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مقدمة:
بيئتنا هي الفضاء الذي نعيش في حضنه منذ الوالدة ،بل وحتى قبل الوالدة ،إلى نهاية
العمر ،هي األرض ،الهواء ،البحر ،الزهر ،والشجر ،والحيوان األليف مع األسرة الطائر الذي
يشجينا بألحانه كل صباح ،هي نبع الماء الرقراق الذي نشرب ماءه العذب وهي الثمار
والخضروات التي نعيش عليها .كل ه��ذه وأشياء أخ��رى كثيرة هي عناصر البيئة التي
تشكل طعامنا وشرابنا والجمال الذي يغذي أرواحنا وااللهام الذي يحفز عقولنا والسعادة
التي تظلل حياتنا إنها نعمة الخالق عز وجل المسخرة لنا.
إذا أفسدناها نكون قد أفسدنا حياتنا وإذا حافظنا على نظافتها نكون قد
ضمنا نعمة ال حدود لها ومصدراً للسعادة ال ينضب.
ال��زه��رة كيان ب��ريء قصيرة العمر تشع الجمال ف��ي الكون
وتلهم الفن والخيال وتنشر العطر والشذى في كل مكان
بدون مقابل وال تطلب شيئ ًا سوى المحافظة على عطرها،
ولونها وحياتها ،لكن االنسان ال يهبها ما تهبه وال يجزيها
بما تحسن إليه ،فهو يفتك بها بال هوادة ويدمرها بال خجل
ويعاقبها بقسوة مخيفة.
ه��ذه األق��ص��وص��ة الموجهة إل��ى األط��ف��ال بعمر ال��زه��ور تفتح
أعينهم على أهمية البيئة بكل عناصرها من خ�لال ح��وار بين طائر
الهدهد الجميل والزهور البرية التي تسبغ على أرضنا ومحيطنا الجمال
والروعة.
وهي بداية لطريق طويل اعتمدته شركة البترول الوطنية الكويتية.
وس���وف ت��واص��ل السير فيه ضمن ج��ه��وده��ا ال��ت��ي ال تتوقف لنشر
الوعي البيئي في المجتمع والتنبيه إلى أهمية حماية بيئتنا والحياة البرية في بلدنا.
بيئتنا هي حياتنا فلنتعلم كيف نحميها من أجلنا ومن أجل أطفالنا.

شركة البترول الوطنية الكويتية
دائرة العالقات العامة اإلعالم
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ُ
عي�ش يف ْ
احل َي َ
حب َ
اط ِمئْ ِنانٍ
اةَ ..ي
غري ُي ُّ
ا ْل ُه ْد ُه ُد َّ
ال�ص ُ
و أَ� ْم ٍن َو َ�س اَل ٍم.
ط ْي ٌ
ا�س ُم ُه َه ْد ُهودَ ،ل ِ
ب..
م ُب ْو ٌ
ف حَ ْ
ْ
ر ُ
�ص ْو ُت ُه َج ِم ْي ٌل.
ِي�ش ُه َح ِر ْي ٌر�َ ..ش ْك ُل ُه َب ِد ْي ٌعَ ..
اء.
ُح ُ
ال�س ِم ُ
دود ُه َّ
َيطيرْ ُ ِم ْن َمكانٍ �إلى َمكانٍ ِب َر َ�ش ٍ
اقة.
ث َع ْن رِزْ ِق ِه ِبن َ
َي ْب َح ُ
َ�ش ٍ
جه َد ُه
ا�س ٍةَ ،ي ْب ُذ ُل ْ
اط َو َح َم َ
إ�صا ٍر.
ِب َج ٍّد و� رْ َ
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َع َ
لعب..
ا�ش ا ْل ُه ْد ُه ُد َه ْد ُهود َ�س ِع ْيد ًا َي ُ
لهو و َي َ
�ض ْي ُم ْع َ
ظ َم َوق ِت ِه ِب َع َم ٍل َن ِ
و َي ْق ِ
اف ٍع ،فال َي ْ�ش ُع ُر
اق َو اَل ِبالت ََّعب.
إره ِ
بال َ
َف ْو َق ا ْل َّ�ش َج ِر َي ْ�ش ُد ْو َو َي ْط َرب..
الَلحْ َ ان..
الطبيع َة � ْأج َم َل ْ أ
ُي ْ�س ِم ُع
َ
(ه ْد َه َد ٌة) َخ ِف َ
�ص ْو ُ
يفة..
ت ا ْل ُه ْد ُه ِد َ
َ
الط ِب ْي َع ُة َي ْغ ِم ُر َها َ
ِعنْ َد َما َت ْ�س َم ُع َها َّ
الف َرح..
�شب..
ُث َّم َي ْذ َه ُ
ب ِعنْ َد الن َّْب ِعَ ..م ً
اء َي رْ َ
اله ْد ُه ُد..
َغنَّى ُ

اله ْد ُه ُد..
طار ُ
َ
ُّ
�ض َل ُه َم ْل َعب.
كل ال ْأر ِ
6
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ال�ص ِغيرْ ُ َي ِع ْي ُ
�ش فيِ َم ْو ِ
يت َُّد �إ َلى
ط ٍن َب ِد ٍ
ُ
اله ْد ُ
يع ،مَ ْ
هد َّ
ال�س َما ِء.
َّ

اج ُه َق َم ٌر..
�سرِ َ ُ
ر ُ
�ضياء..
ِي�ش ُه
ٌ

ي َو َع َ
اء.
ِ�ش َع ُ
ط ٌ
ار ٌهُ :ع َم ٌل َو َخ رْ ٌ
ب َو َع ْط ٍ
ف َو َحنَانٍ .
َر َّبتْ ُه � ُّأم ُه ِب ُح ٍّ
عمته �أَ
امِ ..م ْن ِّ
ألوانِ .
طايب
� ْأط
ُ
َ
َ
كل ال ْأ�شكالِ َوال َ
الطع َ
ِ
هم َ
وكان أ� ُبو ُه ال َيبتعد ْ
حميه
ميلَ ،ي
اجل ِ
عن بي ِت ُ
َ
ألعاب َ
ميلة املُ َ�س ِّلية،
اجل
َو َيرعا ُه ..و ُي ْح�ضرِ ُ َل ُه ال
َ
برحالت مُم ٍ
ٍ
تعة مفيدة..
وي� ُأخذ ُه
ْ
فكانت َح َيا ُته َ�سالم ًا َو� َأمان ًاَ ..و َف َرح ًا َو�سرُ ُ ْور ًا.
8
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ال�س َف َر.
غري ُي ِح ُّ
ا ْل ُه ْد ُه ُد َّ
ال�ص ُ
ب َّ
ٍ
قيودِ ..بال ُح ُدود..
طري ِبال
ُي ِح ُّ
ب � ْأن َي َ
َّ�س َماتُ ،ي َعا ِن ُق َ
ُي َح ِّل ُق يف ال َآفاقُ ،ي َر ِ
الف َ
اء..
اق ُ
�ص الن َ
�ض َ
ال�ص َو َر.
الر ِ
حب َيت� َّأم ُل ُّ
ِم ْن ا ْل ُع اَل َّ
ب ٌ
ُي َر ِ
اجل َب َ
ا�ضَ ..و َّ
والر َي َ
ال
اق ُ
الغ ُي ْو َم َو ِ
ِّ
كل َما فيِ
�ض ِم ْن َج َمالٍ َو َب َها ٍء َو ِ
�ض َيا ٍء..
ال ْأر ِ
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الب ْح َر ..والن َّْه َر واملَ َ
ط َر..
ري ُي ِح ُ
ا ْل ُه ْد ُه ُد َّ
ال�ص ِغ ُ
ب َ
َّ
وال�ش َج َر..
ب
والع ْ�ش َ
ُ

غري طا ِئ ٌر ُم ِ
ب � َّأم ُه َو�أَ َباْ ُه..
ط ْي ٌعُ ..ي ِح ُّ
ا ْل ُه ْد ُه ُد َّ
ال�ص ُ
َي ْ�س َم ُع َك اَل َم ُه َما َف اَل ُي ْغ ِ
�ض ُب ُه َما..
بَ ..ي َت� َّأم ُل املَكَ َ
َي ِ
ان..
اح َو َق ْب َل ا ْل ُغ ُر ْو ِ
�ص َب ِ
ري فيِ ا ْل َّ
ط ُ

َي َت�أَ َّم ُل الزَّ َم َ
ان..

طيرْ َ حَ ْ
ب أ�َ ْن َي ِ
ت َ
ت َ
�ض ْو ِء ا ْل َق َم ِر..
وفيِ ْ ال َّل ْي ِل �أَ ْي�ض ًا ُي ِح ُّ
َ
�ضا ِءُ ..ي ِ
الف َ
ط ْي َل الت� ٌّأم َل والتفكٌّ ر..
َ ُي َح ِّل َق فيِ
12
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الو ِ
ادي..
ار ُ
اله ْد ُه ُد َي ْو َم ًا َن ْح َو َ
َط َ
ت َ�ش ٍ
�ص ْو ٍ
اد..
َر َ
اح ُي َغنِّ ْي ِب َ
َ�س ِم َع ُمن ٍ
َاد..
َك َ
ان ُي ِ
ناديُ :ه ْد ُهدُ ..ه ْد ُهد ..يا َه ْد ُه ْود!
اله ْد ُهدَ :م ْن ذا الذي َين ِ
َادي؟
�صاح ُ
َ

َ
َ
ال�ص ْو ُ
ان؟
قال َّ
ت� :أ َنا ُهنَا ..أ� َنا ُهنَا� ..ألاَ َت َر يِ

اد َو َن َ
َن َ
ام ُه..
ظ َر ا ْل ُه ْد ُه ُد َخ ْل َفهُ ..ث َّم َع َ
ظ َر �أَ َم َ
ِ
ال�ص ْو ُ
ان!».
ت؟ َم ْن َن َ
«م ْن � ْأي َن ي� َأتي َه َذا َّ
اد يِ
14
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َب َح َ
ث ا ْل ُه ْد ُه ُد َح َوا َل ْي ِه..
ار ُي َفكِّ ُر ِب َق ْولِ �أَ ِب ْي ِه:
َ
�ص َ
اذ ْرَ ..ح ِ
«ح ِ
اذ ْر َ -يا َو َل ِدي ْ � -أن َت ْد ُن َو ِم ْن َ�ش ْي ٍء ال
َ
َت ْع َل ُم َم ِ
ا�ض ْي ِه»..
َ
«ق ْد َيكُ ْو ُن �شرِ َ اك ًا� ..أو َف َّخ ًاَ ..م ْن َي ْدرِي َما ِف ْيه؟
�ص َف ِ
احل َذ ُر يا ولدي ِم ْن ِ
َ
ات ا ْل َّذ ِك ِّي ا ْل َّن ِب ْي ِه».
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ُي َّث ِب ُ
اله ْد ُه ُد َن ْف َ�س ُه فيِ ْ ا ْل َه َوا ِءَ ..ك� َّأن ُه ِن�سرْ ٌ َ ،ملِ ُك
ت ُ
َ
الف َ
�ضا ِء..
َاح ْي ِهَ ..ت�أَ ْر َج َح ُم َت�أَ ِهب ًا ِب َح َذ ٍرُ ،م رَت ِ
َح ِّر ُ
َقب ًا
ك َجن َ
واج َه ِة � ِّأي َخ َ
ط ٍر..
لمِ ُ َ
ال�ص ْو ِ
�ص ِ
�ص ْو ِته « :أَ� ْي َن َ أ� ْن َ
ت؟
اح َ
�ص َ
ت َيا َ
اح ِب َ�أ ْع َلى َ
َ
ب َّ
ا ِ ْظهِ ْر َن ْف َ�س َك َحتَّى �أَ َر َ
اك».
«ل َت ْخ َ
�ش ُّ
ال�ص ْو ِ
�ص ِ
ور �أَ َم ِ
اَ ْ
ت
اح َ
امي َيا َ
ب َّ
الظ ُه َ
اجل ِم ْي ِل ،أَ� ْق ِب ْلَ ..ع َل ْي َك ْ أَ
ال َم َ
َ
ان».
18
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ت خُ ْ
�ص ْو ُ
َو ْ
م َت ِنق ًاُ ..مت ََق ِّطع ًا..
من َب ِع ْي ٍد َعاْ َد ا ْل َّ
َ
« أ� َنا ُهنَا� ..أَ َنا ُهنَا ..اُ ْن ُ
ان ..أَ� َناْ
ظ ْر َن ْحوِ ْي� ..أ اَل َت َر يِ
الزَّ ْه ُر ال ْأ�ص َفر».
َج َ
اله ْد ُه َد بب�رصه..
ال ُ
حَ ْ
ت َّ
ب املَا ِءَ ،ب نْ َ
ت َ
ب..
ال�ش َج ِرُ ،ق ْر َ
الع ْ�ش ِ
ي ُ
َن َ
�س يِف
ظ َر ُ
اله ْد ُه ُد َف َل ْم َي َر ِ�س َوى زَ ْه ٍر َذا ِب ٍلَ ..ل ْي َ
احل َي َ
َو ْجهِ ِه َ
اة التي َي ْع ِر ُف َها..
20
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َب ا ْل ُه ْد ُه ُد أَ� ْك رَثُ ،ث َّم َ�س�أَ َل:
ا ِ ْق رَت َ
ف أَ� َّن َك ز ِْين َُة ا أَ
“ماْ ِب َك �أَ ُّي َها الزَّ ْه ُر َح ِز ْين ًا؟ �أَ ْع ِر ُ
ل َم ِ
اك ِن
َ
ال ُق ْو ُلَ ،م َ
َوا ْلب�ساتني َو حْ ُ
ؤ�س َيا
الب� ِ
اذا َج َرى َل َك؟ َما ُك ُّل ُه َذا ُ
�ص ِد ِ
يقي!”.
َ
افت ُم ْر َت ِع ً
“ك ْي َ
وت َخ ِ
َق َ
�ص ٍ
�شَ :
ف اَ ْ
ل �أَ ْحزَ ُن
ال الزَّ ْه ُر ِب َ
و أ� َنا �أَ ُم ْو ُ
ت َّ
كل يوم مئة مرة� ..أَلاَ َت َرى َك ْم � ْأ�ص َب َح
ال؟ َو َها َن ْح ُن مَ َ
َع َد ُدنا قلي ً
ن ْو ُ
ت �سرِ ِ ْيع ًا”..
ت ا أَ
لزْ َهاْ ُر َح ِد ْي َث َها َقا ِئ َل ًة“ :اُ ْن ُ
َو َتا َب َع ِ
اله ْد ُه ُد
ظ ْر �أَ ُّي َها ُ
اجل ِم ْي ُل َك ْي َ
ف أَ� ْ�ص َب َح َحا ُلنَاَ ..ب ْع َد �أَ ْن َ أ� ْن َهكَ نَا ال َّت َل ُّو ُ
َ
ث،
َحتَّى َ
�ص ِ
الف َر َ
ا�شات مَ ْ
ري
عب معنا..
عد َت ْل ُ
َ
ل َت ْ
والع َ
اف ُ
و�س َ
وم ِ
ْابت ََع َد ْ
اها..
ت َعنَّا َف َل ْم َن ُع ْد َن
يق َ
�ص ْو َت َها ُ
ُ
�سمع َ
�صا َبنَا ُ
احل ْز ُن َواملَ َر ُ
�ض.
ف�أَ َ
22
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َن َ
�ص ْم ٍ
ت..
ظ َر ُ
اله ْد ُه ُد فيِ ْ َ
اح ُي َف ِك ُر َو ُي َف ِك ُر..
َو َر َ

اء
“ما َ�س َب ُ
ُث َّم َ�س�أَ َلَ :
ب َه َذا � َّأيت َُها الزُّ ُه ْو ُر َّ
ال�ص ْف َر ُ
َّ
ال�ش ِ
ب؟”.
ال�س َب ِ
بي ِن ْي َع ِن َّ
اح َب ُة� ..أَ ْخ رِ ْ

ت الزُّ ُه ْو ُر َو ِه َي َت ْب ِك ْي“ :اُ ْن ُ
َقا َل ِ
ظ ْر ِ�إ َلى َه َذ ْا ال�سحاب
الو ِ
اد ْيَ ..ي ْح ِم ُل فيِ َما ِئ ِه َك ِثيرْ ًا ِم َن الأَ�ضرْ َ ْارِ..
َف ْو َق َ
ت ِ
َم ْع أَ� َّننَا َننْ ت ِ
بَ ،ل ِك ْن ِعنْ َد َما مُ ْ
ط ُر
ال�ص رْ ِ
َظ ُر المْ َاْ َء ِب َفار ِِغ َّ
طيرْ َ ِة؛ َي ْخ َتلِ ُ
ال�س َحا َب ُة املَ ِ
اله َوا ِء املُ ْم َتلِى ِء
ط َما ؤُ� َها ِب َ
َّ

وم”..
ال�س ُم ِ
ِب ُّ
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مَ ْ
وم..
ل َي ْف َه ْم َه ُد ُه ْو ٌد َما َ�س َب َ
ال�س ُم ِ
ب ُّ

ب ْت ُه ا أَ
يار ِ
�ص ِ
ات
ار َع ْن َم َ
لزْ َه ُ
ال�س َ
َف�أَ ْخ رَ َ
ادر َِها ومنها َّ
�ش ْو ِ
ثري ِةَ ،و َب ْع ُ
ال�سلاَ َم ِة
�ض َها لاَ َتكُ ْو ُن ُم ْلت َِز َم ًة ِب رُ ُ
الكَ َ
ط َّ

ِ
يئية..
ا ْل ِب
ت ُ
�ص ِ
ث
�صا ِن ِع ا َّل ِتي لاَ َت ْك رَ ِ
اد ِر �أَ ْي�ض ًا ِز َي َ
اد ُة َع َد ِد املَ َ
َو ِم َن المْ َ َ
ان ِب َع ِ
ام من َم َد ِ
ِب ْ
اخ ِن َها َف اَل ُت َعالِ ُج َذلِ َك
اث ُّ
ال�س ِّ
الد َخانِ َّ
ائل َ
احل ِدي َث ِة..
الو َ�س ِ
ِب َ
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ت ْ أَ
َكا َن ِ
�ص ُ
ت بحزن
ار ُتتَا ِب ُع َح ِدي َث َها َو ُ
اله ْد ُه ُد َينْ ُ
الزْ َه ُ
ام:
واه ِت َم ٍ
ْ
ف ِب َد ْف ِن خُ َ
م َّل َف ِ
ل َ�س ِ
الب ْع َ
ات
�ض َيا َه ْد ُه ْود َي ُق ْو ُم لِ َْ أ
“ ِ�إ َّن َ
انع يف �أَ َم َ
الب ْح ِر � َأو
اكن غ ِ
�ص ِ
�ص ِح َ
ري َ
املَ َ
َ
يح ٍة � ْأو َي ْر ِم ْي َها فيِ
يِ ْ
الر َقا َب ِة”.
ف املَ َجارِي َب ِعيد ًا َع ِن ِّ
ت الزُّ ُه ْو ُر َع ِن الْكَ لاَ ِم لِ َت ْلت َِق َ
َو ُهنَا َت َو َّق َف ِ
ا�سها
ط �أَ ْن َف َ
اق َو ِ
لإ ْر َه ُ
اد َق َل ُق
�ض ْي ُق الن ََّف ِ
�سَ ..فازْ َد َ
َب ْع َد أَ� ْن �أنهكها ا ِ
ا ْل ُه ْد ُه ِد َع َل ْي َهاُ ..ث َّم َقا َل ْ
ت:
يار ِ
ار ِ
اح رَت ُ
ب
“و ِم َن ْ أ
الَ ْ�س َب ِ
ات ِب َ�س َب ِ
َ
اب أَ� ْي�ض ًا؛ ْ
ال�س َ
َاق � َإط َ
ات َّ
ال ْإه َمالِ َو َخ ْز ِن َها ِب َ
ط ِريقة َغيرْ ِ ِ
�ص ِح َّي ٍة َو اَل َ�سلِ ْي َم ٍة� ..أَ َّماْ
َك رْ َ
دوير َهاْ ِب َ
ث ُة النِّ فا َي ِ
مي ٍة
ات التِّ ي لاَ َيتم َت
ط ِر ْي َق ِة َع ْل ِّ
ُ
بى”..
�ص ِح َ
َ
يح ٍة َف ُم ْ�ش ِك َل ٌة ُك رْ َ
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َك َ
َم ُع �إِ َلى ِّ
ان َه ْد ُه ْود َي ْ�ست ِ
ام..
اه ِت َم ٍ
كل َذلِ َك ِب ْ
ب ِم َن َ
يع،
م ُب ْو ٌ
اجل ِم ِ
ب ْت ُه الزُّ ُه ْو ُر ِب� َّأن ُه َطا ِئ ٌر حَ ْ
َف�أَ ْخ رَ َ

ي َ
و� َّأن َها لاَ َت ْ�ست ِ
يع َّ
ان َوالت ُ
َّنقل ِم ْث َل ُه ،و أ�َ َّن َع َل ْي ِه
َط ُ
الط رَ َ
ً
اع َد ِت َها يِف َح ِّل
ب
ُمهِ َّم ًة
خطرية َي ِج ُ
القيام ِب َها لمِ ُ َ�س َ
ُ

اكلِ َها َحتَّى لاَ ْ َي ِت َّم َ
َم َ�ش ِ
الق َ
اء َع َل ْي َها ِن َها ِئ ّي ًا.
�ض ُ
ل َيكُ ْن َي ْع ِر ُ
ي مَ ْ
الُ ُم ْو ُرَ ..و مَ ْ
ل
ف ُك َّل َه ِذ ِه ْ أ
ُ
اله ْد ُه ُد َّ
ال�ص ِغ رْ ُ
َيكُ ْن ُي ْدر ُ
ري َها َع َلى َح َيا ِة الزُّ ُه ْورِ..
ِك َم َدى َت�أْ ِث ِ

اء َّ
ال�ش ِ
اح َب ُة
َل ِكن َُّه ِعنْ َد َما َ�س ِم َع َماْ َقا َلتْ ُه الزُّ ُه ْو ُر َّ
ال�ص ْف َر ُ
ي ًةَ ،و َ�أ َّن َع َل ْي ِه ُمهِ َّم ٍ
ات
�أَ ْد َر َك � َّأن َع َل ْي ِه َم ْ�س�ؤُ ْولِ َّي ًة َك ِب رْ َ
ب ِ
ام ِب َها..
َع ِد ْي َد ًة َي ِج ُ
الق َي ُ
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�ص ِد ْي َقا ِته الزُّ ُه ْو َر ِب�أَ َّن ُه َ�س ْو َ
ف ُي ِ
�ساع ُدها
ب ُ
اله ْد ُه ُد َ
�أَ ْخ رَ َ
و ُيكَ ِ
ال َح َيا ِت ِه ِم ْن �أَ ْجلِ َها وِ ِم ْن أَ� ْج ِل َّ
اف ُح َط َو َ
الط ِب ْي َع ِة

َ
اجل ِم ْي َل ِة ا َّلتِّ ي ُي ِح ُب َها.

اء ُه ُّ
الط ُي ْو َر
َو َع َلى ا ْل َف ْو ِر َن َ
ادى ُ
اله ْد ُه ُد َّ
ي� ْأ�ص ِد َق َ
ال�ص ِغ رْ ُ

ظ ِ
ال�ص ْف َرا ِء َو َتنْ ِ
يف ا ْل ُب ْ�ستَانِ ا َّل ِذي
لمِ ُ َ�س َ
اع َد ِة الزُّ ُه ْو ِر َّ
ثات ا َّل ِتي َع َلى ا أَ
َت ِع ُ
ي�ش ِف ْي ِه َو ِ�إزَ ا َل ِة املُ َلوِ ْ
�ضَ ..و َن ْق ِل
ل ْر ِ
َّظ َ
المْ ِ َيا ِه الن ِ
يف ِة لِ ِ�س َقا َي ِت َها..

ور َ
اجت ََم َع ِ
ت ُّ
وق َّر َر ْ
ت �أَ ْن َتنْ َق َل ُم ْ�ش ِك َل ِة الزُّ ُهو ِر
ْ
الط ُي ُ
و�س الأَ ْخطا ِر ا َّل ِتي
َّ
ال�ص ْف َرا ِء �إِ َلى ُك ِّل َمكَ انٍ لِت َُد ُق َناْ ُق َ
بيعتُنا َّ
اجل ِمي َل ُة َوزُ
		
يع ُة
هور َنا ا َّل َب ِد َ
ُت َه ِّد ُد َط َ
ُ

...
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لون
ِّ
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امتحن
ذكاءك

ب نْ ََي ال َرّ�سمني عَ�شر ُة اختالفاتٍ
خم�س َدقَائقٍ
االخْ تالفَات اكْت�ش ْفهَا يِف �أقل ِم ْن ِ
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�سَا ِع ْد �صَ ديقَنا َهدْهود بِالو�صولِ
�إلى َه َد ِف ِه ِب�أق�صَ ِر طَريقٍ مُمكنٍ
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أهداف القصة:
 – 1تهدف القصة إلى تعريف الطفل بأهمية الحفاظ على البيئة بواسطة طير محبب وهو من الطيور
المهاجرة ،وهو طير مشهور ورد ذكره في القرآن الكريم.
 - 2القصة تسعى إلى تنمية التفكير البيئي اإليجابي ،ونشر اإلحساس التفاعلي بين القارئ الصغير وبين
العناصر البيئية من حوله.
 - 3تستخدم القصة بعض التعابير اللغوية المعنوية والحسية بطريقة سلسلة وسهلة تناسب الفئة
المستهدفة ،بشكل يعمل على تنمية ثروتهم اللغوية وأساليب الكتابة لدى القارئ الصغير.
 – 4تهدف القصة إلى تثقيف الطفل ودفعه الستخدام قوة المالحظة لديه ،وتعويده على النظر بتمعن بكل
ما يصادفه خالل حياته ،بشكل إيجابي دقيق.
 – 5تسعى القصة إلى المساهمة في تكوين شخصية الطفل اإليجابية من جوانب مختلفة.
 – 6مساعدة اآلباء واألمهات والمدرسين من خالل توفير نص تعبيري له قيم مفيدة ،يطرح مجموعة من األفكار،
ثم يتم إتباعة بعدد من التدريبات العملية لتوسيع أفق الطالب وتنمية إحساسه الجمالي بالبيئة من حولة.
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البترول الوطنية في سطور
 æتأسست شركة البــتـرول الوطنيـة الكـويـتـية في أكتوبـر من عام  1960مشاركة بين
الدولة والقطاع الخاص.
 æفي عام  1975أصبحت الشركة مملوكة للدولة بالكامل.
 æبعد إعادة هيكلة القطاع النفطي في عام  ،1980أصبحت شركة البترول الوطنية
الكويتية تتولى مسؤوليات صناعة تكرير النفط وإسالة الغاز باإلضافة إلى تسويق
المنتجات البترولية في السوق المحلية لحساب المؤسسة.
 æوتمتلك الشركة مصافي النفط الثالث  :مصفاة ميناء األحمدي ومصفاة ميناء عبداهلل
باإلضافة إلى مصفاة الشعيبة وكذلك مصنع إسالة الغاز في مصفاة ميناء األحمدي.
 æخالل عقد الثمانيات نفذت الشركة مجموعة من مشاريع التحديث والتطوير لمصافي
ميناء األحمدي وميناء عبداهلل ،حيث ادى ذلك تحسين مواصفات المنتجات البترولية وزيادة
الطاقة التكريرية والتي بلغت حوالي  930الف برميل يوميا.
 æوبلغ عدد محطات التعبئة في عام  119( 2010محطة) موزعة في جميع انحاء البالد وفي
عام  2005انجزت خصخصة مصنع زيوت التزييت وكذلك تمت خصخصة  40محطة انتقلت
ملكيتها إلى الشركة األولى للوقود و  40محطة أخرى انتقلت ملكيتها إلى شركة السور.
 æوفي إطار جهود الشركة لمكافحة التلوث وحماية البيئة فقد تم اعتبار ًا من أول أكتوبر
عام  1998التحول الكامل إلى البنزين الخالي من الرصاص بنوعية الخصوصي والممتاز
في جميع محطات التعبئة .ويعتبر هذا المشروع خطوة حضارية رائدة ضمن جهود الشركة
لحماية البيئة الكويتية والصحة العامة.
 æبلغ اجمالي القوى العاملة في الشركة في عام  2012حوالي 5880موظفا ويشكل
الكويتييون  4865اي ما نسبته . ٪ 82٫7
 æتولي الشركة حماية البيئة ومكافحة التلوث باإلضافة الى سالمة المنشآت والعاملين
أهمية كبرى ،وقد انشأت من أجل ذلك دائرة خاصة يعمل بها اكثر من  360موظفا من ذوي
االختصاص في هذا المجال.

1/13/13 2:40 PM

hodhod booklet.indd 39

hodhod booklet.indd 40

1/13/13 2:40 PM

