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كلمة
التحريـر

رئيس التحرير

قصي ناصر العامر

وإطالق  اإلنجازات  تحقيق  على  الهائلة  بقدرتها  الكويت  نفط  شركة  تتميز 

المبادرات والمشاريع الرائدة، ليس فقط في مجال عملها األساسي، بل كذلك في 

جوانب أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية ورياضية وغير ذلك.

إلى  دائماً  تسعى  الشركة  أن  أبرزها  من  عوامل،  عدة  إلى  يعود  النجاح  وهذا 

التطوير، مع االستعانة بكل ما يحقق ذلك من النواحي التقنية واإلدارية وغيرها، 

كما أنها تضم نخبة من العاملين الموهوبين والمتمّيزين، سواء في عملهم أو في 

مجاالت أخرى.

وفت  ولطالما  قصوى،  أهمية  االجتماعية  المسؤولية  كذلك  الشركة  وتولي 

بالتزاماتها تجاه المجتمع بكافة فئاته، وفي مختلف الظروف، وكانت، وستبقى 

في  األخرى  المؤسسات  وكذلك  الدولة،  جهات  لجميع  الرئيسي  الداعم  دائماً، 

بالدنا الحبيبة، لمواكبتها في مسيرة االزدهار والتنمية. 

هذه المقدمة بمناسبة ما يتضمنه عددنا من مواضيع متنوعة، تظهر في جوانب 

مختلفة مدى حضور شركة نفط الكويت في كافة األنشطة، انطالقاً من مجاالت 

الشركة  تقدمه  الذي  التدريبي  بالدعم  تتمثل  والتي  وإدارياً وصحياً،  فنياً  عملها 

للعاملين فيها، السيما المختصين منهم بالمجال الصحي، وهو ما سنتعرّف عليه 

من خالل الموضوع الذي يتحدث عن برنامج االبتعاث لألطباء، والذي سُيطبق 

قريباً على العاملين في مجاالت أخرى.

الشركة  تواصل  التي  اإلنجازات  على  األخرى  المواضيع  في  الضوء  نسلط  كما 

حصدها بسواعد أبنائها العاملين فيها، ومنهم من لديه مهارات خاصة وإنجازات 

شخصية في مجاالت متعددة، وهم جميعاً محل فخر واعتزاز نفط الكويت.

وما يلفت االنتباه أكثر، هو حرص الشركة دائماً على تقديم كل ما ينعكس إيجاباً 

اختصاصات  عن  بعيدة  كانت  ولو  المجاالت، حتى  وفي جميع  المجتمع،  على 

وتطلق  جهد  من  وسعها  في  ما  كل  تبذل  الكويت  نفط  أن  فنجد  الشركة، 

المبادرات الرائدة لتحقيق غايتها، وهو ما يتبّين، على سبيل المثال ال الحصر، في 

دور الشركة بضمان توفير المياه النظيفة في الكويت منذ عقود، أو في رعاية 

السالمة  تأمين  أو بشكل خاص في جهود  التزام راسخ،  األطفال ودعمهم، وهو 

على الطرقات، ليس فقط للعاملين فيها بل للجميع.

كل ذلك يدل على تمّيز قّل نظيره في أي شركة أو مؤسسة أخرى، وبالتالي نحن 

فخورون بأن بصماتنا بارزة على مختلف األصعدة، ومدركون ألهمية تعزيز هذا 

التواجد، ولذلك فإننا نعمل باستمرار على أن نبقى في الصدارة بكافة المجاالت.

في الصدارة.. دائمًا

موظفو نفط الكويت يتبعون منط حياة صحياً وبدنياً 

نظام مساندة اإلنتاج حل مبتكر لتعزيز 
اإلنتاجية والسالمة

قسم النساء والوالدة مبستشفى األحمدي 
خيارِك األفضل واألمثل
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أول مبتعث من نفط الكويت يحصل على الزمالة 

في العناية المركزة ويتدرب على معالجة اإلدمان

د. ميثم عوض:
تجربــة االبتعـــــاث ناجحـــة 

بكــل المقاييــس
تحرص نفط الكويت على تقديم أفضل خدمات الصحة العامة، 
تلبية  بهدف  والفعالة  الجودة  عالية  الطبية  الرعاية  وتوفير 
االحتياجات الصحية لموظفي القطاع النفطي وعائالتهم، وبما 
يتوافق مع سياسة الشركة وقوانين دولة الكويت، ولذلك سعت 
الشركة على الدوام إلى تطوير أصولها في هذا الجانب، ليكون 
مستشفى األحمدي الجديد أحدث إضافة إلى سلسلة خدماتها.

ليشمل  يتعّداه  بل  التحتية،  البنية  على  يقتصر  ال  األمر  أن  غير 
تطوير المهارات والكفاءات الطبية والفنية، لتكون أطقم الخدمة 
على أعلى مستوى من المهنية واالحترافية، ومن هنا برزت في 
إلى  يهدف  والذي  الخاصة،  الطبية  البعثات  نظام  الشركة فكرة 
تشجيع األطباء وشاغلي الوظائف الطبية المساندة من الكويتيين 
الجامعيين على تطوير مستوياتهم العلمية والوظيفية، وتحسين 
أدائهم والمساهمة في عملية إحالل العمالة الوطنية، األمر الذي 

يعود بالفائدة على المبتعثين أنفسهم وعلى خدمات الشركة.

المركزة  والعناية  التخدير  اختصاصي  كان  السياق،  هذا  وفي 
المبتعثين،  أوائل  في مستشفى األحمدي د. ميثم عوض من 
وحصل على شهادة الزمالة في العناية المركزة من مستشفيات 

جامعة تورنتو في كندا.

مجلة “الكويتي” التقت الدكتور ميثم، الذي تحدث بالتفصيل عن 
تجربة االبتعاث التي استمرت قرابة عام ونصف العام. 
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بداية صعبة ونتيجة مميزة
ــة  ــى آلّي ــم ع ــى د. ميث ــة، أثن ــة املقابل يف بداي

مشــرياً  األحمــدي،  مستشــفى  يف  التنســيق 

شــهدته  الــذي  الكبــري  التطــور  إىل  بذلــك 

ــا  ــود اإلدارة العلي ــزة بجه ــة املرك وحــدة العناي

يف الرشكــة، والطاقــم اإلداري يف املستشــفى، 

والعنايــة  التخديــر  عمــل  فريــق  ورئيــس 

املركــزة د. صــالح تقــي.

لــه  أتاحــت  الرشكــة  أن  ميثــم  د.  وأوضــح 

الفرصــة للحصــول عــى شــهادة الزمالــة يف 

العنايــة املركــزة، حيــث كان ضمــن مــن تقدموا 

للحصــول عليهــا وتــم قبولــه، إال أن األمــر كان 

ــل  ــات، لع ــن التحّدي ــة م ــى جمل ــوي ع ينط

أهمهــا العثــور عــى الجامعــة التــي يتــدرب يف 

مستشــفياتها.

وبالفعــل، خاطــب الكثــري مــن الجامعــات، 

غــري أن الــرد كان باســتمرار أنهــم ال يتعاملــون 

ــت  ــد الكوي ــن خــالل معه ــت إال م ــع الكوي م

لالختصاصــات الطبيــة الــذي يرتبــط معهــا 

باتفاقيــات، وبطبيعــة الحــال مل يكــن لــدى 

رشكــة نفــط الكويــت أي اتفاقيــات مــن هــذا 

ــوع. الن

ومــن خــالل التواصــل مــع املكتــب الثقــايف يف 

ــم  ــون خدماته ــم يقدم ــوه أنه ــنطن، أبلغ واش

للطلبــة الذيــن يندرجــون ضمــن قوائــم ديــوان 

الخدمــة املدنيــة، يف حــن أن الرشكــة جهــة 

مســتقلة، فحــاول أحــد األطبــاء الزائريــن يف 

مستشــفى األحمــدي تســهيل عقــد اتفــاق مــع 

جامعــة “”Mcgill الكنديــة يف مونرتيــال، التــي 

قدمــت لــه قبــوالً مرشوطــاً، لكنــه حصــل عــى 

 Sunny“ ــن مستشــفى ــول م عــرض آخــر للقب

ــا واجــه  Brook” التابــع لجامعــة تورنتــو، وهن

كيبيــك  مقاطعــة  أن  خاصــة  صعبــاً،  خيــاراً 

ــة  ــم اللغ ــع بتعّل ــزم الجمي ــاً يل ــدرت قانون أص

ــية. الفرنس

مل يكــن يريــد خــوض تجربــة تعلــم لغــة 

جديــدة، ال ســيام أنــه واجــه صعوبــة يف تعّلــم 

ــب  ــة الط ــة دراس ــد بداي ــية عن ــة الروس اللغ

ــنوات،  ــبع س ــا س ــى فيه ــي أم ــيا الت يف روس

فاقــرتح د. ميثــم أن يكــون معهــد الكويــت 

لالختصاصــات الطبيــة طرفــاً ثالثــاً يف االتفاقيات 

ــع  ــت م ــط الكوي ــا نف ــن أن تعقده ــي ميك الت

ــراءات  ــد إج ــوىل املعه ــث يت ــات، بحي الجامع

القبــول ألنــه يرتبــط باتفاقيــات وإجــراءات 

تنظيميــة مــع الكثــري مــن الجامعــات يف العــامل، 

ــة  ــو برفق ــار الذهــاب إىل تورنت ــه اخت ــاًم أن عل

ــه. أرست

ــن  ــاق ب ــد اتف ــدأت إجــراءات عق ــّم ب ــن ث وم

الرشكــة وجامعــة تورنتــو، واســتغرق األمــر 

بضعــة أشــهر لعقــد االتفاقيــة، وكانــت جائحــة 

دول  معظــم  يف  األبــواب  تقــرع  “كورونــا” 

العــامل، إال أن د. ميثــم كان عــى يقــن بــأن 

األمــور ســتنتهي عــى خــري، حيــث كان أول 

كويتــي تبتعثــه الرشكــة للحصــول عــى شــهادة 

ــة. ــة الطبي ــت املظل ــة تح الزمال

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الزمالــة برنامــج 

ــاء  ــد انته ــدأ بع ــاء يب ــي لألطب ــي وعم تدريب

الطبيــب مــن برنامــج االختصــاص، وخــالل 

فــرتة التدريــب يقــوم بــدور الطبيــب املعالــج 

أو االستشــاري يف االختصــاص الــذي تــدرب 

عليــه، وبعــد االنتهــاء مــن الزمالــة ُيســمح 

لــه مبامرســة اختصاصــه دون إرشاف مبــارش 

مــن األطبــاء اآلخريــن، ويحصــل عــى شــهادة 

ــتوى  ــى مس ــاً ع ــون اختصاصي ــه ألن يك تؤهل

ــاٍل. ع

د. ميثم أمضى 18 شهرًا 

في كندا وتنقل بين 4 

مستشفيات في ذروة 

جائحة “كورونا”



قدرة عىل التأقلم
ــبة  ــة بالنس ــة الصعوب ــات يف غاي ــت البداي كان

فــريوس  انتشــار  كان  إذ  ميثــم،  للدكتــور 

“كورونــا” قــد بلــغ ذروتــه، ولــدى وصولــه 

خضــع للحجــر املؤّســي ملــدة أســبوعن، وكان 

كل يشء مغلقــاً باســتثناء املجّمعــات الكــرى 

التــي توّفــر الطعــام والــرشاب، حيــث الطوابــري 

الطويلــة وســاعات االنتظــار.

أمــا صقيــع كنــدا فتلــك حكايــة أخــرى بالنســبة 

ــد  ــه كان ق ــك أن ــه، ذل ــراء وأرست ــن الصح الب

تعــّود عــى مثــل تلــك األجــواء خــالل دراســته 

للطــب يف ســان بطرســبورغ الروســية، وبالتــايل 

ــع  ــع الوض ــم م ــن التأقل ــن م ــا متّك ــان م رسع

الجديــد يف كنــدا، لكنــه فوجــئ بالعــبء الكبــري 

 Sunny“ الــذي يتحّملــه األطبــاء يف مستشــفى

لعــالج  مركــز  أكــر  يعــّد  الــذي   ”Brook

ــدا. ــرية يف كن ــوادث الخط ــات الح إصاب

فقــد كان أطبــاء وحــدات العنايــة املركــزة 

الســت )يف األصــل 4 وزيــدت إىل 6 بســبب 

كورونــا( منهكــن متامــاً بســبب األعــداد الكبرية 

ملــرىض الفــريوس ومصــايب الحــوادث، فــكان 

يضطــّر ملتابعــة مرضــاه يف قســم الحــوادث إن 

ــزة. ــة املرك ــر بالعناي ــر رسي مل يتواف

أمــا اإلجــراءات الوقائيــة، فكانــت يف غايــة 

الرصامــة، حيــث كان هنــاك موظفــون مهمتهم 

مراقبــة التــزام األطبــاء باإلجــراءات االحرتازيــة، 

معظــم  ويف  أكــر،  الفــريوس  ينتــرش  ال  يك 

ــان كان يضطــر ألن ميــي يف املستشــفى  األحي

10 ســاعات بســبب الضغــط، ناهيــك عــن أيــام 

املناوبــة التــي يســتمر فيهــا العمــل 24 ســاعة 

ــة.  كامل

تجربة رائعة
رغــم كل الظــروف واملعّوقــات، يؤكــد د. ميثــم 

أن تجربتــه يف الزمالــة كانــت رائعــة بــكل مــا 

ــه ال  ــف أن ــى، ويضي ــه الكلمــة مــن معن تحمل

ــة إال بعــد  ــة قيمــة التجرب ميكــن للمــرء معرف

أن ينتهــي منهــا، فقــد حصــل عــى خــرة 

ــة. ــة البعث ــرية نتيج ــة كب تراكمي

وخــالل إقامتــه هنــاك، خطــرت لــه فكــرة تعّلم 

ــري  ــز كب ــرف بوجــود مرك ــد ع ــد، فق يشء جدي

 Center of“ ــى مبعالجــة اإلدمــان يســمى يعن

فذهــب   ،”Addiction & Mental Health

محظوظــاً  وكان  الفرصــة،  الســتغالل  إليــه 

عندمــا أبــدى القامئــون عليــه قــدراً كبــرياً مــن 

ــالج  ــى ع ــه ع ــى تدريب ــوا ع ــاون، ووافق التع

ــهرين. ــدة ش ــدرات مل ــان املخ إدم

ــة  ــة ناجح ــم طريق ــف أن لديه ــاك اكتش وهن

عــن  املدمــن  جســم  تنظيــف  يف  تتلّخــص 

طريــق العــالج بالديتوكــس، أي تخليصــه مــن 

ــاً  ــح جســمه نظيف ــام، ليصب الســموم خــالل أي

متامــاً مــن املخــدرات مــن دون أعــراض إدمــان 

أو أعــراض انســحابية، فالعمليــة برّمتهــا متثــل 

ــة،  ــة العملي ــن الناحي ــان م ــن اإلدم ــرياً م تطه

أمــا مــن الناحيــة الذهنيــة فتلــك قصــة أخــرى.

ــول  ــود بروتوك ــدم وج ــم إىل ع ــري د. ميث ويش

يف الكويــت للتعامــل مــع حــاالت اإلدمــان، 

غــري أنــه اقــرتح عــى رئيــس فريقــه، د. صــالح 

تقــي، العمــل عــى إعــداد بروتوكــول مــن هــذا 

ــذا  ــر يف ه ــّدي األك ــاً إىل أن التح ــل، الفت القبي

ــة  ــض، وصعوب ــة املري ــو خصوصي ــب ه الجان

ــالج. ــذ الع ــاس بأخ ــاع الن إقن

د. ميثم: رعايــــة المرضـــى 

في العنايـــــــة المـــركــــــــــزة 

بمستشفى األحمدي تفوق 

مثيلتها في كندا
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ــل يف  ــى العم ــم ع ــة د. ميث ــرص تجرب ومل تقت

ــاً  ــل أيض ــفى Sunny Brook، بــل عم مستش

يف مستشــفى تورنتــو العــام املصّنــف رابعــاً 

 Toronto Western”ــامل، و ــتوى الع ــى مس ع

 .”Mount Sinai Hospital”و  ،”Hospital

وأوضــح أن كل واحــد مــن هــذه املستشــفيات 

ــاً  ــف نوع ــاص واملختل ــه الخ ــق بروتوكول يطّب

مــا، ال ســّيام مــا يتعلــق بالســجل الطبــي 

 ”Epic“ نظــام  يعتــر  حيــث  اإللكــرتوين، 

أشــهرها.

ــة  ــه يف غاي ــم هــذا النظــام بأن ويصــف د. ميث

التطــّور ألنــه يحــوي كل املعلومــات التــي رمبــا 

تجعــل الطبيــب عــى درايــة تامــة بوضــع 

املريــض، كــام يؤكــد أنــه يطمــح إىل نقــل 

إىل  الطبيــة  الســجالت  مجــال  يف  التجربــة 

ــن  ــري م ــق الكث ــى تطبي ــل ع ــت، ويعم الكوي

األمــور يف هــذا الجانــب، بالتعــاون مــع بقيــة 

ــق.  ــم الفري طاق

آلية العمل
وتطــرّق الحديــث خــالل املقابلــة إىل آليــة 

ــزة  ــة املرك ــر والعناي ــدة التخدي ــل يف وح العم

ــن  ــم ع ــّر د. ميث ــدي، فع ــفى األحم يف مستش

ارتياحــه للعمــل يف الفريــق، حيــث يســود 

التفاهــم والــوّد بــن أفــراده مــن أطبــاء وفنين.

كبــرية يف  تحّديــات  توجــد  أنــه ال  وأوضــح 

العمــل مبستشــفى األحمــدي، حيــث األريحيــة 

يف التعامــل والتقديــر مــن جانــب الزمــالء 

عوائــق،  وال  قيــود  ال  فهنــا  العليــا،  واإلدارة 

واألمــور يف غايــة الســهولة مقارنــة بالــدول 

األخــرى، حيــث التعقيــدات والروتــن اإلداري.

وقــال إنــه يجــري اســتقبال الحــاالت الحرجــة، 

ــدة، ألن  ــة يف الوح ــد الجراح ــا بع ــاالت م وح

إذ  لصيقــة،  متابعــة  إىل  تحتــاج  حالــة  كل 

ُيجــري فريــق طبــي متكامــل، يتكــون أفــراده 

التنفــي  والعــالج  املركــزة  العنايــة  مــن 

والصيدليــة واختصــايص امليكروبيولوجــي )علــم 

ومســائية  صباحيــة  جــوالت  امليكروبــات(، 

ــق  ــتقبل الفري ــام يس ــرىض، ك ــة امل ــد حال لتفّق

ــراً، أو  ــرشة ظه ــة ع ــد الثاني ــرىض بع ــايل امل أه

ــم  ــم لتزويده ــة معه ــاالت هاتفي ــري اتص يج

ــم. ــن حالته ــات ع مبعلوم

ــدون  ــق يتواج ــن الفري ــاء م ــاف أن أعض وأض

عــى مــدار الســاعة للتدّخــل يف حــال حــدوث 

بعــض  مــع  ويجتمعــون  مســتجّدات،  أي 

الفنيــن، مثــل خــراء التغذيــة، ملعرفــة مــا 

يحتاجــه كل مريــض مــن وجبــات.

مستشــفى  يف  املركــزة  العنايــة  أن  ورأى 

كنــدا  يف  نظريتهــا  تفــوق  قــد  األحمــدي 

مــن حيــث رعايــة املــرىض، غــري أنهــا رمبــا 

ــة  ــور التنظيمي ــض األم ــر بع ــاج إىل تطوي تحت

املضاعفــات  أن  عــن  كاشــفاً  والروتوكوليــة، 

يف  تحصــل  الطبيــة  واألخطــاء  واألعــراض 

ــا  ــابهة مل ــب مش ــة بنس ــفيات األجنبي املستش

يحصــل يف بالدنــا، إن مل يكــن أكــر، مضيفــاً أن 

ليســوا مالئكــة.  والفنيــن  األطبــاء 

الحياة االجتامعية وتحدياتها
وبالعــودة إىل تجربــة د. ميثــم االجتامعيــة 

ــه  ــال إن ــهراً، ق ــى 18 ش ــث أم ــدا، حي يف كن

اصطحــب أرستــه معــه حيــث شــاركته املعانــاة 

ــه  ــاً أن ــا، موضح ــبب كورون ــالق بس ــام اإلغ أي

في  كبيرة  تحديات  توجد  ال 

العمل بمستشفى األحمدي 

فال قيود وال عوائق واألمور 

في غاية السهولة 



ســّجل أبنــاءه يف املدرســة الحكوميــة حضوريــاً، 

وكان يخــى مــن عــدم قدرتهــم عــى التأقلــم 

ــه فوجــئ بعــد أول  ــد، لكن مــع الوضــع الجدي

أســبوع بأنهــم أعجبــوا بالجــو الجديــد، وأحّبــوا 

ــم زمالؤهــم  ــب به ــث رّح ــرياً، حي املدرســة كث

متّيــز  أنهــا ســمة  إىل  واحتضنوهــم، مشــرياً 

الكنديــن الذيــن يرحبــون باألجانــب، فيــام 

كان األبنــاء يتلقــون دروســاً يف اللغــة العربيــة 

ــت. ــر اإلنرتن ــالمية ع ــة اإلس والرتبي

وأشـار إىل أن مـا لفـت انتباهه هـو الرتكيز عى 

نبـذ العنرصيـة التـي يجرّمهـا القانـون الكندي، 

الكثرييـن  مـع  أبنـاؤه صداقـات  كـّون  ولذلـك 

مـن أقرانهـم، وبالتايل فقـد أثرى ذلـك ثقافتهم 

وأصبحـوا يتقّبلـون اآلخـر بـكل أريحيـة.

ــاًل عــن البيــت )10  ــاً طوي ويف ظــل غيابــه وقت

ســاعات و24 ســاعة أثنــاء املناوبــة(، كانــت 

زوجتــه تتحّمــل كل أعبــاء املنــزل، ويف البدايات 

كانــت الحيــاة االجتامعيــة صعبــة وممّلــة، 

لكــن األرسة تعرّفــت عــى بعــض العائــالت 

مــن الجاليــة العربيــة وكّونــت صداقــات معهــا، 

فصــاروا يذهبــون يف رحــالت بحريــة، ويــزورون 

ــة.  ــة يف املدين ــامل الثقافي املع

شكر ودعم
اعتزازه  عن  ميثم  د.  عّر  املقابلة،  ختام  ويف 

يوّد  إنه  وقال  الكويت،  نفط  رشكة  يف  بالعمل 

الرشكة من صميم  أن يشكر كل من يعمل يف 

قلبه، من أعضاء اإلدارة العليا إىل أصغر موظف 

من  مّكنته  نادرة  فرصة  له  أتاحوا  فقد  فيها، 

حّل  يف  مبادرين  وكانوا  ممّيزة،  خرة  اكتساب 

كل الصعوبات واملعوقات التي واجهته.

ــب  ــان إىل نائ ــكر واالمتن ــل الش ــه بجزي وتوّج

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون اإلداريــة قــي 

ــل  ــى تذلي ــل ع ــه عم ــد أن ــذي أك ــر، ال العام

ــل  ــبيله، وجع ــت س ــي اعرتض ــاب الت كل الصع

ــه. ــم بعثت ــاً إىل أن أت ــتحيل ممكن املس

كــام شــكر كاًل مــن مديــر املستشــفى د. عــامد 

د. ســعود  الطبيــة  الهيئــة  عــوض، ورئيــس 

التخديــر  عمــل  فريــق  ورئيــس  العجمــي، 

ــي، واستشــاري  ــزة د. صــالح تق ــة املرك والعناي

عــى  وذلــك  الــرصاف،  عــادل  د.  التخديــر 

ــم يف كل الظــروف.  ــم املســتمر وتعاونه دعمه

اعترب رئيس فريق عمل التطوير الوظيفي والتخطيط يف الرشكة فهد الكريدي، أن نظام البعثات 

 / )املختربات  املساندة  الطبية  الوظائف  وشاغيل  األطباء  تشجيع  إىل  يهدف  الخاصة  الطبية 

األشعة / العالج الطبيعي / األسنان / التمريض( من الجامعيني الكويتيني عىل تحسني مستوياتهم 

التعليمية والوظيفية، وتطوير أدائهم، واملساهمة يف سياسة إحالل العاملة الوطنية.

وأضاف الكريدي الذي يتبع فريقه مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي، أن هذه البعثات 

والبورد،  والزمالة  والدكتوراه  املاجستري  شهادات  عىل  الحصول  يف  العاملني  تساعد  الدراسية 

وهي تتعلق بطبيعة عمل املوظف الحايل، أو الوظيفة التي سيشغلها مستقباًل.

العاملني من مستشفى األحمدي من  ابتعاث عدد من  النظام تم  أنه بفضل هذا  وأشار إىل 

األطباء، وشاغيل الوظائف الطبية املساندة، ومنهم اختصايص التخدير د. ميثم عوض الذي 

حصل عىل شهادة الزمالة يف العناية املركزة من جامعة تورنتو يف كندا.

حصل عىل الثانوية عام 2000

تقدم لدراسة الطب يف روسيا وكان الوحيد الذي 

اختار التخصص

واجه بعض الصعوبات يف البدايات ألن الدراسة 

كانت باللغة الروسية

قىض سنــــــوات دراستــــــه يف جامعـــة 

 ”St. Petersburg Medical Academy“

حتى تخرجه عام 2007

أحد  بأسلوب  لتأثره  التخدير  اختصاص  اختار 

أساتذته يف الكلية

حصل عىل البورد الكويتي بجزأيه عامي 2012 

و2014

عمل بقسم العناية املركزة والتخدير يف مستشفى 

العدان حتى عام 2016 

فهد الكريدي: نظام 
البعثات الطبية يشجع 
على رفع مستوى األداء

بطاقة تعريف: د. ميثم علي عوض
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اإلدارة العليا كّرمت د. عوض

كرّمت اإلدارة العليا يف الرشكة، ممثلة بالرئيس 

ونواب  العتيبي  خالد  بالوكالة  التنفيذي 

الذي  عوض،  ميثم  د.  التنفيذي،  الرئيس 

الزمالة  شهادة  عىل  للحصول  الرشكة  ابتعثته 

املبنى  يف  وذلك  املركزة،  العناية  يف  الكندية 

الرئييس باألحمدي. 

وحرض حفل التكريم مدير املجموعة الطبية 

د. عامد عوض، ورئيس دائرة الخدمات الطبية 

فريق  ورئيس  العجمي،  سعود  د.  املساندة 

عمل التخدير والعناية املركزة د. صالح تقي. 

فيها  العتيبي كلمة هنأ  ألقى  الحفل،  وخالل 

اعتربه  الذي  اإلنجاز  عىل  وشكره  ميثم  د. 

مصدر فخر ووساماً عىل صدر الرشكة وخدمة 

الكفاءات  تطوير  يف  يساهم  ما  للكويت، 

الرشكة  تقدمها  التي  بالخدمات  واالرتقاء 

للعاملني فيها، متمنياً له التوفيق.

متتلك  الرشكة  بأن  ثقته  عن  العتيبي  وأعرب 

مستوى  عىل  العاملني  من  متميزة  نخبة 

التوجه،  وأنها مستمرة يف مثل هذا  املنطقة، 

كام تقدم بالشكر إىل كل من ساهم يف اإلنجاز. 

ومن جهتهـــم، هنــأ نـواب الرئيس التنفيذي 

د. ميثم، متمنني له املزيد من النجاحات.

افتخـار  عـوض  عـامد  د.  أبـدى  جانبـه،  مـن 

عـىل  وأثنـى  بكوادرهـا،  الطبيـة  املجموعـة 

د. ميثـم الـذي متكـن مـن اسـتكامل تدريبـه 

وحصـل عـىل الزمالـة يف فـرة حرجـة بـذروة 

جائحـة "كورونـا"، فيام عـرّب د. ميثم عن بالغ 

الشـكر والتقديـر لـإدارة العليـا التـي وفـرت 

لـه كل الدعـم املطلـوب ووقفـت معـه طيلة 

فـرة ابتعاثـه.

العامر استقبل
 د. عوض بعد عودته

استقبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية قيص العامر يف مكتبه، د. ميثم عوض، وذلك بعد 

عودته من رحلة االبتعاث إىل كندا، لتهنئته بالحصول عىل شهادة الزمالة يف العناية املركزة.

وخالل االستقبال، اطلع العامر عىل التجربة التي اختربها د. عوض، واستمع إىل عرض قدمه حول 

الثامنية عرش شهراً التي أمضاها يف كندا.

الشهادة من إحدى أرقى  الذي حققه د. عوض وحصوله عىل  بالنجاح  اللقاء  العامر خالل  وأشاد 

الجامعات يف العامل، كام أكد أن تجربته تشجع عىل ابتعاث املزيد من املتميزين يف الرشكة ضمن 

الربنامج الذي تدعمه اإلدارة العليا بشكل تام.

التي حصل عليها، كام  الشهادة  التنفيذي نسخة من  الرئيس  نائب  من جهته، قدم د. عوض إىل 

أهداه درعاً تكرميية تقديراً لجهوده ودعمه له يف مساره املهني، متمنياً له دوام التوفيق.



يعمل على مراقبة وتحليل المعلومات بالتزامن مع وضع خطة عمل متكاملة

نظام مساندة اإلنتاج حل مبتكر

لتعزيز اإلنتاجية والسالمة
في إطار المساعي الدؤوبة لتحسين أداء المكامن النفطية واآلبار في شركة نفط الكويت، تعمل مديرية جنوب وشرق الكويت 
بشكل دائم على إيجاد حلول مبتكرة في مجال رقمنة العمليات وسالمة األصول، وأحدث ما قامت به المديرية في هذا الشأن 

.Production Support System (PSS( هو إنشاؤها نظام مساندة اإلنتاج

ويعمل هذا النظام عن طريق لوحة معلوماتية Dashboard تقوم بالربط بين مختلف مصادر المعلومات وعرضها في موقع 
واحد، األمر الذي يسّهل عملية تحليل البيانات، وبالتالي وضع خطة عمل متكاملة لتعزيز اإلنتاجية والسالمة.

وفي خطوة تدل على تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، ساهمت عدة فرق وإدارات في تصميم وتنفيذ هذا 
النظام، ما يؤكد سعي الجميع لتطوير أعمال الشركة بشكل تقني فّعال ومترابط داخليًا وخارجيًا، وذلك في إطار رؤية طموحة 

تتوافق مع األهداف والتطلعات المستقبلية لشركة نفط الكويت.

“الكويتي” التقت كبير الجيولوجيين في فريق عمل دراسات حقل برقان الكبير حنان عبدالرزاق، التي حدثتنا عن الجهود التي بذلت 
لتحقيق هذا اإلنجاز.
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دراسة متكاملة
يف البدايــة، قالــت عبدالــرزاق إن رحلــة العمــل 

ــد  ــام 2020، وبع ــدأت يف ع ــرشوع ب ــذا امل به

جهــود كبــرية ودراســات وافيــة ومتكاملــة تــم 

ــرص  ــم ف ــى دع ــل ع ــام يعم ــل إىل نظ التوص

ــري. ــان الكب ــاج الرئيســية يف حقــل برق اإلنت

وأشــارت إىل أنــه نظــراً للعــدد الهائــل مــن 

ــدة،  ــة املعق ــب النفطي ــبكة األنابي ــار، وش اآلب

والقيــود يف مراكــز التجميــع، فــإن الحفــاظ 

ــة  ــط املراقب ــب فق ــن ال يتطل ــى أداء املكم ع

للمتغــريات  الرسيــع  والفهــم  املســتمرة، 

املختلفــة عــى مســتوى املكامــن النفطيــة، 

حنان عبدالرزاق

واآلبــار واألنظمــة الســطحية )التــي تشــمل 

ــة(، ولكــن  ــب النفطي ــع واألنابي ــز التجمي مراك

أيضــاً يقتــي التفكــري يف حلــول تطويريــة 

ــت املناســب  ــرارات يف الوق ــاذ ق ــرة واتخ مبتك

األداء. لتحســن 

ــه لتحقيــق أهــداف فريــق عمــل  وأضافــت أن

والنهــوض  الكبــري  برقــان  حقــل  دراســات 

بــأداء املكامــن النفطيــة واآلبــار، قــام الفريــق 

بدراســة متكاملــة بــدءاً مــن طبقــات املكامــن 

ــر.  ــق التصدي ــع ومراف ــز التجمي ــاء مبراك وانته

وأوضحــت أن الدراســة تضمنــت إنجــاز العديد 

مــن األهــداف واملقاصــد، أولهــا مراقبــة إنتــاج 

النفــط وامليــاه عــن قــرب، مــن خــالل تطويــر 

لوحــة معلوماتيــة تربــط بــن أكــر مــن مصــدر 

تحديــد  يف  املســتخدم  وتســاعد  معلومــايت 

األســباب التــي تعرقــل اإلنتــاج مــن أجــل 

معالجتهــا، وطــرق تحســن أداء اآلبــار، وكذلــك 

ــاه. ــاج املي ســبل إيقــاف إنت

بفهـم  يتمثـل  الثـاين  الهـدف  أن  إىل  ولفتـت 

تدفـق السـوائل مـن املكمن النفطـي، من خالل 

تحديـث مناذج ثالثيـة األبعاد ثابتـة وديناميكية، 

ما سيسـاعد مجموعة تطويـر الحقول يف جنوب 

الكويـت، عـى تقليـل املخاطـر وزيـادة  ورشق 

الثقـة يف عمليـة التنبـؤ بإنتـاج الحقـل.

نظامًا  وأثمر   2020 عام  في  بدأت  بالمشروع  العمل  رحلة 

يدعم فرص اإلنتاج الرئيسية في حقل برقان الكبير

نظام مساندة اإلنتاج ُأنشئ بالتعاون مع شركة “شلمبرجير” 

ضمن مشروع “أدرك الحدود” المتكامل

تم اختيار النظام لعرضه أمام منتدى رقمي أقيم في سويسرا 

خالل شهر سبتمبر الماضي



تحديـد  فهـو  والرئيـي،  الثالـث  الهـدف  أمـا 

بـاألداء  ومقارنتهـا  النفطيـة  اآلبـار  إنتاجيـة 

للبـر  منـوذج  تصميـم  عـر  وذلـك  الفعـي، 

الرابـع  الهـدف  أن  حـن  يف  اإلنتـاج،  وشـبكة 

متكاملـة  منـاذج  بإنشـاء  يتعلـق  واألخـري 

بـن  تربـط   )Integrated Asset Modeling(

مختلـف املصـادر النفطيـة، ابتـداء باملكامن يف 

باطـن األرض، وانتهـاء مبرافق التصديـر، ومروراً 

املنشـآت. مـن  وغريهـا  التجميـع  مبراكـز 

وكشــفت عــن أن هــذه النــامذج تســمح للفرق 

ــوب  ــول بجن ــر الحق ــة تطوي ــة ملجموع التابع

ورشق الكويــت، بالحصــول عــى رؤيــة شــاملة 

لعنــارص اإلنتــاج )املكامــن واآلبــار ومراكــز 

ــر(. ــق التصدي ــع ومراف التجمي

تعاون مع “شلمربجري”
إنشــاء  تــم  أنــه  عبدالــرزاق  وأوضحــت 

ــة  ــع رشك ــاون م ــاج بالتع ــاندة اإلنت ــام مس نظ

“شــلمرجري”، وذلــك ضمــن مــرشوع متكامــل 

ــدف  ــه اســم “أدرك الحــدود”، ويه ــق علي أطل

ــن  ــم أداء املكم ــى فه ــتخدم ع ــاعدة املس ملس

النفطــي، وتحليــل إنتاجيــة اآلبــار النفطيــة 

وربطهــا مبراكــز التجميــع، والتنبــؤ بــأداء اآلبار، 

والعقبــات التــي تعرقــل عملهــا لوضــع خطــة 

لتفاديهــا مســتقباًل.

جنوب  يف  اإلنتاج  مساندة  نظام  أن  وأضافت 

ورشق الكويت هو مسار عمل تم إدخاله كجزء 

من أدوات النمذجة واإلدارة امليدانية املتكاملة 

اإلنتاج  فرص  دعم  بهدف  وذلك  للمديرية، 

أن  إىل  الفتة  الكبري،  برقان  حقل  يف  الرئيسية 

النظام مر مبراحل عديدة وهو حالياً يف مرحلة 

املستخدمن  من  معن  عدد  قبل  من  التجربة 

قبل أن يتم تعميمه يف السنة املقبلة.

وذكـرت أن الهـدف األسـايس مـن النظـام هـو 

العدديـة  النـامذج  وتكامـل  البيانـات  تحليـل 

إلنشـاء لوحـة للتحكـم واملراقبـة، والتـي توفـر 

بدورهـا معلومـات مرئيـة لفهـم الوضع بشـكل 

املعلومـات  عـى  الحصـول  بهـدف  رسيـع 

اإلنتـاج. نظـام  عـر  والصحيحـة  الرضوريـة 

عالمة فارقة 
ــاج  ــاندة اإلنت ــام مس ــرزاق أن نظ ورأت عبدال

مــا  واملراقبــة،  للرصــد  عمــل  إطــار  يقــدم 

ســيمّكن املســتخدمن مــن الحصــول عــى 

ــداين،  ــام مي ــز ع ــول: موج ــدة ح ــات ع معلوم

ــاج الحقــل، وخصائــص  ــر، وأداء إنت ــة الب وحال

املكمــن، واإلنتــاج مقابــل قــدرات املرفــق، 

الفــرص. وإدارة 

وأشــارت إىل أنــه تــم تطويــر هــذا النظــام عــن 

ــالل  ــن خ ــي، م ــار رقم ــه يف إط ــق وضع طري

ــة  ــد مجموع ــات رص ــدد التخصص ــق متع فري

البيانــات املتعلقــة بخصائــص املكامــن، وحالــة 

واملــؤرشات  التشــغيلية،  واملعايــري  اآلبــار، 

الهيدروليكيــة  النــامذج  مــن  الرئيســية 

ــدف  ــك به الســطحية وتحــت الســطحية، وذل

التــي  الرئيســية  األداء  معوقــات  تحديــد 

ــط  ــص الخط ــب تخ ــدة جوان ــى ع ــوي ع تنط

للمكمــن. والتشــغيلية  اإلمنائيــة 

كــام يوفــر النظــام ملحــة عامــة رفيعة املســتوى 

الخاصــة  املجموعــات  تضــم  منصــة  ويعــد 

بــاإلدارة وتطويــر الحقــول والعمليــات، حيــث 

ميكــن لهــذه املنصــة مراقبــة الوضــع بالتزامــن 

شــأنها  مــن  قــرارات جامعيــة  اتخــاذ  مــع 

تحســن أداء اآلبــار وإدارة الشــبكات واملرافــق 

ــر. ــات التطوي ــم توصي وتقدي

ــص  ــراء فح ــك بإج ــام كذل ــذا النظ ــمح ه ويس

ــاج عــى مســتويات  ــة اإلنت ــع لســري عملي رسي

األنظمــة  البــر،  املكمــن،  تشــمل:  متنوعــة 

ــايل  ــح بالت ــا يتي ــع، م ــز التجمي الســطحية، مرك

ألداء  الرسيــع  والفهــم  الصحيــح  التقييــم 

ــر املســتقبلية. الحقــل، وتحديــد فــرص التطوي

ولفتــت إىل أن املراجعــن التقنيــن مــن رشكــة 

ــة  ــام عالم ــذا النظ ــروا أن ه ــلمرجري” اعت “ش

فارقــة يف تطويــر الحقــول، حيــث تــم اختيــاره 

لعرضــه يف املنتــدى الرقمــي الــذي أقامتــه 

رشكتهــم يف ســويرسا خــالل شــهر ســبتمر 

ــاج  ــاندة اإلنت ــام مس ــة أن نظ ــايض، موضح امل

ــة رئيســية تضــم  يتكــون مــن لوحــة معلوماتي

ــي  ــة الت ــادة الفرعي ــن لوحــات القي سلســلة م

ــطحية. ــة والس ــارص الجوفي ــي العن تغط

ربط املصادر
ــل  ــات حق ــل دراس ــق عم ــت إىل أن فري ولفت

ــات  ــذه اللوح ــم ه ــام بتصمي ــري ق ــان الكب برق

للربــط بــن مختلــف املصــادر املعلوماتيــة 

ــل  ــه تحلي ــهل علي ــى يس ــد حت ــع واح يف موق

عمــل  خطــة  وضــع  وبالتــايل  املعلومــات، 

متكاملــة، مؤكــدة أن عــدة فــرق مــن مديريــة 

إنشــاء  الكويــت شــاركت يف  جنــوب ورشق 

ــات  ــري املعلوم ــاهمت بتوف ــث س ــة، حي اللوح

ومراجعتهــا والتدقيــق يف صحتهــا.

الخدمـات  مـن  العديـد  هنـاك  أن  وأوضحـت 

التـي تتيحهـا هـذه اللوحـة املعلوماتيـة، أوالها 

أداء  عـن  وحديثـة  شـاملة  معلومـات  توفـري 

مدير مجموعة تطوير الحقول )جنوب ورشق الكويت( قاســم دشتي
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الحقـل، حيـث متكـن هـذه الخدمة املسـتخدم 

اآلبـار  وإنتاجيـة  أداء  وفهـم  مراجعـة  مـن 

معينـة. منطقـة  أو  التجميـع  مبركـز  املرتبطـة 

وأفــادت بــأن ثــاين الخدمــات هــي تقديــم 

ملخــص عــن أداء املكمــن النفطــي، حيــث 

ــح هــذا النظــام للمســتخدم االطــالع عــى  يتي

أداء املكمــن النفطــي وربطــه بــأداء اآلبــار، 

موضحــة أنــه، عــى ســبيل املثــال، إذا كان 

املكمــن يحتــاج لعمليــة ضــخ للميــاه لتحســن 

ضغــط الطبقــات األرضيــة أو إنتــاج امليــاه 

ــات  ــع للطبق ــدل املتوق ــن املع ــر م بحجــم أك

يف هــذه املنطقــة، فبإمــكان املســتخدم تحديــد 

ــم  ــن ث ــل وم ــة عم ــاج خط ــي تحت ــار الت اآلب

تنفيذهــا. يف  اإلرساع 

أمــا الخدمــة الثالثــة التــي تقدمهــا لوحــة 

ــع  ــى وض ــاعد ع ــا تس ــي أنه ــات، فه املعلوم

مراكــز  يف  والنفــط  امليــاه  إلنتــاج  تصــور 

ــة  ــم خط ــن رس ــاًل ع ــة، فض ــع املختلف التجمي

مســتقبلية لتفــادي املعوقــات املتوقعــة، بينــام 

هنــاك خدمــة رابعــة تتعلــق بالتأكــد مــن 

تطبيــق خطــط اإلنتــاج ومراجعــة أدائهــا مــن 

ــا. ــم منه ــتقبل والتعّل ــينها يف املس ــل تحس أج

مساعي التطوير
وبشــأن الصعوبــات التــي واجهــت إنشــاء هــذا 

ــق  ــن يف فري ــري الجيولوجي ــت كب ــام، قال النظ

عمــل دراســات حقــل برقــان الكبــري حنــان 

عبدالــرزاق، إن أهــم الصعوبــات متثلــت يف 

كميــة ونوعيــة البيانــات التــي تــم إدخالهــا يف 

ــدة،  ــرق عدي ــل ف ــة مــن قب اللوحــة املعلوماتي

ــق  ــة تدقي ــا احتاجــت إلجــراء عملي ــث إنه حي

طريقــة  فريــق  لــكل  أن  باعتبــار  شــاملة، 

ــه. ــاً ب ــل خاص ــام عم ــة ونظ مختلف

ورشق  جنـوب  مديريـة  أن  عـن  وكشـفت 

الكويـت قامـت بتدريـب 46 موظفـاً من خالل 

تنفيـذ 110 دورات تدريبيـة لضـامن االسـتفادة 

للتأكيـد عـى  الرنامـج، وكذلـك  املطلقـة مـن 

جاهزيـة الجميـع لتنفيـذ خطـة العمل بشـكل 

املسـاعي  إطـار  يف  وذلـك  مسـتقباًل،  مسـتقل 

القادمـة. األجيـال  لتطويـر  املتواصلـة 

“أدرك  مرشوع  لتقييم  فعالية  الكويت(،  ورشق  )جنوب  الحقول  تطوير  مجموعة  نظمت 

الحدود - الدورة الثانية”، والذي يتم بالتعاون بني نفط الكويت ورشكة “شلمربجري”، فضاًل عن 

تكريم العاملني فيه.

وأقيمت الفعالية يف مركز أحمد الجابر للنفط والغاز، برعاية وحضور مدير املجموعة قاسم 

دشتي، ورئيس فريق عمل دراسات حقل برقان الكبري سعد مطر، وتم خاللها تقديم عروض 

مرئية تظهر مدى النجاح الذي حققه املرشوع، والذي يشكل إنجازاً ميهد الطريق إليجاد وسيلة 

لقياس األداء وتحقيق االسراتيجيات التشغيلية يف رشكة نفط الكويت.

إىل  فيه  عبدالرزاق، وتطرقت  الجيولوجيني حنان  كبري  قدمته  الذي  ذلك  العروض  أبرز  وكان 

سري العمل يف املرشوع، فضاًل عن رشح عملية بناء وتحديث مناذج الشبكة واملرافق، مع إلقاء 

نظرة عىل النتائج الكبرية واملهمة التي حققها املرشوع، والرؤية املستقبلية لألصول فيام يتعلق 

بصيانة وأمتتة النموذج، ومنها جزئية العمل عىل لوحة املعلومات.

ويف ختام الفعالية، قام دشتي بتكريم أعضاء املرشوع عىل جهودهم ودعمهم املستمر، وذلك 

من خالل منحهم شهادات تقدير.

تقييم المشروع مستمر



مبادرة جديدة ُتنّظمها الشركة على مدى 3 أشهر لالهتمام بالعاملين وعائالتهم

موظفو نفط الكويت يتبعون نمط حياة 

صحيًا وبدنيًا 
نفسي  بتحسن  إحساسه  إلى  باإلضافة  لياقة،  أكثر  جسمه  بأن  يشعر  فإنه  البدنية،  بالتدريبات  الفرد  يعتني  عندما 

وفكري، حيث يصبح قادرًا على التعامل مع تحديات الحياة بشكل أفضل. 

وفي هذا اإلطار تأتي مبادرة شركة نفط الكويت الخاصة بتنظيم برنامج نمط الحياة الصحي والتدريب البدني على مدى 
3 أشهر، والذي يهدف إلى تشجيع العاملين على تبني أسلوب حياة صحي وسليم، وتحفيزهم على المشاركة في 

الفعاليات الجماعية، األمر الذي يوفر بيئة عمل ودية وصحية، كما يساعدهم على االلتزام بتحقيق أهدافهم.

على  كبيرًا  إقبااًل  الشركة، حيث شهدت  العاملين في  لدى  إيجابية واستحسانًا  ردود فعل  المبادرة  وقد القت هذه 
المشاركة فيها، وأشادوا بتلك األفكار المبتكرة التي عودتهم عليها دائمًا نفط الكويت، والتي تعمل على إعدادهم بدنيًا 

وصحيًا ونفسيًا، بما يصب بالنهاية في صالح العمل وزيادة اإلنتاج.

وللتعرف أكثر على تفاصيل برنامج نمط الحياة الصحي والتدريب البدني الذي انطلق في سبتمبر الماضي ويختتم 
بنهاية نوفمبر الجاري، التقت مجلة “الكويتي” عضو لجنة التنظيم في البرنامج مراقب النادي النسائي انتصار القطان 

من فريق عمل خدمات المجتمع.
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برنامج توعوي
مـن  الرنامـج  إن  القطـان  انتصـار  قالـت 

تنظيـم فريـق عمـل الصحـة والسـالمة والبيئـة 

فريـق  مـع  وبالتعـاون  اإلداريـة(،  )الخدمـات 

املجتمـع. خدمـات  عمـل 

وأضافـت أن هذا الرنامج يعـد رياضياً تحفيزياً 

بالدرجـة األوىل، حيـث يهتـم بالصحـة البدنيـة 

الرشكـة  يف  للعاملـن  موجـه  وهـو  والعقليـة، 

وأفـراد أرسهـم، وقد تـم تخصيص ثالثـة مرافق 

الريـايض  واملركـز  حبـارى،  مركـز  وهـي:  لـه 

النسـايئ، واملركـز الريـايض الرجـايل.

وأوضحـت أن املوظفـن يف فريـق عمـل الصحة 

هـذا  فكـرة  أصحـاب  هـم  والبيئـة  والسـالمة 

بينـام رحـب فريـق عمـل خدمـات  الرنامـج، 

وتـوىل  بالفكـرة،  إليـه  تنتمـي  الـذي  املجتمـع 

هـذه  أن  مضيفـة  الـدورة،  جـداول  إعـداد 

الفعاليـة ليسـت األوىل يف إطـار هـذا الرنامـج، 

الثانيـة وسـتتبعها فعاليـات أخـرى. بـل هـي 

وأكـدت أن الهـدف من هذا الرنامـج يتمثل يف 

تغيري ثقافة النـاس وتوعيتهم برضورة املحافظة 

عـى الصحـة ومامرسـة الرياضة، خصوصـاً بعد 

جائحـة “كورونـا”، حيـث التـزم الجميـع وقتهـا 

البقـاء يف بيوتهـم وكانـت تحركاتهـم قليلـة، ال 

بـل معدومـة أحياناً.

مشاركات وإشادات
وحول نسبة املشاركة، أفادت القطان بأنها تلقت 

واملشاركة،  لالستفسار  االتصاالت  من  العديد 

مضيفة أن كثريين التحقوا بالتدريبات، واصفة 

إن هناك  باملقبول، حيث  الرنامج  اإلقبال عى 

يف  النسايئ  الريايض  املركز  يزرن  مشاركة   25

اليوم الواحد منذ بدء الرنامج. 

ولفتـت إىل أنها فوجئت بنسـبة اإلقبال العالية، 

إذ إن هنـاك الكثـري مـن النـاس الذيـن يريدون 

أن يشـاركوا يف التدريبـات ويهتمـوا بصحتهـم، 

مؤكـدة أن جميعهـم أشـادوا بهـذا الرنامج.

الفعاليـة،  يف  املشـاركة  رشوط  يخـص  وفيـام 

للعاملـن  تحـق  املشـاركة  أن  القطـان  أكـدت 

زوجاتهـم  إىل  إضافـة  الرشكـة،  يف  والعامـالت 

ومـا  سـنة   18 عمـر  مـن  واألبنـاء  وأزواجهـم، 

فـوق.

الثانيـة  هـي  الـدورة  هـذه  أن  إىل  وأشـارت 

عبـارة  األوىل  الـدورة  كانـت  حيـث  للرنامـج، 

تـم  الـوزن،  إلنقـاص  ومسـابقة  برنامـج  عـن 

تنظيمهـا بالتعـاون بـن الفريقن أيضـاً، وتهدف 

إىل تشـجيع النـاس مـن أجـل املحافظـة عـى 

صحتهـم وااللتـزام بالرياضة واتبـاع نظام غذايئ 



صحـي، وقـد شـملت فحصاً طبيـاً لثالثة أشـهر، 

كان يتـم فيـه كل شـهر فحـص التغـرّيات التـي 

تـم  املسـابقة  نهايـة  ويف  للمشـارك،  تحـدث 

توزيـع جوائـز عـى الفائزين الذين اسـتمروا يف 

إنقـاص وزنهـم. املشـاركة ونجحـوا يف 

أمـا بالنسـبة للـدورة الحاليـة، أي “منـط الحياة 

 3 البـدين”، فمدتهـا أيضـاً  الصحـي والتدريـب 

أشـهر، والغـرض منها املسـاهمة يف عودة الناس 

إىل مامرسـة الرياضـة واالهتـامم بصحتهـم بعد 

فـرتة جلوسـهم ملـدة طويلـة باملنزل خـالل فرتة 

“كورونا”.

مفيد نفسياً
ــد،  ــج جي ــذا الرنام ــان أن ه ــت القط وأوضح

ليــس فقــط مــن أجــل املحافظــة عــى صحــة 

الجســم، ولكنــه مفيــد كذلــك نفســياً، معربــة 

الحضــور،  عــدد  يــزداد  أن  متنياتهــا  عــن 

ومشــجعة الجميــع عــى خــوض هــذه التجربــة 

ــم. ــتنال إعجابه ــا س ألنه

وعــن جــدول برنامــج هــذه الفعاليــة بالنســبة 

للنســاء، لفتــت القطــان إىل أن هنــاك تدريبــات 

مختلفــة تنظــم يف إطــار هــذا الرنامــج مبعــدل 

ــام  ــدة 5 أي ــك مل ــوم، وذل ســاعة واحــدة يف الي

ــث  ــس، حي ــد إىل الخمي ــن األح ــبوع م يف األس

يتضمــن يــوم األحــد حصــة “أكــوا” أي العــالج 

باملــاء، ويــوم االثنــن متاريــن املعــدة، والثالثــاء 

املســبح  يف  املــاء  تحــت  الرياضــة  حصــة 

األجهــزة  متاريــن  األربعــاء  ويــوم  النســايئ، 

ــا يف  ــة زومب ــس جلس ــوم الخمي ــو(، وي )كاردي

النــادي النســايئ )Gym(، موضحــة أنــه يــرشف 

عــى هــذه الــدروس كل مــن مدربــة الســباحة 

ــايل  ــايض أن ــادي الري ــة الن ــل، ومدرب ــى أب من

ــيز. سانش

أمــا فيــام يتعلــق برنامــج الرجــال، فهــو ملــدة 

خمســة أيــام يف األســبوع أيضــاً ومبعــدل ســاعة 

كل يــوم، ويتــم تحــت إرشاف املــدرب الريــايض 

مبــارك مطــرب، ويبــدأ يــوم األحــد مــع متاريــن 

األجهــزة )كارديــو( ومتاريــن التمــدد، ويــوم 

الثالثــاء مــع متاريــن الرياضــة تحــت املــاء، 

ــة  ــة البدني ــن اللياق ــس بتامري ــي الخمي وينته

)Cross Fit(، يف حــن يــرشف مــدرب الرياضــة 

ــن  ــي االثن ــج يوم ــوظ عــى برنام الســيد محف

ــن  واألربعــاء، حيــث يشــتمل األول عــى متاري

ــاين عــى حصــة اإلعــداد  ــة، والث ــة البدني اللياق

البــدين.

ثالثة مرافق
وتحدثــت القطــان عــن املرافــق الثالثــة التــي 

بالنســبة  إنــه  قائلــة  التدريبــات،  تحتضــن 

للمركــز النســايئ فإنــه يضــم قاعــة انتظــار 

األجهــزة  وقاعــة  للبخــار  وغرفــة  وكافترييــا 
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ُيجمع الخرباء عىل توجيه أربع نصائح أساسية للتمتع بصحة جيدة، وهي:

مامرسة الرياضة بانتظام: يجوز تشبيه جسم اإلنسان باآللة التي متيل إىل السبات يف حال 	 

مل يتم استخدامها لفرات طويلة، حيث يزيد الخمول من فرص إصابة الشخص بالعديد 

والرشايني،  القلب  بأمراض  اإلصابة  عن  املسؤولة  املفرطة  السمنة  مثل  األمراض،  من 

والجلطات الدماغية، وهشاشة العظام، لذلك ُينصح باالنتظام مبامرسة التامرين الرياضية 

كل يوم مبا ال يقل عن نصف ساعة.

تناول الطعام الصحي: ُينصح بالتقليل من الوجبات الرسيعة والوجبات املشبعة بالدهون 	 

والزيوت، واإلكثار من الربوتينات، وااللتزام بنظام غذايئ صحي ومتوازن، أي اإلكثار من 

تناول الخرضاوات والفواكه واألغذية الغنية باأللياف كالسلطات والشوربات وغريها، كام 

ينصح بالتوقف عن تناول املرشوبات الغازية، واإلكثار من العصائر الطبيعية ومن املاء، 

واملرشوبات املحالة بالعسل بداًل من السكر، وتجنب تناول الحلويات الغنية بالسكريات، 

كام يفّضل تجّنب تناول الطعام أو الرشب أثناء الوقوف، أو خالل مشاهدة التلفاز، أو 

قبل الخلود إىل النوم مبارشة، إضافة إىل رضورة االلتزام بتناول وجبة اإلفطار كل يوم، 

وتناول األكل املشوي بداًل من املقيل، مع تقليل كمية امللح والبهارات.

إذ 	  اإلنسان،  لنشاط  األسايس  املحرّك  النوم  يعترب  النوم:  من  كاٍف  قسط  عىل  الحصول 

الهرمونات، وخفض  عمل  تنظيم  الركيز، ويف  املحافظة عىل  يف  أساسياً  دوراً  يلعب  إنه 

اإلصابة  من  ويحمي  باإلجهاد،  الشعور  من  يخّفف  كام  الشهية،  من  والحد  االلتهابات، 

يوم،  النوم كل  كاٍف من  بأخذ قسط  ُينصح  لذلك  ويقّويها،  الذاكرة  ويحّفز  باالكتئاب، 

أي مبا ال يقل عن ست ساعات، مع الحرص عىل اتباع عادات روتينية تساعد عىل النوم، 

كإغالق الستائر، وإطفاء األجهزة اإللكرونية.

الحرص عىل التواصل االجتامعي: يجب الحرص عىل الحياة االجتامعية، وعدم العيش يف 	 

عزلة بعيداً عن األصدقاء واألقارب، علاًم أن تنمية العالقات االجتامعية تحسن الصحة 

الجسدية لإنسان، وتزيد من قوة ذاكرته، وتحميه من الكثري من األمراض واملشكالت، 

مثل االكتئاب، والتوتر، والوحدة.

أربع نصائح لحياة صحية

ــة،  ــة أخــرى للحصــص الرياضي ــة وقاع الرياضي

مركــز  يحتــوي  للصــالة، يف حــن  ومســجداً 

حبــارى عــى كافترييــا )هــي نفســها قاعــة 

االنتظــار(، ومســبح كبــري للنســاء، ومســبح 

صغــري لألطفــال.

ــة  ــم صال ــايل، فيض ــز الرج ــبة للمرك ــا بالنس أم

األثقــال  رفــع  وأدوات  أجهــزة  بهــا  كبــرية 

وكافترييــا وقاعــة انتظــار ومســبح مغطــى، 

ــل  ــرف لتبدي ــاك غ ــق هن ــذه املراف ويف كل ه

ــن  ــة وأماك ــظ األمتع ــات لحف ــس وخزان املالب

ميــاه. ودورات  لالســتحامم 

ــج  ــه هــذا الرنام ــذي لقي وأشــادت بالدعــم ال

مــن قبــل قيــادات الرشكــة، خصوصــاً مــن 

ــة  ــؤون اإلداري ــذي للش ــس التنفي ــب الرئي نائ

العامــر، ومديــر مجموعــة خدمــات  قــي 

األحمــدي عبــد العزيــز العبيــدان، مؤكــدة 

ــا،  ــى إنجازه ــرة وشــجعا ع ــا بالفك ــام رحب أنه

وذلــك بهــدف تحفيــز وتشــجيع الجميــع عــى 

ــام  ــة، ك ــم البدني ــم ولياقته ــامم بصحته االهت

أنهــام ســاهام يف ترسيــع اإلجــراءات الروتينيــة 

ــة. ــم الفعالي لتنظي

ــة  ــم هــذه الفعالي ــة تنظي وأشــارت إىل أن لجن

ــق  ــس فري ــم: رئي ــخاص ه ــن 6 أش ــون م تتك

يوســف  والبيئــة  والســالمة  الصحــة  عمــل 

ــة  ــة الصناعي ــي الصح ــري أخصائي ــالف، وكب الق

بالفريــق محســن املطــريي، ومــن فريــق عمــل 

خدمــات املجتمــع كل مــن املراقــب يف النــادي 

ــز  النســايئ انتصــار القطــان، واملراقــب يف املرك

ــايض النســايئ أســامء الســميط، واملراقــب  الري

ــي، واملراقــب يف  ــد العتيب ــارى هن ــز حب يف مرك

ــد املاجــد. ــايض الرجــايل فه ــادي الري الن

ودعــت الجميــع إىل املشــاركة يف هــذا الرنامج، 

أنــه  وخصوصــاً  الكبــرية  ألهميتــه  وذلــك 

ــر،  ــذا األم ــن له ــن مؤهل تحــت إرشاف موظف

مضيفــة أن الفريــق يعمــل عــى تشــجيع كافــة 

ــر  ــم، ووف ــط حياته ــري من ــى تغي ــاركن ع املش

لهــم كل الســبل التــي تســاعدهم عــى تبنــي 

ــا”. ــد “كورون ــاة صحــي بع منــط حي

ــابقة  ــن مس ــان ع ــار القط ــت انتص ــام تحدث ك

ــر املــايض بالتعــاون  ــة أقيمــت يف أكتوب رياضي

األنشــطة  أن  الفريــق، مضيفــة  نفــس  مــع 

والفعاليــات واملســابقات واملعــارض متواصلــة.



يضم خبرات طبية وتجهيزات متطورة تقدم خدمات مميزة السيما للحاالت 

فائقة الخطورة

قسم النساء والوالدة بمستشفى األحمدي 

خيارِك األفضل واألمثل
خبرات طبية ذات كفاءة عالية لديها تجربة كبيرة في التعامل مع الوالدات المتعثرة أو القيصرية غير المخطط لها، 
طاقم تمريضي ذو سمعة طيبة، يقوم بمتابعتك باستمرار لمساعدتك في التعامل مع مولودك، إمكانات متطورة 

وأجهزة وتكنولوجيات حديثة ودقيقة.. هذه بعض من مميزات قسم النساء والوالدة في مستشفى األحمدي.

فهناك بين أروقة ومرافق القسم، الكل جاهز ومستعد لتوفير أفضل الظروف لتستمتعي باستقبال طفلك، إذ إنك 
ستشعرين بالراحة وستحصلين على الدعم النفسي الالزم لتجاوز أي إحساس باالرتباك أو التوتر، وهناك ستنعمين 

باألمان الصحي لك ولمولودك.

التي  الختالن،  حنان  الدكتورة  األحمدي  والوالدة في مستشفى  النساء  أمراض  أخصائية  التقينا  المقال،  في هذا 
تحدثت عن عوامل عدة تجعل من قسم النساء والوالدة في مستشفى األحمدي الخيار األفضل واألمثل لوالدة 
آمنة لك ولطفلك، علمًا أن الحديث مع د. الختالن يأتي بعد فترة من إجراء المستشفى عملية والدة نادرة لسيدة 

كويتية أنجبت ثالثة توائم.
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قسم عريق
النسـاء  قسـم  إن  الختـالن  الدكتـورة  قالـت 

والـوالدة مـن األقسـام العريقـة يف مستشـفى 

مبنـى  يف  البدايـة  كانـت  حيـث  األحمـدي، 

املستشـفى التخصـي الـذي كان ُيعـرف باسـم 

حتـى  هنـاك  العمـل  واسـتمر  “سـاوثويل”، 

عـام 2017 عندمـا انتقـل القسـم بالكامـل إىل 

مستشـفى األحمـدي الجديـد وال يزال مسـتمراً 

بتقديـم خدماتـه املميزة للسـيدات من املراحل 

األوىل للبلـوغ وحتـى بعـد مرحلـة سـن األمـل.

الجناح 13
وأشـارت إىل أن القسـم يتكـون مـن العيـادات 

الحـاالت  لدخـول   ”13 الخارجية “الجنـاح 

غرفـة  إىل  الفتـة  الـوالدة،  بعـد  ومـا  النسـائية 

لراحـة  التقنيـات  بأحـدث  املجهـزة  الـوالدة 

إىل  باإلضافـة  الـوالدة،  تجربـة  خـالل  املـرأة 

قسـم العمليـات الـذي يوفـر جميـع العمليات 

النسـائية مبـا فيهـا املناظري النسـائية املتخصصة 

قسـم  جانـب  إىل  الواحـد،  اليـوم  وعمليـات 

األنابيـب،  وأطفـال  اإلنجـاب  عـى  املسـاعدة 

وخدمـة املسـالك البولية النسـائية التشـخيصية 

والعالجيـة.

خدمات مميزة
وتحدثـت عـن الخدمـات املميـزة التـي يقدمها 

مستشـفى  يف  والـوالدة  النسـاء  أمـراض  قسـم 

وليـس  الذكـر  سـبيل  عـى  الجديـد  األحمـدي 

الحـرص، ومنها خدمـات متابعة الحمـل العادي 

وفائـق الخطـورة، مـع توفـري جميـع الخدمـات 

املسـاندة يف عمـل جامعـي ممّيـز مـع العديـد 

الـوالدة  وخدمـات  األخـرى،  األقسـام  مـن 

التعـاون  خـالل  مـن  أمل  دون  مـن  املريحـة 

إىل  باإلضافـة  التخديـر،  قسـم  مـع  املسـتمر 

توفـري كافـة خدمـات العناية بالـوالدات املبكرة 

قسـم  مـع  واملثمـر  الدائـم  التعـاون  ظـل  يف 

األطفـال الخـدج، وتوفـري خدمـات الرعايـة مـا 

بالتعـاون  والقيرصيـة  الطبيعيـة  الـوالدة  بعـد 

مـع قسـم العـالج الطبيعـي، وكافـة الخدمـات 

والفحوصـات لتشـخيص وعـالج حـاالت تأخـر 

التشـخيصية  والخدمـات  والعقـم،  اإلنجـاب 

والعالجيـة لحـاالت املسـالك البوليـة النسـائية، 

النسـائية  املناظـري  حـاالت  جميـع  وإجـراء 

املتخصصـة. والعالجيـة  التشـخيصية 

مـن  مميـزة  نخبـة  يضـم  القسـم  أن  وأكـدت 

استشـاريي واختصاصيي النسـاء والـوالدة ذوي 

الخـرة، والذيـن يتعاملـون مـع كافـة الحـاالت 

مبـا فيهـا الحـاالت عاليـة أو فائقـة الخطـورة، 

وتحديـث  لتطويـر  دائـم  بشـكل  ويعملـون 

الخدمات يف مستشـفى األحمدي الجديد حرصاً 

منهـم عـى مواكبـة كل التطـورات العلميـة يف 

مجال النسـاء والوالدة، كام يتمّيز قسـم النسـاء 

والـوالدة بوجـود نخبة مـن الكـوادر التمريضية 

الحاصلـة عـى أعى درجـات التدريـب والخرة 

الحـاالت  وكذلـك  الـوالدات،  مـع  التعامـل  يف 

النسـائية يف غـرف العمليـات، مشـيدة بالـدور 

الكبـري للـكادر التمريي يف الرعاية السـيام بعد 

الـوالدات والعمليات. 



تعاون دائم
مـع  دامئـاً  تعاونـاً  للقسـم  أن  الختـالن  د.  وأوضحـت 

التخصصـات املسـاندة، مثـل قسـم العـالج الطبيعـي، 

وقسـم التغذيـة، وبرنامـج تشـجيع الرضاعـة الطبيعية، 

وذلـك حرصـاً مـن فريـق العمـل عـى تقديـم خدمات 

متكاملـة لكل سـيدة بناء عى حالتهـا ووضعها الصحي.

وأضافـت أن مـا ميّيـز قسـم أمـراض النسـاء والـوالدة 

يف مستشـفى األحمـدي الجديـد هو املحافظـة الدامئة 

عـى العمـل الجامعـي، ليـس فقـط بـن أفـراد فريـق 

النسـاء والـوالدة، فالخدمـة املتكاملـة تكـون بالتعاون 

مـع باقـي األقسـام الطبية مثل قسـم األطفال، وقسـم 

البوليـة،  التخديـر والعنايـة املركـزة، وقسـم املسـالك 

وقسـم الجراحـة، وقسـم األشـعة، وقسـم الباطنيـة.

الطبيـة  لألقسـام  الجامعـي  العمـل  هـذا  ميتـد  كـام 

العـالج  وقسـم  التغذيـة،  قسـم  مثـل  املسـاندة، 

الطبيعـي، وذلـك باإلضافـة إىل الـدور الفعـال للـكادر 

التمريـي، مؤكـدة أن هـذا العمل الجامعـي الدؤوب 

يتـم يف إطـار حـرص الجميع عى تقديم أعى مسـتوى 

املستشـفى. الطبيـة يف  للخدمـات  ممكـن 

1000 مراجعة
 32 تبلغ  للقسم  االستيعابية  القدرة  أن  إىل  وأشارت 

وغرف  للعزل  مخصصة  غرف  عى  موزعة  رسيراً 

الستقبال الحاالت النسائية وحاالت الدخول الطارئة يف 

غرفة،   12 الوالدة عى  جناح  يحتوي  كام   ،13 الجناح 

أن  إىل  الفتة  الخطورة،  الفائقة  للحاالت  غرفتان  منها 

جميع غرف الوالدة تعتر غرفاً خاصة منفردة بإرشاف 

الطاقم الطبي والكوادر التمريضية املختصة.

يعتر  والوالدة  النساء  قسم  أن  الختالن  د.  وأكدت 

الجديد،  أقسام مستشفى األحمدي  أنشط  من  واحداً 

حيث يرتاوح عدد املراجعات شهرياً ما بن 800 و1000 

مراجعة موزعات بن جميع التخصصات يف القسم. 

وأوضحـت أن القسـم يقـوم بإجـراء عمليـات ملـا بـن 

700 و1000 حالـة شـهرياً، تشـمل عمليـات صغـرى 

ووالدات وعمليـات كـرى وغريهـا.

ورأت أن مـن أهـم التحديـات التـي واجهـت القسـم 

جائحـة  مـع  التعامـل  كيفيـة  األخـرية،  السـنوات  يف 

الروتوكـوالت  باتبـاع  القسـم  قـام  حيـث  “كورونـا”، 

املقـررة من قبل وزارة الصحـة يف دولة الكويت، والتي 

تتسـق مـع الروتوكـوالت العامليـة، وذلـك للمحافظـة 

عى سـالمة وصحة السـيدات الحوامـل يف ذلك الوقت 

الحـرج، وتوفـري كافة الخدمات الصحية، مشـرية إىل أن 
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التحـدي يف فـرتة الجائحـة كان أيضـاً املحافظـة 

الصحيـة  الخدمـات  تقديـم  اسـتمرارية  عـى 

بأعـى مسـتوى.

إنجازات ونجاحات
وعـن إنجازاتـه، أكـدت الدكتورة حنـان الختالن 

أن القسـم حقـق إنجـازات كثـرية بفضـل جهود 

الطاقـم العامـل ودعـم قيـادات الرشكـة، ومـن 

تـم  أنـه  الحـرص،  ال  املثـال  بينهـا عـى سـبيل 

خـالل العـام الحـايل وبفـارق أقـل مـن ثالثـة 

لسـيدتن  قيرصيتـن  عمليتـن  إجـراء  أشـهر، 

أنجبـت كل منهـام ثالثـة توائـم، الحالـة األوىل 

كانت لسـيدة حامل يف الشـهر السـابع، والحالة 

الثامـن،  الشـهر  يف  حامـل  لسـيدة  األخـرى 

موضحـة أن كلتـا الحالتن وصلتـا كحالة طارئة، 

الـوالدة  غرفـة  السـيدتن  إدخـال  تـم  حيـث 

أن  عـى  مشـددة  للعمليـات،  وتحضريهـام 

العمـل الجامعـي كان أسـاس النجـاح يف تأمـن 

والدة ناجحـة بالحالتـن، ومضيفـة أن قسـمي 

األطفـال الخـدج والتخدير كانـا رشيكن يف هذا 

النجـاح، حيث تـم إدخال جميع األطفال قسـم 

العنايـة املركـزة لألطفال الخدج لفـرتة، ومن ثم 

خرجت السـيدتان بصحة جيـدة مع أطفالهام. 

وعـن أهمية هذا القسـم، قالـت د. الختالن إنه 

وللـه الحمـد وخـالل فـرتة قصـرية جـداً، متكـن 

القسـم مـن الوصـول لتقديـم أعـى مسـتويات 

والـوالدة  النسـاء  مجـال  الطبيـة يف  الخدمـات 

مبختلـف تخصصاتهـا، ويسـعى باسـتمرار لنيـل 

رضـا وثقـة جميـع املراجعـن، مضيفة أن قسـم 

النسـاء والـوالدة مبستشـفى األحمـدي الجديـد 

يسـعى دامئاً لتطوير الخدمات الطبية وتشـجيع 

األطبـاء عـى حضـور املؤمترات العامليـة، كام أن 

هنـاك تعاونـاً دامئـاً ومتكاماًل مـع وزارة الصحة 

الكويتيـة لتوفـري خدمـات مميـزة، مثـل عيـادة 

األم والجنـن والحمـل عـايل الخطـورة وغريهام.

داخل  حثيثاً  سعياً  هناك  أن  عى  وشددت 

القسم لتطوير جميع خدماته الطبية ومواكبة 

النساء  تخصصات  كافة  يف  الرسيعة  التطورات 

والوالدة، وكذلك من أجل زيادة السعة الرسيرية 

مبا يتناسب مع ازدياد عدد املراجعات، والهدف 

عى الدوام هو توفري كافة سبل الراحة وأعى 

مستوى من الخدمات الطبية.

يف إنجاز جديد ملستشفى األحمدي، متكن الطاقم الطبي يف فريق عمل أمراض النساء والوالدة 

ذكر  الثامن هم  الشهر  يف  توائم  ثالثة  أنجبت  كويتية  لسيدة  نادرة  والدة  عملية  إجراء  من 

وأنثيان، ليصبح عدد أبنائها خمسة.

وأرشفت الدكتورة حنان الختالن عىل عملية الوالدة القيرصية للسيدة الكويتية، وذلك مبساعدة 

الدكتورة علياء التحو، وقد استمرت العملية لنحو ساعة وتكللت بالنجاح، حيث خرجت األم 

وعمرها 35 سنة ومواليدها بصحة جيدة، علاًم أن وزن األطفال بلغ ما بني 2 كلغ و2.2 كلغ.

ويف هذا السياق، قال اختصايص األطفال الخدج الدكتور سليامن السعد إنه تم تسلم األطفال 

من قبل فريق العناية املركزة لألطفال حديثي الوالدة والخدج بعد الوالدة، مؤكداً أنهم تلقوا 

العالج الالزم واملتمثل يف اإلنعاش القلبي والرئوي، حيث إنهم ولدوا ناقيص النمو نتيجة الوالدة 

املبكرة.

وأوضح أن كل أم حامل يف أكرث من جنني تحتاج إىل أن تلد يف مستشفى مجهز بالكامل من 

ناحية رعاية النساء والوالدة، وكذلك العناية املركزة الخاصة باألطفال، الفتاً إىل أن مستشفى 

األحمدي يتميز بوجود غرفة العمليات القيرصية بجانب غرفة العناية املركزة لألطفال، وبالتايل 

فإنه ال يتم نقل األطفال مسافات بعيدة.

ودعا د. السعد األمهات إىل اختيار املكان اآلمن للوالدة الذي يضم أحدث األجهزة، واألطباء 

األكفاء ذوي الخربة الكبرية، محذراً من إمكان حدوث مضاعفات لألم أو لألطفال يف أي لحظة.

بدورها، أشادت األم بجهود طاقم التوليد والطاقم الطبي بقسم األطفال الخدج، الفتة إىل أن 

خربة الكوادر الطبية ورسعة التعامل مع الحالة أسهمتا بشكل كبري يف نجاح الوالدة ومن دون 

أي مضاعفات تذكر.

وأعربت عن سعادتها بحفاوة االستقبال، والرعاية الصحية والنفسية التي تلقتها يف املستشفى، 

معربة عن تخوفها من مسؤولية رعاية املواليد.

يشار إىل أن هذه الوالدة تعترب من الحاالت النادرة كونها لثالثة توائم وإلجرائها يف األسبوع 

الثالث والثالثني من الحمل، أي يف الشهر الثامن تقريباً، علاًم أنه يف بداية عام 2022، سجل 

مستشفى األحمدي حالة مشابهة لوالدة توأم ثاليث وأخرى لتوأم رباعي.

والدة نادرة لثالثة توائم في مستشفى األحمدي



المثابرة وتنظيم الوقت من أسباب نجاحها وتحقيقها اإلنجازات

دالل الحمد.. مهندســــة بالشركـــة

والعبة في منتخب السلة
تثبت المرأة الكويتية يومًا بعد يوم جدارتها في تسيير أعمال شركة نفط الكويت، إلى جانب تمّيزها في مجاالت أخرى، فهي 
تتولى العديد من المناصب الرفيعة بحضور مميز وكفاءة عالية، كما تقدم بشكل متزامن، إنجازات في العديد من المجاالت 

العلمية والثقافية والرياضية وغير ذلك.

كبيرة  تبذل جهودًا  كما  قدراتها،  وتنمية  دعمها  وذلك من خالل  للمرأة،  النجاح  بتوفير كل سبل  الكويت  نفط  وتلتزم شركة 
لتمكينها عن طريق العديد من المبادرات والمشاريع.

وتأكيدًا على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية، والمكانة التي تحتلها، وتعبيرًا عن الفخر بما قدمته من إنجازات داخل 
الشركة وخارجها، التقت مجلة “الكويتي” إحدى النساء المتميزات العامالت في الشركة، وهي دالل الحمد التي نجحت في 
السلة،  لكرة  الكويتي  المنتخب  الرياضية كالعبة في  الشركة، ومواصلة مسيرتها  بين عملها كمهندس تصنيع في  التوفيق 
والذي نجحت معه بتحقيق العديد من التتويجات المحلية واإلقليمية، باإلضافة إلى تحملها أعباء الحياة اليومية والحفاظ على 

التزاماتها العائلية.
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نصيحة مهمة 
قالـت العبـة املنتخـب الكويتـي لكـرة السـلة، مهنـدس التصنيـع يف فريـق عمـل الخدمـات الفنيـة 

للعمليـات دالل الحمـد، إن نجاحهـا يف حياتهـا العمليـة ويف مسـريتها الرياضيـة كان مثـرة عمـل 

دؤوب وجهـود مضنيـة، باإلضافـة إىل تلقيهـا دعـاًم مسـتمراً مـن عائلتهـا وزمالئهـا ورؤسـائها يف 

العمـل عـى السـواء، مـا جعلهـا قـدوة، معتـرة أنـه مـن املهـم تسـليط الضـوء عـى تجربتها 

وإنجازاتهـا، وذلـك لـي يتعلم اآلخـرون منها، وكذلـك لتحفيز الشـابات الطموحات من أجل 

السـري عـى خطاهـا مـن خـالل العمل بجـد والسـعي لتطويـر مهاراتهـن لتحقيـق األفضل 

عـى كافـة املسـتويات العملية والشـخصية.

          البداية خالل الدراسة
وأفـادت الحمـد بأنهـا بـدأت مامرسـة كـرة السـلة منـذ كانـت تـدرس يف املرحلـة 

الثانويـة عـام 2007، وذلـك مـع نـادي الفتـاة الريـايض، لتتوقـف بعـد ذلك خالل 

دراسـتها الجامعية، وبعد رجوعها إىل الكويت عقب تخرجها عام 2013 يف جامعة 

“نـورث إيسـرتن” يف مدينـة بوسـطن بواليـة ماساتشوسـتس األمريكيـة باختصـاص 

هندسـة كيميائية، عادت بقوة إىل نشـاطها السـابق وشـاركت من جديد يف بطوالت 

األنديـة بالخـارج، ومـع اسـتمرار التدريبات متكنت من االنضـامم إىل املنتخب الكويتي 

لكـرة السـلة، وهـو مـا تعتـره فخـراً لهـا، إذ إن ذلـك سـمح لها بتمثيـل بالدهـا الكويت 

يف املحافـل الدولية.

بدأت ممارسة كرة السلة في المرحلة الثانوية عام 2007، حيث 

انطلقت مع نادي الفتاة الرياضي واستمرت معه

“بني  بطولة  بلقب  فريقها  مع  بالتتويج  يتمثل  إنجازاتها  أكبر 

ياس” التي أقيمت في أبو ظبي عام 2013



تتويج وألقاب
وأضافـت الحمـد أنهـا تلعـب يف مركـز صانـع 

األلعـاب، أو املركـز رقـم 1 كـام هـو معروف يف 

كـرة السـلة، وبالتـايل فهـي التي تبـدأ الهجامت 

وتقـوم  الفريـق  يف  زميالتهـا  تحـركات  وتديـر 

بالتمريـرات الحاسـمة تحـت السـلة أو خـارج 

املنطقـة بحسـب خطـة لعـب الفريـق الخصم، 

سـواء خطة املنطقـة Zone Defense أو العب 

.Man to Man لالعـب

وأفادت بأنها شـاركت يف العديـد من البطوالت 

املحليـة والدوليـة، ومتكنـت مـن تحقيـق عـدة 

إنجـازات مـع نـادي الفتـاة، منهـا الحصول عى 

البطولـة  بلقـب  والفـوز  محليـًا  األول  املركـز 

ملوسـم )2021 - 2022(.

إال أنهـا اعتـرت أن أكـر إنجـاز لهـا يتمثـل يف 

تتويـج فريقها، أي نـادي الفتاة، باملركز األول يف 

بطولـة “بنـي يـاس” التـي أقيمت يف إمـارة أبو 

ظبـي عـام 2013، وهـي بطولة عربيـة لألندية، 

باإلضافـة إىل حصـول املنتخـب الكويتـي لكـرة 

يف  الفضيـة  امليداليـة  عـى  للسـيدات  السـلة 

دورة األلعـاب الرياضيـة الخليجيـة الثالثة التي 

أقيمـت يف الكويـت خـالل شـهر مايـو 2022.

يـاس”  “بنـي  بطولـة  عـن  الحمـد  وتحدثـت 

بشـكل خـاص، فأشـارت إىل أن الفـوز جـاء بعد 

أن  إىل  الفتـة  بصعوبـة،  وتحقـق  كبـري  جهـد 

الفريـق حقـق نتائـج مميـزة يف طريقـه نحـو 

املـرصي  “الزمالـك”  عـى  فـاز  حيـث  اللقـب، 

بفـارق ثالث نقاط، وعـى “األرثوذكي” األردين 

)47-54(، كـام فـاز عـى مضيـف البطولة “بني 

يـاس” بفـارق كبـري بلـغ 22 نقطـة )71-49(.

وأشـارت إىل أن الفريـق تعرض لخسـارة واحدة 

األردين  “املقاولـون”  أمـام  البطولـة  تلـك  يف 

بعـرش نقاط، ما شـكل حافـزاً للفتيـات لالرتقاء 

الـدور  يف  كبـرية  مبـاراة  فقدمـن  مبسـتواهن، 

نصـف النهـايئ أمـام منتخـب اإلمـارات وحققن 

الفـوز بفـارق كبـري )27-50(، ليتأهـل الفريـق 

إىل املبـاراة النهائيـة حيـث واجـه مـن جديـد 

“املقاولـون” نفسـه، لكـن هـذه املـرة اقتنصت 

الالعبـات الفرصـة املتاحـة لهـن وحققـن الفوز 

بعـد عرض كبـري وبنتيجة بـارزة )75-83(، وهو 

رقـم مرتفـع بالنسـبة ملباريات سـلة السـيدات، 

وأحـرزن لقـب البطولـة بجـدارة.

يف الرشكة
بالعمـل  التحقـت  أنهـا  إىل  الحمـد  ولفتـت 

فرايـر  شـهر  خـالل  الكويـت  نفـط  رشكـة  يف 

2015 كمهنـدس سـالمة قيـد التطويـر بفريـق 

عمـل الصحـة والسـالمة والبيئـة )الغـاز(، ثـم 

انتقلـت إىل فريقهـا الحـايل )الخدمـات الفنيـة 

مواصلـة  مـع  تصنيـع،  كمهنـدس  للعمليـات( 

الرياضيـة. مسـريتها 

قالت  كرياضية،  اليومي  برنامجها  يخص  وفيام 

مساًء  يومي  بشكل  يكون  التمرين  إن  الحمد 

ناحية  من  أما  الريايض،  املوسم  فرتة  خالل 

النظام الغذايئ، فهي تتعامل مع إحدى الرشكات 

الغذائية التي تقدم لها وجبات يومية متوازنة، 

وهذا ساعدها يف اتباع نظام غذايئ مفيد.

نجاحهـا يف  أسـباب  بـن  مـن  أن  إىل  وأشـارت 

التوفيـق بن العمل برشكـة نفط الكويت، وأداء 

الرياضيـة،  الفعاليـات  يف  واملشـاركة  التامريـن 

التنظيـم الجيـد للوقت، موضحـة أن التدريبات 

وهـي  املسـاء،  فـرتة  يف  عـادة  تكـون  اليوميـة 

تسـتهلك الكثـري مـن وقتهـا وطاقتهـا، وخـالل 

املشـاركة يف الفعاليـات الرياضيـة الدولية، فإنها 

تحصـل عـى إجـازات أو تفـرغ ريـايض ملـدة 

محـددة حتـى تتمكـن مـن خوضهـا. 

دعم كبري
مـن  كبـرياً  دعـاًم  تلقـت  أنهـا  عـى  وشـددت 

عائلتهـا للمواصلـة يف مجـال الرياضـة، كـام أنها 

سـعت بشـكل دائم إىل اسـتغالل أوقات الفراغ 

لقضـاء أكـر فرتة مـع العائلـة وإعطائهـا أولوية 

رغـم ضغوطـات التامريـن اليوميـة.

وأكــدت أن الرياضــة علمتها النظــام خــالل 

وااللتــزام  الوقــت  عــى  والحــرص  يومهــا 

باملواعيــد، والتعامــل مــع مختلف الشــخصيات، 

األمــر الــذي ســاعدها يف التعــرف عــى الكثــري 

مــن النــاس مــن جميــع الثقافــات والجنســيات، 

ــا،  ــال عمله ــك يف مج ــن ذل ــتفادت م ــام اس ك

خصوصــاً مــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل مــع 

النــاس والعمــل كفريــق واحــد، مشــرية إىل أن 

مــن بــن التحديــات التــي واجهتهــا أن االلتــزام 

بالتامريــن اليوميــة يتطلــب الكثــري مــن الطاقة 

ــة. ــدية والذهني الجس

يف  املـرأة  وضـع  عـن  الحديـث  معـرض  ويف 

الرياضـة، لفتـت دالل الحمـد إىل أنهـا كانـت 

تسـمع كثـرياً أن الرياضة ليسـت للنسـاء، ولكن 

الدعـم الـذي قدمتـه عائلتهـا دفعهـا للمواصلة 

يف  املرحلـة  هـذه  إىل  والوصـول  واملشـاركة 

مسـريتها الرياضيـة. 

سسسسسسسسسسسسسس
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أهمية املثابرة
وفيـام يخـص الصفـات التـي يجـب أن تتوافـر 

يف الشـخص الـذي يجمـع بـن مامرسـة الرياضة 

يف  للنجـاح  اليومـي  عملـه  وبـن  كمحـرتف 

االحـرتاف  أن  الحمـد  أوضحـت دالل  الجانبـن، 

يتطلـب مـن الريـايض أن يقي أيامـه بالتامرين 

الهـدف  يحقـق  حتـى  مثابـراً  ويكـون  املكثفـة 

لعـدم  أسـفها  عـن  معربـة  إليـه،  يصبـو  الـذي 

وجود احرتاف لكرة السـلة النسـائية يف الكويت.

عـدم  مـن  الرغـم  عـى  أنـه  إىل  وأشـارت 

مشـاركتها يف أي بطـوالت عـى مسـتوى رشكـة 

نفـط الكويـت، فإنهـا تلقـت دعـاًم كبـرياً مـن 

والذيـن  العمـل،  زمالئهـا واملسـؤولن عنهـا يف 

كانـوا يشـجعونها دامئـاً، حيـث إنهـا متكنت من 

الحصـول عـى التفـرغ الريـايض مـرات عـدة. 

عـن  عـرت  املسـتقبلية،  طموحاتهـا  وبشـأن 

رغبتهـا يف أن تـرتك بصمـة يف عملها برشكة نفط 

الكويـت، وكذلـك يف الرياضة بشـكل عـام وكرة 

السـلة النسـائية بشـكل خـاص.

تقصري إعالمي
ويف معـرض حديثها عن مـدى تقدير اإلنجازات 

التـي حققتها مـع فريقها ومـع املنتخب، لفتت 

تقصـري  هنـاك  يـزال  ال  أنـه  إىل  الحمـد  دالل 

مـن جانـب اإلعـالم بحـق الرياضـة النسـائية، 

ومنهـا كـرة السـلة، حيـث إن اإلنجـازات التـي 

تحققـت مل تحـظ بالتغطيـة اإلعالميـة الكافيـة 

يف الكويـت، وذلـك عـى عكـس ما جـرت عليه 

العـادة عندمـا يتـم االحتفاء بـأي فريق يحصل 

عـى لقـب بطولـة خارجية.

ورأت يف هـذا السـياق أن فريـق نـادي الفتـاة 

لكـرة السـلة ورغـم حصولـه عـى لقـب بطولـة 

فريـق  يحققـه  لقـب  أول  وهـو  يـاس”،  “بنـي 

نسـايئ كويتـي يف بطولـة خارجيـة تضـم عـدة 

فـرق عربيـة معروفـة، إال أنـه مل يحصـل عـى 

الكافيـة. اإلعالميـة  التغطيـة 

وأكـدت الحمد أنها كانت يف صغرها تطمح ألن 

تكون العبة كرة سـلة مثل شـقيقتها التي كانت 

تلعـب كـرة السـلة يف املنتخـب سـابقاً، وكانـت 

تأخذهـا معهـا إىل البطـوالت والتدريبـات، إىل 

أن كـرت ومتكنت من االشـرتاك يف نـادي الفتاة 

الريـايض لتصبـح عضـواً يف فريـق كـرة السـلة، 

ثـم وبعـد تقدمهـا يف اللعبـة، حرصـت عـى أن 

تشـاهد بشـكل دائم مقاطع ومباريـات لالعبن 

السـلة  لكـرة  األمـرييك  الـدوري  يف  املميزيـن 

للمحرتفـن NBA، ومنهـم النجـم الراحـل كويب 

براينـت، واألسـطورة مايكل جـوردن، إضافة إىل 

راجون رونـدو وكيفـن غارنيـت.



نفط الكويت رائدة في مشاريع وإجراءات السالمة والتوعية بالقيادة اآلمنة

حوادث الطرق.. إنقاذ األرواح مسؤولية الجميع
تكشف تقديرات منظمة الصحة العالمية عن إحصائية مفزعة لعدد ضحايا حوادث السير، حيث تقول إن شخصًا واحدًا يموت 

كل 24 ثانية على الطريق ليصل إجمالي حاالت الوفاة جراء هذه الحوادث في العالم إلى 1.35 مليون حالة سنويًا.

كما تؤكد المنظمة أن اإلصابات الناجمة عن حوادث المرور باتت ثامن أكبر مسبب للوفاة في العالم، وأصبحت أيضًا السبب 
الرئيسي إلزهاق أرواح األطفال والشباب، ما يعني أن العالم يقف أمام معضلة كبيرة تستدعي االنتباه الشديد من الجميع.

من جهتها، قررت األمم المتحدة اعتبار يوم 20 نوفمبر من كل عام “يومًا دوليًا إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق”، حيث تعتبر 
هذه الفعالية بمثابة فرصة للفت االنتباه إلى األثر العاطفي المدمر لهذه الحوادث واألعباء االقتصادية التي تعقبها.

وشركة نفط الكويت ليست غريبة عن هذا المسعى، إذ إنها تبذل جهودًا عديدة وتنظم فعاليات دورية للتوعية بمسائل القيادة 
اآلمنة، وكذلك لتحسين السالمة على الطرق، والسيما تلك التي توصل إلى المرافق والمنشآت في مناطق عملياتها، وقد 

نجحت بالفعل في الحد بشكل كبير من خطورة تلك الطرق، وبالتالي من عدد الحوادث التي تحصل عليها.

المقال التالي يتطرق إلى موضوع السالمة على الطرق بمناسبة اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، ويتحدث 
في فقرات منه عن جهود شركة نفط الكويت في هذا السياق.

24
نوفمبر  2022 العدد )1443(



جهود متجددة
يف  املتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  أعربـت 

بشـأن   2005 أكتوبـر  بشـهر  اتخذتـه  قـرار 

قلقهـا  عـن  الطـرق،  عـى  السـالمة  تحسـن 

السـتمرار تزايـد الوفيـات واإلصابـات الناجمـة 

عـن حـوادث املـرور يف أنحـاء العـامل، وخاصـة 

يف الـدول الناميـة، كـام أكـدت أهميـة معالجـة 

التعـاون  تعزيـز  ملواصلـة  والحاجـة  األمـر، 

الـدويل، مـع أخـذ احتياجـات الـدول النامية يف 

االعتبـار، عـن طريـق بنـاء القـدرات يف مجـال 

املـايل  الدعـم  وتوفـري  الطـرق،  عـى  السـالمة 

لجهودهـا. والتقنـي 

لألمـم  العـام  األمـن  حـث  اإلطـار،  هـذا  ويف 

كتبهـا  رسـالة  يف  غوترييـش  أنطونيـو  املتحـدة 

مبناسـبة إحيـاء هـذا اليوم الـدويل يف عام 2021 

كل بلـد، وكل رشكـة، وكل مواطـن، عـى دعـم 

الجهـود املحليـة والعامليـة لجعـل الطـرق أكـر 

الدخـل  املنخفضـة  الـدول  يف  سـيام  ال  أمانـاً، 

مـن  أكـر  تشـهد  والتـي  الدخـل،  واملتوسـطة 

90 باملئـة مـن الوفيـات الناجمـة عـن حـوادث 

الطـرق عـى الصعيـد العاملـي.

كـام شـجع غوترييـش جميـع الـدول األعضـاء 

املتحـدة  األمـم  اتفاقيـات  إىل  االنضـامم  عـى 

املتعلقـة بالسـالمة عـى الطـرق، وعـى تنفيـذ 

داعيـاً  بـأرسه،  املجتمـع  تشـمل  عمـل  خطـط 

الجهـات املانحـة إىل زيـادة املسـاهامت املاليـة 

والتقنيـة التـي تشـتد الحاجـة إليهـا مـن خالل 

التـرع لصالـح صنـدوق األمم املتحدة للسـالمة 

عـى الطـرق.

الصحـة  ملنظمـة  العـام  املديـر  شـدد  بـدوره، 

عـى  غيريسـوس  تيـدروس  الدكتـور  العامليـة 

أن “الوفيـات الناتجـة عـن حـوادث السـري مثٌن 

غـري مقبـول ندفعه مقابـل حركتنا عـى الطرق، 

وال يوجـد مـا يـرر قعودنـا عـن العمـل، فهـذه 

املشـكلة لهـا حلـول ثابتـة الجـدوى”.

حقائق أساسية
أن  عـن  املتحـدة  لألمـم  إحصـاءات  كشـفت 

يتوفـون  الذيـن  تقريبـاً  األشـخاص  نصـف 

مسـتخدمي  مـن  يكونـون  العـامل  طـرق  عـى 

الطـرق رسيعـي التأثـر، أي مـن املشـاة وراكبي 

والناريـة. الهوائيـة  الدراجـات 

الـدول  أن  اإلحصـاءات  هـذه  ذكـرت  كـام 

املنخفضـة واملتوسـطة الدخـل تشـهد 90 باملئة 

مـن الوفيـات الناجمـة عـن حـوادث املـرور يف 

العـامل، عـى الرغـم مـن أنها ال تحظـى إال بنحو 

45 باملئـة مـن املركبـات املوجـودة يف العـامل.

كبـرياً هـو  تثـري قلقـاً  التـي  ومـن اإلحصـاءات 

يتعرضـون  أن مـن 20 إىل 50 مليـون شـخص 

الطـرق  حـوادث  جـراء  مميتـة  غـري  إلصابـات 

سـنوياً، علـاًم أن العديـد منهـم ُيصـاب بعجـز 

ناجـم عـن تلـك اإلصابـات.

حوادث  عن  الناجمة  اإلصابات  تتسّبب  كام 

لألفراد  فادحة  اقتصادية  خسائر  يف  املرور 

وأرسهم وللدول بأرسها، وتنجم هذه الخسائر 

األشخاص  إنتاجية  وفقدان  العالج،  تكلفة  عن 

الذين يلقون حتفهم أو ُيصابون بالعجز بسبب 

إىل  يضطرون  الذين  األرسة  وأفراد  إصاباتهم، 

التغّيب عن العمل أو املدرسة لرعاية املصابن، 

الدول  معظم  املرور  حوادث  تكّلف  حن  يف 

نسبة قدرها 3 باملئة من ناتجها املحي اإلجاميل.

عوامل الخطر
وجـود  عـى  العامليـة  الصحـة  منظمـة  تشـدد 

عالقـة مبـارشة بـن الزيـادة يف متوسـط الرسعة 

شـدة  ومـدى  الحـوادث،  وقـوع  واحتـامالت 

عليهـا. املرتتبـة  العواقـب 

وكمثـال عـى ذلـك، تـؤدي كل زيـادة قدرها 1 

كم / سـاعة يف متوسـط رسعة املركبة إىل زيادة 

نسـبتها 4 باملئـة يف خطـورة التعـرض لحـادث 

باملئـة يف خطـورة  مميـت، وزيـادة نسـبتها 3 

التعـرض لحـادث خطـري.

بن  للوفاة  التعرض  خطورة  برسعة  ترتفع  كام 

مقدمتها  يف  السيارات  تصدمهم  الذين  املشاة 

)بواقع 4.5 مرة من 50 كم / ساعة إىل 65 كم 

رّكاب  تعرض  خطورة  تبلغ  حن  يف  ساعة(،   /

السيارة للوفاة عند اصطدامها بسيارة أخرى من 

الجانب نسبة 85 باملئة برسعة 65 كم / ساعة.



املخـدرات  أو  الكحـول  تأثـري  تحـت  والقيـادة 

تزيـد كذلـك مـن خطـورة التعـرض للحـوادث 

الخطـرية،  اإلصابـة  أو  الوفـاة  إىل  تـؤدي  التـي 

يف حـن أن عـدم ارتـداء خـوذات عنـد ركـوب 

الدراجـات الناريـة وأحزمـة األمـان، فضـاًل عـن 

تزيـد  لألطفـال،  حاميـة  وسـائل  وجـود  عـدم 

مـن مخاطـر الحـوادث، حيـث ميكـن أن يـؤدي 

تقليـل  إىل  صحيـح  بشـكل  الخـوذة  ارتـداء 

خطـورة التعـرض إلصابـات مميتـة بنسـبة 42 

باملئـة. بنسـبة 69  الـرأس  باملئـة، وإصابـات 

وسائل األمان
تقليـل  إىل  األمـان  حـزام  اسـتخدام  ويـؤدي 

الجالسـن يف  السـائق والـرّكاب  خطـورة وفـاة 

إىل   40 مـن  تـرتاوح  بنسـبة  األماميـة  املقاعـد 

للوفـاة  التعـرض  خطـورة  وتقليـل  باملئـة،   50

واإلصابـات الشـديدة بـن الـرّكاب الجالسـن يف 

املقاعـد الخلفيـة بنسـبة 25 باملئـة، بينام ميكن 

أن يـؤدي اسـتخدام وسـائل تأمـن األطفـال إىل 

الوفيـات بنسـبة 60 باملئـة. تخفيـض 

ويف هـذا املجـال، ال ميكننـا إغفـال اإلشـارة إىل 

مخاطـر القيـادة بحالـة ذهنيـة مشـتتة، حيـث 

تشـتيت  عوامـل  مـن  عديـدة  أنـواع  توجـد 

اختـالل  يف  تتسـبب  أن  ميكـن  التـي  الذهـن 

القيـادة، لعـل أبرزهـا تشـتت االنتبـاه الناجـم 

عـن اسـتعامل الهواتـف املحمولـة، وهو مصدر 

متنـاٍم للقلـق بشـأن السـالمة عـى الطـرق.

هنـاك كذلـك عوامـل أخـرى تـؤدي إىل حوادث 

الطـرق، مـن بينهـا عـدم أخـذ الخطـأ البـرشي 

يف الحسـبان، إىل جانـب عـدم تصميـم الطـرق 

بشـكل مناسـب، وانعـدام مأمونيـة املركبـات، 

وقصـور إنفـاذ قوانـن املـرور يف بعـض الـدول.

ومـن أجـل خفض احتـامالت التعـرض لحوادث 

مروريـة، ينبغـي عـى قائـدي املركبـات االلتزام 

بقوانـن املـرور حفاظـاً عـى سـالمتهم وسـالمة 

اآلخريـن، خاصـة مـا يتعلـق بعـدم اسـتخدام 

الهاتـف النقـال أثنـاء القيادة، أو تجاوز اإلشـارة 

فـوق  برسعـة  القيـادة  أو  الحمـراء،  الضوئيـة 

املعـدل املسـموح بـه، إىل جانـب عـدم االلتزام 

بارتـداء حـزام األمان.

يف الكويت
تبعـث  إحصائيـة   2022 يونيـو  يف  نـرشت 

ضحايـا  عـدد  إلجـاميل  الشـديد  القلـق  عـى 

حـوادث املـرور يف الكويـت، حيـث أوضحـت 

أن الحـوادث املروريـة تسـببت يف مقتـل 352 

شـخصاً خـالل عـام 2020، ووفـاة 323 شـخصاً 

خـالل عام 2021، إىل جانب 157 شـخصاً خالل 

الفـرتة مـن ينايـر إىل يونيـو مـن العـام الحـايل.

نفط الكويت.. ريادة ومسؤولية
نفــط  لرشكــة  املختلفــة  األنشــطة  أداء  ألن 

الطرقــات،  عــى  التنقــل  يتطلــب  الكويــت 

قــد  التــي  العمليــات  مناطــق  يف  الســيام 

تتضمــن العديــد مــن املخاطــر عــى العاملــن 

ــذه  ــن ه ــد م ــة للح ــعت الرشك ــن، س واملقاول

منهــا  عــدة،  وســائل  مــن خــالل  املخاطــر 

تعزيــز ســلوكيات ومامرســات القيــادة اآلمنــة، 

حيــث تقيــم باســتمرار حمــالت وفعاليــات 

توعويــة لجميــع العاملــن يف الرشكــة وموظفــي 

ــة  ــادة الصحيح ــة القي ــاول كيفي ــن، تتن املقاول
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أو مــا يســمى “القيــادة الدفاعيــة”، فضــاًل 

عــن التدريــب عــى االلتــزام الصــارم بسياســة 

القيــادة وقوانــن ولوائــح املــرور الكويتيــة 

واإلجــراءات املطبقــة.

مشاريع لتعزيز السالمة
هدفهـا  مشـاريع  عـدة  الرشكـة  نفـذت  كـام 

تعزيـز السـالمة عـى الطرقـات، ومـن أبرزهـا 

حقـول  إىل  املـؤدي  الطريـق  إنـارة  مـرشوع 

الشـامل عـى طـول 6.5 كيلومـرت، والـذي بـادر 

بـه ونفـذه فريق عمـل الطرق واملسـاندة، نظراً 

أم  واحـة  إىل  وصـوالً  لذلـك،  امللحـة  للحاجـة 

العيـش، والـذي يعتـر الطريق الرئيـي املؤدي 

إىل منطقـة الشـامل، إال أنـه كان يفتقـر لإلنـارة 

لـوزارة  تابعـة  فرعيـة  محطـة  وجـود  لعـدم 

الالزمـة  الكهربائيـة  والتمديـدات  الكهربـاء 

لجعـل هـذا ممكنـاً.

إجراءات وتنبيهات
نفـط  رشكـة  يف  املعنيـة  العمـل  فـرق  وتضـع 

والتنبيهـات  اإلجـراءات  الكويـت سلسـلة مـن 

ومنهـا: الطرقـات،  عـى  املخاطـر  مـن  للحـد 

تدريب السائقني:

يخضع كل سائق يعمل لدى الرشكة أو املقاول 

وفقاً  وعمي(  )نظري  معتمد  تدريب  لرنامج 

لعملية التدريب والتوعية والتعليم املستمرة يف 

يتعن مبوجبها  والبيئة، حيث  والسالمة  الصحة 

عى املوظفن الذين يتولون مسؤولية قيادة أي 

مركبة تعمل ضمن مناطق عمل الرشكة، التدرب 

عى القيادة الدفاعية قبل رحلتهم األوىل.

ساعات العمل.. والتعب:

قامـت الرشكـة بوضـع نظـم وقواعـد للقيـادة 

سـالمتهم،  وضـامن  السـائقن  حاميـة  بهـدف 

كالتـايل: وهـي 

 	 10 الفعالة  القصوى  القيادة  مدة  تبلغ 

اليوم، مع أخذ فرتة راحة بواقع  ساعات يف 

15 دقيقة كل ساعتن من القيادة املتواصلة.

ال يجوز للسائقن العمل أكر من 12 ساعة 	 

غري  أخرى  مهامت  يشمل  مبا  اليوم،  يف 

القيادة.

يجـب منـح السـائقن حـداً أدىن مـن الراحة 	 

قـدره 8 سـاعات بـن النوبتن.

ينبغـي عـى السـائق أال يقـود يف حـال كان 	 

وضعـه غـري مناسـب لذلـك، سـواء نتيجـة 

اإلرهـاق أو املـرض أو النعـاس، أو غـري ذلك 

وإدراكـه،  حركتـه  تقّيـد  التـي  األمـور  مـن 

ويجـب إبـالغ ذلـك للمـرشف عـى الفـور.

احتياطات ليلية:

كبـرية  مخاطـر  الليـل  أثنـاء  القيـادة  تشـكل 

اإلضـايف  والتعـب  الضعيفـة،  الرؤيـة  بسـبب 

للسـائقن، لذلك عـى املسـؤولن املبارشين عن 

السـائق بـذل كل جهـد ممكن لتجنيبـه القيادة 

ليـاًل، وذلـك عـن طريـق التخطيـط السـليم يف 

تنفيـذ املهـام.

ولكـن مـع ذلـك، تبقـى القيـادة ليـاًل رضوريـة 

)موقـع  العمـل  أولويـة  عـى  اعتـامداً  أحيانـاً 

طـوارئ أو أمـر عاجـل(، فينبغـي عندهـا اتخاذ 

االحتياطـات التاليـة عـى سـبيل املثـال وليـس 

الحـرص:

إدارة 	  الفريـق املسـؤول وضـع خطـة  عـى 

للرحلـة الليليـة لضـامن القيادة اآلمنـة أثناء 

الليـل كجـزء مـن متطلبـات العمـل.

عـى الفريـق املسـؤول كذلـك ضـامن توافر 	 

املقاولـن  الليليـة مـع  الرحلـة  إدارة  خطـة 

الذيـن ُيطلـب منهـم القيـادة أثنـاء الليـل.

اإلرشاف عـى املوقـع للتأكد من أن السـائق 	 

الطويلـة  والرحـالت  بالطريـق  درايـة  عـى 

ومواقـع  الكويـت،  شـامل  مرافـق  )مثـل 

الحفـر( خـالل الفـرتة مـن العـارشة مسـاًء 

قـدر  تجنـب  مـع  فجـراً،  الرابعـة  وحتـى 

مبفـرده. السـائق  يكـون  أن  اإلمـكان 

خـالل القيـادة ليـاًل، يجـب أخـذ املزيـد من 	 

مبـا  السـيارة  رسعـة  خفـض  مثـل  الحـذر، 

يتناسـب مـع حركـة املـرور ووضـع الطريـق.

تنظيـف 	  عـى  الحـرص  السـائقن  عـى 

اإلشـارات  وأضـواء  الرئيسـية  املصابيـح 

قبـل  األخـرى  والنوافـذ  األمامـي  والزجـاج 

الرحلـة. بدايـة 

ينبغـي أن تبقـى إضـاءة املصابيـح األماميـة 	 

منخفضـة لتجنـب التأثـري عـى الرؤيـة لدى 

السـائقن اآلخريـن. يف املقابل، إذا مل تخفض 

املركبـة املقابلـة إضاءتهـا، ولتجنـب الوهج، 

الحافـة  اتبـاع  عندهـا  املستحسـن  فمـن 

اليمنـى مـن الطريـق.

يجـب عـى السـائق حمـل هاتـف السـلي 	 

أو هاتـف محمـول ثنايئ االتجاه يف السـيارة 

للتواصـل مـع غرفـة التحكـم يف املوقـع أو 

غرفـة الراديـو.

فحص وصيانة:

أسـاس  عـى  املركبـات  فحـص  يتـم  أن  يجـب 

مرجعيـة  قامئـة  باسـتخدام  وروتينـي  منتظـم 

قياسـية للمسـاعدة يف الفعاليـة والتدقيـق، كام 

يجـب إجـراء صيانـة للمركبـة عـى األقـل وفقاً 

ملتطلبـات الرشكة الصانعة ويف الوقت املناسـب 

ومبسـافة زمنية محددة بـن كل تدقيق وفرتات 

ظـروف القيادة املحددة يف دليـل مالك املركبة.

ويف هـذا السـياق، عنـد مالحظـة أي عيـب أو 

يجـب  املسـتأجرة،  املركبـة  يف  ملحـوظ  تغيـري 

إبـالغ األمر لفريـق عمل عمليـات النقل، وذلك 

إلصـالح أو تبديـل املركبـة.

مراقبة الرسعة:

يجـب أن تكـون جميـع مركبـات رشكـة نفـط 

املقاولـن  عـن  فضـاًل  واملقاولـن،  الكويـت 

االسـتبدال،  سـيارات  ذلـك  يف  مبـا  الفرعيـن، 

مـزودة بجهـاز مراقبـة الرسعـة املناسـب كـام 

هـو محـدد، ويجـب تقديـم البيانات الشـهرية 

املقاولـن  قبـل  مـن  الرسعـة  مراقبـة  لجهـاز 

واملقاولـن مـن الباطن للفريق املسـؤول عنهم.

حـد أقـى: ينبغـي أن تتوافـق حـدود الرسعـة 

القصـوى للطريـق مـع املتطلبات التـي حددتها 

الداخليـة  وزارة  يف  للمـرور  العامـة  اإلدارة 

الحـد  يكـون  عـام،  وبشـكل  لكـن  الكويتيـة، 

 25 الطـرق  منعطفـات  عـى  للرسعـة  األقـى 

كيلومـرتاً يف السـاعة كـام هـو وارد يف التوجيـه 

حـول   )KOC.S.001( الرمـز  يحمـل  الـذي 

وتركيـب  الطـرق  وإغـالق  اآلمنـة  “الطـرق 

لوحـات العـرض والالفتـات عـى طـرق رشكـة 

للرسعـة  األقـى  الحـد  أمـا  الكويـت”.  نفـط 

عـى الطـرق القريبة مـن أبراج الحفـر أو طرق 

 40 فهـو  املعبـدة،  غـري  الطـرق  أو  التحميـل 

السـاعة. يف  كيلومـرتاً 



شركة نفط الكويت أقامت أول محطة حقيقية لتحلية ماء البحر 

في ميناء األحمدي

قصة مياه الشرب في الكويت.. من الجليب 

إلى التقطير
ارتبطت حياة اإلنسان وإعماره لألرض منذ القدم بوجود الماء وتوافره في المكان الذي يعيش فيه، قال تعالى: “وجعلنا من 
الماء كل شيء حي”، هذا السائل الذي ال ُتقّدر قطرة منه بثمن هو شريان الحياة في الكون وإحدى نعم الله سبحانه العظيمة 

التي ال تعد وال تحصى. 

وفي الماضي، لم يكن الحصول على المياه باألمر السهل والمتاح ألهلنا في الكويت والخليج العربي، نظرًا للمناخ القاري 
والطبيعة الصحراوية وعدم توافر األنهار والعيون الطبيعية، لذا كانت مرحلة ما قبل النفط صعبة، نظرًا للمعاناة والجهود كبيرة 

التي بذلها األولون ومن عاش تلك الحقبة، حيث لجأوا إلى عدة وسائل من أجل توفير المياه العذبة الصالحة للشرب. 

بالكويت المشاق في سبيل  أجدادنا وآباؤنا  الماضي، نرصد فيها كيف تحّمل  المقال في رحلة عبر  نصحبكم من خالل هذا 
الحصول على الماء، كما نلقي الضوء على مصادره قديمًا من األمطار واآلبار وغيرهما، حتى إنشاء محطات التقطير التي تعمل 

على تحلية ماء البحر وجعله صالحًا للشرب.
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استغالل األمطار
كانـت أسـقف املنـازل قدمياً ُتبنى بشـكل مائل، 

مـن أجـل انحدار ميـاه األمطـار يف اتجاه محدد 

وسـطه  يف  ُجعلـت  الـذي  البيـت  حـوش  إىل 

حفـرة، وهـي عبـارة عـن خـزان أريض “بركـة” 

مبطنـة باألسـمنت، أما يف املـايض فكانت تبطن 

بصخـر البحـر القـوي، حيـث ينحـدر املـاء مـن 

أعـى سـطح البيـت ثم يتجمـع يف هـذه الركة، 

حتـى تتم االسـتفادة من كل قطرة تسـقط عى 

سـقف البيـوت يف تلـك األيام. 

وهنـاك كذلـك طريقـة اعتمد عليهـا الكويتيون 

السـتغالل مياه األمطار، عر اسـتخدام “الشـرت”، 

وهـي عبـارة عـن قطعـة قـامش سـميك مثـل 

إذ  فتحـة،  وسـطها  يف  يكـون  املراكـب  أرشعـة 

يوضع الشـرت عى حـوش “فنـاء” البيت، بحيث 

الشـرت  فتحـة  وتكـون  الحـوش  يغطـي جميـع 

عـى فوهـة الركـة التي يف وسـط البيـت، حتى 

ينحـدر جميـع مـاء املطر داخـل الركـة، وال بد 

أن تكـون الفتحـة التـي يف وسـط الشـرت مركـزة 

عـى فوهـة الركـة حتـى ميـر مـاء املطـر فـوق 

الشـرت عـر الفتحـة إىل الركـة.

مـن  أخـرى  طريقـة  إىل  األهـايل  لجـأ  كـام 

إىل  األمطـار  ميـاه  مـن  أكـر  االسـتفادة  أجـل 

يحفـرون  كانـوا  حيـث  البيـوت،  بـرك  جانـب 

األمطـار  ميـاه  لتجميـع  وكبـرية  صغـرية  حفـراً 

والسـكيك  الراحـات  يف  تسـقط  كانـت  التـي 

يف  والبيـوت  للفرجـان  املجـاورة  واملسـاحات 

املـايض، لذلـك وجـدت كثـري مـن هـذه الحفـر 

وكانت تسـمى باسـم الفرجـان واألرس الكويتية 

التـي تكـون فيهـا، وقـد قـدر عددهـا بأكر من 

حفـرة.   30

ومل يقتـرص األمـر عـى ذلـك، بـل متـت إقامـة 

عـن  عبـارة  وهـي  السـدود،  مـن  مجموعـة 

حواجـز وكثبـان رمليـة تقـام يف عـرض البحـرة 

“مجـرى السـيل”، من أجـل حجز املـاء املنحدر 

حتـى  إليـه  الوصـول  مـن  ومنعـه  البحـر  إىل 

يسـتفاد منـه بشـكل مبـارش أو غري مبـارش، ألن 

امليـاه عندمـا يتـم حجزهـا يف منحـدر السـيل 

“البحـرة” تترسب داخـل الطبقـات القريبة من 

السـطح، فيحفـر األهـايل آبـاراً سـطحية داخـل 

مجـرى السـيل مـن أجـل الوصـول للميـاه التي 

ومـن  السـطحية،  الطبقـات  تلـك  يف  ترسبـت 

أهـم تلـك السـدود التـي أقيمـت، سـد الشـيخ 

سـامل املبـارك الصبـاح وكان عـى مجرى السـيل 

الـذي كان يطلـق عليـه بحـرة الشـعب، وسـد 

السـاملية الـذي يقـع جنـوب غـرب السـاملية.

القلبان
كانـت القلبـان “اآلبار” املتوافـرة يف املايض تعد 

أهـم مخزون ومـورد للميـاه التي اعتمـد عليها 

الكويتيـون يف الحصـول عى املـاء، ومنها ما كان 

داخـل سـور الكويـت ومنهـا مـا كان خارجـه، 

وقـد يكـون قريبـاً نسـبياً مثـل الشـامية وحويل 

وكيفـان والنقـرة، وكان بعضهـا بعيـداً مثـل أم 

والعرفيجيـة  والشـدادية  والصليبيـة  الهيـامن 

تتجـدد  اآلبـار  وهـذه  القلبـان،  مـن  وغريهـا 

بهـا  املطـر  يكـون  التـي  الفصـول  عذوبتهـا يف 

كثـرياً، وكان يطلق عى القلبان التي يف الشـامية 

“أكـوات” فهي عـى مجرى السـيول، لذلك كان 

املـاء بهـا متوافـراً وعذباً.

شط العرب 
املـاء  لجلـب  الكويتيـون  اتجـه   1909 سـنة 

مـن شـط العـرب، حيـث أبحـر أحـد النواخـذة 

وهـو محمـد اليعقـوب عـى سـفينة مـن نـوع 

“التشـاله” بعدمـا وضـع بهـا خزانـات خشـبية 

 96 بحـدود  يبعـد  وكان  العـرب،  شـط  إىل 

كيلومـرتاً عـن الكويـت، وقـام مبـلء الخزانـات 

باملـاء العـذب مـن الشـط وعاد بـه إىل الكويت 

وأخـذ يف بيعـه لألهـايل، وكان عمله هـذا بداية 

رحلـة كثـري مـن أهـل “السـفن” لجلـب املـاء 

وبيعـه، وهكـذا أصبحـت هنـاك مهنـة وحرفـة 

لنقـل املـاء العـذب بواسـطة السـفن الرشاعيـة 

وبلغـت  املـاي”  “أبـوام  عليهـا  يطلـق  وكان 

أكـر مـن 50 سـفينة وكان يؤخـذ منهـا رسـوم 

جمركيـة مـن جانـب الحكومة العراقيـة يف تلك 

األيـام، وأصبـح لـدى الكويـت بحـارة ونواخـذة 

متخصصـون يف نقـل ميـاه شـط العـرب.



الباخرة “سعيد” 
بعـالج  مهتـاًم  الصبـاح  مبـارك  الشـيخ  كان 

مشـكلة نقـص ميـاه الـرشب يف الكويـت، ومـن 

أجـل ذلـك اشـرتى باخـرة هنديـة ذات خـزان 

كبـري كانـت تعمـل يف نقـل امليـاه بـن بعـض 

لنقـل  اسـتخدامها  وبـدأ  الهنديـة،  املقاطعـات 

الكويـت وأطلـق  العـرب إىل  امليـاه مـن شـط 

متلكهـا  باخـرة  أول  وهـي  سـعيد  اسـم  عليهـا 

الحكومـة.

رشكة ماء الكويت 
ونظـراً إىل الحاجـة الرضوريـة للميـاه العذبـة، 

 1939 سـنة  كويتيـة  وطنيـة  رشكـة  تأسسـت 

وكانـت  الكويـت”،  مـاء  عليهـا “رشكـة  أطلـق 

املـاء  مـن  تحتاجـه  مبـا  البـالد  بتزويـد  تقـوم 

 45 ملكـت  وقـد  معتدلـة،  بأسـعار  العـذب 

العـرب، وكان  املـاء مـن شـط  سـفينة تجلـب 

يرأسـها الشـيخ عبداللـه السـامل، لكنهـا توقفت 

عـن العمل سـنة 1953 حن تم تأسـيس محطة 

الشـويخ. امليـاه يف  “تحليـة”  تقطـري 

املياه الجوفية
يف   1941 عـام  منـذ  الكويـت  دولـة  بـدأت 

وتطويـر  الجوفيـة  امليـاه  اسـتخراج  محـاوالت 

امليـاه يف  اكتشـاف هـذه  تـم  إنتاجهـا، حيـث 

ثـم  والشـقايا،  والعبـديل  الصليبيـة  مناطـق 

بـدأ إنتاجهـا يـزداد يومـاً بعـد يـوم، حيـث تـم 

املنزليـة. واألغـراض  الزراعـة  يف  اسـتخدامها 

ويف عـام 1960، دشـنت الدولـة مرشوعاً لتزويد 

املسـتهلكن بهـذه امليـاه مـن خـالل مد شـبكة 

مـن األنابيـب وبناء أبـراج مخروطيـة للتخزين، 

ونتـج عـن التنقيب عن املياه الجوفية اكتشـاف 

حقـل الروضتـن الواقع شـامل الكويـت مبياهه 

العذبـة النقية، وبدأ اسـتغالل ميـاه هذا الحقل 

يف عـام 1962 وتـم تسـليمه إىل مدينة الكويت 

عـر خط مـن األنابيـب الفوالذية.

آخـر  حقـل  اكتشـاف  تـم   1963 عـام  ويف 

لحقـل  امتـداد  وهـو  العيـش،  أم  منطقـة  يف 

الروضتـن، وتـم تحسـن إنتـاج هذيـن الحقلن 

حتـى وصـل يف فـرتة واحـدة إىل نحـو 5 ماليـن 

اليـوم. يف  غالـون 

نقل أسايس 
كانـت اآلبـار الجوفيـة التـي تقـع خارج السـور 

بـرزت  لـذا  السـكنية،  البيـوت  عـن  بعيـدة 

امليـاه مـن مناطـق  الحاجـة إىل وسـيلة لنقـل 

توافـر اآلبـار ومـن مواقـع رسـو السـفن عـى 

السـاحل يف النقـع البحريـة، ومـن أجـل ذلـك 

امتهـن بعـض املواطنـن حرفـة نقـل املـاء مـن 

اآلبـار والسـفن الرشاعيـة إىل املنـازل، وكانـت 

وحمـري،  جـامل  مـن  الـدواب  هـي  الوسـائل 

ويحملونهـا  الجلديـة  ِقَرَبهـم  ميلـؤون  حيـث 

املنـازل  إىل  بهـا  يتوجهـون  ثـم  الحمـري،  عـى 

لبيعهـا وكانـوا يبيعـون درب املـاء )ثـالث قـرب 

جلديـة( بثـالث أو أربع أنـات، وكان هناك باعة 

يقومـون بنقـل الصفائـح املحملة باملـاء العذب 

عـى أكتافهـم إىل املنـازل، كام كان هناك سـوق 

لبيـع املاء وسـط املدينـة القدمية، حيـث ينتظر 

باعـة املـاء زبائنهـم.

شـط  مـن  اآلتيـة  امليـاه  كميـات  تزايـد  ومـع 

العـرب، أنشـئت مجموعـة مـن الـرك الكبـرية 

بالقـرب مـن النقـع البحريـة التـي ترسـو بهـا 

السـفن الرشاعيـة التي تنقـل امليـاه، ومن هذه 

الـرك بركـة الـرشق والغنيـم والقبليـة، وكانـت 

كل بركـة تتسـع لنحـو 880 ألـف غالـون مـاء.

ويف أثنـاء إنشـاء هـذه الـرك، ظهـرت “عربانـة 

املهـارة”، وهـي عربـة مصنوعـة مـن الخشـب 

ولهـا ثـالث عجـالت ويف داخلهـا خزان مـاء من 

الصفيـح يدفعهـا شـخص أو اثنـان، وغالبـاً مـن 

عمـل بهـا كانوا مـن املهـارة ينقلون عليهـا املاء 

للبيـوت يف منتصـف األربعينيـات وتطـور األمر 

برسعـة، ثم حلت مكانها سـيارات صغرية تسـري 

بثـالث عجـالت لهـا خزان أكـر قلياًل مـن حجم 

خـزان عربـة املهارة. 
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بداية التقطري 
الكويــت  امليــاه يف  “تحليــة”  تقطــري  شــهد 

بدايــة متواضعــة جــداً، وكان ذلــك يف عهــد 

الشــيخ مبــارك الصبــاح عندمــا طلــب مــن 

يف  مســاعدته  آنــذاك  الريطــاين  املعتمــد 

تشــغيل املحطــة الصغــرية التــي تــم طلبهــا من 

ــنة  ــد س ــة يف الهن ــرشكات اإلنجليزي ــدى ال إح

ــن  ــن املختص ــق م ــال فري ــادر بإرس 1914، فب

إىل الكويــت لــإلرشاف عــى تركيبهــا وتشــغيلها، 

لكــن الشــيخ مبــارك الصبــاح تــويف دون أن 

ســنة  عملهــا  بــدأت  حيــث  مثارهــا،  يــرى 

ــا  ــارك، إال أنه ــامل املب ــيخ س ــد الش 1919 يف عه

ــا النجــاح بســبب  ــب له بعــد تشــغيلها مل يكت

الصعوبــات الفنيــة فتوقفــت ســنة 1929.

وتعتـر التجربـة األوىل هـذه فاشـلة، فباإلضافة 

حيـث  مـن  املـاء  كان  الفنيـة،  املشـاكل  إىل 

العـرب  ميـاه شـط  مـن  أقـل جـودة  النوعيـة 

الشـيخ  فكـر   1947 عـام  أعـى، ويف  وبتكلفـة 

جابـر األحمـد الصبـاح يف عمليـة ثانيـة لتقطـري 

امليـاه عندمـا بدأت عائـدات النفط تـزداد، ويف 

بالشـويخ،  ثانيـة  افُتتحـت محطـة  عـام 1953 

وبهـذا توقـف نهائيـاً التـزود مبياه شـط العرب، 

وأُعيـد بنـاء هـذه املحطـة بعـد هدمهـا أثنـاء 

مثـاين  تشـغيل  حاليـاً  ويتـم  العراقـي،  الغـزو 

للميـاه. محطـات تقطـري 

محطة نفط الكويت
الكويت أول  يف عام 1951، أقامت رشكة نفط 

ميناء  يف  الخليج  مياه  لتقطري  حقيقية  محطة 

جزء  نقل  وتم  نسبياً  صغرية  وكانت  األحمدي 

أنابيب  الكويت عر  املياه إىل مدينة  من هذه 

أنشئت خصوصاً لذلك، وبلغت طاقتها اإلنتاجية 

بشكل  وزاد  غالون،  ألف   600 الوقت  ذلك  يف 

يومي إىل 800 ألف غالون منذ عام 1957.

وكان الغـرض من إنشـاء تلـك املحطة هو توفري 

االحتياجـات املائيـة للمنشـآت النفطية ومدينة 

األحمدي.

محطة الشويخ 
تعـد تحليـة الشـويخ أو محطـة تقطـري امليـاه 

يف الشـويخ كـام يطلـق عليهـا، هي التـي أنهت 

مشـكلة امليـاه يف الكويـت، فهـي أكـر محطـة 

أنشـئت لهـذا الغـرض وبـدأ العمـل بهـا عـام 

1951 وتـم تشـغيلها سـنة 1953 وبعدها تتابع 

اإلنتاجيـة  الطاقـة  لزيـادة  املحطـات  إنشـاء 

ملواجهـة االحتياجـات املائيـة املتزايـدة بصـورة 

متطـورة نتيجـة النمـو السـكاين، ليصـل عددها 

جانـب  إىل  وهـي  محطـات،  مثـاين  إىل  حاليـاً 

الشـويخ: الشـعيبة الجنوبية، والدوحة الرشقية، 

والدوحـة الغربيـة، والـزور الجنوبيـة، والصبية، 

والشـعيبة الشـاملية، والـزور الشـاملية. 

جودة تامة
ــة  ــات االقتصادي ــارز للمعلوم ــع الب ــد املوق أك

ــا  ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال يف منطق

Stepfeed.com أن دولــة الكويــت هــي البلــد 

العــريب الوحيــد الــذي نــال 100 باملئــة كنســبة 

ــرشب  ــاه ال ــة مي ــان ونظاف ــزام يف إدارة أم الت

منظمــة  بحســب  الصحــي  الــرصف  وميــاه 

ــة. ــة العاملي الصح

وقــال: “يشــكل املــاء أحــد أهــم مــوارد حياتنــا 

ــة  ــن تركيب ــة م ــن 60 باملئ ــر م ــة وأك البرشي

أجســادنا، وتــويص أغلــب الدراســات الصحيــة 

بــرشب 8 أكــواب مــن املــاء يف اليــوم الواحــد.

وبينــام تعتمــد أجســادنا عــى امليــاه النظيفــة 

ــد  ــدة بن ــم املتح ــت األم ــة، وضع ــري امللوث غ

الصحــي  الــرصف  ومرافــق  الــرشب  ميــاه 

ضمــن األولويــة السادســة عــى قامئــة أهــداف 

عــى  الــدول  إلجبــار  املســتدامة  التنميــة 

ــا. ــزام به االلت

ــات التــي تــم جمعهــا مــن  واســتناداً إىل البيان

برنامــج الرصــد املشــرتك “إلمــدادات امليــاه 

والــرصف الصحــي والنظافــة الصحيــة” الصــادر 

ــإن الكويــت  ــة، ف عــن منظمــة الصحــة العاملي

البلــد العــريب الوحيــد الــذي اســتطاع نيــل 100 

باملئــة يف إدارة أمــان ونظافــة ميــاه الــرشب 

ــرصف الصحــي”. وال



نفط الكويت توليهم أهمية كبيرة وتخصص لهم نصيبًا وافرًا من فعالياتها 

وأنشطتها المتنوعة

الكويت نموذج يحتذى به في رعاية 
وحماية األطفال

النموذج  الحمد،  ولله  بالدنا،  للطفل، وتمثل  العالمي  باليوم  عام  نوفمبر من كل   20 بأسره في  العالم  الكويت مع  تحتفل 
والبيئة المثلى لنمو فلذات أكبادنا، حيث تتوافر لهم جميع سبل الرعاية من الغذاء الكافي والصحة والتعليم والتنشئة الصالحة 
والترفيه، فضاًل عن إقرار الكثير من القوانين التي تكفل كل حقوقهم، وتضمن لهم الحماية والحياة الهانئة واإلعداد السليم 

ليكونوا قادة المستقبل وبناة نهضة الوطن وتقدمه.

وكونها بلد اإلنسانية، تقوم الكويت بالعديد من المبادرات لمساعدة األطفال في جميع أنحاء العالم، والسيما الالجئين منهم 
ومنكوبي الكوارث والحروب في الدول الفقيرة، للتخفيف عنهم ورسم االبتسامة على وجوههم.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفل خالل الشهر الجاري، تتناول مجلة “الكويتي” في هذا المقال، جهود دولة الكويت ومؤسسات 
المجتمع المدني في رعاية الطفل، ومساهماتها الخارجية في هذا المجال، كما تتطرق إلى أوضاع األطفال الراهنة والمعاناة 

التي يعيشونها حول العالم، في ظل الحروب والنزاعات واألزمات االقتصادية.
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اليوم العاملي
يف أعقـاب الحرب العاملية الثانية، أنشـأت األمم 

املتحـدة منظمتهـا لرعايـة الطفولـة واألمومـة 

توفـري  كثفـت عملهـا يف  والتـي  “يونيسـيف”، 

الغـذاء وامللبـس والرعاية الصحيـة لألطفال، ثم 

يف عـام 1953، أصبحـت جـزءاً دامئـاً مـن األمـم 

اليـوم يف 190  املتحـدة، وتعمـل “يونيسـيف” 

بلـداً وإقليـاًم، وتركـز جهداً خاصاً عـى الوصول 

إىل األطفـال األكـر ضعفـًا واسـتبعاداً.

وتـم اإلعـالن عـن يـوم الطفـل العاملـي يف عـام 

1954 باعتبـاره مناسـبة عامليـة ُيحتفـل بهـا يف 

20 نوفمـر مـن كل عـام لتعزيـز الرتابط الدويل 

وتحسـن  العـامل  أطفـال  بـن  الوعـي  وإذكاء 

رفاههـم.

العاملـي  باليـوم  ُيحتفـى   ،1990 عـام  ومنـذ 

لتاريـخ  السـنوية  الذكـرى  بوصفـه  للطفـل 

اعتـامد الجمعيـة العامـة لألمم املتحـدة إلعالن 

حقـوق الطفل عـام 1959، ولالتفاقيـة املتعلقة 

بهـا عـام 1989.

وتحـدد االتفاقية، وهي املعاهـدة الدولية التي 

تـم التصديـق عليهـا كإحـدى اتفاقيـات حقوق 

ومنهـا  الطفـل،  حقـوق  مـن  عـدداً  اإلنسـان، 

واللعـب،  والتعليـم  والصحـة  الحيـاة  حقـوق 

وكذلـك الحـق يف حيـاة أرسيـة، والحاميـة مـن 

العنـف، وعـدم التمييـز، واالسـتامع آلرائهـم.

اإلسالم والطفل  
بـدء  منـذ  فائقـة  عنايـة  الطفـل  اإلسـالم  أوىل 

عليـه  فحافـظ  أمـه،  بطـن  يف  وهـو  تكوينـه 

مـن االعتـداء، واحتفـظ لـه بحقـه يف الحيـاة، 

فحـرم إجهاضـه، كـام أوجـب لـه حق التسـمية 

ويسـتحب لألب أن يختار للمولود اسـاًم حسـناً 

يف لفظـه ومعنـاه، ومن حق الطفل أن ينتسـب 

إىل أبيـه وأمـه ملـا يرتتـب عـى ذلـك مـن جملة 

حقـوق رشعيـة.

وقـد أثبت اإلسـالم حق انتسـاب الطفـل ألبويه 

حفاظـاً عليـه من الـذل والضياع، ومـن الحقوق 

الرعايـة،  حـق  للطفـل  اإلسـالم  أوجبهـا  التـي 

والـذي يشـمل الرضاعـة والحضانـة والنفقـة.

الطفـل  تربيـة  بحسـن  األبويـن  اللـه  وكّلـف 

واالهتـامم بـه، وأجمـع فقهـاء املسـلمن عـى 

أن الحضانـة والكفالـة واجبـة عـى الوالديـن، 

التعليـم  يف  الحـق  للطفـل  اإلسـالم  كفـل  كـام 

والرتبيـة والعنايـة به صحّيـاً ونفسـياً واجتامعياً 

بحيـث ينشـأ عـى الفطـرة السـليمة السـوية، 

وأنكـر التمييـز بن الذكـر واألنثى وأمـر بالعدل 

بينهـام، كـام حثـت الرشيعـة عى رعايـة األيتام 

واالهتـامم بهـم والعطـف عليهـم.

ولنـا يف رسـول اللـه - صـّى اللـه عليـه وسـّلم 

القـدوة الحسـنة يف معاملـة األطفـال، فقـد   -

كان ُيقّبـل حفيديه الحسـن والحسـن، فلام رآه 

رجـٌل ذات مـرٍّة يفعـل ذلك، تعّجـب من فعله، 

وأخـره أّن لـه عرشة أوالٍد، ال ُيقّبـل أحداً منهم، 

فأجابـه الرسـول صـّى الله عليه وسـّلم: “َمن ال 

َيرَحـْم ال ُيرَحْم”.

وصّى الرسـول مـرًّة بالناس، وكان معه الحسـن 

أو الحسـن، فسـجد سـجدًة أطـال فيهـا كثـرياً، 

فلـاّم أنهـى الصـالة سـأله الصحابـة عـن سـبب 

كان  حفيـده  أّن  فأخرهـم  سـجدته،  طـول 

فلـم  السـجود،  أثنـاء  ظهـره  عـى  صعـد  قـد 

 يشـأ أن يقـوم مـن سـجوده حتـى ينـزل عنـه. 

عاملة األطفال
ارتفـع عـدد األطفال العاملـن يف العامل إىل 160 

مليونـاً بزيـادة 8.4 مليـون يف السـنوات األربـع 

آخريـن معرضـن  مـع وجـود ماليـن  املاضيـة 

لخطـر العمـل بسـبب آثـار جائحـة “كورونـا”، 

وذلـك بحسـب تقرير جديد صـادر عن منظمة 

العمـل الدوليـة ومنظمـة األمم املتحـدة لرعاية 

األمومـة والطفولة “يونيسـيف”.

ويف أفريقيـا جنـوب الصحراء الكرى، أدى النمو 

املدقـع،  والفقـر  املتكـررة،  السـكاين واألزمـات 

وضعـف تدابـري الحاميـة االجتامعيـة إىل زيادة 

مليونـاً   16.6 مبقـدار  العاملـن  األطفـال  عـدد 

خـالل السـنوات األربـع املاضيـة.

ويحـذر التقريـر مـن أن تسـعة ماليـن طفـل 

االضطـرار  لخطـر  معرضـون  العـامل  يف  إضـايف 

بسـبب  عـام 2022  نهايـة  بحلـول  العمـل  إىل 

املحـاكاة  منـاذج  أحـد  ُيظهـر  فيـام  الجائحـة، 

أن هـذا الرقـم قـد يرتفـع إىل 46 مليونـاً إذا مل 

تتوافـر لهـم إمكانيـة الحصـول عـى الحاميـة 

الرضوريـة. االجتامعيـة 

عنف بات ظاهرة
تواجـه  األطفـال مشـكلًة  العنـف ضـّد  أصبـح 

العـامل أجمـع، وتـدّل اإلحصـاءات عـى خطورة 

ووضـوح انتشـار هـذه الظاهـرة، فقـد ذكـرت 

الرشاكـة العامليـة إلنهـاء العنـف ضـد األطفـال 

عـام 2016 أّن كل خمـس دقائـق يواجـه طفـل 

منظمـة  ذكـرت  كـام  العنـف،  بسـبب  حتفـه 

الصحـة العامليـة عام 2016 أن مـا يقارب املليار 



طفـل تعرّضـوا ألحد أشـكال العنـف، معظمهم 

مـا بـن السـنتن والسـبع عـرشة سـنة، يف حـن 

 120 أن   2014 عـام  يف  “يونيسـيف”  ذكـرت 

تعرّضـن  العرشيـن  عمـر  تحـت  فتـاة  مليـون 

للعنـف الجنـي، وأنه يف عـام 2016 كان هناك 

250 مليـون طفـل يف العـامل يعيشـون مبناطـق 

الحـروب.

ويعـدُّ العنـف املنزيل بهـدف الرتبية أكـر أنواع 

واملراهقـن،  األطفـال  ضـد  الجسـدي  العنـف 

 ،2017 عـام  ليونيسـيف  دراسـة  وفـق  وذلـك 

أظهـرت أن ثالثـًة مـن أربعـة أطفـال يف الفئـة 

مـن سـنتن إىل أربع سـنوات يتعرضـون للعنف 

الجسـدي مـن قبـل أهاليهم بشـكل مسـتمر يف 

كل أنحـاء العـامل، وسـتة أطفاٍل مـن أصل عرشة 

يتعرضـون لألذيـة الجسـدية.

فقر وجوع
مؤخـراً  “يونيسـيف”  أجرتهـا  لدراسـة  وفقـاً 

وشـملت 11 بلـداً يف منطقـة الـرشق األوسـط 

وشـامل أفريقيـا، اتضـح أن الفقـر ال يـزال يؤثر 

عـى 29 مليـون طفل عـى األقل، أي مـا يعادل 

واحـداً مـن كل أربعـة أطفـال يف املنطقـة.

رت اليونيسيف من  ويف شهر يونيو املايض، حذَّ

الخامسة يف  أن زهاء 8 مالين طفل دون سن 

دول تعاين من أزمات يواجهون خطر الوفاة من 

جراء الهزال الشديد إذا مل يتلقوا رسيعاً أغذية 

عالجية ورعاية ويتزايد هذا العدد كل دقيقة.

ومنـذ بدايـة هـذا العـام، دفعـت أزمـة الغـذاء 

العامليـة املتصاعـدة 260 ألـف طفـل إضافيـن، 

أي طفـاًل واحـداً كل 60 ثانيـة، نحـو املعانـاة 

مـن الهـزال الشـديد يف 15 بلداً تتحمـل الوطأة 

القـرن  منطقـة  دول  فيهـا  مبـا  لألزمـة،  األشـد 

األفريقـي ومنطقـة السـاحل الوسـطى.

ر اليونيسـيف أن ما ال يقل عن 40 مليون  وُتقـدِّ

يعانـون  وآسـيوياً  أفريقيـاً  بلـداً   15 يف  طفـل 

وقـت  يف  األمن التغـذوي،  يف  شـديداً  انعدامـاً 

املتحـدة  لألمـم  تابعـة  لـوكاالت  تقريـر  أفـاد 

 6.3 بنحـو  يقـدر  مـا  بـأن   2018 عـام  صـدر 

مليـون طفـل ماتـوا قبـل بلـوغ سـن الخامسـة 

عـرشة عـام 2017، أي بواقـع طفـل كل خمـس 

ثـواٍن، وذلـك بسـبب عدم توافر امليـاه والرصف 

الصحـي والتغذيـة والرعايـة الصحية األساسـية.

حروب مدّمرة
الذيـن يعيشـون يف مناطـق  يتعـرض األطفـال 

النـزاع والحـروب بالعـامل ألخطـار متعـددة من 

جنـي،  وعنـف  واختطـاف،  وتشـويه،  قتـل، 

وهجـامت  املسـلحة،  الجامعـات  يف  وتجنيـد 

وكذلـك  واملستشـفيات  للمـدارس  موجهـة 

نـري  تحـت  ويقعـون  األساسـية،  امليـاه  مرافـق 

القصـف بصـورة مروعـة. 

ويشـرتط القانـون اإلنسـاين الدويل عـى القوات 

لحاميـة  تدابـري  اتخـاذ  املسـلحة  والجامعـات 

الفئـات  وهـم  األطفـال،  فيهـم  مبـن  املدنيـن، 

األكـر ضعفـًا إبـان أوقـات الحـرب.

وال يزال اسـتخدام األسـلحة املتفجرة، وال سـيام 

بشـكل  يؤثـر  بالسـكان،  املأهولـة  املناطـق  يف 

وحـده،   2020 عـام  ففـي  األطفـال،  مدّمـر يف 

مـن  واملتفجـرات  املتفجـرة  األسـلحة  كانـت 

مخلفـات الحـرب مسـؤولة عام ال يقـل عن 47 

باملئـة مـن جميـع الضحايـا األطفـال. 

ويف الفـرتة مـن عـام 2005 إىل عـام 2020، تـم 

التحقـق من مقتـل أكر مـن 104,100 طفل أو 

تشـويههم، كـام تـم التحقـق من أكر مـن ثلثي 

هـذا العـدد بـدءاً مـن عـام 2014، يف حـاالت 

املسـلح. النزاع 

وخـالل الفـرتة نفسـها، تـم تجنيـد أكـر من 93 

ألـف طفـل، واسـتخدامهم مـن جانـب أطـراف 

الفعـي  العـدد  أن  ُيعتقـد  كان  وإن  النـزاع، 

للحـاالت أعـى بكثـري، يف وقـت تحققـت فـرق 

العمـل التابعـة لألمـم املتحـدة املعنيـة بالرصد 

ال  مـا  تجنيـد  مـن  مياثلهـا،  مـا  أو  واإلبـالغ، 

يقـل عـن ألـف طفـل واسـتغاللهم يف 15 بلـداً 

إىل  املـدة،  هـذه  خـالل  األقـل  عـى  مختلفـاً 

جانب اختطـاف مـا ال يقـل عـن 25,700 طفل 

عـى أيـدي أطـراف النـزاع.

الكويت والطفل
تنـص املـادة العـارشة مـن الدسـتور الكويتـي 

عـى مـا يـي: “ترعـى الدولـة النـشء وتحميـه 

من االسـتغالل وتقيه اإلهامل األديب والجسـامين 

والروحـي”.

ولسـمو أمـري البالد الراحل الشـيخ جابر األحمد 

الصبـاح كلمـة يف هـذا الصـدد قـال فيهـا: “إن 

قضيـة العنايـة بالطفـل تعنـي يف حقيقـة األمـر 

عنايـة بـاألرسة واملجتمـع، وإن كنـا نريـد عاملـاً 

أكـر رحابـة وتسـامحاً ومنـواً، فعلينـا أن نؤكـد 

عـى أهميـة الطفـل وحقوقـه والتـي هـي جزء 

ال يتجـزأ مـن حقـوق اإلنسـان”. 

ويعتـر وضـع الطفـل يف الكويـت جيـداً بصفـة 

وفـرص  الـكايف،  الغـذاء  ناحيـة  مـن  عامـة، 

التعليـم، والحصول عى الرعايـة الصحية، فضاًل 

عـن أن ظاهـرة عاملـة األطفال غائبـة متاماً عن 

املجتمـع الكويتـي.

يف  الدخـول  ملسـتوى  العـام  املتوسـط  ويعتـر 

الكويـت مرتفعـاً نسـبياً، وهـذا يضمـن للطفـل 

العيـش بـال حرمـان، يف حـن ترصـد الدولة لكل 

طفـل يولـد عـالوة اجتامعيـة مسـتحقة ضمـن 

راتـب والـده )حتـى الطفـل السـابع(.
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نهايـة  حتـى  إلزامـي  العـام  التعليـم  أن  كـام 

املرحلـة املتوسـطة ومجـاين يف جميـع املراحـل، 

مبعـدل  االنخفـاض  الكويـت  اسـتطاعت  وقـد 

األميـة إىل 3.7 باملئـة، يرتكز يف كبار السـن فوق 

عمـر 60 عامـاً السـياًم بـن اإلنـاث، وهـو مـن 

املعـدالت التـي تقـرتب كثـرياً مـن نظرياتهـا يف 

املتقدمـة. البلـدان 

وتضمـن الدولـة حـق الطفل الكويتـي يف النمو 

الجسـامين السـليم، مـن خـالل توفـري مجموعة 

مـن السـلع املهمـة للطفـل وبأسـعار منخفضة، 

فيـام كفلـت الترشيعـات والقوانـن يف الكويت 

االسـتغالل  أشـكال  كافـة  مـن  الطفـل  حاميـة 

أو اإلهـامل أو القسـوة أو اإلرضار بـه، وأقـرت 

تجريـم تشـغيلهم أو املتاجـرة بهـم أو انتهـاك 

براءتهم.

ذوي  األطفـال  كذلـك  الكويـت  وتضـع 

أولوياتهـا،  قمـة  عـى  الخاصـة  االحتياجـات 

لهـم  والرعايـة  الدعـم  أنـواع  جميـع  وتقـدم 

وتسـاعدهم عـى االندمـاج يف املجتمـع، كـام 

خـالل  مـن  اليتامـى  األطفـال  الدولـة  تكفـل 

السـعي للحصـول عى أرس ترغب باسـتضافتهم 

اإلسـالمية.  الرشيعـة  ألحـكام  وفقـاً 

مـن  العديـد  الكويتيـة  الحكومـة  سـنت  وقـد 

القوانـن والترشيعـات التـي تهـدف إىل حاميـة 

اتفاقيـة  عـى  وصادقـت  ورعايتهـم  األطفـال 

أكتوبـر 1991.  6 الطفـل يف  حقـوق 

العاملية  الصحة  منظمة  أشادت  جانبها،  من 

بالرعاية املتقدمة التي توفرها الكويت للطفل، 

اإلقليم  دول  بن  به  يحتذى  منوذجاً  تعد  وأنها 

بفضل برامجها الصحية الوقائية والتوعوية، كام 

أن معدل وفيات األطفال يف الكويت هو األدىن 

لكل  واحدة  وفاة  حالة  يبلغ  املنطقة حيث  يف 

متت  األطفال  تطعيم  أن  كام  طفل،  ألف   12

تغطيته مبعدل 98.7 باملئة من إجاميل األطفال 

وبكل أنواع التطعيامت.

وال تكتفـي الكويت بجهودهـا املحلية يف مجال 

رعايـة األطفـال وحاميتهـم وتوفري سـبل العيش 

إقليميـاً  ذلـك  يف  تتوسـع  بـل  لهـم،  الكريـم 

وعامليـًا إىل جميـع أصقـاع األرض دون مبالغـة، 

وال غرابـة يف هـذا كونهـا بالفعل بلد اإلنسـانية.

فقـد امتـدت أيادي الخـري بجميع أنـواع الدعم 

العـامل،  أنحـاء  كل  يف  لألطفـال  واملسـاعدة 

الحـروب  وضحايـا  منهـم،  الالجئـن  سـيام  ال 

الكـوارث  ومنكـويب  املسـلحة،  والنزاعـات 

يف  الغذائيـة  واألزمـات  واملجاعـات  الطبيعيـة، 

املسـاعدات  تلـك  وشـملت  الفقـرية،  الـدول 

توفـري الغـذاء والـدواء وميـاه الـرشب النظيفـة 

واملالبس وبناء املستشـفيات واملـدارس وتقديم 

واالجتامعيـة. الصحيـة  الرعايـة  أوجـه  كل 

جهود نفط الكويت
املتعـددة  ومبادراتهـا  مسـؤوليتها  إطـار  يف 

لخدمـة جميـع فئـات املجتمـع الكويتـي، تـويل 

كبـرية  أهميـة  األطفـال  الكويـت  نفـط  رشكـة 

فعالياتهـا  مـن  وافـراً  نصيبـاً  لهـم  وتخصـص 

وأنشـطتها املتنوعـة، والتـي تهـدف مـن خاللها 

مواهبهـم  وتنميـة  وتوعيتهـم،  تثقيفهـم  إىل 

الرتفيـه  سـبل  كل  تقديـم  وكذلـك  وقدراتهـم، 

لهـم. واللعـب 

الكثـري مـن  ويف هـذا السـياق، تنظـم الرشكـة 

الفعاليـات الخاصـة باألطفـال، ومنهـا مسـابقة 

حفـظ القـرآن الكريم التـي تقام سـنوياً، وتقيم 

املعسـكرات الصيفيـة بهـدف تعليمهم االعتامد 

عـى النفـس والتعـارف فيـام بينهـم واكتسـاب 

خـرات حياتيـة جديدة.

ونظمـت نفـط الكويـت فعاليات نـادي العلوم 

للـرواد الصغـار ألبناء العاملن بنسـختن، حيث 

تركـز فكـرة برنامـج النـادي عـى تقديـم رشح 

التخصصـات  جميـع  حـول  لألطفـال  مبسـط 

نطـاق  داخـل  املتبعـة  والعمليـة  العلميـة 

الرشكـة، مـن أجـل إعدادهـم وتوعيتهـم بهـذه 

الوظائـف وأهميتهـا يف بنـاء املجتمـع، وكذلـك 

إجـازة  فـرتة  خـالل  فراغهـم  أوقـات  لشـغل 

مفيـدة ومسـلية. بصـورة  الصيـف 

كـام تقـوم الرشكـة بتنظيـم زيـارات للمـدارس 

باملراحـل املختلفـة مـن أجـل نـرش الوعـي يف 

صفـوف األطفـال حـول تاريـخ صناعـة النفـط 

الوفـود  تسـتقبل  نفسـه  الوقـت  ويف  والغـاز، 

الطالبيـة يف معـرض أحمـد الجابر لهـذا الغرض، 

والكتّيبـات  املطبوعـات  إصـدار  عـى  وتعمـل 

بهـدف تعريفهـم مبصـدر دخـل البـالد الرئيي 

الـذي تعتمـد عليـه يف توفـري احتياجاتهـا وبنـاء 

اقتصادهـا وتحقيـق التنميـة والتقـدم.

وتقــدم الرشكــة لألطفــال جميــع أوجــه الرعايــة 

الطبيــة وبأعــى مســتوى مــن املهنيــة واألجهــزة 

الحديثــة، مــن خــالل مستشــفى األحمــدي 

ــئ  ــام أنش ــم، ك ــاً له ــاًم خاص ــم قس ــذي يض ال

مؤخــراً مركــز تطــور الطفــل الــذي يقــدم باقــة 

مــن الخدمــات، مــن بينهــا التقييــم والتشــخيص 

ــر املعتمــدة. ــة التقاري وكتاب



قرأ ألفريد نوبل نعيه في صحيفة فرنسية فقرر تخصيص معظم 

ثروته لتأسيس جائزته 

جائزة نــوبـــل .. خفايــــا وأســـرار
في كل عام يتجدد موسم توزيع جوائز “نوبل” التي تعد من أشهر الجوائز العالمية، وهي مجموعة من الجوائز السنوية التي يتم 

منحها للمبدعين من أصحاب اإلنجازات االستثنائية.

وفي العادة، يشهد شهر أكتوبر اإلعالن عن أسماء الفائزين بالجائزة في مجاالت الطب والفيزياء والكيمياء واآلداب والسالم، 
إضافة إلى جائزة أخرى مستحدثة في مجال االقتصاد، بينما يتم تسليم الجوائز في شهر ديسمبر.

في عام 1901، أقيم أول احتفال لتسليم الجائزة في األكاديمية الملكية السويدية للموسيقى، ليتولى ملك السويد أوسكار 
الثاني في العام التالي تسليم الجوائز للفائزين بنفسه، باستثناء جائزة السالم التي يسلمها ملك النرويج للفائز، علمًا أن األول 
تردد في األمر كثيرًا بحجة عدم رغبته بمنح جائزة سويدية ألشخاص ليسوا من مواطني بلده، لكن جرى إقناعه بأهمية الدعاية 

الكبيرة التي ستجلبها الجائزة للسويد في العالم كله.

الكثيرون ال يعرفون سوى القليل من المعلومات عن جوائز “نوبل”، منها ربما أن مؤسسها السويدي ألفريد نوبل هو مخترع 
الديناميت، لذلك أردنا في الصفحات التالية تزويد القراء ببعض المعلومات المهمة عن خفاياها وأسرارها.

36
نوفمبر  2022 العدد )1443(



تعريف رضوري
قبـل الخـوض يف التفاصيـل، ال بـد مـن إيـراد 

الجائـزة، واألسـباب  ملحـة عـن حيـاة مؤسـس 

التـي  والـرشوط  لتخصيصهـا،  دفعتـه  التـي 

ملنحهـا. وضعهـا 

فقـد ُولـد ألفريـد نوبـل يف العاصمة السـويدية 

سـن  ويف   ،1833 أكتوبـر  بشـهر  سـتوكهومل 

بوالـده  وإخوتـه  ووالدتـه  التحـق  التاسـعة 

املعـامري واملخـرتع إميانويل يف سـان بطرسـرغ 

الروسـية حيـث كان يرتبـط بعقد مـع الحكومة 

أسـلحة. لتطويـر 

ــزل  ــه يف املن ــى تعليم ــداه ع ــرص وال ــد ح وق

ــة  ــن السادس ــم ويف س ــدة، ث ــات ع ــن لغ واتق

عــرشة، تنقــل نوبــل بــن فرنســا والواليــات 

األبحــاث  مــن  ســنتن  ليمــي  املتحــدة 

عودتــه  ولــدى  مختراتهــام،  يف  والتجــارب 

وبــدأ  والــده،  مختــر  يف  عمــل  روســيا  إىل 

تجاربــه العلميــة ليحصــل عــى بــراءة اخــرتاع 

.1863 عــام  يف  الديناميــت 

وعندمـا عـادت العائلة إىل السـويد، أنشـأ نوبل 

مصنعـاً السـتكامل اخرتاعـه واسـتغالله تجاريـاً، 

 1864 عـام  يف  املصنـع  دمـر  انفجـاراً  أن  غـري 

وتسـبب يف مقتـل شـقيقه وعـدد مـن العـامل.

ــداً  ــاً جدي ــام مصنع ــأس وأق ــل مل يي ــن نوب لك

ونجــح، ال ســيام بعــد أن اعتمــدت صناعــة 

باعتبــاره  الديناميــت  العامليــة  التعديــن 

ــه  ــاد علي ــذي ع ــر ال ــية، األم ــا قياس تكنولوجي

بالكثــري مــن األربــاح.

وقــد بلــغ عــدد اخرتاعــات نوبــل 355 اخرتاعــاً 

الــذي  و)الباليســتيت(  الديناميــت  أشــهرها 

ســاهم يف اخــرتاع املتفجــرات مــن دون دخــان، 

ــه  ــل وفات ــت(، وقبي ــهرها )الكورداي ــن أش وم

للحديــد  مصنعــاً  اشــرتى  تقريبــاً،  بســنتن 

ــلحة. ــع لألس ــه إىل مصن ــب وحّول والصل

خيبة أمل ووصية
القـوة  متامـاً  يـدرك  كان  نوبـل  أن  ويبـدو 

التدمرييـة الهائلـة الخرتاعـه، ورمبـا رغـب، كـام 

يشـري البعـض، يف التكفـري عـام فعل مـن اخرتاع 

القتـال  أكـر وسـائل  يعتـر  الـذي  الديناميـت 

فتـكاً بحيـاة البـرش، ويف أن يحل السـالم بالعامل، 

وهـو مـا مل يتحقـق لـه خـالل حياتـه.

ويف عـام 1888، نـرشت صحيفـة فرنسـية نعيـاً 

املـوت”،  تاجـر  “مـات  عنـوان  تحـت  لنوبـل 

اخـرتاع  بسـبب  بـه  التنديـد  يف  وأسـهبت 

الديناميـت، لكـن تبـّن أن املتـوىف هـو شـقيقه 

لودفيـغ.

وبعـد أن قـرأ ألفريـد النعي أصيـب بخيبة أمل 

كبـرية، فقـرر أن يعيـد ترتيـب أولوياتـه ويغـرّي 

مضمـون وصيتـه، ويقـال إنـه كتـب الكثـري من 

مبدينـة  وفاتـه  قبيـل  الشـأن  هـذا  الوصايـا يف 

سـان رميـو اإليطاليـة يف ديسـمر 1896 نتيجـة 

نزيـف يف الدمـاغ، لكنـه اعتمـد وصيتـه األخرية 

التـي كتبهـا قبل عـام واحد مـن وفاتـه بالنادي 

السـويدي الرنويجـي يف باريـس، ونص فيها عى 

تخصيـص نحـو 95 باملئة مـن ثروته )مـا يعادل 

32 مليـون كرونـة سـويدية( لتأسـيس الجائـزة، 

خدمـات  يقدمـون  الذيـن  للمبدعـن  ومنحهـا 

أي  ودون  جنسـية  أي  مـن  لإلنسـانية  جليلـة 

. متييز

“نوبـل”  مؤسسـة  أنشـئت   ،1900 يونيـو  ويف 

تركهـا  التـي  الـروة  إدارة  مهمـة  تولـت  التـي 

ألفريـد، باإلضافـة إىل إدارة الجوائـز وتسـويقها 

أن  إىل  اإلشـارة  املهـم  مـن  أنـه  علـاًم  عامليـًا، 

املؤسسـة ال تشـارك يف عمليـة اختيـار مرشـحي 

األمـوال  باسـتثامر  تهتـم  لكنهـا  الجائـزة، 

املخصصـة للجوائـز، وتشـري بعـض اإلحصـاءات 

 600 تتجـاوز  اليـوم  املؤسسـة  أصـول  أن  إىل 

يف  مبعظمهـا  مسـتثمرة  وهـي  دوالر،  مليـون 

والعقـارات.  والسـندات  األسـهم 

مؤسسات مانحة وترشيحات
التـي  “نوبـل”،  مؤسسـة  إدارة  مجلـس  يضـم 

خمسـة  لهـا،  مقـراً  سـتوكهومل  مـن  تتخـذ 

سـويدين أو نرويجيـن، ويتـوىل ملـك السـويد 

تعيـن الرئيـس، فيـام يعـن أمنـاء املؤسسـات 

التـي متنـح الجوائـز األعضـاء األربعـة الباقـن.

أما املؤسسـات املانحة للجوائز، فهي: األكادميية 

امللكيـة السـويدية للعلـوم، وجمعيـة نوبـل يف 

معهد كاروالين، واألكادميية السـويدية، واللجنة 

الرنويجيـة لجائـزة نوبل، يف حـن تتمثل الجائزة 

نفسـها بشـهادة تقدير وميداليـة ذهبية ومبلغ 

مـايل تحـدده اللجنـة املرشفـة، وقـد يصـل إىل 

1.5 مليـون دوالر أمرييك.

كـام قـد يتقاسـم الجائـزة أكـر مـن شـخص أو 

مؤسسـة، بينـام تنحـرص مجاالتهـا يف الفيزيـاء 

والكيميـاء والطـب واألدب والسـالم، فضـاًل عن 

جائـزة أخـرى يف مجـال االقتصـاد باسـم نوبـل 

أن  السـويدي، غـري  املركـزي  البنـك  اسـتحدثها 

الهيئـة املرشفـة عـى الجائـزة ال تعـرتف بهـا.

ومـن رشوط منح الجائزة أن يكون املرشـح عى 

قيـد الحيـاة، كـام ال ميكـن للشـخص أن يرشـح 

الحاصلـن  األشـخاص  حـق  مـن  فيـام  نفسـه، 

عـى الجائـزة ترشـيح آخرين، كام يحـق ألعضاء 

الخاصـة بـكل مجـال وألكادمييـة  لجنـة نوبـل 

العلـوم ترشـيح أشـخاص يف مجـاالت الفيزيـاء 

والكيميـاء والطـب واالقتصـاد، وكذلك ألسـاتذة 

هـذه املجاالت يف جامعات إسـكندنافية معينة، 

وكذلـك بعـض األشـخاص املختارين مـن أعضاء 

هيئـة التدريـس يف بعـض الجامعـات األخـرى.

فيقـدم  اآلداب،  يف  نوبـل  لجائـزة  وبالنسـبة 

وأعضـاء  اللغـوي  والبحـث  اآلداب  أسـاتذة 

األكادميية السـويدية والهيئات املشابهة ورئيس 

رابطـة الكتـاب املمثلـة اقرتاحـات الرتشـيح، يف 

حـن تخضـع آليـة اختيار املرشـحن لـرأي لجنة 

مؤلفـة مـن أجهـزة علميـة متخصصـة.

عـى  للعلـوم  السـويدية  األكادمييـة  وتـرشف 

يـرشف  حـن  يف  والكيميـاء،  الفيزيـاء  جوائـز 

جائـزة  عـى  سـتوكهومل  يف  كارواليـن  معهـد 

الطـب، وتتـوىل األكادمييـة السـويدية اإلرشاف 

اآلداب. جائـزة  عـى 

ويجـري اإلعـالن عـن أسـامء الفائزيـن بالجوائز 

)باسـتثناء جائـزة السـالم( يف سـتوكهومل خـالل 

شـهر أكتوبـر مـن كل عام، عـى أن يجري حفل 

وفـاة  ذكـرى  يف  أي  ديسـمر،   10 يف  التسـليم 

نوبل. ألفريـد 

نوبل السالم
يجـب أن تتـم الرتشـيحات لجائـزة السـالم عـن 

طريـق فئـات محـددة مثـل الرؤسـاء والـوزراء، 

ومعهـد  الدوليـة،  العـدل  محكمـة  وأعضـاء 

القانـون الدويل، وأسـاتذة الجامعـات وعمدائها 

ومديريهـا، ومديـري معاهـد السـالم ومعاهـد 

السياسـة الخارجيـة، والحاصلـن عـى الجائـزة، 

واألعضـاء الحاليـن والسـابقن يف لجنـة نوبـل 

الرنويجيـة.



ومـن الـرشوط الصارمـة أال تعلن اللجنة أسـامء 

املرشـحن ألي جهـة كانـت إال بعـد مـرور 50 

عامـاً عـى الرتشـيح، ويشـرتط أن يكون املرشـح 

قـد بـذل جهوداً لتحقيق السـالم بن الـدول، أو 

سـاهم يف خفـض أو إلغـاء الجيـوش، ويف عقـد 

السالم.

وتتكـون لجنـة منـح الجائزة من خمسـة أعضاء 

ينتخبهـم الرملـان الرنويجـي، وسـبب ذلـك هو 

محـض تخمينـات، حيـث مل يتطـرق نوبل لذلك 

يف وصيتـه، ويقـال إن ذلـك يعـود ألن الرنويـج 

ظلـت يف اتحـاد مـع السـويد حتى عـام 1905، 

أو أن نوبـل كان يعتـر الرنويـج أكـر دميقراطية 

يكـون  وقـد  السـويد،  مـن  بالسـالم  واهتاممـًا 

تأثـره بـاألدب الرنويجـي هو السـبب.

تحمـل  الرنويـج  قبلـت  الوصيـة،  ومبوجـب 

مسـؤولية منـح جائـزة السـالم بعـد أن أبلغهـا 

املسـؤولون عـن تنفيـذ الوصيـة بذلـك، وبالتايل 

تأجـل البـدء بتوزيـع الجوائـز لسـنوات ريثـام 

تسـتكمل اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة، علـاًم 

يف  للسـالم  نوبـل  جائـزة  تسـليم  يجـري  أنـه 

العاصمـة الرنويجيـة أوسـلو يف 10 ديسـمر من 

كل عـام. 

شكوك وغموض
مثـة مـن يقـول إن هنـاك الكثـري مـن الخفايـا 

وإن  نوبـل،  لجوائـز  الرتشـيحات  تفاصيـل  يف 

السياسـة والعالقات الشـخصية تلعبـان دوراً يف 

ذلـك كلـه.

ومـن أشـهر من كتب يف هـذا املجـال، الصحايف 

الفرنـي أنطـوان جاكوب يف كتابـه الصادر عام 

2012 بعنـوان “تاريـخ جائـزة نوبـل”، إذ إنـه 

ومؤسسـها  الجائـزة  تاريـخ  اسـتعرض  أن  بعـد 

وتقاليـد منحهـا، أشـار جاكـوب إىل أن التنافس 

الصداقـة  ومشـاعر  الـدول  بـن  األيديولوجـي 

والكراهيـة يلعبـان دوراً يف الرتشـيحات وتتويـج 

الفائزيـن، وال سـيام جائـزة السـالم.

فعـى سـبيل املثـال، تم ترشـيح املهامتـا غاندي، 

الـذي اغتيـل يف ينايـر 1948 قبـل يومـن مـن 

نوبـل  لجائـزة  للرتشـيحات،  النهـايئ  املوعـد 

اللجنـة امتنعـت عـن  للسـالم 5 مـرات، لكـن 

منحـه إياهـا، يف حـن منحتهـا للرئيـس األمرييك 

األسـبق بـاراك أوبامـا خالل أول سـنة من توليه 

الحكـم.

الـوزراء  لرئيـس  اآلداب  نوبـل  ُمنحـت  كـام 

الحـرب  أوج  يف  ترششـل  ونسـتون  الريطـاين 

أسـئلة  يطـرح  هـذا  ولعـل  الثانيـة،  العامليـة 

عديـدة حـول حقيقـة اختيـار الفائزيـن بجائزة 

السـالم، خصوصـاً أن بعضهـم لـه تاريـخ حافـل 

اإلرسائيـي  الـوزراء  رئيـس  مثـل  بالجرميـة 

الرئيـس  مـع  تقاسـمها  الـذي  بيغـن  مناحيـم 

السـادات. أنـور  الراحـل  املـرصي 

ليـارس  الجائـزة  ُمنحـت  الجانـب،  هـذا  ويف 

إسـحاق  اإلرسائيـي  الـوزراء  ورئيـس  عرفـات 

رابـن، كـام ُمنحـت للرئيـس اإلرسائيي شـيمون 

برييـس.

وال يبـدي الصحايف جاكـوب أدىن قدر من الرتدد 

يف اإلشـارة إىل أن جامعـات الضغـط واللوبيـات 

املختلفـة تلعـب أدواراً بـارزة يف هـذا الشـأن، 

إذ يشـري إىل اتهـام أعضـاء اللجنـة الذيـن منحوا 

و2008   2005 عامـي  الطـب  نوبـل يف  جائـزة 

بأنهـم تلقـوا يف السـابق أمـواالً مـن مختـرات 

ورشكات صناعـة األدويـة.

تسلم  كان هناك من رفضوا  أخرى،  ومن جهة 

الفيلسوف  مثل  فوزهم،  إعالن  بعد  الجائزة 

متعلاًل  رفضها  الذي  سارتر  بول  جان  الفرني 

بأنه ينأى بنفسه عن أي تكريم رسمي، كام أنه 

مناصفة  السالم  جائزة  منح  تم   ،1973 عام  يف 

الخارجية األمرييك األسبق هرني  لكل من وزير 

تفاوض  الذي  ثو  والفيتنامي يل دوك  كيسنجر، 
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معه عى إنهاء حرب فيتنام، إال أن األخري رفض 

له  يتيح  ليس يف وضع  إنه  قائاًل  الجائزة  تسلم 

قبولها، مستشهداً بالوضع يف بلده.

أرغمهم  أملان  ثالثة  هناك  نفسه،  السياق  ويف 

الزعيم النازي أدولف هتلر عى رفض الجائزة، 

هم ريتشارد كون وأدولف بوتينانت وغريهارد 

دوماغك، لكنهم حصلوا عى الشهادة وامليدالية 

فيام بعد دون الجائزة املالية.

ويف عـام 1958، َقِبـل الـرويس بوريس باسـرتناك 

جائـزة نوبـل لـآداب مـن حيـث املبـدأ، لكـن 

السـلطات السـوفيتية يف ذلـك الوقـت أرغمتـه 

رفضها. عـى 

نوبل االقتصاد أو الزائفة
يف عـام 1968، ومبناسـبة مـرور 300 سـنة عـى 

تأسيسـه، قـدم البنـك املركـزي السـويدي ترعـاً 

سـخياً إلضافـة علـم االقتصـاد إىل قامئـة جوائـز 

بأنـه تكريـم  البعـض  نوبـل، وهـو مـا وصفـه 

إنهـا  إذ  نوبـل،  باسـم  ألنفسـهم  االقتصاديـن 

السـويدية  امللكيـة  األكادمييـة  متنحهـا  جائـزة 

للعلـوم وفـق املبـادئ املتبعـة يف فئـات الجائزة 

األخـرى.

ومـع ذلـك، ال يـزال بعـض أصحـاب التوجهـات 

إىل  إضافـة  والليراليـة،  التقليديـة  االقتصاديـة 

ورثـة نوبـل الذين يشـككون فيها، يعتـرون أن 

جائـزة االقتصـاد زائفـة.

وأشـار بعـض الورثـة إىل أنـه ال عالقة بـن نوبل 

االقتصـاد،  والجائـزة، ألنـه كان يشـك يف علـم 

معتريـن أن منحهـا يشـكل انتقاصـاً مـن إرث 

تسـديد  يتـم  أنـه  خاصـة  لـه،  وإهانـة  نوبـل 

قيمتهـا مـن البنـك املركـزي.

ــا عــام 1974، وهــو  ــن به ــل إن أحــد الفائزي ب

فريدريــك فــون هايــك، انتقــد الجائــزة يف 

ــن  ــح م ــا متن ــرياً إىل أنه ــلمها، مش ــال تس احتف

ــا، ومشــرياً  ــا ســلطة يجــب أال ميتلكه يفــوز به

ــن  ــار م ــو العتب ــبب يدع ــن س ــا م ــه م إىل أن

حــل  عــى  قــادراً  كبــرية  مســاهمة  يقــدم 

مشــاكل املجتمــع، كــام أعــرب عــن القلــق 

ــزة ســتؤثر عــى الكثرييــن  مــن أن هــذه الجائ

لقبــول بعــض الطروحــات باعتبارهــا نصوصــاً ال 

ــد.  ــل النق تقب

العرب وجوائز نوبل
عام  يف  نوبل  جوائز  مع  العرب  حظوظ  بدأت 

1978، بعد توقيع الرئيس املرصي الراحل أنور 

الرئيس  مع  ديفيد”  “كامب  اتفاقية  السادات 

األمرييك جيمي كارتر ورئيس الوزراء اإلرسائيي 

مناحيم بيغن.

مالحظاتسبب الحصول عىل الجائزةالدولة والوظيفةاالسمالسنة

أول عريب مسلمتوقيع كامب ديفيدالرئيس املرصيأنور السادات 1978

أول عريب - اآلدابعى مجمل أعامله الواقعيةروايئ مرصينجيب محفوظ1988

أول فلسطينيجهوده لتحقيق السالمسيايس فلسطينييارس عرفات1994

أول عريب - الكيمياءأبحاثه يف الفيمتو ثانيةعامل كيميايئ مرصيأحمد زويل1999

ثاين مرصيجهوده الحتواء األسلحة النوويةسيايس مرصيمحمد الرادعي2005

أول عربيةجهودها يف مجال حقوق اإلنسانكاتبة وصحافية مينيةتوكل كرمان2011

2015
الرباعي التوني للحوار 

الوطني
األوىل لتونساملساهمة يف إنجاح مسار التحول الدميقراطي بتونسأربع منظامت تونسية

أول طبيب من أصول عربيةاكتشاف التحمل املناعي املكتسببريطاين من أصل لبناينبيرت مدور1960

ثاين عريب من أصول لبنانيةتطوير نظرية الرتكيب العضويكيميايئ أمرييك من أصل لبناينإلياس خوري1990

تنزاين من أصول مينيةعالج يف أدبه آثار االستعامر بقوة والتعاطف مع الالجئنروايئ تنزاينعبدالرزاق قرنح2021

جهود منع العنف الجني كسالحأيزيدية من العراقنادية مراد2018
العراقية الوحيدة التي حصلت 

عى جائزة السالم

ثالث عريب من أصول لبنانيةاكتشاف مستقبالت درجة الحرارة واللمسعامل أحياء جزيئية وأعصابآرديم باتابوتيان2021

أسامء العرب الذين نالوا الجائزة، وكذلك أسامء ذوي األصول العربية الذين حصلوا عليها



20 نوفمبر صافرة البداية وانطالق حلم جديد

ب النطالق منافسات مونديال  حماس وترقُّ

 “قطر 2022”
بترقب وحماس كبيرين، ينتظر عشاق كرة القدم انتهاء العد التنازلي الذي يؤذن بانطالق نسخة جديدة من الحدث األبرز واألهم 
للعبة على اإلطالق، بطولة كأس العالم التي تجمع 32 منتخبًا تتنافس لنيل شرف التتويج باللقب األكبر واألغلى في عالم 

“الساحرة المستديرة”.

وما هي إال أيام معدودة تفصلنا عن انطالق فعاليات كأس العالم التي تقام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية على أرض دولة قطر الشقيقة، والتي سّخرت كل إمكاناتها وقدراتها على مدى األعوام الماضية 

لجعل البطولة النسخة “األفضل” في تاريخ المونديال.

نأخذكم في هذا المقال في رحلة بعيدة إلى الماضي وقريبة إلى المستقبل، نعود بها بعض الشيء إلى تاريخ اللعبة التي أنتجت 
أبطااًل ومنتخبات عريقة والعبين مميزين، وننطلق منه إلى المستقبل الستشراف ما قد تأتي به النسخة الـ22 من كأس العالم 

في كرة القدم على بعد بضعة كيلومترات من دولة الكويت.
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املوعد عند السابعة
يف متـام السـاعة السـابعة من مسـاء 20 نوفمر 

تقـع  التـي  “الخـور”  مدينـة  سـتكون   ،2022

عـى بعـد 35 كيلومـرتاً شـامل وسـط العاصمـة 

القطريـة الدوحـة محـط أنظـار العـامل عندمـا 

“البيـت”  اسـتاد  ملعـب  أرضيـة  تنطلـق عـى 

الـذي يسـع 60 ألـف متفـرج، صافـرة الحكـم 

يف املبـاراة االفتتاحيـة للـدورة الــ 22 مـن كأس 

العـامل بـن املنتخـب القطـري صاحـب األرض، 

يف  يشـارك  الـذي  اإلكـوادور  منتخـب  ونظـريه 

هـذه البطولـة للمـرة الرابعـة يف تاريخـه.

الفريـد  التصميـم  ذو  االسـتاد  هـذا  ويعكـس 

والتقاليـد  والعـادات  بالثقافـة،  االعتـزاز 

الخليجيـة، حيث اسـتوحي تصميمـه من “بيت 

ويشـعر  الباديـة،  أهـل  الـذي سـكنه  الشـعر” 

املشـجعون لـدى دخولـه بحفـاوة الرتحيب من 

بالحيـاة. النابضـة  السـدو  نقـوش  خـالل 

يشـارك  الـذي  القطـري،  املنتخـب  وسـيخوض 

يف كأس العـامل ألول مـرة بتاريخـه، منافسـات 

قويـة ملحاولـة الظفـر بإحـدى بطاقتـي الرتشـح 

عـن املجموعـة األوىل مدفوعـًا بدعم مشـجعيه 

تضـم  املجموعـة  هـذه  أن  علـاًم  املتحمسـن، 

أيضـاً منتخـب السـنغال حامـل لقـب كأس أمم 

أفريقيـا، والـذي تأهـل للمونديال عى حسـاب 

نظـريه املـرصي، إىل جانـب املنتخـب الهولنـدي 

املركـز  نـال  الـذي  العريـق  التاريـخ  صاحـب 

الثـاين يف كأس العـامل بثالث نسـخ سـابقة أعوام 

1974 و1978 و2010، ويسـعى اآلن لتعويـض 

مشـجعيه عـن غيابـه عـن النسـخة املاضية من 

البطولـة التـي اسـتضافتها روسـيا عـام 2018.

مشاركات عربية
مشـاركة   ”2022 “قطـر  مونديـال  ويشـهد 

خليجيـة أخـرى متمثلـة باملنتخـب السـعودي 

للمـرة  البطولـة  هـذه  غـامر  يخـوض  الـذي 

لنيـل  منافسـته  أن  إال  تاريخـه،  يف  السادسـة 

إحـدى بطاقتـي  الرتشـح للدور الثـاين لن تكون 

املجموعـة  يف  القرعـة  أوقعتـه  حيـث  سـهلة، 

الثالثـة برفقـة املنتخـب األرجنتينـي الـذي نـال 

لقـب كأس العـامل مرتـن عامـي 1978 و1986، 

وحـل ثانيـاً ثـالث مـرات أعـوام 1930 و1990 

العـام مدججـاً  و2014، ويدخـل بطولـة هـذا 

بالنجوم وعى رأسـهم العب نادي باريس سـان 

جريمـان ليونيـل ميـي الـذي أعلـن مؤخـراً أنه 

سـيخوض آخـر كأس عامل له، وهي الخامسـة يف 

سـجلهالعامل مرتـن عامـي 1978 ولثالثـة رفقـة 

املنتخـب اللمـرة يف تاريخـه.

البولندي  املنتخب  الثالثة  املجموعة  تضم  كام 

يف  التاسعة  للمرة  العامل  كأس  يف  يلعب  الذي 

مهاجم  عى  حالياً  مشجعوه  ويعول  تاريخه، 

لقيادتهم  ليفاندوفسي  روبرت  برشلونة  نادي 

إىل جانب منتخب  البطولة،  ألدوار متقدمة يف 

املكسيك الذي خاض منافسات 15 بطولة سابقة 

املتحدة  الواليات  وسيشارك  العامل،  كأس  من 

وكندا تنظيم املونديال القادم عام 2026.

األخريـان  العربيتـان  املشـاركتان  تقـل  ولـن 

حيـث  صعوبـة،   ”2022 “قطـر  مونديـال  يف 

يحـرض  الـذي  التونـي،  املنتخـب  سـيواجه 

املجموعـة  يف  السادسـة،  للمـرة  العـامل  لـكأس 

الرابعـة كاًل مـن فرنسـا حاملـة لقـب البطولـة 

عامـي 1998 و2018، والدمنـارك حاملـة لقـب 

كأس أمـم أوروبـا عـام 1992، وكأس القـارات 

عـام 1995، إىل جانـب املنتخب األسـرتايل الذي 

يشـارك يف البطولـة للمـرة السادسـة يف تاريخـه 

التـوايل. عـى  والخامسـة 

ــرة  ــارك للم ــذي يش ــريب ال ــب املغ ــا املنتخ أم

منافســات  فســيخوض  أيضــاً،  السادســة 

املنتخــب  جانــب  إىل  السادســة  املجموعــة 

ــز  ــاً املرك ــل حالي ــذي يحت ــوي ال ــي الق البلجي

ــدويل  ــف الشــهري لالتحــاد ال ــاين يف التصني الث

ــب  ــات، وصاح ــا” للمنتخب ــدم “فيف ــرة الق لك

 ،2018 روســيا  مونديــال  يف  الثالــث  املركــز 

وصيــف  الكــروايت  املنتخــب  إىل  باإلضافــة 

النســخة الســابقة مــن البطولــة، وصاحــب 

ــا 1998، إىل  ــال فرنس ــث يف موندي ــز الثال املرك

ــة يف  ــرة الثاني ــارك للم ــي تش ــدا الت ــب كن جان

تاريخهــا بعــد بطولــة املكســيك 1986.

أبرز املرشحني
وعنـد الحديـث عـن أبرز املرشـحن لنيـل لقب 

املونديـال القـادم، ال ميكننـا سـوى البـدء بأكـر 

الرازيـي  املنتخـب  وهـو  تتويجـاً،  املنتخبـات 

الشـهري  “فيفـا”  لتصنيـف  الحـايل  املتصـدر 

للمنتخبـات، والـذي فـاز بهذه الـكأس الذهبية 

أعـوام 1958، و1962، و1970،  خمـس مـرات 

عامـي  مرتـن  ثانيـاً  وجـاء  و2002،  و1994، 

1950 و1998، وثالثـاً مرتـن أيضـاً عامـي 1938 

و1978.

اللقـب  إحـراز  إىل  السـامبا  راقصـو  ويسـعى 

الغائـب عـن بالدهـم منـذ 22 عاماً، متسـلحن 

مبزيـج مـن االلتـزام التكتيـي بقيـادة مديرهـم 

الفنـي تيتـي، واملهـارات الكبـرية املعـروف بهـا 

التاريـخ،  مـدار  عـى  الرازيليـون  الالعبـون 

ومـن  الحاليـن  الفريـق  نجـوم  مـن  وخاصـة 

جريمـان  سـان  باريـس  أنديـة  العبـو  أبرزهـم 

نيـامر، وتوتنهـام ريتشارليسـون، وريـال مدريد 

فينيسـيوس جونيـور، لكـن سـيكون عليهـم يف 

البدايـة التأهـل عـن املجموعـة السـابعة التـي 

تنافـس بهـا أيضـاً منتخبـات رصبيـا، وسـويرسا، 

والكامـريون.

كثـريون،  يرشـحه  الـذي  الثـاين  املنتخـب  أمـا 

الـذي  اللقـب  الفرنـي حامـل  املنتخـب  فهـو 

تـوج بالبطولـة مرتـن، وحـل ثانيـاً مـرة واحدة 

عـام 2006، وثالثـاً مرتـن عامـي 1958 و1986، 

وهـو حاليـاً يف املرتبـة الرابعة بتصنيـف “فيفا” 

للمنتخبـات. الشـهري 

حالـة  عـى  “الديـوك”  منتخـب  ويعتمـد 

طويلـة  فـرتة  منـذ  يعيشـها  التـي  االسـتقرار 

بقيـادة املديـر الفنـي ديدييـه ديشـان منذ عام 

2012، إىل جانـب التـوازن الكبري يف أداء الفريق 

عمـق  إىل  باإلضافـة  والهجـوم،  الدفـاع  بـن 

تشـكيلته بتوافـر أكـر مـن بديـل عى مسـتوى 

عـاٍل يف املركـز الواحـد، فيـام يقـوده مجموعـة 

مـن أبـرز نجوم اللعبـة حالياً ومـن بينهم العبو 

مبـايب،  كيليـان  جريمـان  سـان  باريـس  أنديـة 

وريـال مدريـد كريـم بنزميـا، وأتلتيكـو مدريـد 

غريزمـان. أنطـوان 

تعويض لخيبة األمل
وتتضمـن قامئـة املرشـحن للقـب قـوة تقليدية 

أخـرى يف عـامل كـرة القـدم، وأبرزهـا املنتخـب 

األملـاين الـذي تـوج بـكأس العـامل أربـع مـرات 

كـام  و2014،  و1990،  و1974،   ،1954 أعـوام 

جـاء ثانيـاً أربـع مـرات أعـوام 1966، و1982، 

و1986، و2022، وحـل ثالثـاً أربـع مـرات أيضـاً 

و2010. و2006،  و1970،   ،1934 أعـوام 



وسيعمل منتخب “املانشافت” من أجل تعويض 

املونديال  بها يف  مني  التي  الكبرية  األمل  خيبة 

املايض بتلقي خسارتن من املنتخبن املكسيي 

والكوري ليغادر البطولة من الدور األول ألول 

تحسن  إىل  سيسعى  كام   ،1938 عام  منذ  مرة 

يحتل  إذ  الشهري،  “فيفا”  تصنيف  يف  مستواه 

حالياً املركز الحادي عرش، األمر الذي ال يتناسب 

مع تاريخه العريق.

وقـاد املديـر الفنـي الحـايل هانـز فليـك حملـة 

توليـه  منـذ  األملـاين  املنتخـب  يف  تصحيحيـة 

العمـالق  مـن  قادمـاً   2021 عـام  املسـؤولية 

للذهـاب  ويسـعى  ميونيـخ،  بايـرن  البافـاري 

نجـوم  إىل  مسـتنداً  قطـر،  مونديـال  يف  بعيـداً 

عديديـن مـن أمثـال الحـارس العمـالق مانويل 

نويـر، والعـب خـط الوسـط جوشـوا كيميتـش 

إليهـم  يضـاف  موللـر،  تومـاس  واملهاجـم 

مجموعة شـابة أبرزهم يف الفـرتة الحالية جامل 

موسـياال، لكـن عليـه يف البدايـة أن يتأهـل مـن 

املجموعـة الخامسـة التي تضم أيضـاً منتخبات 

وكوسـتاريكا. واليابـان،  إسـبانيا، 

ويف هـذا اإلطـار، يرشـح البعـض أيضـاً املنتخب 

اإلسـباين حامـل بطولـة كأس العـامل يف جنـوب 

أفريقيـا عـام 2010 للتأهـل ملراكـز متقدمـة يف 

املونديـال الحـايل، علـاًم أنه السـابع يف تصنيف 

“فيفـا”، ويقـوده املديـر الفنـي لويـس إنريي، 

ويضـم يف تشـكيلته عـدداً من الالعبـن املهمن، 

ومنهـم مهاجـم أتلتيكـو مدريـد ألفـارو موراتا، 

والعـب خـط الوسـط بنـادي مانشسـرت سـيتي 

رودري.

ال  الحايل،  للقب  املرشحن  عن  الحديث  وعند 

لقب  حامل  األرجنتيني  املنتخب  إغفال  ميكننا 

ثالث  الثاين  املركز  والحائز  مرتن،  العامل  كأس 

أنه  كام  و2014،  و1990،   ،1930 أعوام  مرات 

متكن من الفوز بالبطولة املاضية من كأس “كوبا 

التقليدي  منافسه  عى  انترص  عندما  أمريكا” 

الرازيل مستضيف البطولة عام 2021.

يف  الثالـث  املركـز  حاليـاً  األرجنتـن  وتحتـل 

تصنيـف “فيفـا”، ويقودها املديـر الفني ليونيل 

سـكالوين منـذ عـام 2018، وتدخـل منافسـات 

هـذه البطولـة مدعومـة بعـدد مـن أبـرز نجوم 

سـان  باريـس  العـب  رأسـهم  وعـى  اللعبـة، 

جريمـان ليونيـل ميـي، باإلضافـة إىل مهاجـم 

إنـرت ميالن الوتـارو مارتينيـز، وجنـاح يوفنتوس 

أنخيـل دي ماريـا.

منتخبات كبرية
وتضـم قامئة أبـرز املنتخبات املشـاركة بالبطولة 

كذلـك املنتخـب اإلنجليـزي حامـل لقـب كأس 

العـامل عـام 1966، والحائـز املركـز الرابـع مرتن 

أنـه يحتـل حاليـاً  عامـي 1990 و2018، علـاًم 

املركـز الخامـس يف تصنيـف “فيفـا”.

 2016 عـام  منـذ  سـاوثغيت  غاريـث  ويتـوىل 

تدريـب املنتخـب اإلنجليـزي الذي سيشـارك يف 

مونديـال قطـر ضمـن املجموعـة الثانيـة التـي 

املتحـدة،  والواليـات  إيـران،  منتخبـات  تضـم 

وويلـز، ويرشـح مراقبـون اإلنجليز لبلـوغ الدور 

أبـرز  مـن  امتالكهـم مجموعـة  الثـاين يف ظـل 

الالعبـن يف العـامل حاليـًا، ومـن بينهـم مهاجـم 

نـادي  وجنـاح  كـن،  هـاري  توتنهـام  نـادي 

جنـاح  جانـب  إىل  سـرتلينغ،  رحيـم  تشـيلي 

نـادي مانشسـرت سـيتي فيـل فوديـن.

وعى الصعيد نفسـه، يرشـح مراقبـون املنتخب 

البلجيـي ألداء بطولـة قويـة يف ظـل امتالكـه 

يف  بـارزاً  وسـجاًل  عاليـة،  مهـارات  ذا  جيـاًل 

البطـوالت التـي خاضهـا خـالل الفرتة السـابقة، 

ومـن بينهـا بطولـة روسـيا 2018 التـي حصـل 

فيهـا عـى املركـز الثالـث.
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 2016 عـام  منـذ  مارتينيـز  روبرتـو  ويتـوىل 

يحتـل  الـذي  البلجيـي  املنتخـب  تدريـب 

وصافـة تصنيـف “فيفـا” الشـهري للمنتخبـات 

العامليـة، ويضـم يف تشـكيلته نخبـة مـن أبـرز 

نجـوم العـامل، ومنهـم حـارس ريال مدريـد تيبو 

دي  كيفـن  سـيتي  مانشسـرت  والعـب  كورتـوا، 

برويـن، والعـب ريـال مدريـد إيديـن هـازارد.

وتشــهد املجموعــة الثامنــة مــن مونديــال قطــر 

منافســة قويــة بــن الرتغــال حامــل لقــب 

كأس أمــم أوروبــا عــام 2016 واملصنفــة يف 

املركــز التاســع عامليــاً، وأوروغــواي الـــ 14 عــى 

العــامل التــي نالــت لقــب املونديــال مرتــن 

عامــي 1930 و1950، كــام يزاحمهــام يف هــذه 

ــة. ــا الجنوبي ــا وكوري ــا غان ــة منتخب املجموع

منافسات صعبة
وتواجه املنتخبات اآلسيوية واألفريقية تحديات 

جيدة  نتائج  تحقيق  أجل  من  بالسهلة  ليست 

خالل مونديال 2022، حيث تقع قطر والسنغال 

هولندا  منتخبي  برفقة  األوىل  املجموعة  يف 

املجموعة  يف  إيران  تواجه  حن  يف  واإلكوادور، 

املتحدة،  والواليات  إنجلرتا،  منتخبات  الثانية 

املجموعة  يف  فتواجه  السعودية  أما  وويلز، 

وتشهد  وبولندا،  واملكسيك،  األرجنتن،  الثالثة 

املجموعة الرابعة مواجهات بن تونس، وفرنسا، 

والدمنارك، وأسرتاليا.

أمــا املجموعــة الخامســة، فتواجــه فيهــا اليابان 

ــا،  ــاً كبــرياً مــن منتخبــات إســبانيا، وأملاني تحدي

ــريب  ــع املنتخــب املغ ــتاريكا، يف حــن يق وكوس

يف املجموعــة السادســة مــع منتخبــات بلجيــكا، 

وكرواتيــا، وكنــدا، بينــام تواجــه الكامــريون 

يف املجموعــة الســابعة منتخبــات الرازيــل، 

ورصبيــا، وســويرسا، وســتكون غانــا وكوريــا 

برفقــة  الثامنــة  املجموعــة  يف  الجنوبيــة 

الرتغــال وأوروغــواي.

أبرز النجوم
عنــد الحديــث عــن املونديــال، دامئــاً مــا تتوجــه 

األنظــار إىل أبــرز نجــوم العــامل يف كــرة القــدم، 

ــة آخــر  ــن أن تشــهد هــذه البطول ــن املمك وم

مشــاركة يف هــذا املحفــل العاملــي الكبــري لعــدد 

مــن النجــوم الكبــار نظــراً لتقدمهــم يف الســن، 

وإن كان ذلــك يظــل غــري محســوم بنســبة 100 

باملئــة.

ــايل  ــرز هــؤالء النجــوم الالعــب الرتغ ــن أب وم

ــي  ــذي مي ــاً( ال ــدو )37 عام ــتيانو رونال كريس

موســاًم ليــس ســعيداً حتــى اآلن يف نــادي 

ــي  ــة إىل األرجنتين ــد، باإلضاف ــرت يونايت مانشس

ليونيــل ميــي )35 عامــاً( الــذي أكــد أنهــا 

ســتكون آخــر بطولــة لــه، والكــروايت لــوكا 

األملــاين  والحــارس  عامــاً(،   37( مودريتــش 

مانويــل نويــر )36 عامــاً(، والفرنــي أوليفييــه 

جــريو )36 عامــاً(، إىل جانــب البولنــدي روبــرت 

ليفاندوفســي )34 عامــاً(، والفرنــي كريــم 

ــاً(. ــا )34 عام بنزمي

مشــاركة  املونديــال  سيشــهد  املقابــل،  ويف 

الســن  يف  الصغــار  النجــوم  مــن  مجموعــة 

ــد  ــتقبل واع ــون مبس ــم مراقب ــأ له ــن يتنب الذي

ــيون  ــم الفرنس ــي، ومنه ــتوى العامل ــى املس ع

كيليــان مبــايب )23 عامــاً(، وإدواردو كامافينغــا 

ــاً(،  ــواميني )22 عام ــن تش ــاً(، وأوريل )19 عام

ــاً(، وفينيســيوس  ــوين )22 عام ــون أنت والرازيلي

جونيــور )22 عامــاً(، ورودريغــو )21 عامــاً(، 

واإلســبانيان بيــدري )19 عامــاً(، وغــايف )18 

عامــاً(، إىل جانــب األملــاين جــامل موســياال )19 

عامــاً(، والكنــدي ألفونســو ديفيــز )21 عامــاً(، 

عامــاً(،   22( والــرصيب دوســان فالهوفيتــش 

ــاً(. ــن )22 عام ــل فودي ــزي في واإلنجلي

يف  العــامل  كأس  نجــوم  أبــرز  قامئــة  وتضــم 

قطــر مجموعــة أخــرى مــن الالعبــن، ومنهــم 

الرازيــي نيــامر )30 عامــاً(، والبلجيــي كيفــن 

دي برويــن )31 عامــاً(، والهولنــدي فريجيــل 

فــان دايــك )31 عامــاً(، واإلنجليــزي هــاري 

ــاً(. ــن )29 عام ك

الغائبون األبرز
)قطـر  مونديـال  عـن  الغائبـن  قامئـة  تضـم 

إال  البـارزة،  املنتخبـات  مـن  مجموعـة   )2022

أنـه يـأيت يف صدارتهـا املنتخـب اإليطـايل حامـل 

أعـوام 1934،  مـرات  أربـع  العـامل  لقـب كأس 

و1938، و1982، و2006، والحائـز املركـز الثـاين 

الثالـث  واملركـز  عامـي 1970، و1994،  مرتـن 

مـرة واحـدة عـام 1990.

وسـيغيب اإليطاليـون عـن كأس العـامل للمـرة 

الثانيـة عى التـوايل بعدما فشـلوا يف التأهل إىل 

مونديال روسـيا عـام 2018، وذلـك رغم كونهم 

 2020 لعـام  أوروبـا  أمـم  كأس  لقـب  حامـي 

مانشـيني،  روبرتـو  الحـايل  مدربهـم  بقيـادة 

يف  حاليـاً  السـادس  املركـز  أصحـاب  وكونهـم 

للمنتخبـات. الشـهري  “فيفـا”  تصنيـف 

املنتخـب  قطـر  مونديـال  عـن  سـيغيب  كـام 

الكولومبـي الـذي فشـل يف التأهـل بعـد حلوله 

يف املركـز السـادس بتصفيـات أمـريكا الجنوبيـة، 

إىل جانـب املنتخبـن املـرصي والجزائري اللذين 

فشـال يف التأهـل باملرحلـة الفاصلـة للتصفيـات 

األفريقيـة أمـام منتخبـي السـنغال والكامـريون 

التـوايل. عى 

أبرز  أسامء  تضم  التي  القامئة  أيضاً  وتطول 

ومنهم  قطر،  مونديال  عن  الغائبن  الالعبن 

الرنويجي إيرلينغ هاالند، واملرصي محمد صالح، 

زالتان  والسويدي  محرز،  رياض  والجزائري 

وماركو  جورجينيو  واإليطاليان  إبراهيموفيتش، 

والنمساوي  دياز،  لويس  والكولومبي  فريايت، 

ديفيد أالبا، إىل جانب الحارسن السلوفيني يان 

أوبالك، واإليطايل جانلويجي دوناروما.

النسخة األفضل
فـإن مونديـال “قطـر  الغيابـات،  ورغـم هـذه 

2022” يبـرش مبنافسـات قويـة بـن املنتخبـات 

محبـي  تسـعد  أن  املنتظـر  مـن  املشـاركة 

“السـاحرة املسـتديرة” يف جميـع أرجـاء العـامل.

سـابقة  ترصيحـات  إىل  اإلشـارة  هنـا  وتجـدر 

“فيفـا”  القـدم  لكـرة  الـدويل  االتحـاد  لرئيـس 

السـويرسي جيـاين إنفانتينـو، أعـرب خاللها عن 

قناعتـه بـأن البطولـة التـي ستسـتضيفها قطـر 

سـتكون “النسـخة األفضـل عـى اإلطـالق” مـن 

العـامل. كأس 
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ــاً يف  ــر تقدم ــة هــي األك ــح إلكرتوني ــع رشائ ــا تهــدف إىل صن ــة “سامســونغ” عــن أنه كشــفت رشك

ــع  ــة لتصني ــر رشك ــن أك ــا وب ــباق بينه ــدام الس ــع احت ــاً م ــنوات، تزامن ــس س ــون خم ــامل بغض الع

.TSMC الرقائــق يف العــامل

ــق  ــع رقائ ــتبدأ يف صن ــا س ــت إنه ــق، وقال ــاج الرقائ ــط إنت ــق لخط ــة طري ــة خريط ــت الرشك  ووضع

ــام 2027. ــرت يف ع ــم 1.4 نانوم ــن ث ــام 2025، وم ــالل ع ــرت خ ــم 2 نانوم بحج

ويشــري رقــم نانومــرت إىل حجــم كل ترانزســتور فــردي عــى رشيحــة، حيــث كلــام كان حجــم 

الرتانزســتور أصغــر، يســمح ذلــك بتعبئــة املزيــد منهــا عــى أشــباه موصــالت واحــدة، وعــادة، ميكــن 

ــاءة. ــوة وكف ــر ق ــق أك ــرت رقائ ــاض حجــم النانوم ــج عــن انخف أن ينت

ــس(  ــرو ماك ــون 14 ب ــرو – وآيف ــون 14 ب ــل” )آيف ــف “آب ــرازات هوات ــدث ط ــإن أح ــة، ف وللمقارن

مــزودة مبعالــج يحمــل رشيحــة بحجــم 4 نانومــرت، بينــام كانــت “سامســونغ” بــدأت بإنتــاج رشائــح 

بحجــم 3 نانومــرت يف أوائــل العــام الحــايل.

مــن جانبهــا، تتوقــع TSMC أن تبــدأ بإنتــاج رقائــق 3 نانومــرت هــذا العــام مــع بــدء إنتــاج رشائــح 2 

نانومــرت يف عــام 2025، ومــع ذلــك، مل تعلــن الرشكــة رســمياً عــن خطــط إلنتــاج رقائــق 1.4 نانومــرت 

بكميــات كبــرية.

ــة  ــا اإلنتاجي ــيع طاقته ــط لتوس ــا تخط ــونغ” أنه ــة “سامس ــت رشك ــك، أوضح ــن ذل ــم م ــى الرغ وع

ــا  ــام الحــايل، م ــة بالع ــام 2027 مقارن ــول ع ــاف بحل ــة أضع ــن ثالث ــر م ــاً بأك ــر تقدم ــق األك للرقائ

ــب املســتقبي. ــا بشــأن الطل ــى تفاؤله يســلط الضــوء ع

وتتطلــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل جــذب صانعــي الرقائــق مثل “سامســونغ” وTSMC إلنشــاء 

مصانــع يف الواليــات املتحــدة حتــى تتمكــن مــن تقليــل االعتــامد عــى مراكــز التصنيــع يف كل مــن 

تايــوان وكوريــا الجنوبيــة.

شرائح “سامسونغ”
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“آيفون” أتعب الشرطة
ــن  ــغ ع ــدة للتبلي ــل” الجدي ــف “آب ــزة هوات ــا يف مي ــاًل م ــاك خل ــدو أن هن يب

ــم  ــى رق ــة ع ــل بالرشط ــا تتص ــري )Crash Detection(، إذ إنه ــوادث الس ح

ــد يف  ــي، وبالتحدي ــة املاله ــتخدم مبدين ــد املس ــال تواج ــوارئ )911( يف ح الط

.)Rollercoaster( لعبــة األفعوانيــة

فقــد تســبب هــذا الخلــل بإرســال الرشطــة إىل مــدن املالهــي مــراراً وتكــراراً 

عــن طريــق الخطــأ بعــد اإلبــالغ عــن حــوادث.

ــة إىل  ــون 14”، إضاف ــد “آيف ــا الجدي ــزة يف هاتفه ــذه املي ــل” ه ــت “آب وطرح

ســاعة Series 8 و”ألــرتا”، حيــث زودت األجهــزة مبستشــعر جريوســكويب 

ــد وقــوع حــوادث الســري،  ــة قــادر عــى تحدي ــاس تســارع عــايل الجاذبي ومقي

ــيعرض  ــادث، فس ــرض لح ــخص تع ــعار أن الش ــزة االستش ــفت أجه ــإذا اكتش ف

جهــاز “آيفــون” الخــاص بــه تنبيهــاً ويتصــل بخدمــات الطــوارئ إذا مل يرفضــه 

ــة. ــون 20 ثاني ــف يف غض ــل الهات حام

ولــدى إرســال إشــعار إىل رقــم الطــوارئ، يقــوم الهاتــف بتشــغيل ملــف صــويت 

ينبــه الســلطات بــأن حامــل الهاتــف تعــرض لحــادث، ويزودهــم أيضــاً مبوقعــه، 

ــة  ــب يف مدين ــد اللع ــف عن ــل الهات ــدم حم ــل ع ــن األفض ــه م ــايل فإن وبالت

املالهــي، فقــد اتضــح أنهــا ليســت فكــرة صائبــة، واآلن بــات لــدى مســتخدمي 

ــل  ــذا الخل ــم إصــالح ه ــك إىل أن يت ــن ذل ــم م ــون” ســبب إضــايف مينعه “آيف

عــى األقــل.

روبوتات دقيقة
صنــع علــامء جامعــة “كورنيــل” األمريكيــة روبوتــات صغــرية 

للغايــة مجّهــزة بأدمغــة إلكرتونيــة تســمح لهــا بالتحــرّك 

بشــكل مســتقل، ال يزيــد عرضهــا عــن 250 ميكرومــرتاً، ولهــا 

ــع، أو ســت. رجــالن، أو أرب

ــن  ــد ع ــد كل البع ــرتاع بعي ــذا االخ ــن أن ه ــم م ــى الرغ وع

ــل  ــه يظ ــداً، إال أن ــر تعقي ــرية األك ــتقلة الكب ــات املس الروبوت

إنجــازاً جديــراً بالتقديــر، إذ إن الباحثــن يــرون أن هــذه 

مجــرد بدايــة، ويعتقــدون أن الروبوتــات الدقيقــة املســتقبلية 

ــرى  ــور أخ ــة أو ألم ــة الصحي ــة للرعاي ــون فّعال ــن أن تك ميك

ــة. ــد البرشي تفي

فبالنســبة للعلــامء، ميكــن لهــذه الروبوتــات الدقيقــة إجــراء 

الجراحــة الداخليــة وتنظيــف الرشايــن، كــام تســتطيع يف 

ــة والقضــاء عــى  ــواد الكيميائي مجــاالت أخــرى اكتشــاف امل

ــف. ــن الوظائ ــا م ــات وغريه امللوث



هل تعلم

كيس الشاي والصدفة

يبـدو أن اخـرتاع كيـس الشـاي كان محـض صدفـة. والقصـة أنـه يف عـام 1908، وتحديـداً يف 

مدينـة نيويـورك األمريكيـة، أرسـل تاجـر الشـاي تومـاس سـوليفان عّينـات مـن أوراق الشـاي 

إىل بعـض زبائنـه يف أكيـاس صغـرية مـن الحريـر، فافـرتض العديـد من املسـتلمن أنـه كان من 

املفـرتض اسـتخدام األكيـاس بنفـس طريقـة اسـتخدام أدوات صنـع الشـاي املعدنيـة، ولذلـك، 

وضعـوا الكيـس بأكملـه يف إبريـق الشـاي بـدالً مـن إفـراغ محتوياتـه.

وبعـد ردود الفعـل اإليجابيـة مـن الحـادث السـعيد، قـام سـوليفان بتصميـم أكيـاس شـاي 

ُمعـّدة لإلنتـاج التجـاري، وكانـت تلـك األكياس مصنوعة من الشـاش يف العرشينيـات من القرن 

املـايض، ثـم مـن الـورق يف وقـٍت الحـق، فيـام تحتـوي عى الخيـط مع وجـود العالمـة املعلقة 

عـى جانبهـا حتـى ميكـن إزالة الكيس بسـهولة، ومل يتغـري هذا االخـرتاع كثرياً منـذ ذلك الحن.

ترفيه على الطريق

قـررت وزارة النقـل يف واليـة نيومكسـيكو األمريكيـة إضافـة نـوٍع مـن املـرح والرتفيه عـى امتداد مسـافة ربع ميل 

)400 مـرت( مقفـرة مـن الطريـق رقـم 66 بـن منطقتـي تيجـرياس وألبوكـريك، لـذا قامـت بإضافـة األخاديـد التـي 

تصـدر أصواتـاً موسـيقية عندمـا يقود الشـخص سـيارته فوقها برسعـة تصل إىل 45 ميـاًل )72 كيلومرتاً( يف السـاعة.

ويتـم وضـع هـذه األخاديـد الخاصـة إلنشـاء نغـامت مختلفـة عند القيـادة فوقهـا، ويف حـال قام الشـخص بذلك، 

ميكنـه وبوضـوح سـامع أغنيـة “America the Beautiful” للمطـرب الراحـل راي تشـارلز، وذلك عـر االهتزازات 

التـي تنتجهـا عجالت السـيارة.

شرايين الحوت للسباحة

الحـوت األزرق هـو أكـر كائـن حـي عى اإلطـالق، وهو يتجـاوز يف حجمه معظـم الديناصـورات، إذ ميكن أن 

يصـل طـول الحيتـان الزرقـاء إىل أكـر مـن 100 قـدم )نحو 30 مـرتاً(، فيـام يتجاوز وزنهـا املئة طن.

كـام ميكـن لقلوبهـا أن تـزن 1300 رطـل )مـا يقـارب 590 كيلوغرامـاً(، ما يعني أنهـا بحجم سـيارة صغرية، لذا 

فمـن الطبيعـي أن متتلـك رشايـن ضخمـة تضـخ الدم يف تلـك القلـوب الهائلـة وإىل أعضائها الحيويـة، وبالتايل 

ليـس باألمـر الغريـب القـول إن هـذه الرشايـن كبـرية لدرجة أنه ميكـن لإلنسـان البالغ أن يسـبح بداخلها.
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مصيدة فئران أبدية

يف منتصـف القـرن التاسـع عـرش، كشـف املخـرتع كولـن بولينغـر النقـاب عـن مصيـدة 

فـران وصفهـا باألبديـة، حيـث اّدعـى أنهـا ستسـتمر بالعمـل مـدى الحيـاة.

وبالفعـل وبعـد مـرور أكـر مـن قـرن، ال يـزال االدعاء الـذي قّدمـه بولينغر قامئـاً، حيث 

متّكـن هـذا الجهـاز البالـغ مـن العمـر 155 عامـاً، واملعـروض يف متحـف الحيـاة الريفية 

اإلنجليزيـة يف إنجلـرتا، مـن اإلمسـاك بفأر تسـلل إليـه يف عام 2016، وذلـك دون الحاجة 

إىل طعـم حتـى، إذ دخـل الفـأر املصيـدة يف محاولـة منـه لبنـاء عـش، لينتهـي األمـر 

بتفعيلـه آلليـة املصيـدة التـي التقطته.

تمثال الحرية

 Libertyهـل تعلـم أن متثال الحرية يف نيويورك اسـمه الكامل "الحريـة تنري العامل"، أو

فرنسـا  قامـت  نحتـي  فنـي  عمـل  وهـو  باإلنجليزيـة،   Enlightening the World

بتقدميـه إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف 28 أكتوبـر من عـام 1886 كهدية تذكارية 

بهـدف توثيـق صداقـة البلديـن، وذلك مبناسـبة الذكرى املئويـة للثـورة األمريكية التي 

اسـتمرت مـن عـام 1775 حتى عـام 1783.

ومنـذ ذلـك الحـن اسـتقر التمثـال مبوقعـه املطـل عـى خليـج نيويـورك ليكـون يف 

اسـتقبال كل زائـري البـالد، سـواء كانـوا سـائحن أو مهاجرين، مع العلـم أن فريدريك 

بارتولـدي هـو من قـام بتصميمه، بينـام توىل تصميم هيكله اإلنشـايئ غوسـتاف إيفل 

املعـروف كذلـك بتصميمـه الـرج الشـهري الـذي أطلق اسـمه عليـه يف باريس.

اآليسلنديون يؤمنون بالجان

وجـد اسـتطالع أجرتـه جامعـة آيسـلندا عام 

2007، أن 62 باملئـة من اآليسـلندين يؤمنون 

بوجـود الجان.

أن  املتظاهـرون  ادعـى   ،2014 عـام  ففـي 

سـيدّمر  املقـرتح  الرسيـع  الطريـق  مـرشوع 

“كنيسـة الجـان”، والتـي كانـت عبـارة عـن 

مجـرد صخـرة عمالقـة، ويف النهايـة تـم نقـل 

“الكنيسـة” إىل مـكان آمـن حتـى ال تتـرضر 

البنـاء. عمليـات  واسـتمرت 

ويعـود تاريـخ الجـان يف آيسـلندا إىل قصائـد 

عـرص الفايكينـغ، أي منذ عـام 1000 ميالدي، 

الذيـن  أولئـك  أن  الكثـري  يعتقـد  حيـث 

يجـرؤون عـى البنـاء يف أرايض الجان سـتحّل 

عليهـم مصيبة كبـرية، ومن هنا جـاء الحفاظ 

عـى الكنيسـة.




