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خلود �سعد املطريي

عن فرباير!

ل�صهر فرباير يف حياة الكويتيني خ�صو�صية متفردة، تختلف من 

حيث معانيها ودللتها عن �صائر �صهور العام.

هذه اخل�صو�صية مل تاأت من فراغ بطبيعة احلال، بل اكت�صبها هذا 

ال�صهر من خالل املحطات التاريخية امل�رشقة التي طبعته بطابعها، 

بالتايل يحظى مبكانة متميزة يف وجدان كل  به، و�صار  فاقرتنت 

مواطن كويتي، ولدى كل املحبني لبلد ال�صداقة وال�صالم.

من  ميثله  مبا  الوطني،  بعيدنا  نحتفل  عام  كل  من  فرباير   25 يف 

معاين العزة والكرامة وال�صيادة، وامتالك اأبناء الكويت لإرادتهم 

بلدهم  م�صتقبل  مالمح  ور�صم  حا�رشهم،  �صكل  تقرير  يف  الكاملة 

واأجيالهم القادمة. 

ويف واحدة من اأكرب التحديات التي واجهتها الكويت، والتي هددت 

وجودها كدولة ذات �صيادة، اأُ�صيف يوم ال�صاد�ص والع�رشين من 

هذا ال�صهر، لي�صبح رمزًا للحرية، ففي هذا اليوم من عام 1991 

�صبعة  ا�صتمر  غا�صم  �صدامي  احتالل  من  البالد  حترير  اكتمل 

حيث  املقايي�ص،  بكل  عامليًا  حدثًا  التحرير  معركة  وكانت  اأ�صهر، 

اجتهت الإرادة الدولية حينها، ويف اإجماع قلَّما يتكرر، لإنهاء ذلك 

الحتالل، واإزالة كل اآثاره.

ومنذ جرت مبايعة �صمو اأمري البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

بتنا   ،2006 يناير   29 يف  للبالد  اأمييريًا  اهلل ورعيياه  ال�صباح حفظه 

ن�صتهل �صهر فرباير اأي�صًا يف ظل اأجواء هذه املنا�صبة، التي نحتفي 

فيها بقائد حكيم، ن�صتمد من مبادئه و�صالبته القوة والقدرة على 

مواجهة اأعباء احلا�رش وتطلعات امل�صتقبل.

فرباير �صهر للفرح، وكذلك ل�صتلهام الدرو�ص والعرب من الأحداث 

ت، واأ�صبحت يف ذمة التاريخ، ومن الأو�صاع التي تعي�صها  التي مرَّ

الوطنية،  بوحدتنا  التم�صك  علينا  توجب  والتي  حاليًا،  املنطقة 

وو�صع م�صلحة بالدنا الغالية فوق كل اعتبار.
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ال ُيذكر تاريخ الكويت املعا�سر اإالَّ وُيذكر معه 

ال�سباح،  اجلابر  االأحمد  �سباح  ال�سيخ  ا�سم 

اأم���ري دول���ة ال��ك��وي��ت اخل��ام�����س ع�����س��ر، فهو 

ال�سيا�سي والدبلوما�سي اخلبري واملحنك، الذي 

كان وما يزال �ساهدًا على مراحل هذا التاريخ، 

يومنا  وحتى  املا�سي،  القرن  خم�سينيات  منذ 

هذا.

�ساحب ال�سمو حفظه اهلل ورعاه مل يكن �ساهدًا 

بالدنا  تاريخ  من  الهامة  امل��راح��ل  ه��ذه  على 

اع هذه احلقبة  اأحد �سنَّ اأي�ساً  فح�سب، بل هو 

املوؤثرة  املنا�سب  خالل  من  وذلك  البارزين، 

توجت  والتي  م�سريته،  ط��وال  توالها  التي 

بتوليه دفة احلكم يف البالد.

يحمله  وما  فرباير،  �سهر  اأجواء  نعي�س  ونحن 

من معاٍن وطنية عظيمة، باعتباره ال�سهر الذي 

)عيد  املجيدة  الوطنية  باأعيادنا  فيه  نحتفل 

جملة  ارت��اأت  التحرير(،  وذك��رى  اال�ستقالل 

»الوطنية« اأن ت�سارك ال�سعب الكويتي الكرمي 

اأفراحه من خالل ا�ستعرا�س عدد من املحطات 

البارزة يف م�سرية ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري 

البالد، رغم �سعوبة االإحاطة بهذه امل�سرية يف 

حيز حمدود كهذا، نظرًا لرثاء التجربة، وحجم 

يف  اهلل  اأط��ال  �سموه،  حققها  التي  االإجن���ازات 

عمره، ومتعه مبوفور ال�سحة والعافية.

صباح األحمد .. 

قائد حكيم يحظى 

بمحبة شعبه واحترام 

وتقدير العالم

مناسبات

صباح الكويت
محطات من مسيرة سمو األمير
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ُولد سمو الشيخ صباح 

األحمد في مدينة الجهراء 

عام 1929 وتلقى تعليمه 

في مدرسة المباركية

أوفده والده إلى دول 

أوروبية وآسيوية 

لالطالع على تجاربها 

واكتساب الخبرة

5

يف  �صاهمت  الييتييي  الإدارات  وهييي  الن�رش،  على 

دح�ص الفرتاءات على الكويت اأثناء الأزمة مع 

عبدالكرمي قا�صم بعد ال�صتقالل.

حقيبة اخلارجية

يف 28 يناير 1963 وبعد اإجراء انتخابات جمل�ص 

الأمة الأول عني وزيرًا للخارجية، وا�صتمر بهذا 

املن�صب حتى 20 اأبريل 1991.

وكان قد عني يف 16 فرباير 1978 نائبًا لرئي�ص 

جمييليي�ييص اليييييييوزراء، اإ�ييصييافيية اإىل كييونييه وزيييييرًا 

 20 حتى  املن�صب  هييذا  يف  وا�صتمر  للخارجية، 

اأبريل 1991.

من  الأوىل  للمرة  خييرج   1991 اأبييريييل   20 ويف 

الوزارة منذ ا�صتقالل الكويت، اإل اأنه عاد بتاريخ 

18 اأكتوبر 1992 اإىل الوزارة مرة اأخرى، حيث 

الييوزراء ووزيييرًا  لرئي�ص جمل�ص  اأول  نائبًا  عني 

للخارجية، وظل يف هذا املن�صب حتى يوليو عام 

2003 عندما عني رئي�صًا للوزراء.

لقب  جيييدارة  عيين  ال�صمو  �صاحب  ا�صتحق  وقييد 

وعميد  الكويتية،  اخلارجية  ال�صيا�صة  مهند�ص 

عامًا   40 اأن ق�صى  بعد  العامل  الدبلوما�صيني يف 

على راأ�ص هذه الوزارة الهامة ربانا ل�صفينتها يف 

اأ�صعب الظروف واملواقف ال�صيا�صية التي مرت 

بها الكويت واملنطقة.

بني العمال واأ�صحاب العمل، وتنظيم الهجرات 

الأجنبية التي تدفقت على الكويت بعد ا�صتخراج 

اليينييفييط، وا�ييصييتييحييداث مييراكييز الييتييدريييب الفني 

والأمييوميية،  الطفولة  ورعيياييية  للفتيات  واملهني 

ورعاية  الن�صائية،  اجلمعيات  قيام  وت�صجيع 

وبدنيًا،  واجتماعيًا  نف�صيًا  واإعيييداده  ال�صباب 

الريا�صية،  الأندية  واإن�صاء  بامل�رشح  والعناية 

واإن�صاء مراكز لرعاية الفنون ال�صعبية.

قانون املطبوعات والن�سر

خالل توليه م�صوؤولية دائرة املطبوعات والن�رش، 

حتت  للكويت  الر�صمية  اجلييريييدة  اإ�يييصيييدار  مت 

الوقائع  كافة  لت�صجيل  اليوم«،  »الكويت  ا�صم 

لتلبية  احلكومة،  مطبعة  اإن�صاء  ومت  الر�صمية، 

واإ�صدار  املطبوعات،  من  احلكومة  احتياجات 

واإعادة  العربي،  الرتاث  واإحياء  العربي،  جملة 

وت�صكيل  الييقييدمييية،  واملخطوطات  الكتب  ن�رش 

الكويت،  تيياريييخ  كتابة  مليي�ييرشوع  خا�صة  جلنة 

واإ�صدار قانون املطبوعات والن�رش الذي �صجع 

حدود  يف  حريتها  وكفل  ال�صيا�صية،  ال�صحافة 

القانون.

االإر�ساد واالأنباء

وبعد ا�صتقالل دولة الكويت يف 19 يونيو 1961، 

الييدوائيير  وحييولييت  الأوىل،  احلكومة  ت�صكيل  مت 

لالإر�صاد  وزيييرًا  فيها  �صموه  اإىل وزارات، وعني 

التاأ�صي�صي  والأنباء، كما كان ع�صوًا يف املجل�ص 

الذي كلف بو�صع الد�صتور، وذلك لكونه ع�صوًا 

باحلكومة. وخالل توليه وزارة الإر�صاد والأنباء 

�صاهم يف تطوير عدد من و�صائل الإعالم، فكانت 

الوزارة ت�صم دار الإذاعة والتلفزيون وال�صينما 

الرقابة  اأق�صام  جانب  اإىل  وال�صياحة،  وامل�رشح 

البداية من اجلهراء

ولد �صموه يف مدينة اجلهراء عام 1929، وتلقى 

تعليمه يف املدر�صة املباركية، وقام والده ال�صيخ 

من  عييدد  اإىل  بيياإيييفيياده  ال�صباح  اجلييابيير  اأحييمييد 

الدول الأوروبية والآ�صيوية للدرا�صة واكت�صاب 

على  وللتعرف  ال�صيا�صية،  واملهارات  اخلربات 

�صعوبها،  وعييادات  ثقافاتها  الييدول، وعلى  هذه 

وجتاربها القت�صادية والتعليمية وغريها.

عمله ال�سيا�سي

عبداهلل  ال�صيخ  اأ�صدر   1954 عام  يوليو   19 يف 

�صباح  ال�صيخ  بتعيني  اأميييًرا  ال�صباح  ال�صامل 

ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية العليا، التي عهد اإليها 

الر�صمية،  والييدوائيير  احلكومة  م�صالح  تنظيم 

فيها،  التخطيط  ومتابعة  عملها  خطط  وو�صع 

تعيينه  مت  عملها  من  اللجنة  هييذه  انتهاء  وبعد 

رئي�صًا لدائرة ال�صوؤون الجتماعية والعمل عام 

رئا�صة  اإليه  اأ�صيفت   1957 عييام  ويف   ،1955

دائرة املطبوعات والن�رش.

الجتماعية  اليي�ييصييوؤون  دائيييرة  توليه  فييرتة  ويف 

واليييعيييميييل كييييان ييييبيييدي اهيييتيييمييياميييًا بييامليي�ييصيياريييع 

القواعد  و�صع  يييوؤيييد  كييان  حيث  الجتماعية، 

التنظيمية من اأجل اإف�صاح فر�ص العمل املالئم 

العالقة  ا�صتقرار  يف  ي�صاعد  وكييان  للمواطنني، 
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علم الكويت يف االأمم املتحدة

للجنة  ورئي�صًا  للخارجية  وزيييرًا  عني  اأن  وبعد 

 ،1963 بعام  العربي  مل�صاعدات اخلليج  الدائمة 

اأ�صبح ع�صوًا يف جمل�ص  وبحكم من�صبه كوزير 

الأمييية، وكيييان خييالل هييذه الييفييرتة يييرتاأ�ييص نييادي 

املعلمني الكويتي. وهو اأول من رفع علم الكويت 

قبولها  بييعييد  املييتييحييدة  الأمم  هيييييئيية  مييبيينييى  فيييوق 

ان�صمام الكويت يف 11 مايو 1963. 

ومن خالل من�صبه املذكور �صاهم يف تقدمي املنح 

دون مقابل للدول اخلليجية، وقد امتد عمل اللجنة 

و�صلطنة  ال�صمايل  واليمن  اجلنوبي  اليمن  اإىل 

عمان وجنوب ال�صودان، واأن�صاأت الكويت مكتبًا 

لها يف دبي لالإ�رشاف على اخلدمات التي تقدمها، 

ومنها اخلدمات الجتماعية والتنموية.

حمطة تلفزيونية يف دبي

الإميييييارات  لييلييكييويييت يف  كيييان   1969 عيييام  حييتييى 

850 مييدر�ييصييًا تتوىل  يييقييارب  43 مييدر�ييصيية، ومييا 

الكويت  وكانت  بالكامل،  رواتبهم  دفع  الكويت 

الغذائية  والوجبات  املدرا�ص  هذه  على  ت�رشف 

الدرا�صية  املقررات  ظلت  وقد  فيها،  تقدم  التي 

الكويتية معتمدة يف الإمارات ملدة حتى بعد قيام 

الإحتاد. وعندما عهدت اإىل �صموه وزارة الإعالم 

اإن�صاء  على  عمل  اخلارجية،  وزارة  جانب  اإىل 

اأجل  من  ال�صارقة  يف  الإذاعيييي  لالإر�صال  حمطة 

اأنحاء الإمارات،  بث الإر�صال الإذاعي يف جميع 

واهتم باإن�صاء حمطة اإر�صال تلفزيوين يف دبي. 

الذي  اللقاء  يف  الأحمد  �صباح  ال�صيخ  �صمو  �صارك 

ال�صمايل  اليييييميين  يف  املتناف�صة  الأحيييييزاب  نظمته 

مييين اجلييمييهييوريييني واملييلييكيييييني ميييع ممييثييلييي م�رش 

وال�صعودية، لو�صع حد للحرب الأهلية، وقد تابع 

هذا الأمر عندما ا�صتوؤنفت الجتماعات يف الكويت 

العالقة بني  1966، وعندما تدهورت  اأغ�صط�ص  يف 

�صطري اليمن، وبداأت ال�صدامات بينهم يف احلدود 

امل�صرتكة يف عام 1972 قام بزيارة اإىل الدولتني يف 

اأكتوبر 1972، واأثمرت الزيارة عن توقيع اتفاقية 

�صالم بينهما، واتفاقية اأخرى للتبادل التجاري.

و�ساطة بني عمان واليمن

 ويف عام 1980 قاد و�صاطة ناجحة بني �صلطنة 

اأثمرت  الدميقراطية،  اليمن  وجمهورية  عمان 

املبادئ،  باإعالن  خا�صة  اتفاقية  توقيعهما  عن 

التوتر بينهما،  التي خففت حدة  وهي التفاقية 

اإىل اأن دعا وزيري خارجية الدولتني اإىل الكويت 

الإعالمية،  احلييرب  انتهاء  لإعيييالن   1984 عييام 

بيياحييرتام ح�صن اجلييييوار، واإقيياميية  والليييتيييزام 

عالقات دبلوما�صية بينهما.

رئا�سة جمل�س الوزراء

احلكومة  بت�صكيل  قييام   2001 فييرباييير   14 يف 

اهلل  العبد  �صعد  ال�صيخ  عيين  بالنيابة  الكويتية 

ال�صباح ب�صبب ظروفه ال�صحية. ويف 13 يوليو 

بعد  اليييوزراء  ملجل�ص  رئي�صًا  تعيينه  مت   2003

عن املن�صب ملر�صه، و�صغل  اعتذار ال�صيخ �صعد 

عندما   ،2006 ييينيياييير   24 حييتييى  املن�صب  هيييذا 

اإىل جمل�ص  احلكم  الأميية �صالحيات  نقل جمل�ص 

كان  الذي  �صعد،  ال�صيخ  مر�ص  ب�صبب  الييوزراء 

قد توىل احلكم د�صتوريًا بعد وفاة ال�صيخ جابر 

الأحمد، وقد اجتمع جمل�ص الوزراء بعدها وقرر 

اختياره ليتوىل حكم البالد.

يف  خا�صة  جل�صة  الأمييية  جمل�ص  عقد  ذلييك  بعد 

�صمو  اأع�صاوؤه  خاللها  بايع   ،2006 يناير   29

مقاليد  لتويل  بالإجماع  الأحييمييد  �صباح  ال�صيخ 

احلكم، وكان بذلك اأول اأمري للبالد يوؤدي اليمني 

الد�صتورية اأمام املجل�ص منذ عام 1965.

�سباح االإن�سانية

فقد  املييتييحييدة،  الأمم  تييكييرمييه  عييربييي  زعيييييم  اأول 

�صجل ا�صمه باأحرف من نور من خالل �صجالت 

»قائد  لقب  وا�صتحق  الإن�صاين،  والعمل  العطاء 

كانت  حيث   ،2014 عييام  بييجييدارة  الإن�صانية« 

العامل،  بقاع  جميع  يف  ممييدودة  البي�صاء  اأياديه 

الكثريين،  وجييه  على  والبهجة  الفرحة  تر�صم 

وجتفف دموعهم واآلمهم.

الييداين، فهو قائد ذو نزعة  يعرفه القا�صي قبل 

عرق  اأو  وليييون  بييني جن�ص  تييفييرق  ل  اإنيي�ييصييانييييية، 

ساعد في تنظيم 

الهجرات األجنبية التي 

تدفقت على الكويت 

بعد ظهور النفط

أنشأ محطة لإلرسال 

اإلذاعي في الشارقة 

واهتم بإنشاء محطة 

تلفزيونية في دبي

جهوده لرأب الصدع 

الذي طرأ على البيت 

الخليجي لن تنساها 

شعوب المنطقة
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حفل »البرتول الوطنية«

بح�صور ورعاية �صامية من ح�رشة �صاحب 

الوطنية  الييبييرتول  �رشكة  احتفلت  ال�صمو، 

 50 الييي  بالذكرى   2011 اإبريل  يف  الكويتية 

وح�رش  الييذهييبييي(،  )اليييييوبيييييل  لتاأ�صي�صها 

احلفل حينها �صمو ويل العهد ال�صيخ نواف 

الأحيييميييد ونييائييب رئييييي�ييص احليير�ييص الييوطيينييي 

كبار  ميين  وعييييدد  الأحيييميييد،  م�صعل  اليي�ييصيييييخ 

ال�صيوخ والوزراء.

ووزييير  النفط  وزييير  األقى  املنا�صبة  وبهذه 

كلمة  العبداهلل  اأحمد  ال�صيخ  حينها  الإعييالم 

لرعاية  الأميييري  ل�صمو  �صكره  عيين  فيها  عييرب 

يف  للعاملني  حييافييزًا  ت�صكل  والييتييي  احلييفييل، 

القطاع النفطي لبذل املزيد من اجلهد ملا فيه 

النهو�ص  اأهمية  اأكد  كما  الكويت،  م�صلحة 

اإجناز املزيد من  بالقطاع النفطي من خالل 

م�رشوعا  ل�صيما  القطاع،  هذا  يف  امل�صاريع 

م�صفاة الزور والوقود البيئي.

وتف�صل �صاحب ال�صمو خالل احلفل بتكرمي 

الروؤ�صاء ال�صابقني ل�رشكة البرتول الوطنية 

ل�صموه  تذكارية  هدية  تقدمي  ومت  الكويتية، 

بهذه املنا�صبة. 

الكويتية  الوطنية  الييبييرتول  �رشكة  وتفخر 

برعاية �صاحب ال�صمو الأمري لتطورها، فقد 

الكرمي  وح�صوره  برعايته  �صمل  واأن  �صبق 

افييتييتيياح ميي�ييرشوع حتييديييث ميي�ييصييفيياة ميناء 

الأحمدي عام 1996 وم�رشوع افتتاح ميناء 

اجلنوبي  بالر�صيف  يعرف  الذي  الت�صدير 

اجلييديييد يف ميي�ييصييفيياة مييييينيياء الأحيييميييدي عييام 

2005، ويعد الحتفال املذكور املرة الثالثة 

منا�صبة  باإقامة  فيها  ال�رشكة  حتظى  التي 

كبرية حتت رعايته ال�صامية، ول �صك اأن هذا 

الهتمام من �صموه، حفظه اهلل ورعاه، ي�صعد 

نحو  ويحفزهم  ال�رشكة  يف  العاملني  جميع 

مزيد من البذل والعطاء.

ودين. اأينما حتل الكوارث والأزمات يهب �صباح 

الإن�صانية ليلبي نداء الواجب رافعًا �صعار عطاء 

اأو  �صكر  انتظار  دون  حمتاج،  لكل  حمييدود  غري 

اإىل  بالكويت  و�ييصييل  اليييذي  الأمييير  للجميل،  رد 

تعي�ص  اأنها  اإذ  العامل،  دول  بني  مرموقة  مكانة 

واأ�صبح  الإن�صاين،  املجال  يف  الذهبي  ع�رشها 

العمل اخلريي �صناعة كويتية وتاجًا على روؤو�ص 

الكويتيني.

كل  يف  الإن�صان  هو  ل�صموه  ال�صاغل  ال�صغل  اإن 

ح�صاب  على  ولييو  جييهييدًا  يييدخيير  ل  فهو  مييكييان، 

ويت�صدر  الآخييرييين،  م�صاعدة  �صبيل  يف  �صحته 

اليي�ييصييفييوف، لإنيييقييياذ امليينييكييوبييني واملييحييتيياجييني، 

اإميانًا منه بنبل الر�صالة  اآلم املر�صى  وتخفيف 

الإن�صانية ال�صامية التي يقوم بها.

دور خليجي

قيييام �ييصييمييوه بييييدور جييبييار و�ييصيياق حلييل الأزميييية 

ال�صدع  لييراأب  كبرية  جييهييودًا  وبييذل  اخلليجية، 

تن�صاه  لن  ب�صكل  اخلليجي،  البيت  يف  طراأ  الذي 

ن�صاطًا  الكويت  �صهدت  حيث  اخلليج.  �صعوب 

دبلوما�صيًا مكثفًا و�رشيعًا عقب تفجر الأزمة بني 

قطر وعدد من الدول اخلليجية والعربية.

واأكييد  �ييصييمييوه،  لتدخل  �رشيعة  نتائج  وظييهييرت 

�صموه وقتها على »�رشورة العمل لدعم م�صرية 

م�صالح  يخدم  مبا  امل�صرتك،  اخلليجي  التعاون 

ما  ظيييل  اخلييليييييجييي، يف  الييتييعيياون  دول جمييليي�ييص 

موؤكدًا  را�صخة«،  تاريخية  عالقات  من  يربطهم 

اأنه �صي�صتمر يف م�صاعيه دون كلل اأو ملل لإيجاد 

حل لهذه الأزمة التي اأ�صماها بالعابرة.

وكانت الكويت قد لعبت دورًا كبريًا يف اإنهاء اأزمة 

عام 2014 بني قطر من جهة وكل من ال�صعودية 

والتي  اأخييرى،  جهة  من  والبحرين  والإميييارات 

الثالث من  الدول  اإىل حد �صحب �صفراء  و�صلت 

اأمري  و�صاطة  جنحت  وقد  اأ�صهر.  لعدة  الدوحة 

البالد وقتها وكللت بالنجاح واأ�صفرت عن اتفاق 

ت�صمن بنودًا التزمت بها الأطراف كافة.

رفع علم الكويت فوق 

مبنى هيئة األمم المتحدة 

بعد قبول انضمام 

الكويت في 1963 

قام بوساطة ناجحة بين 

عمان واليمن عام 1980 

أثمرت عن توقيعهما 

اتفاق إعالن مبادئ
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من  الأول  اليييعيييادي  النييعييقيياد  دور  افييتييتيياح 

 11  - المة  ملجل�ص   15 الت�رشيعي  الف�صل 

دي�صمرب 2016

افييتييتيياح دور النييعييقيياد الييعييادي الييثييالييث من 

 28 الأميية -  14 ملجل�ص  الت�رشيعي  الف�صل 

اأكتوبر 2014

التنمية وال�سباب

اإن التنمية الب�رشية هي اأ�صا�ص التنمية ال�صاملة 

ترتقي  واملجتمعات  فالدول  وهدفها،  واأداتييهييا 

وتتقدم ب�صالح الإن�صان.

اأولوياتنا  طليعة  يف  الكويتي  الإن�صان  بناء  اإن 

الييكييفيياءة  مييوؤهيياًل علميًا وعييمييليييييًا، ميييلييك  ليييييكييون 

العمل  اأ�صواق  تتطلبها  التي  واخلييربة  واملقدرة 

 الوحدة الوطنية

نحن يف الكويت... هذا البلد الآمن... نحمد اهلل 

وال�صتقرار  والأمييان  الأمن  نعمة  على  ون�صكره 

علينا  يتوجب  والتي  بها،  ننعم  التي  والييرخيياء 

األ  وعلينا  عليها،  واملحافظة  ا�صتذكارها  دائمًا 

نغفل حلظة واحدة عن النريان امل�صتعلة حولنا، 

التي  والكوارث  م�صريتنا،  تهدد  التي  واملخاطر 

تطرق اأبوابنا.

اأنتم  اخل�صو�ص  وجه  وعلى  جميعًا...  واجبنا 

يف جمل�ص الأميية... العمل على حماية وطننا من 

جمتمعنا  وحت�صني  الطائفية،  الفتنة  خميياطيير 

بال�صعوب حولنا...  يفتك  الذي  الوباء  هذا  �صد 

الوطنية  وحدتنيييا  على  احلر�ص  جميعًا  واجبنا 

اجلبهة  عميييياد  فييهييي  وتييعييزيييزهييا،  و�صيانتها 

الداخلية، ودرعهيييا الواقي، و�صورها احلامي.

اإن الأمن هو الأ�صا�ص الذي تعتمد عليه وتنتظم 

حوله �صائر الهتمامات واخلدمات، واإذا انعدم 

الأمن تتعطل احلياة العامة.

اأمن الكويت وا�صتقرارها هو الهم الأول  فليكن 

وحدتنا  ولتكن  جميعًا...  لنا  ال�صاغل  وال�صغل 

الوطنية غايتنا الأوىل وهدفنا الأعلى.

االأمة االإ�سالمية

لقمتنا  عيي�ييرشة  الييثييالييثيية  الييييدورة  اأعييمييال  تنعقد 

الإ�صالمية يف ظل ا�صتمرار الظروف ال�صيا�صية 

تراجع  ظل  ويف  واخلييطييرية،  الدقيقة  والأمنية 

الذي  الأمر  امل�صتويات،  كافة  وعلى  لأو�صاعنا 

املبارك،  اللقاء  لهذا  م�صاعفة  اأهمية  ي�صيف 

ملواجهة  والتباحث  للت�صاور  فر�صة  وي�صكل 

ر�ييصييم مالمح  اإىل  والييو�ييصييول  الييتييحييديييات،  تلك 

وتقوي  �صفنا،  تييوحييد  جييديييدة،  ا�صرتاتيجية 

بناءنا، وحت�صن دولنا من تبعات تلك التحديات.

لقد عانت �صعوبنا و�صتعاين املزيد من الرتاجع 

اأخذت  التي  البغي�صة  الطائفية  ظاهرة  لتفاقم 

الوحدة  يف  اآمالنا  وتبدد  �صعوبنا،  وحييدة  تهز 

من  ا�صتغله  عاماًل  باتت  اأنها  كما  والتما�صك، 

اأبناء  بييني  الفتنة  واإ�ييصييعييال  لإ�صعافنا،  ي�صعى 

الوطن الواحد.

تكري�ص  اإىل  املنرب  هييذا  من  ندعو  فاإننا  وعليه، 

اأييية  عيين  باأنف�صنا  نيينيياأى  واأن  للوطن،  النتماء 

افييتييتيياح دور النييعييقيياد الييعييادي الييثيياين من 

الف�صل الت�رشيعي 15 ملجل�ص الأمة -  24 

اكتوبر 2017

من خطابات سموه

االإ�سالح االقت�سادي

اإن اأوليييويييية قيي�ييصييايييا الأميييين وال�يييصيييالح املييايل 

ل  الف�صاد بال هوادة  اآفة  القت�صادي ومواجهة 

.. بناء الإن�صان الكويتي املوؤمن بدينه وبوطنه، 

يييوؤدي  الييذي  وتييراثييه،  ومبادئه  بقيمه  املتم�صك 

واجبه قبل اأن ياأخذ حقوقه.

هذا ما نريده لأبنائنا الأعزاء ال�صباب الكويتي، 

ولهم منا كل الدعم وكل الت�صجيع وكل الرعاية، 

الأميير،  يف  ون�رشكهم  منهم  ون�صمع  نحاورهم 

ونييياأخيييذ بيياأيييديييهييم، نييدربييهييم ونييوؤهييلييهييم حلمل 

م�صوؤولية كويت امل�صتقبل، حني يت�صلمون الراية 

ملبني نداء الوطن.

استحق عن جدارة لقب 

عميد الدبلوماسيين في 

العالم بعد أن قضى 40 

عامًا وزيراً للخارجية

اإغفال ما يعانيه وطننا من  اأو  اأبدًا ن�صيان  يعني 

علل، وما يوهن جمتمعنا من اأمرا�ص مزمنة، مما 

مدرو�صة  علمية  وخطط  برامج  و�صع  ي�صتدعي 

واإنقاذ  عليها،  والق�صاء  لعالجها،  املدى  بعيدة 

�يييرشورهيييا، ويف مقدمة  ميين  واملييجييتييمييع  الييوطيين 

برعاية  الهتمام  وزييييادة  تطوير  �ييرشورة  ذلييك 

اليي�ييصييبيياب، وال�ييصييتييميياع اإليييييهييم وميي�ييصيياركييتييهييم، 

�صد  وحت�صينهم  العيييتيييدال،  عييلييى  وتييربيييييتييهييم 

التطرف والفكر املنحرف، وتثقيفهم على قبول 

الختالف والراأي الآخر وتعدد وجهات النظر، 

وتعزيز روح التعاون والعمل اجلماعي، ويجب 

واإيييجيياد  ال�صباب،  اأميييام  امل�صتقبل  اأبيييواب  فتح 

الييذييين  الآلف  لييعيي�ييرشات  حقيقية  عييمييل  فيير�ييص 

يدخلون �صوق العمل كل عام.
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يف  الأمريكية  اخلليجية  القمة  اأعمال  افتتاح 

الريا�ص - 21 مايو 2017

اجلل�صة الفتتاحية للدورة 13 ملوؤمتر القمة 

اأبريل   14  - اإ�صطنبول  مبدينة  الإ�صالمي 

 2016

التعاون اخلليجي

م�صى على َم�صرية َعملنا اخلليجي امل�صرتك ما 

من  العديد  خاللها  حققنا  عقود  الأربعة  ُيقارب 

الإجنازات، ولكن الطريَق ل زال طوياًل لتحقيق 

املزيد من الإجنازات التي حُتقق اآماَل وتطلعات 

اجلدي  التفكري  اإىل  َمييدعييوون  فنحن  �ُصعوبنا، 

والأطر  اأهدافنا،  التي حُتقق  الآليات  للبحث يف 

�صنتمكن  خاللها  من  والتي  �ُصموليًة،  الأكيير 

من املزيد من التما�صك والرتابط بني �صعوبنا، 

تعديل  على  َتعمُل  جليينييٍة  َتكليف  على  َفلنعَمل 

اآلية  لنا  ي�صمن  الكيان،  لهذا  الأ�صا�صي  النظام 

للمجل�ص   38 لييلييدورة  الفتتاحية  اجلل�صة 

الأعلى ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية 

5 دي�صمرب 2017

أول زعيم عربي تكرمه 

األمم المتحدة وتمنحه 

لقب “قائد اإلنسانية” 

عام 2014

مكافحة االإرهاب

اإننا يف الوقت الذي نقدر فيه ما يقوم به حتالفنا 

ببذل  مطالبني  زلنا  فال  الإرهييياب،  مواجهة  يف 

املزيد من اجلهد والتعاون للق�صاء على داع�ص 

ممار�صات ي�صوبها النف�ص الطائفي، واأن نكر�ص 

والذي  املتما�صك،  الواحد  املجتمع  روح  اأي�صًا 

اأو  تفرقة  دون  اأطيييييافييه  لكل  امل�صاحة  يعطي 

اق�صاء.

حمددة لف�ص النزاعات مبا ت�صمله من �صماناِت 

تكفُل التزامنا التام بالنظام الأ�صا�صي، وتاأكيد 

اإىل  بها  وترتقي  البع�ص،  لبع�صنا  احرتامنا 

م�صتوى مُيكننا من مواجهِة التحديات الإقليمية 

والدولية.

بالأمن  العامل  لينعم  اأولوية م�صتحقة،  باعتباره 

لييدول التحالف  واليي�ييصييالم... وييياأتييي مييا حتقق 

املتحدة  الييوليييات  بقيادة  العراقية  والييقييوات 

لذلك  جت�صيدًا  الرقة  ومدينة  املو�صل  لتحرير 

التعاون والتن�صيق.

تنظيم  على  الق�صاء  اأن  ال�صياق  هذا  يف  ونوؤكد 

املنطقيية  يف  و�ييصييييييييييييييا�ييصيياتييه  واأفييييكيييياره  داعييي�يييص 

ييي�ييصييتييوجييب ا�ييصييتييمييرار املييجييييييييييييييابييهيية الييدولييييية 

القت�صادية  البيئة  على  والق�صاء  اجلميييياعية، 

اإل  ذلييك  ييياأتييي  وليين  تغذيه،  التي  والجتماعية 

العدالة  وحت�صني  امل�صتدامة  التنمية  بتوفري 

الجتماعية. 

اإننا نتطلع مع بدء هذه احلقبة اجلديدة للعمل 

بجميع  ال�صرتاتيجية  �رشاكتنييييا  لتعزيز  معًا 

التحديات  مواجهة  من  معًا  لنتمكن  اأبعييادها، 

التي حتيط مبنطقتنا وعاملنا.
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نقلة عصرية!
19 محطة وقود جديدة

وال�سيما  البالد،  ت�سهده  زالت  وما  �سهدته  الذي  العمراين  التو�سع  اإطار  يف 

يف املناطق ال�سمالية واجلنوبية، مع بناء مدينة �سباح االأحمد ومدينة يف 

الوفرة جنوباً، وجابر االأحمد و�سعد العبداهلل، و�سمال غرب ال�سليبيخات 

 19 لبناء  عقدين  الوطنية«  »البرتول  وقعت  ال�سمال،  يف  العبديل  ومزارع 

حمطة تعبئة وقود جديدة، بهدف تلبية االحتياجات املتزايدة ل�سكان هذه 

املناطق، ولتخفيف ال�سغط عن حمطات الوقود ب�سكل عام، وياأتي هذا يف 

ال�سنوات  خالل  الكويت  مناطق  خمتلف  يف  حمطة   100 لبناء  خطة  اإطار 

اخلم�س املقبلة.

عت عقدين  الشركة وقَّ

لبناء 19 محطة تعبئة 

وقود جديدة في شمال 

وجنوب البالد 

منشآت 
نفطية
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المطيري: توسيع نطاق 

الخدمات المقدمة 

للجمهور تجاوبًا مع 

التوسع العمراني 

10 و9 
امل�صرتكة  املجموعة  �رشكة  مع  كان  الأول  العقد 

على  ميييوزعييية  10 حميييطيييات  لييبيينيياء  لييلييمييقيياولت 

منطقتني يف جنوب الكويت هما »�صباح الأحمد«، 

الثاين مع �رشكة  العقد  كان  و»الوفرة«، يف حني 

خالد علي اخلرايف واإخوانه لالإن�صاءات واملقاولت 

لبناء 9 حمطات جديدة يف مناطق �صمال الكويت.

مبدينة  ال�رشكة  مقر  يف  العقدين  توقيع  جييرى 

الأحمدي، ووقعه عن »البرتول الوطنية« الرئي�ص 

عن  وقييع  فيما  املييطييريي،  غييازي  حممد  التنفيذي 

جمل�ص  رئي�ص  نائب  امل�صرتكة«  »املجموعة  جانب 

الإدارة رعد العبداهلل.

الرئي�ص  ال�رشكة  عن  نيابة  الثاين  العقد  ووقييع 

وقعه  فيما  الييديييحيياين،  فهد  بالوكالة  التنفيذي 

وليد  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اخلييرايف  �رشكة  عن 

اخليييييرايف، وحيي�ييرش امليينييا�ييصييبييتييني ميي�ييصييوؤولييون يف 

ال�رشكات الثالث املوقعة.

اأهمية كربى

اأهمية اإجناز هذين العقدين  �صدد املطريي على 

يف  كييربى  اأهمية  من  لالأمر  ملا  املييحييدد،  بالوقت 

تو�صيع نطاق اخلدمات املقدمة لعمالء ال�رشكة، 

جتيياوبييًا مييع الييتييو�ييصييع الييعييمييراين يف الييكييويييت، 

والتي  اجلييديييدة،  ال�صكنية  املناطق  يف  ل�صيما 

اأ�صبحت ماأهولة بال�صكان.

�صتبنى  اجليييدييييدة  املييحييطييات  اأن  اإىل  واأ�يييصيييار 

يعك�ص  ع�رشي  وبطابع  م�صتقبلي،  بت�صميم 

لل�رشكة، وميّكنها من تقدمي  الوجه احل�صاري 

خدمات متكاملة ومتنوعة للجمهور.  

واأثنى املطريي على ال�صمعة الطيبة التي تتمتع 

بها كل من �رشكة املجموعة امل�صرتكة للمقاولت 

و�رشكة علي اخلرايف للمقاولت، وعرّب عن ثقته 

تنفيذ  على  اإيجابيًا  �صتنعك�ص  ال�صمعة  هذه  باأن 

العقدين بال�رشعة املطلوبة، مع تطبيق اإجراءات 

الأمن وال�صالمة ملنع وقوع اأي حادث.

ة االأوىل املرَّ

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأو�صح  الإطييار،  هذا  يف 

لعمليات تزويد الوقود جمال اللوغاين اأنه »قد مت 

التفاق مع بلدية الكويت على حتديد وتخ�صي�ص 

الأماكن التي �صيتم بناء املحطات اليي 19 اجلديدة 

فيها، وهذه الدفعة ت�صكل جزءًا من خطة طموحة 

ال�صنوات  مييدى  على  جديدة  حمطة   100 لبناء 

الييكييويييت،  اأرجيييياء  الييقييادميية يف خمتلف  اخلييميي�ييص 

جتاوبًا مع التو�صع ال�صكاين والبنية التحتية من 

طرق و�صوارع ومدن �صكنية جديدة«.

 واأ�صاف اأن بناء هذه املحطات ي�صاهم يف احلد 

من الزدحام يف حمطات التعبئة، منوهًا اإىل اأن 

ال�رشكة  فيها  تبني  التي  الأوىل  املييرة  هي  هذه 

مثل هذا العدد الكبري من املحطات دفعة واحدة 

اأهمية  اإىل  يعود  وذلييك  ق�صرية.  فييرتة  وخييالل 

حلوًل  توفر  كونها  املحطات،  هذه  وح�صا�صية 

خ�صو�صًا  التعبئة،  حمطات  تعانيه  ملا  متعددة 

الزدحام، ونق�ص اخلدمات الإ�صافية. 

طاقة �سم�سية

من جانبه، اأ�صار نائب الرئي�ص التنفيذي مل�صفاة 

ميناء الأحمدي فهد الديحاين، اإىل اأن املحطات 

اجلديدة ت�صاهي اأف�صل املحطات يف العامل، من 

حيث ت�صميمها الهند�صي، وا�صتخدامها اأحدث 

اإ�صافية،  خدمات  تقدمي  يف  املتطورة  التقنيات 

واأجهزة  اآليًا،  ال�صيارات  وغ�صيل  اإ�صالح  مثل 

الزينة  واأدوات  الغيار  الآلية، وبيع قطع  البيع 

اأن كل حمطة  اإىل  وتوفر �صوق جتارية، منوهًا 

�صت�صم م�صجدًا ومكاتب اإدارية و»كافترييا«.

 وتتميز املحطات بوجود معدات حديثة ومولدات 

كهرباء واأجهزة قيا�ص اأوتوماتيكية، كما ت�صتخدم 

نييظييمييًا مييتييطييورة ل�ييصييرتجيياع الأبيييخيييرة وك�صف 

الت�رشبات وغريها. مما يحقق هدفني يف اآن معًا، 

اقت�صادي  البيئة، وحتقيق مردود  املحافظة على 

ال�صم�صية  الطاقة  ا�صتخدام  �صيتم  كما  لل�رشكة، 

لإمداد املحطات بالطاقة الكهربائية البديلة، وهو 

الأمر الذي ينطلق من حر�ص »البرتول الوطنية« 

ت�صعى ال�رشكة من خالل بناء حمطات التعبئة اجلديدة اإىل تلبية احتياجات اجلمهور

محطات تعبئة وقود 

بتصاميم عصرية 

متطورة تضاهي أهم 

المحطات العالمية
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على الهتمام باجلوانب البيئية.

مدة التنفيذ

بقيمة  يومًا،   330 الأول  العقد  تنفيذ  مدة  تبلغ 

كويتي،  دييينييار  مليون   15.47 تبلغ  اإجمالية 

اإطار  يف  اجلديدة   10 الي  املحطات  بناء  و�صيتم 

جنوب  اجلييديييدة  ال�صكنية  املييدن  يف  العقد  هييذا 

الكويت، وهي �صباح الأحمد والوفرة. 

يف حني تبلغ مدة العقد الثاين 365 يومًا وقيمته 

حيث  كويتي،  دينار  مليون   14.45 الإجمالية 

الكويت،  �صمال  يف  جديدة  حمطات   9 �صتبنى 

العبديل«  و»مييييزارع  الأحييمييد«  »جييابيير  مبناطق 

و»�صمال غرب ال�صليبيخات« و»�صعد العبداهلل«. 

التزام باملوا�سفات

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة يف �رشكة املجموعة 

هذا  يف  عربَّ  العبداهلل  رعد  للمقاولت  امل�صرتكة 

تنفيذ العقدين مع 

تطبيق إجراءات األمن 

والسالمة لمنع 

وقوع أي حادث  

اللوغاني: أول مرة 

تبني فيها الشركة هذا 

العدد من المحطات 

دفعة واحدة 

الديحاني: استخدام 

الطاقة الشمسية إلمداد 

المحطات بالطاقة 

الكهربائية البديلة

Circle الربيطانية

يف  امليي�ييصيياريييع  تن�صيق  مهند�صة  اأو�ييصييحييت 

�رشكة  اأن  ال�صالح،  ربييا  املحلي  الت�صويق 

Circle الربيطانية هي التي و�صعت الفكرة 

الأ�صا�صية فيما يخ�ص ال�صكل اخلارجي لهذه 

املحطات، فيما قام املكتب العربي للدرا�صات 

الت�صميم  بييتيينييفيييييذ   )Pace( الييهيينييد�ييصييييية 

الهند�صي الفني للمحطات اجلديدة. 

املييحييطييات  هييييذه  اأن  اليي�ييصييالييح  واأ�يييصيييافيييت 

للت�صويق  �صتحقق  الع�رشية  بت�صاميمها 

باخلدمات  الرتييقيياء  يف  نوعية  قفزة  املحلي 

املقدمة للزبائن كمًا ونوعًا يف اخلدمات غري 

خطة  ال�رشكة  لييدى  اأن  م�صيفة  البرتولية، 

لتعميم الت�صميم اجلديد على بقية املحطات 

القدمية تدريجيًا.

ال�صدد عن �رشوره بالتوقيع على هذا العقد مع 

»البرتول الوطنية«، م�صريًا اإىل اأنه �صي�صاهم يف 

توفري خدمات التزود بالوقود لل�صكان باملناطق 

�رشكته  اأن  واأكييد  املحطات،  هذه  لبناء  املحددة 

يف  املحطات  بناء  لإمتييام  وا�صعة  بخربة  تتمتع 

املدة املحددة طبقًا للموا�صفات املطلوبة من قبل 

�رشكة البرتول الوطنية. 

لييلييمييقيياولت  »اخليييييرايف  اإدارة  جمييليي�ييص  رئييييي�ييص 

اأو�صح  وليد اخلرايف من جانبه،  والن�صاءات« 

هذه  لإجنيياز  خربتها  كامل  �صت�صع  �رشكته  اأن 

باأهمية  اإميييانييًا  املحددة  الفرتة  خييالل  املحطات 

اأ�ييرشع  للمناطق اجلييديييدة يف  تييقييدمي اخلييدمييات 

وقت ممكن، ووجه ال�صكر ليي »البرتول الوطنية« 

على الثقة املمنوحة ل�رشكته للم�صاهمة يف اإن�صاء 

وخدماتها  بت�صاميمها  املتميزة  املحطات  هذه 

احل�صارية.  

املحطات اجلديدة �صت�صاهم يف احلد من الزدحام يف املحطات القائمة
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تعكف دائرة جمموعة الت�سنيع االأمثل على درا�سة 

املجاالت  وحتديد  لالأداء،  امل�ستمر  التح�سني  �سبل 

الوحدات،  كفاءة  زيادة  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي 

هنا  وم��ن  االأع��م��ال،  على  العائد  تعظيم  وبالتايل 

الربحية«  حت�سني  »فر�س  برنامج  تطبيق  ج��اء 

على م�ستوى جميع مرافق ال�سركة، وذلك ل�سمان 

حتقيق اال�ستغالل االأمثل لالإمكانيات املتاحة، لرفع 

االإنتاجية، وتقليل التكلفة، وبالتايل تعظيم ربحية 

»البرتول الوطنية« ككل.  

ويف �سبيل حتقيق ذلك يقوم فريق تطوير الت�سنيع 

العمليات  بدائرتي  امل�سايف  ف��رق  مع  بالتعاون 

واخلدمات الفنية باإدارة �سل�سلة التزويد، من خالل 

لالأداء  امل�ستمر  والتح�سني  واجلدولة،  التخطيط 

ال�سناعية  املمار�سات  اأف�سل  با�ستخدام  املتكامل، 

والتكنولوجيا املتاحة.

تحسين مستمر لألداء 

وتحديد للمجاالت 

التي يمكن أن تساهم 

في زيادة الكفاءة

تقودها » مجموعة التصنيع األمثل «

برامج تحسين الربحية

تطوير
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عقدنا ورش عمل تم 

التعرف عبرها على 

أكثر من 700 فرصة 

لتحسين الربحية

بدر احلربييوؤكد الغوا�ص اأن ور�ص العمل ت�صاعد على حت�صني الربحية

الغواص: لتعظيم أرباحها 

بدأت الشركة عام 1997 

تنفيذ برنامج تحسين 

ربحية مصافيها

على تنفيذها بالتعاون مع فرق امل�صايف بدائرتي 

العمليات واخلدمات الفنية.

ويييو�ييصييح الييغييوا�ييص اأنيييه ميين خيييالل تطبيق 

مت  املا�صية  ال�صنوات  مييدى  على  الييربنييامييج 

مت  حيث  الفر�ص،  هييذه  من  العديد  ا�صتغالل 

اإجناز 11 فر�صة يف ال�صنة املالية 2018/2017 

 37.3 الأربيياح املحققة منها من  تقرتب قيمة 

اأمريكي، و4 فر�ص مت تنفيذها  مليون دولر 

يف ال�صنة املالية احلالية 2018/2017 باأرباح 

حتى  اأمريكي  دولر  مليون   16.94 حمققة 

العمل  وجيياري   .2017 اأكتوبر  �صهر  نهاية 

نتيجة  وذلك  40 فر�صة،  الي  باقي  تنفيذ  على 

لييلييتييعيياون املييثييميير والييبيينيياء بييني املييعيينيييييني من 

الفنية  العمليات واخلدمات  بدائرتي  امل�صايف 

وفريق دائرة الت�صنيع الأمثل.

برنامج حت�سني الربحية

�رشكة  اأربيييياح  تعظيم  هيييدف  حتقيق  اإطييييار  يف 

اأدائييهييا،  وحت�صني  الكويتية  الوطنية  الييبييرتول 

برنامج  بتنفيذ   1997 عييام  يف  ال�رشكة  بيييداأت 

حتيي�ييصييني ربييحييييية ميي�ييصييايف اليي�ييرشكيية ميين خييالل 

والييتييعييرف  اليييالزمييية،  الفنية  الييدرا�ييصييات  عييمييل 

ال�رشكة.  م�صايف  يف  وتنفيذها  الييفيير�ييص  على 

هييذا  لتحقيق  الرئي�صية  اخليييطيييوات  واإحيييييدى 

الهدف تتمثل يف تبني ثقافة الربح عرب م�صايف 

مبنح  ال�رشكة  قامت  ذلك،  على  وبناء  ال�رشكة. 

الربط بالوقود البيئي

وليد  الأمييثييل  الت�صنيع  جمموعة  دائيييرة  مييدييير 

تعقد  عمل  ور�ييص  هناك  اأن  اإىل  ي�صري  الغوا�ص 

امل�صايف  فييرق  بييني  مييا  بييالييتييعيياون  دوري  ب�صكل 

املعنية بتطبيق الربنامج، وفريق دائرة الت�صنيع 

الأمثل، لبحث الفر�ص اجلديدة املتاحة لتح�صني 

ق�صمت  العمل  ور�يييص  اأن  اإىل  ميينييوهييًا  الربحية، 

مب�رشوع  ربطها  ومت  فييئييات،  اإىل  الييفيير�ييص  هييذه 

اإنهاء  الوقود البيئي، منها ما ميكن اإجنازه قبل 

امليي�ييرشوع.  تنفيذ  بييدء  مييع  وبع�صها  امليي�ييرشوع، 

ا�صتفادة  اأكييرب  لتحقيق  اأنييه  الغوا�ص  واأو�ييصييح 

ممكنة ارتاأت اإدارة ال�رشكة التعاقد مع م�صت�صار 

وتقييم  بت�صنيف  للقيام  متخ�ص�ص  خييارجييي 

املناق�صات  اإليها  انتهت  والتي  املتاحة،  الفر�ص 

والييبييحييوث الييتييي جتييري يف ور�يييص العمل، وذلييك 

الإجناز،  �رشعة  منها  املعايري  من  ملجموعة  وفقًا 

العائد  مييع  تتنا�صب  بتكلفة  التنفيذ  واإمييكييانييييية 

 40 منها، م�صريًا اإىل اأنه مت التفاق على اختيار 

العمل  يجري  امل�صايف،  ربحية  لتح�صني  فر�صة 

 KBC Advanced( ل�رشكة  ا�صت�صارات  عقد 

للقيام  الربيطانية   )Technologies, Inc

باملهمة املطلوبة وهي �رشكة رائدة يف هذ املجال، 

وبا�رشت �رشكة KBC بتنفيذ هذا الربنامج من 

نهاية عام 1997 اإىل اأوائل عام 2005. 

وقد اأجنز ال�صت�صاري مهمته على ثالث مراحل 

هي:

حت�صني  فر�ص  وتقييم  حتديد  الأوىل:  املرحلة 

الربحية. 

املرحلة الثانية: خدمات التنفيذ لهذه الفر�ص. 

املرحلة الثالثة: مرحلة تنفيذ الفر�ص مع تقدمي 

اخلدمات الفنية الالزمة لها.

التح�صني  فريق  ت�صكيل  مت  الثالثة  املرحلة  ويف 

دائرة  )والييذي ميثل  الق�صري  املدى  على  الأمثل 

جمموعة الت�صنيع الأمثل حالًيا(، وفريق تنفيذ 

من  اأع�صاء  وي�صم  الربحية،  حت�صني  برنامج 

الأمثل،  الت�صنيع  وجمموعة  ال�رشكة،  م�صايف 

وقد مت و�صع مهام وم�صوؤوليات لكل ع�صو فيها. 
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مراقبة الفر�س

بدر  الت�صنيع  تطوير  فريق  رئي�ص  وي�صيف 

عمل  مهام  اأحييد  يعد  الربنامج  هذا  اأن  احلربي 

قيي�ييصييم تييطييوييير الييتيي�ييصيينيييييع، حيييييث يييرتييبييط هييذا 

الربنامج باملهام اخلا�صة بتقييم وحتليل وتنفيذ 

اأف�صل  تطبيق  خيييالل  ميين  الييفيير�ييص  ومييراقييبيية 

املمار�صات مثل: 

اتباع  • مع  الربنامج  لهذا  الفعال  التن�صيق 

املعايري والأ�صاليب املنهجية املتفق عليها.

حتديد الفر�ص وح�صن ا�صتغاللها. •

اأر�صفة التحاليل والتقارير يف كل مرحلة من  •

مهام الربنامج.

املراقبة امل�صتمرة والإبالغ عن حالة تنفيذ  •

فر�ص حت�صني الربحية.

اإجراء الدرا�صات الفنية اخلا�صة باجلدوى  •

القت�صادية لأفكار فر�ص حت�صني الربحية.

مهام القائمني على الربنامج 

حت�صني  من�صقي  مع  دوري  ب�صكل  الجتماع   -

الربحية يف م�صايف ال�رشكة لعر�ص وتقييم الأفكار 

تنفيذها،  واجلاري  بالربنامج،  املتعلقة  اجلديدة 

والتي مت تنفيذها، ومتابعة الإجراءات املتفق عليها.  

- مراقبة اأداء الفر�ص املنفذة وح�صاب اأرباحها 

ب�صكل �صهري، وربع �صنوي، و�صنوي، لتقدمي 

تقاريرها لالإدارة العليا.

- حتديد فر�ص جديدة تخ�ص م�صايف ال�رشكة 

ب�صكل متكامل. 

- التعاون مع من�صقي م�صايف ال�رشكة ل�صمان 

تنفيذ الفر�ص املتكاملة مع ما اتفق عليه.

- و�صع خطط لتنفيذ الفر�ص التي مت قبولها. 

التطبيقات امل�ستخدمة

ومن جهته يو�صح مهند�ص تطوير الت�صنيع عمر 

برنامج  يف  امل�صتخدمة  التطبيقات  اأن  الر�صيدي 

حت�صني الربحية تتلخ�ص بالآتي:

•  :)Profit Tracker( الأربيييييياح   مييتييتييبييع 

مت   excel يف  تطبيق  اأو  اأداة  عن  عبارة  هو 

لكل  ال�صت�صاري  اخلبري  قبل  ميين  و�صعه 

م�صفاة على حده، كجزء من مرحلة خدمات 

التنفيذ، ي�صتخدم من قبل املن�صقني، حل�صاب 

الأرباح ومراقبة اأداء الفر�ص املنفذة.

بيييرنييياميييج اأفيييييكيييييار واقييييييرتاحييييييات حتيي�ييصييني  •

 Centralized Ideas( اليييربيييحييييييية 

:)Repository Application – CIRA 

هو تطبيق على �صبكة الإنرتانت لدعم برنامج 

الأفكار  لت�صجيل  ي�صتخدم  الربحية  حت�صني 

وت�صهيل  ال�رشكة،  اأربيياح  بتعظيم  اخلا�صة 

طريق  عن  املختلفة  مراحلها  عرب  متابعتها 

الأوراق.  ا�صتخدام  عيين  ييا  عييو�ييصً الييربنييامييج 

وقيييد مت اعييتييميياد املييوا�ييصييفييات والييوظييائييف 

امليييطيييليييوبييية ليييليييربنييياميييج ميييين قيييبيييل جمييمييوعيية 

الت�صنيع  تطوير  ق�صم   – الأمييثييل  الت�صنيع 

وقد  ال�رشكة.  م�صايف  يف  الربنامج  وممثلي 

تقنية  دائييرة  مع  بالتن�صيق  املجموعة  قامت 

داخليًا. الربنامج  هييذا  بت�صميم   املعلومات 

ومبا اأن من اأهم اأهداف هذا الربنامج زيادة 

ربييحييييية اليي�ييرشكيية عيين طييريييق الييتييعييرف على 

الفر�ص اجلديدة املربحة يف خمتلف جمالت 

ال�رشكة،  م�صايف  م�صتوى  على  الت�صغيل 

فييياإن بييرنييامييج اأفييكييار واقيييرتاحيييات حت�صني 

تفعيل األعمال 

المناطة بالبرنامج 

الحالي واالرتقاء به 

إلى أفضل الممارسات 

في الصناعة

اتخاذ القرار بشأن 

الفرص الحالية يعد 

من التحديات التي 

واجهت القائمين 

على البرنامج

اأحمد الرتكيتعمر الر�صيدي
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بت�صجيل  للم�صتخدمني  �صي�صمح  الربحية 

كييافيية الأفيييكيييار املييربييحيية اأوتييوميياتيييييكيييييًا. مع 

مبجموعة  الت�صنيع  تطوير  ق�صم  بيياأن  العلم 

يتولون  الربنامج  وممثلي  الأمثل  الت�صنيع 

ت�صجيلها. بعد  الأفييكييار  هييذه  تقييم   عملية 

املتعلقة  الأفييكييار  اأن  بييالييذكيير  اجلييدييير  وميين 

توفري   – الربحية  حت�صني  مثل:  بالربنامج 

تييطييوييير   – الييتييكيياليييييف  – خييفيي�ييص  اليييطييياقييية 

الإنتاجية، هي التي �صوف ي�صمح بت�صجيلها 

حت�صني  واقييييرتاحييييات  اأفيييكيييار  بييرنييامييج  يف 

تتعلق  اأفيييكيييار  اأي  فيييياإن  وبييذلييك  الييربييحييييية، 

بال�صحة وال�صالمة والبيئة، ال�صيانة اأو اأي 

يتم  لن  بالربحية  خا�صة  غري  اأخييرى  اأفكار 

قبولها ولن تدرج يف الربنامج.

اخلطية  • الييربجميية  نظام  ال�رشكة  ت�صتخدم 

 Process Industry Modelling(

والإنييتيياج  للت�صغيل   )System – PIMS

الفنية  الدرا�صات  واإجراء  للم�صايف،  الأمثل 

اخلييا�ييصيية بيياجلييدوى القييتيي�ييصييادييية لأفييكييار 

فر�ص حت�صني الربحية على �صبيل املثال.

حتديات

التي  الييتييحييديييات  ميين  اأن  اإىل  اليير�ييصيييييدي  وي�صري 

البع�ص  يعترب  والتي  الربنامج وممثليه،  واجهت 

منها من املعوقات التي قد توؤثر �صلبًا على اأهدافه:

- القيود اخلا�صة بالقوى العاملة بالربنامج.

- اتخاذ القرار ب�صاأن الفر�ص احلالية.

- تنفيذ الفر�ص املحددة.

- نق�ص يف طرح اأفكار واقرتاحات للفر�ص التي 

تزيد من اأرباح ال�رشكة.

- مراقبة الفر�ص املنفذة من قبل ملدة طويلة دون 

التغيري يف منهجية املراقبة.

الأربيياح«  »متتبع  بتطبيق  اخلا�صة  املعوقات   -

التي طرحته ال�رشكة ال�صت�صارية. 

امل�صاكل  حييل  ت�صهيل  منطلق  ميين  اأنيييه  وي�صيف 

واملعوقات التي توؤثر �صلبًا على اأهداف الربنامج، 

فقد بذلت جمموعة الت�صنيع الأمثل – ق�صم تطوير 

ال�رشكة  مب�صايف  الييربنييامييج  وممثلي  الت�صنيع 

جهودًا لتن�صيط هذا الربنامج، ومن هذه اجلهود:

خا�س  • االأرب��اح«  »متتبع  تطبيق  تطوير 

ممثلي  ا�ييصييتييخييدام  بييداييية  ميينييذ  بال�سركة: 

الربنامج،  لييهييذا  الربحية  حت�صني  برنامج 

بتطبيق  اخلا�صة  املعوقات  بع�ص  حتديد  مت 

العمليات  يف  التعقيد  مثل:  الأربيياح«  »متتبع 

لوحدات  املكثف  وال�ييصييتييخييدام  احل�صابية، 

ونق�ص  دورييية،  تقارير  توفر  وعدم  املاكرو، 

ال�صت�صاري  الفني من قبل اخلبري  العمل  يف 

تكاليف  وتطلبها  ال�صلة  ذات  املعوقات  حلل 

قام  فقد  وعليه،  الربنامج.  لتطوير  مرتفعة 

ق�صم تطوير الت�صنيع بتطوير تطبيق »متتبع 

يهدف  والييذي  بال�رشكة،  اخلا�ص  الأربييياح« 

وتطبيق  املذكورة،  واملعوقات  الق�صايا  حلل 

ح�صاب  عملية  يف  للم�صتخدمني  ال�صفافية 

الأرباح وتب�صيط تطبيق »متتبع الأرباح«.

بربنامج  • خا�سة  داخلية  عمل  ور���س  عقد 

عمل  �صري  مييراجييعيية  بعد  الربحية:  حت�سني 

الإدارة �رشورة طرح وحتديد  راأت  الربنامج، 

وبناًء  ال�رشكة،  اأربيياح  لتح�صني  جديدة  فر�ص 

على ذلك، مت عقد اأربع ور�ص عمل داخلية منها 

جمموعة  دائييرة  يف  والرابعة  امل�صايف،  يف  ثالث 

الور�ص  هذه  يف  �صارك  حيث  الأمثل،  الت�صنيع 

عدد كبري من موظفي دوائر امل�صايف، وجمموعة 

ال�صامل،  التخطيط  ودائييرة  الأمثل،  الت�صنيع 

هذه  البيئي.وا�صتهدفت  الييوقييود  وميي�ييرشوع 

ربحية  لتح�صني  املثلى  الفر�ص  حتديد  الور�ص 

ال�رشكة، واإجراء عملية الع�صف الذهني جللب 

للتطبيق  القابلة  املييقييرتحييات  وطيييرح  الأفييكييار، 

يتبناها اجلميع  لتوظيفها من خالل خطة عمل 

وهو  املن�صود،  الهدف  اإىل  الو�صول  اأجييل  من 

زيادة التكامل بني م�صايف ال�رشكة، مما يوؤدي يف 

النهاية اإىل زيادة اأرباح ال�رشكة. ومن خمرجات 

هذه الور�ص فقد مت التعرف على اأكر من 700 

ال�رشكة. م�صايف  يف  الربحية  لتح�صني   فر�صة 

عدة  خييالل  ميين  الفر�ص  هييذه  ت�صنيف  مت  وقييد 

ا�صتثمار  غري  من  وهييي:  التكلفة  ح�صب  فئات 

دينار  األف   100 )اأقييل من  ا�صتثمار حمدود   –

كويتي( - ا�صتثمار �صخم )اأكر من 100 األف 

دينار كويتي(.

الدراسة الفنية الخاصة 

بالجدوى االقتصادية 

خلصت إلى قائمة 

تحتوي على 40 فرصة

مت ربط الفر�ص مب�رشوع الوقود البيئي بحيث يتم تنفيذ بع�صها قبل اإجنازامل�رشوع والبع�ص الآخر بعد ت�صغيله
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دائرة جمموعة الت�سنيع االأمثل

تت�صمن الدائرة اأربعة اأق�صام هي:

برئا�صة  • واجلدولة:  التخطيط  ق�سم 

على  الق�صم  ويعمل  الفيلكاوي،  اأحمد 

حتقيق التح�صني امل�صتمر لأداء م�صايف 

الييي�يييرشكييية لييتييعييمييل كييمييجييمييع تييكييريييري 

متكامل، مع الأخذ بعني العتبار القيود 

ومتطلبات  امل�صايف  بيياأعييمييال  اخلا�صة 

موؤ�ص�صة  و�ييصييعييتييهييا  الييتييي  الييتيي�ييصييويييق 

البرتول الكويتية.

بدر  • برئا�صة  الت�سنيع:  تطوير  ق�سم 

احلربي، وتتمثل مهام الق�صم يف مراقبة 

والتنفيذ  الت�صغيل  يف  وامل�صاهمة  الأداء 

الفعال ل�صل�صلة التزويد بال�رشكة. 

�صوزان  • برئا�صة  التقنيات:  دعم  ق�سم 

التاأكد من  الق�صم على  ال�صمري، ويعمل 

عمليات  تدعم  التي  التقنيات  من�صة  اأن 

اإدارة �صل�صلة التوريد وعمليات جمموعة 

اأهييداف  مع  تتما�صى  الأمييثييل،  الت�صنيع 

العتماد  ميكن  بطريقة  وتييقييدم  العمل، 

مع  الأمثل،  التكلفة  على  وتركز  عليها، 

قيا�صات الأداء املحددة بو�صوح لل�صماح 

باإن�صاء دورة التح�صني امل�صتمر.

نائلة  • برئا�صة  ال�سوق:  اأبحاث  ق�سم 

املتعلقة  بالأن�صطة  مهامه  وتتمثل  باقر، 

بفهم واإدراك العر�ص والطلب يف ال�صوق، 

اليييذي ميييكيين ال�رشكة  وتيينييبييوؤ الأ�ييصييعييار 

وت�صغيل  م�صافيها،  اأداء  حت�صني  ميين 

عملياتها ب�صكل اأكر كفاءة يف بيئة متقلبة 

للغاية يف �صناعة النفط والغاز الدولية.

الربحية:  • حت�سني  برنامج  تفعيل  اإع��ادة 

الأفكار  بعد مراجعة و�صع الربنامج وتقييم 

اليييتيييي مت الييتييعييرف عييليييييهييا مييين قييبييل ور�يييص 

ال�صتعانة  العليا  الإدارة  قررت  فقد  العمل، 

وقد  تفعيله.  لإعييييادة  خييارجييي  با�صت�صاري 

مت تييوقيييييع عييقييد ا�ييصييتيي�ييصييارات لإعييييادة تفعيل 

 KBC Advanced( �رشكة  مع  الربنامج 

ميين  وهيييييي   ،  )Technologies, Inc

ال�رشكات الربيطانية الرائدة التي مت التعامل 

معها يف ال�صابق لنف�ص الغر�ص، والهدف من 

هذا العقد ونتائجه تختلف عن العقد ال�صابق.

اأف�سل املمار�سات

اأحييمييد  الت�صنيع  تييطييوييير  اأول  مهند�ص  وييي�ييصييري 

الرتكيت اإىل اأنه من بني الأهداف التي يجري العمل 

بالربنامج  املناطة  الأعييمييال  تفعيل  حتقيقها  على 

التعامل مع فر�ص الربحية املتاحة من �صاأنه تعزيز كفاءة واإمكانيات ال�رشكة

احليييايل والرتيييقييياء بييه اإىل اأفيي�ييصييل املييمييار�ييصييات يف 

اخلا�صة  الفنية  الييدرا�ييصيية  عمل  فبعد  ال�صناعة. 

باجلدوى القت�صادية جلميع الفر�ص )مبا يف ذلك 

الأفكار التي مت حتديدها يف ور�ص العمل اخلا�صة 

م�صبقًا  اأقيمت  الييتييي  الربحية  حت�صني  بربنامج 

اإىل  الدرا�صة  هييذه  خل�صت  فقد  ال�رشكة(،  داخييل 

ر�صد قائمة خمت�رشة حتتوي على 40 فر�صة. 

من  جييبييارة  وبجهود   ،2016/2017 عييام  ويف 

مب�صايف  الفنية  واخلييدمييات  العمليات  دائييرتييي 

مت  ال�صامل،  التخطيط  دائييرة  وكذلك  ال�رشكة 

منها  املختارة،  الفر�ص  من  فر�صة   11 تنفيذ 

على �صبيل املثال:

تقليل منتج زيت الوقود يف امل�صايف: ربحية   .1

اأمريكي حتى نهاية  15.3 مليون دولر  قدرها 

مار�ص 2017.

اإنتاج الهيدروجني )وحدة- اإغالق وحدة   .2

قدرها  ربحية  عييبييداهلل:  ميناء  م�صفاة  يف   .3

مار�ص  نهاية  حتى  اأمييريييكييي  دولر  مليون   5

 .2017

الربحية:  • وزيييادة  التكاليف  تر�صيد  جلنة 

اإدراج  مت  فقد  اللجنة،  هييذه  لأهمية  نظرا 

ب:  الفئة  حتييت  الربحية  حت�صني  برنامج 

زيادة الربحية، وتعترب من �صمن املبادرات 

املنظورة يف اللجنة.

وتيييبيييذل دائيييييرة جمييمييوعيية الييتيي�ييصيينيييييع الأمييثييل 

ق�صارى جهدها بالتن�صيق مع دائرتي العمليات 

ل�رشعة  اليي�ييرشكيية  مب�صايف  الفنية  واخلييدمييات 

تنفيذ الفر�ص املحددة، وحتديد فر�ص جديدة، 

وتوفري القوى العاملة ملتابعة الربنامج بال�صكل 

املطلوب. 
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تجارب اآلخرين
نستفيد منها ونتفادى سلبياتها

الوطنية« جهدًا، وال تفوت فر�سة لالرتقاء مب�ستويات  ال تدخر »البرتول 

م�سايف  و�سالمة  العاملني  اأمن  على  واحلفاظ  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة 

ال�سركة ومن�ساآتها احليوية، ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف، تتم اال�ستفادة 

من جتارب االآخرين واأخطائهم لتجنب احلوادث املوؤ�سفة التي حت�سل يف 

خ�سائر  عليها  ترتتب  والتي  �سركتنا،  اأعمال  لطبيعة  م�سابهة  عمل  اأماكن 

يف  وتاأخر  املادية  اخل�سائر  اإىل  اإ�سافة  الب�سرية،  وال��ك��وادر  االأرواح  يف 

االلتزامات، وعدم القدرة على تنفيذ عقود مربمة مع جهات حملية ودولية. 

العجمي حاضر عن 

الدروس المستفادة 

من حادث بئر في 

“نفط الخليج”

لوائح مطبقة

التنفيذي  الرئي�ص  نييائييب  قييدم  ال�صياق،  هييذا  يف 

للم�صاريع عبداهلل فهاد العجمي، حما�رشة حول 

البئر  يف  ح�صل  حييادث  ميين  امل�صتفادة  الييدرو�ييص 

WJ0 WWLL S-788 التابع لل�رشكة الكويتية 

تطبيق  اآلييييية  با�صتعرا�ص  بييداأهييا  اخلليج،  لنفط 

�رشوط ال�صحة وال�صالمة والأمن والبيئة املتبعة 

موؤ�ص�صة  يف  بها  املعمول  للوائح  طبقًا  ال�رشكة  يف 

البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة.

هذه  درا�صة  من  ال�صتفادة  �ييرشورة  على  د  و�صدَّ

هذا  بخطورة  الوعي  ن�رش  خييالل  من  احليييوادث، 

وذلييك  املوؤ�صفة،  وتبعاتها  احليييوادث  ميين  اليينييوع 

بح�صور الرئي�ص التنفيذي حممد غازي املطريي 

ونييييواب الييرئييييي�ييص الييتيينييفيييييذي، وعيييدد ميين ميييدراء 

من  ال�رشكة  وموظفي  الفرق  وروؤ�ييصيياء  الييدوائيير 

كافة املنا�صب الوظيفية.

وعييير�يييص الييعييجييمييي اجلييييييدول اليييزمييينيييي لييتييتييابييع 

الأ�صباب  اإىل  اإ�صافة  التحقيق،  ونتائج  الأحييداث 

املوؤ�صف  احليييادث  هييذا  تييكييرار  ملنع  والتو�صيات 

الييييذي وقيييع يف ميينييطييقيية الييعييمييليييييات امليي�ييصييرتكيية يف 

الوفرة، واأدى اإىل وفاة عامل يف برج احلفر ب�صبب 

التعر�ص لكربيتيد الهيدروجني 2.

ملخ�س احلادث

ويف �رشده للحادث وقف العجمي على عدد من 

الأخطاء واخلطوات يف هذا احلادث وهي: 

يف  النجاة  )جهاز  يف  الييهييواء  عبوة  اأن  تبني   -

كانت  احلييفيير  بييرج  لعامل  اليييطيييوارئ(  حيييالت 

فعاليات
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يجب التدقيق 

المستمر في إجراءات 

واشتراطات الصحة 

والسالمة والبيئة

المطيري: خبراتنا في 

“البترول الوطنية” 

تؤهلنا لجعل معدل 

الحوادث صفراً 

اللتزام با�صرتاطات الأمن وال�صالمة يحد من وقوع حوادث العمل

�صمام  فييتييح  دبييو�ييص  �صحب  يييتييم  ومل  ممتلئة، 

ا�صطوانة الهواء، الذي منع الهواء من التدفق 

نحو القلن�صوة اأو غطاء الراأ�ص الواقي. 

نقطة  العمال يف  لعدد  اإح�صاء  اإجييراء  يتم  - مل 

التجمع وفقًا خلطة ال�صتجابة للطوارئ.

من  احلييفيير  مييوقييع  خلو  ميين  التحقق  يتم  مل   -

اأن  رغم  مفقود  من  هناك  كان  اإذا  وما  العمال، 

عبوة الهواء يف اأحد اأجهزة التنف�ص كانت فارغة.

لكافة  منتظم  ب�صكل  التدريب  اإجييراء  يتم  مل   -

ا�ييصييتييخييدام وفح�ص  املييعيينيييييني حيييول  الييعييمييال 

الطوارئ(  حييالت  يف  النجاة  )جهاز  و�صيانة 

والأجهزة الأخرى. 

ال�صتجابة  حييول  تييدريييبييات  اإجييييراء  يتم  مل   -

الهيدروجني وفقًا  للطوارئ اخلا�صة بكربيتيد 

للمعايري الوطنية املعتمدة.

التو�سيات

بخطط  الليييتيييزام  �ييييرشورة  اإىل  العجمي  نيييوه 

ومتابعتهم،  بييالييعييامييلييني  اخلييا�ييصيية  الييتييدريييب 

يف  املتبعة  الإجيييييراءات  يف  امل�صتمر  والييتييدقيييييق 

واإجييراء  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  جمييالت 

احلييييوادث  عييلييى  م�صتمر  بيي�ييصييكييل  الييتييدريييبييات 

الوهمية يف كافة مواقع ومن�صاآت ال�رشكة.

العاملني  توؤهل  التدريبات  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار 

احلييالت  مييع  للتعامل  الوطنية«  »الييبييرتول  يف 

الطارئة مبهنية عالية ويف زمن قيا�صي، مما يحد 

من تفاقم اأي حوادث قد تقع يف مواقع العمل، 

اللييتييزام  ال�صدد على �يييرشورة  هييذا  و�ييصييدد يف 

بالنقاط التالية حرفيًا: 

يف  • امليدانية  الييزيييارات  عملية  تعزيز  ينبغي 

املوقع لت�صمل مراقبة تدريبات ال�صتجابة 

الكفاءة،  من  والتحقق  الطوارئ،  حلييالت 

واللتزام بالإجراءات املعتمدة.

وا�صحة  • و�صيا�صات  اأدوار  وتنفيذ  و�صع 

حييييول ميي�ييصييوؤوليييييات اليييقيييييييادة واملييييييدراء، 

وخ�صو�صًا  منهم،  املتوقعة  والإجنيييازات 

ملديري وم�رشيف اخلطوط الأوىل. 

تعيني مفت�ص ومدرب بدوام كامل لعمليات  •

احلفر وال�صيانة.

كافة  • على  املييقيياولييني  ح�صول  ميين  الييتيياأكييد 

ال�صالمة  جمييالت  يف  املطلوبة  ال�صهادات 

واملخاطر وتنفيذه لها.

للطوارئ  • لال�صتجابة  ال�صتعداد  �صمان 

للمقاولني  التدريب خ�صو�صًا  ولإجييراءات 

من  عالية  ن�صبة  على  مهاهم  حتتوي  الذين 

املخاطر. 

املخطط الزمني لالأحداث

كان فريق ال�رشكة الوطنية للحفر واخلدمات  •

اإمتام بع�ص  12 ع�صوًا يف مهمة  الذي ي�صم 

 .)S-788 متطلبات )البئر

بيييدء �ييصييميياع �ييصييوت الإنيييييذار حيييول كربيتيد  •

الهيدروجني يف اأحد اخلزانات. 

كان عامل رافعة يعمل على حفار بارتفاع 50  •

حالت  يف  النجاة  )جهاز  و�صع  وقييد  قدمًا، 

الطوارئ( ونزل على ال�صلم. 

حترك ع�صو من الطاقم اإىل العامل امل�صاب،  •

وكان العامل ل يزال مرتديًا جهاز النجاة 

القلن�صوة،  وكييذلييك  الييطييوارئ،  حيييالت  يف 

وبداأ  والقلن�صوة  اجلهاز  باإزالة  قام  حيث 

عملية الإنعا�ص القلبي الرئوي.

يبدو  • رجيياًل  بيياأن  الطاقم  �صاحنة  �صائق  اأبلغ 

نائمًا على برج احلفر.

برج  • عامل  وفيياة  عيين  الطبيب  ك�صف  عندها 

احلفر.

املطريي: لدينا خربات مرتاكمة

اأ�صار يف ختام املحا�رشة  التنفيذي  الرئي�ص 

اأننا يف »البرتول الوطنية« لدينا خربات  اإىل 

تييوؤهييليينييا لأن جنييعييل مييين مييعييدل  مييرتاكييميية 

احليييييوادث �ييصييفييرًا، و�ييصييدد عييلييى �يييرشورة 

والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  قواعد  تطبيق 

موظفي  اإىل  تنظر  العليا  الإدارة  اأن  موؤكدًا 

ال�رشكة باعتبارهم اأ�صوًل ثابتة، وعلى اأنهم 

اخلطط  لتنفيذ  الإنتاجية  العملية  اأ�ييصييا�ييص 

ال�صرتاتيجية لل�رشكة.
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م  أدوات التحكُّ
منهجية مطلوبة في المشاريع

التنفيذ،  قبل  درا�سته  ح�سن  على  يتوقف  م�سروع  اأي  جناح 

الذي قد  االأمر  التنفيذ، وهو  اأثناء وبعد مراحل  اإدارته  وجدية 

ل�سكاوى  التعر�س  اأو  منازعات  يف  الوقوع  ال�سركات  على  يوفر 

الدقيق  تقديرها  عدم  اأو  للتاأخري،  كنتيجة  الكثري،  كلفتها  رمبا 

هي  امل�ساريع«  اإدارة  يف  التحكم  »اأدوات  التكلفة.  اأو  للوقت 

املفتاح الذهبي الأي �سركة ترغب يف احلد من املطالبات، اأو على 

االأقل تقلي�سها الأدنى م�ستوى ممكن.

مشاريع
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محاضرة عن منهجية 

أدوات التحكم في إدارة 

المشاريع وتأثيرها 

على المطالبات

النميري: 

أدوات وإجراءات يتبعها 

الفريق لتنفيذ أعمال 

ومهام تحقق أهدافه

لقطة جماعية للم�صاركني يف حما�رشة منهجية اأدوات التحكم

ثالثة اأجزاء

للم�صاريع  الييتيينييفيييييذي  الييرئييييي�ييص  نييائييب  بييرعيياييية 

دوائيير  مييدراء  وبح�صور  العجمي،  فهاد  عبداهلل 

امليي�ييصيياريييع وروؤ�يييصييياء اليييفيييرق، نييظييم مييركييز متيز 

»منهجية  بعنوان  حما�رشة  امل�صاريع«،  »اإدارة 

على  وتاأثريها  امل�صاريع  اإدارة  يف  التحكم  اأدوات 

املطالبات«.

وافتتحها  امل�صاريع،  خيمة  يف  املحا�رشة  اأقيمت 

رئي�ص املركز اأنور حيات مو�صحًا اأنها املحا�رشة 

ينظمها  �صهرية  حما�رشات  �صل�صلة  يف  اخلام�صة 

امليييركيييز، بييهييدف تيييبيييادل اخليييييربات والييتييجييارب، 

وتثقيف مهند�صي ال�رشكة.

جمال  امل�صاريع  اإدارة  م�صت�صار  املحا�رشة  قدم 

التحكم يف  تاأثري طرق  النمريي، الذي حتدث عن 

اإدارة امل�صاريع على املطالبات الإن�صائية الزمنية 

التاأثري،  هييذا  على  عملية  اأمثلة  مقدمًا  واملييالييييية، 

الإدارة،  متابعة  يف  امل�صتخدمة  الطرق  �رشح  كما 

الأهيييداف  لتحقيق  الأعييمييال  تنفيذ  يف  والتحكم 

املن�صودة.

وقيي�ييصييم اليينييمييريي حمييا�ييرشتييه اإىل ثييالثيية اأجيييزاء 

منهجية تناولت املو�صوع بالتف�صيل، حيث �رشح 

يف اجلزء الأول مو�صوع اإدارة امل�صاريع بحيثياته 

واأهم خطواته، ثم انتقل يف اجلزء الثاين ل�صكاوى 

الإن�صاءات وحماورها اخلم�صة، كا�صفًا يف اجلزء 

الإن�صاءات  اإدارة  يف  التحكم  اأدوات  عن  الثالث 

وتاأثريها على املطالبات.

اإدارة امل�ساريع

وبداأ النمريي بتعريف اإدارة امل�صاريع قائاًل اإنها 

عبارة عن اأدوات خا�صة واإجراءات يتبعها الفريق 

واخلدمات  واملييهييام  الأعييمييال  من  �صل�صلة  لتنفيذ 

اىل  الإدارة  مق�صمًا  املييرجييوة،  الأهيييداف  لتحقيق 

ثالث مراحل اأ�صا�صية هي )التخطيط - التنفيذ - 

التحكم والرقابة(.

امل�رشوع،  اإدارة  خماطر  عن  للحديث  انتقل  ثم 

الييبيينيياء،  اإدارة  خميياطيير  بييني  مييا  تنق�صم  والييتييي 

اإدارة الت�صميم، �صارحًا للح�صور دور  وخماطر 

اإدارة اجلودة واإدارة العقود يف الرقابة على هذه 

املخاطر واإبقائها يف م�صتويات حتت ال�صيطرة.

واإدارة  تيينييظيييييم  يييتييم  كيييييف  اليينييمييريي  واأو�يييصيييح 

امل�صاريع عرب بناء ت�صميم ملخطط مراحل العمل، 

من اأجل جتنب التعر�ص لأي خماطر اأو اإخفاقات، 

وحتييقيييييق الأهييييييداف يف اإطيييييار اليييوقيييت امليينييا�ييصييب 

باأن  علمًا  املييحييددة،  والتكلفة  املطلوبة  واجلييودة 

تنظيم مراحل العمل ياأتي يف املقدمة، ومن ثم يبنى 

املخطط وفق اأولويات هذه املراحل.

بع�ص  اتييبيياع  يجب  مييثييايل،  عمل  خمطط  ولييبيينيياء 

املهمة  بيانات  بتجميع  تييبييداأ  والييتييي  اخلييطييوات، 

املطلوبة وحتليلها للو�صول لأف�صل الت�صاميم، ثم 

يتم درا�صة بدائل املخططات امل�صممة والختيار 

بينها، وتطوير الت�صميم الذي مت اختياره ليخرج 

نهائي،  بياين  ر�صم  �صكل  يف  النهاية  يف  املخطط 

ميكن العتماد عليه يف حتديد مراحل العمل.

الهيكل التنظيمي

ولإدارة امل�رشوع ب�صكل فعال يجب و�صع منوذج 

للهيكل التنظيمي يف امل�رشوع، ي�صمن �صالحيات 

واأعمال  م�صوؤوليات  ويحدد  اإداري،  م�صتوى  كل 

مثاًل  النمريي  واأعطى  امل�رشوع،  داخل  فرد  كل 

على الهيكل التنظيمي يف ال�رشكة، وكيف يبداأ من 
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4 اأدوات ت�صهم الإدارة اجليدة لها يف جناح امل�رشوع خالل مرحلة الإن�صاء

التنفيذي،  الرئي�ص  نائب  ثم  التنفيذي،  الرئي�ص 

لياأتي  الفريق،  رئي�ص  بعده  ومن  الدائرة،  فمدير 

عاملني  مهند�صني  من  معه  وميين  الأول  املهند�ص 

باملوقع يف نهاية هذا الهيكل.

يتطلب  امل�رشوع  اإدارة  جناح  اأن  اأي�صا  واأو�صح 

لدفع  الهيكل،  مييفييردات  كل  بني  اإيجابيًا  تعاونًا 

كما  م�صبقًا،  لييه  املخطط  الييهييدف  نحو  امليي�ييرشوع 

الدعم«،  »فريق  اأ�صماهم  من  تعاون  على  تتوقف 

وهم كل العاملني بامل�رشوع من فنيني وميكانيكيني 

وكهربائيني وحتى الإداريني وال�صكرتارية.

حاالت عملية

ثييم قيييام اليينييمييريي بيي�ييرشح ثيييالث حيييالت واقعية 

مطبقًا عليها كل ما �رشح ب�صكل عملي، بداية من 

التنفيذ  مراحل  وترتيب  العمل،  خمطط  ت�صميم 

وفق الأهمية، و�صوًل اإىل ر�صم الهيكل التنظيمي 

للم�رشوع، وحتديد ال�صالحيات وامل�صوؤوليات.

ومتثلت احلالة الأوىل يف م�رشوع تطوير وحتديث مت 

على اأحد الفنادق، حيث جرت عملية التطوير بقدر 

عاٍل من اجلودة، ويف حدود التكاليف املقرتحة، كما 

ت�صغيل  ا�صتمرار  وهييي  العميل،  اأهييداف  تنفيذ  مت 

التطوير،  عملية  اأثيينيياء  الأربيييياح  وجيينييي  الييفيينييدق، 

حل�صن  النجاح  هييذا  نا�صبًا  التنفيذ،  مييدة  وتقليل 

ا�صتخدام اأدوات التحكم يف اإدارة امل�رشوع.

تغري  عملية  عن  لتتحدث  الثانية  احلالة  وجاءت 

امل�صال  الطبيعي  الغاز  خطوط  يف  يعمل  �صخان 

وقت  خييالل  وذليييك  الأحيييميييدي،  ميناء  مب�صفاة 

حمدد ل يتعدى 45 يومًا، مو�صحًا كيف ا�صتفاد 

امل�رشوع  مع  التعامل  منهجية  من  العمل  فريق 

عملية  متييت  حيث  التحكم،  اأدوات  با�صتخدام 

التغري وفق اجلدول الزمني املر�صوم، فقد قام 

تتطابق  التي  اجلديدة  الأ�ص�ص  بو�صع  الفريق 

مع ال�صخان اجلديد خالل 15 يومًا، فيما انتهوا 

 30 امليكانيكية والإلكرتونية يف  الأعمال  من كل 

يومًا.

»اجلامعة  بناء  عملية  فكانت  الثالثة  احلالة  اأمييا 

متت  والتي  ال�صامل،  �صباح  ب�صاحية  الأمريكية« 

على  كييان  حيث  الييوقييت،  متطلبات  �صغط  حتييت 

بداية  قبل  والتجهيز  البناء  من  النتهاء  الفريق 

العمل  فييريييق  ميين  الييدرا�ييصييي، ممييا تطلب  الييعييام 

زمني  خمطط  وعمل  الوقت،  اإدارة  على  الرتكيز 

وخمطط لتنظيم مراحل امل�رشوع لإجنازه بح�صب 

املدة الزمنية املقررة.

�سكاوى االإن�ساءات

النمريي  تناول  املحا�رشة  من  الثاين  اجلزء  ويف 

الإن�صاءات،  عقود  ومطالبات  �صكاوى  مو�صوع 

مراعاتها،  يجب  رئي�صية  حميياور   5 اإىل  م�صريًا 

والعمل عليها لل�صيطرة على املطالبات وهي:

اأ�صباب ال�صكاوى. •

تاأجيل املطالبات.  •

الدفاع من اأجل تاأجيل املطالبات. •

ال�صتجابة املوثقة والفورية. •

مييراحييل  • خيييالل  اليي�ييصييكيياوى  ملييقييدمييي  ن�صائح 

مرحلة  خييالل  وكييذلييك  وامليييزاييييدة  الت�صميم 

الإن�صاء.

و�رشح خالل ذلك كل حمور بالتف�صيل، لي�صل يف 

النهاية اإىل منهجية مرتبة لتجنب املطالبات ب�صكل 

كبري، وتلبية امل�صتحق منها باأق�صى �رشعة ممكنة.

اأدوات التحكم

النمريي  ناق�ص  املحا�رشة  من  الثالث  اجلزء  ويف 

اأدوات التحكم يف اإدارة الإن�صاءات، متناوًل مراحل 

نجاح إدارة المشروع 

يتطلب تعاونًا إيجابيًا 

بين كل مفردات 

الهيكل التنظيمي

5 محاور رئيسية 
يجب مراعاتها والعمل 

عليها للسيطرة 

على المطالبات
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الإن�صاء الأربع، وهي املرحلة املبدئية للم�رشوع، 

ويف  التنفيذ،  مرحلة  تليها  التخطيط،  مرحلة  ثم 

النهاية تاأتي مرحلة الإغالق والإجناز. 

واملتمثلة  اإدارتها  يجب  التي  الأدوات  اإىل  واأ�صار 

التكاليف  يف  والتحكم  واجلييدوليية  التخطيط  يف 

والأعيييميييال الإدارييييييية والييهيينييد�ييصييييية ومييرا�ييصييالت 

الأدوات  هييذه  اإدارة  اأهمية  مو�صحًا  امليي�ييرشوع، 

بحرفية للو�صول اإىل الهدف املطلوب دون تاأخري 

اأو خلل يف م�صتوى اجلودة.

واأكييد اأنييه يف حييال جنيياح فريق امليي�ييرشوع يف اإدارة 

الأدوات امل�صار اإليها خالل مراحل الإن�صاء �صي�صبح 

مثل )ح�صاب  املهام  بالعديد من  القيام  على  قييادرًا 

املخاطر - ربط اأهداف امل�رشوع باحتياجات املالك 

فريق  بناء   - العميل  احتياجات  على  الرتكيز   -

م�رشوع عايل الأداء - العمل حتت �صغط الظروف 

تكاليف  تقدير   - العمل  هيكل  تطوير   - املختلفة 

 - املحدد  بالوقت  اللتزام   - وجدولتها  امل�رشوع 

تاأ�صي�ص نظام حتكم ورقابة م�صتقل(.

حتقيق الهدف

وعن منهجية اأدوات التحكم يف اإدارة امل�رشوع، قال 

مراحل،  عدة  لها عرب  التاأ�صي�ص  يجب  اأنه  النمريي 

تبداأ مبخطط امل�صوؤوليات، وتعميم ر�صم بياين يحدد 

وذلك  بينهم،  التوا�صل  واأ�صاليب  العاملني  عالقات 

لتحقيق الهدف املن�صود وفق برنامج العمل الزمني.

اإدارة هذه املدخالت  واأو�صح النمريي كيف ميكن 

للم�رشوع،  املييرجييوة  الأهييييداف  حتقيق  اأجيييل  ميين 

منيياذج  وتطبيق  و�صع  يتطلب  الأمييير  اأن  م�صيفًا 

التحكم يف )اجلودة – التكاليف - الأمن وال�صالمة(، 

بكفاءة،  واملرا�صالت  الرتا�صل  اأدوات  وا�صتخدام 

وتفعيل دور اجتماعات متابعة التطور الدورية.

نائب الرئي�ص التنفيذي للم�صاريع ي�صارك مبداخلة متعلقة مبو�صوع املحا�رشة

التخطيط املتقن لالأعمال ي�صمن النجاح وجتاوز العرات

بناء تصميم لمخطط 

مراحل العمل لتجنب 

التعرض للمخاطر 

أو اإلخفاقات
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العمل الجماعي
طريق األمم إلى النجاح

باأي  فالقيام  الب�سر،  بني  العي�س مبعزل عن غريه من  االإن�سان  ي�ستطيع  ال 

عمل اأو اإجناز جيد يتطلب اال�ستفادة من اأفكار االآخرين، والعمل على تبادل 

العمل  معايري  وفق  يعمل  واحد  فريق  اإطار  يف  وتطبيقها  معهم،  اخلربات 

اجلماعي.

وترى املنظمات وال�سركات العاملية التي تهدف للو�سول اإىل النجاح، اأنه ال 

غنى عن العمل اجلماعي لتحقيق اأعلى معدالت االإنتاج، واأف�سل م�ستويات 

اجلودة، حيث تعرفه باأنه احتاد جمموعة من االأفراد الإجناز عمل معني، اأو 

العمل على حتقيق هدف واحد ي�سب يف م�سلحة اجلميع.

ال غنى عنه للشركات 

العالمية الساعية 

لتحقيق أعلى معدالت 

اإلنتاج والجودة

عنصر 
بشري
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بتوافر روح العمل 

الجماعي حققت 

للمجتمعات األمن 

واألمان والتطور والرُّقي

دور القائد مهم فهو 

الذي ينظم أعضاء 

الفريق ويوزع المهام 

ويخلق االنسجام

الروح اجلماعية

اأرجيياء  خمتلف  يف  الإن�صانية  املجتمعات  ن�صاأت 

تربط  الذين  الأفييراد  جتمع  اأ�صا�ص  على  الأر�ييص 

الدين  اأو  كالأ�صل  م�صرتكة،  عوامل  بينهم  فيما 

اأو اللغة الواحدة، وعملت هذه الأمم واملجتمعات 

التقدم  بيينيياء احليي�ييصييارات، وامليي�ييصيياهييميية يف  عييلييى 

العلمي، والثقايف، والإن�صاين، وغري ذلك من اأوجه 

الن�صاطات الب�رشية. 

وهيييكيييذا، فيييياإن اليييييروح الييتييي جتييمييع الأفييييييراد يف 

تت�صم  واأن  لبييد  اختالفها  على  املجتمعات  هييذه 

الييروح  هييذه  لهم  حققت  وقييد  اجلماعي،  بالعمل 

والتعاون  والتطور،  والرقي،  والأميييان،  الأميين، 

خمتلف  وبني  والأ�صعدة،  امل�صتويات  كافة  على 

اأ�صناف الب�رش من �صتى املناطق، فمهما تباعدت 

احلدود، واختلفت ال�صفات، تبقى عوامل الوحدة 

الإن�صانية اأكر من عوامل التفرقة والختالف.

اأدوار هامة

اأن  يجب  اأدوار  عييدة  هناك  اجلماعي  العمل  يف 

النتائج  تييكييون  حتى  الييفييريييق  اأعيي�ييصيياء  يلعبها 

مر�صية وجيييييدة، ولييعييل اليييدور الأهيييم ميين بني 

الذي  هو  فالقائد  القائد،  دور  هو  الأدوار  هذه 

ينظم اأع�صاء الفريق، ويوزع املهام فيما بينهم، 

ويحفزهم  بينهم،  والتفاعل  الن�صجام  ويخلق 

فهو  الييثيياين  اليييدور  اأمييا  هّمتهم،  تخفت  عندما 

الأفكار  يقدم  الييذي  هو  واملييبييادر  املييبييادر،  دور 

كما  امل�صكالت،  معاجلة  يف  املبتكرة  والأ�صاليب 

اأن يكون فيه �صخ�ص  الفريق اجليد  يجب على 

اآخر  �صخ�ص  وعلى  ويحم�صه،  الفريق  ي�صجع 

اأن ين�صق الأفكار املطروحة من قبل الأع�صاء، 

قد  التي  واخلييلييل  الفهم  �صوء  مييواطيين  ويعالج 

حتدث يف اأي مرحلة من مراحل العمل.

فوائد وثمار

ل يقوى الإن�صان على احلياة على هذه الأر�ص 

النا�ص، ويقفوا معه، فاليد  اأن يعاونه  من دون 

الواحدة ل ت�صفق، وقد كان الإن�صان ومنذ بدء 

الإن�صان  اأخيه  مع  لالجتماع  ي�صعى  اخلليقة 

الأر�يييص  خيييريات  ا�صتثمار  يف  معه  والييتييعيياون 

لديه  اإن�صان  فكل  الب�رشية،  خلدمة  وتطويعها 

ميين امليييييزات مييا لي�ص لييدى الآخيييير، لييذلييك كان 

ت�صخري النا�ص بع�صها لبع�ص من اأجل اأن ت�صري 

ال�صعاب  عباب  متخر  و�صفينتها  احلياة  عجلة 

والتحديات بكل قوة وعزمية، فبالعمل اجلماعي 

ت�صخر جهود النا�ص نحو حتقيق الأهداف التي 

تعود على اجلميع باخلري واملنفعة.

نذكر  كثرية  وفييوائييده  اجلماعي  العمل  وثمار 

منها:

وللمجتمع،  • للفرد  قيييّوة  اجلييميياعييي  العمل 

جمتمعني  اأفيييييراده  تيييرى  اليييذي  فاملجتمع 

متّوحدين هو اأكر املجتمعات القادرة على 

املجتمعات  اأكيير  اأّنييه  كما  والييبييذل،  العطاء 

قدرة على جتاوز نقاط ال�ّصعف و�صدها.

والوطن  • املجتمع  اجلماعي  العمل  يعطي 

هيبة يف نفو�ص الأعداء واملرتب�صني، فعندما 

يعملون  الييوطيين  اأفييييراد  اإىل  الييعييدو  ينظر 

وحده  الفرد  ترى  بينما  يهابهم،  فاإنه  معًا 

�صعيفًا ي�صهل ال�صتفراد به.

امليي�ييصييافييات،  • ويخت�رش  الأهييييييداف،  يحقق 

وييييوفييير اليييوقيييت، فييعيينييدمييا تيييرى الأفيييييراد 

اأقدر على حتقيق  يعملون جمتمعني تراهم 

اأنف�صهم  على  يوفرون  اأنهم  كما  اأهدافهم، 

عملوا  لو  �صيتكبدونه  كانوا  وجهدًا  وقتًا 

فرادى متفرقني.

واملييعييارف، فحني  • اخلييربات  لتبادل  و�صيلة 

يجتمع عدد من الأفراد لأداء عمل جماعي، 

الآخيير،  من  ي�صتفيد  منهم  واحييد  كل  تييرى 

فيتعلم منه وي�صتفيد من خرباته.

روح  • وتنمية  الجتماعية،  املييهييارات  تنمية 

فالعمل  اليييواحيييد،  الييفييريييق  �صمن  الييعييمييل 

اجتماعيًا،  الإنيي�ييصييان  ميين  يجعل  اجلماعي 

يحب النا�ص ويتفاعل معهم.

اإن العمل مع اجلماعة هو عمل مبارك، ويف  •

تكامل اجلهود يتطلب التعاون والعمل اجلماعي



العـدد 479 - فرباير 262018

احلديث اإّن يد اهلل تعاىل مع اجلماعة.

بني  • املناف�صة  روح  يييزرع  اجلماعي  العمل 

بينهم،  فيما  يتناف�صون  فييرتاهييم  اليينييا�ييص، 

اإطييار  �صمن  امليييراد  ونيل  الييهييدف  لتحقيق 

التعاون والتكافل والأخوة الإن�صانية.

اأهمية العمل اجلماعي

الأهييييداف  لتحقيق  و�صيلة  اجلييميياعييي  الييعييمييل 

اإىل  الأهيييداف  الأعييمييال، حيث حتتاج  واإجنييياز 

احلياة  �صنة  فيياإن  اجلييهييود،  وت�صافر  تكاتف 

وت�صخري  الأدوار،  تكامل  على  قائمة  والكون 

الب�رش  فت�صخري  البع�ص،  لبع�صهم  الب�رش 

اجلماعي  الييعييمييل  لييب  هييو  البع�ص  لبع�صهم 

تنبع من  العمل اجلماعي  اأهمية  واإن  واأ�صله، 

عدة اأمور هي:

عوامل النجاح

على  ت�صاعد  التي  العوامل  من  العديد  هناك 

جناح العمل اجلماعي وهي:

الييو�ييصييوح يف الأعيييميييال الييتييي يييقييوم بها  •

العاملون.

�صمن  • الييفييريييق  اأفييييراد  جميع  م�صاركة 

العمل اجلماعي.

يتم  • التي  العمل  قيييرارات  جميع  توثيق 

اتخاذها.

القيام بالتقييم الإيجابي والدوري. •

�صحيحة  • بطريقة  الف�صل  مييع  التعامل 

واإيجابية.

من  • املقرتحة  احللول  على  العتماد  عدم 

فرد معني.

توفري و�صائل فعالة للتوا�صل بني اأفراد  •

فريق العمل.

فوائد العمل اجلماعي

ييي�ييصيياعييد عييلييى تيي�ييرشيييع اإجنييييياز املييهييام  •

املطلوبة، فالعمل الذي يحتاج من الفرد 

يحتاج  قد  لإجنيييازه،  �صاعات  ثييالث  اإىل 

من اجلماعة اإىل �صاعة اأو ن�صف �صاعة 

رمبييييا، حييتييى يييخييرج بيياأفيي�ييصييل �ييصييورة 

ممكنة. 

اإتقان العمل، فعندما تتوزع املهام  • يزيد 

ي�صتطيع  الييواحييد  الفريق  اأعيي�ييصيياء  بييني 

مهمته،  على  الييرتكيييييز  منهم  واحيييد  كييل 

واإجنازها ب�صورة اأف�صل مما لو اأجنزت 

املهمات  بكل  كلف  �صخ�ص  عمل  �صمن 

معًا.

ييييجيييميييع الييينيييا�يييص ويييييقييييوي الييييروابييييط  •

معرفتهم  ويييزيييد  بينهم،  الجييتييميياعييييية 

يح�صن  كما  وقييدراتييهييم،  بخ�صائ�صهم 

من ال�صفات الداخلية لدى كل �صخ�ص، 

�صوية  من  ويرفع  بنف�صه،  ثقته  ويزيد 

اأخالقه، وي�صاعده على تطوير ذاته.

ي�صاعد العمل اجلماعي جمموعة الأفراد  •

الأفيي�ييصييل  الييفييكييرة  اإىل  الييو�ييصييول  عييلييى 

اأن  ذليييك  التنفيذ،  حيييييث  ميين  والأ�ييصييهييل 

العديد  يف  حتمًا  �صتمر  الواحدة  الفكرة 

مييين امليييراحيييل املييخييتييلييفيية، حييتييى تييخييرج 

باأف�صل �صكل و�صورة.

جهده  اإن�صان  كل  يقدم  العمل:  حتقيق   -1

املجتمعة  الأعييمييال  توؤتي  النهاية  ويف  وعمله 

حوله  نظر  اإذا  الإن�صان  واإن  وثمارها،  اأكلها 

اأن كييثييريًا من  يييدرك  اأميييور احلييييياة  وتفكر يف 

الفردية واجلماعية ل تتحقق بدون  الأهداف 

اليينييا�ييص، فالطالب  الجييتييميياع والييتييعيياون بييني 

املعلم  جهد  اإىل  حمتاج  وهييو  ويجتهد  يدر�ص 

و�صاحب  وتييدرييي�ييصييه،  بتعليمه  يييقييوم  اليييذي 

يعتمد  وهو  وجتارته  موؤ�ص�صته  ين�صئ  العمل 

عييلييى فييريييق ميين الييعييامييلييني املييوؤهييلييني، الييذييين 

يقدمون جهدهم وفق اخت�صا�صاتهم املختلفة 

واملتكاملة مع بع�صها البع�ص.

يف  يزرع  اجلماعي  العمل  النبيلة:  القّيم   -2

على  ويربيهم  اجلميلة،  املعاين  النا�ص  نفو�ص 

النبيلة، فالإن�صان حني ي�صع يده يف يد  القيم 

اإجناز  اأو  اأجل حتقيق هدف معني،  اأخيه من 

عالقة  بناء  على  يحر�ص  تييراه  مطلوب  عمل 

اخلالف  اأ�صباب  يتجنب  كما  اأخيه،  مع  طيبة 

والت�صاحن معه، ذلك لأن اخلالف بني النا�ص 

ترى  بينما  ويوؤخرها،  الأعمال  اإجناز  يعرقل 

التييفيياق يييوثييق رابييطيية اليينييا�ييص مييع بع�صهم 

البع�ص فت�صيع بينهم روح املحبة والألفة.

3- الوقت واجلهد: العمل اجلماعي يخت�رش 

فالإن�صان  واجلهد،  الوقت  ويوفر  امل�صافات 

حني يكون وحيدًا، ويريد اأن ينجز عماًل معّينًا، 

تراه يحتاج اإىل وقت اأطول وجهد اأكرب، بينما 

الّنا�ص وتعاون  اإذا اجتمع مع غريه من  تراه 

معهم اخت�رش الوقت، وقّلل من اجلهد، وهذا 

بال �صك من مّيزات العمل اجلماعي.

هو  اجلييميياعييي  الييعييمييل  للمجتمع:  ق��وة   -4

يكون  التي  فالدولة  والدولة،  للمجتمع  قييّوة 

هيبٌة  لها  تكون  جمتمعني  متعاونني  اأفرادها 

بني الأمم، بينما ترى الدول واملجتمعات التي 

وغري  ممييزقيية،  والطائفية  الفرقة  فيها  تكر 

قادرة على الإجناز.

سنة الحياة والكون 

قائمة على تكامل 

األدوار وتسخير البشر 

لبعضهم البعض

الدولة التي يكون أفرادها 

متعاونين مجتمعين 

تكون لها هيبٌة بين األمم 

والشعوب

امل�سادر:

»العمل اجلماعي« - د. اإبراهيم الفقي

املييربرات والأهييداف« -  التنظيمي،  »العمل 

مهيمن التميمي
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الوطنية،  الكفاءات  قاعدة من  لبناء  الكويتية  البرتول  �سمن روؤية موؤ�س�سة 

الب�سرية،  امل��وارد  تنمية  �سيا�سة  الوطنية«  »البرتول  تطبيق  خالل  ومن 

ونقل املهارات من املهند�سني ذوي اخلربات العالية اإىل املهند�سني اجلدد يف 

تدريبية  دورات  االأمثل  الت�سنيع  جمموعة  دائرة  تنظم  العمل،  مواقع  كافة 

وحما�سرات وور�س عمل لتحقيق هذا الهدف.

م�ستمر  ب�سكل  ال�سركة  تقوم  واملحلية،  العاملية  االأ�سوق  متطلبات  ولتلبية 

بتح�سني خوا�س منتجاتها اأو اإنتاج منتجات برتولية جديدة، االأمر الذي دفع 

التخطيط  ملهند�سي  تدريبية  دورة  لتنظيم  االأمثل  الت�سنيع  جمموعة  دائرة 

والت�سنيع، للتعرف على اخلطوات الالزمة التخاذ قرار حت�سني خوا�س اأي 

منتج من منتجات ال�سركة، اأو اإنتاج منتجات برتولية جديدة، وقد قدم هذه 

الدورة اخت�سا�سي اأول �سلم مهني - تخطيط، اأحمد حمدون.

طلب التحسين أو 

التجديد تتسلمه 

الشركة من دائرة 

التسويق العالمي 

في “المؤسسة”

عملية تضمن استمرار جودة منتجاتنا

تحسين وتجديد!

تدريب
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جانب من الدورة التدريبية التي خ�ص�صت ملهند�صي التخطيط والت�صنيع

جتارب �سابقة

قبل  ميين  اخلييطييوات  هييذه  اليي�ييرشكيية  اتبعت  لقد 

ملواكبة  منتجاتها  على  بها  قييامييت  عمليات  يف 

خوا�ص  فح�صنت  واملحلية،  العاملية  املتطلبات 

بع�ص املنتجات، واأنتجت منتجات جديدة )مثل 

 1.0 من  الديزل  منتج  يف  الكربيت  ن�صب  تقليل 

كذلك   ،%  0.05 اإىل  ثم   % و0.2   0.5 اإىل   %

ا�صتبدلت منتجات جازولني )وقود ال�صيارات( 

بالر�صا�ص اإىل منتجات جازولني جديدة بدون 

ر�صا�ص، واأنتجت جازولني جديد 95 اأوكتني، 

وح�صنت خوا�ص مكثفات التقطري، وغريها من 

هذا  باتباع  ال�رشكة  يف  متييت  التي  الإجنييييازات 

الأ�صلوب املنهجي.

قبل القرار

قبل التعرف على اخلطوات النظرية والعملية 

والدخول يف تفا�صيل دقيقة، كان على حمدون 

تب�صيط مو�صوع الدورة للمهند�صني، فاأو�صح 

تتم  ومليياذا  اخلييطييوات،  هييذه  اتباع  اأهمية  لهم 

طلب  اليي�ييرشكيية  ت�صتلم  حيييييث  ذلييييك،  درا�يييصييية 

التح�صني اأو التجديد من قبل دائرة الت�صويق 

ويجب  الكويتية،  الييبييرتول  ملوؤ�ص�صة  العاملي 

موافقة ال�رشكة على الت�صنيع قبل اتخاذ اأي 

طويلة  عقود  واإجيييراء  املنتجات  لبيع  خطوة 

امليييدى مييع زبييائيين املييوؤ�ييصيي�ييصيية، حيييييث اأن ذلييك 

يكلف  قد  تقديره  يف  واأي خطاأ  جييدًا،  ح�صا�ص 

�صمعتها  على  ويييوؤثيير  طائلة،  مبالغ  ال�رشكة 

خارجيًا وداخليًا.

يجب  التي  الفنية  املراحل  ب�رشح  قام  وبعدها 

اتخاذ  تييوافييرهييا قبل  ميين  والييتيياأكييد  مييراعيياتييهييا 

القرار باإمكانية النتاج.

مراحل نظرية

تبداأ مراحل اتخاذ قرار اإمكانية الإنتاج ب�صكل 

علمي عند ا�صتالم طلب دائرة الت�صويق العاملي 

يحدد  واليييذي  الكويتية،  الييبييرتول  موؤ�ص�صة  يف 

موا�صفات وخ�صائ�ص املنتج املطلوب للت�صويق 

العاملي، اأو ال�صتهالك املحلي، ومن ثم مراجعة 

التي  باملنتجات  ومقارنتها  اخل�صائ�ص  هييذه 

�صبق واأنتجتها ال�رشكة.

القرار ق�صرية جدًا يف  اتخاذ  وقد تكون دورة 

حال تطابقت هذه اخل�صائ�ص مع اأحد املنتجات 

ال�صابقة اأو احلالية، فيما ندخل يف دورة تقييم 

هذا  اإنييتيياج  على  ال�رشكة  قييدرة  لدرا�صة  اأطييول 

املنتج يف حال ثبت اأنه منتج حم�صن اأو جديد مل 

ي�صبق ت�صنيعه من قبل. 

اخلوا�ص  لتحديد  تليها  التي  اخلطوة  وتيياأتييي 

من  ت�صنيعها  يتم  مل  التي  املختلفة  اأو  املميزة 

قبل، ودرا�صة اإمكانية ت�صنيعها، اإما مبا�رشة اأو 

عن طريق خلط مكونات من وحدات الت�صنيع، 

وقد يحتاج ذلك لتغيري يف عمليات الوحدات، اأو 

بع�ص التعديالت الب�صيطة والغري مكلفة ماديًا.

بالن�صبة  الييتييالييييية  اخليييطيييوات  درا�يييصييية  تييتييم  ثييم 

الت�صدير  واإمكانيات  النقل  وخطوط  للتخزين 

اأو ال�صخ اإىل م�صتودعات الت�صويق املحلي، ويف 

حالة عدم اإمكانية ذلك بكل ما �صبق من خطوات 

يتم اإجراء درا�صة فنية بال�صتعانة بخربات ق�صم 

هند�صة الت�صنيع، حيث يقوم بدرا�صة اخلوا�ص 

بع�ص  اإجييراء  بعد  اإنتاجها  واإمكانية  املطلوبة 

اأو  الت�صنيع،  عمليات  ظييروف  على  التعديالت 

تغيري اأنواع املواد احلفازة امل�صتعملة يف وحدات 

الوحدات، ويتم  اأوتعديل على بع�ص  الت�صنيع، 

تقييم تكلفتها والوقت الالزم لتنفيذها.

خطوات عملية

اتخاذ  بعد  تبداأ  والتي  العملية  اخلطوات  اأمييا 

الفحو�صات  اإجيييييراء  فمنها  نييظييريييًا،  اليييقيييرار 

مت  التي  واخللطات  املنتجات  لبع�ص  املختربية 

اإليها يف اخلطوات النظرية للتاأكد من  التو�صل 

النتائج املطلوبة. 

تقوم الشركة بتحسين 

خواص منتجاتها أو 

إنتاج منتجات جديدة 

تواكب متطلبات السوق

موافقة الشركة على 

التصنيع أساسية فأي 

خطأ قد يضر بسمعتها 

ويكلفها الكثير 
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حت�صني املنتجات يحافظ على املكانة العاملية للبرتول الوطنية

يتم  ايييجييابييييية  ليينييتييائييج  الييتييو�ييصييل  يييتييم  مل  واإذا 

الت�صنيع  هند�صة  ق�صم  بييخييربات  ال�صتعانة 

لتعديل  وذلييك  النظرية،  اخلطوات  يف  ذكيير  كما 

اأنيييواع  تغيري  اأو  الت�صنيع،  عمليات  ظيييروف 

املواد احلفازة، اأو تعديل بع�ص الوحدات، ومن 

ا�ص�صاريني  بخربات  ال�صتعانة  اأي�صًا  املمكن 

عامليني اإذا تطلب الأمر ذلك.

لتخاذ  جيياهييزة  اليي�ييرشكيية  ت�صبح  النهاية  ويف 

املنتج  باإمكانية ت�صنيع  للموؤ�ص�صة  قرار ترفعه 

اجلديد، اأو حت�صني خوا�ص منتج قائم.

اجليييدوى  تقييم  الييدرا�ييصيية  تتطلب  اأن  ميييكيين 

اأو  حييايل،  منتج  خوا�ص  لتح�صني  القت�صادية 

دورة التقييم التي 

يمر بها قرار إمكانية 

التصنيع تبدأ وتنتهي 

من نفس النقطة 

الغوا�س: تطوير مهارات املهند�سني

ت�رشيح  يف  الغوا�ص  وليد  الأمثل  الت�صنيع  جمموعة  دائرة  مدير  اأكد 

لتطوير  اليييدورات  هييذه  مثل  وتقدم  تعد  الييدائييرة  اأن  »الوطنية«  ملجلة 

وميكنهم  الوظيفي،  اأداءهييم  ينمي  مما  مهاراتهم،  وتعزيز  املهند�صني 

من امل�صاهمة ب�صكل منا�صب وفعال يف رفع اأداء ال�رشكة، مو�صحًا اأن 

الدائرة �صبق وقدمت دورات يف عدة جمالت تطبيقًا ل�صيا�صات ال�رشكة 

وروؤية املوؤ�ص�صة.

دورة  الدائرة  تقدم  التي  الثانية  املرة  هي  هذه  اأن  الغوا�ص  واأ�صاف 

منتجات  وا�صتحداث  احلالية،  املنتجات  خوا�ص  حت�صني  خطوات  عن 

ال�رشكة  اإىل  ترد  التي  واملحلية  العاملية  املتطلبات  مع  تتما�صى  جديدة 

من موؤ�ص�صة البرتول الكويتية - الت�صويق العاملي، و�صت�صتمر الدائرة 

والت�صنيع  التخطيط  جمييالت  يف  ممثالة  دورات  وتنفيذ  بتنظيم 

الأمثل.

خطوات واجبة

قبل اتخاذ القرار باإمكانية الإنتاج يجب درا�صة ومراجعة خطوات 

عديدة اأهمها:

اأو مكونات املنتج من وحدات الت�صنيع  • اإنتاج املنتج  اإمكانية 

يف امل�صايف.

اإمكانية خلط وتخزين املنتج. •

اإمكانية فح�ص جميع اخلوا�ص املطلوبة يف خمترب امل�صفاة. •

اإمكانية �صخ املنتج ملرافق الت�صدير اأو م�صتودعات الت�صويق  •

املحلي.

دائييرة جمموعة  تقوم  منتج جديد، حيث  اإنتاج 

يف  الفنية  اخلدمات  دوائر  مع  الأمثل  الت�صنيع 

امل�صايف بهذه الدرا�صة ثم ترفعها لالإدارة.

دورة التقييم

وتو�صح املراحل ال�صابقة اأن دورة التقييم التي 

مير بها قرار اإمكانية الت�صنيع تبداأ وتنتهي من 

الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة  وهي  النقطة،  نف�ص 

طلب  لل�رشكة  ت�صلم  التي  العاملي،  الت�صويق   -

باإمكانية  النهائي  القرار  منها  وت�صتلم  املنتج 

وتكاليف الإنتاج.

اأن ال�رشكة تعمل  الدورة  كما تو�صح مراحل 

كل ما يلزم لتقدم للموؤ�ص�صة يف نهاية الدرا�صة 

بالتكاليف  مييقييرتنييًا  الإنيييتييياج  اإمييكييانييييية  قيييرار 

تقوم  حيث  ذليييك(،  لييزم  )اإذا  والحييتييييياجييات 

ال�رشكة باإغالق اأي ثغرات توؤدي لعدم اإمكانية 

اإنتاج املنتج، وتقوم بح�صاب تكاليف تذليل اأي 

عقبة تواجه عملية الإنتاج.
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املهند�صة حنان العتيبي

نظام اإلبالغ والتحقيق يف الحوادث
تم تطويره ومعالجة ثغراته

الوقاية  اأ�سباب وقوع احلوادث، ودرا�ستها، وكيفية  ال�سوء على  ت�سليط  يعترب 

ل�سركة   )iSHEMS( والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  نظام  اأهداف  اأهم  منها، 

نظام  وكفاءة  فعالية  على  ال�سركة  حتر�س  لذلك  الكويتية.  الوطنية  البرتول 

االإبالغ الر�سمي عن كافة احلوادث التي قد تقع مبواقع العمل املختلفة بال�سركة، 

باالإبالغ  اخلا�س  النظام  عرب  وذلك  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  مبجال  وتتعلق 

والتحقيق يف احلوادث، بهدف التاأكد من بدء اإجراءات التحقيق فيها ب�سكل فوري 

.)IRIS( ووفقاً ل�سيا�سة ال�سركة

التحقيق في 

الحوادث يعزز 

ن أداء الصحة  ويحسِّ

والسالمة والبيئة

تعزيز وحت�سني

تعزيز  هييو  احلييييوادث  يف  التحقيق  ميين  الييغيير�ييص 

وذلك  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة  اأداء  وحت�صني 

ميين خييالل حتديد الأ�ييصييبيياب اجلييذرييية، وحت�صني 

امل�صتفادة،  الدرو�ص  وحتديد  املخاطر،  �صوابط 

وبالتايل منع تكرار احلوادث، وتقلي�ص اخل�صائر.

ومن هذا املنطلق قامت دائرة ال�صحة وال�صالمة 

والبيئة يف ال�رشكة بتطوير نظام الإبالغ والتحقيق 

ب�صكل  ال�صابق  النظام  درا�صة  عرب  احلييوادث،  يف 

جيد، والوقوف على نقاط ال�صعف فيه، والعمل 

على اإ�صالحها، مع الأخذ بعني العتبار متطلبات 

النظام املتكامل لإدارة ال�صحة وال�صالمة والبيئة 

)iSHEMS( واملتطلبات الأخرى التي تعتمدها 

�رشكات  وتو�صيات  الكويتية،  البرتول  موؤ�ص�صة 

عن  الإبييييالغ  اأنييظييميية  بييدمييج  واملتعلقة  الييتيياأمييني، 

متكامل  موحد  نظام  على  للح�صول  احليييوادث، 

و�صامل جلميع حوادث ال�رشكة.

نظام »املاك�سيمو«

بدائرة  الت�صنيع  �صالمة  اإدارة  مهند�صة  ت�صري 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة حنان العتيبي اإىل اأن 

والتحقيق  الإبالغ  نظام  لتطوير  الفعلي  العمل 

يف احلوادث التي تقع يف خمتلف مواقع العمل 

بال�رشكة بداأ يف عام 2016، حيث نظمت دائرة 

ور�ص  من  جمموعة  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

ال�رشكة  دوائييير  ميين  الييعييديييد  مب�صاركة  العمل 

املعنية، مثل دوائر العمليات وال�صيانة و�صمان 

أمن 
وسالمة
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العتيبي: تدريب 

الموظفين من 

مختلف الدوائر على 

استخدام التطبيق

اإلبالغ عن 71 حادثًا 

متعلقًا أو غير 

متعلق بالعمليات 

و1122 خلاًل

يعود النظام بالعديد من الفوائد لل�رشكة والعاملني

اجلودة وغريها لتحديد ثغرات وعيوب النظام 

الييالزميية  املتطلبات  جميع  ودرا�ييصيية  ال�صابق، 

لتطوير النظام، ومن اإقرار التطبيق الذي �صيتم 

من خالله تنفيذ حتديث النظام، وقد مت النتهاء 

اإىل اختيار من�صة اأعمال نظام »املاك�صيمو«.

ومييين ثييم بييييداأ الييعييمييل بييتييطييوييير نييظييام الإبييييالغ 

والتحقيق يف احلوادث عرب نظام »املاك�صيمو«، 

يف  املعلومات  تقنية  دائييرة  مع  بالتعاون  وذلييك 

ال�رشكة، كما مت النتهاء من مراجعة اإجراءات 

املختلفة  احلييوادث  يف  والتحقيق  الإبييالغ  نظام 

التي تقع مبواقع العمل بال�رشكة، ومت توقيعها 

  )IRIS Procedure(  2017 يييوليييييو  يف 

عن  للم�صتخدمني  متوفرة  اأ�صبحت  وبالتايل 

اخلا�صة  الإلكرتونية  ال�صفحة  مراجعة  طريق 

بال�صحة وال�صالمة والبيئة.

اليينييظييام عييرب نظام  وبييعييد النييتييهيياء ميين تطبيق 

وال�صالمة  ال�صحة  دائييرة  قامت  »املاك�صيمو« 

دوائيير  خمتلف  من  املوظفني  بتدريب  والبيئة 

واأق�صام ال�رشكة على كيفية ا�صتخدام التطبيق، 

يف  للنظام  الفعلي  بالتطبيق  الييبييدء  قبل  وذلييك 

جميع مواقع ال�رشكة.

التنفيذ التجريبي

م�صفاة  يف  للنظام  التجريبي  التنفيذ  بييداأ  وقييد 

ميناء الأحمدي، وحتديدًا يف منطقة عمليات الغاز 

يف فرباير 2017، ومن خالل التنفيذ التجريبي 

ومت  التطبيق،  يف  الثغرات  بع�ص  اكت�صاف  مت 

على  للعمل  املعلومات  تقنية  دائرة  التعاون مع 

تو�صعة  متييت   2017 يييوليييييو  ويف  اإ�ييصييالحييهييا، 

النظام لي�صمل م�صفاة ميناء الأحمدي بالكامل، 

لي�صمل  تطبيقه  نطاق  تو�صيع  قريبًا  و�صيتم 

جميع مواقع ال�رشكة.

احليييوادث  يف  والتحقيق  الإبييييالغ  نييظييام  يعترب 

نظام  عييرب  بال�رشكة  العمل  مبييواقييع  تقع  التي 

جلميع  و�صاماًل  متكاماًل  نظامًا  »املاك�صيمو« 

احلييييييوادث، بيييييدءًا مييين الإبيييييالغ عييين احلييييادث، 

وانتهاء  التو�صيات،  واإ�صدار  فيه،  والتحقيق 

تنفيذها،  ل�صمان  التو�صيات  وتتبع  باإغالقه، 

وي�صمل النظام احلوادث التالية:

 Process بالعمليات  املرتبطة  احليييوادث   -1

.incidents

 non بالعمليات  مرتبطة  الغري  احليييوادث   -2

.process incidents

 Occupational املهنية  ال�صحة  حييوادث   -3

 health incidents

.Traffic incidents4- حوادث المرور

املعلومات  واأميين  بالأمن  املتعلقة  احلييوادث   -5

 Security incidents & Cyber Security

.incidents

اأو  ق�صور  اأي  عن  التبليغ  النظام  ي�صمل  كما 

من  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  اأنظمة  يف  خلل 

خالل نظام التطوير يف جمال ال�صحة وال�صالمة 

.)HSE improvement form( والبيئة

مميزات النظام

وت�صري العتيبي اإىل اأنه مت الإبالغ عن 71 حادثًا 

بالإ�صافة  بالعمليات،  متعلق  غييري  اأو  متعلقًا 

جمال  يف  للتطوير  ق�صورًا  اأو  خلاًل   1122 اإىل 

تطبيق  بييدء  منذ  والبيئة،  وال�صالمة  ال�صحة 

النظام يف فرباير 2017.

وتتمثل مميزات تطبيق نظام الإبالغ والتحقيق يف 

احلوادث عرب »املاك�صيمو« يف:

-  احلد من الوقت الكلي وتقلي�ص الفرتة الزمنية 

امل�صتغرقة يف التحقيق يف احلوادث.

و�ييصييامييل جلميع  متكامل  واحيييد  نييظييام  تييوفييري   -

احلوادث التي قد تقع.

- ربيييييط امليييعيييليييوميييات املييييتييييواجييييدة عييييرب نييظييام 

بنظام  الب�رشية  املييوارد  كمعلومات  »املاك�صيمو« 

الإبالغ والتحقيق يف احلوادث.

يف  التحقيق  من  التو�صيات  تتبع  النظام  يتيح   -

للتذكري  التنبيه  لر�صائل  بالإ�صافة  احليييوادث، 

باإغالق التو�صيات املعلقة.

- يييتيييييح اليينييظييام حييفييظ وتييخييزييين املييعييلييومييات 

اإليها  للرجوع  وذلك  احلييوادث،  عن  والبيانات 

عند احلاجة.

- م�صاركة الدرو�ص امل�صتفادة من احلوادث.

الإبييالغ  نظام  تطبيق  اأن  بالذكر  اجلدير  وميين 

اأحييد  يعترب  بال�رشكة  احليييوادث  يف  والتحقيق 

اأعمال  التي �صتتم عن طريق من�صة  التطبيقات 

برنامج املاك�صيمو، حيث ارتاأت دائرة ال�صحة 

التطبيقات  مييعييظييم  �ييصييم  والييبيييييئيية  واليي�ييصييالميية 

اخلا�صة بها لتكون حتت مظلة املاك�صيمو مثل: 

.IMS، PSSR ، PAS
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العاملني،  �سحة  على  دائماً  الوطنية«  »البرتول  حتر�س 

التوعوية  والفعاليات  االأن�سطة  من  العديد  عرب  وذل��ك 

يف  معتمدة  عاملية  معايري  تطبيقها  اإىل  فاإ�سافة  وغريها، 

ال�سركة  تنفذ  واالأمن،  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  جماالت 

من  ت�سجع  ريا�سي،  طابع  ذات  اجتماعية  واأن�سطة  برامج 

خاللها على ممار�سة الريا�سة، وتقيم على مدار العام العديد 

امل�سي  م�سابقات  مثل  الريا�سية  والفعاليات  البطوالت  من 

واجلري وبطوالت األعاب كرة القدم والطائرة وغريها.

دوري،  ب�سكل  االأن�سطة  ه��ذه  مثل  ال�سركة  دوائ��ر  وتقيم 

عندما  ال�ستاء  ف�سل  وبداية  الربيع  مو�سم  خالل  وخا�سة 

تكون ظروف اجلو مواتية.

دوائر الشركة نظمت 

فعاليات رياضية 

جسدت من خاللها 

روح الفريق الواحد

الرياضة .. صحة
تحرص عليها الشركة

أنشطة
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تحرص الشركة على 

صحة موظفيها وتوفر 

لهم بيئة العمل 

المناسبة والمحفزة

اللوغاني: الرياضة 

تساعد على مواجهة 

أمراض العصر كالسكري 

وضغط الدم وغيرها 

تزويد الوقود

من بني هذه الفعاليات، تلك التي نظمتها الدوائر 

تزويد  لعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  لنائب  التابعة 

م�صابقة  الييلييوغيياين، ومتييثييلييت يف  جييمييال  الييوقييود 

واإنيياثييًا،  ذكيييورًا  املييوظييفييون  فيها  �ييصييارك  للجري 

مل�صافة 5 كيلو مرتات يف حديقة الأحمدي.

اجتمعوا  املوظفني  اإن  املنا�صبة  يف  اللوغاين  وقييال 

اأهمية  لإبييراز  الرتفيهية  الريا�صية  الفعالية  هذه  يف 

املحافظة على ال�صحة، مو�صحا اأن ممار�صة الريا�صة 

كال�صكري  الييعيي�ييرش  اأميييرا�يييص  مييواجييهيية  يف  ت�صاعد 

و�صغط الدم والتوترات الع�صبية وال�صداع. 

واأكد على جهود ال�رشكة امل�صتمرة لتكري�ص قواعد 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة وحتفيز العاملني على 

الدوائر  اأن  موؤكدًا  بانتظام،  الريا�صة  ممار�صة 

التابعة له �صت�صتمر يف تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وقد �صهدت هذه امل�صابقة م�صاركة كبرية حيث بلغ 

165 مت�صابقًا ومت�صابقة، وكان  املت�صابقني  عدد 

وال�صالمة  ال�صحة  لدائرة  التابع  الطبي  الق�صم 

ويف  امل�صاركني،  �صالمة  لتاأمني  متواجدًا  والبيئة 

الأوائييل  الفائزين  اللوغاين  كييرم  الفعالية  ختام 

مقدمًا لهم الكوؤو�ص والهداية التذكارية، ومتمنيًا 

لهم دوام ال�صحة.

العالقات والتدريب

و�ييصييميين روؤييييية اليي�ييرشكيية ذاتيييهيييا، نييظييمييت دائيييرة 

التدريب  الييعيياميية والإعيييييالم، ودائييييرة  الييعييالقييات 

م�صرتكة،  ريا�صية  فعالية  الوظيفي  والتطوير 

اأهمية الريا�سة

الريا�صة �رشورية للجميع ب�صكل عام، فهي 

اإىل  وا�صتناًدا  جيدة،  ب�صحة  الأفييراد  تبقي 

املزاج  حت�ّصن  فهي  الدرا�صات،  من  الكثري 

للكاآبة،  التعر�ص  ن�صبة  وتخّف�ص  ييا،  اأييي�ييصً

حمفوف  الأعييمييال  جمييال  اأن  نعلم  وجميعنا 

بيياليي�ييصييغييوطييات واليييتيييوتيييرات، ليييذا فييياإن اأي 

حت�صني يف املزاج �صيكون مفيدًا.

تت�صم  املكتبي  اأو  الوظيفي  العمل  اإن طبيعة 

الإجنيياز  اإىل  ال�صعي  اأن  كما  احلييركيية،  بقلة 

املوظف  يعر�ص  قد  كبري،  جهد  بذل  يتطلب 

الظهر  اآلم  مثل  �صائعة،  �صحية  مل�صكالت 

اإىل  حتتاج  اأمييور  وكلها  والرقبة،  والركبة 

نوع من التواوؤم مع بيئة العمل.

احللول  اأهيييم  ميين  واحيييدة  الريا�صة  ولييعييل   

تظهر  حيث  امل�صكالت،  هييذه  ملثل  احلقيقية 

اأن  التنظيمي،  ال�صلوك  درا�صات  من  العديد 

اإ�صعاد املوظف من عوامل النجاح املوؤ�ص�صي 

واأن  املييرجييوة،  النتائج  وحتقيق  امل�صتدام 

اإ�ييصييعيياد املييوظييفييني ييياأتييي ميين خييالل التحلي 

بالطاقة ال�صحية والإيجابية يف بيئة العمل، 

قيييييادرًا على  ليين ي�صبح  املييوظييف  فيييياأن  ليييذا 

الإبداع والبتكار، وبالتايل تطوير ال�رشكة 

تتوفر  مل  اإن  بها  يعمل  التي  املوؤ�ص�صة  اأو 

الريا�صة  ت�صاهم  التي  البيئة،  هذه  مثل  له 

بفوائدها املتعددة يف توفريها.

ممار�صة الريا�صة تعزز ال�صحة العامة وتقلل من احتمالت الإ�صابة بالآمرا�ص

التقى فيها روؤ�صاء الفرق والعاملون يف الدائرتني 

يف  الأحييمييدي  حديقة  يف  امل�صي  ريا�صة  ملمار�صة 

اأجواء ودية ج�صدت روح الفريق الواحد.

وخالل الفعالية قالت مديرة دائرة العالقات العامة 

الأ�صا�صي من  اإن الهدف  والإعالم خلود املطريي 

الريا�صة  باأهمية  التوعية  هو  الن�صاط  هذا  تنظيم 

حر�ص  يعك�ص  اأنه  كما  العامة،  ال�صحة  تعزيز  يف 

ال�رشكة على اللقاءات التي جتمع العاملني خللق 

مزيد من الرتابط والتجان�ص فيما بينهم.

ميين جييانييبييهييا اأ�يييصيييادت مييديييرة دائييييرة الييتييدريييب 

التي  بالفعالية  اخل�رش  دينا  الوظيفي  والتطوير 

يعود  كن�صاط  القياديني،  اأهيييداف  �صمن  تيينييدرج 

باملنفعة على العاملني بدنيًا و�صحيًا، ودعت يف هذا 

ال�صدد اإىل تكراره ب�صكل منتظم، واعتماده كاأحد 

الأن�صطة ال�صحية التي تقوم بها الدائرتان، نظرًا 

متثل  اأن  ومتمنية  حققه،  الييذي  الكبري  للنجاح 

هذه الفعالية نقطة بداية لكل موظف لكي يبداأ يف 

ممار�صة الريا�صة ويجعلها منطًا حلياته. 

دائرة امل�ساريع 2

ويف اإطار اأن�صطة ال�رشكة الريا�صية وجمهوداتها 

التوعوية، دعت دائرة »امل�صاريع 2« ليوم ريا�صي 

الفحيحيل،  �صاطئ  على  امل�صي  ن�صاط  ملمار�صة 

وقد �صارك يف هذه الفعالية عدد من روؤ�صاء الفرق 

املقاولني  وموظفي   2 امل�صاريع  دائييرة  وموظفي 

العاملني معها، حيث قام اجلميع بامل�صي ملدة 30 

دقيقة.

اإ�صماعيل،  خليل  الييدائييرة  مدير  الفعالية  ح�رش 

الذي رحب بامل�صاركني، وبث فيهم روح الن�صاط 

الريا�صة،  ممييار�ييصيية  اأهييمييييية  مييوؤكييدًا  وامليييبيييادرة، 

ودعييا  ومييتييوازن،  �صحي  حياة  بنمط  واللييتييزام 

اإىل حتويل مثل هذه الأن�صطة اإىل عادات �صحية، 

يداوم عليها الإن�صان ب�صكل يومي.
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الشركة نظمت ورشة 

عمل لتحسين األداء 

البيئي واالجتماعي في 

الصناعات النفطية

قضايا حيوية!
ورشة عمل    »أيبيكا«

بتح�سني  اخلا�سة  واملمار�سات  املعرفة  وتعزيز  لتطوير  الدائم  �سعيها  اإطار  يف 

يف  جديد  هو  ما  كل  وا�ستقطاب  النفطية،  لل�سناعة  واالجتماعي  البيئي  االأداء 

بالتن�سيق مع  بتنظيم ور�سة عمل  �سنوياً  الوطنية«  تقوم »البرتول  املجال،  هذا 

اجلمعية الدولية للحفاظ على البيئة يف ال�سناعات البرتولية )اأيبيكا(، بح�سور 

من  ممثلني  اإىل  باالإ�سافة  ال�سركة،  دوائ��ر  خمتلف  من  امل�ساركني  من  كبري  عدد 

املتخ�س�سني  خربات  من  واال�ستفادة  الفائدة،  لتعميم  النفطي،  القطاع  �سركات 

بهذه اجلمعية العاملية يف تعزيز الوعي البيئي، وا�ستقطاب املمار�سات احلديثة 

فيما يخ�س االأداء البيئي بال�سركة.

الفني  املييدييير  منهم  »اإيبيكا«،  الدولية  اجلمعية 

الدكتور  املهنية  ال�صحة  ومدير  كوك�ص،  روبرت 

كارل ريكارد موين، ومديرة البيئة اآنا غراي.

وقيييد قيييام رئييييي�ييص فييريييق الييبيييييئيية كييابيين م�صاعد 

اأهمية  مييوؤكييدًا  العمل  ور�ييصيية  بافتتاح  �صلمان، 

واملتعلقة  الور�صة  ت�صمنتها  التي  املو�صوعات 

مثل  وال�ييصييتييداميية  والبيئة  وال�صالمة  بال�صحة 

تغري املناخ وموا�صفات الوقود البحري، وور�صة 

والنظافة،  املهنية  ال�صحة  حييول  م�صغرة  عمل 

املتعلقة  والتحديثات  ال�صحية  املخاطر  وتقييم 

جمعية رائدة

اجلمعية الدولية هي جمعية رائدة عامليًا يف جمال 

�صناعة النفط والغاز ومقرها لندن، وهي تهتم 

باجلوانب البيئية والجتماعية. كما اأنها جمعية 

املعرفة  وتعزيز  تطوير  يف  ت�صارك  ربحية،  غري 

البيئي  الأداء  لتح�صني  اجليييييدة  واملييمييار�ييصييات 

ويعمل  النفطية،  ال�صناعات  يف  والجتماعي 

يف  الق�صايا  من  الكثري  ملعاجلة  معًا  اأع�صاوؤها 

والطاقة  وامليينيياخ  بالبيئة  املتعلقة  املييوا�ييصيييييع 

»اأيبيكا«  تنظم  كما  الجتماعية.  وامل�صوؤولية 

ت�صجع على  التي  العامة  الندوات  جمموعة من 

وهي  ال�صناعي،  الأداء  يف  امل�صتمر  التح�صني 

مبجالت  تهتم  التي  الوحيدة  العاملية  اجلمعية 

التكرير  قييطيياع  اإىل  والييغيياز  النفط  ا�صتخراج 

والت�صويق.

ثمان جل�سات

موؤخرًا  عقدت  التي  العمل  ور�صة  ت�صمنت  وقييد 

والبيئة  واليي�ييصييالميية  اليي�ييصييحيية  دائييييرة  ونظمتها 

وتناولت  عمل،  جل�صات  ثمان  »اإيبيكا«  بالتعاون 

عيييدة مييو�ييصييوعييات قييدمييهييا جمييمييوعيية ميين خييرباء 

بيئة
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طرح العديد من القضايا 

والتدابير المقترحة 

واستعراض الجهود 

المتواصلة    “أيبيكا”

المنظمة البحرية 

الدولية فرضت 

تحديات جديدة على 

صناعة التكرير

وال�رشف  املياه  واإدارة  النفطية  بالن�صكابات 

لال�صتدامة،  املتحدة  الأمم  واأهييييداف  ال�صحي، 

اإىل  م�صريًا  والغاز،  النفط  �صناعة  اإىل  بالإ�صافة 

التفاعل الإيجابي الذي حظيت به املحا�رشات من 

قبل امل�صاركني.

ق�سايا عدة

وقيييد قيييام اخلييييرباء بييطييرح الييعييديييد ميين الق�صايا 

والييتييدابييري املييقييرتحيية، وا�ييصييتييعيير�ييصييوا اجلييهييود 

اجلل�صات  وارتكزت حماور  للجمعية،  املتوا�صلة 

على عدة نقاط منها:

تطوير وتعزيز املمار�صات واحللول اجليدة. •

اخلييربات  • وفهم  وتو�صيلها  املعرفة  تعزيز 

البيئية  الييقيي�ييصييايييا  ميين خيييالل جمييمييوعيية ميين 

والجتماعية.

احليي�ييصييول على اخليييربات واأحييييدث الأفييكييار  •

واملعلومات حول الق�صايا العاملية.

وامل�صائل  والطاقة  املناخ  جمييالت  يخ�ص  وفيما 

مت  والييغيياز  النفط  ل�صناعة  والجتماعية  البيئية 

التطرق اإىل:

- الوقود واملنتجات البرتولية. 

- تغري املناخ.

بالن�صكابات النفطية التابع للجنة الدولية، حيث 

لالن�صكابات  التاأهب  حت�صني  اإىل  الفريق،  يهدف 

النفطية، وال�صتجابة لها يف جميع اأنحاء العامل.

مياه و�سرف �سحي

قدمت ال�صيدة اآنا غراي جل�صة حول كيفية اإدارة 

املياه وال�رشف ال�صحي، حيث بداأت بتقدمي نبذة 

املعني  الفريق  بها  يقوم  التي  الأن�صطة  عن  عامة 

باإدارة املياه وال�رشف ال�صحي التابع للجمعية. 

كما قامت بالتحدث عن املبادرات املختلفة لإعادة 

ودورة  الييوثييائييق  اأحيييدث  وعيين  املييييياه،  ا�صتخدام 

بهذا  اجلمعية  اأعدتها  التي  الإلكرتونية  التدريب 

ال�صاأن.

امل�سوؤولية االجتماعية

من  عييدد  الجتماعية  امل�صئولية  جل�صة  تناولت 

الجتماعية  بامل�صوؤولية  ال�صلة  ذات  الق�صايا 

وم�صوؤوليات �صناعة النفط والغاز يف هذا ال�صاأن، 

اأهداف  اجلل�صات  اإحدى  يف  غراي،  اآنا  وعر�صت 

املتحدة  لييالأمم  ع�رشة  ال�صبعة  امل�صتدامة  التنمية 

التي و�صعتها الرابطة الدولية للتوحيد القيا�صي 

بييني الييوكييالت واملييوؤ�ييصيي�ييصيية الإمنييائييييية الييدولييييية، 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 

ت�صع ال�رشكة ق�صايا البيئة يف طليعة اهتمامها عند تنفيذ م�صاريعها

- ال�صتعداد لالن�صكابات النفطية.

- امل�صوؤولية الجتماعية.

- اأهداف التنمية امل�صتدامة.

- املاء.

الوقود البحري

اأن  اإىل  الييور�ييصيية  جل�صات  خييالل  الإ�يييصيييارة  متييت 

املنظمة البحرية الدولية فر�صت حتديات جديدة 

يزيد  األ  ب�رشورة  تق�صي  التكرير  �صناعة  على 

�صقف الكربيت عامليًا يف الوقود البحري )ال�صفن( 

عن ن�صبة 0.5 ٪ بدءًا من 1 يناير 2020. وتعد 

�صيكون  تاأثريها  وكذلك  كبرية،  نوعية  نقلة  هذه 

كبريًا على ال�صحن و�صناعة البرتول. ومت مناق�صة 

الوقود  مبو�صوع  �صلة  ذات  اأخيييرى  موا�صيع 

البحري.

وتقييم  املهنية  بال�صحة  اخلا�صة  اجلل�صة  ويف 

عمل  ور�ييصيية  موين  ريييكييارد  كييارل  عقد  املخاطر، 

تهتم  الييتييي  اجلييوانييب  خمتلف  �صملت  م�صغرة 

بالنظافة وال�صحة املهنية. وقد تفاعل امل�صاركون 

مع ور�صة العمل ب�صكل اإيجابي.

االن�سكابات النفطية

غييراي يف اجلل�صة  واآنيييا  ا�ييصييرتك روبيييرت كوك�ص 

النفطية  الن�صكابات  اخلا�صة مبو�صوع مكافحة 

لعبت  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�ييصييارا  لأهميته،  نييظييرًا 

دورًا رئي�صيًا يف تي�صري الندوات ال�صناعية لتبادل 

الن�صكابات  ملواجهة  ال�صتعداد  ب�صاأن  اخلربات 

يف  اجلمعية  وتييركييز  لها،  وال�صتجابة  النفطية، 

املعني  الييفييريييق  عمل  اأن�صطة  على  الأول  املييقييام 
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ال توجد وصفة 

سحرية وإنما 

صفات يشترك فيها 

الناجحون المتميزون

كيف تكون استثنائيًا؟
النجاح وحده ال يكفي

ناجحاً  تكون  اأن  يف  تكمن  ال�سعوبة  لكن  ناجحاً،  تكون  اأن  �سعباً  لي�س 

ا�ستثنائياً، ومع ذلك فكلنا ن�سعى لتحقيق جناٍح خا�س اأو ا�ستثنائي. هذا 

النجاح الذي يختلف معناه من �سخ�ٍس الآخر، ال توجد و�سفة �سحرّية، اأو 

طريقة واحدة لتحقيقه، ولكن يوجد �سفات معينة ي�سرتك بها االأ�سخا�س 

الناجحون واملتميزون جدًا، وخا�سة اأولئك الذين ميتلكون تاأثريًا كبريًا 

هذه  من  فكم  اخل�سائ�س،  من  بع�ساً  يلي  وفيما  االآخرين،  حياة  على 

اخل�سائ�س ينطبق عليك؟

هذا  على  يجيب  اأن  له  لبد  الناجح  فال�صخ�ص 

ال�صوؤال: هل يحقق لك جناح الآخرين ال�صعور 

على  فيياأنييت  نعم  اجليييواب  كييان  اإذا  بال�صعادة؟ 

الطريق ال�صحيح.

�سعادتك يف جناح االآخرين

يييحييقييق فييريييق الييعييمييل اليينييجيياح لأن اأعيي�ييصيياءه 

املوهوبني م�صتعدون للت�صحية جلعل الآخرين 

�صعداء، ففريق العمل املمتاز يتاألف من جمموعة 

بينهم،  فيما  يييتييعيياونييون  الييذييين  املييوظييفييني  ميين 

اأهدافهم  وي�صعون  جيييييدًا،  اأدوارهيييم  يعرفون 

ال�صخ�صية جانبًا يف �صبيل جناح الفريق.

هذا النوع من التوجه لبد اأن ياأتي من داخلك، 

تنمية
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فريق العمل الممتاز 

يتألف من مجموعة 

من الموظفين 

المتعاونين 

الناجحون ال يركزون 

على أخطاء اآلخرين 

فدوافعهم أعمق 

وأكثر خصوصية 

ابحث عن خربات جديدة

اإن البحث عن التجديد وال�صعور بامللل ب�صهولة، 

والندفاع نحو م�صاٍع ون�صاطات جديدة عادًة ما 

يرتبط باملقامرة واإدمان املخدرات ومر�ص نق�ص 

الرتكيز وحب املخاطرة، لكن ح�صب راأي الدكتور 

روبرت كلونينغر وهو طبيب نف�صي خمت�ص بعلم 

الطباع  من  هو  اجلديد  عن  البحث  فاإن  الوراثة، 

التي ُتبقيك �صحيح اجل�صم و�صعيدًا، كما ت�صاعد 

ن. على منو �صخ�صيتك اأثناء تقدمك يف ال�صِّ

ال�صتطالع  وحب  املغامرة  حب  جمعت  ما  فيياإذا   

مع املثابرة والقناعة باأن لي�ص كل �صيء يتمحور 

اخليياّلقيية،  النظرة  على  عندها  �صتح�صل  حولك 

والتي �صتعود بالفائدة على املجتمع ككل.

وي�صيف كلونينغر: »حتى متتلك النجاح لبد اأن 

لتتنباأ مبا  لتنظيم دوافعك، واملخّيلة  القوة  متتلك 

�صيكون عليه الأمر اإذا ما جّربت �صيئًا جديدًا«.

كل ذلك �صي�صاعدك لتكون ال�صخ�ص الناجح جدًا 

الذي تتمناه، لذا ام�ِص قدمًا، واأظهر الباحث عن 

الذي يكمن داخلك عندها �صتمتلك �صحة  اجلديد 

جيدة واأ�صدقاء اأكر، ور�صي اأكرب.

ر باحلياة ككل فكِّ

بني  املثايل  الييتييوازن  اإىل  الو�صول  غالبًا  ميكنك  ل 

وعائلتك  وحياتك  عملك  لأن  وذلك  والعمل،  احلياة 

ول  يتجزاأ  ل  واحييد  كل  واهتماماتك  واأ�ييصييدقيياءك 

ينف�صل، فهذه الأ�صياء جمتمعة هي التي جتعلك ما 

اأنت عليه.

اإيجاد  جييدًا  الناجحون  الأ�صخا�ص  وي�صتطيع 

اإق�صاء  دون  الأ�يييرشة  �صمل  للم  ناجحة  طييرق 

الأمر  كذلك  اليومي،  احلياة  برنامج  يف  العمل 

وامل�صاعر  والييهييوايييات  لالهتمامات  بالن�صبة 

ذلك  فعل  ت�صتطع  مل  واإن  ال�صخ�صية،  والقيم 

لديك حياة  فاإنك يف احلقيقة تعمل فقط، ولي�ص 

فعلية.

م م�ساعر االآخرين تفهَّ

اإذا مل يكن عملك هو اخرتاع اأ�صياء جديدة كلية، 

�صيكون  فاإنه  عامة،  ذلييك  حتقيق  ال�صعب  من 

حل  اأو  مطلوبة،  حيياجييات  تلبية  اإىل  م�صتندًا 

م�صكالت موجودة، واإن من غري املمكن حتديد 

على  الييقييدرة  متتلك  اأن  دون  م�صكلة  اأو  حاجة 

وهذه  الآخيير،  ال�صخ�ص  مكان  يف  نف�صك  و�صع 

القدرة من �صفات رجل الأعمال الناجح.

ا�صتثنائي  ب�صكل  اليينيياجييحييني  اليييقيييادة  ولييكيين 

اأنف�صهم  ي�صعون  حيث  ذلك،  من  اأبعد  يذهبون 

الأميييور  تييبييدو  كيف  وييييرون  موظفيهم،  مييكييان 

عمليًا من وجهة نظر الآخر، اإذ اأن النجاح لي�ص 

خطًا �صاعدًا نحو الأعلى، بل هو اأ�صبه بحلقة، 

فاإن  بنف�صك،  وثقتك  جناحك  ارتفع  مهما  لأنييه 

ذلك �صيعود حتمًا اإىل موظفيك.

لديك ما تثبته لنف�سك

خطاأ  اإثييبييات  يف  متعة  يييجييدون  النا�ص  ميين  الكثري 

بالن�صبة  عظيمًا  دافعًا  ذلك  ويعتربون  الآخرين، 

ذلك،  حقًا  الناجحون  الأ�صخا�ص  يفعل  ل  لهم، 

فدوافعهم اأعمق واأكر خ�صو�صية من ذلك بكثري، 

حيث اأن دافعهم احلقيقي هو التزام وتفاٍن ينبع 

لأهييم �صخ�ص يف  الأ�ييصييييياء  اإثييبييات  ميين رغبتهم يف 

حياتهم وهو ذواتهم.

اعمل بجد وذكاء

اأكدت الدرا�صات اأن العمل ملدة تزيد عن اأربعني 

�صاعة اأ�صبوعيًا تخف�ص من الإنتاجية، واإليك ما 

يفعله الأ�صخا�ص الناجحون جدًا حيث يعملون 

يعملون  ولكنهم  بالتاأكيد،  مناف�صيهم  من  اأكر 

اأي  م�صلحة  ميين  واإن  الييوقييت،  نف�ص  يف  بييذكيياء 

م�صتثمر اأن يقراأ مناف�صوه مقولة اأربعني �صاعة 

عمل يف الأ�صبوع وي�صدقوها ويعملوا بها.

فريق العمل املتجان�ص واملتعاون يقود اإىل التمّيز
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الكاتب  روى  فقد  �صبق  مييا  على  مييثيياًل  ليينييورد 

عن  عظيمة  ق�صة  باتر�صون  نييورث  ريت�صارد 

مقا�صاة  اإىل  ي�صعى  كان  الذي  كينيدي  روبرت 

هوفا،  جيمي  ال�صاحنات  قائدي  احتيياد  رئي�ص 

بعد  الييثييانييييية  اليي�ييصيياعيية  الييليييييايل يف  اإحيييييدى  ويف 

العمل  ميين  انتهى  اأن  وبييعييد  الييليييييل،  منت�صف 

منزله  اإىل  عودته  هوفا، ويف طريق  ق�صية  على 

مّر ب�رشكة هوفا فوجد النور ما زال ُم�صاًء يف 

مكتبه فا�صتدار عائدًا اإىل مكتبه.

اأكر ذكاًء وموهبة  �صيكون هناك دائمًا من هو 

ميينييا، ولييكيين اليينيياجييحييون ييي�ييصييعييون دومييييًا نحو 

الأف�صل ويكونون ق�صاة يف اأحكامهم خ�صو�صًا 

مع اأنف�صهم، لأن عملهم يتميز باجلدِّ والذكاء يف 

اآن معًا، ويف هذا يكمن �رش جناحهم.

املال م�سوؤولية ولي�س جائزة

عن  عييبييارة  هييي  امل�صتثمرين  ق�ص�ص  بييعيي�ييص 

�يييرشاء عييدد كبري ميين اليي�ييصيييييارات الييفييارهيية، اأو 

الثمن،  غالية  الأثرية  التحف  من  الكثري  اقتناء 

فييالأ�ييصييخييا�ييص اليينيياجييحييون حييقييًا ل ييييرون املييال 

لتطوير  كفر�صة  يرونه  بل  �صخ�صية،  كجائزة 

وتقدمي  املييوظييفييني،  وتييطييوييير  ومييكييافيياأة  العمل 

املال  فاإن  للمجتمع، وباخت�صار  الأف�صل دائمًا 

ولكن  فح�صب،  حياتهم  لتح�صني  و�صيلة  لي�ص 

اأي�صًا، والأهم من ذلك  لتح�صني حياة الآخرين 

الدعاية  ميين  الكثري  دون  بهذا  يقومون  اأنييهييم 

لعملهم، وذلك لأن جائزتهم احلقيقية هي يف ذات 

العمل، ولي�ص يف ال�صهرة والعرتاف بف�صلهم.

ال تتحدث عن نف�سك

اأن يكون  اأي �صخ�ص  يف عامل الإعييالن ي�صتطيع 

ي�صتطيع  حيث  لنف�صه،  عيياميية  عييالقييات  وكيييييل 

بيياإجنييازاتييه  ويتبجح  نف�صه،  عيين  يييتييحييدث  اأن 

من  حييقييًا  الناجحني  لكن  وذكييائييه،  وب�صريته 

اإجنازاتهم  تعتمد  حيث  ذلك،  يفعلون  ل  النا�ص 

واإجنازهم  ومثابرتهم  طموحهم  على  بب�صاطة 

للعمل املطلوب، ولكنهم يعلمون يف نف�ص الوقت 

اأن املفتاح احلقيقي املو�صل للنجاح هو جمموعة 

يلعب  احلييّظ  اأن  كما  لديهم،  املميزين  املوظفني 

دورًا يف ذلك.

ثييمييرات  حييقييًا  املييميييييزون  الأ�ييصييخييا�ييص  يح�صد 

عما  الأ�صئلة  طرح  عن  التعايل  وعدم  التوا�صع 

من  والأهم  امل�صورة،  عن  والبحث  يعرفونه،  ل 

بتميز  اعرتافهم  ثمرات  يح�صدون  فاإّنهم  ذلك 

الآخرين والثناء عليهم.

االحرتام والتقدير يبقيان لالأبد

جيدة  وفييوائييد  عالية  اأجييييورًا  موظفيك  اإعييطيياء 

اأو  اأجيير  اأي  ولكن  اأهميته،  له  عظيمة  وفر�ص 

فائدة ل ت�صتطيع اأن متحو تاأثري ال�رشر الذي 

ملا  نتيجة  الييذات  وتقدير  بالنف�ص  بالثقة  يلحق 

ُيحِدثه عدم اإعطائهم الحرتام املالئم، واإّن من 

هو  حقًا  الناجحون  الأ�صخا�ص  يفعله  ما  اأهييم 

من  وكل  وبائعيهم  وزبائنهم  موظفيهم  تزويد 

يتعاملون معه بالتقدير املنا�صب.

هذا ما يجب اأن تفعله اأوًل، لأنك اإن فعلت ذلك 

ذلك  تتبع  املتميز  النجاح  خطوات  كل  �صرتى 

بال�رشورة.

ل يكفي اأن تكون ناجحًا بل يجب اأن تكون ا�صتثنائيًا

البحث عن الجديد 

هو من الطباع التي 

ُتبقيك سعيداً 

وصحيح الجسم 

امل�سدر:

اأكادميية نريونت للتطوير 

والإبداع والتنمية الب�رشية
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ع البشر في  توسُّ

تعامالتهم اقتضى 

إيجاد وسيلة لتبادل 

الممتلكات والحاجيات 

المعيشية

تاريخ النقود
البداية كانت من الصين

وتدريجية،  مرتاكمة  تطورات  نتيجة  واملعدنية  الورقية  اأ�سكالها  بكافة  النقود  ظهرت 

ومل تكن اخرتاعاً ل�سخ�س بعينه، ولكن تو�سع الب�سر يف تعامالتهم منذ قرون بعيدة كان 

لتبادل املمتلكات وحاجياتهم املعي�سية، فكان لزاماً  اإيجاد و�سيلة  الرئي�سي وراء  ال�سبب 

عليهم التفكري يف و�سيلة ملقاي�سة االأ�سياء عندما يوجد منها ما يزيد عن حاجتهم ويحتاجها 

االآخرون. عندها بداأ النا�س مببادلة املمتلكات، ثم تطور االأمر بينهم اإىل مبادلتها باملا�سية 

اأو باأ�سياء اأخرى، ثم فكروا ب�سيء  واحلبوب واخلرز وبع�س املعادن النفي�سة ببع�سها 

اأب�سط من ذلك، فكانت النقود مبا يف ذلك �سك العمالت الذهبية والف�سية والنحا�سية، ومن 

ثم االأوراق النقدية.

علوم 
وتكنولوجيا
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تاريخ النقود

بداأ ا�صتخدام املال منذ اآلف ال�صنني من خالل 

وخ�صو�صًا  الأ�صياء،  وبع�ص  املمتلكات  مبادلة 

متعارف  اأو  حميييددة  قيمة  لها  الييتييي  الأ�ييصييييياء 

ال�صينيون  ا�صتخدم  وقد  بلد.  كل  داخل  عليها 

التجارية  املييبييادلت  يف  واخليينيياجيير  ال�صكاكني 

امليييييالد،  قبل  عييام   1000 حيييوايل  عملة  مبثابة 

مل�صتخدميها  بييييالأذى  تت�صبب  كييانييت  ولكنها 

على  معدنية  قطع  با�صتخدام  فييبييداأوا  اأحيانًا، 

�صكل دائرة، وكانت هذه مبثابة البداية الفعلية 

من  اأول  اليي�ييصييني  اأن  ورغيييم  املييعييدنييييية.  للعملة 

ا�صتخدم النقود املعدنية اإل اأن اأول �صك للنقود 

عام   600 حيييوايل  تركيا  غييرب  ليديا  يف  حييدث 

الف�صة  من  خليطًا  عملتهم  وكانت  امليالد،  قبل 

يف  اجلديدة  العملة  هذه  �صاهمت  وقد  والذهب، 

ويف  واخلارجية،  املحلية  البلد  جتييارة  ازدهيييار 

هذه احلقبة من الزمن كانت ال�صني متر مبرحلة 

انتقال من العملة املعدنية اإىل العملة الورقية.

العملة الورقية

الورقية من  املعدنية وكذلك  العملة  بداية  كانت 

ولكن  املعمورة،  اأرجيياء  اإىل  انتقلت  ثم  ال�صني، 

والف�صية  الذهبية  ذلييك  يف  مبا  املعدنية  العملة 

لييقييرون  �ييصييمييودهييا  عييلييى  حييافييظييت  والنحا�صية 

مييديييدة يف كييافيية دول اليييعيييامل، ومييين بييني هييذه 

العمالت الدينار البيزنطي والدينار الإ�صالمي، 

الييذي مت �صكه خالل الع�رش الأمييوي يف خالفة 

عبدامللك بن مروان. 

النقود  با�صتخدام  الأوروبية  الدول  وا�صتمرت 

املعدنية حتى عام 1600، ولحظت هذه الدول 

�صك  يتطلب  مما  العمالت  على  املتزايد  الطلب 

لذلك  النفي�صة،  املعادن  الكثري منها وا�صتنزاف 

ا�صتخدام  فكان  لذلك  منا�صب  بديل  يف  فكروا 

بها  والتعامل  حملها  ل�صهولة  الورقية  العملة 

حكومات  قبل  ميين  دعمها  نتيجة  بها  والييثييقيية 

الذهب  �ييرشاء  لالأفراد  الييدول، حيث ميكن  تلك 

العملة  لعبت  وقد  �صاءوا.  وقت  فيها  والف�صة 

التبادل  عملية  ت�صهيل  يف  كبريًا  دورًا  اجلديدة 

التجاري، وت�صهيل دفع و�صناعة النقود، ومنذ 

ذلك احلني بداأت العمالت الورقية تاأخذ �صكلها 

امل�صارف  اأحد  اأن طبع  بعد  احلايل، خ�صو�صًا 

ال�صوي�رشية كميات كبرية منها.

دور الذهب

كبريًا  جنيياحييًا  الورقية  العملة  حققت  اأن  بعد 

واخيييرتقيييت اأ�يييصيييواق امليييييال، بييييداأ دور الييذهييب 

املال  �صوق  على  ا�صتحوذ  اأنييه  رغم  بالرتاجع، 

والتبادل التجاري لقرون، ولكن �صهولة العملة 

ويف  انت�صارها.  يف  كبري  اأثيير  لها  كييان  الورقية 

عن  الأمييريييكييي  الييييدولر  ف�صل  مت   1971 عييام 

معيار الذهب، مما �صاهم يف توفري املال الورقي 

الكثري  الذهب. وكان  اأكرب بتحريره من  ب�صكل 

النقود و�صيلة اأفراد املجتمع للح�صول على احتياجاتهم وتبادل املنافع فيما بينهم

الصينيون استخدموا 

الخناجر كعملة قبل 

الميالد بألف عام لكنها 

سبَّبت لهم أذى!

تم سك الدينار 

اإلسالمي خالل العصر 

األموي في خالفة 

عبدالملك بن مروان
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من النا�ص يعتقد اأن اإخييراج الييدولر من معيار 

الذهب �صيت�صبب بانهياره، ولكن قوة وازدهار 

يف  الأول  ال�صبب  كيييان  الأمييريييكييي  القييتيي�ييصيياد 

�صعر  ينخف�ص  اأن  البع�ص  توقع  كما  حمايته. 

املتحدة  الوليات  م�صتوى  على  حمليًا  الييدولر 

ب�صبب الت�صخم وعامليًا من خالل �صعر �رشف 

اأحييد  على  تخفى  ول  ف�صله.  نتيجة  العمالت 

ال�صوق  م�صتوى  على  اليييدولر  متا�صك  اأهمية 

العاملي، لأن انهيار الدولر رمبا يوؤدي اإىل نتائج 

لذلك  العامل،  دول  من  لكثري  وخيمة  اقت�صادية 

عمل الكثري من الدول واملوؤ�ص�صات بال كلل من 

اأجل املحافظة على الدولر يف ذلك الوقت.

اأول ماكينة �سرف اآيل 

كثري  واقت�صاد  الييورقييييية  العملة  ازدهيييار  بعد 

التفكري  املال والبنوك  اأ�صحاب  بداأ  الدول،  من 

فكان  الأميييوال،  وت�صليم  للتعامل  اأي�رش  بطرق 

هناك عدد من الخرتاعات املتعلقة بال�صوق املايل 

الآيل  ال�رشف  ماكينات  �صناعة  منها  والبنكي، 

)ATM(، والتي بداأت منذ ع�رشات ال�صنني على 

يد لوثر جورج من الوليات املتحدة الأمريكية 

ومل  بنك.  �صيتي  م�رشف  ل�صالح   1939 �صنة 

الآلة اجلديدة  على هذه  اإقباًل كبريًا  هناك  يكن 

من قبل عمالء البنك، لذلك مل ت�صتمر لأكر من 

�صتة اأ�صهر قبل اإزالتها. 

الآيل  لل�رشاف  ناجحة  حماولة  هناك  كانت  ثم 

�صنة 1967 على يد جون �صيفرد من ا�صكتلندا، 

وكيييانيييت فييكييرتييهييا ميي�ييصييتييقيياة مييين اآليييية »مييكييييينيية« 

مت  وعندما  امليييال،  مقابل  �صوكولتة  قطع  بيع 

ا�صتكمال هذه املاكينة ا�صرتاها بنك باركليز يف 

اململكة املتحدة، وكان متوقعًا لها الف�صل ولكنها 

حققت جناحًا قيا�صيًا يف وقت ق�صري، ومنذ ذلك 

ماكينات  على  بالرتكيز  البنوك  بيييداأت  الييوقييت 

اإىل  و�صلت  حتى  وتييطييويييرهييا،  الآيل  اليي�ييرشف 

منها  متنوعة  خييدمييات  لتقدم  احليييايل  و�صعها 

ال�صحب والإيداع على مدار ال�صاعة، اإ�صافة اإىل 

املزيد من اخلدمات الأخرى.  

العمالت احلالية واالفرتا�سية

احلايل  الوقت  يف  الورقية  العمالت  قيمة  تعتمد 

عييلييى ثييقيية امليييتيييداوليييني بيياجلييهيية امليي�ييصييدرة لها 

ولكن  املركزية،  البنوك  مثل  عنها  وامل�صوؤولة 

هذا احلد،  عند  واملتداولون  العمالء  يتوقف  مل 

من  جييديييدًا  نييوعييًا  ي�صتخدمون  اأ�ييصييبييحييوا  بييل 

اإل  وجود  لها  لي�ص  التي  الفرتا�صية  العمالت 

على ال�صبكة العنكبوتية. ول يوجد لهذا النوع 

وتتم  مركزي،  بنك  اأو  م�صتودع  العمالت  من 

مبا�رشة  امل�صتخدمني  قبل  ميين  بها  املعامالت 

دون و�صيط، مثل عملة بتكوين، والتي ارتفعت 

املخاطر  رغييم  كييبييريًا،  ارتفاعًا  مييوؤخييرًا  قيمتها 

بها من كل حدب و�صوب. وميكن  التي حتيط 

�رشاء العديد من املنتجات من خالل بتكوين بعد 

اأن اعتمد اأكر من 100,000 متجر ومنذ بيع 

مئات  اإىل  اإ�صافة  لديهم  مقبولة  كعملة  بتكوين 

الآلف من امل�صتخدمني. 

املبا�رش  ال�صبب  هييي  النا�ص  حيياجيية  كييانييت  لقد 

اأنواعها،  بكافة  وانت�صارها  العملة  ل�صتخدام 

الييذي  هييو  عليها  والييطييلييب  اليينييا�ييص  ثقة  وكييذلييك 

ير�صخ ويقوي مكانتها بني الأمم، ملا تقدمه لهم 

من ت�صهيالت يف تعامالتهم وحياتهم اليومية.  

ماكينات ال�رشف الآيل التي ي�صتخدمها اجلميع اليوم مل تكن كذلك يف بداياتها

تعتمد قيمة العمالت 

الورقية حاليًا على 

ثقة المتداولين 

بالجهة المصدرة لها 
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بقلم: د. عبداملح�صن الكندري

ا�صت�صاري طب العائلة

كبري اأطباء �رشكة البرتول الوطنية

مضادات األكسدة
تقي من أمراض خطيرة

العقود  خالل  املعدية  غري  املزمنة  باالأمرا�س  االإ�سابة  معدالت  ارتفعت 

اأو متييز، وتعزو  العامل دون تفريق  كبريًا �سمل كافة دول  ارتفاعاً  االأخرية 

اخلاطئة  الغذائية  وال�سلوكيات  العادات  اإىل  ذلك  احلديثة  الدرا�سات  معظم 

م�سادات  م�سطلح  اأ�سحى  نف�سه،  الوقت  ويف  النا�س،  بني  انت�سرت  التي 

االأك�سدة �سائعاً بني خمتلف الطبقات. 

على  للمحافظة  الكبرية  واأهميتها  االأك�سدة،  م�سادات  عن  ن�سمع  ما  كثريًا 

�سحة اجل�سم والوقاية من الكثري من االأمرا�س اخلطرية .. ماهي م�سادات 

عليها  اأعرفكم  اأن  قبل  عليها؟،  نح�سل  اأين  ومن  وظيفتها؟  وماهي  االأك�سدة؟ 

م�سادات  تعمل  كيف  لنفهم  احلرة  ال�سوارد  على  بالبداية  نتعرف  اأن  يجب 

االأك�سدة.

هي جزيئات قادرة على 

منع عملية األكسدة 

وبالتالي حماية 

الجسم من األضرار

ال�سوارد احلرة

من  اإلييييكييييرتون  فيييقيييدت  جيي�ييصييمييك  يف  ذرات  هيييي 

اإلكرتوناتها ونتيجة لذلك تفقد اتزانها، وحتاول 

اإىل  لتعود  جريانها،  من  اإلكرتونات  ت�رشق  اأن 

حيياليية التييييزان مييرة اأخييييرى، ثييم تييقييوم اليييذرات 

الأخيييييرى بيي�ييرشقيية الإليييكيييرتونيييات مييين الييييذرات 

املجاورة وهكذا.

�صارة  وهييي  )بالأك�صدة(  العملية  هييذه  ت�صمى 

امل�صكلة  لكن  اخلاليا،  تدمر  اأنها  حيث  للج�صم، 

احلقيقية هي عندما توؤثر على احلم�ص النووي 

ال�رشطانات  لظهور  �صببًا  فيكون   DNA للذرة 

والأمرا�ص املختلفة.

م�سادات االأك�سدة

الأك�صدة،  عملية  منع  على  قييادرة  جزيئات  هي 

عن  ينُتج  اليييذي  اليي�ييرشر  ميين  اجل�صم  وحييميياييية 

ال�صوارد احلرة على �صحة خاليا اجل�صم، واإذا 

لكم  �صاأ�رشب  اأكر  املو�صوع  نب�صط  اأن  اأردنييا 

هذا املثال:

لقليل  الغرفة  التفاحة وترتكها يف  تق�رش  عندما 

اإىل  تتحول  بييداأت  التفاحة  اأن  جتد  الوقت  من 

الييلييون الييبيينييي بفعل الأوكيي�ييصييجييني املييوجييود يف 

الهواء، وهذا ما يعرف بالأك�صدة.

اإذا اأردت اأّل يحدث ذلك جرب اأن تع�رش قلياًل 

من الليمون فلن يتغري لون التفاحة املق�رشة لأن 

على  لحتوائه  التفاحة  اأك�صدة  مينع  الليمون 

م�صادات لالأك�صدة.

اأكرث امل�سببات

هي:  باأج�صامنا  احلرة  ال�صوارد  م�صببات  اأكر 

الأ�صعة  املبيدات احل�رشية -  البيئي -  التلوث 

فوق البنف�صجية - التوتر والكتئاب.

لكن اأهم م�صدر لل�صوارد احلرة هو )التدخني(، 

الأمييرا�ييص،  ميين  للعديد  اأ�صا�صي  م�صبب  فهو 

فقط  ي�صبب  اأنيييه  يظنون  اليينييا�ييص  ميين  والييكييثييري 

�رشطان الرئة، واحلقيقة اأن اأغلب ال�رشطانات 

للتدخني دور يف الإ�صابة بها.

ميين اخليياليييا يف  لكثري  اأكيي�ييصييدة  ي�صبب  الييتييدخييني 

تكون  كييثييرية  حيييرة  �ييصييوارد  فتتكون  ج�صمك، 

وت�صاعف  النووي،  احلم�ص  يف  تغيري  نتيجتها 

ن�صبة الإ�صابة بال�رشطانات، ومن املهم اأن نعرف 

ويوجد  طبيعية،  باأج�صامنا  الأك�صدة  عملية  اأن 

توازن بني ال�صوارد احلرة وم�صادات الأك�صدة، 

لكن امل�صكلة عندما ترتفع ن�صبة ال�صوارد احلرة، 

وتنخف�ص ن�صبة م�صادات الأك�صدة.

كيفية رفعها يف اأج�سامنا

امل�صدر الرئي�صي مل�صادات الأك�صدة هو الفاكهة 

واخل�رشوات، واأهم اأنواع م�صادات الأك�صدة:

  A + C + E + beta carotene فيتامينات

ال�صيلينيوم - الزنك - الفالفينويدز – اليكوبينات.

صحة
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األطعمة الغنية 

بمضادات األكسدة 

ضرورية للجسم 

وتحافظ على مناعته

حتتوي  التي  الأطعمة  بع�ص  ذلييك  على  ومثال 

عييلييى ميي�ييصييادات لييالأكيي�ييصييدة، كييالييتييوت اليييربي 

والفراولة والتفاح وامل�صم�ص واأي�صا الربوكلي 

والأ�صود  الأخ�رش  ال�صاي  وكذلك  والقرنبيط، 

واملك�رشات النية.

الفيتامينات  اأخذ  عن جدوى  الكثري  ي�صاأل  وقد 

واملكمالت كحبوب بدًل عن امل�صادر الطبيعية.

احلبوب  من  اأف�صل  الطبيعي  امل�صدر  كقاعدة 

ال�صناعية، وعلميًا كل الدرا�صات التي متت على 

الطبيعية  الفاكهة  فعالية  تثبت  املو�صوع  هييذا 

درا�ييصييات موثوقة  تييوجييد  واخلييي�يييرشوات، ول 

تثبت فعالية احلبوب ال�صناعية.

الأك�صدة  مبيي�ييصييادات  الغنية  الأطييعييميية  اأن  كما 

غنية اأي�صًا بالألياف، وهي قليلة الدهن امل�صبع 

للفيتامينات  والكولي�صرتول، وهي م�صدر جيد 

واملعادن والأمالح الهامة.

الرجيم  اأو نظام  لذلك فهي �رشورية حلميتك، 

الذي تتبعه، حتى ميكن املحافظة على م�صتوى 

يف  فعال  بدور  تقوم  كما  اجل�صم.  ملناعة  اأف�صل 

ذاتيًا  وحماربتها  ال�صيخوخة  عييوامييل  تيياأخييري 

داخل اجل�صم، مما ي�صفي الن�صارة والإ�رشاق 

ال�صبب تتناف�ص  على ال�صحة والإطاللة، ولهذا 

�ييرشكييات ميي�ييصييتييحيي�ييرشات الييتييجييميييييل بيياإ�ييصييافيية 

مكافحة  م�صتح�رشات  يف  الأك�صدة  م�صادات 

ال�صيخوخة.

مبنطقة  كبرية  غذائية  م�صكلة  لالأ�صف  ولدينا 

اخلليج العربي، وهي اأن اخل�رشوات والفاكهة 

لي�صت �صمن ثقافتنا الغذائية.

على  لحتوائها  اأهميتها  عرفتم  وقييد  والآن، 

م�صادات الأك�صدة الطبيعية، اأرجو اأن تاأكلوها 

وتعطوها لأطفالكم ب�صكل يومي.

جمموعة فيتامينات

اأريزونا  جامعة  من  درا�صة  اأثبتت   :A فيتامني 

اأن فيتامني A له تاأثري يف حماية اخلاليا �صد كل 

 A اأنواع ال�رشطان، ويقول الأطباء اأن فيتامني

من الدهون القابلة للذوبان يف مركبات م�صادات 

احليوانية،  املنتجات  يف  املييوجييودة  الأكيي�ييصييدة 

والتي ميكن اأن يقوم اجل�صم باإنتاجها. 

الفيتامني  هذا  على  التي حتتوي  الأطعمة   ومن 

الكبد والبي�ص، كما اأن من فوائده تقوية العظام 

والأ�صنان، وب�صفته من م�صادات الأك�صدة، فهو 

ي�صاعد على اإ�صالح ال�رشر الذي يلحق باخلاليا 

نتيجة للتلوث الذي نعي�صه هذه الأيام، ويعزز من 

ال جلفاف  قوة اجلهاز املناعي، كما اأنه عالج فَعّ

الب�رشة وتق�صف ال�صعر وم�صاكل الإب�صار.

اأكيير  ميين  الفيتامني  هيييذا  يعترب   :C فيتامني 

اأنواع  اأقوى  فهو  انت�صارًا،  الفيتامينات  اأنواع 

ميي�ييصييادات الأكيي�ييصييدة، كييمييا اأن لييه الييكييثييري من 

اجلهاز  تقوية  على  وي�صاعد  الهامة،  الوظائف 

املناعي.

واأثبتت الدرا�صات اأن كمية من فيتامني C تبلغ 

)8-10 غرام( جتنب الإن�صان الإ�صابة بنزلت 

الربد، كما اأنه يقي الإن�صان الإ�صابة باأمرا�ص 

اخلاليا  تدمري  ميين  ويقي  واليي�ييرشايييني،  القلب 

نتيجة تاأك�صد الأك�صجني داخلها، ومن الأطعمة 

الييتييي حتييتييوي عييلييى هيييذا الييفيييييتييامييني الييفييواكييه 

احلييميي�ييصييييية )الييربتييقييال والييليييييمييون( والييتييوت 

والطماطم والفلفل.

فيتامني E: من اأهم م�صادر م�صادات الأك�صدة، 

وهو نف�صه مركب من مركبات الأك�صدة، ولكن 

الأخييرى،  املركبات  وجييود  يف  يتعاظم  مفعولها 

كما  كييياروتيييني،  وبيييييتييا   ،C فيتامني  وخييا�ييصيية 

اأن  اكت�صفت  التي  العلمية  الأدليية  بع�ص  ظهرت 

اأمييرا�ييص  ميين  الوقاية  على  ي�صاعد   E فيتامني 

 E,C فيتامني  بني  واخلليط  وال�رشايني  القلب 

يبطئ م�صاعفاتها. 

مثل  املك�رشات  يف   E فيتامني  جتد  اأن  وميكن 

اللوز وبذور عباد ال�صم�ص واحلبوب والزيتون 

والبي�ص  واللنب  والأ�ييصييميياك  واللحوم  واليييذرة 

مثل  الورقية  واخليي�ييرشاوات  الأ�صمر،  والأرز 

بع�ص  يييوجييد  كييمييا  الييكييثييري،  وغييريهييا  ال�صبانخ 

احلبوب التي متد الإن�صان بهذا الفيتامني.
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بطاقة تعارف ... من اأنت، وما هو  •

تخ�ص�صك الدرا�صي؟

الهند�سة  فريق  رئي�س  الظفريي،  عذبي  �سعد 

واخلدمات يف م�سفاة ميناء االحمدي، خريج 

جامعة الكويت، ق�سم الهند�سة الكيميائية.

ماهي طبيعة العمل الذي توؤديه؟ •

الهند�سة  ق�����س��م  يف  واح����د  ك��ف��ري��ق  ن��ع��م��ل 

الوحدات  حت�سني  طلبات  بتنفيذ  واخلدمات 

يف  االأق�����س��ام  ك��اف��ة  م��ن  امل��ق��دم��ة   )PMR(

امل�سفاة. تبداأ االأعمال بدرا�سة وتقييم اأخطار 

قبل  التغيريات  هذه  عن  الناجتة  العمليات 

البدء بالت�سميم امليكانيكي والعمراين، وكذلك 

لهذه  الدقيقة  واالآالت  الكهربائية  الت�ساميم 

امل�ساريع. 

الهند�سية  املخططات  باإ�سدار  كذلك  نقوم 

لوحدات الت�سغيل بعد اإجناز هذه امل�ساريع.

بالتن�سيق  واخلدمات  الهند�سة  ق�سم  يقوم 

االأحمدي  ميناء  م�سفاة  دوائ��ر  كافة  بني  ما 

اخلارجية  اجلهات  ومع  امل�ساريع  ودائ��رة 

كال�سركات الزميلة بالقطاع النفطي ووزارات 

امل�سرتكة  امل�ساريع  الإجن��از  وذل��ك  الدولة، 

بالدقة املطلوبة، ويف الوقت املحدد.

التقنيات  اأه��م  عن  البحث  على  كذلك  اأعمل 

م�سايف  كافة  يف  تبنيها  ميكن  التي  احلديثة 

وتقليل  ال�سركة،  ربحية  لزيادة  ال�سركة، 

الت�سهيل  االعتبار  بعني  االأخذ  مع  املخاطر، 

وتي�سري �سيانة وت�سغيل الوحدات االإنتاجية 

يف ال�سركة.

ما وراء اختيارك للعمل يف جمال القطاع  •

النفطي؟

قطاعات  اأه���م  م��ن  النفطي  ال��ق��ط��اع  يعترب 

ب�سكل  التطور  فيه عجلة  تدور  الدولة، حيث 

واملرونة  باحليوية  يتمتع  يجعله  مما  �سريع 

لتطوير  فر�سة كبرية  �سخ�سياً  يل  تتيح  التي 

االإب��داع  وكذلك  والعلمي،  العملي  اجلانب 

وحتقيق االإجنازات.

اإىل اأي مدى مل�صت الختالف ما بني احلياة  •

العملية والدرا�صة النظرية؟

تظل  ح��ي��ث  بينهما،  ك��ب��ري  اخ��ت��الف  ه��ن��اك 

الدرا�سة النظرية تطبيقاً مبا�سرًا وفق قوانني 

العملية  احلياة  يف  بينما  ثابته،  ومعادالت 

واملعوقات  التحديات  م��ن  الكثري  ن��واج��ه 

منا  تتطلب  االأعمال حيث  وتنفيذ  اإجناز  عند 

االإج��راءات  التخاذ  التحديات  هذه  درا�سة 

الالزمة حللها.

ماهي اأهم التحديات التي تواجهك يف جمال  •

عملك؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

الهند�سة  ق�سم  موظفي  غالبية  اأن  اإىل  نظرًا 

هم  االأح��م��دي  ميناء  م�سفاة  يف  واخل��دم��ات 

التحديات  فاأهم  التدريب،  حتت  مهند�سون 

التي اأواجهها هي رفع كفاءة املوظفني، وبناء 

سعد 
لظفيري ا

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�س 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.

القطاع النفطي من أهم 

قطاعات الدولة وعجلة 

تطوره متسارعة

وجوه
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للتعامل مع التحديات وال�سعوبات ومواكبة 

املتغريات.

ماهي طموحاتك، وما الذي تود حتقيقه يف  •

امل�صتقبل؟

حتمل  اإىل  اأط��م��ح  الوظيفي  امل�ستوى  على 

م�سوؤولية اأكرب من اإدارة ق�سم لكي اأمتكن من 

مل�سلحة  اإليه  اأهدف  ما  كل  واجناز  التطوير 

ال�سركة وبلدي الكويت.

 ماهي اأولوياتك يف احلياة؟ •

ال�����س��ع��ادة،  وحت��ق��ي��ق  اأواًل،  اهلل  ر���س��ا 

الأمتكن  اأكرب  اإجنازات  بتحقيق  واال�ستمرار 

علي  ب��ل��دي  ف�سل  م��ن  ب�سيط  ج��زء  رد  م��ن 

واال�ستقرار االأ�سري.

ماهي هوايتك؟ •

ال�سفر وكرة القدم.

ماذا ا�صتفدت من هذه الهوايات؟ •

مع  والتعامل  واملعرفة  اخل��ربة  اكت�ساب 

�سعوب خمتلفة.

كافة  اإجن��از  على  وق��ادر  موؤهل  عمل  فريق 

ومعايري  لقوانني  وفقاً  اإليه  املوكلة  االأعمال 

العاملية  املعايري  مع  تتما�سى  التي  ال�سركة 

بالدقة والوقت املرجوين.

هل �صعرت اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟ •

الختياري  الرئي�سي  ال�سبب  كان  وه��ذا  نعم 

العمل بالقطاع النفطي. 

ماهي اأهم الإجنازات التي حققتها يف جمال  •

عملك؟

اإجناز 95% من الروؤية التي و�سعتها لتاأهيل 

كنت  عندما  والتاآكل  التفتي�س  ق�سم  وتطوير 

رئي�ساً له، بف�سل اهلل وتوفيقه وبف�سل العمل 

مع فريق كفوؤ مت حتقيق الكثري من االإجنازات 

والتغيريات االإيجابية التي ت�سب يف م�سلحة 

ال�سركة، حيث قمنا بعمل نقلة نوعية وتو�سع 

على  ومثال  املجاالت،  بكافة  الق�سم  يف  �سامل 

طريق  عن  املعادن  خمترب  بتطوير  قمنا  ذلك 

الكت�ساف  ال��الزم��ة  امل��ع��دات  و���س��راء  توفري 

بامل�سفاة  االإنتاجية  ال��وح��دات  يف  العيوب 

الناجتة عن احلوادث وحتليلها. 

حلماية  االآلية  املراقبة  نظام  تطبيق  وكذلك 

يف  مرة  الأول  واالأنابيب  للخزانات  الكاثودية 

ميكنة  كذلك  االإجن��ازات  اأه��م  ومن  الكويت، 

جميع معلومات االأنابيب يف م�سفاة االأحمدي 

دون  والفح�س  التدقيق  بعد  الغاز  وم�سنع 

اال�ستعانة ب�سركات خارجية.

يف  االأنابيب  ر�سومات  كل  بتحويل  كذلك  قمنا 

مبتناول  لتكون  اإلكرتونية  ن�سخ  اإىل  امل�سفاة 

اجلميع عن طريق الكمبيوتر.

الق�سم  ملهند�سي  تدريب  ا�ستحداث وحدة  مت 

لتدريب  منف�سلة  ووح��دة  التعيني،  حديثي 

قمنا  وك��ذل��ك  الكويتيني،  امل��ق��اول  موظفي 

من  القدامى  املهند�سني  من  فريق  بت�سكيل 

اإىل موظفي  ذوي اخلربة لنقل هذه اخلربات 

الق�سم.

واخلدمات  الهند�سة  فريق  كرئي�س  وموؤخرًا 

امل�ساريع  من  الكثري  واإجن��از  باإكمال  قمنا 

التحديات  ب�سبب  خمتلفة  جهات  مع  العالقة 

الكثرية التي واجهتها باملا�سي.

ماهي روؤيتك يف تطوير الذات؟ •

العملي  املجال  يف  ج��دًا  مهم  ال��ذات  تطوير 

لذلك البد من حتديد اجلوانب  واالجتماعي، 

التي حتتاج اإىل تطوير اأواًل، وو�سع اخلطط 

على  لت�ساعد  ال��الزم��ة  التدريبة  وال��ربام��ج 

ال��ن��ج��اح واالإجن�����از واك��ت�����س��اب امل��ه��ارات 

الالزمة  االأدوات  كافة  الم��ت��الك  اجل��دي��دة 

ريا�صة كرة القدم من بني الهوايات التي يع�صقها الظفريي

تحديد الجوانب 

التي تحتاج إلى 

تطوير ثم وضع 

الخطط للنجاح فيها

أولوياتي هي رضا 

اهلل والسعادة 

ورد الجميل لبلدي 

واالستقرار األسري
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هل تعلم ؟ 
ال�صيخ عبداهلل ال�صباح الثاني هو من 	 

اأ�صدر اأول عملة كويتية وكان ذلك 
�صنة 1866. 

افتتاح الر�صيف ال�صمالي كان �صنة 	 
 .1959

عدد �صفن الغو�ص الكويتية و�صل عام 	 
1922 اإلى 800 �صفينة يعمل عليها 

10 اآالف غوا�ص وبحار. 

معلومات عامة
اأول من �صك النقود في االإ�صالم هو الخليفة االأموي 	 

عبدالملك بن مروان.

يبلغ طول �صور ال�صين العظيم 21.196.18 كم.	 

عدد عظام ج�صم االإن�صان 206 عند البلوغ وعند 	 
والدته ي�صل عددها اإلى 270.

كلمات
لي�ص المهم اأن تحب المهم من تحب. 	 

لو اأعطيت االأحمق خنجرًا اأ�صبحت قاتاًل. 	 

ولو اأن الن�صاء كمن عرفنا ... لف�صلت الن�صاء على 	 
الرجال 

فال التاأنيث ال�صم ال�صم�ص عيب ... وال التذكير فخر 	 
للهالل )المتنبي(.

من الكويت
وقعت معركة ذات ال�صال�صل في منطقة كاظمة 	 

�صنة 12ه. 

عقد اأول موؤتمر دولي في الكويت )موؤتمر 	 
ال�صبيحية( �صنة 1914. 

تاأ�ص�ص النادي االأدبي في 30 اإبريل 1924.   	 

شخصيات
والدة بنت الم�صتكفي )994 - 1091( اأميرة اأندل�صية و�صاعرة مجيدة من بيت الخالفة 

االأموية االأندل�صية. 

هي ابنة الخليفة الم�صتكفي، وكان لها مجل�ص اأدبي و�صعري مرموق يوؤمه االأدباء مثل ابن زيدون، 
وكان من المقربين منها ولكنهما اختلفا الأمر فقربت منها رجاًل قليل الذكاء هو الوزير اأبو عامر بن 

عبدو�ص، فاأن�صد ابن زيدون في ذلك نونيته ال�صهيرة:

َحى الّتنائي َبدياًل عْن َتداِنيَنا ... َوَناَب َعْن طيِب ُلْقياَنا تجافيَنا اأ�صْ
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محطة الوقود االأولى في االأحمدي كما بدت في ال�صورة الملتقطة  •
عام 1953.

المنتجات  • و�صول  لتاأمين  الم�صتودعات  في  ال�صخ  واأنابيب  معدات 
البترولية للم�صتهلكين. 

الم�صدر: عدد يناير 1975
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