صيط، 

لديهم،  منتظمة  ال��ق��ل��ب  ���رشب��ات  ت��ك��ون  مم��ن 

وهوؤلء ميكنهم ال�صيام �رشط البعد عن الإجهاد 

وعدم التعر�ص لدرجات احلرارة العالية، لعدم 

حدوث م�صاكل خطرية، واللتزام بنظام غذائي 

ال�صوائل مع  من  الكثرية  يتم من خالله �رشب 

وجبات خفيفة جدًا يف الإفطار، ثّم تكون الوجبة 

امتالء  عدم  مع  الع�صاء،  �صالة  بعد  الرئي�صية 

املعدة حتى ل يحدث اإجهاد للقلب.

ال�صديد  اأو  املتو�صط  الرجت���اع  مر�صى   •

انخفاض السكر 

بالدم يهدد 

بحدوث هبوط حاد 

في الدورة الدموية

مرضى النقرس والتهاب 

المفاصل "الروماتيزمية" 

من الحاالت المسموح 

لها  باإلفطار  

الصيام ينعكس 

إيجابيًا على مرضى 

"الروماتويد" والتهابات 
المفاصل واألوتار
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يمنع من الصيام 

المرضى كبار السن 

وأصحاب الخلل الوظيفي 

بالقدرات الذهنية

يفضل عدم صيام 

من أصيبوا بجلطات 

في األرجل حتى 

ال تنتقل إلى الرئة

وه���وؤلء  الأورط����ي،  اأو  امل���رتايل  ال�صمام  يف 

نق�ص  لأن  نهائيًا،  ال�صوم  عدم  عليهم  يجب 

انتظام  وع��دم  ال��دم،  تركز  ُي�صبب  ال�صوائل 

�رشبات القلب، مما قد يوؤدى اإىل هبوط حاد 

يف الدورة الدموية.

• م��ر���ص��ى ال��ذب��ح��ة غ���ري امل�����ص��ت��ق��رة اأو 
اجللطات يف ال�رشاين، فاإذا كانت اجللطة 

للمري�ص،  دعامات  تركيب  مّت  اأو  حديثة، 

هناك  ف���اإن  امل��ف��ت��وح،  ال��ق��ل��ب  عمليات  اأو 

ال�صيام،  حالة  يف  عليهم  �صديدة  خطورة 

جتميع  على  يعمل  ال�صوائل  نق�ص  لأن 

الدم،  لزوجة  وزي��ادة  الدموية  ال�صفائح 

وهو ما قد يت�صبب يف ان�صداد بال�رشاين 

اأو الدعامات، ولكن اإذا ا�صتقرت اجللطة، 

فيمكن بعد ثالثة �صهور من �صفاء املري�ص 

مع  لن�صاطه،  تدريجيًا  ويعود  ي�صوم  اأن 

الأدوية  وجرعات  املنا�صب،  الغذاء  اتباع 

بانتظام.

بجلطات  اأ�صيبوا  م��ن  �صيام  ع��دم  يف�صل   •
الرئة،  اإىل  تنتقل  اأن  ميكن  لأنها  الأرج���ل،  يف 

نق�ص  ح���دث  اإذا  امل��ف��اج��ئ،  امل����وت  وُت�����ص��ب��ب 

لل�صوائل يف اجل�صم.

حاالت اأخرى

لها  امل�صموح  الأخ���رى  احل��الت  بع�ص  وهناك 

يحدث  ل  حتى  رم�صان،  �صهر  خالل  بالإفطار 

النقر�ص  مر�صى  ومنها:  م�صاعفات،  اأي  لها 

متقاربة،  دوائ��ي��ة  جرعات  يتطلب  ال��ذي  احل��اد 

ويحتاج اإىل كمية كبرية وم�صتمرة من ال�صوائل 

الدم،  يف  "البوليك"  حم�ص  تركيز  ن�صبة  لتقليل 

الكلى،  يف  اإف����رازه  ط��ري��ق  ع��ن  منه  والتخل�ص 

حلم�ص  العايل  الرتكيز  م�صار  جتنب  واأي�صًا 

�صغط  ارتفاع  ُي�صبب  والذي  بالدم،  "اليوريك" 

الدم، ويعمل على تكوين ح�صى الكلى واحلالب.

وك������ذل������ك م����ر�����ص����ى ال����ت����ه����اب امل���ف���ا����ص���ل 

اإىل  اإن املري�ص يحتاج  "الروماتيزمية"، حيث 

تناول جرعات دوائية متقاربة عن طريق الفم 

يف مواعيد حُمددة للعالج وتخفيف الآلم

ينعك�ص  ال�صيام  ف��اإن  الآخ���ر،  اجل��ان��ب  على 

اإي���ج���اب���ي���ًا ع��ل��ى م��ر���ص��ى "ال���روم���ات���وي���د" 

ُيقلل  لأن���ه  والأوت�����ار،  املفا�صل  وال��ت��ه��اب��ات 

على  ُت�صاعد  ال��ت��ي  "الليزوزوم"،  م���ادة  م��ن 

ال��وق��ت يرفع  ن��ف�����ص  الل��ت��ه��اب، ويف  زي����ادة 

تقلل  وال��ت��ي  ب��ال��دم،  "الكورتيزول"  ن�صبة 

مادة  ويفرز  على  ُي�صاعد  اأن��ه  كما  اللتهاب، 

مما  "املورفن"،  ت�صبه  التي  "الأن��دورف��ن" 

ال�صباحي  التيب�ص  وُيح�صن  الآلم  ي�صكن 

يف  مرتفعة  تكون  التي  والنتفاخات  والأمل 

التهاب املفا�صل.

مرضى القلب عليهم 

اتباع التعليمات 

الطبية لتجنب الخطورة 

على حياتهم

  ميكن اأن يتعر�ص بع�ص املر�صى خلطر انخفا�ص ال�صكر بالدم واجلفاف خالل ال�صوم
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• ما �صبب اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
االقت�ساد  يف  االأ�سا�سي  الركن  هو  النفطي  القطاع 

الكويتي، وتعتمد عليه ميزانية البالد ب�سكل كبري، 

وهو يحقق الكثري من متطلبات اإثبات الذات، ومن 

ثّم فاإن االنتماء اإليه �سرف كبري الأي �سخ�س.

هذا  يف  املوجودة  العديدة  التحديات  ورغم 

التطّور  على  ُي�ساعد  به  العمل  اأن  اإال  القطاع، 

املهني واكت�ساب اخلربات.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالفًا بن طبيعة احلياة 
العملية والدرا�صة النظرية؟ 

• بطاقة تعارف.. من اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك 
العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

االإطفاء  �سباط  رئي�س  العنزي،  حجاب  بالل 

ومن�سق فريق االإنقاذ بدائرة االأمن واالإطفاء.

حا�سل على دبلوم اإطفاء من كلية خدمات االإطفاء 

 ،)Fire Service College – UK( بربيطانيا

دائماً  واأ�سعى  التخ�س�س  بهذا  كثريًا  واأفخر 

لتدعيمه بالدورات التدريبية.

• ماهي طبيعة العمل الذي توؤديه بال�رشكة؟
على  مبا�سر  ب�سكل  االإ�سراف  طبيعة عملي هي 

اإدارياً وفنياً،  رجال االإطفاء واالإنقاذ بال�سركة 

االإطفاء واالإنقاذ وحتقيق  قيادة رجال  وكذلك 

اال�ستجابة ال�سريعة حلاالت الطوارئ مب�سايف 

ميداين  عمل  وهو  املُختلفة،  ومرافقها  ال�سركة 

التدريب  وا�ستمرار  واحليطة  اليقظة  يتطلب 

والتطوير.

الدرا�سات  تتطابق  واالإنقاذ  االإطفاء  جمال  يف 

النظرية اإىل حد كبري مع الواقع العملي، حيث 

طريق  عن  جــاءت  الدرا�سات  هــذه  معظم  اإن 

رجــال  لتدريب  تدوينها  مّت  عملية  جتـــارب 

بدايتهم  لتكون  عليها،  اجلدد  واالإنقاذ  االإطفاء 

من حيث انتهى االآخرون. 

العديد  مار�ست  ال�سخ�سي  امل�ستوى  وعلى 

الواقع، وقد  اأر�س  النظرية على  من درا�ساتي 

حققت جناحات فعلية.

• ما اأهم التحديات التي تقابلها يف جمال العمل؟ 
وكيف تتغلب عليها؟

العمل على �سمان اجلاهزية املطلوبة ملجموعات 

رجال االإطفاء واالإنقاذ التي اأ�سرف عليها لتفادي 

الطوارئ،  اأوقــات  يف  الفادحة  اخل�سائر  وقوع 

واأكرب  اأهم  من  مفاجئة،  تكون  ما  عادة  والتي 

التحديات التي تواجهنا خالل العمل.

ويتم التغلب على هذا التحدي من خالل االإ�سراف 

بالل بالل 

العنزيالعنزي

اأحد  الزاوية  هذه  يف  ن�ست�سيف 

للتعرف  ال�سركة،  اأ�ــســرة  اأفـــراد 

ــه عـــن قـــــرب، واحلـــديـــث  ــي عــل

املهنية  اجلـــوانـــب  بــعــ�ــس  عــن 

وال�سخ�سية يف جتربته.

أطمح لتحقيق 

المزيد من التطّور 

على المستويين 

الشخصي والوظيفي

وجوه
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إنجازاتي الرياضية 

انعكست إيجابيًا 

على شخصيتي 

وقدراتي الذهنية 

• ما روؤيتك يف تطوير الذات؟
العلم  عن  البحث  عن  الفرد  يتوقف  اأال  يجب 

واالحتكاك  امل�ستمر  وبالتدريب  واملعرفة، 

�سيزيد  املُثمرة  والنقا�سات  اخلربات  باأ�سحاب 

ما  وهو  كفاءته،  من  ويرفع  معرفته  من  الفرد 

يحقق املق�سد االأ�سا�سي من مفهوم تطوير الذات.

• ما طموحاتك امل�صتقبلية؟
اأطمح لتحقيق املزيد من التطّور على امل�ستويني: 

اأف�سل  اإىل  اأ�سل  واأن  والوظيفي،  ال�سخ�سي، 

االإطفاء،  جمال  يف  واالإدارية  الفنية  امل�ستويات 

واأخلق ن�سقاً جديدًا لدى جمموعات رجال االإطفاء 

بال�سركة ُيحقق اأعلى معدالت اال�ستجابة، واأقل 

يف  الكفاءة  م�ستويات  واأعلى  و�سول،  وقت 

التعامل مع احلرائق واحلوادث املختلفة.

• ما هواياتك، وهل حتر�ص على ممار�صتها؟
يف  اجليد  االأداء  اأن  العلمية  الدرا�سات  اأثبتت 

الوظائف احل�سا�سة يتطلب �سفاء الذهن، وهو 

والريا�سة  الهوايات  مُمار�سة  عرب  يتحقق  ما 

ب�سكل دوري، فلكل فرد هواية اأو ريا�سة مييل 

اإليها، وممار�سة هذه الهواية حتقق له ال�سالم 

النف�سي وتخرج طاقته ال�سلبية.

االأر�سي،  التن�س  ريا�سة  اأهوى  يل،  وبالن�سبة 

واملُعدات،  لالأفراد  احلثيثة  واملتابعة  اليومي 

الـــدورات  بــجــداول  الكامل  ــزام  ــت االل و�سمان 

التدريبية، ومواعيد التمرينات امليدانية.

• هل ت�صعر اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟
اإنه  حيث  متاماً،  ميويل  ينا�سب  عملي  نعم، 

ُي�سبع رغبتي يف االإجناز وتطوير ذاتي، واأ�سعر 

من خالل عملي اأن لدي هدفاً على قدر كبري من 

االأهمية يجب الو�سول اإليه.

ال��ت��ي حققتها يف جمال  الإجن����ازات  اأه���م  م��ا   •
العمل؟

وممتلكات  زمالئي  اأروح  على  احلفاظ  ميثل 

اأهم اإجناز بالن�سبة  ال�سركة والقطاع النفطي 

جناحي  وب�سبب  اهلل،  من  وبتوفيق  يل، 

املكانة  اإىل  و�سلت  املُهمة  هذه  حتقيق  يف 

الوظيفية احلالية. 

  ريا�صة التن�ص الأر�صي من هوايات بالل

امل�ستمرة  ممار�ستها  خالل  من  حققت  وقد 

م�ستويات عالية يف االأداء.

اإال  العمل،  باأمور  الدائم  �سبه  ان�سغايل  ورغم 

اأنني اأحر�س على ممار�ستها يف اأوقات الفراغ.

اإجن����از يف جم���ال مم��ار���ص��ة  اأي  ه��ل ح��ق��ق��ت   •
الهواية؟ وما هو؟

النادي  فريق  مع  البطوالت  من  العديد  حققت 

هذه  انعك�ست  وقــد  لع�سويته،  اأنتمي  ــذي  ال

واأثــرت  �سخ�سيتي،  على  كثريًا  االإجنـــازات 

اإيجاباً يف قدراتي الذهنية واال�ستيعابية. 

• كيف توفق بن ممار�صة الهواية والعمل؟
نهاية  عطالت  خالل  بانتظام  هوايتي  اأمار�س 

بعد  م�ساًء  اأمار�سها  العمل  اأيام  ويف  االأ�سبوع، 

اأ�سلوب  وهو  الر�سمي،  الدوام  �ساعات  انتهاء 

�ساعات  تنظيم  يف  و�ساهم  عليه،  اعتدت  منظم 

يومي ب�سكل عام.

أهوى رياضة 

التنس األرضي 

وحققت العديد 

من البطوالت فيها 
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هل تعلم ؟ 
اأن ال�سناجب التي تقوم بتخبئة المك�سرات  	

ال تتذكر �سوى اأماكن 26 % منها.

اأن مادة االألما�س، هي اأ�سلب مادة كونية  	
معروفة حتى االآن.

اأن منغوليا، هي اأقل البالد كثافة �ُسكانية في  	
العالم.

معلومات عامة
يبلغ حجم �سغير االإخطبوط عند والدته حجم حبة  	

البازالء تقريبًا.

يمكن اأن ت�سل اأكبر زهرة في العالم اإلى حجم اإطار  	
�سيارة.

بحيرة "كريتر" الموجودة في والية اأوريغون، هي اأعمق  	
بحيرة بالواليات المتحدة.

من الكويت
بيت ال�سدو: هو بيت تراثي كويتي بني عام 1936، وعندما 

ا�ستراه يو�سف المرزوق، قام بهدمه واإعادة بنائه ليكون اأول بيت 
مبني من االأ�سمنت الُم�سلح في الكويت.

�سار �سمن البيوت التي تملكتها الدولة خالل ال�ستينيات من القرن 
الما�سي للحفاظ على بع�س المباني القديمة.

شخصيات
اإد�سون اأرانتي�س دو نا�سيمنتو )بيليه(:

العب كرة قدم برازيلي معتزل، ا�ستطاع الفوز ببطولة كاأ�س العالم لكرة القدم 3 مرات مع منتخب بالده اأعوام: 1958 و1962 
و1970، وهو الالعب الوحيد في العالم الذي حقق هذا االإنجاز، وهو اأي�سًا الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بر�سيد 77 هدفًا في 

92 مباراة.

ولد في اأكتوبر 1940 بمدينة تري�س كاراكو�س في البرازيل، وبداأ م�سيرته الكروية مع نادي "�سانتو�س" وهو بعمر الـ 15، ولعب مع 
منتخب بالده بعمر الـ 16، واأعلن اعتزاله كرة القدم عام 1977.

ا�ستطاع خالل م�سيرته ت�سجيل 1281 هدفًا في 1363 مباراة، بما في ذلك المباريات الودية الغير الر�سمية، وهو بذلك اأكثر من �سجل 
اأهـــدافـًا في تاريخ كرة القدم، وتّم اإدراج الرقم في مو�سوعة "غيني�س" لالأرقام القيا�سية.

كلمات
قناعتك ن�سف �سعادتك. 	

العلم بالعقل خير من الجواهر على الج�سد. 	

اعط حبك الأمراأتك، و�سرك لوالدتك. 	
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حفاًل  	 ال�سركة  في  العالمي  الت�سويق  دائرة  اأقامت 
ال�سركة،  �سيافة  دار  في  باقي  محمد  لل�سيد  وداعيًا 
بح�سور رئي�س مجل�س االإدارة والع�سو المنتدب اأحمد 

عبد المح�سن المطير.

الوطنية: عدد نوفمبر 1977

الوطنية: عدد دي�سمبر 1977

في  	 عام  م�سرف  وظيفة  اإلى  ك�ساب  اإبراهيم  ترقية 
اأق�سام  عن  م�سوؤواًل  لي�سبح  الموظفين،  �سوؤون  اإدارة 

�سوؤون الموظفين في الكويت وال�سعيبة ولندن.
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