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کلمۀ العدد المحتویات
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مكتبة الكويت
الوطنية

إنقاٌذ .. 
بكفاءة

خلود �سعد املطريي

نواكب التطور

املتتبع ملجمل اأن�صطة ال�رشكة، من م�صاريع وبرامج وتطبيقات، 

يلم�ص بو�صوح مدى ما توليه ال�رشكة من اهتمام وعناية خا�صة 

على  كبري  وحر�ص  املتطورة،  احلديثة  بالتكنولوجيا  ومتميزة 

ال�صتعانة بها يف ت�صيري اأعمالها املختلفة.

املجال،  هذا  يف  التجارب  من  حافل  �صجل  الوطنية«  »البرتول  لـ 

ت�صهد به �صل�صلة وا�صعة من املنا�صبات والفعاليات التكنولوجية 

الزميلة  ال�رشكات  جانب  اإىل  بها  ت�صارك  التي  اأو  تنظمها،  التي 

�صمن القطاع النفطي، وهناك اأي�صًا العديد من املبادرات الرائدة 

التي تنفرد بها ال�رشكة.

ومن هذه املبادرات ما يلبث اأن يتحول اإىل ممار�صات مثلى، تعتمد 

تطبيقها موؤ�ص�صات كثرية اأخرى، حملية واإقليمية، بعد اأن تكون 

قد راأت فيها هذه املوؤ�ص�صات ما ي�صهم يف تطوير اأعمالها، ويعّزز 

من تواجدها، ويزيد من ربحية م�صاريعها.

مل تعد مواكبة التكنولوجيا احلديثة هدفًا لل�رشكة، بل اأ�صبحت 

ت�صمل  اأن  تكاد  ملوظفينا،  يومية  وممار�صة  ثقافة  الأمــر  واقع  يف 

خمتلف تفا�صيل الأعمال التي يزاولونها، �صواء امليدانية منها، 

اأو الإدارية.

ول �صك اأن هناك الكثري من التحديات، بل والعقبات التي تعرت�ص 

طريقنا، فالتكنولوجيا احلديثة جمال يتغري على نحو مت�صارع، 

بالأم�ص  اعتمدته  فما  للغاية،  �صاقة  اأحيانًا  معه  املواكبة  ت�صبح 

ظل  يف  اليوم،  لال�صتخدام  منا�صبًا  اأو  قاباًل  يكون  ل  قد  القريب 

تطوير اآليات وبرامج قائمة، اأو ا�صتحداث اأخرى جديدة بالكامل.

�رشكتنا  وجعلت  النجاح،  من  مكنتنا  طريقة،  اإىل  اهتدينا  لكننا 

املناف�صة، بل والتفوق فيها رغم كل  اأجواء  البقاء يف  قادرة على 

ال�صعوبات والتحديات.

اهتمام  دائــرة  �صمن  التكنولوجيا  جعل  يف  جنحنا  لقد  بب�صاطة، 

موظفينا، وجزءًا اأ�صا�صيًا من حياتهم املهنية.
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القطاع  يف  املعلومات  تقنية  دوائ��ر  تتحمل 

النفطي خ�سو�ساً، م�سوؤولية كبرية يف عامل 

اليوم، فهي توؤدي دورًا رئي�سياً فعااًل يف بناء 

اإىل  بدورها  ت��وؤدي  التي  الرقمية،  االأعمال 

والربحية،  واالأمن  وال�سالمة  الكفاءة  رفع 

وهو  وخطورة  اأهمية  اأكرث  دور  اإىل  اإ�سافة 

اال�سطالع بحماية البنية التحتية احليوية 

التهديدات  م��ن  وال��غ��از  النفط  لقطاعي 

مدار  على  ت�ستهدفهما  التي  االإلكرتونية، 

ال�ساعة.

المطيري: نعّول 

عليكم في ترجمة 

األهداف االستراتيجية 

للقطاع النفطي

المجتمع
المعلوماتي

لقاء على مستوى القطاع النفطي

ق�صة الغالف
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املجتمع املعلوماتي يرتجم الأهداف ال�صرتاتيجية ل�رشكات القطاع

املطريي خالل اإلقاء كلمته

العجمي: استراتيجية 

تركز على مبادرات 

وتقنيات لتطوير القدرات 

الخالقة للموظفين

الدعيج: دوائر تقنية 

المعلومات أصبحت 

عنصراً أساسيًا في 

الربحية وخفض النفقات

م�سوؤولية كبرية

غازي  حممد  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  افتتح 

املعلوماتي  للمجتمع  التمهيدي  اللقاء  املطريي 

على  بالتاأكيد  النفطي،  القطاع  م�صتوى  على 

الدور الكبري لدوائر تقنية املعلومات يف القطاع 

من  الــكــبــرية،  م�صوؤولياتها  حتمل  يف  النفطي 

خالل ترجمة الأهداف ال�صرتاتيجية لل�رشكات 

ع�رش  يف  عملي  ــع  واقـ اإىل  والــقــطــاع  النفطية 

الثورة الرقمية والتكنولوجية.

واأ�صاف اإن التعاون الفعال ميكننا من التعامل 

من  وكذلك  اليوم،  تواجهنا  التي  الأحــداث  مع 

النفط  قــطــاع  بعمل  لــالرتــقــاء  اأهــدافــنــا  حتقيق 

ب�صكل  الكويت  واقت�صاد  خا�ص  ب�صكل  والغاز 

عام، من خالل معرفة نقاط القوة التي تتوافر 

بني اأيدينا والرتكيز عليها.

اأن  ندرك جيدًا  »اإننا  التنفيذي:  الرئي�ص  وقال   

هذين  اأداء  حت�صني  اإىل  تهدف  اأعمالنا  جميع 

القطاعني احليويني، وهو ما ي�صب يف م�صلحة 

بدعم  الكويت،  ودولة  الكويتي  النفطي  القطاع 

تقنية  لــدوائــر  العليا  اللجنة  ا�صرتاتيجية  مــن 

املعلومات لعام 2040«.

ح�رش اللقاء عدد من نواب الرئي�ص التنفيذي، 

القطاع  يف  املــعــلــومــات  تقنية  ــر  ــ دوائ ومــــدراء 

يف  املعلومات  تقنية  ــرة  دائـ وموظفي  النفطي 

التعاون  ال�رشكة، متهيدًا لرتتيب حفل انطالق 

بني دوائر تقنية املعلومات يف ال�رشكات التابعة 

للموؤ�ص�صة يف �صهر يناير 2018.

ا�ستقطاب املوهوبني

يف  حموريًا  دورًا  املعلومات  تقنية  دوائــر  تلعب 

حماية البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز من 

اأعمال  اأن طبيعة  الإلكرتونية، حيث  التهديدات 

هذين القطاعني تعتمد ب�صكل كبري على التعاون 

الهدف  لإجنــاز  الواحد  الفريق  بــروح  والعمل 

الإنتاجية،  حت�صني  وهــو  الأ�ــصــمــى،  املــ�ــصــرتك 

وتعزيز العالقات البناءة بني املوظفني.

وكان لبد من الرتكيز على اأهمية �صمان تعاون 

وتقنية  النفطية  الــ�ــرشكــات  بــني  وثيق  داخــلــي 

يف  ــازات  الإجنــ مــن  املــزيــد  لتحقيق  املعلومات، 

متميز،  جمتمع  اإىل  العمل  بيئة  حتويل  اإطـــار 

حقيقي  �صعور  وتعزيز  املوهوبني،  ي�صتقطب 

بــاملــلــكــيــة املــ�ــصــرتكــة بــني املــوظــفــني، مــا يعزز 

ورفــع  الــنــفــقــات،  خف�ص  يف  الفعالة  املــ�ــصــاركــة 

الإنتاجية لتحقيق الأهداف امل�صرتكة لل�رشكات 

النفطية التابعة للموؤ�ص�صة.

هدف م�سرتك

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأكــد  ــار  الإطـ هــذا  ويف 

التعاون  اإن  العجمي،  فهاد  عبداهلل  للم�صاريع 

جمموعة  اأو  �صخ�صان  يعمل  عندما  يح�صل 

م�صرتك  هدف  حتقيق  اأجــل  من  معًا  النا�ص  من 

ونحن  ومهاراتهم.  اأفكارهم  تبادل  خــالل  من 
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عبدالعزيز الدعيج متحدثًا اإىل ح�صور اللقاء

تقنية  دوائــر  بني  �رشاكة  لتاأ�صي�ص  اليوم  هنا 

املعلومات يف �رشكات القطاع النفطي. 

واأ�صاف اإن ا�صرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات 

والتقنيات  املــبــادرات  على  ركــزت   2040 لعام 

احليوية الالزمة للحفاظ على ا�صتمرارية اأعمال 

الــقــدرات  املــعــلــومــات، وتــطــويــر  تقنية  ــر  ــ دوائ

وذلك  جديدة،  تكنولوجيات  واعتماد  اخلالقة، 

واملعايري،  ال�صيا�صات  اأف�صل  و�صع  خالل  من 

وخلق بيئة اإيجابية لزراعة الأفكار يف بيئة عمل 

ي�صودها احلما�ص وال�صتماع من الإدارة العليا، 

ميكن  جديدة  ومبادرات  اأفكار  باأي  والرتحيب 

تنفيذها بنجاح لزيادة الإنتاجية يف مكان العمل، 

فعالية  اأكــر  تعاون  مبادرات  اتخاذ  وت�صجيع 

لر�صالة  ترجمة  املعلومات،  تقنية  دوائر  داخل 

مفادها اأننا معًا اأكر قوة.

ابتكار وقيمة

طالب عبدالعزيز الدعيج احل�صور، بعد اإطالق 

الإلكرتوين،  املعلومات  تقنية  جمتمع  �صفحة 

با�صتخدام  املعلومات  تقنية  دوائــر  موظفي 

اأف�صل  وتبادل  واملدونات،  املناق�صة  منتديات 

املــمــار�ــصــات والـــدرو�ـــص املــ�ــصــتــفــادة. وكــذلــك 

للتعرف  الــوثــائــق  م�صتودع  مــن  ال�ــصــتــفــادة 

والإجــراءات احلالية، وقال:  ال�صيا�صات  على 

واأف�صل  امل�صتفادة  الــدرو�ــص  تكون  »عندما 

ال�صفحة  هذه  على  بالفعل  متاحة  املمار�صات 

اأخــرى؟،  مــرة  تاأملها  اإعــادة  علينا  ملــاذا يجب 

اجلماعي«.  والعمل  التعاون  هو جوهر  وهذا 

خارج  اأكــر  ب�صكل  نفكر  عندما  اأننا  لي�صيف 

املزيد  واإ�صافة  اأكــر،  البتكار  ميكننا  املربع 

من القيمة لعملنا.

ربحية وخف�ض نفقات

املعلومات  تقنية  دوائـــر  دور  يقت�رش  يعد  »مل 

عن�رشًا  اأ�صبحت  اإمنــا  خدمي،  دور  اأداء  على 

ينعك�ص  مما  العمل،  اأداء  حت�صني  يف  اأ�صا�صيًا 

لرفع  النفقات،  يف  وخف�ص  الربحية،  يف  زيــادة 

م�صتوى ال�رشكات النفطية الكويتية اإىل م�صاف 

مدير  بــداأ  العبارات  بهذه  العاملية«  ال�رشكات 

الدعيج  عــبــدالــعــزيــز  املــعــلــومــات  تقنية  ــرة  ــ دائ

كلمته اأمام موظفي القطاع النفطي من الدوائر 

املعنية.

ففي ظل هذه الأجواء التناف�صية املحمومة بني 

ال�رشكات قد يكون الو�صول اإىل العاملية خطوة 

تولدت  منفردة،  �رشكة  على  ال�صعوبة  بالغة 

فكرة اأن يكون هناك رابطة قوية بني ال�رشكات 

املعلومات،  تقنية  جمــال  يف  الكويتية  النفطية 

ترجمة األهداف 

االستراتيجية للقطاع 

النفطي إلى واقع 

عملي في عصر 

الثورة الرقمية 

ال  التعاون الفعَّ

يمكننا من التعامل 

مع األحداث ومن 

تحقيق أهدافنا
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تلعب دوائر تقنية املعلومات يف القطاع النفطي دورًا هامًا واأ�صا�صيًا

عبداهلل فّهاد العجمي

بحيث يتم تبادل املعلومات والرامج للو�صول 

مب�صتوى  يليق  ــادي  ــ وري متقدم  م�صتوى  اإىل 

الطموحات.

وحري بالقول اإن اللقاء التمهيدي الذي ح�رشه 

نــحــو 350 مــوظــفــًا مــن خمــتــلــف مــوؤ�ــصــ�ــصــات 

القطاع النفطي كان منا�صبة مهمة جدًا للرتتيب 

لإقامة احلفل الكبري لالنطالقة الفعلية للتعاون 

على  املعلومات  تقنية  دوائـــر  بــني  املعلوماتي 

م�صتوى القطاع يف يناير املقبل.

العمل اجلماعي

الفريق  بــروح  العمل  اإن  قائاًل  الدعيج  وتابع 

ي�صاهم يف جميع الإجنازات الكرى التي حتدث 

يف عاملنا، بدءًا من ع�رش الأهرامات و�صوًل اإىل 

باأهمية  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا  احلايل،  ع�رشنا 

الع�رش  يف  الأعمال  تعزز  التي  املعلومات  تقنية 

احلديث.

واأو�صح اأن اللقاء التمهيدي كان فر�صة لإعادة 

والتعاون  اجلماعي،  العمل  اأهمية  على  التاأكيد 

للموظفني  ــة  الجــتــمــاعــي الــتــنــ�ــصــئــة  ــوفـــري  وتـ

واملهارات والعادات الالزمة للم�صاركة يف ثقافة 

اجلماعي  بالعمل  لالهتمام  ودفعهم  ال�رشكات، 

العوامل  وهــذه  املعلومات،  وتقا�صم  وعــاداتــه 

التجارية،  الأعمال  لنجاح  جــدًا  مهمة  جمتمعة 

لإحــداث  احلثيثة  امل�صاعي  وراء  تقف  والــتــي 

تفاعل هادف �صمن دوائر تقنية املعلومات.

البنية التحتية

اإن اأف�صل التطبيقات يف جمال تقنية املعلومات 

والبنية التحتية وحدها ل ميكن اأن توؤدي اإىل 

بدوائر  املنوطة  الأعــمــال  يف  كاملة  اإجنـــازات 

املخت�صون  يتعاون  مــامل  املــعــلــومــات،  تقنية 

لتقنية  التحتية  البنية  لتوحيد  معًا،  ويعملون 

النفطية،  الــ�ــرشكــات  جــمــيــع  يف  املــعــلــومــات 

�صفحة  لإن�صاء  الأ�صا�صي  الدافع  كــان  وهــذا 

لتعزيز  املعنية،  بالدوائر  خا�صة  الكرتونية 

التعاون بني ال�رشكات النفطية يف مكان العمل، 

وذلك عر عدة عوامل ومنها:

من  • املعلومات  حمــتــوى  م�صاركة  ت�صهيل 

ــوي على  خـــالل �ــصــفــحــة الــكــرتونــيــة حتــت

والفيديو  واملــعــار�ــص  والتعاميم  الأخــبــار 

وتوثيق  واملـــدونـــات،  النقا�ص  ومنتديات 

اأف�صل املمار�صات وال�صرتاتيجيات ودليل 

املوظف عر ال�رشكات النفطية.. الخ.

املعلومات  • تقنية  �صهادات  نــادي  تاأ�صي�ص 

الذين  املقاولني،  وكذلك  املوظفني  ملكافاأة 

حققوا اإجنازات يف هذا املجال. 

لل�رشكات  • تفاعلية  نقا�صية  جل�صات  عقد 

النفطية.

برنامج »لقاء اجلانب الآخر«، والذي يقوم  •

مع موظفني  مقابالت ق�صرية  اإجــراء  على 

ال�صوء  ي�صلطون  امل�صتويات  خمتلف  من 

على اإجنازاتهم ومواهبهم.
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قمة » هانيويل   «
عقدت برعاية »البترول الوطنية«

أنشطة التحول 

الرقمي إحدى أولويات 

استراتيجية الكويت 

2030 في مجال 
النفط والغاز

�ص�ؤون نفطية

رفع كفاءة العمليات الت�سغيلية، حتقيق الربحية، خف�ض النفقات، 

االرتقاء بكفاءة العاملني، تاأهيلهم مل�سايرة الثورة التكنولوجية.

جميع ما �سبق يجعل ال�سركات واملوؤ�س�سات التي تطمح اإىل احتالل 

دائم  �سباق  حال  يف  بالفعل،  حتتلها  التي  تلك  اأو  الريادة،  موقع 

اأر�ض  مع الزمن لرت�سيخ هذه امل�سطلحات، وجلعلها حقيقة على 

جمايل  يف  العاملة  وخ�سو�ساً  ال�سركات  على  يحتم  وهذا  الواقع، 

لتحقيق  دائمتني  ومتابعة  بحث  حالة  يف  البقاء  والغاز  النفط 

خططها اال�سرتاتيجية.
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قمة هانيويل للتكنولوجيا اأقيمت لأول مرة يف الكويت برعاية »البرتول الوطنية«

الديحاني: اعتماد 

تقنيات تدعم الرؤية 

طويلة األمد للمؤسسة 

والشركات التابعة

المشاركة في هذه 

الفعالية الرائدة تسهم 

في بلورة استراتيجية 

“البترول الوطنية” 

البرتول الوطنية

حتت  هانيويل،  �رشكة  نظمت  ال�صدد،  هــذا  يف 

قمة  الكويتية،  الوطنية  البرتول  �رشكة  رعاية 

»هانيويل للتكنولوجيا« حتت عنوان »املحطات 

املوظفني  بكفاءة  ترتقي  هانيويل  من  املت�صلة 

والعمليات الت�صغيلية يف قطاع الطاقة الكويتي«، 

مب�صاركة  الكويت،  دولة  يف  الأوىل  للمرة  وذلك 

والــغــاز،  النفط  قطاعي  يف  العاملني  مــن  نخبة 

ملناق�صة التوجهات والتحديات امل�صتقبلية.  

ــة احلـــدث  ومبـــا يــتــ�ــصــق ويــتــنــا�ــصــب مـــع اأهــمــي

التنفيذي مل�صفاة  الرئي�ص  اأكد نائب  واملنا�صبة، 

القمة  افتتاح  يف  الديحاين  فهد  الأحمدي  ميناء 

لإجنــاز  �صعت  لطاملا  الوطنية«  ــبــرتول  »ال اأن 

خالل  مــن  ــدى،  املـ بعيدة  خطط  وفــق  اأعمالها 

تطبيق اأحدث التقنيات العاملية لتحقيق الربحية 

اأن  مــوؤكــدًا  التناف�ص،  على  واملــقــدرة  العالية، 

بلورة  يف  �صت�صهم  القمة  فعاليات  يف  امل�صاركة 

ا�صرتاتيجية ال�رشكة بنجاح.

 تقنيات ذكية

التقنيات  اعتماد  نحو  التوجه  اأن  واأو�ــصــح 

الــروؤيــة  يدعم  الطاقة،  قطاع  يف  ذكــاء  الأكـــر 

الكويتية  الـــبـــرتول  ملــوؤ�ــصــ�ــصــة  الأمــــد  طــويــلــة 

حتويل  يخ�ص  فيما  لها،  التابعة  وال�رشكات 

لل�صناعات  عــاملــي  مــركــٍز  اإىل  الــكــويــت  ــة  دولـ

يتم  القمة  هــذه  خــالل  ومــن  البرتوكيماوية، 

املت�صلة  املحطات  اأهمية  على  ال�صوء  ت�صليط 

يف  ال�صناعية«  الأ�صياء  »اإنرتنت  وتكنولوجيا 

دعم التنمية امل�صتقبلية للعاملني وقطاع الطاقة 

داخل الكويت.

ويف وقت ت�صري فيه التوقعات اإىل دور حموري 

�صتوؤديه اأن�صطة التحول الرقمي لتعزيز القيمة 

اإحدى  بدورها  والتي متثل  للقطاع،  امل�صتقبلية 

ا�صرتاتيجية  ــداف  لأهــ الرئي�صية  الأولـــويـــات 

ي�صكل  والغاز،  النفط  جمال  يف   2030 الكويت 

املت�صلة  املحطات  نحو  املتنامي  التوجه  هــذا 

حمور الرتكيز الأ�صا�صي يف ال�صعي اإىل حتقيق 

يف  الوطنية  للتنمية   2035 عــام  خطة  اأهـــداف 

دولة الكويت.

التحول الرقمي

يف  الرقمي  التحول  عملية  دفع  جهود  وتندرج 

منطقة  ت�صمل  اأو�صع  �صورة  اإطــار  يف  الكويت 

ال�رشق الأو�صط، التي ت�صهد تو�صعًا ملحوظًا يف 

الأ�صواق الرقمية مبعدل منو �صنوي مركب يبلغ 

اأن  احتمال  اإىل  التقديرات  املئة، وت�صري  12 يف 
ت�صاهم هذه الأن�صطة بحوايل 820 مليار دولر 

الإقليمي  الإجــمــايل  املحلي  الناجت  من  اأمريكي 

بحلول عام 2020. 

اعتماد  تــنــامــي  الــدرا�ــصــات  بع�ص  واأظـــهـــرت 

مع  بالتزامن  الطاقة  قطاع  يف  الرقمية  احللول 

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  على  الإنفاق  منو 

ال�رشق  منطقة  يف  والــغــاز  النفط  قطاع  �صمن 

1.66 مليار دولر اأمريكي  الأو�صط اإىل حوايل 

خالل العام املا�صي.

2000 م�سروع
ــيــويــل« بــتــاريــخ حــافــل يف دعــم  وحتــظــى »هــان

خمتلف القطاعات يف الكويت، مبا يف ذلك قطاع 

التقنيات  اأحــدث  تقدمي  عر  البرتوكيماويات، 

ومبادرات  الفاعلة،  الأعمال  وحلول  الــرائــدة، 

 50 الـ  مدى  وعلى  املهني،  والتطوير  التدريب 

 2000 اأكر من  عامًا املا�صية، �صلمت ال�رشكة 

م�رشوع، لأكر من 165 عمياًل لها يف الكويت، 

كما ت�صارك حاليًا بفعالية يف دعم تطوير العديد 

النفط،  وم�صايف  واملطارات،  امل�صت�صفيات،  من 

والفنادق، واملن�صاآت التعليمية.

�سريك موثوق 

»هانيويل«  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وكــان 
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الصقر: “هانيويل” 

من أوائل الشركات 

العالمية التي دخلت 

السوق المحلية

كلمة  يف  اأكــد  ال�صقر،  جا�صم  حممد  الــكــويــت، 

هذه  بـــاأن  يفخر  اأنـــه  القمة  اأعــمــال  بها  افتتح 

اإىل  هــامــة  م�صاريع  جلب  مــن  مكنت  الــ�ــرشاكــة 

والطريان  والغاز  النفط  م�صتوى  على  الكويت 

بالتعاون  والتعليم،  ال�صحية  والرعاية  والبناء 

مع القطاعني العام واخلا�ص.

اإىل  الكويت  لنقل   ،2035 روؤية  وبالتوازي مع 

�صناعة  اأن  اإىل  ال�صقر  اأ�صار  مزدهر،  اقت�صاد 

النفط والغاز كان لها الأثر الإيجابي والنوعي 

يف ذلك، لفتًا اإىل اأن »هانيويل« تعتر من اأوائل 

التي  الــكــرى  العاملية  التكنولوجيا  �ــرشكــات 

دخلت ال�صوق املحلية يف بدايات ال�صتينيات.

نقلة نوعية

ــكــويــت  ــل« يف ال ــويـ ــيـ ــانـ ــد رئـــيـــ�ـــص »هـ ــ ــ كـــمـــا اأك

اأن  بومرتي،  جورج  ولبنان  والأردن  والعراق 

التكنولوجيا الرقمية ت�صهم باإحداث نقلة نوعية 

الكويت،  الأعــمــال داخـــل  ــة  مــزاول اأ�ــصــلــوب  يف 

و»نحن  والــغــاز،  النفط  قطاعي  يف  خ�صو�صًا 

لتعزيز  التحول  لهذا  لالن�صمام  متحم�صون 

كفاءة العمليات الت�صغيلية«. 

الكويت  يف  ح�صورها  اإىل  بالنظر  اأنــه  واأ�صاف 

»هانيويل«  تتمتع  قــرن،  ن�صف  من  اأكــر  منذ 

دور  اأداء  مــن  مكنتها  النظري  منقطعة  بخرة 

اأهم م�صاريع النفط  اأ�صا�صي يف تطوير عدد من 

اإىل  قــدمــًا  نتطلع  »ونــحــن  الـــبـــالد،  يف  والـــغـــاز 

موا�صلة دعم القطاعات القت�صادية املحلية مبا 

روؤية  حتقيق  اإىل  الرامية  امل�صاعي  مع  ين�صجم 

الكويت 2035«.

اأحدث االبتكارات 

متكاملة  القمة جمموعة  »هانيويل« خالل  عر�صت 

ال�صناعية  الأ�صياء  اإنرتنت  تكنولوجيا  حلول  من 

عنا�رش  اإطــار  يف  تندرج  التي  والآمــنــة،  اجلــاهــزة 

تقنيات  اأرقـــى  جــانــب  اإىل  ال�صناعية،  الإنــرتنــت 

املتخ�ص�صة  القمة  واأتــاحــت  املت�صلة،  املحطات 

ــدث  ــى اأحــ بــالــتــكــنــولــوجــيــا فــر�ــصــة الطـــــالع عــل

البتكارات املتعلقة بقطاع النفط والغاز مبا يف ذلك:

يندرج  • املــوثــوقــة«،  العمليات  »ا�صت�صاري 

ــول »املــ�ــصــنــع املــتــ�ــصــل« من  ــار حــل ــ يف اإطـ

عمليات  منـــاذج  اإىل  وي�صتند  »هــانــيــويــل«، 

للمراقبة  بـــي«  اأو  ــو  ي »هــانــيــويــل  �ــرشكــة 

الأعطال،  عن  املبكر  والك�صف  امل�صتمرة، 

اأن  واحلد من امل�صاكل املتعلقة بالأداء قبل 

ترتتب عليها تكاليف باهظة.

الذي  • لل�صيانة«،  التدريبي  املحاكاة  »نظام 

يقدم حاًل تو�صيحيًا يتيح للجيل القادم من 

تقنيات  اإىل  ي�صتند  عمليًا  تدريبًا  املوظفني 

الواقع املختلط، والتي من �صاأنها الرتقاء 

باملهارات وتقلي�ص مدة التدريب النظري.

التحكم  • لأنظمة  ــكــرتوين  الإل الأمـــن  »حــل   

الإلكرتوين يف ال�رشكات«، وهو يدمج من�صة 

 ICS( »الإلكرتوين ال�صناعي  الأمن  »درع 

املخاطر«  »اإدارة  حل  مع   )ShieldTM
من  الإلكرتوين  الأمــن  تقنيات  من  وغريها 

اأف�صل  مبجموعها  توفر  التي  »هانيويل«، 

حلول الأمن الإلكرتوين للعديد من مزودي 

ومبا  متعددة،  مواقع  و�صمن  اخلــدمــات، 

يواكب جميع احتياجات العمالء.

الديحاين: »البرتول الوطنية« تنجز اأعمالها وفق خطط مدرو�صة وبعيدة املدى
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مرافق ا�سترياد الغاز

ال�رشكة  يف  امل�صال  والغاز  للبرتوكيماويات  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 

من  توقع  اجليماز،  اأحمد  املتكاملة  البرتولية  لل�صناعات  الكويتية 

جانبه، النتهاء من املرحلة الأوىل من مرافق ا�صترياد الغاز امل�صال يف 

منطقة الزور خالل �صبتمر 2020، على اأن ت�صتكمل املرحلة الثانية يف 

فراير 2021.

واأ�صار اإىل اأن حجم الإجناز يف م�رشوع »مرافق الغاز امل�صال« و�صل اإىل 

18 يف املئة، وال�رشكة ما�صية يف تنفيذ امل�رشوع على قدم و�صاق باعتباره 
من امل�صاريع الفريدة يف املنطقة لناحية احلجم وال�صعة ال�صتيعابية.

ريادة تكنولوجية

متعدد  والت�صنيع  التكنولوجيا  جمــال  يف  رائـــدة  �رشكة  »هانيويل«  تعتر 

 ،»100 املدرجة على قائمة »فورت�صن  ال�رشكات  املجالت، وهي واحدة من 

وهي تقدم لعمالئها يف خمتلف اأنحاء العامل جمموعة من احللول املتخ�ص�صة، 

تقنيات  اإىل جانب  النقل،  الف�صاء وخدمات  تت�صمن منتجات وخدمات  التي 

التحكم لالأبنية واملنازل والقطاعات ال�صناعية واملواد عالية الأداء.

كما ت�صمل تقنياتها وخدماتها خمتلف املجالت، مثل الطائرات وال�صيارات 

واملنازل والأبنية وامل�صانع و�صال�صل التوريد والعاملني، لتتيح توا�صاًل بني 

هذه املجالت، يقود اإىل م�صتقبل اأذكى واأكر اأمانًا وا�صتدامة. 

الإلــكــرتوين«،  • لــالأمــن  الأمـــان  اإدارة  »حــل 

ويوفر من�صة مبتكرة وحائزة على �صهادة 

»م�صتوى كمالية ال�صالمة« )SIL( اإذ ميكن 

تكوينه ب�صهولة ملواكبة تطبيقات »م�صتوى 

و»م�صتوى   ،)SIL2(  »2 ال�صالمة  كمالية 

كمالية ال�صالمة SIL3( »3( �صمن املن�صاأة 

الت�صغيل  اأنــظــمــة  مــن  بــــدءًا  الــ�ــصــنــاعــيــة، 

اإىل  و�صوًل  ال�صغرية،  ال�صناعية  للمرافق 

املن�صاآت ال�صناعية ال�صخمة.

بال�صبكات  • للتحكم  اإكــ�ــصــبــرييــون  »حـــل 

توظيف  للعمالء  الــقــدرة  ويتيح  املحلية«، 

ا�صت�صعار مو�صع  اأجهزة  يف  ا�صتثماراتهم 

العليا  امليتة  النقطة   )TPS( الخــتــنــاق 

الت�صغيل  عمليات  لرتقية  كقاعدة   )TDC(

�صل�ص  تكامل  حتقيق  اإىل  و�صوًل  املوؤمتت، 

للعمليات  اإك�صبرييون  »نــظــام  مــع  ــن  واآمـ

املعرفية«.

القابل  • املنطقي  للتحكم  اإيدج  كنرتول  »حل 

دمج  تكاليف  خف�ص  يتيح  وهو  للرجمة«، 

عمليات امل�صانع الفرعية بدرجة كبرية عند 

عن  ف�صاًل  »اإك�صبرييون«،  نظام  مع  دجمه 

اأمناط  خالل  من  الأعطال  خماطر  تقلي�ص 

الدعم املوحد، وتقليل املخاطر الإلكرتونية 

عـــر تــقــنــيــات الأمـــــن الإلــــكــــرتوين، الــتــي 

الإجمالية  التكاليف  وخف�ص  يت�صمنها، 

حياة  دورة  اإطـــالـــة  ــالل  خـ مــن  ــالأ�ــصــول  ل

الأنظمة.

عالقة ا�سرتاتيجية 

الأمريكي  ال�صفري  نائبة  اأ�ــصــارت  جانبها،  من 

يف  عملت  هانيويل  �ــرشكــة  اإن  فيتز،  باتريكا 

الكويت منذ اأكر من ن�صف قرن، وذلك ي�صكل 

القوية وال�صرتاتيجية بني  للعالقة  رائعًا  مثاًل 

البلدين.

ولديها  مبتكرة  »هانيويل«  تقنيات  اإن  واأ�صافت 

يف  والتطوير  النمو  دعم  على  امل�صاعدة  يف  خرة 

 2000 اأكـــر مــن  اأكملت  الــطــويــل، وقــد  ــل  الأجـ

م�رشوع يف الكويت.

قدوم  لكيفية  رائعًا  مثاًل  الكويت  جتربة  وتعتر 

الــ�ــرشكــات الأمـــريكـــيـــة وتـــقـــدمي تــقــنــيــة جــديــدة 

لفتة  للبلدين،  متميزة  فائدة  اإىل  اأدت  ووظائف 

يف  تــواجــدت  الأمــريكــيــة  النفط  �ــرشكــات  اأن  اإىل 

القرن  ثالثينيات  النفط يف  اكت�صاف  منذ  الكويت 

املا�صي.

ا�صتثمارات  الــكــويــت  لــدى  اأن  فيتز  وذكـــرت 

يف  ون�صتمر  اأي�صًا،  املتحدة  الوليات  يف  بــارزة 

الكويتية، و�رشكات  ال�صتثمار  العمل مع هيئة 

ال�صتثمار الكويتية، من اأجل حت�صني الأن�صطة 

ال�صتثمارية.

وقد وقعت الكويت مع الوليات املتحدة موؤخرًا 

التعليمية،  الـــروابـــط  لتح�صني  تــفــاهــم  مــذكــرة 

يدر�صون  الذين  الكويتيني  الطلبة  عــدد  وزيــادة 

املوؤ�ص�صات  بني  واملبادلت  املتحدة،  الوليات  يف 

الأكادميية الأمريكية والكويتية.

بومتري: نحن 

متحمسون لالنضمام 

لهذا التحول لتعزيز 

كفاءة العمليات 

التشغيلية 

فيتز: تجربة الكويت 

مثال رائع لتعاون 

أميركي كويتي أدى 

إلى فوائد متميزة 

للبلدين
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يعد م�سروع خط الغاز اخلام�ض من امل�ساريع احليوية وال�سخمة بالن�سبة لل�سركة، وهو عبارة عن بناء وحدة جديدة يف 

م�سفاة ميناء االأحمدي ملعاجلة الغاز الطبيعي املنتج من احلقول التابعة ل�سركة نفط الكويت، وتبلغ قيمته االإجمالية 433 

مليون دينار. وتقع هذه الوحدة اجلديدة جنوب م�سفاة ميناء االأحمدي، بجوار وحدة اإ�سالة الغاز الرابعة، ويتمثل مقاول 

ميناء  مب�سفاة  الغاز  الإ�سالة  وحدات  اأربع  لديها  ال�سركة  اأن  ويذكر  االإ�سبانية.  رونيدا�ض«  »تكنيكا�ض  �سركة  يف  امل�سروع 

األف برميل من املكثفات،  2320 مليون قدم مكعب قيا�سي من الغاز و226  ب�  االأحمدي، تقدر طاقتها االإنتاجية االإجمالية 

األف  و332  الغاز  من  قيا�سي  مكعب  قدم  مليون   3125 اخلام�سة  الوحدة  ت�سغيل  بعد  لل�سركة  االإجمالية  القدرة  لت�سبح 

برميل من املكثفات. ويعد امل�سروع اأي�ساً جزءًا من اخلطة التنموية للكويت، خا�سة مع تزايد اإنتاج الغاز يف الكويت حالياً، 

واملتوقع اأن يزيد ب�سورة اأكرب م�ستقباًل، وجتري االأعمال التنفيذية للم�سروع على قدم و�ساق، حتى يتم االنتهاء منه ح�سب 

اإ�سماعيل لت�سليط ال�سوء على ما مت  2 خليل  اجلدول الزمني املتفق عليه. »جملة الوطنية« التقت مدير دائرة امل�ساريع 

اإجنازه من اأعمال امل�سروع، فكان احلوار التايل:

م�صاريع

خط الغاز الخامس
مشروع حيوي ضخم
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مدير دائرة امل�صاريع 2 خليل ا�صماعيل

منتجات مربحة

بداية، اإىل اأي مدى يحقق امل�رشوع اأهداف  •

ال�رشكة؟

وحدات اإ�سالة الغاز وما تنتجه من م�ستقات 

غازية هي من اأربح املنتجات لل�سركة، ولذلك 

اخلام�سة  الغاز  اإ�سالة  وح��دة  ت�سغيل  ف��اإن 

يتوافق مع خطة ال�سركة للتو�سع يف امل�ستقات 

املربحة واملتوافقة مع طلب ال�سوق العاملية، 

الغاز  اإنتاج  يف  املتوقعة  الزيادة  مع  خا�سة 

من حقول الكويت النفطية، باالإ�سافة اإىل قدم 

الغاز الثالث االأ�سلية ن�سبياً،  اإ�سالة  وحدات 

ي�ساهم يف توفري  امل�سروع  اأن هذا  اإىل  اإ�سافة 

فر�ض عمل للعمالة الوطنية.

جدول زمني

اإىل اأين و�صلت الأعمال التنفيذية مل�رشوع  •

خط الغاز اخلام�ص؟ وهل يجري العمل وفق 

اجلدول الزمني للم�رشوع؟

بالن�سبة للخطة ال�ساملة لتنفيذ امل�سروع، فنحن 

حققنا  حيث   %7 بن�سبة  اخلطة  عن  متقدمون 

63% مقابل 56%، اأما بالن�سبة ملرحلة الهند�سة 

ن�سبة  فتبلغ   ،)EPC( والت�سييد  وال��ت��وري��د 

�سمن  من  وهي   ،)%54.7( املحققة  االإجن��از 

اخلطتني املتقدمة واملتاأخرة لهذه املرحلة.

تفا�سيل االإجناز

هل ميكن اأن تعطينا �صورة تف�صيلية ملا مت  •

اإجنازه من اأعمال وفق امل�رشوع، وما هي 

الأعمال املتبقية؟

بالن�سبة للت�ساميم الهند�سية، فقد انتهينا من 

90% من اأعمالها، ويجري العمل لالنتهاء من 
النهائية  الت�ساميم  واإ�سدار  املرحلة،  هذه 

معدات  لتوريد  وبالن�سبة  وق��ت.  ب��اأ���س��رع 

ال�سراء،  اأوامر  كل  اإ�سدار  مت  فقد  امل�سروع، 

وقد بداأنا فعلياً با�ستالم العديد من املعدات، 

واأربع حزم غاليات،  الباردة،  املبادالت  مثل 

واأعداد  �سواغط،  واأربع  االأوعية  من  وعدد 

احلديدية.  وحامالتها  االأنابيب  من  كبرية 

مع  امل��ع��دات  غالبية  ا�ستالم  املتوقع  وم��ن 

نهاية ال�سنة احلالية، اأما عن الت�سييد، فقد مت 

االنتهاء من جتهيز اأر�ض امل�سروع بعد اإزالة 

االأتربة،  من  مربع  مرت  األف   900 يقارب  ما 

للمعدات،  اخلر�سانية  القواعد  �سب  وج��اٍر 

املبادالت  مثل  منها،  عدد  تركيب  مت  والتي 

الباردة، وحزم الغاليات االأربع ال�سخمة. كما 

جتري اأي�سا عملية ت�سييد حامالت االأنابيب، 

ومت كل ذلك بدون حوادث اأو اإ�سابات، حيث 

حقق مقاول امل�سروع ما يقارب اأربعة ماليني 

�ساعة عمل دون اإ�سابات.

تكنولوجيا متفوقة

ما اأهم ما ي�صمله امل�رشوع من نظم  •

وتكنولوجيا تعد اإ�صافة ل�رشكة البرتول 

الوطنية؟ وما مردود ذلك على الأداء وعملية 

الإنتاج؟

إسماعيل: تشغيل 

الوحدة الجديدة 

يتوافق مع خطة 

الشركة للتوسع في 

المشتقات المربحة
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م�رشوع خط الغاز اخلام�ص من امل�صاريع احليوية الهامة بالن�صبة لل�رشكة

اأكرث  من  امل�سروع  يف  التحكم  اأنظمة  تعترب 

بعملها  تقوم  حيث  بالعامل،  تطورًا  االأنظمة 

اأقل  وبتكلفة  اأقل،  م�ساحة  �سغل  مع  املطلوب 

زيت  معاجلة  وحدة  اإ�سافة  متت  كما  اأي�ساً. 

الغاز  اإ�سالة  وح��دة  �ستخدم  والتي  الوقود، 

اأي�ساً، وذلك الإنتاج زيت وقود نظيف  الرابعة 

بعد  للبيئة،  العامة  الهيئة  ملوا�سفات  مطابق 

تقليل ن�سبة غاز كربيتيد الهيدروجني ال�سام من 

50 جزء يف املليون  اإىل  2400 جزء يف املليون 
فقط كحد اأق�سى، مبا يتوافق مع روؤية ال�سركة 

يف رفع م�ستوى ال�سالمة يف كل اأعمالها. وكذلك 

متت اإ�سافة نظام لتخزين الديزل امل�ستخدم يف 

ت�سغيل التوربينات، والذي �سيزيد من م�ستوى 

اعتمادية الوحدة وا�ستمراريتها باالإنتاج.

قطاع خا�ض

ما هي تكلفة امل�رشوع حتى الآن، وهل ت�صري  •

وفق امليزانية املقدرة؟

تكلفة امل�سروع حتى نهاية اأغ�سط�ض 2017 

من  وهي  كويتي،  دينار  مليون   140 بلغت 

جهود  وه��ن��اك  امل��ق��درة،  امليزانية  �سمن 

ال�سنة  الهدف املقدر يف هذه  حثيثة لتحقيق 

املالية.

م�ساركة قوية

ما هي ن�صبة م�صاركة القطاع اخلا�ص يف  •

امل�رشوع، وما طبيعة هذه امل�صاركة؟ 

للقطاع اخلا�ض ن�سيب يبلغ 20% على االأقل 

من القيمة االإجمالية للم�سروع ح�سب العقد، 

توريد  يف  م�ساركة  حملية  �سركات  وهناك 

الت�سييد  اأعمال  كل  اأن  كما  املعدات،  بع�ض 

حملية،  ت�سييد  ل�سركات  بالباطن  منحت 

وبذلك يكون للقطاع اخلا�ض م�ساركة قوية يف 

امل�سروع.

مواجهة التحديات

ما هي اأبرز التحديات التي واجهت مراحل  •

التنفيذ ال�صابقة؟ وكيف مت التغلب عليها؟ 

امل�سروع  تنفيذ  واجهت  حتديات  عدة  هناك 

كان  اأب��رزه��ا  ول��ك��ن  ال�سابقة،  امل��راح��ل  يف 

ت�سغيل  لعملية  الالزمة  التربيد  مياه  توفري 

على  امل�سوؤولية  هذه  تقع  حيث  ال��وح��دات، 

م�سايف  تغذي  التي  لل�سناعة،  العامة  الهيئة 

توافق  لعدم  ون��ظ��رًا  امل��ي��اه.  بهذه  ال�سركة 

مع  ه��ذه  التربيد  مياه  لتوفري  الهيئة  خطة 

خطة الت�سغيل، وبعد مفاو�سات مطولة، فقد 

الهيئة،  مع  اتفاقية  بتوقيع  ال�سركة  جنحت 

مقاول  مع  بالتعاقد  مبوجبها  ال�سركة  تقوم 

عن  بالنيابة  اخلام�سة  الغاز  اإ�سالة  وح��دة 

اأربع  وتركيب  توريد  م�سروع  لتنفيذ  الهيئة 

والالزمة  ملحقاتها،  مع  جديدة  م�سخات 

لتوفري مياه التربيد للوحدات، �سماناً ل�سرعة 

خطة  م��ع  ليتوافق  امل�����س��روع  ه��ذا  اإجن���از 

الت�سغيل.

درو�ض م�ستفادة

ما هي مميزات وحدة اإ�صالة الغاز اخلام�صة  •

عن بقية وحدات اإ�صالة الغاز الأربع؟ 

يف  اأخذنا  اخلام�سة  الغاز  اإ�سالة  وح��دة  يف 

ت�سميم  من  امل�ستفادة  ال��درو���ض  االعتبار 

مبا  الرابعة  الغاز  اإ�سالة  وح��دة  وت�سغيل 

واجهتنا عدة تحديات 

أبرزها كان توفير مياه 

التبريد الالزمة لعملية 

تشغيل الوحدات

ستضيف وحدة إسالة 

الغاز الخامسة 805 

مليون قدم مكعب 

قياسي من الغاز
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ال�سناعية  ال��ك��ف��اءة  م�ستوى  م��ن  �سيزيد 

للوحدة. هذا اإىل جانب اإ�سافة وحدة معاجلة 

زيت الوقود ونظام تخزين الديزل كما ذكرنا 

اإ�سالة  وحدات  عن  اأما  ال�سابق.  اجلواب  يف 

التكنولوجيا  ف��اإن  االأ�سلية،  الثالث  الغاز 

امل�����س��ت��خ��دم��ة ف��ي��ه��ا ق��دمي��ة وخم��ت��ل��ف��ة عن 

ت�ستخدم  التي  واخلام�سة  الرابعة  الوحدتني 

الغازية،  امل�ستقات  اإنتاج  يف  جديدة  طرقاً 

الغازات  بع�ض  ا�سرتداد  يف  اأف�سل  وبكفاءة 

مثل االإيثني.

القدرة االإنتاجية

كيف �صتكون القدرة الإنتاجية الإجمالية  •

من الغاز بعد اإمتام تنفيذ امل�رشوع، 

واخلطة لكيفية ا�صتخدام هذه الطاقة 

النتاجية؟

�ست�سيف وحدة اإ�سالة الغاز اخلام�سة 805 

مليون قدم مكعب قيا�سي من الغاز، لت�سبح 

3125، كما  الغاز  القدرة االإجمالية مل�سنع 

املكثفات  من  برميل  اآالف   106 �ست�سيف 

لت�سبح القدرة االإجمالية 332. ويف الغالب 

باالأ�سواق  والبيوتني  الربوبني  غازا  يباع 

ل�سركة  امليثني  غ��از  يباع  بينما  العاملية، 

الكهرباء  ملحطات  الوقود  وغاز  »اإيكويت« 

املحلية.

حتقيق التكامل

ما مدى الرتابط والتكامل بني الوحدة  •

اخلام�صة وبقية وحدات اإ�صالة الغاز 

بال�رشكة؟

وحدة  مع  اخلطوط  ببع�ض  مت�سلة  الوحدة 

يتعلق  فيما  خا�سة  الرابعة،  الغاز  اإ�سالة 

الوقود، ونظام تخزين  بوحدة معاجلة زيت 

االإن��ت��اج.  يف  اأف�سل  تكامل  لتحقيق  ال��دي��زل 

ا�سرتداد  بوحدة  مرتبطة  الوحدة  اأن  كما 

جزئي،  ب�سكل  اأخرى  ووحدات  االإيثني،  غاز 

من  اال�ستفادة  يف  التكامل  حتقيق  ل�سمان 

بع�ض املنتجات وت�سريف منتجات اأخرى.

موعد الت�سغيل

متى تتوقع النتهاء من امل�رشوع وبدء  •

عمليات الت�صغيل الفعلي؟

وبدء  االبتدائي،  الت�سليم  فاإن  العقد  ح�سب 

عام  مطلع  يف  �ستكون  الت�سغيل،  عمليات 

يف  النهائي  الت�سليم  يكون  اأن  على   2019
منت�سف اإبريل من نف�ض العام.

كلمة اأخرية تود اإ�صافتها؟ •

�سكرا لدائرة العالقات العامة واالإعالم الإتاحة 

تطورات  اآخر  على  القراء  لنطلع  لنا  الفر�سة 

هذا امل�سروع احليوي اال�سرتاتيجي، ونتمنى 

للجميع التوفيق واملزيد من النجاح واالإجناز.

وحدات اإ�صالة الغاز من امل�صاريع التي حتقق اأرباحًا كبرية

طرق جديدة في 

إنتاج المشتقات 

الغازية بكفاءة أفضل 

في استرداد بعض 

الغازات

إنتاج زيت وقود 

نظيف وأنظمة 

التحكم في المشروع 

من أكثر األنظمة 

تطوراً بالعالم 

مشاركة قوية 

للقطاع الخاص 

والمشروع يساهم 

في توفير فرص 

للعمالة الوطنية
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م�صاركات

اأه��م  اأح��د  الهند�سية،  القيا�سية  املعايري  جمتمع 

موؤ�س�سة  مبادرة  نتيجة  �ستظهر  التي  املجتمعات 

فهو   ،»Think-K« ب�  املعروفة  الكويتية  البرتول 

لتبادل اخلربات  نفطي  اأكرب جتمع هند�سي  م�سروع 

من�سة  و�سيت�سمن  النفطي،  القطاع  �سركات  بني 

ال��درا���س��ات  اأح���دث  وت��ق��دمي  للنقا�ض  اإل��ك��رتون��ي��ة 

والر�سائل العلمية.

�سركة البرتول الوطنية الكويتية التزمت ببناء هذا 

املجتمع الفريد كاأحد املجتمعات التي تبنتها مبادرة 

اأهم  يناق�ض  اآخر  جمتمع  ببناء  قامت  كما  املوؤ�س�سة، 

ق�سايا »تقنية املعلومات«.

جمتمعات  بناء  على  العمل  زميلة  �سركات  وق��ررت 

اإال  املوؤ�س�سة،  مبادرة  تبنتها  متنوعة  باأفكار  اأخرى 

اأن جمتمع املعايري الهند�سية �سيظل املجتمع االأكرث 

العمل  �سميم  يف  النقا�ض  �سيحت�سن  كونه  ح�سا�سية 

لالأفكار  خلقاً  املجتمعات  اأك��رث  و�سيكون  النفطي، 

وامل�ساريع الهند�سية اجلديدة التي من �ساأنها تغيري 

م�سار القطاع نحو امل�ستقبل.

“البترول الوطنية” 

التزمت ببناء هذا 

المجتمع الفريد كأحد 

المجتمعات التي تبنتها 

مبادرة المؤسسة

مجتمع المعايير القياسية الهندسية

 »Think-K« من ثمرات مبادرة
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مجتمع ذو طابع خاص 

لم يأت اختيار الشركة 

له من فراغ فهو مجتمع 

تقني متخصص

المطيري: ندعو الشركات 

النفطية للمشاركة 

بأفضل ما لديها 

من أفكار وتطبيقات

وقدمت  الأعــمــال«،  »تطوير  جمتمع  اخلارجية 

»امل�صاريع  جمتمع  العاملية  الكويتية  البرتولية 

امل�صرتكة«.

حفل تعريفي

ذو  جمتمع  الهند�صية«  القيا�صية  »املعايري 

ــاأت اخــتــيــار »الــبــرتول  طــابــع خــا�ــص، ومل يـ

تقني  جمتمع  فهو  فـــراغ،  مــن  لــه  الوطنية« 

الأفكار  اأكر  رحمه  من  �صيخرج  متخ�ص�ص 

الفنية،  وامل�صاريع  النفطي  بالعمل  الت�صاقًا 

حفاًل  ال�رشكة  اأقــامــت  ترويجية  وكمرحلة 

الفريد يف خيمة �رشكة  تعريفيًا لهذا املجتمع 

التنفيذي  الرئي�ص  بح�صور  الــكــويــت،  نفط 

ــواب الــرئــيــ�ــص  ــ ــطـــريي، ونـ حمــمــد غــــازي املـ

الرئي�صية  اللجنة  اأعــ�ــصــاء  وهــم  التنفيذي، 

قيادات  من  عدد  ح�رشه  كما  املجتمع،  لبناء 

ومــوظــفــي الــ�ــرشكــة والــعــامــلــني يف �ــرشكــات 

القطاع النفطي.

وبهذه املنا�صبة دعا املطريي ال�رشكات النفطية 

اأفكار  من  لديها  ما  باأف�صل  للم�صاركة  الزميلة 

وتــطــبــيــقــات، والــتــو�ــصــع يف تــقــدمي الــدرا�ــصــات 

املمار�صات،  اأف�صل  بتقدمي  املتميزة، ون�صحهم 

التابعة  ال�رشكات  خــارج  من  كانت  ولــو  حتى 

بهدف  املجتمع جاء  هذا  اأن  موؤكدًا  للموؤ�ص�صة، 

كافة  يف  املــوجــودة  الهند�صية  اخلـــرات  جمع 

ال�رشكات النفطية، وال�صتفادة منها لكت�صاف 

العاملية،  املناف�صة  اأجــواء  ومواجهة  الفر�ص، 

التي  الفنية  التحديات  وتكلفة  اجلهد  وتقليل 

تقابلنا خالل العمل.

قائاًل  املطريي احل�صور  �صكر  نهاية كلمته  ويف 

اأف�صل  مــن  ــعــة  رائ �ــصــم جمــمــوعــة  الــلــقــاء  اإن 

الذين ميلكون  النفطية،  ال�رشكات  لدى  العقول 

القيا�صية  املعايري  جمتمع  لقيادة  الإمكانيات 

الهند�صية اإىل درجة اأعلى من التعاون فيما بني 

هذه ال�رشكات، متاأماًل اأن حتقق هذه املجتمعات 

من  ت�صكلت  التي  ــداف  الأهـ حتقيق  يف  النجاح 

اأجلها. 

ر�سالة اهتمام

لكافة  التنفيذي  الرئي�ص  ويف ختام احلفل وجه 

العاملني بال�رشكة ر�صالة ت�صجيعية، حثهم فيها 

اأن  واأو�صح  البناءة،  باأفكارهم  امل�صاركة  على 

جتميع  بهدف  املجتمع  هذا  احت�صنت  ال�رشكة 

اخلراء املوجودين يف �رشكات القطاع النفطي 

تبادل  لت�صهيل  واحـــد،  �صقف  حتــت  الكويتية 

اإىل  ذلك  يــوؤدي  اأن  متوقعًا  واخلــرات،  املعرفة 

بناء �صبكة ت�صم اأو�صع عدد من املوظفني للحد 

من الزدواجية يف اجلهود املبذولة. 

املبادرة  هذه  دفع  على  يرتكز  الهدف  اأن  واأكــد 

لالأمام عن طريق ا�صتك�صاف اإمكانيات جديدة، 

وخلق  والتحديات،  للم�صاكل  احللول  واإيجاد 

فر�ص مفيدة. 

املناف�صة  غــمــرة  ويف  ــه  ــ اأن املــطــريي  ــصـــاف  واأ�ـ

الأ�ــصــواق  ت�صود  التي  والتحديات  ال�صديدة، 

تتعاون  اأن  الــ�ــرشوري  فمن  حــالــيــًا،  النفطية 

من  بينها،  فيما  الكويتية  النفطية  ال�رشكات 

حتقيقه  ميكننا  ما  وهو  املجتمعات،  هذه  خالل 

ــا،  ــن ــصــارك مبــعــارفــنــا وخــرات ــ� ــت مـــن خــــالل ال

التي  الفنية  للم�صاكل  وابتكار وتطوير احللول 
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جمتمع املعايري الهند�صية ميثل اأحد اأ�صكال التعاون بني املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة

اأو  امل�صاريع،  بتنفيذ  قيامنا  اأثناء  نواجهها  قد 

العمليات، اأو اأعمال ال�صيانة.

انطالقة موفقة

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  قال  جهته،  من 

للم�صاريع عبداهلل فهاد العجمي اإن هذا احلفل 

يعد انطالقة موفقة ملجتمع املعايري الهند�صة، 

ج�صور  ملد  تهدف  تكامل  خطة  ميثل  الذي 

التعاون بني �رشكات القطاع التابعة ملوؤ�ص�صة 

الهند�صي،  املجال  يف  الكويتية  البرتول 

الهيكل االإداري

اللجنة الرئي�سية:

1- حممد غازي املطريي، الرئي�ص التنفيذي - 

)رئي�ص اللجنة(.

الرئي�ص  نــائــب  الــعــجــمــي،  فــهــاد  عــبــداهلل   -2

التنفيذي للم�صاريع.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  العازمي،  مطلق   -3

مل�صفاة ميناء عبداهلل.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الديحاين،  فهد   -4

مل�صفاة ميناء الأحمدي.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  ال�صماع،  نا�رش   -5

للخدمات امل�صاندة.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اللوغاين،  جمال   -6

لعمليات التزويد بالوقود.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  العي�صى،  با�صم   -7

لل�صوؤون الإدارية والتجارية.

8- �صكري املحرو�ص، نائب الرئي�ص التنفيذي 

للتخطيط واملالية.

اللجنة العليا:

1- خليل اإ�صماعيل، مدير دائرة امل�صاريع )2( 

- )رئي�ص اللجنة(.

�صمان  ــرة  دائ مدير  املــرزوقــي،  �صليمان   -2

اجلودة مب�صفاة ميناء الأحمدي.

3- طارق ال�صيفان، مدير الهند�صة وال�صيانة 
لت�صغيل م�رشوع الوقود البيئي. 

اخلدمات  دائـــرة  مدير  املــطــريي،  مــبــارك   -4
الفنية مب�صفاة ميناء عبداهلل. 

اخلدمات  دائــرة  مدير  اخلطيب،  و�صحة   -5
الفنية مب�صفاة ميناء الأحمدي.

6- �صمري العلي، مدير دائرة �صمان اجلودة 
مب�صفاة ميناء عبداهلل.

الوقود  م�رشوع  مدير  الرفاعي،  ها�صم   -7
البيئي.

8- من�صقو املجتمع.

ال�رشكات  حاجة  مدى  كلمته  يف  مو�صحًا 

والنقا�ص  النظم  وتكامل  اخلرات  لتبادل 

ب�صكل م�صتمر.

جمع الخبرات الهندسية 

في شركات القطاع 

الكتشاف الفرص 

والمنافسة عالميًا

دعم  يف  جهدًا  تدخر  لن  ال�رشكة  اأن  واأ�صاف 

هذا املجتمع الذي التزمت ببنائه، ومتوقعًا اأن 

ي�صبح هذا املجتمع من اأهم من�صات النقا�ص يف 

املجالت الهند�صية النفطية يف البالد، و�صيخرج 

التي  احليوية  امل�صاريع  من  العديد  رحمه  من 

�صتغري م�صتقبل القطاع.

اأهم  اأحد  يعد  املجتمع  هذا  اأن  العجمي  واعتر 

خرات  تنمية  يف  النفطي  للقطاع  ال�صتثمارات 

وبقوة  �صينعك�ص  ما  وهو  الب�رشي،  العن�رش 

على اأداء القطاع يف املرحلة املقبلة.
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�رشكات القطاع بحاجة ما�صة ل�صتمرار تبادل اخلرات والتجارب

اأهداف املجتمع

1- يقدم الدعم والتوجيه الفني.
املعايري  اأحــدث  تتبع  ال�رشكة  اأن  ي�صمن   -2

واملمار�صات ال�صناعية.

املعايري  جمــال  يف  الفنية  الت�صاوؤلت  حل   -3
الهند�صية.

عند  ــدة  جــدي هند�صية  مــعــايــري  حتــ�ــصــري   -4
احلاجة.

اأدوات املجتمع

بني  الهند�صي  املجال  يف  التفاعل  ت�صهيل   -1
�رشكات القطاع.

الهامة  واملو�صوعات  باملعرفة  امل�صاركة   -2
واأف�صل املمار�صات والدرو�ص امل�صتفادة.

ــة  ــص عــمــل ولـــقـــاءات حــواري ــ 3- تــنــظــيــم ور�
ونقا�صية بني ال�رشكات النفطية.

4- منتديات لتبادل الن�صائح بني اخلراء.

العجمي: المجتمع يمثل 

خطة تكامل تهدف 

لمد جسور التعاون بين 

شركات القطاع

الدوسري: يضمن لكل 

شركة اتباع أحدث المعايير 

والممارسات الصناعية 

المتوافرة بالسوق

العمل جاٍر على قدم 

وساق ليصبح المجتمع 

جاهزاً في موعد إطالقه 

في مارس 2018

فرق عمل

ويف لقاء مع اخت�صا�صي ال�صلم املهني الوظيفي 

بتن�صيق  املعني  وهــو  الــدو�ــرشي،  عبدالرحمن 

القيا�صية  املــعــايــري  جمتمع  بــنــاء  عــلــى  الــعــمــل 

الهند�صية، قال اإن اللجنة الرئي�صية املكونة من 

على  داأبــت  ونوابه  لل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص 

تفريغ جلان وفرق عمل منبثقة �صتهتم مبراحل 

واإقــامــة  الع�صوية،  بــاب  كفتح  املجتمع،  بناء 

موقع اإلكرتوين ي�صمح بالنقا�ص الإلكرتوين عر 

الدرا�صات  لعر�ص  واأخــرى  للمحادثة،  نوافذ 

هذه  اأن  مــوؤكــدًا  احليوية،  وامل�صاريع  العلمية 

ي�صبح  حــتــى  و�ــصــاق  قـــدم  عــلــى  تعمل  ــفــرق  ال

مار�ص  وهــو  اإطــالقــه  موعد  يف  جــاهــزًا  املجتمع 

.2018

املعايري  جمتمع  اأن  الدو�رشي  واأو�صح 

والتوجيه  الدعم  لتقدمي  �صيهدف  الهند�صية 

لكل  و�صي�صمن  القطاع،  �رشكات  لكل  الفني 

واملمار�صات  املعايري  اأحدث  تتبع  اأن  �رشكة 

�صيجد  كما  بال�صوق،  املتوافرة  ال�صناعية 

املعايري  جمال  يف  الفنية  الت�صاوؤلت  ملعظم  حاًل 

الهند�صية، بل و�صيخلق معايري هند�صية جديدة 

عندما تتطلب احلاجة.

التفاعل  �صت�صهل  التي  املجتمع  اأدوات  وعن 

قال  القطاع،  الهند�صي بني �رشكات  املجال  يف 

تنظيم  على  �صيعمل  املجتمع  اإن  الدو�رشي 

بني  ونقا�صية  حوارية  ولقاءات  عمل  ور�ص 

لتبادل  منتديات  و�صيقيم  النفطية،  ال�رشكات 

ي�صمن  الذي  الأمر  اخلراء،  بني  الن�صائح 

�صهولة امل�صاركة باملعرفة واملو�صوعات الهامة 

واأف�صل املمار�صات والدرو�ص امل�صتفادة.
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فعاليات

الحذر .. واجب!
دروس الحوادث 

احلفاظ  اأجل  من  لل�سركة  العليا  االإدارة  تبذلها  التي  امل�ساعي  اإطار  يف 

ال  احليوية،  ومن�ساآتها  ال�سركة  م�سايف  يف  العاملني  واأمن  �سالمة  على 

تدخر االإدارة جهدًا لعمل كل ما من �ساأنه تنبيه العاملني لتوخي احليطة 

اأماكن  يف  حت�سل  والتي  املوؤ�سفة،  احلوادث  جتنب  وبالتايل  واحلذر، 

عمل م�سابهة لطبيعة االأعمال املوجودة يف �سركة البرتول الوطنية، مبا 

يرتتب عليها من خ�سائر يف االأرواح واملن�ساآت.

اأ�سول ثابتة

يف اإطار م�صاعي ال�رشكة لتكري�ص هذه الثقافة، 

واأخذ العرة لتفادي الوقوع يف اأخطاء م�صابهة، 

حما�رشة  عبداهلل  ميناء  م�صفاة  اإدارة  اأقامت 

يف  عامل  اإ�صابة  من  امل�صتفادة  الــدرو�ــص  حــول 

المطيري: الحفاظ 

على العنصر البشري 

باعتباره أساس 

العملية اإلنتاجية

التنفيذي  الرئي�ص  بح�صور  الـــزور،  م�صفاة 

حممد غازي املطريي، ونائب الرئي�ص التنفيذي 

مل�صفاة ميناء عبداهلل مطلق العازمي.

املنا�صبة على  التنفيذي بهذه  الرئي�ص  د  وقد �صدَّ

�رشورة توخي املزيد من احلذر واليقظة، منوهًا 

على  بالأ�صا�ص  تقوم  ال�رشكة  �صيا�صة  اأن  اإىل 

احلفاظ على العن�رش الب�رشي، باعتباره اأ�صا�ص 

املوظفني  جميع  اأن  وموؤكدًا  الإنتاجية،  العملية 

اأ�صول  هم  الكويتية  الوطنية  البرتول  يف �رشكة 

ثابتة غالية واأ�صا�صية من اأ�صول ال�رشكة.
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موظفونا أصول ثابتة 

وأساسية من أصول 

الشركة التي نحرص 

على حمايتها

العازمي: أهمية 

تقييم المخاطر 

وااللتزام باإلجراءات 

المتبعة في إصدار 

تصاريح العمل

 ضرورة إضاءة مواقع 

العمل بالكامل 

والتدريب المناسب 

للقوى العاملة

الرئي�ص التنفيذي اأثناء حديثه اإىل احل�صور

لقطات

مت عر�ص فيلم حول اأ�صا�صيات ال�صالمة يف  •

مواقع العمل بح�صور مدراء املجموعات 

وروؤ�صاء فرق العمل وموظفي ال�رشكة يف 

م�رشح م�صفاة ميناء عبداهلل.  

اأعقب العر�ص فتح املجال لطرح الأ�صئلة  •

ــارات مـــن قــبــل احلــ�ــصــور  ــص ــ� ــف ــت ــص وال�

عمليات  اأهــمــيــة  على  الــ�ــصــوء  وت�صليط 

جميع  لتح�صني  العمل  مكان  يف  التدقيق 

جوانب ثقافة العمل.

حول  • ق�صرية  مبقدمة  املنا�صبة  بـــداأت 

ــدابــري  ــت ا�ــصــرتاتــيــجــيــات الــ�ــصــالمــة وال

الوطنية  البرتول  �رشكة  و�صعتها  التي 

ومت  املــوظــف،  اأداء  لتح�صني  الكويتية 

اإبـــــــراز وجـــــود املـــخـــاطـــر يف املــ�ــصــفــاة 

�رشيط  خالل  من  التخفيف  واأ�صا�صيات 

فيديو ق�صري عن انبعاث H2S وخطره.

حذر وحر�ض

ن�صاط  اأي  اأخـــذ  �ـــرشورة  اإىل  املــطــريي  ولــفــت 

والتعامل  العــتــبــار،  بعني  �صغريًا  كــان  مهما 

بحذر  بال�رشكة  اخلا�صة  الأعــمــال  جميع  مــع 

وحر�ص �صديدين، لتجنب اأي حوادث موؤ�صفة، 

و�صدد على اأن الإدارة العليا لل�رشكة تركز على 

ال�صالمة وتاأثريها كاأولوية ل�صمان احلفاظ على 

العن�رش الب�رشي يف العمل اأو يف املنزل.

�رشورة  حول  ن�صائح  التنفيذي  الرئي�ص  وقــدم 

على  مــ�ــصــددًا  املحتملة،  املــخــاطــر  لــكــل  النــتــبــاه 

م�صوؤولية كل موظف عن حماية و�صمان اإجراءات 

اأن  �ـــرشورة  اإىل  ولفت  املــقــاولــني،  مــع  ال�صالمة 

تنطلق من فكرة اإزالة احلوادث، وتكري�ص ثقافة 

ال�صالمة وتر�صيخها يف مواقع العمل.

تقييم املخاطر

من جانبه، �صدد نائب الرئي�ص التنفيذي مل�صفاة 

ميناء عبداهلل مطلق العازمي، يف هذا الإطار، على 

ال�رشكة،  اأعمال  كافة  يف  الأخطار  تقييم  اأهمية 

املتبعة  بالإجراءات  اللتزام  اإىل �رشورة  ونوه 

لإ�صدار ت�صاريح العمل، وكذلك اإ�صاءة مواقع 

التن�صيق  �ـــرشورة  اإىل  ه  ونـــوَّ بالكامل،  العمل 

د على اأهمية  الكامل مع ال�رشكات املقاولة، و�صدَّ

التدريب املنا�صب للقوى العاملة.

تف�صيليًا  �رشحًا  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  وقــدم 

لنقل  �صهريج  مر  حيث  الــزور  موقع  يف  للحادث 

ال�صاعات  يف  العاملني  دخــول  مــراقــب  فــوق  املــاء 

وكان   .2015 يوليو   23 يف  ال�صباح،  من  الأوىل 

للمياه  �صهريجان  احلــادث  وقوع  وقت  يف  يوجد 

ومدحلة يقومون باإجناز عمل يف جزء من م�رشوع 

ملراقب  املخ�ص�ص  املــكــان  وكــان  املــوقــع،  تاأهيل 

دخول العاملني يقع داخل م�صار حركة ال�صاحنة.

�سعف االإ�سراف

واأ�ـــصـــار الــعــازمــي اإىل اأنـــه وبــيــنــمــا كـــان اأحــد 

مر  املياه  ملء  اأجل  من  يتحرك  املياه  �صهاريج 

فــوق املــراقــب عــن طــريــق اخلــطــاأ، وت�صبب يف 

اإحلاق اإ�صابة �صديدة به اأدت اإىل الوفاة ب�صبب 

�صعف الإ�صاءة، واملكان غري املالئم، و�صاعات 

ــة، و�ــصــعــف الإ�ـــــــرشاف على  ــل ــطــوي الــعــمــل ال

ال�صالمة، وكلها كانت اأ�صباب جذرية للحادث.

وحتدث عن اأهمية تقييم املخاطر جلميع الأعمال 

التي ُتنفذ ل�صالح ال�رشكة، والمتثال لإجراءات 

هذه  اتباعها يف  اأنه مت  لو  التي  العمل  ت�صاريح 

وفيات،  وقــوع  جتنب  املمكن  من  لكان  احلالة 

ون�صح ب�رشورة اأن يكون كل موظف منوذجًا 

يحتذى لتعزيز ال�صالمة.

حاجة حيوية

واأكد نائب الرئي�ص التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل 

مطلق العازمي، احلاجة احليوية لإ�صاءة كافية يف 

العاملة،  للقوى  املنا�صب  والتدريب  العمل،  موقع 

م�صددًا على اأنه مت التاأكيد مرارًا وتكرارًا على اأن 

التن�صيق امل�صتمر بني »البرتول الوطنية« و�رشكات 

ملكيتها  تعود  عمالقة  م�صاريع  تنفذ  التي  املقاول 

�صالمة  على  للحفاظ  املثلى  الطريقة  هي  لل�رشكة، 

املوظفني العاملني، واملحافظة على الأ�صول. 

واأ�صار اإىل اأن احلادث وقع يف منطقة مفتوحة، 

واأنه فتح الباب لإعادة التاأكيد على اأهمية تقييم 

املخاطر والإ�رشاف ال�صليم.
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منا�صبات

لقاءات تعريفية
لموظفي ديوان المحاسبة الجدد

ترحب �سركة البرتول الوطنية الكويتية كعادتها دائماً 

املحا�سبة  دي��وان  قبل  من  املعينني  اجل��دد  باملوظفني 

للرقابة على اأعمال ال�سركة املالية، عرب برنامج تعريفي 

ك�سر  بهدف  املختلفة،  ال�سركة  دوائر  اأعمال  �سامل عن 

احلواجز وتقريب وجهات النظر.

وتزود ال�سركة املراقبني اجلدد املقيمني بال�سركة وغري 

االإداري  ال�سركة  بهيكل  الربنامج  هذا  خالل  املقيمني 

اأعمال  وعن  اأن�سطتها  عن  الهامة  املعلومات  وبع�ض 

واآخر  ومنتجاتها  مب�سافيها  تعرفهم  كما  دوائ��ره��ا، 

امل�ستجدات على ال�ساحة النفطية.

ديوان المحاسبة 

شريك أساسي تستفيد 

الشركة من مالحظاته 

في تطوير أعمالها
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تعريف المراقبين الجدد 

على الشركة ونظمها 

ومشاريعها وأعمال 

مصافيها

العجمي: فرصة تعارف 

إيجابية بين الموظفين 

الجدد بالديوان 

ونظرائهم في الشركة 

دفعة جديدة

من  جــديــدة  لدفعة  ال�رشكة  ل�صتقبال  ونــظــرًا 

ب�صكل  يعملون  الذين  املحا�صبة  ديوان  موظفي 

اأعمال  على  للرقابة  الدوائر  بع�ص  مع  مبا�رش 

الإدارة  م�صاندة  دائــرة  قامت  املالية،  ال�رشكة 

ــعــاون مـــع دائـــــرة الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر  ــت ــال ب

الوظيفي بتنظيم عدة لقاءت تعريفية للمراقبني 

اجلدد على ال�رشكة ونظمها الإدارية والقانونية 

وم�صاريعها واأعمال م�صافيها.

املبنى  يف  اأقيم  الــذي  الأول،  اللقاء  افتتح  وقــد 

للم�صاريع  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  الرئي�صي، 

بال�صيوف  رحب  الــذي  العجمي،  فهاد  عبداهلل 

ومهامهم  وظائفهم  يف  التوفيق  لهم  متمنيًا 

»البرتول  تعتر  كيف  لهم  مو�صحًا  اجلــديــدة، 

يف  اأ�صا�صيًا  �رشيكًا  املحا�صبة  ديــوان  الوطنية« 

العمل، وكيف ا�صتفادت ال�رشكة من مالحظاته 

على مر ال�صنني يف تطوير وتوجيه اأعمالها.

فر�سة للتعارف

اأقامتها  التي  اللقاءات،  هــذه  العجمي  واعتر 

ال�رشكة يف م�صارحها باملبنى الرئي�صي وم�صفاة 

ميناء الأحمدي، مبثابة فر�صة تعارف اإيجابية 

بــالــديــوان وبــني موظفي  املوظفني اجلــدد  بــني 

بالذكر  وخ�ص  املختلفة،  الدوائر  من  ال�رشكة 

ب�صكل  حتتك  الــتــي  الإدارة،  م�صاندة  دائـــرة 

ومالحظاته،  وتــقــاريــره  ــديــوان  ال مــع  مبا�رش 

وكذلك دوائر )القانونية - التجارية - املوارد 

ب�صكل  ال�صتف�صارات  تتلقى  التي  الب�رشية( 

روتيني وتتوا�صل مع الديوان ب�صكل م�صتمر.

تعريفية  مــرئــيــة  عــرو�ــصــًا  ــاءات  ــق ــل ال �ــصــهــدت 

الفرق  وروؤ�صاء  الدوائر  مدراء  من  عدد  قدمها 

املقدمة،  املو�صوعات  تنوعت  وقد  واملهند�صني، 

حيث قدم كل منهم نبذة عن عمله وعمل الدائرة 

وخلق  امل�صافات،  لتقريب  وذلــك  ميثلها،  التي 

تــنــاغــم بــني مــوظــفــي الــ�ــرشكــة ونــظــرائــهــم من 

موظفي الديوان. 

التعريف بال�سركة

ــق الــتــخــطــيــط  ــريـ ــة قــــدم رئــيــ�ــص فـ ــدايـ ــبـ يف الـ

تعريفيًا  عر�صًا  البغلي  اأحــمــد  ال�صرتاتيجي 

الإداري  الهيكل  عن  متحدثًا  ككل،  ال�رشكة  عن 

وقطاعات ال�رشكة ال�صبعة واأدوارهــا، كما قدم 

ال�رشكة وم�صافيها  تاأ�صي�ص  عن  تاريخية  نبذة 

الــذي  وتوجهها  ور�صالتها  روؤيتها  مو�صحًا 

 ،2030 الــنــفــط  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة  ركـــب  يف  ي�صري 

م�صريا اإىل موقعها على خارطة القطاع النفطي 

بني �رشكات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية.

ال�رشكة  اأن  الــعــر�ــص  خــالل  البغلي  واأو�ــصــح 

لديها 31 دائرة تخ�صع 30 دائرة منها لنواب 

تبقى  فيما  ال�صبع  للقطاعات  التنفيذي  الرئي�ص 

الدائرة القانونية، التي تتبع الرئي�ص التنفيذي 

مبا�رشة ل�صمان احليادية. 

اأن ال�رشكة تنتج العديد من املنتجات  واأ�صاف 

الطائرات  امل�صال ووقود  الوقود والغاز  كزيت 

والنافتا وغريها من امل�صتقات.

736 األف برميل
ــدرة الإنــتــاجــيــة ملــ�ــصــايف  ــقـ كــمــا حتــــدث عـــن الـ

736 األف برميل  ال�رشكة والتي تقدر حاليًا بـ 

ميناء  مل�صفاة  برميل  األــف   466 بواقع  يوميًا 

ميناء  مل�صفاة  برميل  األــف  و270  الأحــمــدي، 

يف  كــان  الــ�ــرشكــة  اإنــتــاج  اأن  مو�صحًا  عــبــداهلل، 

اأنه تراجع بنحو  اإل  األف برميل   936 املا�صي 

ال�صعيبة،  اإغالق م�صفاة  األف برميل بعد   200
متوقعًا اأن تعو�ص ال�رشكة جزءًا كبريًا من هذا 

البيئي  الــوقــود  م�رشوع  دخــول  بعد  الــرتاجــع 

حيز الت�صغيل.

قــال  ال�صعيبة  مــ�ــصــفــاة  ــالق  اإغــ اأ�ــصــبــاب  وعـــن 

البغلي اأن الأ�صباب ب�صكل عام تنح�رش يف ثالثة 

عالقة قوية ت�صودها الثقة املتبادلة جتمع ما بني ال�رشكة والديوان
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امل�صتخدمة  التكنولوجيا  اأن  اأولــهــا  ــاور،  حمـ

من  يزيد  مما  كبري  ب�صكل  تقادمت  امل�صفاة  يف 

جــديــدة،  وحـــدات  بـــاأي  امل�صفاة  ربــط  تكاليف 

امل�صاحة،  يتلخ�ص يف حمدودية  الثاين  واملحور 

وعدم توافر اأماكن لإ�صافة اأي وحدات جديدة، 

جــودة  مب�صتوى  فيتعلق  الــثــالــث  املــحــور  ــا  اأمـ

منتجاتها، والتي باتت ل تتما�صى مع متطلبات 

ال�صوق العاملية.

اأعمال الدوائر

مدراء  بع�ص  قبل  من  كلمات  اللقاءات  �صهدت 

خاللها  مــن  �صعوا  الــفــرق  وروؤ�ـــصـــاء  الــدوائــر 

املحا�صبة  ديــوان  ملوظفي  الــروؤيــة  تو�صيح  اإىل 

ال�رشكة،  دوائـــر  بــاأعــمــال  يتعلق  فيما  اجلـــدد 

وذلك لتقريب امل�صافات وك�رش احلواجز، فقدم 

كلمة  املرجان  ع�صام  القانونية  الدائرة  مدير 

اجلدد،  بال�رشكاء  خاللها  من  رحب  خمت�رشة 

امل�صرتك  العمل  الدائرة، وحجم  بدور  وعرفهم 

بينهم،  التوا�صل  و�صبل  الديوان،  وبني  بينها 

اللميع  اأحمد  القانوين  امل�صت�صار  قــدم  وكذلك 

موؤكدًا  بالدائرة،  املنوطة  الأعــمــال  عن  �رشحًا 

على رغبة الدائرة يف التعاون من اأجل امل�صلحة 

العامة. 

ــتــدريــب والــتــطــويــر  وقــدمــت مــديــرة دائــــرة ال

الــوظــيــفــي ديــنــا اخلــ�ــرش كــلــمــة �ــصــكــرت فيها 

تدريب  ــدائــرة يف  ال دور  احلــ�ــصــور، و�ــرشحــت 

ملوظفي  متمنية  قــدراتــهــم،  وتطوير  العاملني 

الديوان اجلدد التوفيق يف مهمتهم بال�رشكة.

احلــكــومــيــة  ــعـــالقـــات  الـ اأول  مـــراقـــب  وقـــــدم 

عالقة  حول  عر�صًا  بوخ�صور  حمد  والرملانية 

دائرة م�صاندة الإدارة بديوان املحا�صبة، وكيف 

يتم التعاون من اأجل م�صلحة ال�رشكة، �صارحًا 

فريق  مع  امل�صتمر  التوا�صل  يف  الــدائــرة  دور 

ال�رشكة، متوقعًا  املقيم يف  املقيم وغري  الديوان 

كما  الثنائية  العالقة  هــذه  التعاون  ي�صود  اأن 

تعودت ال�رشكة دائمًا من موظفي الديوان.

دوائر ذات �سلة

فيا�ص  حم�صن  اجلـــودة  �صمان  اأول  مهند�ص 

مثَّل الدائرة التجارية يف اللقاء معرفًا احل�صور 

اللوائح  وبع�ص  عملها  وطبيعة  الدائرة  بــدور 

والقوانني التي تعتمدها الدائرة يف العمل، كما 

معربًا  واأعمالها،  الدائرة  باأق�صام  تعريفًا  قدم 

عن ا�صتعداد الدائرة للتعاون وامل�صاعدة يف الرد 

على اأي ا�صتف�صارات للديوان. 

مـــن جــهــتــهــا، قــدمــت �ــصــابــط اللـــتـــزام اإميـــان 

العمل  �صلوك  قواعد  عن  مرئيًا  عر�صًا  الكندري 

عملها،  طبيعة  مو�صحة  بــالــ�ــرشكــة،  اخلــا�ــصــة 

التنفيذي  الرئي�ص  لنائب  املبا�رشة  وتابعيتها 

اإدارة  ي�صمن  الــذي  الأمــر  امل�صاندة،  للخدمات 

�صكاوى العاملني مبنتهى ال�رشية واحليادية.

العجمي: ال�رشكة تعتر ديوان املحا�صبة �رشيكًا اأ�صا�صيًا يف العمل

استعداد دائم من 

جانب الشركة للتفاعل 

اإليجابي مع مالحظات 

الديوان والرد عليها
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تدريب

إنقاٌذ .. بكفاءة
برنامج تدريبي بالتنسيق مع المؤسسة

برنامج “المؤسسة” 

لتدريب المنقذين برنامج 

ضخم يتم اإلعداد 

له منذ ثالث سنوات

فرق االإنقاذ هي واحدة من اأهم اأعمدة دائرة االأمن واالإطفاء يف �سركة البرتول 

الوطنية الكويتية، فهي دائماً على اأهبة اال�ستعداد للتعامل مع اأي ظرف طارئ 

يحدث يف ال�سركة وم�سافيها، وعملها ي�ستلزم اأن تكون جاهزة ملواجهة املخاطر 

اأي  مواجهة  على  القادر  ال�سعبة،  املهام  رجل  هو  االإنقاذ  فرجل  وال�سعاب، 

مع�سلة للحفاظ على اأرواح العاملني.

الأهمية الدور احليوي لفرق االإنقاذ يف القطاع النفطي �سممت موؤ�س�سة البرتول 

الكويتية برناجماً تدريبياً للمنقذين د�سنته دائرة التدريب والتطوير الوظيفي 

يف »البرتول الوطنية« مبركز اإطفاء م�سفاة االأحمدي لرفع كفاءة االإنقاذ لدى 

رجال االإطفاء بال�سركة.
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منهج علمي

لتدريب  الكويتية  الــبــرتول  موؤ�ص�صة  برنامج 

له منذ  الإعــداد  يتم  املنقذين هو برنامج �صخم 

التدريب  ــرة  دائـ عليه  وتعمل  �ــصــنــوات،  ثــالث 

الوطنية«،  »الــبــرتول  يف  الوظيفي  والتطوير 

بالتعاون مع دائرة الأمن والإطفاء، بهدف رفع 

للتعامل مع املواقف  ال�رشكة  اإنقاذ  كفاءة فرق 

ال�صعبة.

هائاًل  كمًا  ي�صم  علمي  مبنهج  الرنامج  يتميز 

�صمم  وقد  العاملية،  والدرا�صات  املعلومات  من 

على اأحدث الأ�صاليب ليتنا�صب مع عمل املنقذين 

يف القطاع النفطي، وتقدمه ال�رشكة الجنليزية 

املتخ�ص�صة G4S عر اأربعة من مدربيها.

نظري  اأحدهما  جزئني،  اإىل  الرنامج  وينق�صم 

على هيئة حما�رشات تت�صمن ال�رشح والنقا�ص 

ــر عملي  ــ وبــعــ�ــص الــعــرو�ــص املــرئــيــة، والآخــ

فيها  ي�صاهم  ميدانية،  عمل  ور�ــص  �صكل  على 

با�صتخدام  وهميني  �صحايا  اإنقاذ  يف  املتدربون 

ما مت درا�صته والتدريب عليه نظريًا.

350 متدرباً
ــن والإطـــفـــاء فــايــز املــطــريي  ــرة الأمــ ــ مــديــر دائ

تلعبه  الذي  الكبري  الــدور  على  اأثنى  من جانبه 

والإطفاء  الأمــن  فرق  دعم  يف  البرتول  موؤ�ص�صة 

التابعة  النفطية  ال�رشكات  كافة  يف  واملنقذين 

لها، موؤكدًا على اأهمية الدور الذي لعبته دائرة 

لهذا  للرتتيب  الوظيفي  والــتــطــويــر  الــتــدريــب 

الرنامج التدريبي.

اأن  »الوطنية«  لـ  ت�رشيح  يف  املطريي  واأ�صاف 

اإطفاء  350 فرد  هذا الرنامج �صي�صهد تدريب 

الإنقاذ  وطــرق  اأ�صاليب  اأحــدث  على  بال�رشكة 

املتخ�ص�صة الجنليزية  ال�رشكة  تقدمها  التي 

G4S ، وذلك على مدار جدول زمني معد بعناية 
ميتد اإىل 22 اأ�صبوعًا. 

واأو�صح املطريي اأن ال�رشكة لديها فريقي اإنقاذ 

الورديات،  بنظام  �صاعة   24 مدار  على  يعمالن 

الحرتافية،  من  عال  قدر  على  اأنهما  مو�صحًا 

لتلبية متطلبات معايري  الرنامج جاء  واأن هذا 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة، ورغبة من ال�رشكة 

يف مواكبة النظم العاملية يف الإنقاذ، وللح�صول 

على �صهادات جودة يف هذا املجال.

تنمية القدرات

ــرة الــتــدريــب  ــ مــن جــانــبــهــا، قــالــت مــديــرة دائ

اأن الدائرة  والتطوير الوظيفي دينا اخل�رش، 

ت�صعى دائمًا لتنمية قدرات ومهارات العاملني 

يف كافة دوائر ال�رشكة مبختلف تخ�ص�صاتهم، 

التدريبية  الــرامــج  اأحـــدث  توفري  عــر  ــك  وذل

املتوافرة عامليًا.

الأول من  الأ�ــصــبــوع  افــتــتــاح  واأكــــدت خـــالل 

برنامج موؤ�ص�صة البرتول لرفع كفاءة الإنقاذ، 

متميزة  وعنا�رش  بكوادر  تتمتع  ال�رشكة  اأن 

جاء  الرنامج  واأن  والإطفاء،  الأمن  دائرة  يف 

وبــاأحــدث  عــلــمــي،  بــظــهــري  خــراتــهــم  ل�صقل 

التقنيات العاملية. 

يهدف الرنامج اإىل رفع كفاءة وقدرات رجال الإطفاء

منهج علمي وكم هائل من 

المعلومات والدراسات 

م على  العالمية ومصمَّ

أحدث األساليب

المطيري: دور كبير 

تلعبه المؤسسة لدعم 

فرق األمن واإلطفاء في 

الشركات التابعة
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الــتــدريــب  دائـــــرة  اأن  واأو�ـــصـــحـــت اخلــ�ــرش 

الرنامج  بتنظيم  قامت  الوظيفي  والتطوير 

ينعك�ص  اأن  متوقعة  املوؤ�ص�صة،  مع  بالتعاون 

ال�رشكة  يف  الإنقاذ  فرق  كفاءة  على  الرنامج 

التي  العاملية  بال�رشكة  م�صيدة  عالية،  بن�صب 

تقدم الرنامج وبالتزامها باأحدث الأ�صاليب.

 اأنظمة ال�سالمة

دهــل،  بيرت   G4S �ــرشكــة  مــدربــي  كبري  وقـــال 

فائقة  بعناية  لــه  الإعـــداد  مت  الرنامج  هــذا  اأن 

كافة  تغطي  هــامــًا،  مــو�ــصــوعــًا   22 ويت�صمن 

الرنامج  و�صيبداأ  الإنــقــاذ،  عمليات  جــوانــب 

مبـــراجـــعـــة الأنـــظـــمـــة واإجـــــــــراءات الــ�ــصــالمــة 

يف  و�صيهتم  احلـــوادث،  مع  التعامل  وخطوات 

النظر  ووجهات  امل�صطلحات  بتوحيد  البداية 

حول اأولويات خطة العمل.

�صمن  اأي�صًا  يقدم  الرنامج  اأن  دهل  واأو�صح 

با�صتخدام  الإنقاذ  لعمليات  مو�صوعاته �رشحًا 

املعدات  اختيار  وكيفية  الهليكوبرت،  الطائرات 

كيفية  و�صيتناول  طارئة،  اأزمــة  كل  يف  املنا�صبة 

العقد  ربــطــات  واأنــــواع  احلــبــال،  مــع  التعامل 

الربطة  حتديد  ميكن  وكيف  وا�صتخداماتها، 

املنا�صبة لكل موقف.

لقطة جماعية يف افتتاح الأ�صبوع الأول من برنامج املوؤ�ص�صة لرفع كفاءة الإنقاذ

التعامل  على  الرنامج  منت�صبي  تدريب  و�صيتم 

واأ�صاليب  املباين  �صقوط  كــوارث  يف  الهدم  مع 

احلفر  عمليات  وكذلك  امل�صابني،  عن  التنقيب 

ولإنقاذهم  الــركــام،  و�صط  اأحياء  عن  والبحث 

با�صتخدام الروافع ثالثية القوائم، وغريها من 

الروافع.

و�صيتعلم املتدربون يف اإحدى مراحل الرنامج 

وكــيــف ميكن  املــ�ــصــابــني،  مــع  الــتــعــامــل  كيفية 

حملهم ب�صكل �صليم، ورفعهم ب�صكل �صحيح من 

اإنزالهم  اأو  الأر�ــص،  م�صتوى  حتت  م�صتويات 

باأمان من م�صتويات مرتفعة.

 اأدوات ميكانيكية

و�صيتعرف رجال الإنقاذ من خالل هذا الرنامج 

امليكانيكية  الأدوات  ا�صتخدام  ممــيــزات  على 

الإنـــقـــاذ،  عــمــلــيــات  اأثـــنـــاء  املختلفة  بــاأنــواعــهــا 

التي  الأدوات،  هذه  من  عدد  عليهم  و�صيعر�ص 

القوة  اإىل  احلاجة  وتقلل  الإنقاذ،  عملية  تي�رش 

الع�صلية للمنقذ، كما �صيتم �رشح كيفية الختيار 

بني هذه الأدوات، وا�صتخدام الأداة املنا�صبة.

ــراء عــدد  ــاإجـ ــفــردًا بـ ــدرب مــن و�ــصــيــقــوم كــل مــت

يف  احلبال  تثبيت  على  العملية  التدريبات  من 

من  لحــقــًا  يتمكن  حتى  امليكانيكية،  الأدوات 

ا�صتخدامها بحرفية خلدمة اأهداف العمل، كما 

�صيقوم املتدرب بتطبيق كل ما مت التدريب عليه 

نظريًا خالل الرنامج ب�صكل عملي، وعلى اأر�ص 

الذي  الأمــر  الإطــفــاء،  مبركز  امليداين  التدريب 

الرنامج،  املتدربني مل�صمون  ا�صتيعاب  ي�صمن 

ويغطي اأي ت�صاوؤلت لديهم.

و�صي�صهد التدريب امليداين �صناريوهات اإنقاذ 

مرتفعة،  طــوابــق  يف  عالقني  ل�صحايا  وهمية 

يحتاجون  وحــروق  ك�صور  يعانون  ومر�صى 

ب�صكل  حملهم  ليتم  الإنقاذ  لوح  على  للتثبيت 

وغريها  منخف�صة،  اأماكن  من  ورفعهم  �صليم 

حتاكي  التي  التدريبية،  ال�صيناريوهات  من 

فــرق  ــال  لــهــا رجــ يــتــعــر�ــص  مــواقــف خمتلفة 

الإنقاذ.

�سالمة املنقذ

ال�صالمة  خطوات  اتباع  اأهمية  على  دهل  واأكــد 

ــدًا اأن  ــوؤكــ وتـــاأمـــني الـــــذات اأثـــنـــاء الــعــمــل، مــ

باأهمية  للمنقذين  توعية  �صتتناول  املحا�رشات 

من  املختلفة  ــراحــل  امل خـــالل  اأنف�صهم  تــاأمــني 

املهمة  »اإن  للمتدربني:  قائاًل  الإنــقــاذ،  عمليات 

التي تندفع لإجنازها لن تتم يف حالة اإ�صابتك، 

�صيتيح  ال�صخ�صية  �صالمتك  على  حر�صك  واأن 

لك الفر�صة لإنقاذ الآخرين«.

واأو�صح اأن الرنامج يت�صمن عددًا من املحاور 

التوعوية عن احلماية من ال�صقوط اأثناء الإنقاذ، 

وتنظيم العمل اجلماعي بني املنقذين، واأولويات 

عمليات الإنزال والرفع، ب�صكل ي�صمن �صالمة 

املنقذ وال�صحايا يف وقت واحد. 

الخضر: نسعى 

دائمًا لتنمية قدرات 

ومهارات العاملين في 

كافة دوائر الشركة

بيتر دهل: تم اإلعداد 

للبرنامج بعناية 

فائقة ويتضمن 22 

موضوعًا هامًا 



العـدد 476 - نوفمرب 282017

من القان�ن

من الحقوق المكفولة 

للطفل حقه في 

الحياة والبقاء والنمو 

والحماية من العنف 

اإعداد: بدرية اأ�صكناين

م�صت�صار قانوين

الدائرة القانونية

حقوق الطفل
أوالها الدستور الكويتي جلَّ اهتمامه

ُعِني الد�ستور الكويتي باالأ�سرة والطفل اإذ ن�ض يف املادة )9( منه 

على اأن االأ�سرة اأ�سا�ض املجتمع، يحمي يف ظلها االأمومة والطفولة.

يف  االأ�سا�ض  واحلجر  االأوىل،  اللبنة  هي  الطفولة  اأن  على  وتاأكيدًا 

خا�سة  رعاية  اأولت  التي  الد�ستور  لن�سو�ض  وتر�سيخاً  املجتمع، 

�سمل  الذي  الطفل،  حقوق  ب�ساأن  اخلا�ض  القانون  هذا  اأُعد  للطفل، 

حماية الطفل من كافة اجلوانب ال�سحية واالجتماعية والتعليمية 

والثقافية واجلزائية.

الطفل،  حقوق  ب�ساأن   2015 ل�سنة   21 رقم  القانون  يلي  وفيما 

والقرار 16 ل�سنة 2016 باإ�سدار الالئحة التنفيذية له.
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�سهادة  مبوجب  الطفل  �سن  يثبت  اأواًل: 

ت�سنيف  ويتم  املدنية،  البطاقة  اأو  امليالد 

االأطفال وفقاً للفئات التالية:

منذ امليالد وحتى 4 �صنوات. •

له  • ي�صتمع  �صنوات   7 حتى  �صنوات   4
ول�صكواه والتحقق منها.

راأي  • له  يكون  �صنة   15 حتى  �صنوات   7
ويتم �صماعه والأخذ به اإن ا�صتلزم الأمر.

15 �صنة حتى 18 �صنة ي�صمح له بالعمل  •
وفق قانون العمل ب�رشوط و�صوابط.

ثانياً: حقوق الطفل االأ�سا�سية:

احلق يف احلياة والبقاء والنمو. •

احلماية من كافة اأ�صكال العنف اأو ال�رشر. •

احلق يف اأن يكون له ا�صم مييزه ل يحط من  •

�صاأنه وقدره وي�صبب له احلرج.

الرعاية  • خــدمــات  على  احل�صول  يف  احلــق 

ال�صحية والجتماعية وعالج الأمرا�ص.

تكفل الدولة للطفل حقه يف حالت الطوارئ  •

والكوارث واحلروب.

ــوؤذي،  • ــ امل غــري  الب�صيط  ــاأديــب  ــت ال يف  حــقــه 

اأو  بدين  اإيــذاء  لأي  عمدًا  تعر�صه  ويحظر 

نف�صي اأو عاطفي.

�صنة  تتجاوز  ل  مدة  باحلب�ص  يعاقب  العقوبة: 

اأو  كويتي  ديــنــار   2000 عــن  تقل  ل  وبغرامة 

مينع  �صخ�ص  كــل  العقوبتني  هــاتــني  ــاإحــدى  ب

متكني الطفل من احل�صول على حقوقه.

ثالثاً: قيد املواليد:

واحــد  • املــوالــيــد خـــالل  عــن  التبليغ  يــجــب 

وع�رشين يومًا من تاريخ حدوث الولدة.

الولدة  • عن  بالتبليغ  املكلفون  الأ�صخا�ص 

هم:

اأ- والد الطفل.

ب- والدة الطفل.

ج- ويل الأمر ال�رشعي.

د- مديرو امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية.

ولدتــه  • عن  التبليغ  قبل  املــولــود  تــويف  اإذا 

وجب التبليغ عن ولدته ثم وفاته، اأما اإذا 

ال�صاد�ص من احلمل  ال�صهر  بعد  ميتًا  ولد 

فيكون التبليغ مق�صورًا على وفاته.

تابع/ قيد املواليد •

ــن يــولــد من  • ــالد مل ــي ــة امل ــع اإذا حــدثــت واق

اخلــارج،  اإىل  ال�صفر  اأثــنــاء  يف  الكويتيني 

القن�صلية  اأو  ــارة  ــف ــص ــ� ال تــبــلــيــغ  وجــــب 

الكويتية يف اجلهة التي يق�صدها امل�صافر، 

من  يومًا  ثالثني  خالل  ال�صحة  وزارة  اأو 

تاريخ الو�صول.

فاإذا حدثت واقعة امليالد يف اأثناء العودة،  •

كان التبليغ لوزارة ال�صحة الكويتية خالل 

واحد وع�رشين يومًا من تاريخ الو�صول.

اأن  • الـــولدة  حديث  طفل  على  عر  من  كل 

اإىل   - عليها  عر  التي  باحلالة   - ي�صلمه 

خمفر ال�رشطة.

العقوبة: يعاقب من مل يبلغ يف املواعيد املقررة 

ول  ديــنــار   500 عــن  تقل  ل  بغرامة  املكلفون 

جتاوز 5000 دينار.

يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �صنة وبغرامة 

ل تقل عن 100 دينار ول تزيد على 500 دينار 

اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من اأدىل عمدًا 

يوجب  التي  البيانات  من  �صحيح  غري  ببيان 

القانون ذكرها عند التبليغ عن املولود.

رابعاً: تطعيم الطفل وحت�سينه

بالطعوم  باملواعيد وحت�صينه  الطفل  يجب تطعيم 

مقابل  دون  وذلك  املعدية،  الأمرا�ص  من  الواقية 

اأو  ال�صحة  لـــوزارة  التابعة  ال�صحية  بــاملــراكــز 

بوا�صطة طبيب خا�ص مرخ�ص له مبزاولة املهنة، 

للتح�صني  اأو  للتطعيم  الطفل  تقدمي  واجب  ويقع 

يعاقب بالحبس 

وبالغرامة كل من يمنع 

تمكين الطفل من 

الحصول على حقوقه

مل يغفل الد�صتور الكويتي والقوانني النافذة عن حقوق الطفل
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وبغرامة  �صنة  تتجاوز  ل  مــدة  باحلب�ص  ويعاقب 

هاتني  باإحدى  او  دينار   2000 تتجاوز  ل  مالية 

العقوبتني كل من حرم اأطفاله من التعليم.

�سابعا/اأ: رعاية الطفل العامل

يحظر ت�صغيل وتدريب الطفل قبل بلوغه 15  •

�صنة ميالدية.

اأنــواع  • من  اأي  يف  الطفل  ت�صغيل  يحظر  كما 

اأو  �صالمة  اأو  �صحة  تعر�ص  التي  الأعــمــال 

اأخالق الطفل للخطر.

اإحلاقه  • قبل  للطفل  الطبي  الفح�ص  يجري 

بالعمل على نفقة �صاحب العمل ولدى مركز 

طبي معتمد ويعاد الفح�ص دوريًا - مرة على 

الأقل كل �صنة.

وحمايته  • عليه  بالتاأمني  العمل  �صاحب  يلزم 

من اأ�رشار املهنة خالل فرتة عمله.

عن  • ال�صنوية  العـــامل  الطفل  اإجــازة  تــزداد 

ــام، ول يجوز  ــ اأي  7 ــازة الــعــامــل الــبــالــغ  اإجــ

تاأجيلها اأو حرمانه منها لأي �صبب.

�صاعات  •  6 من  اأكر  الطفل  ت�صغيل  يجوز  ل 

يجوز  ل  ــوال  ــ الأحــ جــمــيــع  ويف  الـــيـــوم،  يف 

م�صاًء   6 ال�صاعة  بني  فيما  الأطفال  ت�صغيل 

اأو  الأ�صبوعية  الراحة  اأيام  ويف  و6 �صباحًا 

العطالت الر�صمية. 

على �صاحب العمل اأن ي�صلم الطفل نف�صه اأو  •

اأحد والديه اأو امل�صوؤول عن اأجره اأو مكافاأته.

�سابعاً/ ب: على �ساحب العمل اأن يعلق يف 

ن�سخة حتتوي  العمل  مكان ظاهر من حمل 

على االآتي:

بكل طفل  • املتعلقة  الأ�صا�صية  بالبيانات  ك�صفًا 

من امل�صتغلني لديه.

والعمل  • الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  يبلغ  اأن 

باأ�صماء الأطفال اجلاري ت�صغيلهم.

عن  • منف�صل  لالأطفال  �صكن  بتوفري  يقوم  اأن 

البالغني.

الر�صمية  • بالوثائق  العمل  مبقر  يحتفظ  اأن 

من  لــديــه  الــعــامــلــني  جميع  �ــصــن  تثبت  الــتــي 

الأطفال ومقـــدرتهم ال�صحية.

الــ�ــصــحــة  • احـــتـــيـــاطـــات  جــمــيــع  يـــوفـــر  اأن 

ــال  الأطــف ــــدرب  ي املــهــنــيــة واأن  والــ�ــصــالمــة 

العاملني على ا�صتخدامها.

ثامناً: رعاية االأم العاملة

يجوز - بعد موافقة �صاحب العمل - منح  •

�صنتني  ملدة  اأجر  بدون  اإجازة  العاملة  الأم 

ثالث  اأقــ�ــصــى  بحد  وذلـــك  طفلها،  لــرعــايــة 

مرات طوال خدمتها لديه.

الأم  • منح  العمل  رب  موافقة  بعد  يــجــوز، 

اإجازة  القطاع اخلا�ص احلق يف  العاملة يف 

باأجر  الو�صع  بعد  �صهرين  مدتها  و�صع 

كامل واأربع �صهور بن�صف الأجر.

للمراأة  • اليومية  العمل  �صاعات  وتخف�ص 

من  اعــتــبــارًا  ــل  الأقـ على  �صاعتني  احلــامــل 

الذي  ال�صخ�ص  اأو  والــدتــه،  اأو  والــده  عاتق  على 

يكون الطفل يف ح�صانته.

�صتة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ص  يعاقب  العقوبة: 

اأو  ديــنــار   1000 على  تــزيــد  ل  وغــرامــة  اأ�ــصــهــر 

باإحدى هاتني العقوبتني.

خام�ساً: حماية اخلا�سع لل�سر املهني 

يف رعاية الطفل �سحياً

واجب  • الطفل  عناية  يتوىل  �صخ�ص  كل  على 

خطي  بكتاب  الطفولة  حماية  مراكز  اإ�صعار 

اإذا تبني له اأن هناك ما يهدد �صحة الطفل اأو 

�صالمته البدنية.

ل ي�صاأل جزائيًا اأو مدنيًا اإذا مت تبليغ اجلهات  •

املعاملة  �ــصــوء  تــفــيــد  مبــعــلــومــات  املــخــتــ�ــصــة 

والإهمال على الطفل.

الطبيب  • مــن  املــحــرر  الطبي  بالتقرير  يعتد 

املعالج واملعتمد من امل�صت�صفى حالت التعدي 

اأمام  الواقعة  اإثبات  يف  الطفل  على  والإيـــذاء 

املحكمة املخت�صة.

�ساد�ساً: حق الطفل يف التعليم:

حرمانهم  يجوز  ول  الأطفال  جلميع  حق  التعليم 

منه وتكون الولية التعليمية على الطفل للحا�صن 

القيم،  اأو  الو�صي  اأو  الأم  اأو  الأب  كــان  �ــصــواء 

خ�ص�ص القانون جانبًا رئي�صيًا من مواده للعناية بالأطفال ذوي الإعاقة

التعليم حق لجميع 

األطفال وال يجوز 

حرمانهم منه والوالية 

التعليمية للحاضن

يحظر تشغيل 

وتدريب الطفل قبل 

بلوغه 15 سنة ويحظر 

تعريضه للخطر 
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للمراأة احلامل ن�صيبها من الهتمام يف اإطار مواد القانون

ال�صهر ال�صاد�ص للحمل، ول يجوز ت�صغيلها 

احلمل  مــدة  طــوال  اإ�صافية  عمل  �صاعات 

وحتى تاريخ الو�صع.

تا�سعاً: تاأهيل الطفل ذي االإعاقة

تقوم جهات التاأهيل باإخطار ديوان اخلدمة  •

يفيد  مبا  والنفطي  الأهلي  والقطاع  املدنية 

تاأهيل الطفل ذي الإعاقة، وعلى جهة العمل 

اإخطار الهيئة العامة ل�صوؤون ذوي الإعاقة 

الإعــاقــة  ذوي  الأطــفــال  عــن  �صهري  ببيان 

الذين مت ت�صغيلهم.

ل�صوؤون  • العامة  الهيئة  عام  مدير  ي�صدر 

املدنية  اخلــدمــة  ــوان  ــ ودي الإعــاقــة  ذوي 

بتحديد  قرارًا  والنفطي  الأهلي  والقطاع 

للدولة  الإداري  باجلهاز  معينة  اأعــمــال 

والهيئات واملوؤ�ص�صات العامة وال�رشكات 

بالكامل،  مالها  راأ�ــص  الدولة  متلك  التي 

وتــعــفــى مـــن جــمــيــع اأنـــــواع الــ�ــرشائــب 

ــوم الأجـــــهـــــزة الــتــعــويــ�ــصــيــة  ــ ــص ــ ــر� ــ وال

ــارهــا وو�ــصــائــل  ــاعــدة وقــطــع غــي ــص ــ� وامل

واأجهزة اإنتاجها وو�صائل النقل الالزمة 

وتاأهيله  الإعــاقــة  ذي  الطفل  ل�صتخدام 

مادة )64(.  

العقوبة: يحظــر ا�صتخدام الأجهزة والو�صائل 

ذي  لــغــري   )64( ــادة  ــ امل يف  عليها  املــنــ�ــصــو�ــص 

الإعاقة دون مقت�صى، ويعاقب على خمالفة ذلك 

باحلب�ص مدة ل تزيد على �صنة وغرامة ل تقل عن 

200 دينار ول جتاوز 5000 دينار اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني وم�صادرة تلك الأجهزة.

عا�سرًا: ثقافة الطفل

واإتــاحــة  • والتــ�ــصــال  املعرفة  و�صائل  تــوفــري 

ا�صتخدامه للتقنيات احلديثة. 

بث الرامج التعليمية الهادفة. •

ت�صجيع البحث العلمي.  •

اإن�صاء مكتبات ونواٍد ثقافية للطفل. •

دور  • يف  لالأطفال  تعر�ص  م�صنفات  اأي  حظر 

وامل�رشح  املماثلة  العامة  والأمــاكــن  ال�صينما 

تخالف القيم والعادات والتقاليد.

اإحدى ع�سر: حماية الطفل من 

التعر�ض للخطر

�صكل  لأي  للخطر  معر�صًا  الطفل  كــان  اإذا 

اأو  النف�صي  اأو  اجل�صدي  الأذى  اأ�صكال  من 

اإذا  اأو  الإهــمــال  اأو  اجلن�صي  اأو  العاطفي 

وجد يف حالة تهدد �صالمة التن�صئة الواجب 

ملتويل  اأو  للطفل  يحق  فــاإنــه  لــه،  تــوافــرهــا 

رعايته اأو اأحد ذويه اأو اأحد املهنيني املرتبط 

حماية  ملراكز  �صكوى  تقدمي  بالطفل  عملهم 

الطفولة. 

�صنة  تتجاوز  ل  مدة  باحلب�ص  يعاقب  العقوبة: 

اأو  ديــنــار   2000 تــتــجــاوز  ل  مالية  وبــغــرامــة 

�صد  مار�ص  من  كل  العقوبتني  هاتني  بــاإحــدى 

والإ�ــصــاءة  العنف  اأ�ــصــكــال  مــن  �صكل  اأي  طفل 

النف�صية والإهمال والق�صوة وال�صتغالل.

كويتي  دينار   10000 عن  تقل  ل  بغرامة  يعاقب 

اأذاع  اأو  50000 دينار كل من ن�رش  ول تتجاوز 

بيانات،  اأو  معلومات  اأي  الإعـــالم  اأجــهــزة  باأحد 

الطفل  بــهــويــة  تتعلق  �ــصــور  اأو  ر�ــصــوم  اأي  اأو 

بالأطفال  املعنية  اجلهات  على  اأمــره  عر�ص  حــال 

املعر�صني للخطر اأو املخالفني للقانون.

اثني ع�سر: املعاملة اجلزائية 

للمعتدي على الطفل

يحظر ن�رش اأو عر�ص اأو تداول اأي مطبوعات  •

اأو  م�صموعة  اأو  مرئية  فنية  م�صنفات  اأو 

الكرتونيـــة خا�صـــة بالطفل تخاطب غرائزه 

الدنيا، اأو تزين له ال�صلوكيات املخالفة لقيم 

على  ت�صجيعه  �صاأنها  من  يكون  اأو  املجتمع 

النحراف، ويعاقب على خمالفة هذا احلظر 

والغرامة  �صنة  على  تزيد  ل  مــدة  باحلب�ص 

باإحدى  اأو  ديــنــار،   5000 جتــاوز  ل  التي 

هاتني العقوبتني.

كافة  • من  الطفل  رعاية  متويل  اأو  الأب  يحرم 

اإذا  الـــدولـــة  متنحها  الــتــي  العينية  املـــزايـــا 

من  باإدانته بجرمية  نهائي  �صدر �صده حكم 

اجلرائم الواقعة على الطفل.

وقعت  اإذا  جرمية  لأي  املقررة  العقوبة  ت�صاعف 

له  مــن  اأو  والــديــه  اأحـــد  ارتكبها  اإذا  طــفــل،  على 

مالحظته  عن  امل�صوؤول  اأو  الو�صاية  اأو  الــوليــة 

وتربيته اأو من له �صلطة عليه، اأو كان خادمًا عند 

من تقدم ذكرهم.

تخفض ساعات عمل 

المرأة الحامل ساعتين 

على األقل اعتباراً من 

الشهر السادس



اإىل  االنتباه  علينا  يحتم  اأ�سبح  ال�سريع  احل��ي��اة  اإي��ق��اع 

على  الرتاكمية  تاأثرياتها  ترتك  التي  اخلطرية  امل�ساعفات 

وبالتاأكيد  والنف�سية،  والعقلية  الفكرية  حياتنا  مناحي  كافة 

اجل�سدية يف نهاية املطاف.

يتوجب علينا االنتباه اإذا ما اأردنا اال�ستمرار يف اأداء اأعمالنا 

ال�سلبية  ال�سلوكيات  عن  واالبتعاد  �سليمة،  اإيجابية  باأجواء 

وردود  بانفعاالتنا  التحكم  على  القدرة  عدم  يف  تتجلى  التي 

القولون  مثل  ع��دة،  اأم��را���ض  اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  اأفعالنا، 

الدم  اله�سمي وال�سدفية وارتفاع �سغط  وا�سطراب اجلهاز 

والتي هي باالأ�سا�ض ذات من�ساأ نف�سي.

اأن�صطة

االنفعال والغضب!
السيطرة عليهما ضرورة 

ندوة استضافتها 

الشركة حول ضبط 

االنفعاالت وكبح ردود 

الفعل الغاضبة
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ثقافة وتوعية

الفعل  ردات  وكــبــح  النــفــعــالت  »�صبط  نـــدوة  يف 

بالتعاون  ال�رشكة  ا�صت�صافتها  التي  الغا�صبة«، 

ما بني دائرة التدريب والتطوير الوظيفي و�رشكة 

�صكلز للتدريب وال�صت�صارات، توجهت ا�صت�صاري 

بالهيئة  التدريب  هيئة  ع�صو  واجتماعي  �صلوكي 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. �صذا حممد 

يف  الــ�ــرشكــة  ملــوظــفــي  باجلملة  بن�صائح  الــفــايــز، 

وذلك  باحل�صور،  اكتظ  الــذي  الرئي�صي  امل�رشح 

ن�رش  على  لل�رشكة  العليا  الإدارة  اإطــار حر�ص  يف 

الثقافة التوعوية يف كافة مناحي احلياة.

برجمة احلوا�ض

التدريب  دائــرة  مديرة  بح�صور  الفايز  تطرقت 

والتطوير الوظيفي دينا اخل�رش اإىل اآليات وطرق 

النف�صية  قوانا  على  للمحافظة  النفعالت  �صبط 

واجل�صدية �صليمة ومعافاة، يف ع�رش تزايدت فيه 

ال�صغوط النف�صية واملادية والجتماعية.

البتعاد  �ــرشورة  على  ال�صدد،  هــذا  يف  و�ــصــددت 

عن ال�صخ�صيات املزعجة وال�صلبية، وعلى برجمة 

احلوا�ص اخلم�ص مبا يتنا�صب مع ال�صخ�صية، فمن 

حوا�صه  يهني  ومن  ذاتــه،  يحرتم  حوا�صه  يحرتم 

�ــرشورة  اإىل  لفتة  ذاتــه،  اإهانة  عليه  ال�صهل  من 

والجــتــمــاعــيــة  ال�صحية  اجلـــوانـــب  عــلــى  الــعــمــل 

والفكرية يف حياتنا.

م�سكلة وحل

و�رشبت مثاًل يف هذا ال�صدد مبا يخ�ص الرجمة 

الياباين  املجتمع  يف  امل�صكلة  اإن  بالقول  العقلية 

تعني فر�صة، حيث يبدوؤون يف البحث عن خمرج 

احلــل،  لها  ويــجــدون  تعرت�صهم،  التي  للم�صكلة 

املــجــال  يف  اأفــ�ــصــحــت  قــد  امل�صكلة  تــكــون  وبــذلــك 

د. شذا الفايز قدمت 

لموظفي الشركة جملة 

من النصائح للتحكم 

الصحيح بانفعاالتهم

خالل  من  وتطويرها  العقلية  مبلكاتهم  لالرتقاء 

اإيجاد احللول املبدعة لكل م�صكلة.

اأما لدينا ويف جمتمعاتنا فاإن امل�صكلة تعني م�صيبة 

بطبيعته،  انفعايل  جمتمع  لأننا  وماأ�صاة،  وكارثة 

اإيجابيًا  ليكن النفعال  ال�صلبي  فبدًل من النفعال 

من خالل التفاعل الواعي، وبحث اأ�صباب امل�صكلة، 

واإيجاد احللول املنا�صبة لها للخروج منها نهائيًا 

بدًل من الوقوع بامل�صكلة نف�صها مرة ثانية.

ال�سرف اخلاطئ

وتناولت املحا�رشة اجلانب املايل وال�صغوط التي 

والــذي  خاطئة،  بطريقة  امل�صاريف  مع  ترتافق 

واقتناء  ب�رشاء  نقوم  عندما  لأنف�صنا  به  نت�صبب 

اأ�ــصــيــاء تــفــوق مــقــدراتــنــا املــالــيــة، وهـــذا يعر�صنا 

ل�صغوط نف�صية قوية، جراء اخللل غري املدرو�ص، 

حيث ي�صعر الإن�صان اأن دخله الذي يراه كبريًا يف 

يعر�صنا  وهذا  بالتزاماته،  يفي  ل  الأحيان  بع�ص 

مثل  اأمــرا�ــص  اإىل  بنا  تنتهي  قد  هائلة،  ل�صغوط 

ال�صغط وال�صكري، اأو التعر�ص حلوادث موؤ�صفة.

اجلانب الروحاين

واأو�صحت ا�صت�صاري �صلوكي واجتماعي، ع�صو 

التطبيقي  للتعليم  العامة  بالهيئة  التدريب  هيئة 

اجلانب  اأن  الــفــايــز،  حممد  �ــصــذا  د.  والــتــدريــب، 

والأرق  الأمرا�ص  من  الإن�صان  يحمي  الروحاين 

القوة  تقوية  خالل  من  وذلك  ال�صلبية،  وامل�صاعر 

مواجهة  من  يتمكن  كي  الإن�صان  لدى  الروحانية 

م�صاعب احلياة. 

وكان لبد من دعوة وتعليم احل�صور للتعرف على 

اجلانب النف�صي، بحيث ن�صاأل اأنف�صنا ماذا حققنا 

ي�صاأل  اأن  �صخ�ص  كل  على  يتوجب  حيث  �صنويًا، 

نف�صه )من اأنا(، ويح�صب ال�صلبيات والإيجابيات 

اإىل  تــوؤدي  التي  الأ�صباب  اإىل  ويهتدي  حياته،  يف 

لغة  ــاء مبعرفة  ــق النــفــعــال وال�ــصــطــراب، والرت

اجل�صد.

الذكاء االنفعايل

كيفية  يف  يتجلى  وهــو  ُمكت�صب،  النفعايل  الذكاء 

يف  الإن�صان  عالقات  توطيد  يف  النا�ص  مع  التعامل 
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لقطات

تخلل الندوة تقدمي العديد من الأمثلة احلية  •

من  يعانون  لأ�صخا�ص  الــواقــع  اأر�ـــص  مــن 

حالت مر�صية رفعت من معدل التفاعل مع 

مو�صوع الندوة.  

ــاب الــنــقــا�ــص  • ــ ــح بـ ــتـ يف نـــهـــايـــة الــــنــــدوة ُفـ

على  الــرد  املحا�رشة  وتولت  واملــداخــالت، 

الأ�صئلة وال�صتف�صارات. 

قبل  • مــن  كثيفًا  حــ�ــصــورًا  ــدوة  ــن ال �ــصــهــدت 

ــن الــتــعــاطــي  ــو مـ مــوظــفــي الــ�ــرشكــة يف جـ

اإليها  تطرقت  التي  الأفــكــار  مع  الإيجابي 

الندوة.

اأن  هو  النفعايل  والذكاء  فيه،  يحيا  الذي  املحيط 

يف  حتى  انفعالتنا  �صبط  على  القدرة  لدينا  يكون 

وقت الغ�صب.

الف�ساحة االنفعالية

- تعني اأن تكون قادرًا على �صبط انفعالتك.

- اأن تتعلم اين ومتى تف�صح عن انفعالتك.

- اأن تتعرف على اأن انفعالتك توؤثر على الآخرين.

- اأن تنمي قدرتك على التعاطف مع الخرين.

- اأن تتحمل م�صوؤولية انفعالتك.

�سمات ال�سخ�سية ال�سوية

على  الــقــدرة  لديها  يكون  ال�صوية  ال�صخ�صية   -

�صبط انفعالتها.

- القدرة على التعاون مع الآخرين.

- القدرة على حتمل امل�صوؤولية وتقديرها.

- القدرة يف التحكم بالذات.

- القدرة على املحبة والثقة املتبادلة.

- الن�صج النفعايل.

- القدرة على مواجهة الأزمات العادية. 

- القدرة على العمل والإنتاج.

- ال�صعور بالر�صا والطماأنينة.

- البتعاد عن التذمر يف كافة مناحي احلياة.

الذكاء العاطفي

داخلية  ر�صائل  اإر�صال  يف  يكمن  العاطفي  الذكاء 

هي  ومــا  العاطفي،  الذكاء  يعني  فماذا  اإيجابية، 

مكوناته؟

احلــالت  مــع  التعامل  على  الــقــادريــن  النا�ص  اإن 

ُي�صِعرون  والذين  ح�صا�صية،  الأكــر  الجتماعية 

اإليه  ُي�صري  ما  ميتلكون  من  هم  بالراحة  الآخرين 

علماء النف�ص بالذكاء العاطفي. 

فهم  على  الــقــدرة  الــذكــاء  من  النوع  هــذا  وي�صمل 

هذا  اأن  على  اخلــراء  ويّتفق  العواطف،  واإدارة 

راأى  فيما  الــنــجــاح،  يف  هــامــًا  دورًا  يـــوؤدي  الــنــوع 

بع�صهم اأنـــه قــد يــكــون اأكـــر اأهــمــيــة مــن الــذكــاء 

نف�صه، كما ت�صري البحوث اإىل اأن الذكاء العاطفي 

مرتبط يف كل ما يتعلق ب�صنع القرار والتح�صيل 

الدرا�صي.

مكونات اأ�سا�سية للذكاء العاطفي

الوعي الذاتي:

من  هام  جزء  عواطفنا  وفهم  اإدراك  على  القدرة   

العــرتاف  جمرد  من  اأبعد  وهو  العاطفي،  الذكاء 

على  تكون  اأن  بل  واإدراكها،  ور�صدها  بعواطفك 

وعلى  ومزاجك،  قراراتك  على  تاأثريها  من  بّينة 

عواطف الآخرين.

التحّكم الذاتي:

تكون  اأن  يتطلب  الآخــريــن  على  م�صاعرك  تاأثري   

قادرًا على تنظيم هذه العواطف واإدارتها دون اأن 

يعني ذلك اإخفاء م�صاعرك احلقيقية.

املهارات الجتماعية: 

ب�صكل جــيــد مع  الــتــفــاعــل  عــلــى  ــادرًا  ــ ق تــكــون  اأن 

يجب أن يكون االنفعال 

إيجابيًا من خالل التفاعل 

الواعي وبحث المشكلة 

وإيجاد الحلول 

األشخاص الذين 

ُيشِعرون اآلخرين 

بالراحة هم من يمتلكون 

الذكاء العاطفي

ح�صور كثيف يعك�ص اأهمية مو�صوع الندوة

الآخرين فهذا جانب هام من الذكاء العاطفي.

التعاطف:

اأمــر يف  الآخـــرون،  ي�صعر  فهم كيف  على  القدرة   

غاية الأهمية للذكاء العاطفي.

التحفيز: 

الذكاء  يف  رئي�صي  بدور  ت�صطلع  الذاتية  الدوافع 

العاطفي.
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عدد  فيها  وظهر  االإداري،  الفكر  يف  هائاًل  تطورًا  االأخرية  ال�سنوات  �سهدت 

كبري من املفكرين والعلماء الذين اأثروا املعرفة االإدارية بالبحوث والنماذج 

والنظريات املختلفة، والتي تنتمي كل منها ملدر�سة من مدار�ض االإدارة.

وقد اأكدت معظم البحوث يف هذا املجال اأن لالإدارة الناجحة متطلبات يجب 

توافرها حتى ي�ستقيم عمل املوؤ�س�سة، وتتعلق معظمها بعلم اإدارة املوارد 

وظائف  اأهم  اإحدى  العملية  هذه  معتربين  واحرتايف،  ذكي  ب�سكل  الب�سرية 

العنا�سر  اأثمن  الب�سري،  العن�سر  ب�ساأن  تتعلق  حيث  الناجحة،  االإدارة 

باملوؤ�س�سة واأكرثها تاأثريًا يف االإنتاجية.

العنصر البشري 

أثمن العناصر 

بالمؤسسة 

وأكثرها تأثيراً 

في اإلنتاجية

تعريف

لبد  كان  الإدارة  جناح  متطلبات  على  للتعرف 

بدايًة من تعريف اإدارة املوارد الب�رشية، والتي 

باأنها »تخطيط  البحوث والكتب  عرفتها معظم 

يف  الب�رشي  العن�رش  ورقابة  وتوجيه  وتنظيم 

احلوافز

اأكــفــاأ  اجــتــذاب  املوؤ�ص�صة  ت�صمن  اأن  ميكن  ل 

العنا�رش وتنمية قدراتهم دون حافز، فاحلوافز 

لقيامهم بعمل  لي�ص  بتقديرهم،  الآخرين  ت�صعر 

ما واإمنا خللق هذه الروح الإيجابية التي حتمل 

العنا�رش  اأكــفــاأ  اجــتــذاب  ي�صمن  مبــا  املنظمة، 

املالئمة  ــظــروف  ال وتهيئة  قــدراتــهــم  وتنمية 

اأهداف  يحقق  مبا  طاقاتهم  اأف�صل  ل�صتخراج 

ول�صمان  فيها«،  العاملني  ــداف  واأهــ املنظمة 

واقعية التعريف يجب توافر املتطلبات التالية: 

تط�ير

اإلدارة الناجحة
لها متطلبات أساسية
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بداخلها فكر التعاون واملبادرة ومتيز املجتهد، 

املتفوق  ت�صعر  ب�صيطة  تــقــديــر  كلمة  واأقــلــهــا 

باأهميته، واأن هناك من ي�صعر به ويقَدر اجلهد 

الذي يبذله.

الت�ساور

الت�صاور يعد متطلبًا اأ�صا�صيًا يف القائد، ويعني 

والأخــذ  والن�صيحة،  املعلومات  اإىل  ال�صعي 

الآخــريــن.  وم�صالح  م�صاعر  العــتــبــار  بعني 

قرار  اتخاذ  مدير  اأراد  اإن  املثال  �صبيل  فعلى 

يت�صاور  اأن  املانع  فما  عمله  فريق  على  يوؤثر 

تفاهم  م�صاألة  فهي  الــقــرار  اتخاذ  قبل  معهم 

م�صتويات  على  رئي�صي  ب�صكل  توؤثر  جوهرية 

جناح الإدارة.

القيادة

تولد  التي  الب�رشية  الطبيعة  من  القيادة جزء 

»عملية حتريك  هــي  واإداريـــــًا  الإنــ�ــصــان،  مــع 

وخمطط،  حمــدد  باجتاه  النا�ص  من  جمموعة 

وتعد  باختيارهم«.  العمل  على  بحثهم  وذلــك 

القيادة اإحدى اأهم متطلبات الإدارة الناجحة، 

الـــذي يحقق  الــنــا�ــص يف الجتـــاه  فهي حتــرك 

م�صالح العمل وم�صاحلهم على املدى البعيد.

وعماًل  ومــهــارة،  منهجًا  اأي�صًا  القيادة  وتعد 

وال�صخ�ص  الآخــريــن،  يف  الــتــاأثــري  اإىل  يهدف 

الذي يحتل مرتبة  ال�صخ�ص  ذلك  القيادي هو 

عمله  تاأدية  منه  وُيتوقع  املجموعة،  يف  معينة 

باأ�صلوب يتنا�صب مع تلك املرتبة.

موا�سفات القائد

ال�صفوف،  يتقدم  الــذي  هــو  الأمـــني  والــقــائــد 

النا�ص،  ليت�صدر  يناور  الذي  ال�صخ�ص  ولي�ص 

والقائد املولود قائدًا يرز ب�صكل طبيعي، لأن 

تعطيه  والروحية و�صخ�صيته  العقلية  ميزاته 

مثل هذا احلق املوؤكد. 

وتعد ال�صخ�صية القوية من اأهم �صفات القائد 

القائد  يــكــون  ل  وقــد  الكلمة،  تعنيه  مــا  بكل 

اأن  ميكن  ل  ولــكــن  ال�صكل،  جميل  �صخ�صًا 

يكون فاقدًا للحما�ص اأو الدفء اأو قدرته على 

ال�صتماع للراأي الآخر.

اأهــم  مــن  اأيــ�ــصــًا  والت�صجيع  العقبات  تذليل 

ــاديــني، فـــــــالإدارة »فـــن قــيــادة  ــي ــق �ــصــفــات ال

من  النجاح  القائد  ي�صتطيع  ول  املــوظــفــني«، 

الأفــراد  يحقق  وحتى  موظفيه،  معاونة  دون 

جناحهم يجب على القائد تذليل العقبات التي 

حتول بينهم وبني حتقيق اأهداف العمل. 

تقييم القدرات

من متطلبات الإدارة الناجحة اأي�صًا اأن يكون 

املوظفني،  قــدرات  تقييم  على  احلا�صة  لديها 

)اإذا  يطيقون،  ل  ما  الأعمال  من  تكلفهم  فال 

اأردت اأن تطاع فاأمر مبا ي�صتطاع(، فيجب اأن 

يكون القائد دائمًا رحيمًا بفريقه، ول يتوقع 

املطلوب  مــن  اأكـــر  عمل  �صاعات  ميكثوا  اأن 

منهم، اأو اأن يحملوا معهم العمل اإىل منازلهم، 

اأدائــهــم  يف  يخل�صون  يجعلهم  اأن  ويكفيه 

فيها  يعملون  الــتــي  الــفــرتة  خــالل  لأعمالهم 

النا�ص  قــدرات  اأن  ين�ص  ول  املوؤ�ص�صة،  داخل 

�صبحانه  اهلل  حكمة  من  وهــذه  مت�صاوية،  غري 

وتعاىل، فيتعامل معهم على هذا الأ�صا�ص، ول 

دمى  اأو  اآلت  جمرد  اأنهم  على  معهم  يتعامل 

يحركها وقتما �صاء.

وتظهر حكمة القائد يف معاملة العاملني حيث 

ي�صلح  فما  حـــده،  على  �صخ�صية  كــل  يعامل 

يجعل  األ  املهم  لــذاك، ومن  ي�صلح  ل  قد  لهذا 

تخطيط وتنظيم يضمن 

اجتذاب أكفأ العناصر 

وتنمية قدراتهم بما 

يحقق األهداف 

التشاور يعد متطلبًا 

أساسيًا في القائد 

ويعني السعي إلى 

المعلومات والنصيحة

الت�صاور متطلب اأ�صا�صي يف القائد ال�صاعي للنجاح

تذليل العقبات 

والتشجيع من أهم 

صفات القياديين 

فاإلدارة “فن قيادة 

الموظفين”
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العالقات ال�صخ�صية تطغى، حتى ل تت�صبب يف 

اإف�صاد العمل. فالعالقات الجتماعية ل ُتنِجح 

العمل اإل اإذا اأُبقيت م�صتقلة.

التعاون والتوا�سع

الرئي�صية  املتطلبات  والتعاون من  التوا�صع 

جتربته  يف  جناح  ليحقق  القائد  من  املطلوبة 

ول  �صلطاته،  من  يقلل  اأن  فيجب  الإداريـــة، 

اأن  يحاول  بل  يــده،  يف  ال�صلطات  كل  يجمع 

للمعاونني  ال�صالحيات  من  م�صاحة  يعطي 

لإيجاد كوادر عمل اأخرى تاأخذ منه اخلرات 

األ يتكر واأن يعرتف  يف وجــوده، كما يجب 

باخلطاأ اإذا اأخطاأ، بل ويبادر بذلك، ول يظن 

بل �صريفع  بينهم،  �صاأنه  �صيقلل من  ذلك  اأن 

املثل  يعطيهم  ــًا  ــ�ــص واأي كـــثـــريًا،  �ــصــاأنــه  مــن 

والقدوة.

ــد تــتــ�ــصــتــت اأهــــــداف الــكــثــري مـــن الــقــادة  وقــ

عملهم  جتاه  م�صوؤولياتهم  بني  اخللط  ب�صبب 

موظفيهم،  جتــاه  وم�صوؤولياتهم  ومن�صبهم 

عــنــ�ــرش يف  ــم  اأهــ اأن  يــعــلــمــوا  اأن  يــجــب  لــكــن 

يعرف  وعــنــدمــا  »املــوظــفــني«،  هــو  املوؤ�ص�صة 

اإذا  ما  ف�صيحدد  فريقه،  اإدارة  كيفية  القائد 

الفطن  فالقائد  ل،  اأم  �صتنجح  �رشكته  كانت 

متعاونًا،  فريقًا  ويكّون  املوهوبني،  يجتذب 

ويحرتم ويقّدر جهود موظفيه.

5 اأ�س�ض لالإدارة الناجحة
الــتــعــرف على  1. درا�ـــصـــة الــو�ــصــع: مــرحــلــة 
الحتياجات وعدد املوظفني املتوافر، واملطلوب 

واأ�صلوب العمل املتبع واملرجو على اأن تتم هذه 

املرحلة يف ظل نظرة اإيجابية من القائد ملوظفيه، 

حتمل تقديره واحرتامه لهم وملوؤهالتهم.

الرتكيز  اإىل  الإدارة  حتتاج  الكايف:  الوعي   .2
عــلــى �ــصــفــات الــفــريــق الـــذي حتــتــاجــه لإجنـــاز 

الحــتــيــاجــات واملـــهـــام املــطــلــوبــة، لــذلــك يجب 

اختيار الفريق بحكمة.

ــاز املــهــمــة يف الــوقــت  ــ ــتــ�ــرشف بـــذكـــاء لإجنـ ال

املنا�صب.

5. الثقة يف املوظف: من مهام القائد خلق بيئة 
يثق  فاإذا مل  الثقة والإخال�ص،  عمل مبنية على 

اأي  تــوقــع  بــه  حــريــًا  فلي�ص  موظفيه  يف  القائد 

اإجناز منهم. 

بــاأن  الــقــادة  ــدرك  ي اأن  النــتــقــاد: يجب  تقبل   .3
الجتــاه،  ثنائية  هــي  والتطوير  التعلم  حمــاور 

فالقائد الذكي ي�صجع على تنوع الأفكار والآراء 

املــطــروحــة، ويــبــحــث عــن فــريــق مــوهــوب لديه 

على  وي�صاعده  ويتحداه  ينتقده  اأن  على  القدرة 

تطوير ذاته. 

كل  بني  امل�صرتك  القا�صم  الوقت:  ا�صتغالل   .4
اجليدة  والإدارة  الــوقــت،  هــو  الفريق  اأع�صاء 

واملفتاح  فــيــه،  التحكم  على  موظفيها  ت�صاعد 

املــهــمــة، بل  ــاز  اإجنـ لي�ص جمــرد  الأ�ــصــا�ــصــي هنا 

املدير العدواين

العدواين  النهج  فخ  يف  املـــدراء  من  كثري  يقع 

بغية  والقواعد  للنظم  احلريف  بالتنفيذ  املتمثل 

النجاح  وحتقيق  موظفيهم،  على  ال�صيطرة 

ين�صون  فــيــمــا  اخلـــا�ـــص،  تــ�ــصــورهــم  حــ�ــصــب 

التعنت  هــذا  فكل  للتخطيط،  املثلى  الطريقة 

والتفاهم،  احلـــوار  ــواب  اأبـ اإغـــالق  اإىل  يـــوؤدي 

ويخلق فو�صى اأكر، بالإ�صافة اإىل اأن اللتزام 

ظهور  اإىل  يــوؤدي  التقليدية  الإدارة  باأ�صاليب 

قادة حمدودي القدرات والفعالية.

امل�سدر: 

• »فورب�ص تاميز« نقاًل عن كتاب ال�صلوك التنظيمي بني 
النظرية والتطبيق.

�صالح  للكاتب  املنظمات  يف  الإن�صاين  ال�صلوك  كتاب   •
الدين حممد عبدالباقي.

تقدير اإمكانيات املوظفني وتوجيهها بالطريقة املثلى من �صفات املدير الناجح

تحريك الناس في االتجاه 

الذي يحقق مصالح العمل 

ومصالحهم على المدى 

البعيد

من متطلبات اإلدارة 

الناجحة أن يكون لديها 

القدرة على تقييم 

قدرات الموظفين
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نظام �سامل

من هذا املنطلق تعمل دائرة ال�صحة وال�صالمة 

ــري الأنـــظـــمـــة  ــوفــ ــ والـــبـــيـــئـــة عـــلـــى حتـــديـــث وت

الآمـــن  الت�صغيل  ت�صمن  الــتــي  والــتــطــبــيــقــات 

ب�صكل  الــ�ــرشكــة  مبــرافــق  الت�صغيل  ــوحــدات  ل

مهند�صة  تقوم  القادمة  ال�صطور  ويف  م�صتمر. 

اإدارة �صالمة الت�صنيع ب�صمة اخلليفي بت�صليط 

وال�صالمة  ال�صحة  اأنظمة  اأحـــد  على  ال�صوء 

بدء  قبل  ال�صالمة  مراجعة  نظام  وهو  والبيئة، 

ومتكامل  �صامل  نظام  وهو   ،PSSR الت�صغيل 

ميكن املعنيني من الوقوف على جاهزية جميع 

الوحدات،  ت�صغيل  ووثائق  والأنظمة  املعدات 

الذين  العاملني  جــاهــزيــة  مــن  الــتــاأكــد  بجانب 

التاأكد  مع  الوحدات،  هذه  بت�صغيل  �صيقومون 

من تطبيق كافة التو�صيات الهند�صية اخلا�صة 

بالوحدات.  

ال�صالمة  مراجعة  نظام  اأن  اإىل  اخلليفي  ت�صري 

قبل بدء الت�صغيل PSSR يعد اأحد اأهم واأ�صمل 

وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة  لــنــظــام  الــعــنــا�ــرش 

كاإحدى  اختياره  مت  وقــد   iSHEMS والبيئة 

املمار�صات املثلى على م�صتوى القطاع النفطي. 

النظام من ال�رشوط الأ�صا�صية  كما يعد تطبيق 

تقوم  التي  العاملية  التاأمني  ل�رشكات  بالن�صبة 

بتوفري التغطية التاأمينية للمعدات.

طبيعة  يف  النوعية  الطفرة  مع  يتنا�سب  مبا  بال�سركة  العمل  الأنظمة  الدائم  التطوير  اإطار  يف 

وحجم امل�ساريع التي يجري تنفيذها حالياً، والتي يجري التخطيط لتنفيذها م�ستقباًل، والتي 

فرتات  خالل  احلديثة  االإنتاج  واأنظمة  الت�سغيل  وحدات  من  العديد  واإن�ساء  حتديث  ت�سمل 

ق�سرية. من هنا تكت�سب اأنظمة ال�سحة وال�سالمة والبيئة اأهمية خا�سة، كونها �سمام االأمان 

اأنظمة  وت�سكل  ال�سركة.  مبرافق  املحيطة  والبيئة  والعمليات  العاملني  �سالمة  ي�سمن  الذي 

ال�سركة بهذا ال�ساأن مبثابة البنية االأ�سا�سية الالزمة ل�سمان حتقيق م�ستويات عالية من جودة 

املنتجات التي تطابق املوا�سفات واملعايري البيئية العاملية.

مراجعة السالمة قبل التشغيل

نظام شامل ومتكامل

اأمن و�صالمة 
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النظام يمّكن المعنيين 

من الوقوف على جاهزية 

المعدات ووثائق 

تشغيل الوحدات

تحديث دائم لألنظمة 

التي تضمن التشغيل 

اآلمن لوحدات التشغيل 

بمرافق الشركة

تطبيق النظام يعد 

من الشروط األساسية 

بالنسبة لشركات 

التأمين العالمية

ماهية النظام

يعد  الت�صغيل  بــدء  قبل  ال�صالمة  مراجعة  نظام 

التالية:  الأحـــوال  يف  نهائية  تفتي�ص  نقطة  مبثابة 

ــدة واملـــرافـــق املــعــدلــة،  ــديـ ــق اجلـ ــرافـ تــركــيــب املـ

وذلك  حتديث،  لعمليات  تخ�صع  التي  واملــعــدات 

للتاأكد من اأن جميع عنا�رش اإدارة �صالمة العمليات 

املرافق  واأن   ، مــر�ــصٍ ب�صكل  معاجلتها  متــت  قــد 

مراجعة  النظام  وي�صمل  بالت�صغيل.  للبدء  اآمنة 

للتاأكد  املخاطر  حتليل  واأنظمة  العمليات  وثائق 

بها،  املتعلقة  التو�صيات  جميع  من  النتهاء  من 

ال�صالمة  اأنظمة  توافر  من  التاأكد  اإىل  بالإ�صافة 

امليكانيكية واأنظمة التفتي�ص والتاآكل. ومن ناحية 

اأخرى يت�صمن النظام �رشورة التاأكد من جاهزية 

املــعــدات،  ت�صغيل  لــبــدء  بــالــوحــدات  العمل  فــرق 

وتوفري التدريب الالزم للعاملني اإذا تطلب الأمر، 

ل�صمان �صالمة الت�صغيل.

توافر  من  التاأكد  كذلك  النظام  مقومات  وت�صمل 

والرجميات  املنا�صبة  الإلــكــرتونــيــة  التطبيقات 

املثال  �صبيل  فعلى  الــوحــدات.  لت�صغيل  امل�صاعدة 

التبليغ عــن احلـــوادث،  اأنــظــمــة  مــراجــعــة  جتــري 

غيار  قطع  اإدارة  ونظام  ال�صيانة،  اإدارة  ونظام 

ملقايي�ص  الــوحــدة  مطابقة  مــن  والــتــاأكــد  املــعــدات، 

الهيئة العامة للبيئة، وغريها من الأمور املرتبطة 

بت�صغيل الوحدات.

الهدف الرئي�سي

م�صاكل  تفادي  يف  للنظام  الرئي�صي  الهدف  يتمثل 

يف  ي�صاعد  اأنــه  كما  الت�صغيل،  بعد  ومــا  الت�صغيل 

الحتفاظ بجميع املعلومات وامل�صتندات اخلا�صة 

الرجوع  باملرافق واملعدات يف مكان واحد ي�صهل 

امل�صاكل  بع�ص  فهناك  للمتابعة.  عند احلاجة  اإليه 

التي قد تواجه العمل بامل�صايف اأثناء عملية ت�صليم 

الوحدات اجلديدة، اأو تلك التي خ�صعت للتحديث 

تعطل  على  تاأثري  لها  ويكون  املقاولني،  قبل  من 

وغريها  لإ�صابات،  العاملني  تعر�ص  اأو  العمل، 

من امل�صاكل، لذلك يهدف النظام اإىل �صمان ت�صليم 

جلميع  مطابقتها  مــن  والــتــاأكــد  لــلــوحــدات،  اآمـــن 

ال�صرتاطات واملوا�صفات املو�صوعة خالل فرتات 

التخطيط والت�صميم والإن�صاء.

بــدائــرة  الت�صنيع  �ــصــالمــة  اإدارة  ق�صم  ويــقــوم 

امل�صتندات  بتوفري  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

الالزمة، وتوفري دورات تدريبية للعاملني بدوائر 

ــار الــتــاأكــد مــن �ــصــالمــة ت�صليم  اإطــ الــعــمــلــيــات، يف 

الــوحــدة، وذلــك من خــالل ت�صكيل فــرق عمل من 

خمتلف الأق�صام املعنية، وبرئا�صة دائرة العمليات 

ملتابعة عملية الت�صليم وبدء الت�صغيل.

طريقة العمل

جديدة  ة  املُعدَّ كانت  اإذا  ما  حتديد  يتم  البداية  يف 

ال�صحيحة  التدقيق  قائمة  اختيار  ليتم  معدله  اأو 

التي �صتخ�صع لها. فالنظام ي�صتمل على قائمتني 

واأخرى  اجلديدة،  للمرافق  قائمة  للتدقيق، 

للمرافق املعدلة. وكل قائمة حتتوي على نقاط فنية 

تنتمي اإما اإىل فئة »اأ« اأو الفئة »ب«، بح�صب اأهمية 

امليكانيكي،  بالت�صميم  وارتباطها  النقاط  هذه 

احلريق،  مكافحة  واأنظمة  الفنية،  والنواحي 

وت�رشب الغازات، وجاهزية املولدات، وغريها من 

النقاط الفنية التي يتم فح�صها. وبناء على ذلك مت 

ت�صنيف فئة »اأ« باأنها الفئة التي حتوي عنا�رش ل 

ميكن البدء بالت�صغيل قبل التاأكد من جاهزيتها.

بالت�صغيل  البدء  فيمكن  »ب«  الفئة  عنا�رش  اأما 

قبل توافرها اأو التاأكد من جاهزيتها، ولكن يجب 

حتديد ومتابعة ا�صتيفائها.

يتم  ة  املُعدَّ فئة  وحتديد  ت�صنيف  من  التاأكد  بعد 

ت�صكيل فريق لتطبيق اإجراءات النظام.

ت�سكيل الفريق

عنه  ينوب  من  اأو  العمليات  فريق  رئي�ص  يقوم 

املعنية،  الأق�صام  جميع  اإىل  مذكرة  باإر�صال 

والبدء  الفريق،  ت�صكيل  يتم  ا�صتجابتهم  وبعد 

بالإجراءات واتخاذ الالزم.

بعد انتهاء جميع اأع�صاء الفريق من تطبيق اجلزء 

مراجعة  نظام  تقرير  يف  واإرفاقه  بهم،  اخلا�ص 

ال�صالمة قبل بدء الت�صغيل، تتم مراجعة التقرير، 

الفريق،  اأع�صاء  جميع  قبل  من  عليه  والتوقيع 

ومن ثم ت�صليمه اإىل رئي�ص فريق العمليات، لتخاذ 

الالزم لتنفيذ التو�صيات الواردة بالتقرير.

تطوير النظام

تقنية  دائرة  مع  بالتعاون  العمل  حاليًا  يجري 

النظام،  اإجراءات  ت�صهيل  على  املعلومات 

امللفات وامل�صتندات والتقارير  والحتفاظ بجميع 

طريق  عن  وذلك  واملرافق،  بالوحدات  اخلا�صة 

تطويره لي�صبح نظامًا اإلكرتونيًا ميكن من خالله 

قوائم  من  »ب«  الفئة  عنا�رش  تنفيذ  مدى  تتبع 

التدقيق بدقة و�صهولة.

املهند�صة ب�صمة اخلليفي
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البنسلين
من أهم االكتشافات الطبية

نوا�سل حديثنا عن االكت�سافات العلمية واخلدمات اجلليلة 

اكت�سافاً  اليوم  باحلديث  ونتناول  للب�سرية،  قدمتها  التي 

وت�سكني  الب�سر  �سحة  على  احلفاظ  يف  كثريًا  �ساهم  طبياً 

اآالمهم. اإنه البن�سلني الذي يعترب اأحد امل�سادات احليوية، 

القرن  يف  تطويره  مت  ولكن  ال��ق��دم،  منذ  معروفاً  وك��ان 

ا�ستخداماً  احليوية  امل�سادات  اأكرث  من  ويعد  الع�سرين، 

البكتريية  االل��ت��ه��اب��ات  ملعاجلة  وي�ستخدم  ال��ع��امل،  يف 

واجلرثومية وغريها، ويتم تناوله اإما عن طريق الفم، اأو 

بحقنه يف الوريد اأو الع�سل. 

اكت�ساف البن�سلني

ال�صكتلندي  الــعــامل  البن�صلني  عــقــار  اكت�صف 

اعــتــمــاده  ومت   ،1929 عـــام  فلمنج  الك�صندر 

در�ص  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  طبي  كعقار 

فلمنج يف املدر�صة الطبية يف لندن، وعمل كثريًا 

على درا�صات التعقيم، وعندما التحق باجلي�ص 

اهتمامه  �صب  الثانية  العاملية  احلــرب  خــالل 

اأن لحظ  بعد  والعدوى،  معاجلة اجلروح  على 

اجل�صم  خــاليــا  ــوؤذي  ــ ي املــطــهــر  ا�ــصــتــخــدام  اأن 

مادة  يحتاجه هو  ما  واأن  املكروبات،  اأكر من 

تق�صى على البكترييا، ويف نف�ص الوقت ل توؤذى 

وكان  البن�صلني،  اخرتاع  فكان  اجل�صم،  خاليا 

البن�صليوم  اإن فطر عفن  اقرتح  اأول من  فلمنج 

للبكترييا،  م�صادة  مادة  على  يحتوي  اأن  يجب 

وعمل على اقرتاحه هذا فرتة من الزمن اإىل اأن 

اأ�ص�ص لبداية �صناعة  اأثبتها ب�صكل علمي قاطع 

البن�صلني. 

لقد تو�صل اإىل اكت�صافه بينما كان يفح�ص بع�ص 

البكترييا لإجراء  بداخلها  التي و�صع  الأطباق 

حو�ص  يف  ي�صعها  اأن  وقبل  عليها،  التجارب 

الغ�صيل، لحظ اأن البكترييا التي حتيط بالعفن 

املوجود على اأحد الأطباق قد ماتت، واكت�صف 

البن�صلني.  مادة  ب�صبب  كان  البكترييا  اأن موت 

الــدوائــر  قبل  مــن  بالبن�صلني  ُيــعــرتف  مل  ولكن 

على  وا�صتمر  الوقت،  ذلك  والطبية يف  ال�صعبية 

العاملية  انــدلع احلــرب  اإىل ما بعد  هــذه احلــال 

الثانية. 

تطور �سناعته

يعتر اكت�صاف فلمنج للبن�صلني البداية الفعلية 

فلمنج  وبرهن  احلديثة،  احليوية  للم�صادات 

على اأن العفن اأو بن�صليوم مينع منو البكترييا، 

ــالج اللــتــهــابــات  و�ــصــاهــم يف تــغــيــري طــريــقــة عـ

القرن  منت�صف  وبحلول  الأبــد.  اإىل  البكتريية 

�صناعة  اإىل  فلمنج  اكــتــ�ــصــاف  اأدى  املــا�ــصــي، 

البن�صلني  لثورة  الطريق  مهدت  هائلة  �صيدلية 

م�صرية  دعم  يف  اكت�صافه  و�صاهم  ال�صطناعية. 

الــطــب احلــديــث مــن خـــالل اإدخــــال املــ�ــصــادات 

احليوية لتخفيف اآلم ومعاناة املر�صى، و�صاهم 

يف اإنقاذ ماليني النا�ص يف خمتلف اأرجاء العامل. 

بداأ النت�صار الكبري وت�صنيع كميات كبرية من 

الثانية،  العاملية  احلــرب  انــدلع  بعد  البن�صلني 

بها،  م�صغولة  كانت  العظمى  الـــدول  اأن  رغــم 

ولكنهم اأدركوا اأهمية هذا العقار، واأن اجلنود 

عمليات  فبداأت  منه،  �صي�صتفيدون  واجلرحى 

الوقت،  ذلــك  منذ  الكبرية  والتطوير  الإنــتــاج 

الذي  النجاح  وبعد  هــذا.  يومنا  اإىل  وا�صتمرت 

�صجعت  املــر�ــصــى،  عــالج  يف  العقار  هــذا  حققه 

املتحدة  واململكة  املتحدة  الــوليــات  حكومات 

حصل فلمنج على جائزة 

نوبل في الطب لعام 

1945 بعد أن ظهرت 

الفوائد الحقيقية للعقار

عل�م وتكن�ل�جيا
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البنسلين

اكتشفه العالم 

االسكتلندي الكسندر 

فلمنج عام 1929 وتم 

اعتماده كعقار طبي بعد 

الحرب العالمية الثانية

الـــ�ـــرشكـــات الــطــبــيــة عــلــى ا�ــصــتــخــال�ــص مـــادة 

وتعزيز �صناعته. ومع  اأكر  بكميات  البن�صلني 

طرق  ال�رشكات  هــذه  اكت�صفت  الــزمــن،  مــرور 

واإنــتــاج  البن�صلني،  مــادة  ل�صتخال�ص  اأ�صهل 

املزيد منها وطرحها يف الأ�صواق. 

احلــيــويــة،  املــ�ــصــادات  مبيعات  قيمة  تــتــجــاوز 

بليون   15 احلايل  الوقت  يف  البن�صلني  وخا�صة 

على  الــعــامل،  اأرجـــاء  خمتلف  يف  �صنويًا  دولر 

الرغم من اأن تكلفة �رشائه قد انخف�صت كثريًا 

مقارنة بالعقود املا�صية، فبلغ �صعر الكيلوغرام 

الواحد من البن�صلني خالل هذا العقد ما يقارب 

10 دولرات، بينما كان �صعر نف�ص الكمية �صنة 
1953 ما يقارب 300 دولر. ولتقلي�ص تكاليف 
امل�صنعة  ال�رشكات  بـــداأت  العقار،  هــذا  اإنــتــاج 

اإىل  ــا  اأوروبـ من  البن�صلني  اإنــتــاج  مرافق  بنقل 

ال�صني وبع�ص املناطق الأخرى يف اآ�صيا، وذلك 

لنخفا�ص تكاليف العمالة والإنتاج. 

فوائده واأ�سراره

اجلانبية  الأعـــرا�ـــص  بع�ص  البن�صلني  ي�صبب 

لالأ�صخا�ص الذين لديهم ح�صا�صية من البن�صلني، 

اآثاره من  تتقبله، وتظهر  اأج�صامهم ل  فاإن  لذا 

ــا تكون  خــالل احــمــرار اجلــلــد واحلــكــة، ورمبـ

فيتعر�صون  قوية  الأ�صخا�ص  بع�ص  ح�صا�صية 

القلب،  ــات  دقـ انــتــظــام  ــدم  وعـ تنف�ص،  ل�صيق 

وال�صطرابات املعوية، والغثيان. 

وقاية  على  يعمل  فهو  عظيمة  فوائد  للبن�صلني 

مر�ص  مثل  البكتريية،  ــعــدوى  ال مــن  اجل�صم 

الزهري والتهاب اللوزتني، وي�صاهم يف تقلي�ص 

على  ويحافظ  اأمــرا�ــص،  بعدة  الإ�صابة  فر�ص 

اجلهاز املناعي. ومع اأنه يقدم فوائد كثرية فقد 

يوؤدي بنف�ص الوقت لبع�ص الأ�رشار لأ�صخا�ص 

بالإ�صهال،  الإ�ــصــابــة  احتمالية  مثل  معينني، 

وارتفاع  والت�صنج،  الكبد،  اأو  اجللد،  والتهاب 

درجة احلرارة. لذا يتوجب على الطبيب فح�ص 

ويجب  البن�صلني.  مــادة  اإعطائه  قبل  املري�ص 

مراعاة اأمور عديدة خ�صو�صًا عند تناول اأدوية 

يعاين  املري�ص  كان  واإذا  البن�صلني،  مع  اأخــرى 

من اأمرا�ص الكبد، واإذا ما كان املري�ص مدمنًا 

اأو  حاماًل،  املري�صة  كانت  واإذا  الكحول،  على 

مر�صعة.

اأبحاث فلمنج

ومل   1929 �صنة  فلمنج  اأبحاث  نتائج  ُن�رِشت 

يلتفت اإليها الكثريون يف بداية اكت�صافه، رغم 

تاأكيده باأن هذا الكت�صاف رمبا تكون له فوائد 

طبية عظيمة يف امل�صتقبل القريب، ومل ي�صتطع 

اأو  املــادة  هــذه  ل�صتخال�ص  طريقة  يبتكر  اأن 

�صنوات  لع�رش  الــعــقــار  هــذا  وبــقــي  تنقيتها، 

ويف  تذكر،  فائدة  اأحــد  منه  ي�صتفيد  اأن  دون 

ملعاجلة  البن�صلني  ا�صتخدام  مت   1941 �صنة 

لهذا  احلقيقية  الــفــوائــد  وظــهــرت  املــر�ــصــى، 

العقار اجلديد. 

نوبل  جائزة  على  هــذا  بــاإجنــازه  فلمنج  ح�صل 

 2000 عام  حلول  ومع   ،1945 لعام  الطب  يف 

�صنفت ثالث جمالت �صويدية البن�صلني على اإنه 

اأهم اكت�صاف يف الألفية. 

توفى فلمنج �صنة 1955 جراء جلطة قلبية بعد 

اأن نق�ص ا�صمه بحروف من ذهب يف عامل الطب 

اإنقاذ  يف  بالغ  اأثر  لكت�صافه  وكان  وال�صيدلة، 

حياة الكثري من النا�ص.

فوائده عظيمة فهو 

يعمل على وقاية 

الجسم من العدوى 

البكتيرية ويقلل فرص 

اإلصابة باألمراض

مل يلتفت الكثريون اإىل اكت�صاف فلمنج يف البداية ومل يعرفوا فوائده الكبرية اإل بعد ذلك ب�صنوات
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موطٌن للثقافة

�سرح ح�ساري يقف �ساخماً على �سفة اخلليج، على مقربة من مبنى 

جمل�ض االمة، متو�سطاً اأهم املعامل االقت�سادية يف العا�سمة، فهو على 

بعد دقائق �سريًا من بنك الكويت املركزي، ومن مبنى البور�سة.

ِمن  كنت  ف��اإذا  بالقراءة،  �سغوف  كل  وملجاأ  باحث،  كل  مق�سد  هو 

اأو  املاج�ستري  لر�سالة  حت�سر  كنت  اأو  املعلومة،  ع��ن  يبحثون 

اأن  فاعلم  اأبنائك،  لدى  القراءة  هواية  لتعزيز  ت�سعى  اأو  الدكتوراه، 

للثقافة مقر اإ�سعاع ا�سمه »مكتبة الكويت الوطنية«.

�سرح وطني

تعد مكتبة الكويت الوطنية منارة للثقافة واملعرفة 

و�رشح وطني ح�صاري يحت�صن الإنتاج والإبداع 

الــفــكــري والــعــلــمــي والأدبـــــي، وقـــد اأ�ــصــ�ــصــت هــذه 

العريق، وجت�صيد  الأمة  تاريخ  املكتبة بهدف حفظ 

الوطن  لــهــذا  ــرة  ذاكـ وجعلها  الــزاهــر،  حا�رشها 

املعطاء.

ظهرت املكتبة يف �صورتها احلالية بداية من العام 

1994 حني �صدر املر�صوم الأمريي ال�صامي رقم 

والــذي  الوطنية،  الكويت  مكتبة  باإن�صاء   )52(

�صادق عليه اأمري الكويت الراحل املغفور له ال�صيخ 

القدم  الكويت ومنذ  اأن  اإل  ال�صباح،  الأحمد  جابر 

بالكتب  والعناية  والثقافة  بالعلم  الهتمام  عرفت 

مبارك  ال�صيخ  له  املغفور  الراحل  اأمريها  عهد  منذ 

فقد  الكبري،  مبــبــارك  امللقب  ال�صباح،  �صباح  بــن 

القيمة،  الكتب  وحفظ  اقتناء  على  بحر�صه  عرف 

وت�صجيع العلم والعلماء. و�صار ابنه الأديب ال�صيخ 

نا�رش بن مبارك ال�صباح على خطاه، فكان اأول من 

اقتنى مكتبة خا�صة، احتوت ثالثة اآلف ن�صخة من 

تعد  الــوجــود،  والــنــادرة  القيمة  والكتب  املجلدات 

اليوم مبا تبقى منها ثروة وطنية كبرية. 

منارة للثقافة 

والمعرفة وصرح 

وطني حضاري 

يحتضن اإلنتاج 

واإلبداع الفكري 

جمتمع 



43

اإحدى قاعات مكتبة الكويت الوطنية

ُعرفت الكويت منذ 

القدم باهتمامها 

بالثقافة والعناية 

بالكتب وتشجيع 

العلم والعلماء

للمكتبة الوطنية 

أهداف ثقافية منها 

تجميع وتنظيم 

وتوثيق وحفظ 

التراث الكويتي 

تنوير االأمة

الــ�ــصــمــري، وهــو رجل  الــعــم حممد  لنا  يـــروي 

على  يقع  �صعبي  مقهى  على  يجل�ص  ثمانيني 

الــبــدايــات  اإن  قــائــاًل  املكتبة  مــن  خــطــوات  بعد 

املبكرة يف تاريخ الكويت احلديث كانت �صاهدة 

عندما  الأمــة،  وتنوير  العلم  طلب  ت�صجيع  على 

�سلوك ح�ساري

اأعداد  تقل�ص  يف  املتمثل  الكبري  التحدي  رغم 

املكتبة  رواد  وجوه  يف  املتاأمل  اأن  اإَل  القراء، 

الراقي  �صلوكهم  يلم�ص  اجلن�صيات  كل  من 

والهادئ، خالفًا ملا يت�صم به ع�رشنا احلايل، 

ــو ما  مــن �ــرشعــة و�ــصــغــوطــات وعــجــلــة، وهـ

�صلوكيات  نحو  الدفع  يف  القراءة  تاأثري  يوؤكد 

فردية ح�صارية على درجة كبرية من الرقي 

والإيجابية.

قاعات املكتبة

كويتنا،  العامة،  هي:  قاعة   12 املكتبة  ت�صم 

املــكــتــبــات اخلــا�ــصــة، الــطــفــل، الــنــ�ــصء، ذوي 

ال�صمعية  ــواد  ــ املـ اخلــا�ــصــة،  ــاجــات  ــي الحــت

والأمم  احلــكــومــيــة  املــطــبــوعــات  واملـــرئـــيـــة، 

املجل�ص  اإ�ـــصـــدارات  الـــدوريـــات،  املــتــحــدة، 

ر�صائل  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

املاج�صتري والدكتوراه، والرتاث العربي.

لتنطلق   1912 �صنة  املباركية  مدر�صة  اأن�صئت 

مب�صعل نور التعليم يف الكويت، وتلتها املدر�صة 

الأحمدية التي اأن�صئت �صنة 1921.

الــتــعــلــيــم،  ــادة  ــ ــ ري اأن  ــصــمــري  ــ� ال ويــ�ــصــيــف 

واحلر�ص على غر�صه ون�رشه يف نفو�ص الن�صء 

امل�صتنريين  جــهــود  ا�صتنها�ص  يف  اأ�ــصــهــمــت 

تنادوا  عندما  الكويت،  اأبناء  من  واملخل�صني 

لإن�صاء املكتبات العامة. ويف عهد اأمري الكويت 

عقد  ال�صباح  اجلابر  اأحمد  ال�صيخ  له  املغفور 

مكتبة  اأول  اإن�صاء  على  العزم  اأفا�صل  رجــال 

الأهلية  املكتبة  تاأ�صي�ص  فكان  اآنــذاك،  كويتية 

التي اتخذت مقرًا لها يف بيت   ،1923 يف عام 

واهــداءات  الترعات  عليها  فانهالت  اأحدهم، 

اإىل  ذلــك  بعد  لتنتقل  �صيتها،  فـــذاع  الكتب، 

العامة يف دكان كبري و�صط �صارع الأمري، ترع 

ال�صيخ  لــه  املغفور  الــراحــل  الكويت  اأمــري  بــه 

عبداهلل ال�صامل ال�صباح.

مكتبات جتارية

من  املــوؤلــفــات  بنفائ�ص  »الأهــلــيــة«  املكتبة  ازدهـــرت 

والــدواويــن  والــروايــات  والرتاثية  الدينية  الكتب 
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واملعاجم النادرة، وانتقلت املكتبة بعد ذلك اإىل عدة 

القت�صادي،  الك�صاد  من  فــرتة  �صاحبتها  مواقع 

وانح�صار يف الإقبال عليها، وتعر يف م�صرية اأدائها 

وخدماتها.

اأعيان  من  نخبة  تداعى  ميالدية   1935 �صنة  ويف 

والنهو�ص  الأهلية،  املكتبة  دور  تفعيل  اإىل  الكويت 

يلتقي  ومنتدى  العلم،  لطالب  مـــالذًا  جلعلها  بها 

تاأ�صي�ص،  جلنة  فتكونت  املعرفة،  عن  الباحثون  به 

ونقلت املكتبة اإىل دكان ترعت به حم�صنة �صخية يف 

قي�رشية التجار، وبعد ذلك اأجرت جلنة املوؤ�ص�صني 

عدد  وكــان  املكتبة،  لتو�صيع  بــجــواره  دكاكني  عــدة 

تنامي  ومــع  كــتــاب،   300 يتجاوز  ل  فيها  الكتب 

�صغف القراءة وحب الطالع على املعارف املتنوعة، 

حتفزت جمموعة من رجالت الكويت لفتح املكتبات 

مكتبة  اأول  )�صاحب  الرويح  مكتبة  مثل  التجارية، 

عبداملح�صن  ومكتبة  الــكــويــت(،  تــاريــخ  يف  جتــاريــة 

الدرع، ومكتبة عبداهلل احلامت، وغريها من املكتبات 

اخلا�صة.

رعاية حكومية

املكتبة  احلكومة  احت�صنت   1937 �صنة  ويف 

اإىل  ت  ف�ُصمَّ التاريخية،  م�صريتها  لدعم  الأهلية 

املعارف  مكتبة  عليها  واأطلق  املــعــارف،  دائــرة 

العامة برئا�صة املغفور له ال�صيخ عبداهلل اجلابر 

ال�صباح، الذي كان رئي�صًا لدائرة املعارف.

الــوزراء يف  النجاح، فقرر جمل�ص  وقد توا�صل 

بعد  املكتبة  �صم   1979 عــام  يوليو  من  الأول 

الوطني  املجل�ص  اإىل  املركزية  باملكتبة  ت�صميتها 

عام  منذ  واتــخــذت  والآداب،  والفنون  للثقافة 

لها  مــقــرًا  املباركية  مدر�صة  مبنى  مــن   1982
حتى مت تاأ�صي�ص املكتبة احلالية يف 1994.

اأهداف �سامية

العريقة، قالت  املكتبة  ويف جولة ميدانية داخل 

ــاأحــد الأقــ�ــصــام، اإن  عــبــري املــطــريي املــوظــفــة ب

�صت  يف  تتجلى  �صامية  ثقافية  اأهــداف  للمكتبة 

وحفظ  وتوثيق  وتنظيم  جتميع  اأولها  حمــاور، 

تهدف  كما  الوطني،  الفكري  والإنتاج  الــرتاث 

العربية  املجموعات  وتنمية  تكوين  اإىل  املكتبة 

واخلليج  الــكــويــت  بــتــاريــخ  املعنية  والأجــنــبــيــة 

واجلزيرة العربية.

بحفظ  تهتم  اأي�صًا  املكتبة  اأن  املطريي  واأكملت 

حـــقـــوق املـــوؤلـــفـــني واملـــخـــرتعـــني واملــبــتــكــريــن 

امللكية  وحماية  الفنية،  امل�صنفات  واأ�صحاب 

الــفــكــريــة، وتــ�ــصــعــى اإىل الــقــيــام بــــدور املــركــز 

الوطني ل�صنع القوائم، �صمن م�رشوع متكامل 

للفهر�ص الوطني املوحد.

اأداء  مب�صتوى  لالرتقاء  اأي�صًا  املكتبة  وتهدف 

املكتبات  قطاع  يف  العاملة  الوطنية  العنا�رش 

اأحدث النظم التقنية  ومراكز املعلومات، وعلى 

ــذلـــك الــتــعــاون  ــات، وكـ ــب ــت ــك ــال عــمــل امل يف جمــ

والــتــنــ�ــصــيــق مــع املــكــتــبــات الــوطــنــيــة ومــراكــز 

املتخ�ص�صة  واملكتبات  والــدرا�ــصــات  البحوث 

العالقات  لتعزيز  املعنية  والحتــادات  والعامة، 

املكتبة  نــ�ــصــاط  تــطــويــر  املــ�ــصــرتكــة يف جمـــالت 

الفنية  والــنــظــم  مقتنياتها  واإثــــراء  الــوطــنــيــة، 

املعمول بها.

تم في عام 1923 

إنشاء أول مكتبة 

كويتية والتي ُسميت 

بالمكتبة األهلية

مكتبة الروّيح وهي اأول مكتبة جتارية يف تاريخ الكويت
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المفاتيح 
األولى!

لعالج سليم وآمن

يف  للمتخ�س�سني  زيارتكم  عند  لكم  عوناً  يكون  اأن  اإىل  التوعوي  املقال  هذا  يهدف 

فم�ساركة  الدوائية،  العالجية  اخلدمات  على  احل�سول  بغر�ض  ال�سحي،  املجال 

اأمر يف غاية االأهمية للح�سول على العالج ال�سليم واالآمن، وهنا جتدر  امل�سوؤولية 

متكني  مفهوم  تثبيت  باجتاه  موؤخرًا  بالدفع  بداأت  املتقدمة  الدول  اأن  اإىل  االإ�سارة 

املر�سى »Patient Empowerment«، وهو ما يعني م�ساعدة النا�ض يف ال�سيطرة 

على حياتهم اخلا�سة، والزيادة من قدرتهم على الت�سرف يف الق�سايا التي يعرفون 

هم اأنف�سهم اأنها مهمة.

مهارات ومعلومات

منذ فرتة، ذهب �صقيقي الذي كان ي�صكو من اآلم 

�صديدة بالأ�صنان اإىل �صيدلية يف اإحدى اجلمعيات 

التعاونية ل�رشاء دواء قوي يخفف من معاناته، 

دون  اأعــطــاه  اأن  ال�صيديل  مــن  كــان  ولــالأ�ــصــف، 

عقار  طبي  غــري  اأو  طبي  �ــصــوؤال  اأي  ي�صاأله  اأن 

»اآيبوبروفني 600 مغ« ومل يكلف نف�صه بعد اأن 

قب�ص �صعر الدواء حتى اأن ي�صتف�رش منه اإن كان 

تطبيق  لعدم  ونتيجة  ل،  اأو  اأخــذه  بكيفية  ملمًا 

واإعطاء  ا�صت�صقاء  مهارات  اأدنى  ال�صيديل  ذلك 

املعلومات املهمة عند تقدمي اخلدمات ال�صحية، 

مما  حلظتها  يف  دواءه  �صقيقي  تناول  اأن  حــدث 

�صديدًة  معويًة  اآلمــًا  ق�صري  وقت  بعد  له  �صبب 

درايــتــه  ولــعــدم  اأنـــه  حيث  بــتــقــرحــات،  متبوعًة 

بالتفا�صيل الطبية، كان قد تناول قبل �صاعة من 

50 مغ«، ومن  »كاتافالم  التعي�صة  الزيارة  تلك 

»الكاتافالم« هو  اأن  يعلم  الدوائية  املعرفة  لديه 

تلك  فجاءت  »الآيروفني«،  جمموعة  نف�ص  »من 

اإعداد: د. حمد احل�صن 

�صيديل - عيادة ميناء الأحمدي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة  

“تمكين المرضى” 

مفهوم يعني مساعدة 

الناس في السيطرة 

على حياتهم الخاصة 

�صحة
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الت�صخي�ص ال�صليم هو املقدمة ال�صحيحة للعالج املنا�صب

“تمكين المرضى” 

مفهوم يعني مساعدة 

الناس في السيطرة 

على حياتهم الخاصة 

يجب أن يحرص كل 

إنسان على معرفة ستة 

أسئلة أساسية قبل 

الحصول على الدواء

الــدواء  من  املفرطة  اجلرعة  ب�صبب  امل�صاعفات 

الذي تلقاها اجل�صم!!.

6 اأ�سئلة
الأمــرا�ــص  باإح�صائيات  اخلــو�ــص  الآن  نــود  ل 

والوفيات الناجمة عن الأخطاء الطبية يف العامل، 

يحر�ص  اأن  مبا�رشًة  اإي�صاله  نريد  ما  كل  لكن 

اأ�صا�صية  اأ�صئلة تعد  اإن�صان على معرفة �صتة  كل 

وحيوية قبل احل�صول على العالج الدوائي، فاإن 

مل ي�صمعها حرفيًا، اأو مبا معناها من املتخ�ص�ص 

الطبي املعالج، فال يرتدد هو يف اأن يبادر بنف�صه، 

الأدويـــة  اختيار  اأن  مــن  ليتاأكد  لــه،  وي�رشحها 

املنا�صبة، واملتوافقة مع طبيعة ج�صمه.

احر�صوا دائمًا يف كل زيارة تطلبون فيها العالج 

معاجلًا  كـــان  لــو  )حــتــى  مــن خمت�ص  الـــدوائـــي 

�صعبيًا( اأن جتيبوا اأو تو�صحوا ما يلي:

1. من هو املري�ص؟
2. ما هي اأعرا�ص املر�ص؟

3. منذ متى بداأ ظهور تلك الأعرا�ص؟
4. هل كانت هناك حماولت لعالج املر�ص؟

5. هل هناك اأدوية اأخرى يتناولها املري�ص؟
6. هل يعاين املري�ص من اأي ح�صا�صية اأو موانع 

جتاه ا�صتخدام اأي من الأدوية؟

�سرح خمت�سر

وفيما يلي �رشح خمت�رش لأهمية احل�صول على 

اإجابات لهذه الأ�صئلة:

1. من هو املري�ض؟
املعني  ال�صخ�ص  لتعريف  يطرح  الــ�ــصــوؤال  هــذا 

بالعالج، طفاًل كان اأو �صابًا اأو عجوزًا، ذكرًا اأو 

اأع�صاء  بــاأن  ال�صاب  عن  يختلف  فالطفل  اأنثى. 

اإىل  يحتاج  قــد  فهو  النمو،  كاملة  غــري  ج�صمه 

جرعة عالجية اأقل تركيزًا، ورمبا ُتعطى بطريقة 

خــا�ــصــة خمــتــلــفــة عـــن الــبــالــغــني )مـــثـــال: حقنة 

لت�صهيل  الفم  داخــل  طــرف  يف  تو�صع  لل�رشاب 

البلع(. والعجوز كذلك قد يكون لديه ق�صور يف 

اأو حالته البدنية لي�صت  اأو الكبد  وظائف الكلى 

كما يجب، وبالتايل قد يحتاج اإىل جرعة عالجية 

مع  تتنا�صب  خا�صة  بطريقة  ُتعطى  ورمبا  اأقــل، 

يف  اأقرا�صًا  ولي�ص  �صائل  �رشاب  )مثال:  و�صعه 

الأنثى  اأمــا  البلع(.  على  الــقــدرة  �صعوبة  حالة 

تزيد  فحينها  مر�صعًا،  اأو  حاماًل  تكون  فرمبا 

احتمالية انتقال الدواء اإىل اجلنني عر امل�صيمة، 

اأو الطفل عر احلليب، مما قد يوؤدي اإىل ت�صوهات 

خلقية ل حتمد عقباها.

2. ما هي اأعرا�ض املر�ض؟
ال�صعال  اإذا حتدثنا عن مر�ص  املثال  �صبيل  على 

اإن  بو�صوح  التحديد  يتم  اأن  فيجب  )الكحة(، 
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كان ال�صعال نا�صفًا اأو م�صاَحبًا بالبلغم، فالأول 

عالجه  والــثــاين  لل�صعال،  مــهــدئ  دواء  عــالجــه 

دواء طارد للبلغم، واإن مت اإعطاء العالج ب�صورة 

معاك�صة نكون قد اأوقعنا ال�رشر باملري�ص. 

بحاجة  هو  من  ياأخذ  اأن  اإىل  يــوؤدي  هنا  فاخلطاأ 

فتكون  لل�صعال،  مهدئًا  دواًء  للبلغم  لدواء طارد 

ــا �ــصــعــوبــة بــالــتــنــفــ�ــص، والــتــهــاب  الــنــتــيــجــة رمبـ

البلغم،  تراكم  ب�صبب  الخ،  الهوائية..  بال�صعب 

دواء  وُيعطى  النا�صف  ال�صعال  من  ال�صاكي  اأما 

هو  ما  لطرد  بال�صعال  ف�صي�صتمر  للبلغم،  طــارد 

لي�ص موجودًا اأ�صاًل يف رئته.

3. منذ متى بداأ ظهور هذه االأعرا�ض؟
وتكمن اأهمية ذكر هذه املعلومة لتحديد اإن كان 

مر�ص  اأو  عار�ص،  مر�ص  الأعــرا�ــص  هذه  وراء 

مزمن، اأو اأن هناك اأ�صباب مر�صية خفية اأخرى 

اأدت اإىل ظهورها خارج نطاق الت�صخي�ص الأويل.

اأي�صًا نطرحه كمثال لل�رشح. ف�صواء  وال�صعال 

يتوقف  اأن  فعلميًا يجب  اأو جافًا،  بلغم  ذا  كان 

ذلك  عن  زاد  وما  يومًا،   14-10 خالل  تلقائيًا 

يتطلب الفح�ص من اخت�صا�صي لإثبات اأو نفي 

ال�صعب  كالتهاب  ح�صا�ص،  �صبب  هناك  كان  اإن 

الهوائية، اأو خطر اآخر ما وراء هذا ال�صتمرار.

4. هل كانت هناك حماوالت لعالج املر�ض؟
من  فالق�صد  مثال،  خري  �صقيقي  مع  ح�صل  وما 

معرفة املعلومة األ يتم اإعطاء نف�ص الدواء، اأو دواء 

اآخر من نف�ص الف�صيلة، بنف�ص الوقت ملنع ح�صول 

اأية م�صاعفات اأو اأعرا�ص جانبية. وكذلك للتاأكيد 

املتاحة  الأدويـــة  بكل  حــاول  قد  املري�ص  كــان  اإن 

لعالج احلالة، فاإن فعل قد ل يكون من املجدي اأن 

اأن يتم  اأخرى، بل  ُتكرر له العالجات ذاتها مرًة 

اأعمق واأ�صمل لك�صف  حتويله لإجراء فحو�صات 

الأ�صباب الكامنة وراء ا�صتمرار املر�ص.

5. هل هناك اأدوية يتناولها املري�ض الأ�سباب 
اأخرى؟

وهذا باخت�صار ملنع حدوث تفاعالت بني الأدوية 

كبار  بني  تكر  وهــذه  البع�ص،  بع�صها  املختلفة 

لأمــرا�ــص  دواء  مــن  اأكــر  بــاأخــذ  املبتلون  ال�صن 

والــكــولــ�ــصــرتول  والــ�ــصــكــر  كال�صغط  خمتلفة، 

وغريها.

6. هل يعاين املري�ض من ح�سا�سية اأو موانع 
جتاه ا�ستخدام اأي من االأدوية؟

وذكر ح�صا�صية الدواء لدى املري�ص اأمر حيوي 

جدًا قبل اإعطاء الدواء ملنع الأذى، فجهاز املناعة 

ــذي يــحــارب الــعــدوى  ــ اخلــا�ــص بــالإنــ�ــصــان، وال

التفاعل  الأدويــة، وهذا  يتفاعل مع  واملر�ص، قد 

الطفح  مثل  اأعرا�صًا  للمري�ص  ي�صبب  اأن  ميكن 

اجللدي، واحلمى، و�صعوبة يف التنف�ص، وهو يف 

غنى عنها.

مع  للنقا�ص  اأهمية  ــر  الأكـ املفاتيح  كــانــت  تلك 

الــعــالج  عــلــى  قــبــل احلــ�ــصــول  املــعــالــج  املخت�ص 

الدوائي ال�صليم والآمن.

شرح طبيعة الحالة 

يؤدي إلى اختيار األدوية 

المناسبة المتوافقة مع 

طبيعة جسم المريض

إعطاء العالج بصورة 

معاكسة بدون معرفة 

األعراض بدقة قد 

يلحق الضرر بالمريض

�رشف الأدوية يجب اأن ي�صتند اإىل معلومات دقيقة واأ�صا�صية
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من اأنت؟ وما هي نوعية الدرا�صة التي قمت  •

بها، وما هي اجلامعة التي تخرجت منها؟

ا�سمي طارق د�ستي، حا�سل على بكالوريو�ض 

الهند�سة  كلية  م��ن  امليكانيكية  الهند�سة 

حياتي  ب��داأت  الكويت.  بجامعة  وال��ب��رتول 

»هاليربتون«  �سركة  يف  بالعمل  العملية 

للخدمات النفطية ملدة عامني 2013-2012، 

ثم التحقت بالعمل يف �سركة البرتول الوطنية 

الكويتية يف عام 2014.

ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟ •

واالإ�سراف  التوجيه  يف  عملي  طبيعة  تتمثل 

ال��ور���ض  ق�سم  يف  ال�����س��ي��ان��ة  اأع���م���ال  ع��ل��ى 

واالأدوات  امل��ع��دات  وطلب  ي��وم��ي،  ب�سكل 

الدورية،  ال�سيانة  باأعمال  للقيام  الالزمة 

الق�سم  من  املقدمة  الطلب  عرو�ض  وتقييم 

الكويتيني  املوظفني  وت��دري��ب  ال��ت��ج��اري، 

كفاءة  على  واالإ���س��راف  للمقاول،  التابعني 

وج�ه

ح�سورهم  على  والتدقيق  امل��ق��اول،  عمالة 

وان�سرافهم فيما يتنا�سب مع قوانني ولوائح 

اجلودة املطبقة يف ال�سركة.

ما وراء اختيارك للعمل يف جمال القطاع  •

النفطي؟

ال  فر�سة  يعد  النفطي  ال��ق��ط��اع  يف  العمل 

مار�سة  خ��الل  من  ال��ذات  لتطوير  تعو�ض 

زمالء  مع  اخلربات  وتبادل  اليومية،  املهام 

من  العديد  وح�سور  الثقافات،  خمتلف  من 

واخلارجية  الداخلية  التدريبية  ال��ربام��ج 

املتعلقة ب�ستى املجاالت، باالإ�سافة اىل اإبراز 

دور الكفاءة الوطنية يف هذا القطاع الهام.

ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟ •

-التي  الوطنية  ال��ب��رتول  �سركة  يف  العمل 

التكرير  جمال  يف  الرائدة  ال�سركات  من  تعد 

ي�سكل  ذات��ه  حد  يف  ال��ع��امل-  م�ستوى  على 

خالل  فمن  ال���ذات،  لتطوير  جيدة  فر�سة 

اكت�سب  ال�سركة  يف  اليومي  العمل  مار�سة 

من  واأي�ساً  يومي،  ب�سكل  جديدة  خ��ربات 

زمالء  مع  اخلربات  وتبادل  االحتكاك  خالل 

املختلفة،  وال��ك��ف��اءات  ال��ق��درات  ذوي  م��ن 

الفر�ض  اأن  كما  تنمو وتزداد هذه اخلربات، 

الربامج  جم��االت  يف  ال�سركة  توفرها  التي 

املتعلقة  واخلارجية  الداخلية  التدريبية 

الذات،  تطوير  على  ت�ساعد  املجاالت  ب�ستى 

طريق  عن  التعلم  موا�سلة  جانب  اإىل  وذلك 

�سبكة  وت�سفح  املتخ�س�سة،  الكتب  ق��راءة 

جمال  يف  والثقافة  اخل��ربة  لبناء  االنرتنت 

النفط والغاز.

ما هي طموحاتك، وما الذي تود حتقيقه يف  •

امل�صتقبل؟ 

حتقيق التطور من الناحية املهنية، واأداء دور 

دشتي طارق 

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.

الفرص التي توفرها 

الشركة في المجاالت 

التدريبية تساعد على 

تطوير الذات
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ما م�ستوى الكفاءة الوطنية يف القطاع النفطي 

اأما  العمل وتطويره؟  ا�ستمرارية  ودورها يف 

الوطنية  الكفاءة  اأن  يف  فتتلخ�ض  االإجابة 

جدًا  هاماً  دورًا  تلعب  النفطي  القطاع  يف 

العمل  وا�ستمرارية  تطوير  يف  وملحوظاً 

من  ال�سركة  اأه���داف  يحقق  ب�سكل  اليومي 

والتكاليف  والوقت،  العمل،  كفاءة  منظور 

اليومية،  االأع��م��ال  اإجن���از  يف  امل�ستخدمة 

اأهمية مراعاة �سروط  اآخذين بعني االعتبار 

االأمن وال�سالمة.

بارز يف حتقيق اأهداف وروؤية ال�سركة، �سواء 

من ناحية االلتزام بقوانني االأمن وال�سالمة، 

الالزم،  املجهود  وتقدمي  بالعمل  االلتزام  اأو 

العمالة  تدريب  يف  امل�ساهمة  اإىل  باالإ�سافة 

م�سرية  وا�ستكمال  لتطوير  لتهيئتها  الوطنية 

ال�سركة يف دعم االقت�ساد الوطني.

ما هي اأولوياتك يف احلياة؟ •

ال�سخ�سية  احلياة  بني  ما  التوازن  حتقيق 

واحلياة الوظيفية. 

هل �صعرت اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ •

بكل تاأكيد، فالعمل يعد تطبيقاً متوافقاً ملا قمت 

تطوير  اىل  باالإ�سافة  اجلامعة،  يف  بدرا�سته 

الذات من الناحيتني العملية والنظرية.

اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة  •

احلياة العملية والدرا�صة النظرية؟

اإطار  يف  تطبيقه  ما يجري  بني  التوافق كبري 

باالإ�سافة  درا�سته،  متت  وما  العمل،  مهام 

الفر�سة  اأتاحت  النظرية  الدرا�سة  اأن  اإىل 

ملمار�سة  ال��الزم  الهند�سي  احل�ض  الكت�ساب 

العمل وتطوير اجلانب العملي.

ما هي هواياتك؟ وهل حتر�ص على  •

ممار�صتها؟

اأخرى  واأنواع  االأثقال،  رفع  ريا�سة  اأمار�ض 

من الريا�سة ب�سكل عام وب�سورة م�ستمرة.

 هل يوجد �صوؤال توقعته ومل ا�صاأله لك؟ وما  •

هي الإجابة؟

ريا�صة رفع الأثقال من الريا�صات املف�صلة لدى طارق د�صتي

أطمح إلى التطور من 

الناحية المهنية وأداء 

دور بارز في تحقيق 

أهداف الشركة

الكفاءات الوطنية في 

القطاع النفطي تلعب 

دوراً هامًا في تطوير 

العمل اليومي
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هل تعلم؟ 

�أنه تم حفر �أول بئر نفطية في 	 
بحرة �سنة 1937.

�أن �إن�ساء �أول خط لل�سحن �لبحري 	 
تم في �سنة 1946.

�أن �كت�ساف �لنفط في حقل 	 
�لرو�ستين كان في �سنة 1955. 

معل�مات عامة

�أّول من و�سع قو�عد �للغة �لعربية في �لّنحو هو 	 
�لّتابعي �لجليل �أبو �لأ�سود �لدوؤلي.

�لجزء �لأيمن من �لّدماغ يتحّكم بال�سّق �لأي�سر من 	 
�لج�سم، و�لعك�س �سحيح.

يق�سي �لإن�سان حو�لي ثلث عمره في �لنوم.	 

كلمات

خير لك �أن ت�ساأل مرتين من �أن تخطئ مرة و�حدة.	 

ي�سخر من �لجروح كل من ل يعرف �لألم.	 

على قدر �أهل �لعزم تاأتي �لعز�ئم ... وتاأتي على قدر 	 
�لكر�م �لمكارم )�لمتنبي(

من الك�يت

�أقام �لإغريق لمدة قرنين في جزيرة فيلكا 	 
حو�لي 300 ق.م. 

تم بناء �أول م�ست�سفى في �لكويت �سنة 1913. 	 

كانت �نطالقة �لإذ�عة �لكويتية في �أو�ئل 	 
 .1951

�صخ�صيات

ماري �سكودوف�سكا كوري )1934-1867( عالمة فيزيائية وكيميائية بولندية. برعت في 	 
�أبحاثها في مجال ��سمحالل �لن�ساط �لإ�سعاعي، وهي �أول �سيدة تح�سل على جائزة نوبل، 

و�ل�سيدة �لوحيدة �لتي ح�سلت عليها مرتين في مجالين مختلفين، �أحدهما في �لفيزياء، 
و�لآخر في �لكيمياء. �كت�سفت مع زوجها بيار كوري عن�سري �لبولونيوم، و�أ�سمته ن�سبة �إلى 
بلدها، و�لر�ديوم. وو�سعت نظرية �لن�ساط �لإ�سعاعي، و�إليها ين�سب هذ� �لم�سطلح، وتحت 

�إ�سر�فها �أجريت �أولى �لدر��سات لعالج �لأور�م بو��سطة �لنظائر �لم�سعة. 
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نيابي  • وفد  ير�فقه  �لأ�سعد  كامل  �للبناني  �لنو�ب  مجل�س  رئي�س 
لالطالع   1975/3/23 في  �ل�سعيبة  لم�سفاة  زيارته  خالل  لبناني 

على �سير �لعمل في �لم�سفاة.

وفد ليبي برئا�سة محمد �لز�وي من �لمعهد �لقومي لالإد�رة �لعامة  •
زيارة  خالل  ليبية  وحكومية  ر�سمية  جهات  من  وفد  ر�أ�س  على 

لم�سفاة �ل�سعيبة في 1975/3/23. 

�لم�سدر: مجلة �لوطنية - عدد �أبريل 1975 
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