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المستقبل!

السالمة 
في اإلنشاءات

خلود �سعد املطريي

ا�ستغالل الوقت

الإدارة  يف  املدرب  تري�صي،  برايان  ال�صهري  العاملي  املدرب  يقول 

وتنظيم الوقت، وبناء ال�رشكات وتطوير الذات، اإن »اأكرب مورد 

خا�ص بك هو وقتك«.

ول �صك يف اأن ا�صتغالل الوقت ال�صتغالل الأمثل من �صاأنه حتقيق 

نتائج رائعة، �صواء على م�صتوى الفرد، اأو اجلماعة، فهو يخت�رش 

امل�صافة بني الفكرة وحتقيق الهدف، فياأتي النجاح تتويجًا ملقدار 

اجلهد املبذول، وملدى احلر�ص على توظيف الوقت فيما يفيد.

وكما هو معلوم لدى اجلميع، ياأتي ف�صل ال�صيف مب�صاحة من 

اأو  ثمارها،  اأن جنني  دون  تنق�صي  اأن  لالأ�صف  تلبث  ل  الفراغ، 

ظروف  حت�صني  ويف  اأنف�صنا،  تطوير  يف  يجب،  كما  منها  ن�صتفيد 

حياتنا.

اأوقات الفراغ، وح�صن ا�صتغالل الوقت،  التعامل الأمثل مع  اإن 

يوؤدي اإىل منافع عدة، تنعك�ص اإيجابًا ل�صالح الفرد، واملوؤ�ص�صات، 

والتطور،  التقدم  نحو  طريقها  تعرف  التي  الأوط���ان،  وبالتايل 

مبقدار احرتامها للوقت، وتقديرها لأهميته.

الوطنية«  »البرتول  م�صوؤولية  من  وانطالقًا  احلقيقة،  هذه  اأمام 

جتاه موظفيها، الذين هم يف نهاية املطاف جزء من هذا املجتمع، 

اإعداد برنامج �صيفي لأبنائهم، �صعت من  حر�صت ال�رشكة على 

من  بح�صيلة  واخل��روج  ومهاراتهم،  قدراتهم  تعزيز  اإىل  خالله 

على  ق��درة  اأك��ر  وجتعلهم  �صخ�صياتهم،  تنمي  التي  امل��ع��ارف، 

مواجهة حتديات حياتهم املقبلة.

اإعداد هذا الربنامج ب�صكل مدرو�ص، وبحيث يوفر لطلبة  لقد مت 

تخ�ص�صاتهم،  جم���الت  يف  املهني  ال��ت��دري��ب  ف��ر���ص  اجل��ام��ع��ات 

الأطفال  حظي  فيما  العملية،  احلياة  غمار  خلو�ص  ا�صتعدادًا 

ال�صغار مب�صاحة متنوعة من التعليم املقرتن باملتعة والرتفيه.

تهتم »البرتول الوطنية« مبوظفيها، فهم اأ�رشتها ال�صغرية، كما 

تهتم مبجتمعها، الذي هو مبثابة اأ�رشتها الكبرية. 
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36

32
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برنامج صيفي حافل!
تدريب .. تثقيف .. ترفيه

ال�سركة برناجماً �سيفياً حافاًل لأبناء موظفيها، حر�ست من خالله  اأعدت 

على اأن ينالوا ن�سيباً وافرًا من التدريب والتعليم، وكذلك الرتفيه.

وكعادتها يف ا�ستغالل املنا�سبات املختلفة، �سعت ال�سركة عرب هذا الربنامج 

اأوقات  اأبناء املوظفني، و�سغل  اإىل تعزيز معارف ومهارات  املعد بعناية، 

الت�سلية  جانب  ال�سركة  تغفل  مل  كما  باملنفعة،  عليهم  يعود  مبا  فراغهم، 

والرتفيه، ومبا يتنا�سب مع اأجواء ف�سل ال�سيف، والإجازة الدرا�سية.

تدريب وتدابري

ا�صت�صافت دوائر واأق�صام تابعة لل�رشكة اأبناء 

اجلامعية،  التخ�ص�صات  جميع  من  العاملني 

قبل  العمل  اأجواء  على  تعريفهم  بهدف 

زاولوها  التي  الأعمال  تكون  بحيث  التخرج، 

خياراتهم  �صمن  من  التدريبية  الربامج  خالل 

امل�صتقبلية عند النخراط يف �صوق العمل.

الشركة أعدت برنامجًا 

ألبناء الموظفين تضمن 

تدريب طلبة الجامعات 

وتثقيف وترفيه الصغار

وقد ا�صتهلت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي 

املوظفني يف  لأبناء  ال�صيفي  التدريبي  الربنامج 

ال�رشكة هذا العام، مبحا�رشة يف جمال ال�صحة 

�صالمة  مهند�صة  قدمتها  والبيئة  وال�صالمة 

ال�صحة  دائرة  من  الغريب،  ح�صناء  الت�صنيع 

بالتدابري  الطلبة  لتعريف  والبيئة،  وال�صالمة 

للحفاظ  التدريب  فرتة  خالل  اتخاذها  الواجب 

على �صالمتهم، واأهمية اتباع التعليمات املنظمة 

يف هذا اجلانب.

يف  اأول  مراقب  الثانية  املحا�رشة  وقدمت 

يا�صني،  مرمي  والإعالم  العامة  العالقات  دائرة 

البرتول  �رشكة  عمل  طبيعة  فيها  وتناولت 

الوطنية، يف جمال تكرير النفط وت�صويقه حمليًا 

وخارجيًا، اإ�صافة اإىل اإ�صالة الغاز.

ق�صة الغالف
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مت تدريب الطلبة يف املبنى الرئي�صي ويف مواقع اأخرى تابعة لل�رشكة، ويف الإطار با�صل الدبو�ص

لوائح وتعليمات

و�صع معدو الربنامج جمموعة من اللوائح، 

يف  تلخ�صت  وق��د  اأه��داف��ه،  حتقيق  ل�صمان 

التايل:

• اللتزام بالزي الر�صمي اأثناء التدريب.
وال�صالمة  الأم����ن  ب���اإج���راءات  الل���ت���زام   •

واحلفاظ على معدات واأدوات ال�رشكة. 

الثامنة  م��ن  التدريب  ب�صاعات  الل��ت��زام   •
ظ��ه��رًا،  والن�صف  ال��واح��دة  حتى  �صباحًا 

اإب��الغ م�صوؤول  ال��ط��وارئ يجب  ويف ح��الت 

التدريب املبا�رش.

له  املخ�ص�ص  الرقم  على كل طالب معرفة   •
يف  الب�صمة  لإدخ��ال  ���رشوري  وهو  للب�صمة، 

بداية ونهاية الدوام يف الدائرة التي يعمل بها.

تعريف الطلبة على 

أجواء العمل قبل التخرج 

وتهيئتهم لالنخراط 

في سوق العمل

الحرمل: تسعى الشركة 

لتعريف أبناء العاملين 

بطبيعة أعمالها 

كجهة جاذبة للعمالة

برنامج متكامل

العاملني  تطوير  اأول  م�رشف  اأكد  ال�صدد  هذا  ويف 

حممد احلرمل ل� »الوطنية« اأن هذا الربنامج يت�صق 

العاملني  اأبناء  لتعريف  ال�رشكة و�صعيها  مع روؤية 

واإ�صافة  للعمالة،  جاذبة  كجهة  اأعمالها  بطبيعة 

برنامج  تخ�صي�ص  خ���الل  م��ن  للموظفني  م��زاي��ا 

يف  والإداري���ة  الفنية  النواحي  من  متكامل  �صيفي 

كافة التخ�ص�صات.

تخ�ص�صات  ربط  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  واأو�صح 

يف  ت��واج��ده��م  خ��الل  م��ن  العملي  ب��ال��واق��ع  الطلبة 

مما  درا�صتهم،  طبيعة  مع  تتنا�صب  التي  امل��واق��ع 

اتخاذ قرارات �صحيحة ومدرو�صة  ي�صاعدهم على 

مكافاأة  بتقدمي  الربنامج  ت��ّوج  وق��د  التخرج،  بعد 

جلهود  ال�رشكة  اإدارة  م��ن  ت��ق��دي��رًا  رم��زي��ة  مالية 

الطلبة والتزامهم بالعمل خالل الربنامج.

وت����وىل امل�����رشف��ون ع��ل��ى ال��ت��دري��ب م��ت��اب��ع��ة �صري 

الربنامج، ومراقبة اللتزام بخطة التدريب املقررة. 

فكرة رائعة

تدر�ص  التي  الفيلكاوي،  فاطمة  الطالبة  زارت 

هند�صة كهربائية، العديد من الوحدات الكهربائية 

يف م�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء الأح����م����دي، وق���د اأو���ص��ح��ت 

هذه  عمل  اآل��ي��ة  معرفة  م��ن  مكنها  ال��ربن��ام��ج  اأن 

الوحدات ب�صكل عملي مدعمة ب�رشوحات مو�صعة 

من املهند�صني العاملني يف امل�صفاة، ومعرفة اآلية 

العمل يف القطاع النفطي، وقالت اإنها فكرة رائعة 

اتخاذ  من  الطلبة  متكن  لأنها  اإيجابية،  وخطوة 

قرارات �صائبة بعد التخرج، وعندما يحني وقت 

التوجه اإىل �صوق العمل.

للمرة الثانية

ندى اإبراهيم، �صنة نهائية يف كلية الهند�صة، ق�صم 

يف  ال��ث��اين  ال��ت��دري��ب  ه��و  ه��ذا  اإن  قالت  الكيمياء، 

�رشكة البرتول الوطنية، وقد اأ�رشف على تدريبها 

هذا العام رئي�ص فريق ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

�صادق،  عبدالعزيز  الأح��م��دي  ميناء  م�صفاة  يف 

من  العديد  خالله  زارت  متميزًا  برناجمًا  وك��ان 

عن  فيها  الأع��م��ال  طبيعة  على  وتعرفت  امل��واق��ع، 

ال�صحة  يف  التدريبية  ال��ربام��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  كثب 

وال�صالمة والبيئة.

الأوائ��ل يف دفعتي  اأنني من  واأ�صافت ندى »رغم 

وموؤهلة للعمل يف جامعة الإ�صكندرية كمعيدة، اإّل 

انني اأمتنى اأن تتاح يل فر�صة العمل يف ال�رشكة«.           
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رحالت متنوعة شملت 

متاحف ومصانع 

ومؤسسات إعالمية 

وأماكن ترفيهية

كما اأطلقت دائرة العالقات العامة والإعالم برنامج »رحالت اأبناء املوظفني« 

اإىل  تق�سيمهم  مت  الذين  العاملني،  اأبناء  قبل  من  كبريًا،  اإقباًل  �سهد  ال��ذي 

الرحالت  اأثناء  جيد  ب�سكل  متابعتهم  من  امل�سرفون  ليتمكن  جمموعتني، 

والزيارات، وتوفري الرعاية الالزمة لهم، وللمحافظة كذلك على �سالمتهم.

دعم ال�سركة

رئي�ص فريق العالقات الداخلية با�صل الدبو�ص اأو�صح 

ل� »الوطنية«، اأن ال�رشكة تدعم موظفيها اجتماعيًا من 

تثقيف  بهدف  املكثف،  ال�صيفي  الربنامج  هذا  خالل 

ل�صغل  وريا�صية،  ترفيهية  رحالت  وتنظيم  الأطفال، 

فراغهم باأمور مفيدة خالل الإجازة ال�صيفية.

هذه  مثل  تقدمي  على  اع��ت��ادت  ال�رشكة  اأن  كما 

الربامج الجتماعية �صنويًا �صمن ا�صرتاتيجيتها 

ال�صيفية  ب��ال��ربام��ج  م��ن��وه��ًا  موظفيها،  ل��دع��م 

املماثلة التي تقدمها ال�رشكة لأبناء املوظفني من 

ال�صباب اجلامعيني، بهدف تدريبهم واإك�صابهم 

خربات ميدانية.

ا�ستئناف الربنامج

مراقب اأول عالقات داخلية دانة املرزوق، قالت اإنه 

مت ا�صتئناف الربنامج وتفعيله من جديد بعد توقف 

ثالث �صنوات، ملا يحققه من اأهداف اجتماعية تخدم 

م�صتويات  على  وتنعك�ص  ال�رشكة،  ا�صرتاتيجيات 

اجلديد  املو�صم  ه��ذا  يف  حقق  وق��د  موظفيها.  اأداء 

املنت�صبني  الأط��ف��ال  ع��دد  بلغ  ج��ي��دًا، حيث  اإق��ب��اًل 

اأولياء  واإعجاب  ثقة  نال  كما  64 طفاًل،  للربنامج 

الأمور، وحظي بثقتهم من حيث الأماكن الثقافية 

واملعلومات  الأط��ف��ال،  زاره���ا  ال��ت��ي  والرتفيهية 

القيمة التي ُقدمت لهم. 

زيارات متنوعة

ب��داأت  م��ت��ع��ددة،  زي����ارات  الأول  الأ���ص��ب��وع  �صهد 

املتحف  الأطفال  العثمان، حيث زار  مبتحف بيت 

ت�صمن  الأج���داد،  ت��راث  من  جانب  على  واطلعوا 

ن��ب��ذة ع���ن ت���اري���خ ال��ك��وي��ت وح��ك��ام��ه��ا ال���ك���رام، 

والعمالت التي كانت ت�صتخدم وتطورها.

التابعة  ل��الإع��الم  ال��دول��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  معهد  ويف 

ا�صتديو  زاروا  الإع��الم��ي��ة،  ال��ن��ظ��ائ��ر  ملجموعة 

الأخ����ب����ار، وق���ام���وا ب��ت��ج��ارب ع��م��ل��ي��ة ل��ل��م��ع��دات 

التي  ال�صتديوهات  على  واط��ل��ع��وا  والأج���ه���زة، 

�صجل بها عدد كبري من م�صاهري الطرب بالكويت 

املكياج  قاعة  حمتويات  وعلى  اأغانيهم،  واخلليج 

التلفزيوين، وغرف املونتاج واخلدع ال�صينمائية، 

و�صاهدوا عمليات اخلداع الب�رشي.

و�صهد الأ�صبوع الأول اأي�صًا، ق�صاء يوم ترفيهي 

الدقيق  مطاحن  �رشكة  وزي��ارة  التزلج،  �صالة  يف 

واملخابز الكويتية، لالطالع على عمليات الإنتاج، 

مراحل  وحتى  والتخمري،  التعقيم  م��راح��ل  م��ن 

والتقطيع  ال��ع��ج��ن  مب��راح��ل  م�����رورًا  ال��ت��غ��ل��ي��ف، 

والت�صنيع.

.. وللصغار برنامجهم!
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الدبوس: شغل فراغ 

األبناء بأمور تعود 

عليهم بالفائدة خالل 

اإلجازة الصيفية

المرزوق: البرنامج يخدم 

استراتيجيات الشركة 

وينعكس على أداء 

موظفيها

الرثوة ال�سمكية

وال��ع��ل��م��ي، �صملت  ال��ث��ق��ايف  ول��ت��دع��ي��م اجل���ان���ب 

ل�صوؤون  العامة  الهيئة  الثاين  الأ�صبوع  زي��ارات 

الأط��ف��ال  لتعريف  ال�صمكية،  وال����روة  ال��زراع��ة 

احلفاظ  واأه��م��ي��ة  ال�صمكي،  ال���ص��ت��زراع  بعملية 

الروة  وتنمية  البالد،  يف  الأ�صماك  خم��زون  على 

على  واحل��ف��اظ  ل��ل��غ��ذاء،  مهم  كم�صدر  ال�صمكية 

التوازن البيئي.

الأط��ف��ال  ا�صتمع  الأح���م���دي،  اإط��ف��اء  م��رك��ز  ويف 

احل��رائ��ق، و�صبل  اأن���واع  ع��ن  كاملة  ل�����رشوح��ات 

مكافحتها، واأنواع املواد امل�صتخدمة يف اإخمادها.

والن�رش،  والطباعة  لل�صحافة  القب�ص  دار  ويف 

اإنتاج  اأتيحت لالأطفال الفر�صة لالطالع على خط 

تركيب  مرحلة  م��ن  ب��داي��ة  املطبعة،  يف  اجل��ري��دة 

وانتهاًء  الطباعة،  مكينات  على  والأف��الم  الأوراق 

مبرحلة الق�ص والتجميع.

�رشكة  م�صنع  زي����ارة  اجل����ولت  ت�صمنت   ك��م��ا 

اطلع  حيث  اإك�صربي�ص،  وبيتزا  دي«،  دي  »ك��ي 

يف  و�صاركوا  فيها،  الإنتاج  مراحل  على  الأطفال 

اإنتاج بع�ص املاأكولت باأيديهم، كنوع من التدريب 

العملي الرتفيهي.

ثقافة وت�سلية

ركز الأ�صبوع الثالث، على الثقافة والرتفيه، فقد 

ال��ذي يحوي  الأطفال متحف »ط��ارق رج��ب«  زار 

والتحف  الإ�صالمية  الآث���ار  م��ن  كبرية  جمموعة 

قيمة،  معلومات  اإىل  فا�صتمعوا  والعاملية،  العربية 

لآلف  بع�صها  يعود  معرو�صات  على  واطلعوا 

ال�صنني.

مبجمع  ل��ل��ب��ول��ن��ج  ك��وزم��و  ق��اع��ة  زاروا  وك��ذل��ك 

حمام  يف  ي��وم��ًا  اأم�صوا  كما  م���ول«،  »دي�صكفري 

من  كنوع  بامل�صيلة،  الوطنية  بيت  ن��ادي  �صباحة 

اأنواع الرتفيه ال�صيفي والريا�صي.

الهالل الأحمر

و�صمن الأ�صبوع الرابع من الربنامج، زار الأطفال 

وا�صتمعوا  ال��ك��وي��ت��ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية 

من  بداية  الإن�صانية،  امل�رشوعات  عن  ل�رشوحات 

تعليم الأطفال الالجئني واأحجام التربعات للدول 

حمليًا  املقدمة  امل�صاعدات  من  وغريها  املنكوبة، 

ودوليًا.

كما اأعدت �رشكة طفل امل�صتقبل الرتفيهية العقارية 

الألعاب  مدينة  يف  متنوعًا  ترفيهيًا  برناجمًا  لهم 

الداخلية »عامل كارتون نت وورك« مبنطقة �رشق، 

وقد ح�رشوا عرو�صًا م�رشحية �صيقة على امل�رشح 

املعلق.

مركز  اإىل  رحلة  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا  ج��ولت  و�صملت 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ق���ام خ��الل��ه��ا الأط���ف���ال بجولة 

كبري  عدد  على  فيها  اطلعوا  »الأك��واري��وم«  داخل 

حياتها  واأ�صاليب  وط��رق  البحرية  الكائنات  من 

وبيئتها املحيطة.

»ن�صتله  �رشكة  م�صنع  يف  بجولة  ق��ام��وا  وك��ذل��ك 

الإنتاج  مراحل  على  اطلعوا  حيث  هاو�ص«،  تول 

والتغليف وخطوط الإنتاج يف امل�صانع.

ويف الأ�صبوع اخلام�ص والأخري زار الأطفال مبنى 

فنيًا  اإدارت���ه  اآلية  على  لالطالع  ال��راي،  تلفزيون 

وتقنيًا، وكذلك بع�ص الأماكن الرتفيهية، كمالهي 

اإنفينيتي مبجمع 360، وطفل امل�صتقبل، وم�صنع 

»كتكو« لت�صنيع املواد الغذائية.

اأن�صطة تعليمية وترفيهية متنوعة ت�صمنها الربنامج الذي اأعّدته ال�رشكة لأبنائنا ال�صغار
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المطيري: فخورون بإنجازاتنا 
التحديات لن تمنع تقدمنا

حت�سني الأداء

يف ظل وجود بيئة عمل تناف�صية، ويف ظل التو�صع 

ت��زداد  وال��ق��ان��ون��ي��ة،  البيئية  ال���ص��رتاط��ات  يف 

الطاقة  قطاع  يف  التح�صينات  اإدخ���ال  �صعوبة 

التنفيذي  الرئي�ص  اأكده  ما  هذا  كثريًا،  املتطلب 

ت��راأ���ص اجلل�صة  ال��ذي  امل��ط��ريي،  حممد غ��ازي 

الأوىل يف موؤمتر ومعر�ص الكويت الدويل الثاين 

ثقة كبرية

قد  اأن���ه  ن���درك  »ن��ح��ن  التنفيذي:  الرئي�ص  ق��ال 

ال�صحة  جم��ال  يف  التميز  لتحقيق  الوقت  ح��ان 

الكثري  باأن  واثقون  ونحن  والبيئة،  وال�صالمة 

هذه  يف  التميز  حتقيق  يحاول  املوؤ�ص�صات  من 

املجالت احليوية، ويف الأداء الت�صغيلي مبواقع 

ا�صرتاتيجيات  تكون  اأن  يجب  ولكن  العمل، 

لأع��م��ال  مكملة  وال��ب��ي��ئ��ة  وال�����ص��الم��ة  ال�����ص��ح��ة 

وموا�صلة  والنجاح،  التميز  لتحقيق  ال�رشكة، 

امل�صاريع  م��ن  امل��زي��د  تنفيذ  خ���الل  م��ن  ال��ن��م��و 

اجلديدة«. 

وت��اب��ع ق���ائ���اًل: »ن��ح��ن ف���خ���ورون ب��اإجن��ازات��ن��ا 

واأنظمتنا الناجحة، ولكن يجب اأّل نكتفي بذلك 

يف  وفاة  اأو حالة  عمل  اإ�صابة  هناك  كانت  طاملا 

مواقع العمل، وندرك اأننا قادرون على حت�صني 

الأنظمة يف ظل التوجهات القت�صادية، وقيادة 

التطوير الذي ينطوي على الكثري من التحدي«.

م��وؤخ��رًا،  املنعقد  والبيئة  وال�صالمة  لل�صحة 

ل  التحديات  ه��ذه  ك��ل  اأن  ل��ه  كلمة  واأو���ص��ح يف 

حتد من م�صاعينا لل�صري قدمًا يف زيادة العوائد، 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  اأداء  حت�صني  م��ع 

باإجنازاتنا  فخر  وكلنا  مرافقنا،  خمتلف  يف 

»البرتول  اأن  اإىل  واأ���ص��ار  الناجحة،  واأنظمتنا 

الوطنية« مت�صي نحو حتقيق اأهدافها.

نعمل على زيادة 

العوائد مع تحسين 

أداء الصحة والسالمة 

والبيئة 

نجاحاتنا تضع 

أمامنا المزيد من 

الفرص وأشكااًل 

جديدة من المخاطر!

�ص�ؤون نفطية

والبيئة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة  ت��رب��ط  وال��غ��از  النفط  �سناعة 

تطوير  وط��رق  اآل��ي��ات  اإي�����س��اح  ت�ستدعي  وه��ي  بال�ستدامة، 

اأداء  حت�سني  �سبيل  يف  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  ا�سرتاتيجية 

واملتغريات  بالتحديات  املليء  وال��غ��از  النفط  ع��امل  يف  العمل 

التطور  ظل  يف  وذل��ك  التطوير،  عملية  تواجه  التي  امل�ستمرة، 

حول  القت�سادية  والتقلبات  والتكنولوجيا،  للعلوم  ال�سريع 

العامل.
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اعتمدت الشركة 

برنامجًا متكاماًل 

لتجنب اإلصابات في 

مواقع العمل

مرحلة متقدمة

امل��وؤ���ص�����ص��ات  اأن  ك��ل��م��ت��ه  امل���ط���ريي يف  اأو����ص���ح 

معها  حت��ت��اج  متقدمة  مرحلة  بلغت  الناجحة 

ال�صحة  جم��ال  يف  ج��دي��دة  ا�صرتاتيجيات  اإىل 

اأمامنا  ت�صع  وجناحاتنا  والبيئة،  وال�صالمة 

من  جديدة  اأ�صكاًل  وكذلك  الفر�ص،  من  املزيد 

التخطيط  �صعف  ويوؤثر  والتحديات،  املخاطر 

وال�صالمة  ال�صحة  ل�صرتاتيجيات  والتن�صيق 

والنمو  العمل  اأداء  على  كبري  ب�صكل  والبيئة 

املتوقع لل�رشكة. 

ا�صرتاتيجية  متابعة  خ��الل  م��ن  اأن��ه  واأ���ص��اف 

الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  ق��ام��ت   ،2030
والأم���ن  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  اأن��ظ��م��ة  بتحديث 

وال��ب��ي��ئ��ة، وا���ص��ت��ك��م��ل��ت »ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة« 

مراجعة نظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

ال�����ص��اب��ق، وا���ص��ت��ب��دل��ت��ه ب��ن��ظ��ام ج��دي��د ي��واك��ب 

التابعة  ال�رشكات  والتزمت  ال�رشكة،  متطلبات 

باتخاذ العديد من التدابري يف هذا ال�صاأن.

 برامج جديدة

يتعلق  اآخ����ر  ب��رن��ام��ج  ي��وج��د  اأن����ه  اإىل  ون����وه 

با�صرتاتيجية ال�صحة وال�صالمة والبيئة 2030 

الذي تقوده »البرتول الوطنية«، وهو الآن قيد 

التنفيذ يف ال�رشكات التابعة للموؤ�ص�صة، وي�صمى 

»نظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة والبيئة اخلا�ص 

ب��امل��ق��اول��ني«، وق��د مت��ت م��راج��ع��ة ه��ذا النظام 

متا�صيًا مع املمار�صات العاملية.  

والبيئة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة  خ��ط��ط  ومل��واك��ب��ة 

طويلة الأمد، اأطلقنا عدة برامج جديدة، منها: 

والبيئة  • وال�صالمة  ال�صحة  ثقافة  تعزيز 

حلول  خ��الل  م��ن  املوظفني  اأداء  لتح�صني 

وكذلك  اأي�����ص��ًا،  امل��وظ��ف��ني  وت��دري��ب  فعالة 

الوطنية«  »ال��ب��رتول  يف  ال��ن��اج��ح  التطبيق 

ال�رشكات  على  وتعميمه   »Pilot« لنظام 

التابعة للموؤ�ص�صة. 

تهدف ال�صحة املهنية وال�صناعية اإىل جتنب  •

الأمرا�ص، من خالل اإدارة اأف�صل للمواقع 

ملخاطر  العاملون  بها  يتعر�ص  رمب��ا  التي 

���ص��ح��ي��ة، و���رشك��ت��ن��ا ف���خ���ورة ب��ال��ت��زام��ه��ا 

باملمار�صات املثلى وبال�صحة املهنية.  

تطبيقات  • ع��دة  الوطنية«  »ال��ب��رتول  نفذت 

البيئية، ونظام  املعلومات  اإدارة  مثل نظام 

املزيد  على  وتعمل  الإلكرتوين،  العمل  اإذن 

اإ���ص��دار  ن��ظ��ام  لتحديث  التطبيقات،  م��ن 

ونظام  احل��وادث،  من  والتحقق  التقارير، 

البيئية،  املخاطر  و�صجل  املهنية،  ال�صحة 

ملراقبة  اللكرتونية  البيانات  اإدارة  ونظام 

اأداء ال�صحة وال�صالمة والبيئة للمقاولني. 

كفاءة  • لتح�صني  التطوير  برنامج  اإط���الق 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة ملهند�صي ال�صحة 

خ�صو�صًا  ال�����ص��ب��اب،  والبيئة  وال�����ص��الم��ة 

من  عملهم،  م��ن  الأوىل  ال�����ص��ن��وات  خ���الل 

م�صتوى مبتدئ اإىل امل�صتويات املتطورة.

 مبادرات ا�سرتاتيجية

لتجنب  ال�رشكة  ور���ص��ال��ة  روؤي���ة  م��ع  ومتا�صيًا 

فقد  العمل،  مواقع  يف  والأم��را���ص  الإ���ص��اب��ات 

خالل  من  متكاماًل  برناجمًا  ال�رشكة  اعتمدت 

رب���ط امل����ب����ادرات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

لالأعمال والتخطيط، مع عوامل النجاح والنمو 

العام. وت�صم هذه اجلوانب ال�صحة وال�صالمة 

واملالية،  الب�رشية،  وامل���وارد  والبيئة،  والأم��ن 

وال��ت��ج��اري��ة، وجم���الت اأخ����رى، وق��د ح�صلت 

ال�رشكة على �صهادات دولية لنظام اإدارة البيئة 

اإ�صافة اإىل نظام اإدارة اجلودة املتكامل، ومتت 

مراجعة نظام اإدارة ال�صحة وال�صالمة والبيئة، 

 ،)I-SHEMS( هو  با�صم جديد  اعتماده  ومت 

واأطلقنا كذلك برنامج ثقافة ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة يف مواقع ال�رشكة.

اأنظمة �ساملة

قائدًا  تكون  لكي  اأن��ه  التنفيذي  الرئي�ص  واأك��د 

وال�صالمة  ال�صحة  جمال  يف  الأوىل  الدرجة  من 

والبيئة، فاإن الأمر يتطلب ا�صت�صعار امل�صوؤولية 

ال�صخ�صية  ال�صالمة  جت��اه  اجلميع  قبل  م��ن 

وتكامل  و�صالمة  حولنا  من  الأف���راد  و�صالمة 

الأ�صول وكذلك البيئة، ونحتاج اأي�صًا اإىل جهود 

لل�صحة  �صاملة  اأنظمة  وتنفيذ  لتطوير  كبرية 

وال�صالمة والبيئة. 

اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  ب��د م��ن  ال�����ص��دد، ل  ويف ه���ذا 

يف  متيزها  على  حت��اف��ظ  الناجحة  املوؤ�ص�صات 

جمال ال�صحة وال�صالمة والبيئة، من خالل: 

تكامل ال�صحة وال�صالمة والبيئة مع اأنظمة  •

العمل والعمليات. 

والبيئة  • وال�صالمة  ال�صحة  جوانب  حتديد 

وامل�صوؤوليات ال�صخ�صية يف ال�رشكة. 

حياة  • واأ���ص��ال��ي��ب  م�صجعة  ث��ق��اف��ة  ت��ك��وي��ن 

�صحية. 

اأن�صطتنا  • ع��ن  ال��ن��اجت��ة  امل��خ��اط��ر  حت��دي��د 

م�صتوى  اأق��ل  اإىل  املخاطر  ه��ذه  وتقلي�ص 

ممكن. 

اأدائنا،  • ومراقبة  طموحة،  اأه��داف  حتديد 

واع���ت���م���اد امل���م���ار����ص���ات امل��ث��ل��ى، وال��ع��م��ل 

تنفيذ  خ��الل  م��ن  امل�صتمر،  التطوير  نحو 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  ا�صرتاتيجيات 

والدرو�ص امل�صتفادة. 

مركز التميز

معايري  بتعزيز  ملتزمون  »نحن  امل��ط��ريي:  ق��ال 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، والقيام بدور ريادي 

التميز«  »مركز  وتاأ�صي�ص  واملنطقة،  الكويت  يف 

العمل بهذا  لل�صحة وال�صالمة والبيئة، وقد بداأ 

امل�رشوع م�صبقًا، وحقق نتائج اإيجابية عديدة«.



جتري عمليات ال�سيانة ال�ساملة مب�سفاة ميناء 

الأحمدي مرة كل 4 �سنوات، وهي ت�سمل املعدات 

ال��وح��دات،  عمل  اأث��ن��اء  �سيانتها  يتعذر  التي 

من  التاأكد  اإىل  املجدولة  ال�سيانة  هذه  وتهدف 

ال��وح��دات وامل��ع��دات امل��وج��ودة  ك��ف��اءة عمل 

اأية اعطاب قد  بداخلها، و�سالمتها، وخلوها من 

غري  الإيقاف  اإىل  اأو  بالعمل،  م�ساكل  اإىل  ت��وؤدي 

املجدول لهذه الوحدات.

98 عملية ربط 
بمشروع الوقود 

البيئي ومشاركة 

1700 مهندسًا وفنيًا 

من�ص�آت نفطية

صيانة شاملة
شهدتها مصفاة ميناء األحمدي

العـدد 474 - �سبتمرب 102017



السيفان: من أهم 

أنواع الصيانة نظراً 

للعدد الكبير من 

اآلالت التي تشملها

الصيانة الشاملة تتم 

وفق خطة منهجية 

يجري مسبقًا اإلعداد 

لها واعتمادها

خالد الرا�صد�صداد املطرييطارق ال�صيفان

30 يوماً
اأن  ال�صيفان  ال�صيانة طارق  دائرة  يو�صح مدير 

ال�صيانة ال�صاملة من اأهم اأنواع ال�صيانة، نظرًا 

ال�صيانة،  يف  امل�صمولة  الآلت  من  الكبري  للعدد 

اأعمال  اأن  اإىل  م�صريًا  امل�صاركة،  العمالة  وحجم 

طبقا  ي��وم��ًا،   30 ا�صتغرقت  الأخ���رية  ال�صيانة 

�صيانة  ت�صمنت  وقد  املر�صوم،  الزمني  للجدول 

اأمان،  و�صمام  ودوارة،  ثابتة  معدة   1118 عدد 

النفط  تقطري  وح��دة  التالية:  الوحدات  و�صملت 

اخل����ام، ووح����دة اإزال����ة ال��ك��ربي��ت م��ن املتخلف 

اجل���وي، ووح���دة ال��ه��ي��دروج��ني، ووح���دة اإزال��ة 

الكربيت  اإزالة  ووحدة  اجلازولني،  من  الكربيت 

الكربيت،  ا�صرتجاع  ووح���دة  الكريو�صني،  م��ن 

ووحدة ا�صرتجاع كربيتيد الهيدروجني، ووحدة 

لهذه  التقديرية  التكلفة  بلغت  وق��د  اخل��دم��ات، 

العمليات حوايل 3,915 مليون دينار كويتي.

خطة منهجية

ال�صيانة  ل��ه��ذه  التح�صري  اأن  ال�����ص��ي��ف��ان  ي��وؤك��د 

الإع��داد  يجري  منهجية،  خطة  وفق  يتم  ال�صاملة 

لها واعتمادها يف مرجع معتمد اأعد خ�صي�صًا لهذا 

يت�صمن   )Turnaround Manual( الغر�ص 

بال�رشكات  املتبعة  وامل��م��ار���ص��ات  ال��ط��رق  اأف�صل 

م�صريًا  ال�صاملة،  ال�صيانة  واإدارة  لتنفيذ  العاملية 

باخلطط  الل��ت��زام  على  حتر�ص  ال�رشكة  اأن  اإىل 

املو�صوعة واملحددة ل�صيانة الوحدات، من حلظة 

البدء بالأعمال، وحتى النتهاء منها، وذلك لتفادى 

اأي توقف فجائي يوؤثر على اإنتاج امل�صفاة، وت�صبق 

عملية �صيانة الوحدات بع�ص الرتتيبات منها: 

- درا�صة وافية لالأعمال املطلوبة.

- جتهيز املوارد املطلوبة من عمالة فنية خمتلفة 

ومعدات ثقيلة وخامات.

- ور�ص عمل تنظم يف كل الأق�صام لو�صع خطة 

عمل كل ق�صم.

- متابعة يومية لتنفيذ اخلطة اأثناء عملية ال�صيانة 

ومعاجلة ما يظهر من م�صاكل تعوق التنفيذ. 

خلية عمل

اأن  ال�صيانة  مدير  يو�صح  التف�صيل  من  ومبزيد 

وتنفيذها  تن�صيقها  يتم  ال�صاملة  ال�صيانة  عمليات 

 8 ت�صم  متكاملة  عمل  خلية  ت�صكيل  ط��ري��ق  ع��ن 

فرق من خمتلف اأق�صام امل�صفاة املعنية من ذوي 

ال�صيانة  من�صق  العمل  خلية  ويرتاأ�ص  الكفاءات، 

ويتابع  ال�صيانة.  مهند�صي  كبري  بدرجة  ال�صاملة 

خالد  الثالثة  املنطقة  �صيانة  مهند�صي  كبري  اأن 

الأخ��رية،  لل�صيانة  التن�صيق  مهمة  تويل  الرا�صد 

التي  ال�صاملة  ال�صيانة  عمليات  اإن  واأ���ص��اف 

عمليات  اأه��م  من  تعد  احلالية  ال��ف��رتات  يف  جت��ري 

الربط  عمليات  ت�صمل  كونها  بامل�صفاة،  ال�صيانة 

فرق  اأن  اإىل  منوهًا  البيئي،  الوقود  م�رشوع  مع 

العمل ت�صم عددًا من املهند�صني من جميع اأق�صام 

امل�صفاة، ومنها اأق�صام تخطيط ال�صيانة، و�صيانة 

امل���ع���دات ال������دوارة، وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وال��دق��ي��ق��ة، 

والتفتي�ص  وال�صالمة،  والعمليات،  وامليكانيكية، 

املقاول.  عمال  اإىل  بالإ�صافة  والور�صة،  والتاآكل، 

واأ�صار اإىل اأنه يرتاأ�ص فرق العمل مهند�صو دائرة 

واأحمد  العقاب،  وب��در  العربي،  علي  ال�صيانة: 

العوي�ص، ومرمي امل�صعل، وعبدالرحمن ال�صمري، 

وحممد  امل��ط��ريي،  وع��ب��داهلل  اليو�صفي،  وعي�صي 

املطريي، وفواز العطار، وبا�صل ال�صايع. 

فر�سة ذهبية

جوانب  م��ن  اآخ��ر  جانب  اإىل  ال�صيفان  وي�صري 

ال�صيانة ال�صاملة ويتمثل يف الفائدة التي تعود 

املجال  تتيح  فهي  امل�صفاة،  يف  العاملني  على 

خ�صائ�ص  ح���ول  اخل����ربات  م��ن  ال��ك��ث��ري  لتعلم 

11
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عمليات ال�صيانة متنح العاملني فر�صة ذهبية لكت�صاب املزيد من اخلربة

اليومية  العاملني  واأدوار  مهام  من  مهمة  كل 

خا�صة  ذهبية  فر�صة  وتعترب  وم�صوؤولياتهم، 

للمهند�صني وامل�صغلني اجلدد، تتاح مرة كل عدة 

�صنوات لروؤية املعدات من الداخل، والحتكاك 

املهارات، وك�صب  ل�صقل  اأ�صحاب اخلربة،  مع 

اإىل زيادة خربات وكفاءات  يوؤدي  املعرفة، مما 

العاملني بالقطاع النفطي.

نطاق الأعمال

ال�صيانة،  �صملتها  التي  الأع��م��ال  طبيعة  ح��ول 

الرا�صد  خالد  ال�صاملة  ال�صيانة  من�صق  يو�صح 

ال�صيانة مل يت�صمن ال�صتغناء  اأعمال  اأن نطاق 

اإجراء  على  ارتكزت  بل  قدمية،  معدات  اأية  عن 

طبقًا  املعدات  جلميع  ال�صاملة  ال�صيانة  عمليات 

 98 اإج���راء  اإىل  بالإ�صافة  املو�صوعة،  للخطة 

البيئي.  ال��وق��ود  مب�رشوع  خا�صة  رب��ط  عملية 

ويوؤكد اأن جميع الأعمال متت بكفاءة ودقة مبا 

ي�صاعد على رفع م�صتويات ال�صالمة والعتمادية 

ال���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ع  الت�صغيلية، 

الأمثل للطاقة، ورفع كفاءة الت�صغيل والإنتاج، 

مو�صحًا اأنه تتم العودة اإىل الت�صغيل التجريبي 

وم��ن ث��م الإن���ت���اج، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع جميع 

الدوائر املعنية، ل�صمان عدم تاأثر الإنتاج. 

وفيما يخ�ص العمالة امل�صاركة يف اأعمال ال�صيانة 

اأعمال  م��ن  تقريبًا   %80 اأن  ال��را���ص��د  اأو���ص��ح 

املقاولون  ينفذها  حاليًا  جت��رى  التي  ال�صيانة 

متت  كما  الوطنية«،  »ال��ب��رتول  مع  املتعاقدون 

ال�صتعانة بعمالة خارجية حيث اأن عدد العاملني 

وق��ت  يف  و���ص��ل  وال��رب��ط  ال�صيانة  عمليات  يف 

وفني  مهند�ص   1700 عن  يزيد  ما  اإىل  ال��ذروة 

وعامل من داخل وخارج امل�صفاة. 

الطاقة التكريرية

�صداد  بالإنابة  ال�صيانة  تخطيط  فريق  رئي�ص 

املطريي يوؤكد من جانبه حر�ص ال�رشكة على عدم 

اأو  ال�صاملة  ال�صيانة  اأثناء  الإنتاج  عمليات  تاأثر 

الوقائية، م�صريًا اإىل اأن عمليات ال�صيانة الأخرية 

التكريرية،  الطاقة  على  يذكر  تاأثري  لها  يكن  مل 

بالتن�صيق  ب�صكل متكامل  لها  التخطيط  حيث مت 

مع دائرة التخطيط ال�صامل، وموؤ�ص�صة البرتول 

يف  عجز  اأي  ح��دوث  ع��دم  م��ن  للتاأكد  الكويتية، 

ت��دف��ق امل��ن��ت��ج��ات، وت��واف��ر الح��ت��ي��اط��ي ال��ك��ايف 

واللتزامات  املحلية  ال�صوق  احتياجات  لتغطية 

اإج��راء  يتم  اأن��ه  اإىل  املطريي  وينوه  اخلارجية، 

اإيقافها  ميكن  التي  للمعدات  الوقائية  ال�صيانة 

خلف�ص  وذلك  الوحدات،  عمل  على  التاأثري  دون 

احتمالت تاأثر عمليات الإنتاج. 

التي  الغيار  اأنه فيما يخ�ص قطع  ويتابع قائاًل 

جميع  م��ع  التعامل  يتم  ال�صيانة،  ت�صتلزمها 

ال�رشكات املعتمدة لدي �رشكة البرتول الوطنية 

لل�صيانة  الالزمة  الغيار  قطع  جللب  الكويتية 

هذه  مع  التن�صيق  يتم  اأن��ه  اإىل  منوهًا  الدورية، 

ال�رشكات قبل عمليات ال�صيانة ال�صاملة بعامني 

املواد وقطع  الأق��ل، ل�صمان توافر جميع  على 

الغيار الالزمة اثناء اإجراء عمليات ال�صيانة.

فرصة ذهبية لتعلم 

الكثير من الخبرات 

وخاصة للمهندسين 

والمشغلين الجدد
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أبناؤنا في الصدارة!

املركز الأول

من  املعلومات  نظم  حملل  ُت��وّج  ال�صياق  هذا  يف 

باملركز  القناعي،  اأحمد  املعلومات  تقنية  دائرة 

الكويتيني  وت��اأه��ي��ل  ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  يف  الأول 

ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج يف جم���ال ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات، 

العامة  املوؤ�ص�صة  اأقامته  خا�ص  حفل  يف  وذل��ك 

للتاأمينات الجتماعية يف مقرها، وهو الربنامج 

 IBM الذي تنفذه املوؤ�ص�صة بالتعاون مع �رشكة

لتاأهيل اخلريجني اجلدد ل�صوق العمل.

القناعي �صكر املوؤ�ص�صة و�رشكة IBM واملدراء 

توفري  على  حلر�صهم  اجلهتني،  من  الإداري��ني 

الكوادر  وتاأهيل  لتطوير  منا�صبة  تدريب  بيئة 

التدريب  اإدارة  مدير  بالذكر  وخ�ص  الوطنية، 

ح��م��د ال��ع��ل��ي��ان، وال��ف��ري��ق ال���ذي اأ�����رشف على 

اأُخ��ت��ري لإل��ق��ائ��ه��ا يف  ال��ربن��ام��ج، وذل���ك يف كلمة 

التا�صعة(  )الدفعة  ل�تخريج  اخلتامي  احلفل 

التي اأجنزت هذا الربنامج.

اأن��ه  اإىل  اأ���ص��ار  الربنامج  اأهمية  على  وللتاأكيد 

اأ�سبحت  خ�سو�ساً،  املعلومات  نظم  جمال  يف  املت�سارعة  التطورات 

حمرتفة  كفاءات  على  الطلب  يف  وم�ستمرًا  متنامياً  احتياجاً  تفر�ض 

والتي  واحليوية،  املهمة  ال�سناعة  هذه  مع  مبهنية  للتعامل  موؤهلة 

اأمام  متثل حتدياً كبريًا لقت�سادات العديد من الدول، قد يقف عائقاً 

قدرتها على النمو.

اإتاحة  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�س�سة  تبنت  الإطار،  هذا  يف 

فر�ض تدريبية لل�سباب الكويتي حديثي التخرج يف جمال نظم وتقنية 

املعلومات، بالتعاون مع �سركة IBM العاملية.

وذلك امياناً من »التاأمينات الجتماعية« باأن ال�ستثمار احلقيقي يبداأ 

بالإن�سان، وهو الهدف النهائي لأي تنمية حقيقية، لتحقيق الأهداف 

التنموية والنه�سوية املن�سودة على كافة ال�سعد.

القناعي رقم 1

القناعي من دائرة 

تقنية المعلومات 

حاز المركز األول في 

برنامج تدريبي نفذته 

“التأمينات االجتماعية”

م�ص�رك�ت
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ت�صدوا  ال��ذي��ن  املحرتفني  اأ�صاتذتنا  »بف�صل 

عالية  باحرتافية  واجهتنا  ال��ت��ي  لل�صعوبات 

بيئة  توفري  اأج��ل  م��ن  النتائج،  اأف�صل  حققنا 

تدريب مثالية لالنخراط يف �صوق العمل بكفاءة 

واقتدار هو الأهم خالل فرتة التاأهيل والإعداد 

ح�صب خطط معدة م�صبقا لتحقيق ما ي�صبو اإليه 

الربنامج«.

كفاءات متميزة

عام  م��دي��ر  اأ���ص��اد  »ال��وط��ن��ي��ة«،  ل���  ويف ت�رشيح 

حمد  الجتماعية  للتاأمينات  العامة  املوؤ�ص�صة 

على  الوطنية«  »البرتول  بح�صول  احلمي�صي، 

مهنئًا  املتميز،  الربنامج  ه��ذا  يف  الأول  املركز 

القناعي وال�رشكة بهذا الإجناز وهي التي لطاملا 

عرف عنها ا�صتقطاب اأف�صل الكفاءات الكويتية 

بني موظفيها، مبا حتظى به ال�رشكة من �صمعة 

طيبة على م�صتوى القطاع النفطي الكويتي.

التاأمينات الجتماعية،  اأن  اإىل  ونوه احلمي�صي 

العديد  تنفيذ  ع��ل��ى  حت��ر���ص��ان   IBM و���رشك��ة 

لل�صباب  بعناية  املنتقاة  التدريبية  الربامج  من 

ال��ك��وي��ت��ي ح��دي��ث��ي ال���ت���خ���رج، م���ن اأج����ل رف��د 

بالكفاءات  الكويتية  وال�����رشك��ات  املوؤ�ص�صات 

الأعمال  النهو�ص بجميع  القادرة على  الوطنية 

على  ال�صرتاتيجية  اخلطط  ومتطلبات  الفنية 

م�صتوى الدولة. 

تاأهيل وتطوير

مرحلة  قطع  ال���ذي  الفكر  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��ًا 

وال�رشكات  املوؤ�ص�صات  من  العديد  يف  متقدمة 

حمد  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��دي��ر  اأ���ص��ار  الكويتية، 

الب�رشية  التنمية  م�رشوعات  اأن  اإىل  العليان، 

اأن التعاون  اإىل  احتلت موقع ال�صدارة، منوهًا 

لإع��داد   2008 العام  منذ  ب��داأ   IBM مع �رشكة 

ب��رن��ام��ج ت��اأه��ي��ل��ي ي��ط��ور امل���ه���ارات وال��ق��درات 

الحميضي: نهنئ 

“البترول الوطنية” 

التي طالما استقطبت 

أفضل الكفاءات 

الكويتية

احلمي�صي يتو�ّصط خريجي برنامج التدريب والتاأهيل الذي نّظمته التاأمينات الجتماعية

مع  يتما�صى  مبا  الكويتي،  لل�صباب  الب�رشية 

احتياجات �صوق العمل املحلية.

التاأهيلي  الربنامج  ه��ذا  اأن  اإىل  العليان  ون��وه 

والذي  التخرج  حديثي  للكويتيني  والتدريبي 

التي  امل�����رشوع��ات  اأح���د  2009، ه��و  ع��ام  ب���داأ 

اأهمية  الجتماعية  التاأمينات  موؤ�ص�صة  توليها 

خا�صة، كونه �صي�صتمر خالل الأعوام املقبلة يف 

يتنا�صب  مبا  الكويتي،  ال�صباب  وتدريب  تاأهيل 

مع متطلبات �صوق العمل.

اأهداف الربنامج

اإىل  يهدف  الربنامج  هذا  اأن  اإىل  العليان  اأ�صار 

الكوادر  تنمية  يف  احلكومة  توجهات  مواكبة 

على  العمل  وزيادة فر�ص  املتخ�ص�صة،  املحلية 

اإىل  ي��ه��دف  وك��ذل��ك  ال��واف��دة.  العمالة  ح�صاب 

التخرج،  حديثي  م��ن  ال�صابة  ال��ك��وادر  اإع���داد 

املهنية،  احلياة  واأخالقيات  بقيم  يتحلون  ممن 

لل�صباب، من خالل  واإتاحة فر�ص عمل جديدة 

اخلريجني  وك��ف��اءات  م��ه��ارات  وتطوير  تنمية 

اجلدد، والعمل على زيادة القدرة التناف�صية يف 

الأ�صواق املحلية يف جمالت الت�صالت وتقنية 
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العام  القطاعني  يف  احل��اج��ة  ل�صد  امل��ع��ل��وم��ات، 

واخلا�ص.

املتخ�ص�صة  املهارات  توفري  اإىل  اأي�صًا  ويهدف 

والقادرة على النهو�ص مب�صتوى خدمات �صوق 

عمل الت�صالت وتقنية املعلومات، مبا ي�صهم يف 

حتقيق �صعار حتويل الكويت اإىل مركز تناف�صي 

وخلق  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  �صناعة  يف  اإقليمي 

اإتقان مهارات  منوذج �صبابي متميز قادر على 

العمل يف هذا املجال. 

م�ساعر فرح

رئي�ص فريق امل�صاريع ال�صاملة ب�رشكة البرتول 

عن  ع��رب  ال�صمري،  ب�صام  الكويتية،  الوطنية 

ال�رشكة،  يف  املوظف  حل�صول  بالفرح  �صعوره 

هذا  على  القناعي،  اأحمد  املعلومات  نظم  حملل 

التقدم  م��ن  امل��زي��د  ل��ه  متمنيًا  املتميز،  امل��رك��ز 

والنجاح، على ال�صعيدين العملي وامليداين بني 

زمالئه حديثي التعيني يف ال�رشكة.

ال�رشكة  يف  العليا  الإدارة  دع���م  ع��ن  واأع����رب 

مثاًل  ت��ك��ون  ك��ي  املتميزة،  ال�صابة  للكفاءات 

يف  اجلدد  وللمعينني  العمل،  لزمالء  به  يحتذى 

املعلومات،  تقنية  دائ���رة  ذل��ك  وم��ن  ال�����رشك��ة، 

م�صريًا اإىل اأن التفوق يف التدريب لبد اأن ينعك�ص 

تفوقًا على اأر�ص الواقع عمليًا.

و�سف الربنامج

يعتمد برنامج تدريب وتاأهيل حديثي التخرج يف 

جمال نظم وتقنية املعلومات على اأحدث الربامج 

التدريبية املتقدمة من �رشكة IBM طبقًا ملنهجها 

 Workforce Development امل�����ص��م��ى 

من  ي��ت��ك��ون  وال�����ذي   Solutions-WDS
من  يتم  التي  املختلفة،  امل�صارات  من  جمموعة 

خاللها تطوير مهارات املتدرب يف تخ�ص�ص ما، 

اأو �صناعة بعينها وتاأهيله للح�صول على �صهادة 

معتمدة يف املجال التدريبي الذي اتبعه.

اإمكانية  تتيح  بطريقة  التدريبي  امل�صار  �ُصمم 

نقل املعرفة واملهارات املطلوبة لوظيفة اأو عمل 

ب�صهولة  املعلومات  وتقنية  نظم  جمال  يف  معني 

وي�����رش، ع��ن ط��ري��ق ال��رب��ط ب��ني امل��ح��ا���رشات 

بالتقنيات  املجهزة  باملعامل  والعملية  النظرية 

من  جمموعة  على  امل�����ص��ار  وي�صمل  احل��دي��ث��ة، 

لبع�صها،  واملكملة  املتكاملة  التدريبية  املناهج 

مميزات الربنامج 

�صهرية  مكافاأة  على  امل��ت��درب  يح�صل   •
خالل فرتة التحاقه يف الربنامج. 

 متنح �صهادة من IBM للمتدرب بعد اإمتام 

الربنامج وجتاوز الختبارات الدورية. 

• مت��ن��ح امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات 
الجتماعية �صهادة بالتقدير العام للمتدرب.

للح�صول  اخلريجني  الربنامج  يوؤهل   •
تخ�ص�صاتهم  يف  دول��ي��ة  ���ص��ه��ادات  على 

التدريبية.

• تتكفل املوؤ�ص�صة بتكاليف ال�صفر خالل 
فرتة التدريب العملي خارج الكويت. 

• يتم منح جوائز مالية و�صهادات متيز 
للمتدربني الثالثة الأوائل. 

ملاذا �سركة IBM ؟

التي  ال��رائ��دة  ال�����رشك��ات  م��ن   IBM  •
تنمية  يف  متكاملة  حلول  تقدمي  ت�صتطيع 

املوارد الب�رشية.

اأف�صل  قائمة  يف  دائ��م��ًا  كانت   IBM  •
ال�رشكات يف جمال التدريب التقني.

العليان: نتعاون مع 

IBM إلعداد برنامج 

تأهيلي يطور مهارات 

وقدرات الشباب  

القناعي: برنامج يعمل 

على توفير بيئة تدريب 

مثالية لالنخراط في 

سوق العمل بكفاءة

 مواكبة توجهات 

الحكومة لتنمية الكوادر 

المحلية المتخصصة 

وزيادة فرص العمل

امل�صار  مب��و���ص��وع  ال�صلة  وث��ي��ق��ة  جم���الت  يف 

التدريبي. 

مهارات وقدرات

العمل، وت�صمل جمموعة من  • بيئة  مهارات 

اكت�صاب  على  املتدرب  ت�صاعد  التي  امل��واد 

مهارات الت�صال والعر�ص، واإدارة الوقت 

وغ��ري ذل��ك م��ن امل��ه��ارات املطلوبة لإجن��از 

الأعمال بنجاح.

جمموعة  • وهي  التقنية،  املعرفة  اأ�صا�صيات 

م��ن امل����واد الأ���ص��ا���ص��ي��ة امل��وؤه��ل��ة وال��الزم��ة 

للتخ�ص�ص ح�صب امل�صار التدريبي.

امل����ه����ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، وه��ي  •

واملتقدمة  املتخ�ص�صة  امل��واد  من  جمموعة 

لكت�صاب الآليات واملنهجيات املتخ�ص�صة.

ا�صتمر الربنامج الذي ينق�صم اإىل مرحلتني  •

)ن��ظ��ري وع��م��ل��ي(، اأع��ق��ب��ه��م��ا 3 اأ���ص��اب��ي��ع 

تدريب ميداين بعد انتهاء التدريب العملي، 

�صاعات   7 بواقع  اأ�صبوعًا،   25 م��دار  على 

تدريب يوميًا، خالل 125 يوم عمل.
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تدريب

تدريب عالمي
برنامج »ضابط إطفاء«

اأحدث  لتوفري  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائ��رة  ت�سعى 

ال�����س��رك��ة مبختلف  ال��ت��دري��ب��ي��ة مل��وظ��ف��ي دوائ����ر  ال��ربام��ج 

مهاراتهم  وتطوير  قدراتهم،  تنمية  بهدف  تخ�س�ساتهم، 

بتنظيم  م��وؤخ��رًا  ال��دائ��رة  قامت  وق��د  الوظيفية،  وخرباتهم 

الإطفاء  كلية  يف  ال�سركة  اإط��ف��اء  لرجال  تدريبي  برنامج 

خالله  مت  مار�ض«،  »مارتن  مبنطقة  اإجنلرتا  يف  الربيطانية 

املختلفة  ال�سركة  مواقع  يف  العاملني  من  اإطفائياً   16 تاأهيل 

واملر�سحني لرتبة �سابط اإطفاء.

ورئي�ض  بالوكالة  الوظيفي  والتطوير  التدريب  دائرة  مدير 

هذا  على  يعّرفنا  م���ريزا،  فا�سل  العاملني  تطوير  فريق 

الربنامج، من خالل اللقاء التايل:

برنامج تدريبي لرجال 

إطفاء الشركة في 

بريطانيا يعّزز كفاءة 

وقدرة الشركة

ميرزا: مرحلة أولى 

ناجحة ستتبعها برامج 

أخرى في الكلية ذاتها

مرحلة اأوىل

ما هو ا�صم الربنامج وما الهدف منه؟ •

قدم  وقد  اإطفاء«  »�سابط  الربنامج  ا�سم 

بهدف  والإط���ف���اء  الأم���ن  دائ���رة  ملوظفي 

وتاأهيلهم  اأنف�سهم  تطوير  على  ت�سجيعهم 

تو�سع  مع  خا�سة  اأع��ل��ى،  وظائف  ل�سغل 

عمل الدائرة يف مواقع جديدة لل�سركة، مثل 

ال�سركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 

املطالع،  خزانات  وم�سروع   ،»KAFCO«

ال��ط��وارئ  لعمليات  الرئي�سي  وامل��رك��ز 

والإ�سناد »MESOC«، وغريها من املواقع.

ويعد هذا الربنامج مرحلة اأوىل ناجحة، فبعد 

عن  و�سلتنا  التي  والتقارير  الأفعال  ردود 

ا�ستح�سان املتدربني للمحتوى الفني للدورة، 

نف�ض  يف  اأخرى  بربامج  التجربة  هذه  �ستتبع 

الكلية.

مركز عاملي

كيف مت اختيار هذه الكلية؟ •

مت اختيار كلية الإطفاء الربيطانية بالتن�سيق 

مع دائرة الأمن والإطفاء، وبناًء على مقارنة 

واملراكز  املتخ�س�سة  اجلهات  من  عدد  بني 

التدريبية حول العامل يف هذا املجال.

التدريبية  املراكز  اأف�سل  من  واح��دة  وهي 

خدمات  جمال  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  واأهم 
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كلية اإلطفاء 

البريطانية واحدة 

من أفضل المراكز 

التدريبية على 

مستوى العالم

دورات عديدة

العديد  الوظيفي  التدريب والتطوير  دائرة  تقدم 

الأم��ن  دائ���رة  ملوظفي  التدريبية  ال����دورات  م��ن 

الوظيفية، فاإ�صافة  امل�صتويات  والإطفاء يف كافة 

اإىل برنامج »�صابط اإطفاء« قدمت الدائرة اأي�صا 

ال��ط��وارئ«  وم��رك��ز  م��ع��دات  »م�صغل  ب��رن��ام��ج 

لتدريب م�صغلي معدات الإطفاء والإطفائيني.

م�صفاة  اإطفاء  مركز  يف  الربنامج  هذا  اأقيم  وقد 

ميناء الأحمدي، من قبل �رشكة عاملية متخ�ص�صة 

التي  املعدات  وكيل  مع  بالتن�صيق  اختيارها  مت 

ا�صتوردتها »البرتول الوطنية« موؤخرًا، ومتثلت 

�صيارات  لأ�صطول  �صمها  مت  جديدة  اآلية   14 يف 

اإطفاء ال�رشكة.

اأغ�صط�ص  اب��ري��ل حتى  م��ن  ال��ت��دري��ب  ام��ت��د  وق��د 

2017 وت�صمن 16 جل�صة.

والكوارث  الأزمات  واإدارة  والإنقاذ  الإطفاء 

بالعامل، وتبعد عن لندن بنحو �ساعة ون�سف 

ل�ست�سافة  خ�سي�ساً  جمهزة  وهي  بالقطار، 

لهم  الكاملة  الإقامة  وتقدمي  الإط��ف��اء،  فرق 

داخل الكلية.

التحقت  • التي  الوظيفية  امل�صتويات  هي  ما 

بالربنامج؟

بعد الإعالن عن الربنامج واإجراء الختبارات 

الأولية التي �سملت اللغة الإجنليزية والفح�ض 

 16 اختيار  مت  الفنية،  والختبارات  الطبي 

تباينت  التجربة،  هذه  خلو�ض  موؤهاًل  موظفاً 

معدات  )م�سغل  بني  ما  الوظيفية  م�سمياتهم 

اإطفاء ومركز طوارئ - اإطفائي اأول - موجه 

يوؤهلهم  الربنامج  هذا  باأن  علماً  اإطفائي(، 

للرتقي اإىل وظيفة �سابط اإطفاء.

برنامج متكامل

كيف جرى جدول الربنامج؟ •

بداأ الربنامج بدورة لغة لتوحيد امل�سطلحات، 

امل��ت��درب��ني على خو�ض  ق���درة  م��ن  وال��ت��اأك��د 

املراحل املتعددة، والتي متتد لنحو 11 �سهرًا، 

وتوالت الدورات التدريبية على جدول اأعمال 

دورة   20 ال��ربن��ام��ج  �سم  حيث  ال��ربن��ام��ج، 

تدريبية منف�سلة باختبارات م�ستقلة.

وقد عمدت الكلية خالل هذه الدورات ملرا�سلة 

كل  بنهاية  املتدربني  اأداء  وتقييم  ال�سركة، 

دورة، عرب تقرير ر�سمي دوري.

و�سارك موظفو ال�سركة خالل الربنامج بربنامج 

بالإ�سافة  وعملي،  نظري  متكامل  ت��دري��ب 

على  والتوزيع  الفرز  عرب  معاي�سة  فرتة  اإىل 

حمطات ومراكز اإطفاء اإجنليزية عاملة.

الربنامج  اجتياز  من  ال�سركة  موظفو  ومتكن 

بنجاح، وهو ما �سينعك�ض على اأدائهم العملي 

مب�سيئة اهلل. 

20 دورة
عليها  • ال��ت��ي ح�صل  ال�����دورات  اأه���م  ه��ي  م��ا 

املتدربون خالل هذا الربنامج؟

ح�سل متدربو ال�سركة خالل برنامج »�سابط 

اإطفاء« على 20 دورة تدريبية متنوعة، كان 

الإنقاذ   - احلرائق  )مكافحة  دورة  اأهمها 

احلرائق  مكافحة  اأجهزة  ت�سغيل   - باحلبال 

- التعامل مع املواد اخلطرة - �سابط اإطفاء 

- مدرب اإطفائيني - �سابط �سالمة - مفت�ض 

خطط(،  مدقق   - حرائق  حمقق   - حريق 

اأهلت  ال��ت��ي  الفنية  ال����دورات  م��ن  وغ��ريه��ا 

املتدربني لوظيفة �سابط اإطفاء.

التدريب  مدة  خالل  اخلريجون  ح�سل  حيث 

على درا�سات متخ�س�سة ومتطورة يف جمال 

والكيماوية،  النفطية  ال�سناعات  يف  الإطفاء 

البحرية  واحل��وادث  الإنقاذ  اإىل  بالإ�سافة 

للحماية من  الوطنية  الرابطة  ح�سب معايري 

.)NFPA( احلريق

وقد تدرجت هذه الدورات مب�ستوى املتدربني 

قدراتهم  من  ط��ورت  كما  خرباتهم،  وع��ززت 

ومكافحة  وال��ك��وارث،  الأزم��ات  اإدارة  على 

احلرائق وحتليل اأ�سبابها، والبحث عن طرق 

جتنبها يف امل�ستقبل.

الربنامج على  الدورات خالل  وركزت بع�ض 

لالإنقاذ  الطرق  اأح��دث  على  املتدربني  اطالع 

با�ستخدام احلبال ب�سكل اآمن.

دعم لل�سركة

متى مت تخريج املتدربني؟ •

اأقامت كلية الإطفاء الربيطانية حفل تخريج 

ملتدربي �سركة البرتول الوطنية الكويتية يف 

6 يوليو 2017 مبنا�سبة ختام الربنامج، وقد 

ح�سرت احلفل، كما ح�سره مدير دائرة الأمن 

والإطفاء فايز املطريي، ورئي�ض فريق الأمن 

عبدالرحمن  املحلي  بالت�سويق  والإط��ف��اء 

الكندري.

بالكلية  الربنامج  مدير  قال  املنا�سبة  وبهذه 

مل�ستوى  متابعاً  ك��ان  اأن���ه  ب��ي��ارت«  »اإي���ان 

التقدم والتطور يف اأداء املتدربني، مثنياً على 

مهاراتهم وقوة حتملهم. 

على  وامل��درب��ني  هو  ك��ان حري�ساً  اأن��ه  واأك��د 

انتهاء  ومع  املتدربني،  قلوب  يف  الثقة  زرع 

الأع��م��ال  يف  لهم  التوفيق  متنى  ال��ربن��ام��ج 

عن  واأع��رب  ال�سركة،  قبل  من  اإليهم  املوكلة 

ثقته بقدرتهم على اإمتامها، قائاًل: »اإن هوؤلء 

ل�سركة  حقيقياً  دعماً  �سي�سكلون  اخلريجني 

تو�سعها  ظل  يف  الكويتية  الوطنية  البرتول 

امللحوظ وم�ساريعها احليوية«.

ال�رشكة  • ملوظفي  تدريبية  دورات  هناك  هل 

على مبادئ الإطفاء؟

الوظيفي،  والتطوير  التدريب  دائ��رة  تقوم 

بعقد  والإطفاء،  الأمن  دائرة  مع  بالتن�سيق 

دورات تدريبية ب�سكل دوري لكافة العاملني 

مبادئ  على  امل��ق��اول��ني،  وع��م��ال  بال�سركة 

ال��ط��وارئ،  واإر���س��ادات  الإط��ف��اء،  عمليات 

املتاحة،  الأج��ه��زة  م��ع  التعامل  وكيفية 

واملنت�سرة يف ارجاء مباين ومن�ساآت ال�سركة.
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12 قاعدة ذهبية! 
تعّزز الصحة والسالمة والبيئة

قاعدة   12 الوطنية«  »البرتول  رت  طوَّ

وال�سالمة  ال�سحة  جم��الت  يف  ذهبية 

العمليات  اأ�سا�سيات  ل�سبط  والبيئة، 

و�سالمة  ال��ع��م��ل  وب��ي��ئ��ة  الت�سغيلية 

الأ�سخا�ض، وكل قاعدة من هذه القواعد 

املتبعة ترتبط بال�سيطرة والتحكم ملنع 

ارتكاب  عن  الناجتة  احل��وادث  وق��وع 

باآليات  اجلهل  ج��راء  خ��ط��رة،  اأع��م��ال 

والعملية  العلمية  ال�سلوكيات  تطبيق 

املوؤ�سفة  احل����وادث  لتجنب  ال��الزم��ة 

ب�سرياً واملكلفة مالياً.

تطبيق  واآليات  تفا�سيل  على  للوقوف 

من  املرجوة  والأه��داف  القواعد،  هذه 

اللقاء  »الوطنية«  ملجلة  كان  تطبيقها، 

الت�سنيع  �سالمة  مهند�سة  م��ع  ال��ت��ايل 

ح�سناء الغريب.

كيف بداأت فكرة اإطالق القواعد الذهبية  •

ال� 12؟

حر�ض  من  القواعد  هذه  اإطالق  فكرة  بداأت   

دائرة ال�سحة وال�سالمة والبيئة على �سالمة 

الأفراد ب�سكل خا�ض، ومن�ساآت ال�سركة ب�سكل 

�سالمة  اإدارة  فريق  عمل  فقد  وعليه  ع��ام، 

�سالمة  تخدم  قواعد  اإع��داد  على  الت�سنيع 

مع  عليها،  والقائمني  ال�سركة  يف  العاملني 

يف  القواعد  هذه  اتباع  على  الكامل  احلر�ض 

جميع الدوائر والفرق التابعة.

ما هي الغاية من تطبيق هذه القواعد؟   •

خالل  من  ال�سالمة  ثقافة  حت�سني  هي  الغاية 

ب�سورة  الأعمال  لتنفيذ  اأ�سا�سي  دليل  و�سع 

ال�سحة  متطلبات  مع  يتنا�سب  مبا  �سليمة، 

وال�سالمة والبيئة املعتمدة يف ال�سركة.

ماذا فعلتم كفريق اإدارة �صالمة الت�صنيع من  •

اأجل ن�رش هذه القواعد؟

خا�ض  موقع  ت�سميم  على  الفريق  حر�ض 

 QR اإليه من خالل  ُير�سل املوظفون مبا�سرة 

املعلومات،  تقنية  دائ��رة  من  بدعم   Code
اإ�سافة اإىل تنفيذ حملة توعية �ساملة مب�ساندة 

حتتوي  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  دائ��رة 

ولوائح  ت�سجيعية  وهدايا  اختبارات  على 

و�سائل  جميع  يف  القواعد  واإع��الن  تنظيمية، 

التوا�سل املتاحة يف ال�سركة.

اأنظمة

الجهل بالسلوكيات 

العلمية للسالمة 

يتسبب في حوادث 

مؤسفة ومكلفة
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البو�صرت  • يف   QR Code ال���  و�صعتم  مل��اذا 

والكتيبات؟

نظرًا للتطورات التكنولوجية، وللت�سهيل على 

املعلومات  على  احل�سول  م�ساألة  العاملني 

التف�سيلية من خالل موقع ال�سركة املخ�س�ض 

.QR Code للقواعد و�سعنا

ما هي هذه القواعد؟ •

1   ت�سريح لالأعمال غري الروتينية:
البدء  قبل  ت�سريح  على  احل�سول  يجب 

مهمة  الت�ساريح  ه��ذه  اأن  حيث  بالعمل، 

حتتوي  وه��ي  العمل،  �سالمة  م��ن  للّتاأكد 

اآمن،  ب�سكل  ل��الأداء  املتّبعة  اخلطوات  على 

الأماكن  كدخول  اخلطرة،  الأعمال  وت�سمل 

طاقة  نظام  على  والعمل  واحلفر،  املغلقة، 

م�ستمر، وكل عمل يتّطلب الت�سريح يجب اأن 

يتوافق مع طبيعة العمل، والفرتة املحّددة 

لإجنازه. 

2   حالة الطاقة �سفر:
عمليات  اإج���راء  عند  الطاقة  م�سادر  ع��زل 

حالة  �سفر  واملعدات،  الآلت  على  ال�سيانة 

من  خالية  امل��ع��دات  اأن  يعني  م��ا  ال��ط��اق��ة، 

الكهربائية،  الطاقة  وت�سمل  املخزنة،  الطاقة 

الغريب: كل قاعدة 

لمنع وقوع الحوادث 

ناتجة عن ارتكاب 

أعمال خطرة

عزل م�صادر الطاقة يوّفر الأمان اأثناء عمليات ال�صيانة

و�سرورة  ذلك،  وغري  والهواء،  وال�سغط، 

التحقق من ت�سريفها قبل بدء العمل. 

3   ت�سريح لالأعمال يف الأماكن املغلقة:
احل�سول على ت�سريح اإذن الدخول اإىل الأماكن 

املغلقة قبل الدخول اإليها فعلياً، وهذا الت�سريح 

ياأتي حر�ساً على ال�سالمة ال�سخ�سية. 

4   ال�ّسيطرة على خماطر احلفر: 
اأن�سطة احلفر عالية املخاطر، وتزداد  تعترب 

فيها خدمات  التي توجد  املناطق  املخاطر يف 

والهيدروكربونية  )الكهربائية  الأر�ض  حتت 

ترخي�ض  على  احل�سول  يجب  لذا  وغريها(، 

احلفر من اجلهة املعنية، واأن يحدد التفوي�ض 

ما اإذا كان احلفر للتنقيب اليدوي، اأو احلفر 

امليكانيكي.

اخلا�سة  ال�سخ�سية  احلماية  م��ع��دات    5
بالعامل والعمل:   

ال�سخ�سية  الوقاية  معدات  ا�ستخدام  يجب 

واملحددة،  الإلزامية  املوقع  ملتطلبات  وفقاً 

ال�سخ�سية  احل��م��اي��ة  م��ع��دات  وارت�����داء 

هذه  وت�سمل  العمل،  مناطق  يف  الإل��زام��ي��ة 

لال�ستعال،  القابل  غ��ري  القما�ض  امل��ع��دات 

وخوذة ال�سالمة، واأحذية ال�سالمة، ونظارات 

ال�سالمة، وقفازات و�سرتات النجاة )اإذا كان 

يعمل يف اأر�سفة النفط البحرية(، اإ�سافة اإىل 

معدات الوقاية ال�سخ�سية الإلزامية.

خماطر  وجتنب  العمل  على  ال�سيطرة    6
الرتفاع:

اأو  املرتفعات،  يف  باأعمال  القيام  عدم  يجب 



العـدد 474 - �سبتمرب 202017

اأن�صطة احلفر تعد من الأن�صطة املخطورة التي ت�صتوجب احل�صول على ترخي�ص من اجلهات املعنية

مرتين  من  ال�ّسقوط  خطر  مع  فتحات  فوق 

ثابتة  من�سة  ا�ستخدام  يتم  مل  ما  واأك��رث، 

بوا�سطة  منها  التحقق  يتم  »درابزين«،  مع 

معدات  ت�ستخدم  اأو  خمت�ض،  �سخ�ض 

احلماية من ال�سقوط. 

7   خطة تقييم خماطر رفع املعدات: 
رفع،  معدات  اأي  ا�ستخدام  اأو  ت�سغيل  عدم 

رفعها  خماطر  تقييم  من  النتهاء  يتم  مل  ما 

وحتديد  وا�سحة،  خطة  وفق  وحتميلها 

قبل  من  الرفع  ومعدات  الرفع  طريقة 

اأ�سخا�ض خمت�سني.

جتاوز  قبل  ترخي�ض  على  احل�سول    8

�سالمة املعدات احلرجة: 

اأن  يجب  احلرجة  املعدات  �سالمة  مفهوم 

ت�سغيل  على  للحفاظ  �سحيح  ب�سكل  يعمل 

ال�سالمة  معدات  ومن  باأمان،  امل�سنع 

و�سمامات  العازلة،  ال�سمامات  الهامة: 

الإغالق يف حالت الطوارئ، واأقفال العالمة 

و�سمامات  الرتحيل،  ونظام  الأجهزة،  من 

واأجهزة  الغاز،  اإنذار  ونظم  الإغاثة، 

الإنذار.

9   اأنت خمول لوقف العمل غري الآمن:
الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  تعترب 

اإن كان  اأو هاماً  اأن اأي ن�ساط ل يكون ملحاً 

اأو  ال�سحة  اأو  لل�سالمة  معايريها  �سُيعرِّ�ض 

حماية البيئة للخطر، ويكون ذلك من خالل 

ت�سحيح الأفعال اأو ال�سلوكيات غري الآمنة 

ملنع وقوع احلوادث، وي�ساعد الإبالغ عنها 

الالزمة  الت�سحيحية  الإجراءات  اتخاذ  يف 

ل�سمان عدم تكرارها.

بغ�ض  احلوادث  جميع  عن  الإبالغ    10
النظر عن �سّدتها:

احلوادث  عن  لالإبالغ  ر�سمي  نظام  يوجد 

ل�ستخال�ض  تليها  التي  والتحقيقات 

اجلذرية  الأ�سباب  اإىل  و�سوًل  الدرو�ض، 

لها، وتطوير اإجراءات حمّددة ملنع تكرارها 
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�سكر وتقدير

بالرئي�ص  ممثلة  العليا  ل���الإدارة  بال�صكر  اأتوجه 

دائ��رة  ومدير  املطريي،  غ��ازي  حممد  التنفيذي 

واأخ�ص  الدعيج،  عبدالعزيز  املعلومات  تقنية 

وال�صالمة  ال�صحة  دائ��رة  مدير  اأي�صًا  بال�صكر 

والبيئة علي خ�صاوي، لت�صجيعه امل�صتمر جلهود 

جميع املوظفني يف الدائرة، ونرجو كفريق اإدارة 

الذهبية  بالقواعد  ن�صل  اأن  الت�صنيع  �صالمة 

بثقافة  لالرتقاء  امل��رج��وة،  الغايات  اإىل   12 ال��� 

ال�صالمة يف �رشكة البرتول الوطنية الكويتية اإىل 

النحو الأمثل املعمول به عامليًا.

التأهب لحاالت الطوارئ 

عنصر مهم في نظام 

إدارة الصحة والسالمة 

والبيئة

تغيير السلوك الفردي 

لتضمين الطرق 

الصديقة للبيئة في 

العمل الروتيني اليومي

تنفيذ حملة توعية 

شاملة تحتوي على 

اختبارات وهدايا 

تشجيعية ولوائح 

تنظيمية

وتتبعها حتى النتهاء من التحقيق فيها.

11  اعرف دورك يف حالت الطوارئ:
احلريق  مثل  طارئ،  حادث  لأي  يكون  قد 

وانبعاث  النفط  وان�سكاب  والنفجار 

الغازات ال�سامة القابلة لال�ستعال، مبا يف ذلك 

الكويتية،  الوطنية  البرتول  �سركة  من�ساآت 

تاأثري خطري على املوظفني والبيئة واأ�سول 

وال�سمعة.  التجارية  والأعمال  ال�سركة 

حلالت  الكافيني  وال�ستجابة  التاأهب  ومع 

من  حد  اأدنى  اإىل  التقليل  ميكن  الطوارئ، 

عواقب احلادث.

وُيعد التاأهب حلالت الطوارئ عن�سرًا مهماً 

وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  نظام  عنا�سر  من 

والبيئة املتكامل الذي يت�سمن اإدارة �سالمة 

الت�سنيع. 

12   التفكري الأخ�سر والّتوجه الأخ�سر: 
وتغيري  بيئياً،  وعياً  اأكرث  ت�سبح  اأن  يعني 

ال�سديقة  الطرق  لت�سمني  الفردي  ال�سلوك 

تطبيق  اأن  حيث  اليومي،  العمل  يف  للبيئة 

العمليات اخل�سراء على مكان العمل يخلق 

امل�سلحة،  اأ�سحاب  جلميع  اأف�سل  بيئة 

ال�سرورية،  غري  النفايات  من  تقلل  بطريقة 

قبل  من  ل�ستخدامها  قيمة  موارد  وتوفر 

الأجيال القادمة.
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تط�ير

تطوير الذات
عملية مستمرة ال تتوقف

القدرات  ا�ستخدام  الذات هو مفهوم وا�سع، يعرب عن  مفهوم تطوير 

يحدد  حيث  املرجوة،  الأه��داف  حتقيق  يف  ت�ساهم  التي  واملهارات 

الفرد من خالله الأهداف التي يطمح للو�سول اإليها، وتلك التي ي�سعي 

لتنفيذها. 

خالل  من  علينا  يحكمون  حولنا  من  النا�ض  لأن  مهم،  الذات  تطوير 

ونظرات  حركاتنا  يرتجموا  اأن  بعد  ويعاملوننا  الظاهري،  �سلوكنا 

اأعيننا، بل وطريقة كالمنا، فكل ما ي�سدر عنك، اإما اأن يكون لك، اأو 

عليك.

لثقتك  انعكا�ض  هو  لك  النا�ض  تقدير  اأن  ال�سلوكية  الدرا�سات  وتوؤكد 

فاإن كان �سوتك على �سبيل املثال مرتع�ساً، وحركات يديك  بنف�سك، 

اإىل  ذلك  ي�سري  تهتزان،  ورجليك  متجهمة  وجهك  ع�سالت  اأو  مهتزة، 

�سخ�سية �سعيفة مهتزة وغري واثقة. 

تطوير الذات مهم 

ألن الناس من حولنا 

يحكمون علينا من 

خالل سلوكياتنا
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ال�صماح لالآخرين با�صتخدام األفاظ و�صيعة  •

و�صيئة �صدك.

الكحة  • مثل  احلركية  اللوازم  بع�ص  تكرار 

اأو حتريك اليدين. 

على  وا�صح  وب�صكل  تدل  اأخ��رى  اأفعال  وهناك 

نف�صك  �صلبية حول  اأفكارًا وم�صاعر  اأنك حتمل 

وكمثال:

اختيار  • يف  دائ��م  وب�صكل  لزمالئك  الإذع��ان 

باأن  علمًا  والأوق���ات،  واملوا�صيع  الأماكن 

عندك من الأفكار وامل�صاريع ال�صيء الكثري. 

املوا�صيع  • مناق�صة  يف  غالبًا  امل�صاركة  عدم 

على  اط��الع  وعلى  باأغلبها،  ُتلم  باأنك  علمًا 

معظم عنا�رشها.

ال�صخ�صّية  ���ص��اح��ب  ل���دى  لي�ص  ال��ن��ه��اي��ة  ويف 

تطوير  على  اجل��اد  العمل  اإل  خيار  ال�صعيفة 

الوحيد  ال�صبيل  لأن��ه  �صخ�صّيته،  وبناء  ذات��ه، 

لت�صحيح م�صار حياته نحو م�صتقبل اأف�صل.

يجب أن تشعر أواًل 

بأنك شخص له 

قيمة حتى يشعر 

اآلخرون بأهميتك

ابدأ اآلن في التغيير 

وال تقلق على أمنية 

في علم الغيب 

فالتسويف خسارة

جهد ومثابرة

لليد  الزائدة  اأن احلركات  اأي�صًا  النا�ص  يالحظ 

الكلمات،  بع�ص  كتكرار  اللفظية،  وال��ل��وازم 

وت��وؤك��د  نا�صجة،  غ��ري  ال�صخ�صية  اأن  تظهر 

الدرا�صات اأن النجاح يف بناء ال�صخ�صية القوية 

ل يتاأتى اإل مبوا�صلة اجلهد واملثابرة.

له  �صخ�ص  باأنك  ت�صعر  اأن  يجب  اأوىل  وكخطوة 

قيمة، حتى ي�صعر الآخرون باأهميتك، وهو ما يعني 

اأوًل، ولي�ص  اأنت  تاأتي منك  ال�صخ�صية  القيمة  اأن 

�صخ�صًا  �صت�صبح  اأن��ك  واعلم  الآخ��ري��ن،  قبل  من 

ت�رشفت  اإذا  نف�صك  من  وواث��ق��ًا  وناجحًا  ق��دي��رًا 

فاإن  الآخرين،  تقييم  على  اعتمدت  اإذا  اأما  كذلك، 

النتيجة هي ما يعتقده الآخرون من حولك.

ابداأ فورًا

اأمنية  على  تقلق  ول  التغيري  يف  الآن  اب��داأ  لهذا 

والإرج���اء  الت�صويف  ه��ذا  ف��اإن  الغيب،  علم  يف 

الكامنة،  بقواك  اإنك  واعلم  �صيء،  يف  ينفعك  لن 

ومكامنك املدفونة، ومواهبك املميزة، ت�صتطيع 

ملكات  اهلل  وهبنا  فلقد  جديدة،  حياة  تبني  اأن 

وقدرات ن�صتطيع من خاللها عمل امل�صتحيالت، 

اإذا اأح�صنا ا�صتغاللها.

وبفكر منظم، يجب عليك اأن تعيد تنظيم حياتك 

جتل�ص  اأح��ي��ان��ًا  ف��اأن��ت  والأخ�����رى،  الفينة  ب��ني 

باأ�ص بها يف تنظيم مكتبك واأدراج��ك،  اأوقات ل 

كل  وبعد  اجلهد،  ه��ذا  مثل  حياتك  ت�صتحق  األ 

مرحلة تقطعها، اأن تعيد النظر فيها، فالإن�صان 

نف�صه،  اأرج��اء  يف  التنقيب  اإىل  يكون  ما  اأح��وج 

ليعرف مواطن اخللل وال�صعف.

النهاية  اأن  اإل  �صعبة،  فهي  للبداية  تكرتث  ول 

التحديات  م��ق��اوم��ة  ب�����رشط  وم��ث��م��رة،  مريحة 

وامل�صاعب بقوة وعزم، واأن ت�صرب على التغيري 

والنجاح، وحتارب الإحباط والياأ�ص والقنوط.

ال�سخ�سية ال�سعيفة

غري  ال�صعيفة  ال�صخ�صية  تظهر  اأفعال  وتوجد 

الإن�صان  يتجنبها  اأن  يف�صل  والتي  الواثقة، 

لأنها تعطي �صورًا �صلبية عن ذاته ومن اأهمها:

امتداح الآخرين وبكرة على �صيء متعلق  •

بنف�صك اأو قمت به.

الإكثار من ال�صتدلل من كالم الآخرين. •

عدم طلب حقك حياء من الآخرين. •

برامج التدريب ت�صاهم يف تنمية املهارات والقدرات
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اأ�ساليب التطوير

تتعدد اأ�صاليب تطوير الذات كعمل حتليل نقاط 

القوة وال�صعف، لتحديدها، ثم العمل على بناء 

نقاط القوة، وا�صتغاللها لإجناز العمل، ونقاط 

ال�صعف التي يجب حماربتها والتخّل�ص منها.

ويتم ذل��ك ع��رب ب��ذل ال��وق��ت واجل��ه��د يف حتويل 

ذلك  ي�صاهم  حيث  ق��وة،  لنقاط  ال�صعف  نقاط 

ب�صهولة  اإليها  والو�صول  الأه��داف،  حتقيق  يف 

و�رشعة اأكرب، ومن اأبرز ا�صاليب التطوير:

عمل  • كل  واإعطاء  الوقت  تنظيم  على  العمل 

وق���ت حم����ّدد لإجن������ازه، وذل����ك م���ن خ��الل 

تق�صيم الأعمال ح�صب الأولوية يف اإجنازها، 

حيث  لإتقانها،  ال��الزم  الوقت  وتخ�صي�ص 

اأّن الف�صل يبداأ باإهمال الوقت واإ�صاعته يف 

امتالك  رغم  الأ�صا�صية،  املهام  اإمت��ام  عدم 

القدرات واملهارات الالزمة لذلك.

التحّلي بال�صرب واملرونة يف التفكري، بحيث  •

الآخ��ري��ن،  واآراء  لأف��ك��ار  ال�صتماع  ميكن 

وا�صتيعابها، وال�صتفادة منها فيما بعد.

 ي��ج��ب و���ص��ع خ��ط��ط ب��دي��ل��ة اأث��ن��اء مرحلة  •

التخطيط، وذلك لإمكانية جتاوز اأي عقبات 

اإجن���از  دون  حت���ول  اأن  مي��ك��ن  م�صتقبلية 

اخلطط املو�صوعة. 

ب��الإرادة والأم��ل رغم ال�صعوبات  •  التحّلي 

الطريق،  منت�صف  يف  تقف  اأن  ميكن  التي 

اأن  ميكن  التي  الداخلية،  بالقوة  والإمي��ان 

بها،  التفكري  عند  الإيجابية  الأفكار  جتذب 

وت�صاعد على تخطي التحديات. 

امللهمة  • ال��ن��ج��اح  ق�ص�ص  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة   

نتيجة  كانت  والتي  العامل،  م�صاهري  ملعظم 

اأ���رّشوا  ولكّنهم  حياتهم،  يف  معنّي  لف�صل 

لديهم  مبا  العامل  واإقناع  ال�صتمرار،  على 

من  مّكنتهم  التي  وامل��واه��ب،  القدرات  من 

الو�صول ملبتغاهم. 

ال�صتفادة  • ميكن  التي  باملعلومات  التزود   

ال��ع��م��ل، م��ن خ���الل ق���راءة  منها يف جم���ال 

العلمية  املواقع  وت�صفح  املختلفة،  الكتب 

الإل��ك��رتون��ي��ة وامل��وث��وق��ة، م��ن حيث �صحة 

املعلومات وم�صدرها. 

وامل��وؤه��الت  • امل��ه��ارات  تنمية  على  العمل   

التي  التدريبية  امل��راك��ز  ارت��ي��اد  خ��الل  م��ن 

ت�صاعد على زيادة وحتفيز القدرات العقلية 

والذهنية. 

اجتماعية  • وع��الق��ات  �صحية  بيئة  اختيار   

لتكون  والثقايف  الفكري  امل�صتوى  بنف�ص 

داعمة وحمفزة، والتخّل�ص من الأ�صخا�ص 

امل�صمومة،  الأف��ك��ار  اأ���ص��ح��اب  ال�صلبيني 

والتقليل  ال�صخ�ص  اإحباط  حت��اول  والتي 

من قدراته. 

 م��ن ال�����رشوري اأن ت��ك��ون ال��ن��ظ��رة جتاه  •

نظرة  حياتهم  يف  الناجحني  الأ���ص��خ��ا���ص 

خالية من احل�صد واحلقد، والتفكري يف كيفية 

العتماد  اإليه من خالل  ما و�صلوا  حتقيق 

على النف�ص، وبذل اجلهد ال�صخ�صي بعيدًا 

عن طرق الحتيال والن�صب. 

التي  • ال�صلبية،  العادات  كافة  عن  البتعاد   

توؤّثر على �صري عمل الدماغ بطريقة �صليمة، 

وتعاطي  ال��ك��ح��ول،  واإدم�����ان  ك��ال��ت��دخ��ني، 

غ��ذائ��ّي �صحّي،  نظاٍم  واّت��ب��اع  امل��خ��درات، 

حتفيز  من  ويزيد  اجل�صم،  بناء  يف  ي�صاهم 

القدرات العقلية.

كيفية التطوير

على  وفاته  وحتى  ولدت��ه  منذ  الإن�صان  يعمل 

تطوير نف�صه لالأف�صل، علمًا باأن تطوير الذات 

البداية صعبة لكن 

النهاية مريحة 

ومثمرة بشرط مقاومة 

التحديات بثبات

ليس لدى صاحب 

الشخصّية الضعيفة 

خيار إال العمل الجاد 

على تطوير ذاته

تعد القراءة من اأهم الو�صائل التي تنّمي �صخ�صية ومدارك الفرد
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ن�سائح قّيمة

الر�صم،  • فاإن كنت جّيدًا يف  مار�ص ما حتب، 

ملاذا ل تتعّلم اأ�صا�صياته وحترتف الّر�صم؟

تطّوع، واختلط مبوؤ�ص�صات املجتمع املحّلي،  •

الختالط �صوف يك�صبك مهارات.

ال��ّدرا���ص��ات  • اأو  اجل��ام��ع��ي،  تعليمك  اأك��م��ل 

العليا.

اقراأ يف كل �صهر كتبًا متنّوعة. •

�صاعد الفقراء وابذل يف العطاء ما ت�صتطيع. •

بالّتمارين  • وق��م  ال�صحي،  ال��ّط��ع��ام  ت��ن��اول 

الريا�صية.

زر الّطبيب لالطمئنان على �صّحتك العاّمة. •

ت����ع����اون م����ع اجل���م���ي���ع، م���ث���ل اجل������ريان،  •

والأقارب، والأ�صدقاء.

اترك نف�صك مع الطبيعة، وتاأمل يف خلق اهلل،  •

عَلّ نف�صك تهداأ وت�صرتيح.

ك��ان  • ع��ل��ى وق��ت��ك ون��ّظ��م��ه، فكّلما  اح��ر���ص 

منظمًا وخم�ّص�صًا، كّلما اّت�صع.

اأقبلت  • اإذا  متفائاًل، ومبت�صمًا، وم�رشقًا  كن 

على اأحدهم.

نف�صك  • ت��وق��ع  ول  ي��ف��ي��د،  ل  مب��ا  جت����ادل  ل 

مبلهيات احلياة.

لي�ص  • ولكن  ال��ّراح��ة،  من  حّقها  نف�صك  اع��ِط 

ب�صكل يطغى عليها بالكامل.

يف  • وا�صحًا  وكن  ببطء،  حتدث  حتّدثت  اإذا 

ا�صتخدام الإمياءات، واإذا ا�صتمعت اأن�صت 

جيدًا.

الأع���م���ار، فمن  • ال��ّن��ا���ص م��ن جميع  ���ص��ادق 

ال���رباءة، وم��ن كبار ال�صن  ت��درك  الأط��ف��ال 

من  ت�صتفيد  ال�صباب  وم��ن  احلكمة،  ت��اأخ��ذ 

التجربة.

واأخريًا اعلم اأن حياتك �صفينة، اأنت من تقود  •

بخياراتك،  املقبلة  وجهتها  وحت��ّدد  دفتها، 

الأمواج  الأمان واجه  ولكي تر�صو على بر 

ب�صرب، فبعد الإبحار يوجد �صاطئ ينتظرك.

يحتاج لقرار من ال�صخ�ص نف�صه، فاإن ا�صتطاع 

فعليه  ل��ه  بالن�صبة  احل��ي��اة  اأه��م��ّي��ة  ي���درك  اأن 

ا�صتغاللها على اأكمل وجه.

اعمل على  ال��ذات  ولكي ت�صري يف طريق تطوير 

بذل املزيد من اجلهد، فالقول لي�ص كافيًا، وحني 

هدفك  خلف  وا�صَع  ف��ورًا،  فافعل  الفعل  تعتزم 

دون ياأ�ص اأو ا�صت�صالم.

النقاط  اأه���م  لنف�صه  الإن�����ص��ان  اإدارة  وتعترب 

»اأفالطون«  اأكد  وقد  ال��ذات،  لتطوير  املف�صلية 

وقعها  لها  لنف�صه  وتربيته  ال�صخ�ص  اإدارة  اأن 

لذا  الآخ��ري��ن،  تربية  بكثري من  اأك��ر  الّنف�ص  يف 

حياتك سفينة أنت 

من تقود دفتها وتحّدد 

وجهتها المقبلة 

بحسن اختيارك 

    امل�صادر: 

كتاب »اعرف �صخ�صيتك و�صخ�صية الآخرين«  •

للكاتب با�صكال مينارد.

الأ����ص���دق���اء وت���وؤث���ر يف  • ك��ت��اب »ك��ي��ف تك�صب 

بهاء  ترجمة  كارنيجي،  دي��ل  للكاتب  النا�ص« 

الدين خطاب.

نف�صه  واإك�صاب  الإن�صان،  لتطوير  موؤيد  فهو 

�صلوكّيات جديدة.

اأن  تريد  ملا  خّطة،  بر�صم  ال��ّذات  تطوير  ويبداأ 

ال�صخ�صّية،  فاإن كنت �صعيف  تنّميه يف نف�صك، 

ار�صد نقاط �صعفك، واعمل على تقويتها، فعلى 

�صبيل املثال اإن كنت �صعيفًا يف الإلقاء، خذ دورة 

يف هذا املجال، اأو متّرن على التكّلم ب�صوت عاٍل 

تتحّدث ب�صوت  نف�صك  يف غرفة مغلقة، واجعل 

ك��ّرر  اأخ��ط��اأت  واإن  نف�صك،  وراق���ب  م�صموع، 

املحاولة.

واب��داأ  تعّلمها،  الإجنليزّية،  جتيد  ل  كنت  اإذا 

و�صرتى  واح���دًة،  �صنًة  �صتم�صي  ال�ّصفر،  من 

نف�صك قد اأجدتها متامًا، فاإن تعلُّم اأي لغة يزيد 

من مهاراتك، ومن يدري رمّبا ت�صافر م�صتقباًل 

فتنقذ نف�صك بالّلغة اجلديدة التي تعّلمتها.

بلوغ النجاح يتطّلب الإ�رشار والت�صميم وو�صوح الروؤية
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تحلية مياه البحر
تعتمد عليها دول الخليج

�سوف  العربية  اخلليج  دول  اأن  الوا�سح  من 

على  املنظور  املدى  على  العتماد  يف  ت�ستمر 

من  املياه  لندرة  وذل��ك  البحر،  مياه  حتلية 

والبحريات  ك��الأن��ه��ار  الطبيعية،  امل�سادر 

ب�سكل  للتفكري  يدفعها  ما  وه��ذا  والينابيع، 

هذه  اإنتاج  تكلفة  تخفيف  عن  للبحث  ج��دي 

املياه، وحل كل املعوقات التي تقف دون ذلك، 

باتت  التي  ال�سناعة  اإىل توطني هذه  وال�سعي 

ت�سكل اأحد اأوجه ال�ستنزاف املايل ملداخيلها، 

للمياه،  طبيعية  مل�سادر  املنطقة  لفقر  وذل��ك 

وارتفاع التكاليف التي تنامت وقفزت اأرقامها 

اإىل اأ�سعاف م�ساعفة من املليارات.

ظروف �سعبة

تت�صف املناطق القاحلة و�صبه القاحلة مبناخ جاف 

قا�ص، وبنق�ص �صديد مبوارد املياه العذبة الطبيعية، 

وهي ب�صكل عام تتميز بظروف غري مواتية للحياة 

احل��ي��وان��ي��ة وال��ن��ب��ات��ي��ة. ف��م��ح��دودي��ة م���وارد املياه 

امل��ن��اط��ق حت��د من  امل��ل��وح��ة يف ه��ذه  ال��ع��ذب��ة وقليلة 

خطط التنمية الجتماعية والقت�صادية وال�صناعية 

والتطور احل�رشي والتخ�صري يف هذه املناطق، اإذ 

اأن املناطق القاحلة ل تتوف�ر فيها مي�اه عذبة باأك�ر 

من 1000 مرت مكعب لل�صخ�ص الواحد يف ال�صنة.

ميزة املوقع

اإن وقوع دول جمل�ص التعاون على �صواطئ البحر 

يعطيها ميزة وجود م�صدر للمياه بكميات ل حدود 

لها، ميكن حتليتها والعتماد عليها كمورد اإ�صايف، 

املثال  �صبيل  فعلى  للمياه،  اأ�صا�صي  كم�صدر  بل 

املياه  من   %50 ح��وايل  املحالة  البحر  مياه  متثل 

عام،  ب�صكل  العربية  اخلليج  دول  يف  امل�صتخدمة 

وترتفع هذه الن�صبة اىل 95% يف دولة الكويت.

العامل  املعتمدة جتاريًا يف  املياه  اإن طرق حتلية 

التقطري  ط��رق  بني  اأ�صا�صي  ب�صكل  حم�صورة 

الف�صل  وط��رق  وتكثيف(،  )تبخري  احل���راري 

الغ�صائي با�صتخدام اأغ�صية انتقائية، ت�صمح اإما 

واملواد  امللوثات  من  حمتواه  دون  املاء  مبرور 

اأيونات  مبرور  اأو  العك�صي،  كالتنا�صح  املذابة 

والعالقة  املذابة  الع�صوية  امل��واد  دون  الأم��الح 

كالديلزة الكهربائية.

لتحلية  اقت�صادية  ت��ك��ون  احل��راري��ة  وال��ط��رق 

املياه املاحلة جدًا كمياه البحار، بينما تكون غري 

ذات  مياه  لتحلية  ا�صتخدامها  عند  اقت�صادية 

حمتوى اأمالح منخف�ص، كاملياه اجلوفية قليلة 

امللوحة )ال�صليبية مثاًل(.

التنا�سح العك�سي

اأما طريقة التنا�صح العك�صي فيمكن ا�صتخدامها 

بغ�ص  امل��ي��اه،  اأن���واع  ك��اف��ة  )م��ع��اجل��ة(  لتحلية 

النظر عن حمتواها من الأمالح اأو امللوثات.

اأهمية  العك�صي  التنا�صح  طريقة  اكت�صبت  وقد 

مياه  ب�صغط  تقنيتها  لب�صاطة  ن��ظ��رًا  خا�صة 

التنا�صح  اأغ�صية  على  معاجلتها  املراد  التغذية 

دون  فقط  املياه  مب��رور  ت�صمح  التي  العك�صي، 

مياه  وب��ذل��ك حت�صل على  وامل��ل��وث��ات،  الأم���الح 

املياه  م�صدر  كان  مهما  ال�رشب،  مياه  ت�صاهي 

التي تغذي وحداتها.

اأغرا�ض ومزايا

وت�صكل مياه التحلية موارد مياه اأ�صا�صية توؤدي 

الأغرا�ص التالية:

بذاته ميكن  بحد  قائم  متكامل  مائي  م�صدر   -

بسبب ندرة مصادر 

المياه ستستمر دول 

الخليج باالعتماد على 

تحلية مياه البحر

جمتمع
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وقوع دول المجلس 

على البحر يعطيها 

ميزة وجود مصدر 

للمياه بكميات كبيرة

استهالك الفرد في 

الخليج يزيد عن 

معدل االستهالك 

العالمي بمقدار %84

احلاجة  لتلبية  عذبة  مياه  كم�صدر  ا�صتخدامه 

ملوارد مياه اإ�صافية.

ال��ط��وارئ  ح���الت  يف  عليها  الع��ت��م��اد  ميكن   -

مياه  توفر  وع��دم  اجل��ف��اف  موا�صم  يف  خا�صة 

كافية.

- مورد بديل لنقل املياه عرب م�صافات طويلة.

ودع��م  لتح�صني  تقنياتها  ا���ص��ت��خ��دام  ميكن   -

نوعية املياه املتوفرة.

وغريها  ال�صناعية  للتطبيقات  ج��دًا  منا�صبة   -

من الأغرا�ص.

ا�صتخدام  واإع��ادة  ملعاجلة  منا�صبة  تقنياتها   -

اأن��واع  جميع  واإزال���ة  ال�صحي  ال�����رشف  مياه 

امللوثات وم�صببات الأمرا�ص.

تكاليف م�ستحقة

املياه،  حتلية  تكاليف  ع��ن  احل��دي��ث  اخل��ط��اأ  م��ن 

ب��الع��ت��ب��ار  الأخ�����ذ  ب��امل��ك��ل��ف��ة، دون  وو���ص��ف��ه��ا 

واقت�صاديات  واجلغرافية  ال�صيا�صية  الأو�صاع 

ف��اإن  امل��ث��ال  �صبيل  فعلى  البديلة.  امل��ي��اه  م���وارد 

العديد من الدول تف�صل اأن تتوفر لديها موارد 

كان  مهما  احتياجاتها  بكافة  تفي  ذاتية  مائية 

ال��ث��م��ن. وذل���ك ب��ع��د ف�صل ال��ع��دي��د م��ن الأف��ك��ار 

عرب  الأنابيب  بوا�صطة  املياه  لنقل  والتجارب 

لعتبارات  منها  اأي  يطبق  ومل  متعددة،  اأقطار 

اقت�صادية اأو �صيا�صية اأو جغرافية. 

ويف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن نق�ص ���ص��دي��د يف 

اأهمية  ذات  ال�صلعة  ه��ذه  تعترب  العذبة،  امل��ي��اه 

ا�صرتاتيجية، وقد اكت�صبت ال�صفة ال�صرتاتيجية 

يف  حالها  حيوية،  اأهمية  وذات  ن���ادرة  لكونها 

التي  الأخ��رى،  ال�صرتاتيجية  ال�صلع  حال  ذلك 

مثل  لها،  احليوي�ة  واحل��اج��ة  بالندرة  تت�صف 

الن��فط وبع�ص املع��ادن الثمينة.

�سرورة ملحة

العلمية  الأب��ح��اث  دع��م  على  العمل  لذلك  يجب 

باأعمال  وال�صتمرار  املياه،  جمال  يف  التطبيقية 

املتعلقة  املجالت  كافة  يف  التكنولوجي  التطوير 

ب��ه��ذا ال��ق��ط��اع، خ��ا���ص��ة اله��ت��م��ام ب��اجل��وان��ب 

والتخ�ص�صات  التمويل  وتوفري  القت�صادية، 

اآلية  لو�صع  ما�صة  حاجة  وهناك  لذلك،  الالزمة 

لتخطيط وتنظيم اأن�صطة البحث العلمي الداعمة 

دول��ة  يف  للمياه  وا�صحة  ا�صرتاتيجية  لإجن���از 

عبداجلواد  حممود  الدكتور  وي��رك��ز  الكويت، 

الكويت  مبعهد  املياه  م��وارد  اإدارة  يف  الباحث 

���رشورة  على  ل��ه  درا���ص��ة  يف  العلمية  ل��الأب��ح��اث 

ت��خ��دم  تطبيقية  واأب���ح���اث  درا����ص���ات  اإج������راء 

املجالت  من خالل  املياه  م��وارد  على  احل�صول 

التالية:

- ال�صتمرار بتطوير تقنيات حتلية املياه، وزيادة 

كفاءتها واإنتاجيتها وتب�صيطها، وخف�ص تكاليفها، 

خا�صة  ل��ه��ا،  امل�صاحبة  الت�صغيلية  وال��ت��ك��ال��ي��ف 

والعمل  الأح��ف��وري��ة،  الطاقة  مل�صادر  ا�صتهالكها 

الطاقة  من  بديلة  م�صادر  وا�صتغالل  تطويع  على 

املتجددة يف اإنتاج الطاقة الكهربائية واملياه املحالة.

امل��ي��اه،  لتوفري  احلقيقية  التكاليف  تقييم   -

ونقلها ومعاجلتها وتوزيعها، وو�صع ت�صعرية 

منا�صبة لبيعها.

جم��ال  يف  البحثية  اجل��ه��ود  وتن�صيق  رب���ط   -

املوارد املائية وتطوير قدراتها.

- اإجراء درا�صات متهيدية خل�صخ�صة تدريجية 

التوزيع  مثل  املياه،  قطاع  من  خمتلفة  لأق�صام 

و���ص��ي��ان��ة ���ص��ب��ك��ات وع������دادات امل���ي���اه، وامل��ي��اه 

و�صيانة  وت�صغيل  ومعداتها،  واآبارها  اجلوفية 

حمطات التحلية.

واح��د،  كمورد  باأنواعها  املياه  مع  التعامل   -

ودرا����ص���ة اأف�����ص��ل ال�����ص��ب��ل ل��ت��خ��ط��ي��ط اإدارت�����ه 

�صّحة م�صادر املياه العذبة ا�صطّرت دول اخلليج لّلجوء اإىل حتلية مياه البحر
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وا�صتخداماته، من خالل ا�صتحداث موؤ�ص�صة اأو 

جمل�ص اأعلى للمياه بالدولة.

- ال�صتفادة من فائ�ص مياه ال�رشف ال�صحي 

ال�صحن  عمليات  يف  متقدمة  ب��ط��رق  امل��ع��اجل��ة 

ال�صطناعي ملكامن املياه اجلوفية، خا�صة اأثناء 

ف�صل ال�صتاء.

- ال���ص��ت��م��رار ب��ب��ن��اء ق��واع��د م��ع��ل��وم��ات، مثل 

حت��ال��ي��ل م��ي��اه ال��ب��ح��ر وامل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وم��ي��اه 

ال�رشف ال�صحي وال�صناعي.

ال�صتهالك،  اأمن���اط  ودرا���ص��ة  بحث  متابعة   -

وحتديد اأ�صباب الهدر والفقد.

تنظيم  لدعم  واإر���ص��اد  توعية  برامج  تطوير   -

املواطن  لتعريف  واإع��الم��ي��ة،  تربوية  حمالت 

احلفاظ  و����رشورة  وتكاليفها،  امل��ي��اه  باأهمية 

عليها.

حقائق �سادمة

ازداد معدل ا�صتهالك الفرد من املياه العذبة يف دول 

اإىل  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف  العربي  اخلليج 

اأكر من ال�صعف بتوفري املياه العذبة بطرق غري 

اأبرز  من  التطور  هذا  واأ�صبح  )حتلية(،  تقليدية 

�صمات املنطقة والع�رش، فوجود الطاقة البرتولية 

اإقامة اأكر   2012 اأتاح لها عام  واملنافذ البحرية 

من 57% من جمموع الطاقة العاملية لتحلية مياه 

املياه  على  الطلب  ازداد  حيث  اخلليج،  يف  البحر 

4.25  مليون مرت مكعب عام  البلدان من  يف هذه 

1980 اإىل 18.78  مليون مرت مكعب عام 1990  
اإىل 29.3  مليون مرت مكعب عام 2000  وو�صل 

اإىل 35 مليون مرت مكعب عام 2012.

على  امل��ن��ت�����رشة  التحلية  حم��ط��ات  ع���دد  وي��ب��ل��غ 

منها  حتلية  حمطة   289 اخلليج  دول  �صواطئ 

ا�صتهالك  م��ع��دل  اأن  كما  ع��م��الق��ة،  حمطة   12
ال��ف��رد ل��ل��م��ي��اه يف اخل��ل��ي��ج م��رت��ف��ع ح��ي��ث يزيد 

معدل  متو�صط  عن  املائة  يف   84 اإىل  ال�صتهالك 

اأ�صعاف  �صتة  يعادل  ومبا  العاملي،  ال�صتهالك 

ا�صتهالك الفرد يف بريطانيا.

يت�صاعف  اأن  يتوقع  املعطيات،  هذه  على  بناء 

هذه  يف  ال��ع��ذب��ة  امل��ي��اه  على  امل�صتقبلي  الطلب 

الدول كل ع�رش �صنوات تقريبًا، كما يتوقع اأن 

من  واح��دة  املياه  معدات حتلية  ت�صبح �صناعة 

لبد  املنطلق  هذا  ومن  العاملية،  ال�صناعات  اأهم 

من الإمعان بالنظر بنقل التكنولوجيا وتقوميها 

وان��ت��ق��ائ��ه��ا وت��ط��وي��ع��ه��ا واب��ت��ك��اره��ا، ومبعنى 

ق�صارى  ت��ب��ذل  اأن  اخلليج  ل���دول  لب��د  اأ���ص��م��ل 

حتلية  تكنولوجيا  لتوطني  امل�صرتكة  جهودها 

ومعارف  معلومات  جوهرها  يف  هي  التي  املياه 

يجري تبادلها بني الدول امل�صنعة ك�صلعة تباع 

هو  والأه���م  الفكرية،  امللكية  با�صم  وت�صرتى 

وتب�صيطها،  املياه  تقنيات حتلية  تطوير  متابعة 

وخف�ص تكاليف اإنتاج املياه بالكميات والنوعية 

حمليًا  لت�صنيعها  حثيثة  جهود  وبذل  املنا�صبة، 

اإن اأمكن.

تطوير تقنيات حتلية املياه بات مطلبًا ملّحًا للوفاء باحتياجات �صكان املنطقة

ارتفاع تكاليف 

التحلية من 4 مليار 

إلى ستين مليار دوالر 

خالل 32 عامًا 

فشل عالمي في نقل 

المياه باألنابيب 

عبر الحدود ألسباب 

سياسية واقتصادية 
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الع�صو اجلديد يف جمل�ص الإدارة �صيماء الغنيمالنوري واملطريي يكّرمان ا�صماعيل اأبل

وداعًا أبل .. أهاًل بالغنيم

�رشكة  اإدارة  جمل�ص  اإىل  جديد  ع�صو  ان�صم 

تعيني  مت  اأن  بعد  الكويتية،  الوطنية  ال��ب��رتول 

�صيماء الغنيم التي ت�صغل من�صب نائب الع�صو 

املنتدب للتخطيط يف موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، 

الإدارة  جمل�ص  ع�صو  عن  بدياًل  جديد  كع�صو 

لي�صبح  انتقل  ال���ذي  اأب���ل،  ع��ب��داهلل  اإ�صماعيل 

ع�صوًا يف جمل�ص اإدارة �رشكة البرتول الكويتية 

العاملية. 

الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وج��ه  املنا�صبة،  وبهذه 

جمال النوري ال�صكر اإىل اإ�صماعيل اأبل ملا بذله 

له  متمنيًا  امل��ت��م��ي��زة،  ومل�صاهماته  ج��ه��ود  م��ن 

يف  كما رحب  اجلديدة،  م�صوؤولياته  يف  التوفيق 

اأ�رشة  اإىل  الغنيم  �صيماء  بان�صمام  ذاته  الوقت 

جمل�ص اإدارة »البرتول الوطنية«. 

حممد  التنفيذي  الرئي�ص  اأ���ص��اد  جانبه،  وم��ن 

غ���ازي امل��ط��ريي ب��اأب��ل، وب��خ��ربت��ه ال��وا���ص��ع��ة يف 

اأثر مهم يف عمل جمل�ص  له  كان  امل�صاريع، مما 

على  بالتوقيع  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا  الإدارة، 

العديد من العقود الكبرية.  

الوطنية«  ل���«ال��ب��رتول  اأب��ل  متنى  ناحيته،  م��ن 

للقطاع  الداعمة  ال��ك��ربى  مهامها  يف  التوفيق 

جمل�ص  على  واأثنى  الكويت،  واقت�صاد  النفطي 

ومنها  بكفاءة،  التحديات  واجه  الذي  الإدارة، 

تغييرات تنظيمية في مجلس اإلدارة 

النوري: أبل قدم 

مساهمات متميزة 

وبذل جهوداً كبيرة

المطيري: خبرته 

الواسعة دعمت 

أعمال مجلس اإلدارة

ترحيب بانضمام 

شيماء الغنيم إلى 

أسرة “البترول الوطنية” 

جمل�ض الإدارة اجلديد

رئي�ص جمل�ص الإدارةجمال عبداخلالق النوري

ح�صنية �صيد ها�صم

نائب رئي�ص جمل�ص 

الإدارة

ع�صوًاحممد غازي املطريي

ع�صوًانا�رش عبداهلل ال�صالح

ع�صوًا�صيماء الغنيم

ال�صيخ طالل نا�رش العذبي 

ال�صباح

ع�صوًا

ع�صوًاخالد مبارك امل�صيلح

ال��وق��ود  م�����رشوع  مت��وي��ل  ع��ق��ود  على  التوقيع 

احلم�صية،  ال��غ��ازات  اإزال��ة  وم�رشوع  البيئي، 

الكويتية  ال�رشكة  اإىل  العقود  نقل  واتفاقيات 

لل�صناعات البرتولية املتكاملة )كيبيك(، واإعادة 

دم���ج ال�����رشك��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل��ت��زوي��د ال��ط��ائ��رات 

بالوقود، وغريها. 

ي�صغل  اأب��ل  عبداهلل  اإ�صماعيل  اأن  بالذكر  جدير 

من�صب نائب الرئي�ص التنفيذي لغرب الكويت يف 

�رشكة نفط الكويت، و�صبق له اأن توىل منا�صب 

خم��ت��ل��ف��ة ف��ي��ه��ا ت��ت��ع��ل��ق مب�����ص��اري��ع��ه��ا ال��ك��ربى، 

وان��ع��ك�����ص��ت خ��ربت��ه ال��وا���ص��ع��ة يف ه���ذا امل��ج��ال 

اإدارة »البرتول  اإيجابيًا خالل ع�صويته ملجل�ص 

جمل�ص  ع�صو  لي�صبح  انتقاله  ومت  الوطنية«. 

كجزء  العاملية  الكويتية  البرتول  �رشكة  اإدارة 

املوؤ�ص�صة،  تطبقها  التي  التدوير،  �صيا�صة  من 

لتطوير خربات قيادات القطاع النفطي.

حمط�ت
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بالتايل  يوؤثر  فاإنه  من حوله،  على  توؤثر  الرائد 

على قدرة ال�رشكة على النجاح. 

اليوم ي�صع مزيدًا من ال�صغوط على من  عامل 

يجل�ص يف القمة، ليعمل ب�رشعة يف ظروف اأكر 

تعقيدًا، واأعمال امل�صتقبل تتطلب مديرًا من نوع 

الذي  العام  تتمثل مهمته يف خلق اجلو  جديد، 

يرغبه املوظفون، وميتلك القدرة على البتكار، 

من  بالرغم  للعمل،  باحلما�ص  �صدورهم  وميالأ 

ي�صتطيع  مدير  واملتطلبة،  ال�صعبة  ال��ظ��روف 

نوع جديد

ل  املوظفون  كان  عندما  الأي��ام  تلك  انتهت  لقد 

التنفيذي،  الرئي�ص  ووجه  ا�صم  �صوى  يعرفون 

يبلغ  وكم  ومدينته،  راتبه،  يعرفون  الآن  فهم 

في�صبوك،  على  اأ�صدقاوؤه  هم  وم��ن  بيته،  ثمن 

فال�صفافية اأ�صبحت جزءًا اأ�صا�صيًا، وهي اأي�صًا 

مرتافقة مع املحا�صبة، وعلى املدير اأن يعمل يف 

جو يزول فيه الفا�صل ما بني احلياة اخلا�صة 

املدير  وقيم  واأف��ك��ار  �صلوك  اأن  ومب��ا  والعامة، 

يالحظ وجود ميل متزايد لالبتعاد عن اأ�سلوب الإدارة 

التي ت�سع »روؤية« للجميع، وتر�سلها للموظفني، ومن 

اأ�سبحت  الأيام  اأن  تنفيذها، ويبدو  ثم حتّفزهم على 

الذي  »الذكر«،  والبطل  »املهيمن«  للمدير  معدودة 

يعرف كل �سيء، فيحدد اخلطى، ويعطي التوجيهات 

لكل املوظفني، ويطلب منهم »الولء«. 

دراسات تؤكد 

انسيابية سير 

العمل في المكان 

الذي تديره امرأة

اإدارة واأعم�ل

المستقبل مدير 
على األغلب سيكون امرأة!

ويغمره  مو�صع،  وب�صكل  ب�صهولة  التوا�صل 

القدرة  وميلك  فريقه،  اأع�صاء  بنجاح  الر�صا 

ع��ل��ى ج���ذب والح��ت��ف��اظ ب��ق��وة ع��ام��ل��ة متنوعة 

وم�صتقلة.

»ال��الم��رك��زي«  ال��ق��ائ��د  م��ف��ه��وم  الآن  وي��ظ��ه��ر 

altrocentric، الذي ي�صع الآخرين يف املركز، 
 ،egocentric »امل���رك���زي«  بالقائد  م��ق��ارن��ة 

ويعمل وفق هيكلية منب�صطة »اأفقية« بعيدًا عن 

»الهرمية«.
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ت�صري درا�صات اإىل متّتع املراأة ب�صفات توؤهلها لتويّل منا�صب قيادية

القائد الالمركزي يضع 

شخصيته على الرف 

ليصبح جزءاً من الكل

ترؤس المرأة للشركات 

يحقق نتائج أفضل 

وإيرادات أكبر!

7 اأ�سرار لتكوين مديرة ناجحة

اأهم �صفة للمديرة  1. القدوة احل�صنة: وهي 
امل��ت��م��ي��زة، ف���اإن مل ت��ك��وين ك��ذل��ك ف��ل��ن يكون 

مل  اإن  فمثاًل  للموظفني،  ناجحة  اإدارة  هنالك 

باأهمية  املوظفون  يقتنع  فلن  ملتزمة،  تكوين 

اللتزام.

وطبع،  �صفة  تكون  قد  ال�صخ�صية:  قوة   .2
ول��ك��ن مي��ك��ن اك��ت�����ص��اب��ه��ا م���ن خ���الل ات��خ��اذ 

ب�صكل  الأم��ور  ومواجهة  ال�صليمة  القرارات 

مبا�رش، وحتمل الأخطاء، وتدارك امل�صكالت.

ل��الإجن��از،  مقيا�ص  ال�����رشع��ة  لي�صت  ال�����ص��رب:   .3
من  لب��د  لذلك  اأي�صًا،  ب�رشعة  ياأتي  ل  والتغيري 

ال�صرب احلكيم يف كل الأمور، وهنالك خيط رفيع 

بني ال�صرب والك�صل.

احل�صنة  املعاملة  املوظفني:  وتقدير  اح��رتام   .4
والح������رتام وال��ت��ق��دي��ر ه���ي اأ���ص��ا���ص ال��ع��الق��ات 

الكبري  تاأثريها  ثبت  ولقد  الناجحة،  الجتماعية 

على عالقة املدير باملوظفني، وعلى بيئة العمل.

ظروفه  منا  لكل  الإن�صانية:  احل��اج��ات  فهم   .5
اأو  مي�رشة  ك��ان��ت  ���ص��واء  اخل��ا���ص��ة  الجتماعية 

على  امل��وظ��ف��ني  م��ع  التعامل  امل��ه��م  وم��ن  �صعبة، 

وتفهم  منهم،  التقرب  خ��الل  م��ن  الأ���ص��ا���ص  ه��ذا 

منحهم  اأو  تخطيها،  على  وم�صاعدتهم  ظروفهم، 

امل�صاحة الكافية للتغلب عليها.

6. مراعاة الفروق املعرفية واخلربات: مبعنى اأن 
يقوم كل �صخ�ص مبهمة ح�صب خرباته، وح�صب 

قدراته، ل�صمان ح�صن �صري العمل.

املروؤو�صني  جميع  الدعم:  وتقدمي  الثقة  خلق   .7
بثقة  ال�صعور  يحتاجون  خ��ربات��ه��م  ك��ان��ت  مهما 

مدرائهم، وكذلك يحتاجون الدعم املعنوي واملادي.

قائد لمركزي

على  �صخ�صيته  ي�����ص��ع  ال���الم���رك���زي  ال��ق��ائ��د 

وهو  الكل،  مع  متكاماًل  ج��زءًا  لي�صبح   ال��رف، 

ويظهر  الفكري،  بالف�صول  يتمتع  ه��ي(  )اأو 

تعاطفًا منفتحًا، وي�صغي جيدًا، ويجب اأن يفكر 

معقدة،  م�صاكل  ح��ل  وي�صتطيع  ن��اق��د،  ب�صكل 

والقدرة  بالذات،  والتحكم  العاطفي،  فالذكاء 

على التاأثري يف الغري، ميزات �صخ�صية، ل تدر�ص 

يف اجلامعات، ولكنها مطلوبة بقائد امل�صتقبل. 

عليا من  �صهادات  القائد  اأن يحمل  يكفي  ولذلك ل 

اأعرق اجلامعات، بل يجب اأن يتمتع بهذه ال�صفات، 

كي  اأ�صا�صية  لأنها  بل  جيدة،  �صفات  لأنها  لي�ص 

تكون ال�رشكة ناجحة وفعالة يف عملها. 

وي����دل ال��ع��دي��د م��ن ال���درا����ص���ات ع��ل��ى اأن ه��ذه 

ال�صفات موجودة لدى املراأة اأكر مما هي لدى 

الرجل، وُي�صتدل اأي�صا اأن مكان العمل الذي يتم 

فيه تف�صيل الرجل �صاحب ال�صخ�صية القوية، 

ي�صود فيه اأي�صا مفهوم »القائد الفرد«، ويتبني 

بان�صيابية،  العمل  فيه  ي�صري  ال��ذي  املكان  اأن 

ويتوا�صل اأع�صاء الفريق مع بع�صهم ب�صهولة، 

تكون املراأة فيه هي القائدة. 

وعلى ذلك، ومبا اأن اأ�صلوب الإدارة يتجه نحو 

وذات  اأف��ق��ي��ًا،  وامل��وزع��ة  ال�صاملة«،  »ال��ق��ي��ادة 

امل�صتقبل  يف  القائد  املدير  ف��اإن  ق��وي،  توا�صل 

�صيكون على الأغلب امراأة. 

عائدات واأرقام

ت�صري الدرا�صات اإىل متتع الكادر الن�صائي بكثري 

من ال�صفات التي توؤهلها لتخاذ قرارات اإدارية 

امل��راأة  تروؤ�ص  يحقق  حيث  الرجل،  من  اأف�صل 

جملة  بّينت  ما  بح�صب  اأف�صل  نتائج  لل�رشكات 

 1000 لأه��م  ال�صنوية  لئحتها  يف    Fortune
بعد  اإذ  الإي������رادات،  ت��رات��ب��ي��ة  بح�صب  ���رشك��ة 

ال�رشكات  اإي��رادات  فاقت  الأرق��ام  من  التحقق 

التنفيذي  الرئي�ص  موقع  يف  ن�صاء  تديرها  التي 

الإيرادات العامة يف �صوق الأ�صهم التجارية.

راأ���ص  على  التي  ال�رشكات  عائدات  بلغت  وق��د 

فيما  ع���ام،  كمعّدل   %103.4 ن�صاء  اإدارت��ه��ا 

  ،%69.5 جمتمعة  لل�رشكات  العام  املعّدل  بلغ 

�صئيلة  لل�رشكات  الإن��اث  اإدارة  تزال  ل  وفيما 

اإذ  م�صتمر وملحوظ،  بازدياٍد  اأنها  ن�صبيًا، غري 

كانت هناك �رشكتان فقط عام 1998 ذات اإدارة 

ن�صائية على لئحة ال� 1000 ال�صادرة عن جملة 

Fortune، لي�صبح العدد 24 �رشكة يف 2014.
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ب�أقالمكم

بقلم: حممد عبدالقادر الفقي

متخ�ص�ص يف ال�صوؤون النفطية

السالمة في اإلنشاءات
هامة وتحد من الخسائر

املتاأمل يف حوادث احلرائق التي تقع يف الإن�ساءات واملباين 

ال�سناعية اأو ال�سكنية، يالحظ اأن اأغلب هذه احلوادث يكون 

ناجماً عن اإهمال ب�سري، اأو �سوء �سلوك من بع�ض الأفراد. 

ولذلك، فاإن اخل�سائر التي تلحق بالأرواح واملن�ساآت واملواد 

من  التمكن  ع��دم  حالة  يف  تت�ساعف  اأن  ميكن  وامل��ع��دات 

ال�سيطرة على احلرائق التي تن�سب يف تلك املن�ساآت. 

ومعايري  باإجراءات  التوعية  اإىل  ما�سة  احلاجة  باتت  وقد 

التحكم يف �سالمة املباين، نظرًا لزدياد خماطرها يف ال�سنوات 

الأمر  الإن�ساءات احلديثة،  الأخرية، ب�سبب �سخامة حجم 

�سالمة  للمحافظة على  التوعية �سرورة حتمية  الذي جعل 

الأرواح. 

الحاجة ماسة 

للتوعية بإجراءات 

ومعايير التحكم في 

سالمة المباني نظراً 

الزدياد مخاطرها
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ا�ستعمال املبنى

يف هذه الدرا�صة، التي نعدها بوجه خا�ص ملجلة 

بع�ص  على  الأ�صواء  نرّكز  �صوف  »الوطنية«، 

يف  ال���واردة  واملتطلبات  واملعايري  الإج����راءات 

اأنظمة ال�صالمة اخلا�صة باملباين، بهدف زيادة 

عن  واملمتلكات،  الأرواح  حماية  باأ�ص�ص  الوعي 

الأن��واع  وتنفيذ  ت�صميم  اآليات  مراقبة  طريق 

املختلفة من املباين ال�صناعية وال�صكنية.

اإن اخلطوة الأوىل يف �صالمة املباين هي ت�صنيف 

ول  فيه،  الأخطار  ل�صدة  طبقًا  املبنى  ا�صتعمال 

ا�صتعمال  اأي  اإىل  ال�صتعمال  ه��ذا  تغيري  يجب 

اآخر ما مل تتطابق خ�صائ�ص املبنى مع متطلبات 

على  والأمثلة  املبنى،  لهذا  اجلديد  ال�صتعمال 

هذه ال�صتعمالت تت�صمن ما يلي:

ع��ل��ى خ��ط��ر )كاللحام  ت��ن��ط��وي  ال��ت��ي  الأع���م���ال 

الأعمال  الكيميائية(،  والتفاعالت  والتحاليل 

�صغط  ع��ل��ى  ت�صتمل  ال��ت��ي  )ك��ت��ل��ك  ال�صناعية 

اأحما�ص  اأو  ملتهبة  �صوائل  نقل  اأو  غ���ازات، 

وقلويات(، الأعمال التجارية، الأعمال التعليمية 

الدورية،  واللقاءات  الجتماعات  التدريبية،  اأو 

الأعمال املكتبية، الأعمال اخلا�صة باملوؤ�ص�صات 

والأغرا�ص ال�صكنية.

اإن�ساء املبنى

اإن نوع املكونات التي ترتّكب منها مواد املبنى، 

اأمرًا  ُيَعدُّ  للحرائق،  املواد  هذه  مقاومة  ودرجة 

مهمًا جدًا. فقد تكون عنا�رش املبنى غري قابلة 

مقاومة  اأو  ل��الح��رتاق،  قابلة  اأو  ل��الح��رتاق، 

من  الوقاية  �صبل  لها  تتوافر  قد  اأو  للحرائق، 

احلرائق، اأو قد ل تتوافر لها. وكلما كان املبنى 

مقاومًا لالحرتاق، كان من املفرو�ص اأن تكون 

خا�ص  ب�صكل  الرتكيز  ويجب  اأك��رب،  م�صاحته 

ل��الح��رتاق،  القابلة  غ��ري  امل���واد  ا�صتعمال  على 

واملواد القابلة لالحرتاق، التي تتوافر لها �صبل 

املباين  عنا�رش  وتت�صم  ال��ن��ريان.  م��ن  الوقاية 

للَّهب  العالية  مقاومتها  ب��درج��ة  اخلر�صانية 

ومع  الأخ���رى،  امل��واد  من  غريها  مع  باملقارنة 

ذلك، اإذا ُا�صُتعِمَلت ت�صطيبات رديئة النوع، فاإن 

ذلك �صوف يكون �صببًا يف انت�صار احلريق ب�صكل 

اأ�رشع.

املبنى  م��ق��اوم��ة عنا�رش  م��ن  ف���اإن احل��د  ل��ذل��ك، 

ل��ل��ح��ري��ق، مب���ا يف ذل����ك اجل������دران اخل��ارج��ي��ة 

وال��داخ��ل��ي��ة وال��ه��ي��ك��ل الإن�����ص��ائ��ي وال��ف��وا���ص��ل 

والأ�صقف  والأر���ص��ي��ة  َرج  ال���دَّ وبيوت  الدائمة 

ُيّعدُّ  َرج،  وال����دَّ اخلارجية  والنوافذ  والأب���واب 

عاماًل مهمًا لكي يكون املبنى اأكر اأمانًا.

موقع املبنى

ُيَعدُّ موقع املبنى يف املكان املطلوب اأحد العوامل 

ال�����رشوري��ة ل��ك��ي ت��ك��ون امل��ب��اين اأك���ر اأم��ان��ًا، 

فاملباين التي تقع على �صارعني اأو ثالثة �صوارع 

ميكن الو�صول اإليها ب�صهولة اأكر من تلك التي 

تقع على �صارع واحد، كما اأن املباين املنف�صلة 

ت��ك��ون م��اأم��ون��ة اأك����ر م���ن امل���ب���اين امل��ال���ص��ق��ة 

املباين  بني  الرت���دادات  كانت  وكلما  لبع�صها، 

كبرية، كان احلي ال�صكني ماأمونًا ب�صكل اأكر؛ 

املباين  حلماية  مالئمة  و�صائل  يوفر  ذل��ك  لأن 

من  للنريان  تعر�صها  عند  البع�ص  بع�صها  من 

اجلدران والفتحات اخلارجية.

الخطوة األولى في 

سالمة المباني هي 

تصنيف استعمال 

المبنى طبقًا لشدة 

األخطار فيه

موقع المبنى في 

المكان المطلوب أحد 

العوامل الضرورية 

لكي تكون المباني 

أكثر أمانًا

تتوّفر يف املبنى الرئي�صي للبرتول الوطنية مقايي�ص معتمدة لل�صالمة والأمان
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)الأوتوماتيكي( للوقاية من احلريق.

ارت��ف��اع  على  ق��ي��ود  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  يجب  كما 

كان  مرتفعًا،  املبنى  كان  كلما  اإنه  املبنى، حيث 

وكان  �صعبًا،  احلريق  ملكافحة  ال��دخ��ول  منفذ 

الوقت املطلوب لإخالء املكان اأكرب.

اأنواع الإن�ساءات

عادة ما ي�صنف املبنى اإىل درجة من بني خم�ص 

املبنى، وهذه  ذل��ك  ن��وع  منها  كل  درج��ات متثل 

الأنواع اأو الدرجات اخلم�ص يتم ترتيبها ترتيبًا 

للحريق  مقاومة  اأك��ره��ا  م��ن  اب��ت��داًء  ت��ن��ازل��ي��ًا، 

للحريق  مقاومة  اأقلها  اإىل  الأوىل(،  )ال��درج��ة 

تنتمي  التي  والإن�صاءات  اخلام�صة(.  )الدرجة 

اإىل الدرجتني الأوىل والثانية تكون من الأنواع 

الإن�صاءات  هذه  وتكون  لالحرتاق،  القابلة  غري 

اأو  احل��دي��د  اأو  )ال�����ص��ل��ب(  ال��ف��ولذ  م��ن  مبنية 

م��واد  م��ن  ت��ك��ون  اأي  اأو احل��ج��ر،  اخل��ر���ص��ان��ة 

القابلة  الإن�����ص��اءات  اأم��ا  ل��الح��رتاق،  قابلة  غ��ري 

الثالثة  ال��درج��ات  اإىل  تنتمي  فهي  ل��الح��رتاق 

فرتة  تتجاوز  ل  وع��ادة  واخلام�صة،  والرابعة 

�صمود هذه املباين اأمام احلرائق اأكر من �صاعة 

واحدة.

الأنظمة الهند�سية

الإن�صائي  الهند�صي  الت�صميم  يف  التحكم  يجب 

لعنا�رش البناء واأجزائه الهيكلية، ويجب ت�صميم 

الهند�صية  للمعايري  طبقا  والإن�����ص��اءات  املباين 

البناء، مبا  اأن ت�صمم مواد  املعتمدة. كما يجب 

والألومنيوم  والفولذ  واخل�صب  ذلك احلجر  يف 

�صحيح،  ب�صكل  اخلارجية  اخل�صبية  والتك�صية 

من  للتاأكد  ا�صت�صاريني  قبل  من  فح�صها  ويتم 

منافع  اأما  ال�صتخدام،  ماأمونة  املباين  هذه  اأن 

املبنى، مثل الأجهزة الكهربائية واأنظمة التدفئة 

والتهوية وتكييف الهواء والأجهزة امليكانيكية، 

ال�صالمة  معايري  مع  متوافقة  تكون  اأن  فيجب 

من  الأدن���ى  احل��د  فيها  يتوافر  واأن  املعتمدة، 

متطلبات اأنظمة ال�صالمة اخلا�صة بالبناء.

العوامل املوؤثرة

يجب اأن ت�صمم املباين حلماية الأرواح واإخالء 

حالت  يف  م��اأم��ون  ب�صكل  الأف���راد  من  فيها  من 

ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ال��ط��وارئ. وتت�صمن 

�صالمة املباين ما يلي:

1- املخارج: للمحافظة على �صالمة اأرواح من 

خمارج  املبنى  بذلك  تكون  اأن  يحب  املبنى،  يف 

املبنى  بداخل  من  جميع  خل��روج  تكفي  ماأمونة 

يف اأقل وقت عند حدوث اأية حالة اإخالء طارئة، 

وي��ج��ب اأن ي��ك��ون ع���دد امل���خ���ارج، وم��واق��ع��ه��ا، 

اأن  يجب  ك��ذل��ك  ك��اف��ي��ًا.  وترتيبها  وع��ر���ص��ه��ا، 

من  و�صيلة  بكل  اخل��ا���ص��ة  التفا�صيل  ت��ت��واف��ر 

اإنارة  ذلك، يجب  و�صائل اخل��روج، وف�صاًل عن 

املخارج، وعدم و�صع  اإىل  تف�صي  التي  املمرات 

اإن القابلية للتعّر�ص للنريان هو احتمال انتقال 

اآخر  اإىل  مبنى  من  الإ�صعاع  بوا�صطة  احل��رارة 

بني  من  فاإن  لذلك،  ن�صوب احلريق،  يف ظروف 

اأن تتوافر يف موقع املبنى  الأهداف التي يجب 

من  الإط��ف��اء  اإدارة  تتمكن  حيز  وج��ود  اأي�صا: 

العقار  اإىل  للدخول  منفذ  على  احل�صول  خالله 

ملكافحة النريان.

حجم املبنى

معقول  م�صتوى  اإىل  امل��ب��اين  حجم  تقليل  اإن 

يوؤدي اإىل اإمكانية ال�صيطرة على اأق�صى انت�صار 

تكون  وعندما  املبنى،  يف  يندلع  قد  حريق  لأي 

الأ�رشار التي تلحق بالعقار حمدودة، فاإن ذلك 

اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  الأرواح،  �صالمة  من  يعزز 

عدد الذين يتعر�صون للخطر يف اأثناء احلريق يف 

املباين ال�صخمة يكون اأكرب. 

فيها  ي�صمح  اأ�صا�صية  مناطق  اإقامة  املهم  ومن 

بزيادة  وي�صمح  واح��د،  دور  من  مباٍن  باإن�صاء 

واح��د،  دور  على  تزيد  مبان  لت�صييد  امل�صاحة 

ال��ع��ق��ار  ���ص��وق  ع��ن  منف�صلة  م��ب��ان  ولت�صييد 

معقولة،  مب�صافة  الأخ����رى  الإن�����ص��اءات  وع��ن 

التلقائي  الر�ص  بنظام  م��زودة  مبان  ولت�صييد 

اإحاطة ال�صالمل بحواجز من الأمور ال�رشورية للحد من انتقال النريان

ي  في عام 1942 توفِّ

492 شخصًا في حريق 

بأمريكا ألن أبواب 

المخارج كانت تنفتح 

إلى الداخل

يجب تصميم منافع 

المبنى كأنظمة التدفئة 

والتهوية بحيث تكون 

متوافقة مع معايير 

السالمة المعتمدة
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خمارج الطوارىء تلعب دورًا هاّمًا يف �صمان �صالمة الأفراد يف حال ن�صوب احلرائق

اأو معدات بها  م��واد  اأي��ة  اأو تخزين  اأي��ة عوائق 

ل��ت��وف��ري امل����رور الآم����ن م��ن خ��الل��ه��ا يف �صاعات 

ال��ط��وارئ، وم��ن ال�����رشوري ج��دًا و�صع قيود 

على عدد �صاغلي املبنى، حيث اإن خمارج املبنى 

يتم ت�صميمها ل�صتعمال عدد حمدد م�صبقًا من 

الأفراد.  

الأب��واب، والقوة  ُيّعدُّ اجتاه فتح  2- الأبواب: 

الباب  وارتفاع  القفل،  ون��وع  لفتحها،  الالزمة 

وعر�صه من العوامل التي توؤثر يف عملية اإخالء 

1942م،  ع��ام  ويف  ال��ط��وارئ.  ح��ال��ة  يف  املبنى 

تويفِّ 492 �صخ�صًا يف حريق اندلع يف )كوكونت 

)بو�صطن(  مدينة  �صواحي  اإح���دى  ج���روف( 

املخارج اخلارجية كانت  اأبواب  لأن  الأمريكية، 

تنفتح اإىل الداخل.

3- املمرات: يجب توفري ممرات حممية ل�صمان 

اخلروج الآمن لالأفراد املوجودين داخل املبنى 

هذه  ت��ك��ون  اأن  يجب  كما  ال���ط���وارئ،  ح��ال��ة  يف 

كحد  واح���دة  ل�صاعة  للنريان  مقاومة  امل��م��رات 

ب��اخل��روج، ويجب  ل��الأف��راد  ت�صمح  لكي  اأدن���ى، 

كافيني ل�صتيعاب  وارتفاعها  يكون عر�صها  اأن 

ال�صكان اأو �صاغلي املبنى.

اأو  ال��ّدَرج  ال��ّدَرج: يجب التحكم يف ت�صميم   -4

فعر�ص  امل���اأم���ون،  اخل����روج  ل�صمان  ال�����ص��المل 

ال��درج��ات وارت��ف��اع��ه��ا وام��ت��داده��ا م��ن الأم���ور 

املهمة جدًا، حيث اأن التوازن �رشوري لأغرا�ص 

اأُجِريت  التي  الدرا�صات  اأظهرت  وقد  ال�صالمة، 

اأو  ال��ّدَرج  على الأف��راد الذين ينتقلون بوا�صطة 

�صوء  اإىل  ُتعَزى  الإ�صابات  معظم  اأن  ال�صالمل 

ت�صميمها.  

املنحدرة  املعابر  ُت��َع��دُّ  املنحدرة:  املعابر   -5

املبنى  �صاغلي  خل��روج  مهمة  املخارج  �صبكة  يف 

اأن  كما  ال��ط��ارئ��ة،  احل���الت  يف  م��اأم��ون  ب�صكل 

عوامل  املنحدر  ومنب�صط  والعر�ص  الن��ح��دار 

موؤثرة يف ال�صالمة عند ا�صتخدام املعابر، ويجب 

األ تكون املعابر �صديدة النحدار، بل يراعى اأن 

تكون مريحة.

6- املخارج العمودية: ُتَعدُّ ال�صالمل العمودية 

َرج،  ال��دَّ وبيوت  وامل�صاعد  املتحركة  )ال�صالمل 

وغريها(، التي ت�صل اإىل الأدوار العليا، عنا�رش 

انت�صار احلريق، نظرًا لأن النريان قد  مهمة يف 

تنتقل عموديًا من خاللها، ولذلك، فاإن اإحاطتها 

النريان  انتقال  من  للحد  �رشوريًا  ُيَعدُّ  بحاجز 

من اأماكن ن�صوبها اإىل موا�صع اأخرى.

اأنظمة اإطفاء احلرائق

لتقوم  اإطفاء  اأنظمة  اإدخال  املبنى يجب  ل�صالمة 

فوق  احل��ري��ق  ملكافحة  معتمد  و�صيط  بتفريغ 

هذه  وتت�صمن  داخلها،  يف  اأو  احل��ري��ق  منطقة 

الأنظمة ما يلي:

م��واد  اأف�����ص��ل  م��ن  واح���د  امل���اء  املر�سات:   -1

الإط���ف���اء ت���اأث���ريًا ع��ل��ى احل���رائ���ق، ومت��ث��ل نظم 

امل��ر���ص��ات ح��م��اي��ة لزم����ة ع��ن��دم��ا ت��ك��ون هناك 

م�����ص��ادر حم��ت��م��ل��ة ل��ن�����ص��وب احل���رائ���ق داخ���ل 

عندما  �رشورية  املر�صات  نظم  وتعترب  املباين، 

على  املوجودة  الفتحات  واأحجام  اأع��داد  تكون 

اجلدران اخلارجية غري كافية ملكافحة النريان 

من خارج املبنى. 

�صبكة  ت�صمل  وه���ي  القائمة:  الأن��اب��ي��ب   -2

اأنابيب و�صمامات وفوهات، يتم تركيبها ليكون 

يف  حريق  مكافحة  على  مق�صورًا  ا�صتعمالها 

مبنى بوا�صطة رجال اإطفاء مدربني. 

وُي��َع��دُّ وج��ود ه��ذه الأنظمة ���رشوري��ًا يف املباين 

ذات امل�صاحات الكبرية، التي حتتوي على مواد 

خطرة قابلة لالحرتاق.

3- اأنظمة اخلراطيم: تت�صمن اأنظمة اخلراطيم 

وخراطيم،  وفوهات  و�صمامات  اأنابيب  �صبكة 

وهي تغذى بوا�صطة خطوط رئي�صية ملاء اإطفاء 

اأو  ب��ك��رات،  على  ملفوفة  اإم��ا  وتكون  احل��ري��ق، 

موجودة داخل خزائن خا�صة، وميكن ا�صتعمال 

اأنظمة اخلراطيم ب�صهولة من ِقبل رجال الإطفاء 

ِقبل  من  لال�صتعمال  بع�صها  ويتوافر  املدربني، 

�صكان املبنى.

الثابتة  النظم  ت�صمل  وهي  اأخ��رى:  اأنظمة   -4

اأك�صيد الكربون،  لإطفاء احلريق بوا�صطة ثاين 

والأنظمة  ال�صائلة  الكيميائية  امل���واد  واأنظمة 

الرغوية وغريها، وتخ�ص�ص هذه الأنظمة عادة 

لوقاية معدات خا�صة مثل الأفران واآلت توزيع 

اجلازولني.
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�سعت  للطاقة،  بدائل  لإيجاد  وكمحاولة  املت�ساعدة،  البيئي  التلوث  ظاهرة  ظل  يف 

احلكومات و�سركات ت�سنيع وتطوير ال�سيارات اإىل اإيجاد بديل اآمن لل�سيارات العتيادية 

التي تعمل مبحركات الحرتاق الداخلي، وتعتمد على امل�ستقات البرتولية.

وبعد اأعوام من العمل الدوؤوب والبحث دون توقف، تو�سل العلماء امل�ستغلني يف جمال 

تطوير ال�سيارات اإىل اأن الطاقة الكهربائية هي احلل الأمثل لتكون بدياًل عن الوقود الذي 

يعد عاماًل رئي�سياً لرتفاع م�ستوى ثاين اأك�سيد الكربون بفعل الحرتاق، وكذلك ارتفاع 

درجة حرارة الأر�ض.

امل�صنعة  ال�رشكات  �صّجعت  الت�رشيعات  ه��ذه 

ال�صتعداد  اأج��ل  من  الت�صابق  على  لل�صيارات 

للمرحلة القادمة، فاأعلنت �رشكة »بي اإم دبليو« 

اأنها �صت�صنع الن�صخة الكهربائية من �صيارتها 

كما   ،2019 العام  من  ابتداًء  »مني«  ال�صهرية 

ل�صيارات  ت�صاميم  ع��ن  فولفو  ���رشك��ة  اأعلنت 

كهربائية جديدة �صيتم انتاجها يف نف�ص العام. 

دور م�ستقبلي

�صتلعبه  ال��ذي  ال��دور  على  اثنان  يختلف  ل  قد 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف من��و ق��ط��اع النقل  ال�����ص��ي��ارات 

ففي  ال���ق���ري���ب،  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  وامل���وا����ص���الت يف 

تطورًا  املو�صوع  ه��ذا  �صهد  الأخ���رية  الأ�صهر 

ك��ب��ريًا ب�����ص��دور ع���دد م��ن ال���ق���رارات ال��ت��ي قد 

على  الكهربائية  ال�صيارة  لهْيمنة  الطريق  متهد 

اأن  القادمة، حتى  العقود  العامل خالل  �صوارع 

احلكومة الربيطانية والفرن�صية اأعلنتا عزمهما 

 ،2040 ع��ام  يف  التقليدية  ال�صيارات  بيع  منع 

�صحن  ومراكز  حتتية  بنية  بناء  يف  وال�صتثمار 

الكهربائية،  ال�����ص��ي��ارات  ا�صتخدام  لت�صجيع 

وكذلك الرنويج التي تعهدت بجعل هذه الفكرة 

واقعًا يف 2025.

عل�م وتكن�ل�جي�

توقعات بأن تسهم 

السيارات الكهربائية 

في نمو قطاع النقل 

والمواصالت في 

المستقبل القريب

سيارة المستقبل !
كهربائية وصديقة للبيئة
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 قبل 40 عاماً

واملوؤ�ص�صات  ال��دول  هذه  ت�رشيحات  تخرج  مل 

ال���ك���ربى م���ن ف������راغ، ف�����ص��ن��اع��ة ال�����ص��ي��ارات 

اختبار  حمل  جديدة  فكرة  تعد  مل  الكهربائية 

املا�صي،  ال��ق��رن  �صبعينيات  ففي  جت���ارب،  اأو 

اأوىل  للنور  خ��رج��ت  ع��ام��ًا،   40 ال���  نحو  وم��ن��ذ 

على  ك��ام��ل  ب�صكل  اع��ت��م��دت  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ارات 

القبول  تلقى  اأنها مل  الكهربائية، ورغم  الطاقة 

الذي تلقاه ال�صيارات العتيادية وقتها، اإل اأنها 

و�صعت حتت التطوير والبحث لدى العديد من 

حتى  العاملية،  واملوؤ�ص�صات  ال�صيارات  م�صنعي 

متكن عدد كبري من هذه املوؤ�ص�صات من ت�صنيع 

�صيارات هجني، واأخرى كهربائية، جتنبت كافة 

امل�صاكل التي ظهرت يف الطرازات الأوىل، والتي 

عزمها،  و�صعف  الباهظة،  اأ�صعارها  يف  متثلت 

يف  م��رات  ع��دة  ال�صحن  اإىل  البطاريات  وحاجة 

الرحلة الواحدة. 

ومب����رور ال�����ص��ن��ني، وارت���ف���اع وت����رية ال��ت��ط��ور 

واملنظمات  احلكومات  واعرتاف  التكنولوجي، 

التي  البيئي  التلوث  معدلت  بخطورة  الدولية 

يعاين منها �صكان الأر�ص، اأ�صبحت ال�صيارات 

الكهربائية املالذ الآمن و�صبه الوحيد حلل جزء 

كبري من هذه الق�صية.

 وه��ن��ا تنبهت ���رشك��ات ال�����ص��ي��ارات ال��ك��ربى يف 

حمالة،  ل  ق��ادم��ة  التحول  ري��اح  اأن  اإىل  ال��ع��امل 

املجهول  نحو  ال��ري��اح  تلك  جترفها  ل  وح��ت��ى 

واإنتاج  تطوير  يف  فبداأت  ت�صتغلها،  اأن  ق��ررت 

البرتولية  الطاقة  على  تعتمد  التي  ال�صيارات 

والكهربائية يف اآن واحد، وذلك حتى تكون قد 

اأم�صكت بالع�صا من املنت�صف.

قبل 40 عامًا تم إنتاج 

أول سيارة اعتمدت 

بشكل كامل على 

الطاقة الكهربائية

مع ارتفاع نسبة 

التلوث أصبح هذا 

النوع من السيارات 

بمثابة المالذ اآلمن

التحّول اإىل ال�صيارات الكهربائية قادٌم ل حمالة

ال�سيارات الهجينة

�رشكات  جلوء  ال�صيارات  خرباء  بع�ص  وف�رش 

ال�����ص��ي��ارات  اإىل م��ف��ه��وم  ال��ك��ربى  ال�����ص��ي��ارات 

الهجينة بالتحول الآمن لتكنولوجيا ال�صيارات 

م�صكالت  ت��ف��ادي  اأج��ل  م��ن  وذل��ك  الكهربائية، 

البدايات،  حمى  اأو    »STart Up«�ب يعرف  ما 

زالوا  ما  الذين  العمالء  يفقدوا  واأي�صًا حتى ل 

مرتبطني بقوة تكنولوجيا الحرتاق الداخلي.

التحول  اختارت  التي  ال�رشكات  جانب  واإىل   

هناك  الهجينة،  امل��ح��رك��ات  ط��ري��ق  ع��ن  الآم���ن 

����رشك���ات اأخ�����رى اخ���ت���ارت خ��و���ص ال��ت��ج��رب��ة 

التي  الأمريكية،  »تي�صال«  �رشكة  مثل  بالكامل 

تعد ال�رشكة الرائدة الأوىل على م�صتوى العامل 

يف �صناعة ال�صيارات الكهربائية.

ال�����ص��ي��ارات وح��ده��ا التي  ت��ك��ن ���رشك��ات   ومل 

على م�رشاعيه  اأبوابه  يفتح  امل�صتقبل  اأن  ترى 

ل�صتقبال ال�صيارات الكهربائية، بل اإن �رشكات 

اإىل  وع��م��دت  ذل��ك،  ارت���اأت  اأخ���رى  وموؤ�ص�صات 

عاجاًل  �صيغزو  الذي  املجال  ذلك  خلدمة  العمل 

����ص���وارع ال���ع���امل، وي��ق�����ص��ي ع��ل��ى ال�����ص��ي��ارات 

العتيادية.

املوؤ�ص�صات، �رشكة »كوالكوم«  تلك  اأبرز   ومن 

املتخ�ص�صة يف ت�صنيع ال�رشائح الذكية لهواتف 

�سيارة رئي�ض »�سل« .. كهربائية

فان  بن  �صل«  دت�ص  »روي��ال  �رشكة  رئي�ص  اأعلن 

���ص��ي��ارة كهربائية  ����رشاء  ع��زم��ه  ع��ن  ب���ي���ودرن، 

مو�صحًا يف ت�رشيح لقناة »بلومبريغ« اأنه �صوف 

يتحول لقيادة �صيارة مر�صيد�ص من طراز »اإ�ص 

اأن يتم �صحنها بالكهرباء  اإي« التي ميكن   500
بدًل من �صيارته احلالية التي تعمل بالديزل.

ومل يقلل بيودرن يف الوقت ذاته من اأهمية النفط 

قائاًل  امل�صتقبل،  يف  ال�صيارات  ل�صناعة  بالن�صبة 

 15 خ��الل  ذروت��ه  اإىل  ي�صل  قد  عليه  الطلب  اإن 

عامًا، وموؤكدًا اأن ع�رش النفط مل ينته بعد، ولكن 

�صتكون هناك حتولت كبرية ملنتجي النفط.

»اآبل« �ستغزو العامل

�صيارة  ابتكار  الأمريكية  »اآب���ل«  �رشكة  تعتزم 

العامل  اأ�صواق  يف  بقوة  لتناف�ص  ذكية  كهربائية 

خالل ال�صنوات املقبلة.

اإن��ت��اج  على  ح��ال��ي��ًا  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�����رشك��ة  وتعمل 

 )CATL( صيارتها اخلا�صة بالتعاون مع �رشكة�

اتفاق  اأب��رم  حيث  ال�صيارات،  لتطوير  ال�صينية 

موؤخرًا لتطوير بطاريات ال�صيارات، وهو اجلزء 

الأهم يف �صناعة ال�صيارات الكهربائية.
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جلوبل  »فاكت  �رشكة  عن  ال�صادر  التقرير  ووفق 

بتقدمي  متخ�ص�صة  �رشكة  وهي  اإنرجي«، 

فاإنه  الطاقة،  جمال  يف  وال�صت�صارات  الدرا�صات 

بحلول العام 2040 �صيكون يف �صوارع العامل 1.8 

مليار �صيارة ركاب، اإل اأن ال�صيارات الكهربائية يف 

ذلك احلني لن تزيد عن 10% فقط من هذا العدد، 

الوقود  بني  تخلط  التي  الهجينة  ال�صيارات  اأما 

التقليدي والكهرباء ف�صوف تكون ن�صبتها %20.

وت�صكل هذه الأرقام دلياًل على اأن ظهور ال�صيارات 

الكهربائية وانت�صارها يف العامل ل ي�صكل تهديدًا 

للطلب العاملي على النفط، حيث اإن النمو يف الطلب 

على ال�صيارات التقليدية �صيظل مرتفعًا.

»�سام�سونغ« على اخلط

خط  على  الكورية  »�صام�صونغ«  �رشكة  دخلت 

�صباق ال�رشكات الأمريكية لإنتاج ال�صيارات ذاتية 

ح�صولها  موؤخرًا  ال�رشكة  ك�صفت  حيث  القيادة، 

لتبداأ اختبار �صيارات  ال�صلطات  على موافقة من 

ذاتية القيادة، علمًا باأن ال�صيارات التي �صتختربها 

ت�صنيع  من  تقليدية  �صيارات  هي  »�صام�صونغ« 

مبعدات  جتهيزها  مت  لكن  »هيونداي«،  �رشكة 

متطورة من كامريات واأجهزة ا�صت�صعار.

»فولك�سفاغن« رفيق عائلتك

يف ال�صياق ذاته، ك�صفت �رشكة �صناعة ال�صيارات 

ت�صوراتها  اأح��دث  عن  »فولك�صفاغن«  الأملانية 

من  وذل��ك  ال��ق��ي��ادة،  ذات��ي��ة  ال�صيارات  مل�صتقبل 

التي  »�صيدريك«،  الأويل اجلديد  النموذج  خالل 

تاأتي بدون مقود اأو دوا�صات.

باأنها  »�صيدريك«  الأمل��ان��ي��ة  ال�رشكة  وو�صفت 

لت�صليط ال�صوء على  »�صديق ورفيق لعائلتك«، 

اأهمية املركبات ذاتية القيادة.

»غوغل« مناف�سة �سر�سة

الذكية  �صيارتها  »اآب����ل«  اأن��ت��ج��ت  ح���ال  يف 

�رش�صة  مناف�صة  يف  دخ��ول��ه��ا  يعني  ف��ه��ذا 

�رشكة  الأمريكية  التكنولوجيا  عمالق  مع 

على  �صنوات  منذ  تعمل  وال��ت��ي  »غ��وغ��ل«، 

اإنتاج واختبار ال�صيارات الكهربائية ذاتية 

ال�رشكة  ه��ي  ت��ك��ون  اأن  وي��ت��وق��ع  ال��ق��ي��ادة، 

املجال  هذا  يف  العامل  م�صتوى  على  الرائدة 

خالل ال�صنوات املقبلة.

شركات السيارات 

الكبرى في العالم 

تنبهت إلى أن رياح 

التحول قادمة ال محالة

األرقام تثبت أن ظهور 

السيارة الكهربائية ال 

يشكل تهديداً لمكانة 

النفط العالمية

اأعلنت موؤخرًا عن تطوير طرق  املحمول، حيث 

ل�صحن ال�صيارات ذاتيًا ودون توقف، حيث لن 

حتتاج ال�صيارة �صوى املرور اأعلى تلك الطرق، 

وه���ذه ال��ف��ك��رة اإذا م��ا اأث��ب��ت��ت ج���دواه���ا، ف��اإن 

طوال  بالطاقة  �صتنعم  الكهربائية  ال�صيارات 

الوقت، دون احلاجة اإىل توقف لإعادة ال�صحن. 

عر�ض النفط

التي  واجلمركية  ال�رشيبية  الإعفاءات  وبرغم 

تقدمها العديد من دول اأوروبا والدول املتقدمة على 

من  الهجينة،  وال�صيارات  الكهربائية  ال�صيارات 

اأجل ت�صجيع ا�صتخدامها، واحلفاظ تبعًا لذلك على 

البيئة، مع التقليل من التلوث، تظهر الإح�صائيات 

�صت�صهده  �رشيع  تطور  عن  ال�صائد  العتقاد  اأن 

ال�صنوات  خالل  الكهربائية  ال�صيارات  �صناعة 

القليلة املقبلة هو مو�صع �صك حتى اللحظة.

ال�صيارات  عن  الإعالم  يروج  الذي  الوقت  ففي 

اأحدث  اأظهرت  الباهر،  وم�صتقبلها  الكهربائية 

اأن  العاملي  الطاقة  �صوق  يف  ال�صادرة  الأرقام 

ن�صبة  عامليًا  تتعدى  مل  ال�صيارات  تلك  مبيعات 

والتي  ال�صيارات،  مبيعات  اإجمايل  من   %1
ت�صل اإىل اأكر من 200 مليون �صيارة �صنويًا.

اإنرجي  »نيو  موؤ�ص�صة  اأعدتها  درا�صة  وتظهر 

ال�صيارات  مبيعات  اأن  العاملية  فاينان�ص« 

 40 نحو   2040 عام  يف  �صي�صل  الكهربائية 

مليون وحدة، وهي مبيعات حمدودة لن ت�صكل 

التقليدي،  النفط  على  للطلب  كبريًا  تهديدًا 

املحللني  بع�ص  لدى  العتقاد  ي�صود  كما 

يف  النفط  على  الطلب  يتاأثر  اأن  يتوقعون  الذين 

امل�صتقبل، اإذا انت�رش هذا النوع من ال�صيارات.

�صتحافظ امل�صتقات النفطية على اأهمّيتها خالل ال�صنوات القادمة
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العسق: إصابات 

العمود الفقري تنجم 

عن سلوكيات يمكن 

تغييرها بالتركيز 

واإلصرار 

ثماين �ساعات يومياً من العمل املكتبي متثل خطرًا على العمود 

اجللو�ض،  اأ�سلوب  يف  ال�سديد  احلر�ض  وت�ستدعي  الفقري، 

املفاجئة، هذه احلقيقة حتدث عنها مدير  وجتنب احلركات 

مركز »اآكتف للعالج الطبيعي« ورئي�ض ق�سم العالج الطبيعي 

الأ�سبق بجامعة الكويت الدكتور وائل الع�سق، يف حما�سرة 

طبية نظمتها جمموعة دوائر اخلدمات امل�ساندة، �سمن جهود 

ال�سركة امل�ستمرة يف جمال التوعية بال�سحة املهنية.

�صحة

صحتك .. قرارك!
سلوكيات خاطئة تستوجب الحذر



العـدد 474 - �سبتمرب 402017

آالم فقرات العنق 

أكثر الشكاوى شيوعًا 

ل عادًة  التي ُتحَوّ

للعالج الطبيعي

طريقة الجلوس 

الخاطئة تؤدي إلى تآكل 

الغضاريف واالحتكاك 

بين الفقرات

حلول طبية

امل���ح���ا����رشة ال���ت���ي ح��م��ل��ت ع���ن���وان »���ص��ح��ت��ك 

قرارك«، حذر خاللها الع�صق من بع�ص العادات 

ما  واأو���ص��ح  اخل��اط��ئ��ة،  املكتبية  وامل��م��ار���ص��ات 

يرتتب عليها من اإ�صابات مهنية، �صارحًا كيف 

يوؤثر اجللو�ص غري ال�صحيح لفرتات طويلة على 

ظل  يف  وخا�صة  والع�صالت،  الفقري  العمود 

غياب احلركة اليومية. 

ح�رشها  التي  املحا�رشة،  خالل  الع�صق  وقدم 

كل من مديرة العالقات العامة والإع��الم خلود 

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  وم��دي��ر  امل��ط��ريي، 

علي اخل�صاوي، ومدير اخلدمات العامة �صالح 

الرخي�ص، وعدد من املوظفني والعاملني، حلوًل 

وال�صلوكيات،  ال��ع��ادات  تغيري  خ��الل  من  طبية 

للتعر�ص  ت��ف��ادي��ًا  الوقائية  الأو���ص��اع  وات��ب��اع 

خلطر الإ�صابة.

الدكتور وائل الع�صق ي�رشح للح�صور خماطر �صلوكيات احلياة اخلاطئة

الأكرث �سيوعاً

اأك��ر  تعترب  العنقية  ال��ف��ق��رات  اآلم  اإن  وق���ال 

للعالج  ع���ادة  ل  حُت���وَّ ال��ت��ي  �صيوعًا،  ال�صكاوى 

ال��ط��ب��ي��ع��ي، ول���ذل���ك ي��ج��ب م��ع��رف��ة ال��ت�����رشي��ح، 

اإ�صابة  باأ�صباب  للوعي  احلركة،  درا�صة  وعلم 

ذلك،  عن  الناجتة  وامل�صاعفات  الفقري،  العمود 

الأطباء  ن�صائح  اإىل  املري�ص  ا�صتماع  وت�صتدعي 

من  الفقري  العمود  نحمي  حتى  بها،  واللتزام 

الإ�صابات. 

واأكد اأن املعرفة اجليدة لت�رشيح العمود الفقري 

تعر�صًا  الأك���ر  الأن�صجة  حتديد  على  ت�صاعد 

اجلزء  اأن  مو�صحًا  وحمايتها،  الأمل  حل��دوث 

وزن  يتحمل  الفقري  للعمود  الثابت  الأم��ام��ي 

اجل�صم، وميت�ص ال�صدمات، اإذا كانت اأن�صجته 

العن�رش  يحمي  اخللفي  اجل���زء  بينما  م��رن��ة، 

الع�صبي، وميثل نقطة ارتكاز الغ�رشوف. 

الن��ح��ن��اءات  يعاك�ص  مب��ا  اجل��ل��و���ص  اإن  وق���ال 

العنقية  ال��ف��ق��ري،  للعمود  الطبيعية  ال��ث��الث��ة 

وال�صدرية والفقرات القطنية، من اأهم العوامل 

بالأمل  الظهر، وال�صعور  اإجهاد  اإىل  توؤدي  التي 

حال  يف  خا�صة  طويلة،  لفرتات  اجللو�ص  اأثناء 

تقدمي الراأ�ص لالأمام.  

تركيز واإ�سرار

ميكن  ال�����ص��ل��وك��ي��ات  جميع  اأن  امل��ح��ا���رش  واأك����د 

بع�ص  معطيًا  والإ�������رشار،  ب��ال��رتك��ي��ز  تغيريها 

الأم��ث��ل��ة احل��رك��ي��ة، وجم��ري��ًا جت��رب��ة عملية مع 

العلمي  املحتوى  وتو�صيح  لإقناعهم،  احل�صور، 

للمحا�رشة، عن طريقة اجللو�ص ال�صليمة، وكيف 

ميكن تغيريها كاأي �صلوك اعتاد عليه الإن�صان. 

و�رشح كيف توؤدي طريقة اجللو�ص اخلاطئة اإىل 

تاآكل الغ�صاريف، والحتكاك بني الفقرات، مما 

ينتج عنه اآلم اأعلى الظهر واأ�صفل الرقبة. 

التمارين  بع�ص  الع�صق  ق��دم  وقائية،  وكحلول 

يوميًا  اتباعها  يجب  التي  املعاجلة،  الريا�صية 

الفقري،  العمود  باأوجاع  الإ�صابة  خطر  لتوخي 

للجلو�ص،  ال�صحيحة  ال��ط��رق  بع�ص  ���رشح  كما 

واأو�صاع الرقبة والراأ�ص، التي من �صاأنها اأن تقي 

غ�صاريف العمود الفقري من التاآكل، وحدوث ما 

ي�صمى بال�صغط على الفقرات. 
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اأ�سباب اإ�سابات العمود الفقري

ال���وزن ال��زائ��د: ع��ن��دم��ا يحمل اجل�����ص��م وزن���ًا 

يتعّر�ص  )ال��ك��ر���ص(  البطن  منطقة  يف  اإ�صافيًا 

ال��ت��وازن،  يف  خلل  ب�صبب  الأم���ام  اإىل  لالنحناء 

الظهر،  ع�صالت  على  اإ�صافيًا  جهدًا  ي�صّبب  ما 

ويحتجن  الظهر،  يف  اآلم  من  يعانني  فاحلوامل 

الريا�صة  ممار�صة  ع��رب  ع�صالتهن  تعزيز  اإىل 

بانتظام، وخف�ص الوزن الزائد. 

ُين�صح  ل  متوا�سلة:  ل�ساعات  اجللو�ض 

املوظف  على  ل��ذا  �صاعة،  م��ن  لأك��ر  باجللو�ص 

بعد  دق��ائ��ق  خم�ص  حل���وايل  مي�صي  اأن  املكتبي 

يف  اجللو�ص  به  ويجدر  اجللو�ص،  من  �صاعة  كّل 

مزّود  كر�صي  على  مئوية،  درجة  ت�صعني  زاوية 

مب�صند اأو بو�صادة وثرية تدعم الظهر، على اأن 

اليدان  وُتثبت  املكتب،  طاولة  ال�صدر  يالم�ص 

اأثناء  الأخري، مع �رشورة جتّنب النحناء  على 

العمل. 

الفقري  للعمود  متوا�سلة:  ل�ساعات  الوقوف 

على  باحلفاظ  ُين�صح  ل��ذا  طبيعية،  ان��ح��ن��اءات 

اأثناء  متقعرًا  الظهر  من  ال�صفلي  اجل��زء  �صكل 

الكتفني،  ا�صتقامة  على  املحافظة  مع  الوقوف، 

وم��ن ال�����رشوري جتنب ال��وق��وف ط��وي��اًل، بل 

�صاعة  ك��ل  ب��ع��د  اأو حت��ري��ك اجل�����ص��م  اجل��ل��و���ص 

ويتّم  اأق�صى،  الوقوف كحد  من  �صاعة  ون�صف 

حتريك اجل�صم بعد الوقوف عرب حني الظهر اإىل 

الأمام، ملحاولة مالم�صة اأ�صابع اليدين اأطراف 

اأ�صابع القدمني، بدون ثني الركبتني. 

تت�صّبب مب�صكلة  قد  مل�سافات طويلة:  القيادة 

يف العمود الفقري والرقبة معًا، لذا، ُين�صح عند 

القيادة مل�صافات بعيدة بال�صرتاحة ملّدة ترتاوح 

من  �صاعة  ك��ّل  بعد  دق��ائ��ق  وع�����رش  خم�ص  ب��ني 

يدعم  اأن  يجب  القيادة،  كر�صّي  لناحية  القيادة 

اأن  على  الظهر،  حلماية  خا�ص  مب�صند  الأخ��ري 

يجل�ص ال�صائق بزاوية ت�صعني درجة مئوية، واأن 

يقّرب املقعد قدر امل�صتطاع من عجلة القيادة. 

ال�صحّية  ال�رشير  مرتبة  تكون  النوم:  طريقة 

القدمية  تلك  بخالف  ع��ادًة،  داخلها  يف  م�صغوطة 

مبا�رشًة  ن��ق��وم  األ  وي��ج��در  ب��رّف��ا���ص،  وامل����زودة 

اأحد  على  ال�صتلقاء  اأوًل  يجب  بل  ال�رشير،  من 

ع�صالت  على  اجلهد  م�صاعفة  لتجّنب  اجلانبني، 

ت�صغط  اإذ  البطن،  على  النوم  يحبذ  ول  الظهر، 

ع�صالت  على  معاك�صًا  �صغطًا  الو�صعية  ه��ذه 

الظهر، وبالتايل تت�صّبب بالآلم. 

انتعال الكعب العايل: يت�صّبب احلذاء ذو الكعب 

العايل بخلل يف نقطة توازن اجل�صم، ما يدفع من 

جهدًا  يوّلد  وبالتايل  لالأمام،  النحناء  اإىل  يرتديه 

ال�رشوري  وم��ن  الظهر،  ع�صالت  على  اإ�صافيًا 

البعد عن انتعاله اأثناء امل�صي اأو الوقوف ل�صاعات. 

من  خ��اط��ئ��ة:  بطريقة  الريا�سة  مم��ار���س��ة 

مدرو�ص،  ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  ال�رشوري 

مع تلّقي الإر�صادات الالزمة من خبري. 

احلقائب  اأوزان  تفوق  الثقيلة:  الأوزان  حمل 

يكّرر  ما  حملها،  على  التالميذ  ق��درة  املدر�صية 

ال�صكاوى من اللتواء احلاد يف العمود الفقري 

ع�رشة،  احل��ادي��ة  �صّن  يف  والت�صنجات  والآلم 

لذا، تبدو احلقيبة املزّودة بعجالت اأف�صل خيار 

متاح.

وع���ق���ب امل���ح���ا����رشة ف��ت��ح ب����اب ال��ن��ق��ا���ص، حيث 

املتعلقة  الت�صاوؤلت  من  عدد  على  الدكتور  اأج��اب 

باملو�صوع، فيما طلب من البع�ص التوجه لدكتور 

ت�صل  اأن  قبل  الطبيعي،  ال��ع��الج  لتلقي  معالج، 

حالتهم مل�صتويات متقدمة.

الريا�سة هي احلل

على ع�صالت  احلفاظ  اأنه ميكن  املحا�رش  واأك��د 

الظهر يف حالة جيدة، عن طريق تقويتها بوا�صطة 

اإىل  بالإ�صافة  املنا�صبة،  الريا�صية  التمرينات 

الغني  ال��غ��ذاء  تناول  مع  العظام،  كثافة  زي��ادة 

بالكال�صيوم والفيتامينات.  

و�رشح عمليًا كيف ميكن حماية العمود الفقري 

الأوزان  حمل  اأث��ن��اء  لالإ�صابات  التعر�ص  م��ن 

الثقيلة، اأو املواقف العنيفة املختلفة غري العادية، 

التي يتعر�ص لها الإن�صان يف احلياة اليومية مثل 

الدفع اأو الرفع اخلاطئ. 

واأردف ق��ائ��اًل: »لب��د م��ن م��راع��اة ال��ط��رق التي 

ن�صتخدمها يف اجللو�ص، والوقوف، والنوم، التي 

توؤثر ب�صكل مبا�رش يف اإ�صابات العمود الفقري، 

اإ���ص��اف��ة اإىل ����رشورة احل��م��اي��ة م��ن الإ���ص��اب��ات 

وذل��ك  ال�صيارات،  ق��ي��ادة  اأث��ن��اء  ق��د حت��دث  التي 

با�صتخدام مقاعد الظهر العالية، وارتداء اأحزمة 

الأمان، واتباع برامج حماية الظهر والرقبة«.

تدريبات معتمدة

يف  التمارين  بع�ص  اتباع  ح��ول  احلديث  ودار 

اإل  مدربني،  اإ���رشاف  حتت  ال�صحية  ال��ن��وادي 

هوؤلء  من  كبريًا  ع��ددًا  اأن  من  حذر  الع�صق  اأن 

واأنهم  الطبيعي،  بالعالج  لهم  علم  ل  املدربني 

ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع الأ���ص��خ��ا���ص الأ���ص��ح��اء، وه��و 

الفقري  ال��ع��م��ود  م��ر���ص��ى  م��ع  يتنا�صب  ل  م��ا 

م�صاعفات  ب��ح��دوث  ويت�صبب  والغ�صاريف، 

�صديدة يف بع�ص الأحيان.

الرقبة  اآلم  ا�صتف�صار حول  الع�صق عن  واأج��اب 

بتعديل  ن�صح  حيث  ال��ف��ق��ري،  ال��ع��م��ود  واأع��ل��ى 

على  ال��راأ���ص  وزن  لتحميل  اجل��ل��و���ص  و�صعية 

ال��راأ���ص  وزن  ي���زداد  كيف  ���رشح  كما  الكتفني، 

ميلها  حال  يف  جرامات  كيلو  خم�صة  اإىل  لي�صل 

الفقري  العمود  اأعلى  فقرات  لالأمام، مما يحمل 

ما يفوق طاقتها.

لتجنب إصابات 

العمود الفقري يجب 

مراعاة طرق الجلوس 

والوقوف والنوم

على الموظف أن يمشي 

لحوالي خمس دقائق 

بعد كّل ساعة من 

الجلوس على المكتب



العـدد 474 - �سبتمرب 422017

اإلسفنجة العجيبة!
ابتكار علمي مذهل تمتص التسربات النفطية

يحافظ على البيئة من 

خالل امتصاص النفط 

من الماء بكفاءة عالية

اخرتاع�ت

اجلاري  العام  خالل  اأمريكيون  علماء  تو�صل 

كبرية  ف��وائ��د  �صيحقق  م��ذه��ل،  علمي  لب��ت��ك��ار 

امل��ي��اه،  وتنقية  البيئة،  على  احل��ف��اظ  جم��ال  يف 

النفط  امت�صا�ص  ميكنها  اإ�صفنجة  باخرتاعهم 

من املاء بكفاءة عالية.

وتو�صل العلماء يف خمترب اأرغون Argonne يف 

ولية اأتالنتا الأمريكية اإىل اخرتاعهم، موؤكدين 

اأن هدفهم الأ�صا�صي هو اإنقاذ احلياة الطبيعية 

يف حال وقوع ت�رشب نفطي بامل�صطحات املائية.

داخل  اجلديد  اخرتاعهم  بتجربة  العلماء  وقام 

ثم  بالنفط،  غمرها  مت  حيث  البحريات،  اإح��دى 

لتمت�ص  بداخلها  الإ�صفنج  قطع  بو�صع  قاموا 

فال  جم���ددًا،  نقية  املياه  تاركة  الزيتية،  البقع 

تتعر�ص الأحياء البحرية للمخاطر ال�صحية.

�صاحلة  باأنها  املبتكرة  الإ�صفنجة  مادة  ومتتاز 

من  متت�ص  اأن  وت�صتطيع  املتكرر،  لال�صتخدام 

وهو  وزنها،  من  �صعفًا   90 ي�صاوي  ما  النفط 

ت��ط��ور كبري م��ق��ارن��ة م��ع امل���واد احل��ال��ي��ة التي 

ت�صتخدم ملرة واحدة فقط.

ورغ�����م ع����دم اإم��ك��ان��ي��ة حت���دي���د م����دى ف��ع��ال��ي��ة 

يف  واعدة  لكنها  املفتوحة،  البحار  يف  الإ�صفنجة 

جمال تنظيف الت�رشبات ال�صغرية والقريبة من 

ال�صواطئ.

اأف�صل  ليكون  البتكار  يرتقي هذا  اأن  ويحتمل 

الآن،  حتى  النفطية  الت�رشبات  ملكافحة  اأداة 

وح�صب ما توفر حتى الآن من معلومات، فاإن 

للمواد  م�صابه  ب�صكل  تعمل  اجل��دي��دة  التقنية 

النفط  لمت�صا�ص  ت�صتخدم  والتي  املمت�صة، 

املت�رشب عادة وهي تعوم على املياه. 

وكما هو معلوم فاإن الت�رشبات النفطية حتدث 

على  ق��ادر  غ��ري  ال��ع��امل  ولزال  متكرر،  ب�صكل 

التعامل مع الأ�رشار الناجمة ب�صكل فّعال.

الإنتاج  باجتاه  حاليًا  الباحثني  فريق  ويعمل 

ا�صتخدام  ميكن  وبحيث  وا���ص��ع،  ن��ط��اق  على 

من�صات احلفر  مثل  البتكار اجلديد يف مواقع 

وال���ص��ت��خ��راج، وم��ن��اط��ق خ��ط��وط ���ص��ري �صفن 

البحر،  عر�ص  يف  العمليات  مراكز  ويف  النقل، 

بحيث تكون جاهزة لال�صتخدام يف حال حدوث 

ت�رشب نفطي.

ربما ترتقي هذه 

اإلسفنجة لتكون أفضل 

أداة لمكافحة التسربات 

النفطية حتى اآلن
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طالء من إطارات السيارات!
يقاوم الصدأ في أنابيب النفط والغاز

العامل  م�صتوى  على  النفطية  ال�رشكات  تعاين 

م���ن م�����ص��ك��ل��ة ال�����ص��داأ ال����ذي ي�����ص��ي��ب اأن��اب��ي��ب 

اخلر�صانة،  ت��اآك��ل  اإىل  اإ�صافة  وال��غ��از،  النفط 

كبرية،  مادية  خ�صائر  حدوث  يف  ذلك  ويت�صبب 

امل�صكلة،  هذه  عن  مبناأى  لي�صت  اخلليج  ودول 

فهد  امللك  الباحثني يف جامعة  دفع  الذي  الأم��ر 

للبرتول واملعادن لالجتهاد، والعمل على ابتكار 

ال�صداأ،  يقاوم  اجل��ودة،  عايل  اقت�صادي  ط��الٍء 

امل�صتهلكة،  ال�صيارات  اإط���ارات  من  م�صتخرج 

ويوفر 70% من تكلفة املعاجلة. 

باجلامعة  العلمي  البحث  عميد  اأعلنه  م��ا  ه��ذا 

الدكتور نا�رش العقيلي موؤخرًا، والذي اأو�صح 

التقنية  على  قائمة  �رشكة  اأ�ص�صت  اجلامعة  اأن 

رائد  يديرها  »ط���الء«،  م�صمى  حتت  املبتكرة، 

اأعمال من اخلريجني.

واأو�صح العقيلي اأن البحوث والتطبيقات التي 

طريقة  تطوير  م��ن  متكنت  الباحثون  بها  ق��ام 

باحثون سعوديون 

يبتكرون طالًء 

اقتصاديًا مستخرجًا 

من إطارات السيارات 

المستهلكة

الطالء عازل وصديق 

للبيئة وذو فعالية عالية 

في مكافحة الصدأ 

بأنابيب النفط والغاز

ل���ص��ت��خ��ال���ص م���ادة م��ن امل��ط��اط ال�����ص��ن��اع��ي يف 

امل�صتهلكة، وا�صتخدامها يف  ال�صيارات  اإطارات 

عالية يف مكافحة  فعالية  �صنع طالء عازل، ذي 

ال�صداأ باأنابيب النفط والغاز، كما مت ا�صتخدام 

خ�صائ�ص  ذي  ب���ن���اء  ط����وب  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ادة 

العزل  م��واد  على  تتفوق  عالية،  ح��راري  ع��زل 

التقليدية. 

ح�صلت  التقنية  ه��ذه  اأن  اإىل  العقيلي  واأ���ص��ار 

ب���راءات  ب����راءات اخ����رتاع م��ن مكتب   3 ع��ل��ى 

اإثبات  مرحلة  وجت��اوزت  الأمريكي،  الخ��رتاع 

الفكرة والختبارات املعملية، ومت اإن�صاء �رشكة 

قائمة على هذه التقنية، يراأ�صها رائد اأعمال من 

خريجي اجلامعة، وهي حاليًا يف طور الت�صويق.

تتميز  التقنية  اأن  اجل��دوى  درا���ص��ات  واأثبتت 

قيمة  فمتو�صط  ج��دًا،  عالية  اقت�صادية  بقيمة 

بينما  �صعوديًا،  ري��اًل   30 التقليدي  الطالء  لرت 

بجودة  طالء  اإنتاج  من  متكن  اجلديدة  التقنية 

عالية، ت�صل تكلفة اللرت منه اإىل 9 ريالت فقط، 

ُبعد بيئي مهم لالبتكار، لأنه يقوم على  وهناك 

ترمى  التي  ال�صيارات  اإط��ارات  من  ال�صتفادة 

اأ���رشارًا بيئية بالغة، ومت من  وحترق، م�صببة 

ال��ذي  ال�صناعي  امل��ط��اط  ا�صتخال�ص  خاللها 

يتبخر عند ت�صخينه، وكان من غري املمكن اإعادة 

تدويره.

وي���ت���م ح��ال��ي��ًا ال��ن��ق��ا���ص م���ع ����رشك���ة اأرام���ك���و 

على  العملية  الختبارات  اأج��ل  من  ال�صعودية، 

الختبارات  اإمت��ام  وعند  ال�صناعي،  امل�صتوى 

�صيتم احل�صول على اعتماد للمنتج من اأرامكو، 

ليتم ت�صويقه على امل�صتوى العاملي.
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القطاع النفطي 

يتسم بتحديات 

كثيرة والعمل فيه 

يساعد على استغالل 

المهارات الذاتية

أطمح إلى ترك بصمة 

واضحة في مجال 

تعزيز وتطوير األداء 

بالقطاع النفطي

تحديد األولويات 

واألهداف من أهم 

الخطوات لتنظيم 

الوقت بطريقة 

صحيحة

بطاقة تعارف.. من اأنِت؟ وما هو تخ�ص�صك  •

العلمي، وما هي اجلامعة التي تخرجت 

منها؟

الهند�سة  در���س��ت  امل�����س��ع��ل،  م���رمي  ا���س��م��ي 

امليكانيكية بجامعة الكويت.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤدينه؟ •

ميناء  مب�سفاة  ال�سيانة  تخطيط  يف  اأعمل 

لأعمال  بالتخطيط  اأ�سارك  حيث  الأحمدي، 

بالوحدة  للمعدات  القادمة  الدورية  ال�سيانة 

امل�سوؤولة عنها، بالإ�سافة للتن�سيق واملتابعة 

وج�ه

مع جميع الأق�سام املرتبطة بهذه الوحدات.

ما هو �صبب اختيارك العمل يف جمال القطاع  •

النفطي؟

والعمل  كثرية،  بتحديات  يت�سم  قطاع  لأنه 

الذاتية،  املهارات  ا�ستغالل  على  ي�ساعد  فيه 

كما اأن العمل بالقطاع النفطي يرتبط بتطبيق 

التخ�س�ض الدرا�سي.

ما هي روؤيتك ب�صاأن تطوير الذات؟  •

من  ب��اخل��روج  يتم  م��ا  غالباً  ال���ذات  تطوير 

دائرة الرتياح )comfort zone( بتحدي 

يف  ج��دي��د،  ك��ل  ومتابعة  وال��ق��راءة  النف�ض 

الذات.  لتطوير  فر�ض  على  للعثور  حماولة 

والربامج  بالندوات  امل�ساركة  طريق  اأن  كما 

تطوير  يف  اإيجابي  ب�سكل  ي�ساهم  التدريبية 

الذات.

ما هي طموحاتك، وما الذي تودين حتقيقه  •

يف امل�صتقبل؟

اأطمح اإىل ترك ب�سمة وا�سحة يف جمال تعزيز 

المشعل مريم 
اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�ض 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.
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للمراأة  بالن�سبة  و�سعوبتها  الأع��م��ال  من 

كنت  اإنني  القول  اأ�ستطيع  لكن  خ�سو�ساً، 

لتحقيق  كثريًا  �ساندوين  اأهلي  لأن  حمظوظة 

طموحي واحلمد هلل.

ما هي اأهم التحديات التي تواجهينها يف  •

جمال العمل؟ وكيف تتمكنني من التغلب 

عليها؟

كامراأة، ل �سك اأن اإثبات النف�ض يقف يف طليعة 

اأي جمال  التي ل يخلو منها  التحديات،  هذه 

ب�سبب  وذلك  املختلفة،  الأعمال  جمالت  من 

ما  اإذا  جمالنا  يف  العامالت  الن�ساء  عدد  قلة 

قورن بعدد الرجال، لكنني متكنت من التغلب 

على هذا التحدي باملثابرة والجتهاد والعمل 

التطورات  ملواكبة  الدائم  وال�سعي  اجل��اد، 

املت�سارعة يف جمال عملي.

ما هو ال�صوؤال الذي توقعته ومل اأ�صاألك  •

اإياه؟ وما هي الإجابة؟

توقعت اأو بالأحرى اأحببت اأن ت�ساأليني: اأين 

ترين نف�سك بعد 5 �سنوات؟

نف�سي  اأرى  اأن  فاأمتنى  لالإجابة،  وبالن�سبة 

ذاتي،  من  مطورة  مهند�سة  اهلل  ب��اإذن  حينها 

على  وق���ادرة  اأك���رب،  م�سوؤوليات  واأحت��م��ل 

اأكرب  بكفاءة  يل  املوكلة  املهام  مع  التعامل 

ومبوؤهالت اإ�سافية.

ندرك  الذي  النفطي،  بالقطاع  الأداء  وتطوير 

بالدنا،  لقت�ساد  بالن�سبة  اأهميته  جميعاً 

احلال  بطبيعة  ي�سهم  وتطويره  وتعزيزه 

جهد  اأي  اأن  كما  الدولة،  اقت�ساد  تنمية  يف 

يف  ي�سهم  واأن  لبد  كعاملني  جانبنا  من  يبذل 

حتقيق مكانة اأف�سل ل�سركة البرتول الوطنية 

�سناعة  يف  الرائدة  ال�سركات  بني  الكويتية 

التكرير على م�ستوى املنطقة والعامل.

ما هي اأولوياتك يف احلياة؟  •

والعملية  ال�سخ�سية  احلياة  بني  املوازنة 

الأول���وي���ات  وحت��دي��د  ك��ب��ري،  حت���ٍد  يعترب 

الوقت  لتنظيم  اخلطوات  اأهم  من  والأه��داف 

حتقيق  يف  ي�سهم  ما  وهو  �سحيحة،  بطريقة 

الر�سا النف�سي والجتماعي واملهني. 

هل ت�صعرين اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ •

وقت  منذ  يل  بالن�سبة  وا�سحة  الروؤية  كانت 

علمي  تخ�س�ض  لدرا�سة  اجتهت  فقد  مبكر، 

قريب اإىل ميويل، وكان لبد واأن اأعمل يف جمال 

معادلة  عندي  تكتمل  لكي  التخ�س�ض،  هذا 

ال�سعي نحو حتقيق النجاح والإجناز، لذلك 

اأ�ستطيع القول، نعم يف الوقت احلايل يتنا�سب 

عملي مع ميويل واهتماماتي العلمية، واأمتنى 

اأن يظل كذلك يف امل�ستقبل.

اإىل اأي مدى مل�صِت اختالفًا بني طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

الدرا�سة  اأن  حيث  الختالف  بع�ض  يوجد 

والبحث،  النظريات  على  تعتمد  النظرية 

التطبيق  على  تعتمد  العملية  احلياة  بينما 

والإجنازات والرباهني.

فاحلياة  لالآخر،  مكمل  كالهما  الأم��ر  بنهاية 

اأن  كما  العلمي،  التاأهيل  ت�ستوجب  العملية 

العلم لبد واأن ي�سقل باخلربة العملية.

ما هي هواياتك.. وهل حتر�صني على  •

ممار�صتها؟

وال�سفر،  ال��ي��وغ��ا،  ممار�سة  ه��ي  ه��واي��ات��ي 

الأكل  وطبخ  والقراءة،  العطور،  و�سناعة 

الع�سوي النباتي. 

الرغم  فعلى  الهوايات،  لهذه  ممار�ستي  اأم��ا 

اأحياناً  يتيح  ل  قد  ال��ذي  العمل،  �سغط  من 

الوقت الكايف للتفرغ لها، اإل اأنني اأحر�ض على 

ممار�سة هواياتي، وخا�سة اليوغا على الأقل 

مرة بالأ�سبوع.

 هل وجدت مقاومة من الأهل عند ابداء  •

الرغبة يف العمل يف القطاع النفطي؟

فكرة  مقابل  يف  الأ���س��رة  جانب  م��ن  ال���رتدد 

هو  النفطي  ال��ق��ط��اع  يف  بالعمل  الل��ت��ح��اق 

النوعية  ه��ذه  لطبيعة  وذل��ك  متوقع،  اأم��ر 

اليوغا من الريا�صات التي حتر�ص مرمي على ممار�صتها ب�صكل م�صتمر
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هل تعلم؟ 

تم �إجر�ء �أول م�سح جيولوجي في 	 
�لكويت �سنة 1913. 

تم �كت�ساف �لماء في �لعبدلي �سنة 	 
 .1942

تم بناء �أول محطة لتكرير �لمياه 	 
�سنة 1953. 

معل�م�ت ع�مة

نبي �هلل �إ�سماعيل عليه �ل�سالم هو �أول من ركب 	 
�لخيل.

تحفز دموع �لإن�سان عند بكائه �لج�سم على �إفر�ز 	 
مو�د م�سّكنة لالألم، ويتم �إفر�زها من قبل �لمخ. 

مجموع �لبحير�ت �لموجودة في كند� وحدها 	 
يزيد عن عدد �لبحير�ت �لموجودة في دول �لعالم 

مجتمعة.

كلم�ت

�لبيت �لذي يخلو من كتاب هو بيت بال روح.	 

حب �لأم يهب كل �سيء، ول يطمع في �أي �سيء.	 

ليكن ما تكتب من خير يقر�أ، وما تحفظ من خير ما 	 
يكتب .. )�أر�سطو(. 

من الك�يت

تم �فتتاح �لمدر�سة �لمباركية في 1911.	 

تاأ�س�ست �أول مكتبة عامة في �لبالد با�سم 	 
�لمكتبة �لأهلية �سنة 1922.

�أُجريت �أول �نتخابات لختيار �أع�ساء �لمجل�س 	 
�لبلدي �سنة 1943.

�صخ�صي�ت

نيكول�س كوبرنيكو�س 1473-1543، عالم ريا�سيات بولندي وفيل�سوف وقانوني وطبيب. 	 
يعتبر �أول من �ساغ نظرية مركزية �ل�سم�س، وبَين �أن �لأر�س جرمًا يدور في فلكه من خالل 
كتابه »حول دور�ن �لأجر�م �ل�سماوية«، وهو موؤ�س�س علم �لفلك �لحديث، و�أحد �لأ�سخا�س 

�لذين �ساهمو� في نقل �أوروبا �إلى مرحلة �لنه�سة.  قال كوبرنيك�س �أن �لأر�س تدور، و�أنها 
لي�ست مركز �لكون، وعار�س بذلك نظرية بطليمو�س ـ �أر�سطو �لتي ��ستمرت نحو 20 قرنًا.
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�لجوية  • �لقو�ت  قائد  برئا�سة  ع�سكري  يوغ�سالفي  وفد 
�ليوغ�سالفية �لجنر�ل نيكول لكت�س في زيارة لم�سفاة �ل�سعيبة 
في 18 يناير عام 1975 ير�فقهم وفد من �سالح �لطير�ن �لكويتي 

برئا�سة �لعميد مرزوق �لعجيل. 

عبد�لمح�سن  • �أحمد  �لمنتدب  و�لع�سو  �لإد�رة  مجل�س  رئي�س 
على  �أقيم  �لوطنية«،  »�سيافة  د�ر  في  ع�ساء  حفل  �أثناء  �لمطير 
�لبترول �لأ�ستر�لية »�مبول« و�لوفد  ل�سركة  �لعام  �لمدير  �سرف 
�لمر�فق له، بح�سور رئي�س مجل�س �إد�رة �ل�سركة �لكويتية للنفط 

و�لغاز و�لطاقة يو�سف �إبر�هيم �لغانم.   

�لم�سدر: مجلة �لوطنية - عدد يناير 1975
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