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عن فرباير!
ل�شهر فرباير يف حياة الكويتيني خ�صو�صية متفردة ،تختلف من
حيث معانيها ودالالتها عن �سائر �شهور العام.
هذه اخل�صو�صية مل ت�أت من فراغ بطبيعة احلال ،بل اكت�سبها هذا
ال�شهر من خالل املحطات التاريخية امل�رشقة التي طبعته بطابعها،
فاقرتنت به ،و�صار بالتايل يحظى مبكانة متميزة يف وجدان كل
مواطن كويتي ،ولدى كل املحبني لبلد ال�صداقة وال�سالم.
يف  25فرباير من كل عام نحتفل بعيدنا الوطني ،مبا ميثله من
معاين العزة والكرامة وال�سيادة ،وامتالك �أبناء الكويت لإرادتهم
الكاملة يف تقرير �شكل حا�رضهم ،ور�سم مالمح م�ستقبل بلدهم
و�أجيالهم القادمة.
ويف واحدة من �أكرب التحديات التي واجهتها الكويت ،والتي هددت
وجودها كدولة ذات �سيادة� ،أُ�ضيف يوم ال�ساد�س والع�رشين من
هذا ال�شهر ،لي�صبح رمز ًا للحرية ،ففي هذا اليوم من عام 1991
اكتمل حترير البالد من احتالل �صدامي غا�شم ا�ستمر �سبعة
�أ�شهر ،وكانت معركة التحرير حدث ًا عاملي ًا بكل املقايي�س ،حيث
اجتهت الإرادة الدولية حينها ،ويف �إجماع ق َّلما يتكرر ،لإنهاء ذلك
االحتالل ،و�إزالة كل �آثاره.
ومنذ جرت مبايعة �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر
ال�صباح حفظه اهلل ورع��اه �أم�ير ًا للبالد يف  29يناير  ،2006بتنا
ن�ستهل �شهر فرباير �أي�ض ًا يف ظل �أجواء هذه املنا�سبة ،التي نحتفي
فيها بقائد حكيم ،ن�ستمد من مبادئه و�صالبته القوة والقدرة على
مواجهة �أعباء احلا�رض وتطلعات امل�ستقبل.
فرباير �شهر للفرح ،وكذلك ال�ستلهام الدرو�س والعرب من الأحداث
التي م َّرت ،و�أ�صبحت يف ذمة التاريخ ،ومن الأو�ضاع التي تعي�شها
املنطقة حالي ًا ،والتي توجب علينا التم�سك بوحدتنا الوطنية،
وو�ضع م�صلحة بالدنا الغالية فوق كل اعتبار.

خلود �سعد املطريي

مناسبات

محطات من مسيرة سمو األمير

صباح الكويت
صباح األحمد ..
قائد حكيم يحظى
بمحبة شعبه واحترام
وتقدير العالم

ال ُيذكر تاريخ الكويت املعا�صر �إ َّال و ُيذكر معه
ا�سم ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح،
�أم�ي�ر دول���ة ال��ك��وي��ت اخل��ام�����س ع�����ش��ر ،فهو
ال�سيا�سي والدبلوما�سي اخلبري واملحنك ،الذي
كان وما يزال �شاهد ًا على مراحل هذا التاريخ،
منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،وحتى يومنا
هذا.
�صاحب ال�سمو حفظه اهلل ورعاه مل يكن �شاهداً
على ه��ذه امل��راح��ل الهامة من تاريخ بالدنا
فح�سب ،بل هو �أي�ضاً �أحد �ص َّناع هذه احلقبة
البارزين ،وذلك من خالل املنا�صب امل�ؤثرة
التي توالها ط��وال م�سريته ،والتي توجت
بتوليه دفة احلكم يف البالد.
ونحن نعي�ش �أجواء �شهر فرباير ،وما يحمله
معان وطنية عظيمة ،باعتباره ال�شهر الذي
من ٍ
نحتفل فيه ب�أعيادنا الوطنية املجيدة (عيد
اال�ستقالل وذك��رى التحرير) ،ارت���أت جملة
«الوطنية» �أن ت�شارك ال�شعب الكويتي الكرمي
�أفراحه من خالل ا�ستعرا�ض عدد من املحطات
البارزة يف م�سرية ح�ضرة �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ،رغم �صعوبة الإحاطة بهذه امل�سرية يف
حيز حمدود كهذا ،نظر ًا لرثاء التجربة ،وحجم
الإجن ��ازات التي حققها �سموه� ،أط��ال اهلل يف
عمره ،ومتعه مبوفور ال�صحة والعافية.
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البداية من اجلهراء
ولد �سموه يف مدينة اجلهراء عام  ،1929وتلقى
تعليمه يف املدر�سة املباركية ،وقام والده ال�شيخ
�أح��م��د اجل��اب��ر ال�صباح ب���إي��ف��اده �إىل ع��دد من
الدول الأوروبية والآ�سيوية للدرا�سة واكت�ساب
اخلربات واملهارات ال�سيا�سية ،وللتعرف على
هذه ال��دول ،وعلى ثقافاتها وع��ادات �شعوبها،
وجتاربها االقت�صادية والتعليمية وغريها.
عمله ال�سيا�سي
يف  19يوليو عام � 1954أ�صدر ال�شيخ عبداهلل
ال�سامل ال�صباح �أم��� ًرا بتعيني ال�شيخ �صباح
ع�ضو ًا يف اللجنة التنفيذية العليا ،التي عهد �إليها
تنظيم م�صالح احلكومة وال��دوائ��ر الر�سمية،
وو�ضع خطط عملها ومتابعة التخطيط فيها،
وبعد انتهاء ه��ذه اللجنة من عملها مت تعيينه
رئي�س ًا لدائرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل عام
 ،1955ويف ع��ام � 1957أ�ضيفت �إليه رئا�سة
دائرة املطبوعات والن�رش.
ويف ف�ترة توليه دائ���رة ال�����ش���ؤون االجتماعية
وال���ع���م���ل ك����ان ي���ب���دي اه���ت���م���ام��� ًا ب��امل�����ش��اري��ع
االجتماعية ،حيث ك��ان ي���ؤي��د و�ضع القواعد
التنظيمية من �أجل �إف�ساح فر�ص العمل املالئم
للمواطنني ،وك��ان ي�ساعد يف ا�ستقرار العالقة
ُولد سمو الشيخ صباح

األحمد في مدينة الجهراء

عام  1929وتلقى تعليمه

في مدرسة المباركية

بني العمال و�أ�صحاب العمل ،وتنظيم الهجرات على الن�رش ،وه��ي الإدارات ال��ت��ي �ساهمت يف
الأجنبية التي تدفقت على الكويت بعد ا�ستخراج دح�ض االفرتاءات على الكويت �أثناء الأزمة مع
ال��ن��ف��ط ،وا���س��ت��ح��داث م��راك��ز ال��ت��دري��ب الفني عبدالكرمي قا�سم بعد اال�ستقالل.
واملهني للفتيات ورع��اي��ة الطفولة والأم��وم��ة،
حقيبة اخلارجية
وت�شجيع قيام اجلمعيات الن�سائية ،ورعاية
يف  28يناير  1963وبعد �إجراء انتخابات جمل�س
ال�شباب و�إع���داده نف�سي ًا واجتماعي ًا وبدني ًا،
الأمة الأول عني وزير ًا للخارجية ،وا�ستمر بهذا
والعناية بامل�رسح و�إن�شاء الأندية الريا�ضية،
املن�صب حتى � 20أبريل .1991
و�إن�شاء مراكز لرعاية الفنون ال�شعبية.
وكان قد عني يف  16فرباير  1978نائب ًا لرئي�س
قانون املطبوعات والن�شر
جم��ل�����س ال�������وزراء� ،إ���ض��اف��ة �إىل ك��ون��ه وزي����ر ًا
خالل توليه م�س�ؤولية دائرة املطبوعات والن�رش ،للخارجية ،وا�ستمر يف ه��ذا املن�صب حتى 20
مت �إ����ص���دار اجل��ري��دة الر�سمية للكويت حتت �أبريل .1991
ا�سم «الكويت اليوم» ،لت�سجيل كافة الوقائع ويف � 20أب��ري��ل  1991خ��رج للمرة الأوىل من
الر�سمية ،ومت �إن�شاء مطبعة احلكومة ،لتلبية الوزارة منذ ا�ستقالل الكويت� ،إال �أنه عاد بتاريخ
احتياجات احلكومة من املطبوعات ،و�إ�صدار � 18أكتوبر � 1992إىل الوزارة مرة �أخرى ،حيث
جملة العربي ،و�إحياء الرتاث العربي ،و�إعادة عني نائب ًا �أول لرئي�س جمل�س ال��وزراء ووزي��ر ًا
ن�رش الكتب واملخطوطات ال��ق��دمي��ة ،وت�شكيل للخارجية ،وظل يف هذا املن�صب حتى يوليو عام
جلنة خا�صة مل����شروع كتابة ت��اري��خ الكويت 2003 ،عندما عني رئي�س ًا للوزراء.
و�إ�صدار قانون املطبوعات والن�رش الذي �شجع وق��د ا�ستحق �صاحب ال�سمو ع��ن ج���دارة لقب
ال�صحافة ال�سيا�سية ،وكفل حريتها يف حدود مهند�س ال�سيا�سة اخلارجية الكويتية ،وعميد
الدبلوما�سيني يف العامل بعد �أن ق�ضى  40عام ًا
القانون.
على ر�أ�س هذه الوزارة الهامة ربانا ل�سفينتها يف
الإر�شاد والأنباء
�أ�صعب الظروف واملواقف ال�سيا�سية التي مرت
وبعد ا�ستقالل دولة الكويت يف  19يونيو ،1961
بها الكويت واملنطقة.
مت ت�شكيل احلكومة الأوىل ،وح��ول��ت ال��دوائ��ر
�إىل وزارات ،وعني �سموه فيها وزي��ر ًا للإر�شاد
والأنباء ،كما كان ع�ضو ًا يف املجل�س الت�أ�سي�سي
أوفده والده إلى دول
الذي كلف بو�ضع الد�ستور ،وذلك لكونه ع�ضو ًا
باحلكومة .وخالل توليه وزارة الإر�شاد والأنباء
أوروبية وآسيوية
�ساهم يف تطوير عدد من و�سائل الإعالم ،فكانت
لالطالع على تجاربها
الوزارة ت�ضم دار الإذاعة والتلفزيون وال�سينما
واكتساب الخبرة
وامل�رسح وال�سياحة� ،إىل جانب �أق�سام الرقابة
5

ساعد في تنظيم
الهجرات األجنبية التي
تدفقت على الكويت
بعد ظهور النفط

علم الكويت يف الأمم املتحدة
وبعد �أن عني وزي��ر ًا للخارجية ورئي�س ًا للجنة
الدائمة مل�ساعدات اخلليج العربي بعام ،1963
وبحكم من�صبه كوزير �أ�صبح ع�ضو ًا يف جمل�س
الأم���ة ،وك���ان خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة ي�تر�أ���س ن��ادي
املعلمني الكويتي .وهو �أول من رفع علم الكويت
ف���وق م��ب��ن��ى ه��ي��ئ��ة الأمم امل��ت��ح��دة ب��ع��د قبولها
ان�ضمام الكويت يف  11مايو .1963
ومن خالل من�صبه املذكور �ساهم يف تقدمي املنح
دون مقابل للدول اخلليجية ،وقد امتد عمل اللجنة
�إىل اليمن اجلنوبي واليمن ال�شمايل و�سلطنة
عمان وجنوب ال�سودان ،و�أن�ش�أت الكويت مكتب ًا
لها يف دبي للإ�رشاف على اخلدمات التي تقدمها،
ومنها اخلدمات االجتماعية والتنموية.
حمطة تلفزيونية يف دبي
ح��ت��ى ع���ام  1969ك���ان ل��ل��ك��وي��ت يف الإم�����ارات
 43م��در���س��ة ،وم��ا ي��ق��ارب  850م��در���س�� ًا تتوىل
الكويت دفع رواتبهم بالكامل ،وكانت الكويت
ت�رصف على هذه املدرا�س والوجبات الغذائية
التي تقدم فيها ،وقد ظلت املقررات الدرا�سية
الكويتية معتمدة يف الإمارات ملدة حتى بعد قيام
الإحتاد .وعندما عهدت �إىل �سموه وزارة الإعالم
�إىل جانب وزارة اخلارجية ،عمل على �إن�شاء
حمطة للإر�سال الإذاع���ي يف ال�شارقة من �أجل
6
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بث الإر�سال الإذاعي يف جميع �أنحاء الإمارات،
واهتم ب�إن�شاء حمطة �إر�سال تلفزيوين يف دبي.
�شارك �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد يف اللقاء الذي
نظمته الأح�����زاب املتناف�سة يف ال��ي��م��ن ال�شمايل
م���ن اجل��م��ه��وري�ين وامل��ل��ك��ي�ين م���ع مم��ث��ل��ي م�رص
وال�سعودية ،لو�ضع حد للحرب الأهلية ،وقد تابع
هذا الأمر عندما ا�ست�ؤنفت االجتماعات يف الكويت
يف �أغ�سط�س  ،1966وعندما تدهورت العالقة بني
�شطري اليمن ،وبد�أت ال�صدامات بينهم يف احلدود
امل�شرتكة يف عام  1972قام بزيارة �إىل الدولتني يف
�أكتوبر  ،1972و�أثمرت الزيارة عن توقيع اتفاقية
�سالم بينهما ،واتفاقية �أخرى للتبادل التجاري.
و�ساطة بني عمان واليمن
ويف عام  1980قاد و�ساطة ناجحة بني �سلطنة
عمان وجمهورية اليمن الدميقراطية� ،أثمرت
عن توقيعهما اتفاقية خا�صة ب�إعالن املبادئ،
وهي االتفاقية التي خففت حدة التوتر بينهما،
�إىل �أن دعا وزيري خارجية الدولتني �إىل الكويت
ع��ام  1984لإع�ل�ان انتهاء احل��رب الإعالمية،
واالل���ت���زام ب��اح�ترام ح�سن اجل����وار ،و�إق��ام��ة
عالقات دبلوما�سية بينهما.

أنشأ محطة لإلرسال
اإلذاعي في الشارقة
واهتم بإنشاء محطة
تلفزيونية في دبي

ال�صباح ب�سبب ظروفه ال�صحية .ويف  13يوليو
 2003مت تعيينه رئي�س ًا ملجل�س ال���وزراء بعد
اعتذار ال�شيخ �سعد عن املن�صب ملر�ضه ،و�شغل
ه���ذا املن�صب ح��ت��ى  24ي��ن��اي��ر  ،2006عندما
نقل جمل�س الأم��ة �صالحيات احلكم �إىل جمل�س
ال��وزراء ب�سبب مر�ض ال�شيخ �سعد ،الذي كان
قد توىل احلكم د�ستوري ًا بعد وفاة ال�شيخ جابر
الأحمد ،وقد اجتمع جمل�س الوزراء بعدها وقرر
اختياره ليتوىل حكم البالد.
بعد ذل��ك عقد جمل�س الأم���ة جل�سة خا�صة يف
 29يناير  ،2006بايع خاللها �أع�ضا�ؤه �سمو
ال�شيخ �صباح الأح��م��د بالإجماع لتويل مقاليد
احلكم ،وكان بذلك �أول �أمري للبالد ي�ؤدي اليمني
الد�ستورية �أمام املجل�س منذ عام .1965

�صباح الإن�سانية
رئا�سة جمل�س الوزراء
�أول زع��ي��م ع��رب��ي ت��ك��رم��ه الأمم امل��ت��ح��دة ،فقد
يف  14ف�براي��ر  2001ق��ام بت�شكيل احلكومة �سجل ا�سمه ب�أحرف من نور من خالل �سجالت
الكويتية بالنيابة ع��ن ال�شيخ �سعد العبد اهلل العطاء والعمل الإن�ساين ،وا�ستحق لقب «قائد
الإن�سانية» ب��ج��دارة ع��ام  ،2014حيث كانت
جهوده لرأب الصدع
�أياديه البي�ضاء مم��دودة يف جميع بقاع العامل،
تر�سم الفرحة والبهجة على وج��ه الكثريين،
الذي طرأ على البيت
وجتفف دموعهم و�آالمهم.
الخليجي لن تنساها
يعرفه القا�صي قبل ال��داين ،فهو قائد ذو نزعة
شعوب المنطقة
�إن�����س��ان��ي��ة ،ال ت��ف��رق ب�ين جن�س ول���ون �أو عرق

رفع علم الكويت فوق
مبنى هيئة األمم المتحدة
بعد قبول انضمام

الكويت في 1963

ودين� .أينما حتل الكوارث والأزمات يهب �صباح
الإن�سانية ليلبي نداء الواجب رافع ًا �شعار عطاء
غري حم��دود لكل حمتاج ،دون انتظار �شكر �أو
رد للجميل ،الأم���ر ال���ذي و���ص��ل بالكويت �إىل
مكانة مرموقة بني دول العامل� ،إذ �أنها تعي�ش
ع�رصها الذهبي يف املجال الإن�ساين ،و�أ�صبح
العمل اخلريي �صناعة كويتية وتاج ًا على ر�ؤو�س
الكويتيني.
�إن ال�شغل ال�شاغل ل�سموه هو الإن�سان يف كل
م��ك��ان ،فهو ال ي��دخ��ر ج��ه��د ًا ول��و على ح�ساب

حفل «البرتول الوطنية»
بح�ضور ورعاية �سامية من ح�رضة �صاحب
ال�سمو ،احتفلت �رشكة ال��ب�ترول الوطنية
الكويتية يف �إبريل  2011بالذكرى ال��ـ 50
لت�أ�سي�سها (ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي) ،وح�رض
احلفل حينها �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأح���م���د ون��ائ��ب رئ��ي�����س احل��ر���س ال��وط��ن��ي
ال�����ش��ي��خ م�شعل الأح���م���د ،وع����دد م��ن كبار
ال�شيوخ والوزراء.
وبهذه املنا�سبة �ألقى وزي��ر النفط ووزي��ر
الإع�لام حينها ال�شيخ �أحمد العبداهلل كلمة

�صحته يف �سبيل م�ساعدة الآخ��ري��ن ،ويت�صدر
ال�����ص��ف��وف ،لإن���ق���اذ امل��ن��ك��وب�ين وامل��ح��ت��اج�ين،
وتخفيف �آالم املر�ضى �إميان ًا منه بنبل الر�سالة
الإن�سانية ال�سامية التي يقوم بها.

قام بوساطة ناجحة بين

عمان واليمن عام 1980
أثمرت عن توقيعهما
اتفاق إعالن مبادئ

دور خليجي
ق���ام ���س��م��وه ب����دور ج��ب��ار و���ش��اق حل��ل الأزم����ة
اخلليجية ،وب��ذل ج��ه��ود ًا كبرية ل��ر�أب ال�صدع
الذي طر�أ يف البيت اخلليجي ،ب�شكل لن تن�ساه
�شعوب اخلليج .حيث �شهدت الكويت ن�شاط ًا
دبلوما�سي ًا مكثف ًا و�رسيع ًا عقب تفجر الأزمة بني
قطر وعدد من الدول اخلليجية والعربية.
وظ��ه��رت نتائج �رسيعة لتدخل ���س��م��وه ،و�أك��د
�سموه وقتها على «�رضورة العمل لدعم م�سرية
التعاون اخلليجي امل�شرتك ،مبا يخدم م�صالح
دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي ،يف ظ���ل ما
يربطهم من عالقات تاريخية را�سخة» ،م�ؤكد ًا

�أنه �سي�ستمر يف م�ساعيه دون كلل �أو ملل لإيجاد
حل لهذه الأزمة التي �أ�سماها بالعابرة.
وكانت الكويت قد لعبت دور ًا كبري ًا يف �إنهاء �أزمة
عام  2014بني قطر من جهة وكل من ال�سعودية
والإم���ارات والبحرين من جهة �أخ��رى ،والتي
و�صلت �إىل حد �سحب �سفراء الدول الثالث من
الدوحة لعدة �أ�شهر .وقد جنحت و�ساطة �أمري
البالد وقتها وكللت بالنجاح و�أ�سفرت عن اتفاق
ت�ضمن بنود ًا التزمت بها الأطراف كافة.

ع�بر فيها ع��ن �شكره ل�سمو الأم�ي�ر لرعاية
احل��ف��ل ،وال��ت��ي ت�شكل ح��اف��ز ًا للعاملني يف
القطاع النفطي لبذل املزيد من اجلهد ملا فيه
م�صلحة الكويت ،كما �أكد �أهمية النهو�ض
بالقطاع النفطي من خالل �إجناز املزيد من
امل�شاريع يف هذا القطاع ،ال�سيما م�رشوعا
م�صفاة الزور والوقود البيئي.
وتف�ضل �صاحب ال�سمو خالل احلفل بتكرمي
الر�ؤ�ساء ال�سابقني ل�رشكة البرتول الوطنية
الكويتية ،ومت تقدمي هدية تذكارية ل�سموه
بهذه املنا�سبة.
وتفخر �رشكة ال��ب�ترول الوطنية الكويتية

برعاية �صاحب ال�سمو الأمري لتطورها ،فقد
�سبق و�أن �شمل برعايته وح�ضوره الكرمي
اف��ت��ت��اح م����شروع حت��دي��ث م�����ص��ف��اة ميناء
الأحمدي عام  1996وم�رشوع افتتاح ميناء
الت�صدير الذي يعرف بالر�صيف اجلنوبي
اجل��دي��د يف م�����ص��ف��اة م��ي��ن��اء الأح���م���دي ع��ام
 ،2005ويعد االحتفال املذكور املرة الثالثة
التي حتظى ال�رشكة فيها ب�إقامة منا�سبة
كبرية حتت رعايته ال�سامية ،وال �شك �أن هذا
االهتمام من �سموه ،حفظه اهلل ورعاه ،ي�سعد
جميع العاملني يف ال�رشكة ويحفزهم نحو
مزيد من البذل والعطاء.
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من خطابات سموه
الوحدة الوطنية
نحن يف الكويت ...هذا البلد الآمن ...نحمد اهلل
ون�شكره على نعمة الأمن والأم��ان واال�ستقرار
وال��رخ��اء التي ننعم بها ،والتي يتوجب علينا
دائم ًا ا�ستذكارها واملحافظة عليها ،وعلينا �أال
نغفل حلظة واحدة عن النريان امل�شتعلة حولنا،
واملخاطر التي تهدد م�سريتنا ،والكوارث التي
تطرق �أبوابنا.
واجبنا جميع ًا ...وعلى وجه اخل�صو�ص �أنتم
يف جمل�س الأم��ة ...العمل على حماية وطننا من
خم��اط��ر الفتنة الطائفية ،وحت�صني جمتمعنا
�ضد هذا الوباء الذي يفتك بال�شعوب حولنا...
واجبنا جميع ًا احلر�ص على وحدتنـــا الوطنية
و�صيانتها وت��ع��زي��زه��ا ،ف��ه��ي عمــــاد اجلبهة
الداخلية ،ودرعهـــا الواقي ،و�سورها احلامي.
�إن الأمن هو الأ�سا�س الذي تعتمد عليه وتنتظم
حوله �سائر االهتمامات واخلدمات ،و�إذا انعدم
الأمن تتعطل احلياة العامة.
فليكن �أمن الكويت وا�ستقرارها هو الهم الأول
وال�شغل ال�شاغل لنا جميع ًا ...ولتكن وحدتنا
الوطنية غايتنا الأوىل وهدفنا الأعلى.
اف��ت��ت��اح دور االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��اين من
الف�صل الت�رشيعي  15ملجل�س الأمة 24 -
اكتوبر 2017

الإ�صالح االقت�صادي
�إن �أول���وي���ة ق�����ض��اي��ا الأم����ن واال����ص�ل�اح امل��ايل
االقت�صادي ومواجهة �آفة الف�ساد بال هوادة ال
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 ..بناء الإن�سان الكويتي امل�ؤمن بدينه وبوطنه،
استحق عن جدارة لقب
املتم�سك بقيمه ومبادئه وت��راث��ه ،ال��ذي ي���ؤدي
عميد الدبلوماسيين في
واجبه قبل �أن ي�أخذ حقوقه.
هذا ما نريده لأبنائنا الأعزاء ال�شباب الكويتي،
العالم بعد أن قضى 40
ولهم منا كل الدعم وكل الت�شجيع وكل الرعاية،
عام ًا وزيراً للخارجية
نحاورهم ون�سمع منهم ون�رشكهم يف الأم��ر،
يعني �أبد ًا ن�سيان �أو �إغفال ما يعانيه وطننا من ون����أخ���ذ ب���أي��دي��ه��م ،ن��درب��ه��م ون���ؤه��ل��ه��م حلمل
علل ،وما يوهن جمتمعنا من �أمرا�ض مزمنة ،مما م�س�ؤولية كويت امل�ستقبل ،حني يت�سلمون الراية
ي�ستدعي و�ضع برامج وخطط علمية مدرو�سة ملبني نداء الوطن.
اف��ت��ت��اح دور االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��ال��ث من
بعيدة املدى لعالجها ،والق�ضاء عليها ،و�إنقاذ
الف�صل الت�رشيعي  14ملجل�س الأم��ة 28 -
ال��وط��ن وامل��ج��ت��م��ع م��ن ��ش�روره���ا ،ويف مقدمة
�أكتوبر 2014
ذل��ك ��ضرورة تطوير وزي���ادة االهتمام برعاية
ال�����ش��ب��اب ،واال���س��ت��م��اع �إل��ي��ه��م وم�����ش��ارك��ت��ه��م،
الأمة الإ�سالمية
وت��رب��ي��ت��ه��م ع��ل��ى االع���ت���دال ،وحت�صينهم �ضد
تنعقد �أع��م��ال ال����دورة ال��ث��ال��ث��ة ع����شرة لقمتنا
التطرف والفكر املنحرف ،وتثقيفهم على قبول
االختالف والر�أي الآخر وتعدد وجهات النظر ،الإ�سالمية يف ظل ا�ستمرار الظروف ال�سيا�سية
وتعزيز روح التعاون والعمل اجلماعي ،ويجب والأمنية الدقيقة واخل��ط�يرة ،ويف ظل تراجع
فتح �أب���واب امل�ستقبل �أم���ام ال�شباب ،و�إي��ج��اد لأو�ضاعنا وعلى كافة امل�ستويات ،الأمر الذي
ف��ر���ص ع��م��ل حقيقية ل��ع����شرات الآالف ال��ذي��ن ي�ضيف �أهمية م�ضاعفة لهذا اللقاء املبارك،
وي�شكل فر�صة للت�شاور والتباحث ملواجهة
يدخلون �سوق العمل كل عام.
تلك ال��ت��ح��دي��ات ،وال��و���ص��ول �إىل ر���س��م مالمح
اف��ت��ت��اح دور االن��ع��ق��اد ال���ع���ادي الأول من
ا�سرتاتيجية ج��دي��دة ،ت��وح��د �صفنا ،وتقوي
الف�صل الت�رشيعي  15ملجل�س االمة 11 -
بناءنا ،وحت�صن دولنا من تبعات تلك التحديات.
دي�سمرب 2016
لقد عانت �شعوبنا و�ستعاين املزيد من الرتاجع
التنمية وال�شباب
لتفاقم ظاهرة الطائفية البغي�ضة التي �أخذت
�إن التنمية الب�رشية هي �أ�سا�س التنمية ال�شاملة تهز وح��دة �شعوبنا ،وتبدد �آمالنا يف الوحدة
و�أدات��ه��ا وهدفها ،فالدول واملجتمعات ترتقي والتما�سك ،كما �أنها باتت عام ًال ا�ستغله من
وتتقدم ب�صالح الإن�سان.
ي�سعى لإ�ضعافنا ،و�إ���ش��ع��ال الفتنة ب�ين �أبناء
�إن بناء الإن�سان الكويتي يف طليعة �أولوياتنا الوطن الواحد.
ل��ي��ك��ون م���ؤه ً
�لا علمي ًا وع��م��ل��ي�� ًا ،مي��ل��ك ال��ك��ف��اءة وعليه ،ف�إننا ندعو من ه��ذا املنرب �إىل تكري�س
واملقدرة واخل�برة التي تتطلبها �أ�سواق العمل االنتماء للوطن ،و�أن ن��ن���أى ب�أنف�سنا ع��ن �أي��ة

ممار�سات ي�شوبها النف�س الطائفي ،و�أن نكر�س
�أي�ض ًا روح املجتمع الواحد املتما�سك ،والذي
يعطي امل�ساحة لكل �أط��ي��اف��ه دون تفرقة �أو
اق�صاء.
اجلل�سة االفتتاحية للدورة  13مل�ؤمتر القمة
الإ�سالمي مبدينة �إ�سطنبول � 14 -أبريل
2016

أول زعيم عربي تكرمه
األمم المتحدة وتمنحه
لقب “قائد اإلنسانية”

عام 2014

حمددة لف�ض النزاعات مبا ت�شمله من �ضماناتِ
تكف ُل التزامنا التام بالنظام الأ�سا�سي ،وت�أكيد
التعاون اخلليجي
م�ضى على م�سرية عملنا اخلليجي امل�شرتك ما احرتامنا لبع�ضنا البع�ض ،وترتقي بها �إىل
َ
َ
م�ستوى ُيكننا من مواجه ِة التحديات الإقليمية
ُيقارب الأربعة عقود حققنا خاللها العديد من
والدولية.
الإجنازات ،ولكن الطريقَ ال زال طوي ًال لتحقيق
اجلل�سة االفتتاحية ل��ل��دورة  38للمجل�س
املزيد من الإجنازات التي ُتقق �آما َل وتطلعات
الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية
�شُ عوبنا ،فنحن َم��دع��وون �إىل التفكري اجلدي
 5دي�سمرب 2017
للبحث يف الآليات التي ُتقق �أهدافنا ،والأطر
مكافحة الإرهاب
الأك�ثر �شُ مولي ًة ،والتي من خاللها �سنتمكن
من املزيد من التما�سك والرتابط بني �شعوبنا� ،إننا يف الوقت الذي نقدر فيه ما يقوم به حتالفنا
فَلنع َمل على تَكليف جل��ن�� ٍة تَعم ُل على تعديل يف مواجهة الإره���اب ،فال زلنا مطالبني ببذل
النظام الأ�سا�سي لهذا الكيان ،ي�ضمن لنا �آلية املزيد من اجلهد والتعاون للق�ضاء على داع�ش

باعتباره �أولوية م�ستحقة ،لينعم العامل بالأمن
وال�����س�لام ...وي���أت��ي م��ا حتقق ل��دول التحالف
وال��ق��وات العراقية بقيادة ال��والي��ات املتحدة
لتحرير املو�صل ومدينة الرقة جت�سيد ًا لذلك
التعاون والتن�سيق.
ون�ؤكد يف هذا ال�سياق �أن الق�ضاء على تنظيم
داع�������ش و�أف����ك����اره و���س��ي��ـ��ـ��ـ��ا���س��ات��ه يف املنطقــة
ي�����س��ت��وج��ب ا���س��ت��م��رار امل��ج��ـ��ـ��ـ��ـ��اب��ه��ة ال��دول��ي��ة
اجلمــــاعية ،والق�ضاء على البيئة االقت�صادية
واالجتماعية التي تغذيه ،ول��ن ي���أت��ي ذل��ك �إال
بتوفري التنمية امل�ستدامة وحت�سني العدالة
االجتماعية.
�إننا نتطلع مع بدء هذه احلقبة اجلديدة للعمل
مع ًا لتعزيز �رشاكتنــــا اال�سرتاتيجية بجميع
�أبعــادها ،لنتمكن مع ًا من مواجهة التحديات
التي حتيط مبنطقتنا وعاملنا.
افتتاح �أعمال القمة اخلليجية الأمريكية يف
الريا�ض  21 -مايو 2017
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منشآت
نفطية
 19محطة وقود جديدة

نقلة عصرية!
يف �إطار التو�سع العمراين الذي �شهدته وما زالت ت�شهده البالد ،وال�سيما
يف املناطق ال�شمالية واجلنوبية ،مع بناء مدينة �صباح الأحمد ومدينة يف
الوفرة جنوباً ،وجابر الأحمد و�سعد العبداهلل ،و�شمال غرب ال�صليبيخات
ومزارع العبديل يف ال�شمال ،وقعت «البرتول الوطنية» عقدين لبناء 19
حمطة تعبئة وقود جديدة ،بهدف تلبية االحتياجات املتزايدة ل�سكان هذه
املناطق ،ولتخفيف ال�ضغط عن حمطات الوقود ب�شكل عام ،وي�أتي هذا يف
�إطار خطة لبناء  100حمطة يف خمتلف مناطق الكويت خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.
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الشركة َّ
وقعت عقدين
لبناء  19محطة تعبئة

وقود جديدة في شمال
وجنوب البالد

ت�سعى ال�رشكة من خالل بناء حمطات التعبئة اجلديدة �إىل تلبية احتياجات اجلمهور
 10و9

العقد الأول كان مع �رشكة املجموعة امل�شرتكة
ل��ل��م��ق��اوالت ل��ب��ن��اء  10حم���ط���ات م���وزع���ة على
منطقتني يف جنوب الكويت هما «�صباح الأحمد»،
و«الوفرة» ،يف حني كان العقد الثاين مع �رشكة
خالد علي اخلرايف و�إخوانه للإن�شاءات واملقاوالت
لبناء  9حمطات جديدة يف مناطق �شمال الكويت.
ج��رى توقيع العقدين يف مقر ال�رشكة مبدينة
الأحمدي ،ووقعه عن «البرتول الوطنية» الرئي�س
التنفيذي حممد غ��ازي امل��ط�يري ،فيما وق��ع عن
جانب «املجموعة امل�شرتكة» نائب رئي�س جمل�س
الإدارة رعد العبداهلل.
ووق��ع العقد الثاين نيابة عن ال�رشكة الرئي�س
التنفيذي بالوكالة فهد ال��دي��ح��اين ،فيما وقعه
عن �رشكة اخل��رايف رئي�س جمل�س الإدارة وليد
اخل�����رايف ،وح����ضر امل��ن��ا���س��ب��ت�ين م�����س���ؤول��ون يف
ال�رشكات الثالث املوقعة.
�أهمية كربى
�شدد املطريي على �أهمية �إجناز هذين العقدين
بالوقت امل��ح��دد ،ملا للأمر من �أهمية ك�برى يف
تو�سيع نطاق اخلدمات املقدمة لعمالء ال�رشكة،
المطيري :توسيع نطاق

الخدمات المقدمة

للجمهور تجاوب ًا مع
التوسع العمراني

جت��اوب�� ًا م��ع ال��ت��و���س��ع ال��ع��م��راين يف ال��ك��وي��ت ،وح�سا�سية هذه املحطات ،كونها توفر حلو ًال
ال�سيما يف املناطق ال�سكنية اجل��دي��دة ،والتي متعددة ملا تعانيه حمطات التعبئة ،خ�صو�ص ًا
االزدحام ،ونق�ص اخلدمات الإ�ضافية.
�أ�صبحت م�أهولة بال�سكان.
و�أ����ش���ار �إىل �أن امل��ح��ط��ات اجل���دي���دة �ستبنى
طاقة �شم�سية
بت�صميم م�ستقبلي ،وبطابع ع�رصي يعك�س من جانبه� ،أ�شار نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
الوجه احل�ضاري لل�رشكة ،ومي ّكنها من تقدمي ميناء الأحمدي فهد الديحاين� ،إىل �أن املحطات
خدمات متكاملة ومتنوعة للجمهور.
اجلديدة ت�ضاهي �أف�ضل املحطات يف العامل ،من
و�أثنى املطريي على ال�سمعة الطيبة التي تتمتع حيث ت�صميمها الهند�سي ،وا�ستخدامها �أحدث
بها كل من �رشكة املجموعة امل�شرتكة للمقاوالت التقنيات املتطورة يف تقدمي خدمات �إ�ضافية،
و�رشكة علي اخلرايف للمقاوالتّ ،
وعب عن ثقته مثل �إ�صالح وغ�سيل ال�سيارات �آلي ًا ،و�أجهزة
ب�أن هذه ال�سمعة �ستنعك�س �إيجابي ًا على تنفيذ البيع الآلية ،وبيع قطع الغيار و�أدوات الزينة
العقدين بال�رسعة املطلوبة ،مع تطبيق �إجراءات وتوفر �سوق جتارية ،منوه ًا �إىل �أن كل حمطة
الأمن وال�سالمة ملنع وقوع �أي حادث.
�ست�ضم م�سجد ًا ومكاتب �إدارية و«كافترييا».
وتتميز املحطات بوجود معدات حديثة ومولدات
امل َّرة الأوىل
يف هذا الإط��ار� ،أو�ضح نائب الرئي�س التنفيذي كهرباء و�أجهزة قيا�س �أوتوماتيكية ،كما ت�ستخدم
لعمليات تزويد الوقود جمال اللوغاين �أنه «قد مت ن��ظ��م�� ًا م��ت��ط��ورة ال���س�ترج��اع الأب���خ���رة وك�شف
االتفاق مع بلدية الكويت على حتديد وتخ�صي�ص الت�رسبات وغريها .مما يحقق هدفني يف �آن مع ًا،
املحافظة على البيئة ،وحتقيق مردود اقت�صادي
الأماكن التي �سيتم بناء املحطات الــ  19اجلديدة
لل�رشكة ،كما �سيتم ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
فيها ،وهذه الدفعة ت�شكل جزء ًا من خطة طموحة
لإمداد املحطات بالطاقة الكهربائية البديلة ،وهو
لبناء  100حمطة جديدة على م��دى ال�سنوات
الأمر الذي ينطلق من حر�ص «البرتول الوطنية»
اخل��م�����س ال��ق��ادم��ة يف خمتلف �أرج����اء ال��ك��وي��ت،
جتاوب ًا مع التو�سع ال�سكاين والبنية التحتية من
طرق و�شوارع ومدن �سكنية جديدة».
محطات تعبئة وقود
و�أ�ضاف �أن بناء هذه املحطات ي�ساهم يف احلد
من االزدحام يف حمطات التعبئة ،منوه ًا �إىل �أن
بتصاميم عصرية
هذه هي امل��رة الأوىل التي تبني فيها ال�رشكة
متطورة تضاهي أهم
مثل هذا العدد الكبري من املحطات دفعة واحدة
المحطات العالمية
وخ�لال ف�ترة ق�صرية .وذل��ك يعود �إىل �أهمية
11

املحطات اجلديدة �ست�ساهم يف احلد من االزدحام يف املحطات القائمة

تنفيذ العقدين مع
تطبيق إجراءات األمن
والسالمة لمنع
وقوع أي حادث

على االهتمام باجلوانب البيئية.
مدة التنفيذ
تبلغ مدة تنفيذ العقد الأول  330يوم ًا ،بقيمة
�إجمالية تبلغ  15.47مليون دي��ن��ار كويتي،
و�سيتم بناء املحطات الـ  10اجلديدة يف �إطار
ه��ذا العقد يف امل��دن ال�سكنية اجل��دي��دة جنوب
الكويت ،وهي �صباح الأحمد والوفرة.
يف حني تبلغ مدة العقد الثاين  365يوم ًا وقيمته
الإجمالية  14.45مليون دينار كويتي ،حيث
�ستبنى  9حمطات جديدة يف �شمال الكويت،
مبناطق «ج��اب��ر الأح��م��د» و«م����زارع العبديل»
و«�شمال غرب ال�صليبيخات» و«�سعد العبداهلل».
التزام باملوا�صفات
نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف �رشكة املجموعة
عب يف هذا
امل�شرتكة للمقاوالت رعد العبداهلل َّ
12
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اللوغاني :أول مرة

تبني فيها الشركة هذا
العدد من المحطات
دفعة واحدة

ال�صدد عن �رسوره بالتوقيع على هذا العقد مع
«البرتول الوطنية» ،م�شري ًا �إىل �أنه �سي�ساهم يف
توفري خدمات التزود بالوقود لل�سكان باملناطق
املحددة لبناء هذه املحطات ،و�أك��د �أن �رشكته
تتمتع بخربة وا�سعة لإمت��ام بناء املحطات يف
املدة املحددة طبق ًا للموا�صفات املطلوبة من قبل
�رشكة البرتول الوطنية.
رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة «اخل�����رايف ل��ل��م��ق��اوالت
واالن�شاءات» وليد اخلرايف من جانبه� ،أو�ضح
�أن �رشكته �ست�ضع كامل خربتها لإجن��از هذه
املحطات خ�لال الفرتة املحددة �إمي��ان�� ًا ب�أهمية
ت��ق��دمي اخل��دم��ات للمناطق اجل��دي��دة يف �أ��سرع
وقت ممكن ،ووجه ال�شكر لــ «البرتول الوطنية»
على الثقة املمنوحة ل�رشكته للم�ساهمة يف �إن�شاء
هذه املحطات املتميزة بت�صاميمها وخدماتها
احل�ضارية.

الديحاني :استخدام

الطاقة الشمسية إلمداد
المحطات بالطاقة
الكهربائية البديلة

 Circleالربيطانية
�أو���ض��ح��ت مهند�سة تن�سيق امل�����ش��اري��ع يف
الت�سويق املحلي رب��ا ال�صالح� ،أن �رشكة
 Circleالربيطانية هي التي و�ضعت الفكرة
الأ�سا�سية فيما يخ�ص ال�شكل اخلارجي لهذه
املحطات ،فيما قام املكتب العربي للدرا�سات
ال��ه��ن��د���س��ي��ة ( )Paceب��ت��ن��ف��ي��ذ الت�صميم
الهند�سي الفني للمحطات اجلديدة.
و�أ����ض���اف���ت ال�����ص��ال��ح �أن ه����ذه امل��ح��ط��ات
بت�صاميمها الع�رصية �ستحقق للت�سويق
املحلي قفزة نوعية يف االرت��ق��اء باخلدمات
املقدمة للزبائن كم ًا ونوع ًا يف اخلدمات غري
البرتولية ،م�ضيفة �أن ل��دى ال�رشكة خطة
لتعميم الت�صميم اجلديد على بقية املحطات
القدمية تدريجي ًا.

تطوير

تقودها « مجموعة التصنيع األمثل »

برامج تحسين الربحية

تعكف دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل على درا�سة
�سبل التح�سني امل�ستمر للأداء ،وحتديد املجاالت
التي ميكن �أن ت�ساهم يف زيادة كفاءة الوحدات،
وبالتايل تعظيم العائد على الأع��م��ال ،وم��ن هنا
ج��اء تطبيق برنامج «فر�ص حت�سني الربحية»
على م�ستوى جميع مرافق ال�شركة ،وذلك ل�ضمان
حتقيق اال�ستغالل الأمثل للإمكانيات املتاحة ،لرفع
الإنتاجية ،وتقليل التكلفة ،وبالتايل تعظيم ربحية
«البرتول الوطنية» ككل.
ويف �سبيل حتقيق ذلك يقوم فريق تطوير الت�صنيع
بالتعاون مع ف��رق امل�صايف بدائرتي العمليات
واخلدمات الفنية ب�إدارة �سل�سلة التزويد ،من خالل
التخطيط واجلدولة ،والتح�سني امل�ستمر للأداء
املتكامل ،با�ستخدام �أف�ضل املمار�سات ال�صناعية
والتكنولوجيا املتاحة.

تحسين مستمر لألداء
وتحديد للمجاالت
التي يمكن أن تساهم
في زيادة الكفاءة
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ي�ؤكد الغوا�ص �أن ور�ش العمل ت�ساعد على حت�سني الربحية

الغواص :لتعظيم أرباحها

بدأت الشركة عام 1997
تنفيذ برنامج تحسين
ربحية مصافيها

الربط بالوقود البيئي
م��دي��ر دائ���رة جمموعة الت�صنيع الأم��ث��ل وليد
الغوا�ص ي�شري �إىل �أن هناك ور���ش عمل تعقد
ب�شكل دوري ب��ال��ت��ع��اون م��ا ب�ين ف��رق امل�صايف
املعنية بتطبيق الربنامج ،وفريق دائرة الت�صنيع
الأمثل ،لبحث الفر�ص اجلديدة املتاحة لتح�سني
الربحية ،م��ن��وه�� ًا �إىل �أن ور����ش العمل ق�سمت
ه��ذه ال��ف��ر���ص �إىل ف��ئ��ات ،ومت ربطها مب�رشوع
الوقود البيئي ،منها ما ميكن �إجنازه قبل �إنهاء
امل����شروع ،وبع�ضها م��ع ب��دء تنفيذ امل����شروع.
و�أو���ض��ح الغوا�ص �أن��ه لتحقيق �أك�بر ا�ستفادة
ممكنة ارت�أت �إدارة ال�رشكة التعاقد مع م�ست�شار
خ��ارج��ي متخ�ص�ص للقيام بت�صنيف وتقييم
الفر�ص املتاحة ،والتي انتهت �إليها املناق�شات
وال��ب��ح��وث ال��ت��ي جت��ري يف ور����ش العمل ،وذل��ك
وفق ًا ملجموعة من املعايري منها �رسعة الإجناز،
و�إم��ك��ان��ي��ة التنفيذ بتكلفة تتنا�سب م��ع العائد
منها ،م�شري ًا �إىل �أنه مت االتفاق على اختيار 40
فر�صة لتح�سني ربحية امل�صايف ،يجري العمل
14
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بدر احلربي

على تنفيذها بالتعاون مع فرق امل�صايف بدائرتي
العمليات واخلدمات الفنية.
وي��و���ض��ح ال��غ��وا���ص �أن���ه م��ن خ�ل�ال تطبيق
ال�برن��ام��ج على م��دى ال�سنوات املا�ضية مت
ا�ستغالل العديد من ه��ذه الفر�ص ،حيث مت
�إجناز  11فر�صة يف ال�سنة املالية 2018/2017
تقرتب قيمة الأرب��اح املحققة منها من 37.3
مليون دوالر �أمريكي ،و 4فر�ص مت تنفيذها
يف ال�سنة املالية احلالية  2018/2017ب�أرباح
حمققة  16.94مليون دوالر �أمريكي حتى
نهاية �شهر �أكتوبر  .2017وج��اري العمل
على تنفيذ باقي الـ  40فر�صة ،وذلك نتيجة
ل��ل��ت��ع��اون امل��ث��م��ر وال��ب��ن��اء ب�ين امل��ع��ن��ي�ين من
امل�صايف بدائرتي العمليات واخلدمات الفنية
وفريق دائرة الت�صنيع الأمثل.
برنامج حت�سني الربحية
يف �إط����ار حتقيق ه���دف تعظيم �أرب����اح �رشكة
ال��ب�ترول الوطنية الكويتية وحت�سني �أدائ��ه��ا،
ب���د�أت ال�رشكة يف ع��ام  1997بتنفيذ برنامج
حت�����س�ين رب��ح��ي��ة م�����ص��ايف ال����شرك��ة م��ن خ�لال
ع��م��ل ال��درا���س��ات الفنية ال�ل�ازم���ة ،وال��ت��ع��رف
على ال��ف��ر���ص وتنفيذها يف م�صايف ال�رشكة.
و�إح�����دى اخل���ط���وات الرئي�سية لتحقيق ه��ذا
الهدف تتمثل يف تبني ثقافة الربح عرب م�صايف
ال�رشكة .وبناء على ذلك ،قامت ال�رشكة مبنح

عقدنا ورش عمل تم
التعرف عبرها على

أكثر من  700فرصة

لتحسين الربحية

عقد ا�ست�شارات ل�رشكة

(KBC Advanced

 )Technologies, Incالربيطانية للقيام
باملهمة املطلوبة وهي �رشكة رائدة يف هذ املجال،
وبا�رشت �رشكة  KBCبتنفيذ هذا الربنامج من
نهاية عام � 1997إىل �أوائل عام .2005
وقد �أجنز اال�ست�شاري مهمته على ثالث مراحل
هي:
املرحلة الأوىل :حتديد وتقييم فر�ص حت�سني
الربحية.
املرحلة الثانية :خدمات التنفيذ لهذه الفر�ص.
املرحلة الثالثة :مرحلة تنفيذ الفر�ص مع تقدمي
اخلدمات الفنية الالزمة لها.
ويف املرحلة الثالثة مت ت�شكيل فريق التح�سني
الأمثل على املدى الق�صري (وال��ذي ميثل دائرة
جمموعة الت�صنيع الأمثل حال ًيا) ،وفريق تنفيذ
برنامج حت�سني الربحية ،وي�ضم �أع�ضاء من
م�صايف ال�رشكة ،وجمموعة الت�صنيع الأمثل،
وقد مت و�ضع مهام وم�س�ؤوليات لكل ع�ضو فيها.

عمر الر�شيدي

�أحمد الرتكيت

مراقبة الفر�ص
وي�ضيف رئي�س فريق تطوير الت�صنيع بدر
احلربي �أن هذا الربنامج يعد �أح��د مهام عمل
ق�����س��م ت��ط��وي��ر ال��ت�����ص��ن��ي��ع ،ح��ي��ث ي��رت��ب��ط ه��ذا
الربنامج باملهام اخلا�صة بتقييم وحتليل وتنفيذ
وم��راق��ب��ة ال��ف��ر���ص م��ن خ�ل�ال تطبيق �أف�ضل
املمار�سات مثل:
• •التن�سيق الفعال لهذا الربنامج مع اتباع
املعايري والأ�ساليب املنهجية املتفق عليها.
• •حتديد الفر�ص وح�سن ا�ستغاللها.
• •�أر�شفة التحاليل والتقارير يف كل مرحلة من
مهام الربنامج.
• •املراقبة امل�ستمرة والإبالغ عن حالة تنفيذ
التطبيقات امل�ستخدمة
فر�ص حت�سني الربحية.
ومن جهته يو�ضح مهند�س تطوير الت�صنيع عمر
• •�إجراء الدرا�سات الفنية اخلا�صة باجلدوى الر�شيدي �أن التطبيقات امل�ستخدمة يف برنامج
االقت�صادية لأفكار فر�ص حت�سني الربحية .حت�سني الربحية تتلخ�ص بالآتي:
• •م��ت��ت��ب��ع الأرب������اح (:)Profit Tracker
اتخاذ القرار بشأن
هو عبارة عن �أداة �أو تطبيق يف  excelمت
و�ضعه م��ن قبل اخلبري اال�ست�شاري لكل
الفرص الحالية يعد
م�صفاة على حده ،كجزء من مرحلة خدمات
من التحديات التي
التنفيذ ،ي�ستخدم من قبل املن�سقني ،حل�ساب
الأرباح ومراقبة �أداء الفر�ص املنفذة.
واجهت القائمين
• •ب���رن���ام���ج �أف�����ك�����ار واق���ت��راح������ات حت�����س�ين
على البرنامج
ال���رب���ح���ي���ة (Centralized Ideas
مهام القائمني على الربنامج
 االجتماع ب�شكل دوري مع من�سقي حت�سنيالربحية يف م�صايف ال�رشكة لعر�ض وتقييم الأفكار
اجلديدة املتعلقة بالربنامج ،واجلاري تنفيذها،
والتي مت تنفيذها ،ومتابعة الإجراءات املتفق عليها.
 مراقبة �أداء الفر�ص املنفذة وح�ساب �أرباحهاب�شكل �شهري ،وربع �سنوي ،و�سنوي ،لتقدمي
تقاريرها للإدارة العليا.
 حتديد فر�ص جديدة تخ�ص م�صايف ال�رشكةب�شكل متكامل.
 التعاون مع من�سقي م�صايف ال�رشكة ل�ضمانتنفيذ الفر�ص املتكاملة مع ما اتفق عليه.
 -و�ضع خطط لتنفيذ الفر�ص التي مت قبولها.

:)Repository Application – CIRA
هو تطبيق على �شبكة الإنرتانت لدعم برنامج
حت�سني الربحية ي�ستخدم لت�سجيل الأفكار
اخلا�صة بتعظيم �أرب��اح ال�رشكة ،وت�سهيل
متابعتها عرب مراحلها املختلفة عن طريق
ال�برن��ام��ج ع ً
��و���ض��ا ع��ن ا�ستخدام الأوراق.
وق���د مت اع��ت��م��اد امل��وا���ص��ف��ات وال��وظ��ائ��ف
امل���ط���ل���وب���ة ل���ل�ب�رن���ام���ج م����ن ق���ب���ل جم��م��وع��ة
الت�صنيع الأم��ث��ل – ق�سم تطوير الت�صنيع
وممثلي الربنامج يف م�صايف ال�رشكة .وقد
قامت املجموعة بالتن�سيق مع دائ��رة تقنية
املعلومات بت�صميم ه��ذا الربنامج داخلي ًا.
ومبا �أن من �أهم �أهداف هذا الربنامج زيادة
رب��ح��ي��ة ال����شرك��ة ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ع��رف على
الفر�ص اجلديدة املربحة يف خمتلف جماالت
الت�شغيل على م�ستوى م�صايف ال�رشكة،
ف����إن ب��رن��ام��ج �أف��ك��ار واق�ت�راح���ات حت�سني
تفعيل األعمال
المناطة بالبرنامج
الحالي واالرتقاء به
إلى أفضل الممارسات
في الصناعة
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مت ربط الفر�ص مب�رشوع الوقود البيئي بحيث يتم تنفيذ بع�ضها قبل �إجنازامل�رشوع والبع�ض الآخر بعد ت�شغيله

الأرب���اح» اخلا�ص بال�رشكة ،وال��ذي يهدف
الربحية �سي�سمح للم�ستخدمني بت�سجيل
الدراسة الفنية الخاصة
حلل الق�ضايا واملعوقات املذكورة ،وتطبيق
ك��اف��ة الأف���ك���ار امل��رب��ح��ة �أوت��وم��ات��ي��ك��ي�� ًا .مع
بالجدوى االقتصادية
ال�شفافية للم�ستخدمني يف عملية ح�ساب
العلم ب���أن ق�سم تطوير الت�صنيع مبجموعة
قائمة
إلى
خلصت
الأرباح وتب�سيط تطبيق «متتبع الأرباح».
الت�صنيع الأمثل وممثلي الربنامج يتولون
• •عقد ور���ش عمل داخلية خا�صة بربنامج
عملية تقييم ه��ذه الأف��ك��ار بعد ت�سجيلها.
تحتوي على  40فرصة
حت�سني الربحية :بعد م��راج��ع��ة �سري عمل
وم��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن الأف��ك��ار املتعلقة
بالربنامج مثل :حت�سني الربحية – توفري  -نق�ص يف طرح �أفكار واقرتاحات للفر�ص التي
الربنامج ،ر�أت الإدارة �رضورة طرح وحتديد
ال���ط���اق���ة – خ��ف�����ض ال��ت��ك��ال��ي��ف – ت��ط��وي��ر تزيد من �أرباح ال�رشكة.
فر�ص جديدة لتح�سني �أرب��اح ال�رشكة ،وبنا ًء
الإنتاجية ،هي التي �سوف ي�سمح بت�سجيلها  -مراقبة الفر�ص املنفذة من قبل ملدة طويلة دون
على ذلك ،مت عقد �أربع ور�ش عمل داخلية منها
يف ب��رن��ام��ج �أف���ك���ار واق��ت�راح����ات حت�سني التغيري يف منهجية املراقبة.
ثالث يف امل�صايف ،والرابعة يف دائ��رة جمموعة
ال��رب��ح��ي��ة ،وب��ذل��ك ف�����إن �أي �أف���ك���ار تتعلق  -املعوقات اخلا�صة بتطبيق «متتبع الأرب��اح»
الت�صنيع الأمثل ،حيث �شارك يف هذه الور�ش
بال�صحة وال�سالمة والبيئة ،ال�صيانة �أو �أي التي طرحته ال�رشكة اال�ست�شارية.
عدد كبري من موظفي دوائر امل�صايف ،وجمموعة
�أفكار �أخ��رى غري خا�صة بالربحية لن يتم وي�ضيف �أن���ه م��ن منطلق ت�سهيل ح��ل امل�شاكل
الت�صنيع الأمثل ،ودائ��رة التخطيط ال�شامل،
واملعوقات التي ت�ؤثر �سلب ًا على �أهداف الربنامج،
وم����شروع ال��وق��ود البيئي.وا�ستهدفت هذه
قبولها ولن تدرج يف الربنامج.
• •ت�ستخدم ال�رشكة نظام ال�برجم��ة اخلطية فقد بذلت جمموعة الت�صنيع الأمثل – ق�سم تطوير
الور�ش حتديد الفر�ص املثلى لتح�سني ربحية
( Process Industry Modellingالت�صنيع وممثلي ال�برن��ام��ج مب�صايف ال�رشكة
ال�رشكة ،و�إجراء عملية الع�صف الذهني جللب
 )System – PIMSللت�شغيل والإن��ت��اج جهود ًا لتن�شيط هذا الربنامج ،ومن هذه اجلهود:
الأف��ك��ار ،وط���رح امل��ق�ترح��ات القابلة للتطبيق
• •تطوير تطبيق «متتبع الأرب��اح» خا�ص
لتوظيفها من خالل خطة عمل يتبناها اجلميع
الأمثل للم�صايف ،و�إجراء الدرا�سات الفنية
بال�شركة :م��ن��ذ ب��داي��ة ا���س��ت��خ��دام ممثلي
من �أج��ل الو�صول �إىل الهدف املن�شود ،وهو
اخل��ا���ص��ة ب��اجل��دوى االق��ت�����ص��ادي��ة لأف��ك��ار
برنامج حت�سني الربحية ل��ه��ذا الربنامج،
زيادة التكامل بني م�صايف ال�رشكة ،مما ي�ؤدي يف
فر�ص حت�سني الربحية على �سبيل املثال.
مت حتديد بع�ض املعوقات اخلا�صة بتطبيق
النهاية �إىل زيادة �أرباح ال�رشكة .ومن خمرجات
حتديات
«متتبع الأرب��اح» مثل :التعقيد يف العمليات
هذه الور�ش فقد مت التعرف على �أكرث من 700
وي�شري ال��ر���ش��ي��دي �إىل �أن م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي
احل�سابية ،واال���س��ت��خ��دام املكثف لوحدات
فر�صة لتح�سني الربحية يف م�صايف ال�رشكة.
واجهت الربنامج وممثليه ،والتي يعترب البع�ض
املاكرو ،وعدم توفر تقارير دوري��ة ،ونق�ص
وق��د مت ت�صنيف ه��ذه الفر�ص م��ن خ�لال عدة
منها من املعوقات التي قد ت�ؤثر �سلب ًا على �أهدافه:
يف العمل الفني من قبل اخلبري اال�ست�شاري
فئات ح�سب التكلفة وه��ي :من غري ا�ستثمار
 القيود اخلا�صة بالقوى العاملة بالربنامج.حلل املعوقات ذات ال�صلة وتطلبها تكاليف
– ا�ستثمار حمدود (�أق��ل من � 100ألف دينار
 اتخاذ القرار ب�ش�أن الفر�ص احلالية.مرتفعة لتطوير الربنامج .وعليه ،فقد قام
كويتي)  -ا�ستثمار �ضخم (�أكرث من � 100ألف
ق�سم تطوير الت�صنيع بتطوير تطبيق «متتبع
 تنفيذ الفر�ص املحددة.دينار كويتي).
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التعامل مع فر�ص الربحية املتاحة من �ش�أنه تعزيز كفاءة و�إمكانيات ال�رشكة

• •�إع��ادة تفعيل برنامج حت�سني الربحية:
بعد مراجعة و�ضع الربنامج وتقييم الأفكار
ال���ت���ي مت ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ور����ش
العمل ،فقد قررت الإدارة العليا اال�ستعانة
با�ست�شاري خ��ارج��ي لإع����ادة تفعيله .وقد
مت ت��وق��ي��ع ع��ق��د ا���س��ت�����ش��ارات لإع����ادة تفعيل
الربنامج مع �رشكة (KBC Advanced
 ، )Technologies, Incوه�����ي م��ن
ال�رشكات الربيطانية الرائدة التي مت التعامل
معها يف ال�سابق لنف�س الغر�ض ،والهدف من
هذا العقد ونتائجه تختلف عن العقد ال�سابق.
�أف�ضل املمار�سات
وي�����ش�ير مهند�س �أول ت��ط��وي��ر الت�صنيع �أح��م��د
الرتكيت �إىل �أنه من بني الأهداف التي يجري العمل
على حتقيقها تفعيل الأع��م��ال املناطة بالربنامج
دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل
تت�ضمن الدائرة �أربعة �أق�سام هي:
• •ق�سم التخطيط واجلدولة :برئا�سة
�أحمد الفيلكاوي ،ويعمل الق�سم على
حتقيق التح�سني امل�ستمر لأداء م�صايف
ال�����ش�رك���ة ل��ت��ع��م��ل ك��م��ج��م��ع ت��ك��ري��ري
متكامل ،مع الأخذ بعني االعتبار القيود
اخلا�صة ب���أع��م��ال امل�صايف ومتطلبات
ال��ت�����س��وي��ق ال��ت��ي و���ض��ع��ت��ه��ا م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.

احل���ايل واالرت���ق���اء ب��ه �إىل �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات يف
ال�صناعة .فبعد عمل ال��درا���س��ة الفنية اخلا�صة
باجلدوى االقت�صادية جلميع الفر�ص (مبا يف ذلك
الأفكار التي مت حتديدها يف ور�ش العمل اخلا�صة
بربنامج حت�سني الربحية ال��ت��ي �أقيمت م�سبق ًا
داخ��ل ال�رشكة) ،فقد خل�صت ه��ذه الدرا�سة �إىل
ر�صد قائمة خمت�رصة حتتوي على  40فر�صة.
ويف ع��ام  ،2016/2017وبجهود ج��ب��ارة من
دائ��رت��ي العمليات واخل��دم��ات الفنية مب�صايف
ال�رشكة وكذلك دائ��رة التخطيط ال�شامل ،مت
تنفيذ  11فر�صة من الفر�ص املختارة ،منها
على �سبيل املثال:
 .1تقليل منتج زيت الوقود يف امل�صايف :ربحية
قدرها  15.3مليون دوالر �أمريكي حتى نهاية
مار�س .2017

�	.2إغالق وحدة �إنتاج الهيدروجني (وحدة-
 .3يف م�صفاة ميناء ع��ب��داهلل :ربحية قدرها
 5مليون دوالر �أم��ري��ك��ي حتى نهاية مار�س
.2017
• •جلنة تر�شيد التكاليف وزي��ادة الربحية:
نظرا لأهمية ه��ذه اللجنة ،فقد مت �إدراج
برنامج حت�سني الربحية حت��ت الفئة ب:
زيادة الربحية ،وتعترب من �ضمن املبادرات
املنظورة يف اللجنة.
وت���ب���ذل دائ�����رة جم��م��وع��ة ال��ت�����ص��ن��ي��ع الأم��ث��ل
ق�صارى جهدها بالتن�سيق مع دائرتي العمليات
واخل��دم��ات الفنية مب�صايف ال����شرك��ة ل�رسعة
تنفيذ الفر�ص املحددة ،وحتديد فر�ص جديدة،
وتوفري القوى العاملة ملتابعة الربنامج بال�شكل
املطلوب.

• •ق�سم تطوير الت�صنيع :برئا�سة بدر
احلربي ،وتتمثل مهام الق�سم يف مراقبة
الأداء وامل�ساهمة يف الت�شغيل والتنفيذ
الفعال ل�سل�سلة التزويد بال�رشكة.
• •ق�سم دعم التقنيات :برئا�سة �سوزان
ال�شمري ،ويعمل الق�سم على الت�أكد من
�أن من�صة التقنيات التي تدعم عمليات
�إدارة �سل�سلة التوريد وعمليات جمموعة
الت�صنيع الأم��ث��ل ،تتما�شى مع �أه��داف
العمل ،وت��ق��دم بطريقة ميكن االعتماد

عليها ،وتركز على التكلفة الأمثل ،مع
قيا�سات الأداء املحددة بو�ضوح لل�سماح
ب�إن�شاء دورة التح�سني امل�ستمر.
• •ق�سم �أبحاث ال�سوق :برئا�سة نائلة
باقر ،وتتمثل مهامه بالأن�شطة املتعلقة
بفهم و�إدراك العر�ض والطلب يف ال�سوق،
وت��ن��ب���ؤ الأ���س��ع��ار ال���ذي مي��ك��ن ال�رشكة
م��ن حت�سني �أداء م�صافيها ،وت�شغيل
عملياتها ب�شكل �أكرث كفاءة يف بيئة متقلبة
للغاية يف �صناعة النفط والغاز الدولية.
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فعاليات
نستفيد منها ونتفادى سلبياتها

تجارب اآلخرين
ال تدخر «البرتول الوطنية» جهد ًا ،وال تفوت فر�صة لالرتقاء مب�ستويات
ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،واحلفاظ على �أمن العاملني و�سالمة م�صايف
ال�شركة ومن�ش�آتها احليوية ،ويف �سبيل حتقيق هذا الهدف ،تتم اال�ستفادة
من جتارب الآخرين و�أخطائهم لتجنب احلوادث امل�ؤ�سفة التي حت�صل يف
�أماكن عمل م�شابهة لطبيعة �أعمال �شركتنا ،والتي ترتتب عليها خ�سائر
يف الأرواح وال��ك��وادر الب�شرية� ،إ�ضافة �إىل اخل�سائر املادية وت�أخر يف
االلتزامات ،وعدم القدرة على تنفيذ عقود مربمة مع جهات حملية ودولية.

لوائح مطبقة
يف ه��ذا ال�سياق ،ق��دم ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي
للم�شاريع عبداهلل فهاد العجمي ،حما�رضة حول
ال��درو���س امل�ستفادة م��ن ح��ادث ح�صل يف البئر
 WJ0 WWLL S-788التابع لل�رشكة الكويتية
لنفط اخلليج ،ب��د�أه��ا با�ستعرا�ض �آل��ي��ة تطبيق
�رشوط ال�صحة وال�سالمة والأمن والبيئة املتبعة
يف ال�رشكة طبق ًا للوائح املعمول بها يف م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة.
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و�ش َّدد على ��ضرورة اال�ستفادة من درا�سة هذه
احل���وادث ،من خ�لال ن�رش الوعي بخطورة هذا
ال��ن��وع م��ن احل���وادث وتبعاتها امل�ؤ�سفة ،وذل��ك
بح�ضور الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي
ون����واب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ،وع���دد م��ن م���دراء
ال��دوائ��ر ور�ؤ���س��اء الفرق وموظفي ال�رشكة من
كافة املنا�صب الوظيفية.
وع���ر����ض ال��ع��ج��م��ي اجل������دول ال���زم���ن���ي ل��ت��ت��اب��ع
الأح��داث ونتائج التحقيق� ،إ�ضافة �إىل الأ�سباب

العجمي حاضر عن
الدروس المستفادة
من حادث بئر في
“نفط الخليج”

والتو�صيات ملنع ت��ك��رار ه��ذا احل���ادث امل�ؤ�سف
ال����ذي وق���ع يف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����ش�ترك��ة يف
الوفرة ،و�أدى �إىل وفاة عامل يف برج احلفر ب�سبب
التعر�ض لكربيتيد الهيدروجني .2
ملخ�ص احلادث
ويف �رسده للحادث وقف العجمي على عدد من
الأخطاء واخلطوات يف هذا احلادث وهي:
 تبني �أن عبوة ال��ه��واء يف (جهاز النجاة يفح���االت ال���ط���وارئ) لعامل ب��رج احل��ف��ر كانت

االلتزام با�شرتاطات الأمن وال�سالمة يحد من وقوع حوادث العمل

يجب التدقيق
المستمر في إجراءات
واشتراطات الصحة
والسالمة والبيئة

ممتلئة ،ومل ي��ت��م �سحب دب��و���س ف��ت��ح �صمام
ا�سطوانة الهواء ،الذي منع الهواء من التدفق
نحو القلن�سوة �أو غطاء الر�أ�س الواقي.
 مل يتم �إج��راء �إح�صاء لعدد العمال يف نقطةالتجمع وفق ًا خلطة اال�ستجابة للطوارئ.
 مل يتم التحقق م��ن خلو م��وق��ع احل��ف��ر منالعمال ،وما �إذا كان هناك من مفقود رغم �أن
عبوة الهواء يف �أحد �أجهزة التنف�س كانت فارغة.
 مل يتم �إج��راء التدريب ب�شكل منتظم لكافةال��ع��م��ال امل��ع��ن��ي�ين ح���ول ا���س��ت��خ��دام وفح�ص
و�صيانة (جهاز النجاة يف ح��االت الطوارئ)
والأجهزة الأخرى.
 مل يتم �إج����راء ت��دري��ب��ات ح��ول اال�ستجابةللطوارئ اخلا�صة بكربيتيد الهيدروجني وفق ًا
للمعايري الوطنية املعتمدة.
التو�صيات
ن���وه العجمي �إىل ���ض�رورة االل���ت���زام بخطط
ال��ت��دري��ب اخل��ا���ص��ة ب��ال��ع��ام��ل�ين ومتابعتهم،
وال��ت��دق��ي��ق امل�ستمر يف الإج�����راءات املتبعة يف
جم��االت ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،و�إج��راء
ال��ت��دري��ب��ات ب�����ش��ك��ل م�ستمر ع��ل��ى احل����وادث
الوهمية يف كافة مواقع ومن�ش�آت ال�رشكة.
و�أ�شار �إىل �أن هذه التدريبات ت�ؤهل العاملني

يف «ال��ب�ترول الوطنية» للتعامل م��ع احل��االت
الطارئة مبهنية عالية ويف زمن قيا�سي ،مما يحد
من تفاقم �أي حوادث قد تقع يف مواقع العمل،
و���ش��دد يف ه��ذا ال�صدد على ��ض�رورة االل��ت��زام
بالنقاط التالية حرفي ًا:
• •ينبغي تعزيز عملية ال��زي��ارات امليدانية يف
املوقع لت�شمل مراقبة تدريبات اال�ستجابة
حل��االت الطوارئ ،والتحقق من الكفاءة،
وااللتزام بالإجراءات املعتمدة.
• •و�ضع وتنفيذ �أدوار و�سيا�سات وا�ضحة
ح����ول م�����س���ؤول��ي��ات ال���ق���ي���ادة وامل������دراء،
والإجن���ازات املتوقعة منهم ،وخ�صو�ص ًا
ملديري وم�رشيف اخلطوط الأوىل.
• •تعيني مفت�ش ومدرب بدوام كامل لعمليات
احلفر وال�صيانة.
• •ال��ت���أك��د م��ن ح�صول امل��ق��اول�ين على كافة
ال�شهادات املطلوبة يف جم��االت ال�سالمة
واملخاطر وتنفيذه لها.
املطريي :لدينا خربات مرتاكمة
الرئي�س التنفيذي �أ�شار يف ختام املحا�رضة
�إىل �أننا يف «البرتول الوطنية» لدينا خربات
م�تراك��م��ة ت���ؤه��ل��ن��ا لأن جن��ع��ل م���ن م��ع��دل
احل�����وادث ���ص��ف��ر ًا ،و���ش��دد ع��ل��ى ��ض�رورة
تطبيق قواعد ال�صحة وال�سالمة والبيئة،
م�ؤكد ًا �أن الإدارة العليا تنظر �إىل موظفي
ال�رشكة باعتبارهم �أ�صو ًال ثابتة ،وعلى �أنهم
�أ���س��ا���س العملية الإنتاجية لتنفيذ اخلطط
اال�سرتاتيجية لل�رشكة.

المطيري :خبراتنا في
“البترول الوطنية”

تؤهلنا لجعل معدل
الحوادث صفراً

• •�ضمان اال�ستعداد لال�ستجابة للطوارئ
ولإج��راءات التدريب خ�صو�ص ًا للمقاولني
الذين حتتوي مهاهم على ن�سبة عالية من
املخاطر.
•
•
•
•

•
•

املخطط الزمني للأحداث
•كان فريق ال�رشكة الوطنية للحفر واخلدمات
الذي ي�ضم  12ع�ضو ًا يف مهمة �إمتام بع�ض
متطلبات (البئر .)S-788
•ب���دء ���س��م��اع ���ص��وت الإن�����ذار ح���ول كربيتيد
الهيدروجني يف �أحد اخلزانات.
•كان عامل رافعة يعمل على حفار بارتفاع 50
قدم ًا ،وق��د و�ضع (جهاز النجاة يف حاالت
الطوارئ) ونزل على ال�سلم.
•حترك ع�ضو من الطاقم �إىل العامل امل�صاب،
وكان العامل ال يزال مرتدي ًا جهاز النجاة
يف ح���االت ال��ط��وارئ ،وك��ذل��ك القلن�سوة،
حيث قام ب�إزالة اجلهاز والقلن�سوة وبد�أ
عملية الإنعا�ش القلبي الرئوي.
•�أبلغ �سائق �شاحنة الطاقم ب���أن رج ً�لا يبدو
نائم ًا على برج احلفر.
•عندها ك�شف الطبيب ع��ن وف��اة عامل برج
احلفر.
19

مشاريع
منهجية مطلوبة في المشاريع

ُّ
التحكم
أدوات
جناح �أي م�شروع يتوقف على ح�سن درا�سته قبل التنفيذ،
وجدية �إدارته �أثناء وبعد مراحل التنفيذ ،وهو الأمر الذي قد
يوفر على ال�شركات الوقوع يف منازعات �أو التعر�ض ل�شكاوى
رمبا كلفتها الكثري ،كنتيجة للت�أخري� ،أو عدم تقديرها الدقيق
للوقت �أو التكلفة�« .أدوات التحكم يف �إدارة امل�شاريع» هي
املفتاح الذهبي لأي �شركة ترغب يف احلد من املطالبات� ،أو على
الأقل تقلي�صها لأدنى م�ستوى ممكن.
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لقطة جماعية للم�شاركني يف حما�رضة منهجية �أدوات التحكم

ثالثة �أجزاء
ب��رع��اي��ة ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للم�شاريع
عبداهلل فهاد العجمي ،وبح�ضور م��دراء دوائ��ر
امل�����ش��اري��ع ور�ؤ����س���اء ال���ف���رق ،ن��ظ��م م��رك��ز متيز
«�إدارة امل�شاريع» ،حما�رضة بعنوان «منهجية
�أدوات التحكم يف �إدارة امل�شاريع وت�أثريها على
املطالبات».
�أقيمت املحا�رضة يف خيمة امل�شاريع ،وافتتحها
رئي�س املركز �أنور حيات مو�ضح ًا �أنها املحا�رضة
اخلام�سة يف �سل�سلة حما�رضات �شهرية ينظمها
امل���رك���ز ،ب��ه��دف ت���ب���ادل اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب،
وتثقيف مهند�سي ال�رشكة.
قدم املحا�رضة م�ست�شار �إدارة امل�شاريع جمال
النمريي ،الذي حتدث عن ت�أثري طرق التحكم يف
�إدارة امل�شاريع على املطالبات الإن�شائية الزمنية
وامل��ال��ي��ة ،مقدم ًا �أمثلة عملية على ه��ذا الت�أثري،
كما �رشح الطرق امل�ستخدمة يف متابعة الإدارة،
والتحكم يف تنفيذ الأع��م��ال لتحقيق الأه���داف
محاضرة عن منهجية
أدوات التحكم في إدارة
المشاريع وتأثيرها
على المطالبات

املن�شودة.
وق�����س��م ال��ن��م�يري حم��ا��ضرت��ه �إىل ث�لاث��ة �أج���زاء
منهجية تناولت املو�ضوع بالتف�صيل ،حيث �رشح
يف اجلزء الأول مو�ضوع �إدارة امل�شاريع بحيثياته
و�أهم خطواته ،ثم انتقل يف اجلزء الثاين ل�شكاوى
الإن�شاءات وحماورها اخلم�سة ،كا�شف ًا يف اجلزء
الثالث عن �أدوات التحكم يف �إدارة الإن�شاءات
وت�أثريها على املطالبات.
�إدارة امل�شاريع
ً
وبد�أ النمريي بتعريف �إدارة امل�شاريع قائال �إنها
عبارة عن �أدوات خا�صة و�إجراءات يتبعها الفريق
لتنفيذ �سل�سلة من الأع��م��ال وامل��ه��ام واخلدمات
لتحقيق الأه���داف امل��رج��وة ،مق�سم ًا الإدارة اىل
ثالث مراحل �أ�سا�سية هي (التخطيط  -التنفيذ -
التحكم والرقابة).
ثم انتقل للحديث عن خماطر �إدارة امل�رشوع،
وال��ت��ي تنق�سم م��ا ب�ين خم��اط��ر �إدارة ال��ب��ن��اء،
وخماطر �إدارة الت�صميم� ،شارح ًا للح�ضور دور
�إدارة اجلودة و�إدارة العقود يف الرقابة على هذه
املخاطر و�إبقائها يف م�ستويات حتت ال�سيطرة.
و�أو����ض���ح ال��ن��م�يري ك��ي��ف ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م و�إدارة
امل�شاريع عرب بناء ت�صميم ملخطط مراحل العمل،
من �أجل جتنب التعر�ض لأي خماطر �أو �إخفاقات،

وحت��ق��ي��ق الأه������داف يف �إط�����ار ال���وق���ت امل��ن��ا���س��ب
واجل��ودة املطلوبة والتكلفة امل��ح��ددة ،علم ًا ب�أن
تنظيم مراحل العمل ي�أتي يف املقدمة ،ومن ثم يبنى
املخطط وفق �أولويات هذه املراحل.
ول��ب��ن��اء خمطط عمل م��ث��ايل ،يجب ات��ب��اع بع�ض
اخل��ط��وات ،وال��ت��ي ت��ب��د�أ بتجميع بيانات املهمة
املطلوبة وحتليلها للو�صول لأف�ضل الت�صاميم ،ثم
يتم درا�سة بدائل املخططات امل�صممة واالختيار
بينها ،وتطوير الت�صميم الذي مت اختياره ليخرج
املخطط يف النهاية يف �شكل ر�سم بياين نهائي،
ميكن االعتماد عليه يف حتديد مراحل العمل.
الهيكل التنظيمي
ولإدارة امل�رشوع ب�شكل فعال يجب و�ضع منوذج
للهيكل التنظيمي يف امل�رشوع ،ي�ضمن �صالحيات
كل م�ستوى �إداري ،ويحدد م�س�ؤوليات و�أعمال
كل فرد داخل امل�رشوع ،و�أعطى النمريي مثا ًال
على الهيكل التنظيمي يف ال�رشكة ،وكيف يبد�أ من

النميري:

أدوات وإجراءات يتبعها
الفريق لتنفيذ أعمال
ومهام تحقق أهدافه
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� 4أدوات ت�سهم الإدارة اجليدة لها يف جناح امل�رشوع خالل مرحلة الإن�شاء

الرئي�س التنفيذي ،ثم نائب الرئي�س التنفيذي،
فمدير الدائرة ،ومن بعده رئي�س الفريق ،لي�أتي
املهند�س الأول وم��ن معه من مهند�سني عاملني
باملوقع يف نهاية هذا الهيكل.
و�أو�ضح �أي�ضا �أن جناح �إدارة امل�رشوع يتطلب
تعاون ًا �إيجابي ًا بني كل م��ف��ردات الهيكل ،لدفع
امل����شروع نحو ال��ه��دف املخطط ل��ه م�سبق ًا ،كما
تتوقف على تعاون من �أ�سماهم «فريق الدعم»،
وهم كل العاملني بامل�رشوع من فنيني وميكانيكيني
وكهربائيني وحتى الإداريني وال�سكرتارية.
حاالت عملية
ث��م ق���ام ال��ن��م�يري ب����شرح ث�ل�اث ح���االت واقعية
مطبق ًا عليها كل ما �رشح ب�شكل عملي ،بداية من
ت�صميم خمطط العمل ،وترتيب مراحل التنفيذ
وفق الأهمية ،و�صو ًال �إىل ر�سم الهيكل التنظيمي
للم�رشوع ،وحتديد ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات.
ومتثلت احلالة الأوىل يف م�رشوع تطوير وحتديث مت
على �أحد الفنادق ،حيث جرت عملية التطوير بقدر
نجاح إدارة المشروع

يتطلب تعاون ًا إيجابي ًا

بين كل مفردات
الهيكل التنظيمي
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عالٍ من اجلودة ،ويف حدود التكاليف املقرتحة ،كما
مت تنفيذ �أه��داف العميل ،وه��ي ا�ستمرار ت�شغيل
ال��ف��ن��دق ،وج��ن��ي الأرب����اح �أث��ن��اء عملية التطوير،
وتقليل م��دة التنفيذ ،نا�سب ًا ه��ذا النجاح حل�سن
ا�ستخدام �أدوات التحكم يف �إدارة امل�رشوع.
وجاءت احلالة الثانية لتتحدث عن عملية تغري
�سخان يعمل يف خطوط الغاز الطبيعي امل�سال
مب�صفاة ميناء الأح���م���دي ،وذل���ك خ�لال وقت
حمدد ال يتعدى  45يوم ًا ،مو�ضح ًا كيف ا�ستفاد
فريق العمل من منهجية التعامل مع امل�رشوع
با�ستخدام �أدوات التحكم ،حيث مت��ت عملية
التغري وفق اجلدول الزمني املر�سوم ،فقد قام
الفريق بو�ضع الأ�س�س اجلديدة التي تتطابق
مع ال�سخان اجلديد خالل  15يوم ًا ،فيما انتهوا
من كل الأعمال امليكانيكية والإلكرتونية يف 30
يوم ًا.
�أدوات التحكم
�أم��ا احلالة الثالثة فكانت عملية بناء «اجلامعة ويف اجلزء الثالث من املحا�رضة ناق�ش النمريي
الأمريكية» ب�ضاحية �صباح ال�سامل ،والتي متت �أدوات التحكم يف �إدارة الإن�شاءات ،متناو ًال مراحل
حت��ت �ضغط متطلبات ال��وق��ت ،حيث ك��ان على
الفريق االنتهاء من البناء والتجهيز قبل بداية
 5محاور رئيسية
ال��ع��ام ال��درا���س��ي ،مم��ا تطلب م��ن ف��ري��ق العمل
يجب مراعاتها والعمل
الرتكيز على �إدارة الوقت ،وعمل خمطط زمني
عليها للسيطرة
وخمطط لتنظيم مراحل امل�رشوع لإجنازه بح�سب
على المطالبات
املدة الزمنية املقررة.

�شكاوى الإن�شاءات
ويف اجلزء الثاين من املحا�رضة تناول النمريي
مو�ضوع �شكاوى ومطالبات عقود الإن�شاءات،
م�شري ًا �إىل  5حم��اور رئي�سية يجب مراعاتها،
والعمل عليها لل�سيطرة على املطالبات وهي:
• •�أ�سباب ال�شكاوى.
• •ت�أجيل املطالبات.
• •الدفاع من �أجل ت�أجيل املطالبات.
• •اال�ستجابة املوثقة والفورية.
• •ن�صائح مل��ق��دم��ي ال�����ش��ك��اوى خ�ل�ال م��راح��ل
الت�صميم وامل���زاي���دة وك��ذل��ك خ�لال مرحلة
الإن�شاء.
و�رشح خالل ذلك كل حمور بالتف�صيل ،لي�صل يف
النهاية �إىل منهجية مرتبة لتجنب املطالبات ب�شكل
كبري ،وتلبية امل�ستحق منها ب�أق�صى �رسعة ممكنة.

نائب الرئي�س التنفيذي للم�شاريع ي�شارك مبداخلة متعلقة مبو�ضوع املحا�رضة

الإن�شاء الأربع ،وهي املرحلة املبدئية للم�رشوع،
ثم مرحلة التخطيط ،تليها مرحلة التنفيذ ،ويف
النهاية ت�أتي مرحلة الإغالق والإجناز.
و�أ�شار �إىل الأدوات التي يجب �إدارتها واملتمثلة
يف التخطيط واجل��دول��ة والتحكم يف التكاليف
والأع���م���ال الإداري������ة وال��ه��ن��د���س��ي��ة وم��را���س�لات
امل����شروع ،مو�ضح ًا �أهمية �إدارة ه��ذه الأدوات
بحرفية للو�صول �إىل الهدف املطلوب دون ت�أخري
�أو خلل يف م�ستوى اجلودة.
و�أك��د �أن��ه يف ح��ال جن��اح فريق امل����شروع يف �إدارة
الأدوات امل�شار �إليها خالل مراحل الإن�شاء �سي�صبح
ق��ادر ًا على القيام بالعديد من املهام مثل (ح�ساب

املخاطر  -ربط �أهداف امل�رشوع باحتياجات املالك
 الرتكيز على احتياجات العميل  -بناء فريقم�رشوع عايل الأداء  -العمل حتت �ضغط الظروف
املختلفة  -تطوير هيكل العمل  -تقدير تكاليف
امل�رشوع وجدولتها  -االلتزام بالوقت املحدد -
ت�أ�سي�س نظام حتكم ورقابة م�ستقل).
بناء تصميم لمخطط
مراحل العمل لتجنب
التعرض للمخاطر
أو اإلخفاقات

حتقيق الهدف
وعن منهجية �أدوات التحكم يف �إدارة امل�رشوع ،قال
النمريي �أنه يجب الت�أ�سي�س لها عرب عدة مراحل،
تبد�أ مبخطط امل�س�ؤوليات ،وتعميم ر�سم بياين يحدد
عالقات العاملني و�أ�ساليب التوا�صل بينهم ،وذلك
لتحقيق الهدف املن�شود وفق برنامج العمل الزمني.
و�أو�ضح النمريي كيف ميكن �إدارة هذه املدخالت
م��ن �أج���ل حتقيق الأه����داف امل��رج��وة للم�رشوع،
م�ضيف ًا �أن الأم���ر يتطلب و�ضع وتطبيق من��اذج
التحكم يف (اجلودة – التكاليف  -الأمن وال�سالمة)،
وا�ستخدام �أدوات الرتا�سل واملرا�سالت بكفاءة،
وتفعيل دور اجتماعات متابعة التطور الدورية.

التخطيط املتقن للأعمال ي�ضمن النجاح وجتاوز العرثات
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عنصر
بشري
طريق األمم إلى النجاح

العمل الجماعي

ال ي�ستطيع الإن�سان العي�ش مبعزل عن غريه من بني الب�شر ،فالقيام ب�أي
عمل �أو �إجناز جيد يتطلب اال�ستفادة من �أفكار الآخرين ،والعمل على تبادل
اخلربات معهم ،وتطبيقها يف �إطار فريق واحد يعمل وفق معايري العمل
اجلماعي.
وترى املنظمات وال�شركات العاملية التي تهدف للو�صول �إىل النجاح� ،أنه ال
غنى عن العمل اجلماعي لتحقيق �أعلى معدالت الإنتاج ،و�أف�ضل م�ستويات
اجلودة ،حيث تعرفه ب�أنه احتاد جمموعة من الأفراد لإجناز عمل معني� ،أو
العمل على حتقيق هدف واحد ي�صب يف م�صلحة اجلميع.
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ال غنى عنه للشركات
العالمية الساعية
لتحقيق أعلى معدالت
اإلنتاج والجودة

تكامل اجلهود يتطلب التعاون والعمل اجلماعي

الروح اجلماعية
ن�ش�أت املجتمعات الإن�سانية يف خمتلف �أرج��اء
الأر���ض على �أ�سا�س جتمع الأف��راد الذين تربط
فيما بينهم عوامل م�شرتكة ،كالأ�صل �أو الدين
�أو اللغة الواحدة ،وعملت هذه الأمم واملجتمعات
ع��ل��ى ب��ن��اء احل�����ض��ارات ،وامل�����س��اه��م��ة يف التقدم
العلمي ،والثقايف ،والإن�ساين ،وغري ذلك من �أوجه
الن�شاطات الب�رشية.
وه���ك���ذا ،ف�����إن ال�����روح ال��ت��ي جت��م��ع الأف������راد يف
ه��ذه املجتمعات على اختالفها الب��د و�أن تت�سم
بالعمل اجلماعي ،وق��د حققت لهم ه��ذه ال��روح
الأم��ن ،والأم���ان ،والرقي ،والتطور ،والتعاون
على كافة امل�ستويات والأ�صعدة ،وبني خمتلف
�أ�صناف الب�رش من �شتى املناطق ،فمهما تباعدت
احلدود ،واختلفت ال�صفات ،تبقى عوامل الوحدة
الإن�سانية �أكرث من عوامل التفرقة واالختالف.
�أدوار هامة
يف العمل اجلماعي هناك ع��دة �أدوار يجب �أن
يلعبها �أع�����ض��اء ال��ف��ري��ق حتى ت��ك��ون النتائج
مر�ضية وج��ي��دة ،ول��ع��ل ال���دور الأه���م م��ن بني
هذه الأدوار هو دور القائد ،فالقائد هو الذي
بتوافر روح العمل
الجماعي حققت
للمجتمعات األمن
واألمان والتطور والرُّقي

ينظم �أع�ضاء الفريق ،ويوزع املهام فيما بينهم،
ويخلق االن�سجام والتفاعل بينهم ،ويحفزهم
عندما تخفت ه ّمتهم� ،أم��ا ال���دور ال��ث��اين فهو •
دور امل��ب��ادر ،وامل��ب��ادر هو ال��ذي يقدم الأفكار
والأ�ساليب املبتكرة يف معاجلة امل�شكالت ،كما
يجب على الفريق اجليد �أن يكون فيه �شخ�ص
ي�شجع الفريق ويحم�سه ،وعلى �شخ�ص �آخر
�أن ين�سق الأفكار املطروحة من قبل الأع�ضاء• ،
ويعالج م��واط��ن �سوء الفهم واخل��ل��ل التي قد
حتدث يف �أي مرحلة من مراحل العمل.

العطاء وال��ب��ذل ،كما �أنّ��ه �أك�ثر املجتمعات
ال�ضعف و�سدها.
قدرة على جتاوز نقاط ّ
•يعطي العمل اجلماعي املجتمع والوطن
هيبة يف نفو�س الأعداء واملرتب�صني ،فعندما
ينظر ال��ع��دو �إىل �أف����راد ال��وط��ن يعملون
مع ًا ف�إنه يهابهم ،بينما ترى الفرد وحده
�ضعيف ًا ي�سهل اال�ستفراد به.
•يحقق الأه������داف ،ويخت�رص امل�����س��اف��ات،
وي���وف���ر ال���وق���ت ،ف��ع��ن��دم��ا ت���رى الأف�����راد
يعملون جمتمعني تراهم �أقدر على حتقيق
�أهدافهم ،كما �أنهم يوفرون على �أنف�سهم
وقت ًا وجهد ًا كانوا �سيتكبدونه لو عملوا
فرادى متفرقني.
•و�سيلة لتبادل اخل�برات وامل��ع��ارف ،فحني
يجتمع عدد من الأفراد لأداء عمل جماعي،
ت��رى كل واح��د منهم ي�ستفيد من الآخ��ر،
فيتعلم منه وي�ستفيد من خرباته.
•تنمية امل��ه��ارات االجتماعية ،وتنمية روح
ال��ع��م��ل �ضمن ال��ف��ري��ق ال���واح���د ،فالعمل
اجلماعي يجعل م��ن الإن�����س��ان اجتماعي ًا،
يحب النا�س ويتفاعل معهم.
•�إن العمل مع اجلماعة هو عمل مبارك ،ويف

فوائد وثمار
ال يقوى الإن�سان على احلياة على هذه الأر�ض
من دون �أن يعاونه النا�س ،ويقفوا معه ،فاليد
•
الواحدة ال ت�صفق ،وقد كان الإن�سان ومنذ بدء
اخلليقة ي�سعى لالجتماع مع �أخيه الإن�سان
وال��ت��ع��اون معه يف ا�ستثمار خ�ي�رات الأر����ض
وتطويعها خلدمة الب�رشية ،فكل �إن�سان لديه
•
م��ن امل��ي��زات م��ا لي�س ل��دى الآخ����ر ،ل��ذل��ك كان
ت�سخري النا�س بع�ضها لبع�ض من �أجل �أن ت�سري
عجلة احلياة و�سفينتها متخر عباب ال�صعاب
والتحديات بكل قوة وعزمية ،فبالعمل اجلماعي
•
ت�سخر جهود النا�س نحو حتقيق الأهداف التي
تعود على اجلميع باخلري واملنفعة.
وثمار العمل اجلماعي وف��وائ��ده كثرية نذكر
دور القائد مهم فهو
منها:
الذي ينظم أعضاء
• •العمل اجل��م��اع��ي ق��� ّوة للفرد وللمجتمع،
الفريق ويوزع المهام
فاملجتمع ال���ذي ت���رى �أف�����راده جمتمعني
مت ّوحدين هو �أكرث املجتمعات القادرة على
ويخلق االنسجام
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�أهمية العمل اجلماعي
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي و�سيلة لتحقيق الأه����داف
و�إجن���از الأع��م��ال ،حيث حتتاج الأه���داف �إىل
تكاتف وت�ضافر اجل��ه��ود ،ف���إن �سنة احلياة
والكون قائمة على تكامل الأدوار ،وت�سخري
الب�رش لبع�ضهم البع�ض ،فت�سخري الب�رش
لبع�ضهم البع�ض ه��و ل��ب ال��ع��م��ل اجلماعي
و�أ�صله ،و�إن �أهمية العمل اجلماعي تنبع من
عدة �أمور هي:

 -1حتقيق العمل :يقدم كل �إن�سان جهده
وعمله ويف النهاية ت�ؤتي الأع��م��ال املجتمعة
�أكلها وثمارها ،و�إن الإن�سان �إذا نظر حوله
وتفكر يف �أم���ور احل��ي��اة ي��درك �أن ك��ث�ير ًا من
الأهداف الفردية واجلماعية ال تتحقق بدون
االج��ت��م��اع وال��ت��ع��اون ب�ين ال��ن��ا���س ،فالطالب
يدر�س ويجتهد وه��و حمتاج �إىل جهد املعلم
ال���ذي ي��ق��وم بتعليمه وت��دري�����س��ه ،و�صاحب
العمل ين�شئ م�ؤ�س�سته وجتارته وهو يعتمد
ع��ل��ى ف��ري��ق م��ن ال��ع��ام��ل�ين امل���ؤه��ل�ين ،ال��ذي��ن
يقدمون جهدهم وفق اخت�صا�صاتهم املختلفة
واملتكاملة مع بع�ضها البع�ض.
 -2الق ّيم النبيلة :العمل اجلماعي يزرع يف
نفو�س النا�س املعاين اجلميلة ،ويربيهم على
القيم النبيلة ،فالإن�سان حني ي�ضع يده يف يد
�أخيه من �أجل حتقيق هدف معني� ،أو �إجناز
عمل مطلوب ت��راه يحر�ص على بناء عالقة
طيبة مع �أخيه ،كما يتجنب �أ�سباب اخلالف
والت�شاحن معه ،ذلك لأن اخلالف بني النا�س
يعرقل �إجناز الأعمال وي�ؤخرها ،بينما ترى
االت��ف��اق ي��وث��ق راب��ط��ة ال��ن��ا���س م��ع بع�ضهم

عوامل النجاح

فوائد العمل اجلماعي

سنة الحياة والكون
قائمة على تكامل
األدوار وتسخير البشر
لبعضهم البعض

احلديث � ّإن يد اهلل تعاىل مع اجلماعة.
• •العمل اجلماعي ي��زرع روح املناف�سة بني
ال��ن��ا���س ،ف�تراه��م يتناف�سون فيما بينهم،
لتحقيق ال��ه��دف ونيل امل���راد �ضمن �إط��ار
التعاون والتكافل والأخوة الإن�سانية.

هناك العديد من العوامل التي ت�ساعد على
جناح العمل اجلماعي وهي:
• •ال��و���ض��وح يف الأع���م���ال ال��ت��ي ي��ق��وم بها
العاملون.
• •م�شاركة جميع �أف����راد ال��ف��ري��ق �ضمن
العمل اجلماعي.
• •توثيق جميع ق���رارات العمل التي يتم
اتخاذها.
• •القيام بالتقييم الإيجابي والدوري.
• •التعامل م��ع الف�شل بطريقة �صحيحة
و�إيجابية.
• •عدم االعتماد على احللول املقرتحة من
فرد معني.
• •توفري و�سائل فعالة للتوا�صل بني �أفراد
فريق العمل.
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• •ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت����سري��ع �إجن�����از امل��ه��ام
املطلوبة ،فالعمل الذي يحتاج من الفرد
�إىل ث�لاث �ساعات لإجن���ازه ،قد يحتاج
من اجلماعة �إىل �ساعة �أو ن�صف �ساعة
رمب����ا ،ح��ت��ى ي��خ��رج ب���أف�����ض��ل ���ص��ورة
ممكنة.
• •يزيد �إتقان العمل ،فعندما تتوزع املهام
ب�ين �أع�����ض��اء الفريق ال��واح��د ي�ستطيع
ك��ل واح���د منهم ال�ترك��ي��ز على مهمته،
و�إجنازها ب�صورة �أف�ضل مما لو �أجنزت
�ضمن عمل �شخ�ص كلف بكل املهمات
مع ًا.
• •ي���ج���م���ع ال���ن���ا����س وي����ق����وي ال����رواب����ط
االج��ت��م��اع��ي��ة بينهم ،وي��زي��د معرفتهم
بخ�صائ�صهم وق��درات��ه��م ،كما يح�سن

الدولة التي يكون أفرادها
متعاونين مجتمعين

ٌ
هيبة بين األمم
تكون لها
والشعوب

البع�ض فت�شيع بينهم روح املحبة والألفة.
 -3الوقت واجلهد :العمل اجلماعي يخت�رص
امل�سافات ويوفر الوقت واجلهد ،فالإن�سان
حني يكون وحيد ًا ،ويريد �أن ينجز عم ًال مع ّين ًا،
تراه يحتاج �إىل وقت �أطول وجهد �أكرب ،بينما
تراه �إذا اجتمع مع غريه من النّا�س وتعاون
معهم اخت�رص الوقت ،وق ّلل من اجلهد ،وهذا
بال �شك من م ّيزات العمل اجلماعي.
 -4ق��وة للمجتمع :ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي هو
ق�� ّوة للمجتمع والدولة ،فالدولة التي يكون
�أفرادها متعاونني جمتمعني تكون لها هيب ٌة
بني الأمم ،بينما ترى الدول واملجتمعات التي
تكرث فيها الفرقة والطائفية مم��زق��ة ،وغري
قادرة على الإجناز.

من ال�صفات الداخلية لدى كل �شخ�ص،
ويزيد ثقته بنف�سه ،ويرفع من �سوية
�أخالقه ،وي�ساعده على تطوير ذاته.
• •ي�ساعد العمل اجلماعي جمموعة الأفراد
ع��ل��ى ال��و���ص��ول �إىل ال��ف��ك��رة الأف�����ض��ل
والأ���س��ه��ل م��ن ح��ي��ث التنفيذ ،ذل���ك �أن
الفكرة الواحدة �ستمر حتم ًا يف العديد
م���ن امل���راح���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ح��ت��ى ت��خ��رج
ب�أف�ضل �شكل و�صورة.

امل�صادر:
«العمل اجلماعي»  -د� .إبراهيم الفقي
«العمل التنظيمي ،امل�بررات والأه��داف» -
مهيمن التميمي

تدريب
عملية تضمن استمرار جودة منتجاتنا

تحسين وتجديد!
�ضمن ر�ؤية م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية لبناء قاعدة من الكفاءات الوطنية،
ومن خالل تطبيق «البرتول الوطنية» �سيا�سة تنمية امل��وارد الب�شرية،
ونقل املهارات من املهند�سني ذوي اخلربات العالية �إىل املهند�سني اجلدد يف
كافة مواقع العمل ،تنظم دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل دورات تدريبية
وحما�ضرات وور�ش عمل لتحقيق هذا الهدف.
ولتلبية متطلبات الأ�سوق العاملية واملحلية ،تقوم ال�شركة ب�شكل م�ستمر
بتح�سني خوا�ص منتجاتها �أو �إنتاج منتجات برتولية جديدة ،الأمر الذي دفع
دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل لتنظيم دورة تدريبية ملهند�سي التخطيط
والت�صنيع ،للتعرف على اخلطوات الالزمة التخاذ قرار حت�سني خوا�ص �أي
منتج من منتجات ال�شركة� ،أو �إنتاج منتجات برتولية جديدة ،وقد قدم هذه
الدورة اخت�صا�صي �أول �سلم مهني  -تخطيط� ،أحمد حمدون.

طلب التحسين أو
التجديد تتسلمه
الشركة من دائرة
التسويق العالمي
في “المؤسسة”
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جانب من الدورة التدريبية التي خ�ص�صت ملهند�سي التخطيط والت�صنيع

العاملي مل�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية ،ويجب
موافقة ال�رشكة على الت�صنيع قبل اتخاذ �أي
خطوة لبيع املنتجات و�إج���راء عقود طويلة
امل���دى م��ع زب��ائ��ن امل���ؤ���س�����س��ة ،ح��ي��ث �أن ذل��ك
ح�سا�س ج��د ًا ،و�أي خط�أ يف تقديره قد يكلف
ال�رشكة مبالغ طائلة ،وي���ؤث��ر على �سمعتها
خارجي ًا وداخلي ًا.
وبعدها قام ب�رشح املراحل الفنية التي يجب
م��راع��ات��ه��ا وال��ت���أك��د م��ن ت��واف��ره��ا قبل اتخاذ
القرار ب�إمكانية االنتاج.

جتارب �سابقة
لقد اتبعت ال����شرك��ة ه��ذه اخل��ط��وات م��ن قبل
يف عمليات ق��ام��ت بها على منتجاتها ملواكبة
املتطلبات العاملية واملحلية ،فح�سنت خوا�ص
بع�ض املنتجات ،و�أنتجت منتجات جديدة (مثل
تقليل ن�سب الكربيت يف منتج الديزل من 1.0
� %إىل  0.5و % 0.2ثم �إىل  ،% 0.05كذلك
ا�ستبدلت منتجات جازولني (وقود ال�سيارات)
بالر�صا�ص �إىل منتجات جازولني جديدة بدون
ر�صا�ص ،و�أنتجت جازولني جديد � 95أوكتني،
وح�سنت خوا�ص مكثفات التقطري ،وغريها من
مراحل نظرية
الإجن����ازات التي مت��ت يف ال�رشكة باتباع هذا
تبد�أ مراحل اتخاذ قرار �إمكانية الإنتاج ب�شكل
الأ�سلوب املنهجي.
علمي عند ا�ستالم طلب دائرة الت�سويق العاملي
يف م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية ،وال���ذي يحدد
قبل القرار
قبل التعرف على اخلطوات النظرية والعملية موا�صفات وخ�صائ�ص املنتج املطلوب للت�سويق
والدخول يف تفا�صيل دقيقة ،كان على حمدون العاملي� ،أو اال�ستهالك املحلي ،ومن ثم مراجعة
تب�سيط مو�ضوع الدورة للمهند�سني ،ف�أو�ضح ه��ذه اخل�صائ�ص ومقارنتها باملنتجات التي
لهم �أهمية اتباع ه��ذه اخل��ط��وات ،ومل��اذا تتم �سبق و�أنتجتها ال�رشكة.
درا����س���ة ذل����ك ،ح��ي��ث ت�ستلم ال����شرك��ة طلب وقد تكون دورة اتخاذ القرار ق�صرية جد ًا يف
التح�سني �أو التجديد من قبل دائرة الت�سويق حال تطابقت هذه اخل�صائ�ص مع �أحد املنتجات
ال�سابقة �أو احلالية ،فيما ندخل يف دورة تقييم
�أط��ول لدرا�سة ق��درة ال�رشكة على �إن��ت��اج هذا
تقوم الشركة بتحسين
املنتج يف حال ثبت �أنه منتج حم�سن �أو جديد مل
خواص منتجاتها أو
ي�سبق ت�صنيعه من قبل.
وت���أت��ي اخلطوة التي تليها لتحديد اخلوا�ص
إنتاج منتجات جديدة
املميزة �أو املختلفة التي مل يتم ت�صنيعها من
تواكب متطلبات السوق
قبل ،ودرا�سة �إمكانية ت�صنيعها� ،إما مبا�رشة �أو
28

العـدد  - 479فرباير 2018

عن طريق خلط مكونات من وحدات الت�صنيع،
وقد يحتاج ذلك لتغيري يف عمليات الوحدات� ،أو
بع�ض التعديالت الب�سيطة والغري مكلفة مادي ًا.
ث��م ت��ت��م درا����س���ة اخل���ط���وات ال��ت��ال��ي��ة بالن�سبة
للتخزين وخطوط النقل و�إمكانيات الت�صدير
�أو ال�ضخ �إىل م�ستودعات الت�سويق املحلي ،ويف
حالة عدم �إمكانية ذلك بكل ما �سبق من خطوات
يتم �إجراء درا�سة فنية باال�ستعانة بخربات ق�سم
هند�سة الت�صنيع ،حيث يقوم بدرا�سة اخلوا�ص
املطلوبة و�إمكانية �إنتاجها بعد �إج��راء بع�ض
التعديالت على ظ��روف عمليات الت�صنيع� ،أو
تغيري �أنواع املواد احلفازة امل�ستعملة يف وحدات
الت�صنيع� ،أوتعديل على بع�ض الوحدات ،ويتم
تقييم تكلفتها والوقت الالزم لتنفيذها.
خطوات عملية
�أم��ا اخلطوات العملية والتي تبد�أ بعد اتخاذ
ال���ق���رار ن��ظ��ري�� ًا ،فمنها �إج�����راء الفحو�صات
املختربية لبع�ض املنتجات واخللطات التي مت
التو�صل �إليها يف اخلطوات النظرية للت�أكد من
النتائج املطلوبة.
موافقة الشركة على
التصنيع أساسية فأي
خطأ قد يضر بسمعتها
ويكلفها الكثير

حت�سني املنتجات يحافظ على املكانة العاملية للبرتول الوطنية

و�إذا مل ي��ت��م ال��ت��و���ص��ل ل��ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة يتم �إنتاج منتج جديد ،حيث تقوم دائ��رة جمموعة
اال�ستعانة ب��خ�برات ق�سم هند�سة الت�صنيع الت�صنيع الأمثل مع دوائر اخلدمات الفنية يف
كما ذك��ر يف اخلطوات النظرية ،وذل��ك لتعديل امل�صايف بهذه الدرا�سة ثم ترفعها للإدارة.
ظ���روف عمليات الت�صنيع� ،أو تغيري �أن���واع
دورة التقييم
املواد احلفازة� ،أو تعديل بع�ض الوحدات ،ومن وتو�ضح املراحل ال�سابقة �أن دورة التقييم التي
ً
املمكن �أي�ضا اال�ستعانة بخربات ا�س�شاريني مير بها قرار �إمكانية الت�صنيع تبد�أ وتنتهي من
عامليني �إذا تطلب الأمر ذلك.
ويف النهاية ت�صبح ال����شرك��ة ج��اه��زة التخاذ
دورة التقييم التي
قرار ترفعه للم�ؤ�س�سة ب�إمكانية ت�صنيع املنتج
يمر بها قرار إمكانية
اجلديد� ،أو حت�سني خوا�ص منتج قائم.
التصنيع تبدأ وتنتهي
مي��ك��ن �أن تتطلب ال��درا���س��ة تقييم اجل���دوى
االقت�صادية لتح�سني خوا�ص منتج ح��ايل� ،أو
من نفس النقطة
الغوا�ص :تطوير مهارات املهند�سني
�أكد مدير دائرة جمموعة الت�صنيع الأمثل وليد الغوا�ص يف ت�رصيح
ملجلة «الوطنية» �أن ال��دائ��رة تعد وتقدم مثل ه��ذه ال���دورات لتطوير
املهند�سني وتعزيز مهاراتهم ،مما ينمي �أداءه��م الوظيفي ،وميكنهم
من امل�ساهمة ب�شكل منا�سب وفعال يف رفع �أداء ال�رشكة ،مو�ضح ًا �أن
الدائرة �سبق وقدمت دورات يف عدة جماالت تطبيق ًا ل�سيا�سات ال�رشكة
ور�ؤية امل�ؤ�س�سة.
و�أ�ضاف الغوا�ص �أن هذه هي املرة الثانية التي تقدم الدائرة دورة
عن خطوات حت�سني خوا�ص املنتجات احلالية ،وا�ستحداث منتجات
جديدة تتما�شى مع املتطلبات العاملية واملحلية التي ترد �إىل ال�رشكة
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية  -الت�سويق العاملي ،و�ست�ستمر الدائرة

نف�س النقطة ،وهي م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
 الت�سويق العاملي ،التي ت�سلم لل�رشكة طلباملنتج وت�ستلم منها القرار النهائي ب�إمكانية
وتكاليف الإنتاج.
كما تو�ضح مراحل الدورة �أن ال�رشكة تعمل
كل ما يلزم لتقدم للم�ؤ�س�سة يف نهاية الدرا�سة
ق���رار �إم��ك��ان��ي��ة الإن���ت���اج م��ق�ترن�� ًا بالتكاليف
واالح��ت��ي��اج��ات (�إذا ل��زم ذل���ك) ،حيث تقوم
ال�رشكة ب�إغالق �أي ثغرات ت�ؤدي لعدم �إمكانية
�إنتاج املنتج ،وتقوم بح�ساب تكاليف تذليل �أي
عقبة تواجه عملية الإنتاج.

بتنظيم وتنفيذ دورات ممثالة يف جم��االت التخطيط والت�صنيع
الأمثل.

خطوات واجبة

قبل اتخاذ القرار ب�إمكانية الإنتاج يجب درا�سة ومراجعة خطوات
عديدة �أهمها:
• •�إمكانية �إنتاج املنتج �أو مكونات املنتج من وحدات الت�صنيع
يف امل�صايف.
• •�إمكانية خلط وتخزين املنتج.
• •�إمكانية فح�ص جميع اخلوا�ص املطلوبة يف خمترب امل�صفاة.
• •�إمكانية �ضخ املنتج ملرافق الت�صدير �أو م�ستودعات الت�سويق
املحلي.
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أمن
وسالمة
تم تطويره ومعالجة ثغراته

نظام اإلبالغ والتحقيق يف الحوادث
التحقيق في
الحوادث يعزز
ويحسن أداء الصحة
ِّ

والسالمة والبيئة

يعترب ت�سليط ال�ضوء على �أ�سباب وقوع احلوادث ،ودرا�ستها ،وكيفية الوقاية
منها� ،أهم �أهداف نظام �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة ( )iSHEMSل�شركة
البرتول الوطنية الكويتية .لذلك حتر�ص ال�شركة على فعالية وكفاءة نظام
الإبالغ الر�سمي عن كافة احلوادث التي قد تقع مبواقع العمل املختلفة بال�شركة،
وتتعلق مبجال ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وذلك عرب النظام اخلا�ص بالإبالغ
والتحقيق يف احلوادث ،بهدف الت�أكد من بدء �إجراءات التحقيق فيها ب�شكل فوري
ووفقاً ل�سيا�سة ال�شركة (.)IRIS
املهند�سة حنان العتيبي

تعزيز وحت�سني
ال��غ��ر���ض م��ن التحقيق يف احل����وادث ه��و تعزيز
وحت�سني �أداء ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وذلك
م��ن خ�لال حتديد الأ���س��ب��اب اجل��ذري��ة ،وحت�سني
�ضوابط املخاطر ،وحتديد الدرو�س امل�ستفادة،
وبالتايل منع تكرار احلوادث ،وتقلي�ص اخل�سائر.
ومن هذا املنطلق قامت دائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة يف ال�رشكة بتطوير نظام الإبالغ والتحقيق
يف احل��وادث ،عرب درا�سة النظام ال�سابق ب�شكل
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جيد ،والوقوف على نقاط ال�ضعف فيه ،والعمل
على �إ�صالحها ،مع الأخذ بعني االعتبار متطلبات
النظام املتكامل لإدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
( )iSHEMSواملتطلبات الأخرى التي تعتمدها
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وتو�صيات �رشكات
ال��ت���أم�ين ،واملتعلقة ب��دم��ج �أن��ظ��م��ة الإب��ل�اغ عن
احل���وادث ،للح�صول على نظام موحد متكامل
و�شامل جلميع حوادث ال�رشكة.

نظام «املاك�سيمو»
ت�شري مهند�سة �إدارة �سالمة الت�صنيع بدائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة حنان العتيبي �إىل �أن
العمل الفعلي لتطوير نظام الإبالغ والتحقيق
يف احلوادث التي تقع يف خمتلف مواقع العمل
بال�رشكة بد�أ يف عام  ،2016حيث نظمت دائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة جمموعة من ور�ش
العمل مب�شاركة ال��ع��دي��د م��ن دوائ���ر ال�رشكة
املعنية ،مثل دوائر العمليات وال�صيانة و�ضمان

يعود النظام بالعديد من الفوائد لل�رشكة والعاملني

اجلودة وغريها لتحديد ثغرات وعيوب النظام
ال�سابق ،ودرا���س��ة جميع املتطلبات ال�لازم��ة
لتطوير النظام ،ومن �إقرار التطبيق الذي �سيتم
من خالله تنفيذ حتديث النظام ،وقد مت االنتهاء
�إىل اختيار من�صة �أعمال نظام «املاك�سيمو».
وم���ن ث��م ب����د�أ ال��ع��م��ل ب��ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام الإب��ل�اغ
والتحقيق يف احلوادث عرب نظام «املاك�سيمو»،
وذل��ك بالتعاون مع دائ��رة تقنية املعلومات يف
ال�رشكة ،كما مت االنتهاء من مراجعة �إجراءات
نظام الإب�لاغ والتحقيق يف احل��وادث املختلفة
التي تقع مبواقع العمل بال�رشكة ،ومت توقيعها
يف ي��ول��ي��و )IRIS Procedure( 2017
وبالتايل �أ�صبحت متوفرة للم�ستخدمني عن
طريق مراجعة ال�صفحة الإلكرتونية اخلا�صة
بال�صحة وال�سالمة والبيئة.
وب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن تطبيق ال��ن��ظ��ام ع�بر نظام
«املاك�سيمو» قامت دائ��رة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة بتدريب املوظفني من خمتلف دوائ��ر
و�أق�سام ال�رشكة على كيفية ا�ستخدام التطبيق،
وذل��ك قبل ال��ب��دء بالتطبيق الفعلي للنظام يف
جميع مواقع ال�رشكة.

مت اكت�شاف بع�ض الثغرات يف التطبيق ،ومت
التعاون مع دائرة تقنية املعلومات للعمل على
�إ���ص�لاح��ه��ا ،ويف ي��ول��ي��و  2017مت��ت تو�سعة
النظام لي�شمل م�صفاة ميناء الأحمدي بالكامل،
و�سيتم قريب ًا تو�سيع نطاق تطبيقه لي�شمل
جميع مواقع ال�رشكة.
يعترب ن��ظ��ام الإب��ل�اغ والتحقيق يف احل���وادث
التي تقع مب��واق��ع العمل بال�رشكة ع�بر نظام
«املاك�سيمو» نظام ًا متكام ًال و�شام ًال جلميع
احل������وادث ،ب�����دء ًا م���ن الإب��ل��اغ ع���ن احل����ادث،
والتحقيق فيه ،و�إ�صدار التو�صيات ،وانتهاء
ب�إغالقه ،وتتبع التو�صيات ل�ضمان تنفيذها،
وي�شمل النظام احلوادث التالية:
 -1احل���وادث املرتبطة بالعمليات Process
.incidents
 -2احل���وادث الغري مرتبطة بالعمليات non
.process incidents
 -3ح��وادث ال�صحة املهنية Occupational
health incidents

 -4حوادث المرور.Traffic incidents
 -5احل��وادث املتعلقة بالأمن و�أم��ن املعلومات
Security incidents & Cyber Security

التنفيذ التجريبي
.incidents
وق��د ب��د�أ التنفيذ التجريبي للنظام يف م�صفاة
كما ي�شمل النظام التبليغ عن �أي ق�صور �أو
ميناء الأحمدي ،وحتديد ًا يف منطقة عمليات الغاز
خلل يف �أنظمة ال�صحة وال�سالمة والبيئة من
يف فرباير  ،2017ومن خالل التنفيذ التجريبي
خالل نظام التطوير يف جمال ال�صحة وال�سالمة
والبيئة (.)HSE improvement form
العتيبي :تدريب

الموظفين من

مختلف الدوائر على
استخدام التطبيق

مميزات النظام
وت�شري العتيبي �إىل �أنه مت الإبالغ عن  71حادث ًا
متعلق ًا �أو غ�ير متعلق بالعمليات ،بالإ�ضافة
�إىل  1122خل ًال �أو ق�صور ًا للتطوير يف جمال

ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،منذ ب��دء تطبيق
النظام يف فرباير .2017
وتتمثل مميزات تطبيق نظام الإبالغ والتحقيق يف
احلوادث عرب «املاك�سيمو» يف:
 احلد من الوقت الكلي وتقلي�ص الفرتة الزمنيةامل�ستغرقة يف التحقيق يف احلوادث.
 ت��وف�ير ن��ظ��ام واح���د متكامل و���ش��ام��ل جلميعاحلوادث التي قد تقع.
 رب�����ط امل���ع���ل���وم���ات امل����ت����واج����دة ع��ب�ر ن��ظ��ام«املاك�سيمو» كمعلومات امل��وارد الب�رشية بنظام
الإبالغ والتحقيق يف احلوادث.
 يتيح النظام تتبع التو�صيات من التحقيق يفاحل���وادث ،بالإ�ضافة لر�سائل التنبيه للتذكري
ب�إغالق التو�صيات املعلقة.
 ي��ت��ي��ح ال��ن��ظ��ام ح��ف��ظ وت��خ��زي��ن امل��ع��ل��وم��اتوالبيانات عن احل��وادث ،وذلك للرجوع �إليها
عند احلاجة.
 م�شاركة الدرو�س امل�ستفادة من احلوادث.وم��ن اجلدير بالذكر �أن تطبيق نظام الإب�لاغ
والتحقيق يف احل���وادث بال�رشكة يعترب �أح��د
التطبيقات التي �ستتم عن طريق من�صة �أعمال
برنامج املاك�سيمو ،حيث ارت�أت دائرة ال�صحة
وال�����س�لام��ة وال��ب��ي��ئ��ة ���ض��م م��ع��ظ��م التطبيقات
اخلا�صة بها لتكون حتت مظلة املاك�سيمو مثل:
.IMS, PSSR , PAS
اإلبالغ عن  71حادث ًا
متعلق ًا أو غير

متعلق بالعمليات
و 1122خل ً
ال
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أنشطة
تحرص عليها الشركة

الرياضة  ..صحة

حتر�ص «البرتول الوطنية» دائماً على �صحة العاملني،
وذل��ك عرب العديد من الأن�شطة والفعاليات التوعوية
وغريها ،ف�إ�ضافة �إىل تطبيقها معايري عاملية معتمدة يف
جماالت ال�صحة وال�سالمة والبيئة والأمن ،تنفذ ال�شركة
برامج و�أن�شطة اجتماعية ذات طابع ريا�ضي ،ت�شجع من
خاللها على ممار�سة الريا�ضة ،وتقيم على مدار العام العديد
من البطوالت والفعاليات الريا�ضية مثل م�سابقات امل�شي
واجلري وبطوالت �ألعاب كرة القدم والطائرة وغريها.
وتقيم دوائ��ر ال�شركة مثل ه��ذه الأن�شطة ب�شكل دوري،
وخا�صة خالل مو�سم الربيع وبداية ف�صل ال�شتاء عندما
تكون ظروف اجلو مواتية.
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دوائر الشركة نظمت
فعاليات رياضية
جسدت من خاللها
روح الفريق الواحد

ممار�سة الريا�ضة تعزز ال�صحة العامة وتقلل من احتماالت الإ�صابة بالآمرا�ض

تحرص الشركة على
صحة موظفيها وتوفر
لهم بيئة العمل
المناسبة والمحفزة

تزويد الوقود
من بني هذه الفعاليات ،تلك التي نظمتها الدوائر
التابعة لنائب الرئي�س التنفيذي لعمليات تزويد
ال��وق��ود ج��م��ال ال��ل��وغ��اين ،ومت��ث��ل��ت يف م�سابقة
للجري ���ش��ارك فيها امل��وظ��ف��ون ذك���ور ًا و�إن��اث�� ًا،
مل�سافة  5كيلو مرتات يف حديقة الأحمدي.
وق��ال اللوغاين يف املنا�سبة �إن املوظفني اجتمعوا
يف هذه الفعالية الريا�ضية الرتفيهية لإب��راز �أهمية
املحافظة على ال�صحة ،مو�ضحا �أن ممار�سة الريا�ضة
ت�ساعد يف م��واج��ه��ة �أم���را����ض ال��ع����صر كال�سكري
و�ضغط الدم والتوترات الع�صبية وال�صداع.
و�أكد على جهود ال�رشكة امل�ستمرة لتكري�س قواعد
ال�صحة وال�سالمة والبيئة وحتفيز العاملني على
ممار�سة الريا�ضة بانتظام ،م�ؤكد ًا �أن الدوائر
التابعة له �ست�ستمر يف تنظيم مثل هذه الفعاليات.
وقد �شهدت هذه امل�سابقة م�شاركة كبرية حيث بلغ
عدد املت�سابقني  165مت�سابق ًا ومت�سابقة ،وكان
الق�سم الطبي التابع لدائرة ال�صحة وال�سالمة
والبيئة متواجد ًا لت�أمني �سالمة امل�شاركني ،ويف
ختام الفعالية ك��رم اللوغاين الفائزين الأوائ��ل
مقدم ًا لهم الك�ؤو�س والهداية التذكارية ،ومتمني ًا
لهم دوام ال�صحة.

التقى فيها ر�ؤ�ساء الفرق والعاملون يف الدائرتني
ملمار�سة ريا�ضة امل�شي يف حديقة الأح��م��دي يف
�أجواء ودية ج�سدت روح الفريق الواحد.
وخالل الفعالية قالت مديرة دائرة العالقات العامة
والإعالم خلود املطريي �إن الهدف الأ�سا�سي من
تنظيم هذا الن�شاط هو التوعية ب�أهمية الريا�ضة
يف تعزيز ال�صحة العامة ،كما �أنه يعك�س حر�ص
ال�رشكة على اللقاءات التي جتمع العاملني خللق
مزيد من الرتابط والتجان�س فيما بينهم.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا �أ����ش���ادت م��دي��رة دائ����رة ال��ت��دري��ب
والتطوير الوظيفي دينا اخل�رض بالفعالية التي
ت��ن��درج �ضمن �أه���داف القياديني ،كن�شاط يعود
باملنفعة على العاملني بدني ًا و�صحي ًا ،ودعت يف هذا
ال�صدد �إىل تكراره ب�شكل منتظم ،واعتماده ك�أحد
الأن�شطة ال�صحية التي تقوم بها الدائرتان ،نظر ًا
للنجاح الكبري ال��ذي حققه ،ومتمنية �أن متثل
هذه الفعالية نقطة بداية لكل موظف لكي يبد�أ يف
ممار�سة الريا�ضة ويجعلها منط ًا حلياته.
دائرة امل�شاريع 2

ويف �إطار �أن�شطة ال�رشكة الريا�ضية وجمهوداتها
التوعوية ،دعت دائرة «امل�شاريع  »2ليوم ريا�ضي
ملمار�سة ن�شاط امل�شي على �شاطئ الفحيحيل،
وقد �شارك يف هذه الفعالية عدد من ر�ؤ�ساء الفرق
وموظفي دائ��رة امل�شاريع  2وموظفي املقاولني
العاملني معها ،حيث قام اجلميع بامل�شي ملدة 30
دقيقة.
ح�رض الفعالية مدير ال��دائ��رة خليل �إ�سماعيل،
الذي رحب بامل�شاركني ،وبث فيهم روح الن�شاط
وامل���ب���ادرة ،م���ؤك��د ًا �أه��م��ي��ة مم��ار���س��ة الريا�ضة،
العالقات والتدريب
و���ض��م��ن ر�ؤي����ة ال����شرك��ة ذات���ه���ا ،ن��ظ��م��ت دائ���رة واالل��ت��زام بنمط حياة �صحي وم��ت��وازن ،ودع��ا
ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة والإع��ل��ام ،ودائ����رة التدريب �إىل حتويل مثل هذه الأن�شطة �إىل عادات �صحية،
والتطوير الوظيفي فعالية ريا�ضية م�شرتكة ،يداوم عليها الإن�سان ب�شكل يومي.

اللوغاني :الرياضة

تساعد على مواجهة
أمراض العصر كالسكري
وضغط الدم وغيرها

�أهمية الريا�ضة
الريا�ضة �رضورية للجميع ب�شكل عام ،فهي
تبقي الأف��راد ب�صحة جيدة ،وا�ستنا ًدا �إىل
حت�سن املزاج
الكثري من الدرا�سات ،فهي ّ
�أي ً
�����ض��ا ،وتخفّ�ض ن�سبة التعر�ض للك�آبة،
وجميعنا نعلم �أن جم��ال الأع��م��ال حمفوف
ب��ال�����ض��غ��وط��ات وال���ت���وت���رات ،ل���ذا ف����إن �أي
حت�سني يف املزاج �سيكون مفيد ًا.
�إن طبيعة العمل الوظيفي �أو املكتبي تت�سم
بقلة احل��رك��ة ،كما �أن ال�سعي �إىل الإجن��از
يتطلب بذل جهد كبري ،قد يعر�ض املوظف
مل�شكالت �صحية �شائعة ،مثل �آالم الظهر
والركبة والرقبة ،وكلها �أم��ور حتتاج �إىل
نوع من التوا�ؤم مع بيئة العمل.
ول��ع��ل الريا�ضة واح���دة م��ن �أه���م احللول
احلقيقية ملثل ه��ذه امل�شكالت ،حيث تظهر
العديد من درا�سات ال�سلوك التنظيمي� ،أن
�إ�سعاد املوظف من عوامل النجاح امل�ؤ�س�سي
امل�ستدام وحتقيق النتائج امل��رج��وة ،و�أن
�إ���س��ع��اد امل��وظ��ف�ين ي���أت��ي م��ن خ�لال التحلي
بالطاقة ال�صحية والإيجابية يف بيئة العمل،
ل���ذا ف�����أن امل��وظ��ف ل��ن ي�صبح ق�����ادر ًا على
الإبداع واالبتكار ،وبالتايل تطوير ال�رشكة
�أو امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها �إن مل تتوفر
له مثل هذه البيئة ،التي ت�ساهم الريا�ضة
بفوائدها املتعددة يف توفريها.
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بيئة
ورشة عمل «أيبيكا»

قضايا حيوية!
يف �إطار �سعيها الدائم لتطوير وتعزيز املعرفة واملمار�سات اخلا�صة بتح�سني
الأداء البيئي واالجتماعي لل�صناعة النفطية ،وا�ستقطاب كل ما هو جديد يف
هذا املجال ،تقوم «البرتول الوطنية» �سنوياً بتنظيم ور�شة عمل بالتن�سيق مع
اجلمعية الدولية للحفاظ على البيئة يف ال�صناعات البرتولية (�أيبيكا) ،بح�ضور
عدد كبري من امل�شاركني من خمتلف دوائ��ر ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني من
�شركات القطاع النفطي ،لتعميم الفائدة ،واال�ستفادة من خربات املتخ�ص�صني
بهذه اجلمعية العاملية يف تعزيز الوعي البيئي ،وا�ستقطاب املمار�سات احلديثة
فيما يخ�ص الأداء البيئي بال�شركة.

جمعية رائدة
اجلمعية الدولية هي جمعية رائدة عاملي ًا يف جمال
�صناعة النفط والغاز ومقرها لندن ،وهي تهتم
باجلوانب البيئية واالجتماعية .كما �أنها جمعية
غري ربحية ،ت�شارك يف تطوير وتعزيز املعرفة
وامل��م��ار���س��ات اجل��ي��دة لتح�سني الأداء البيئي
واالجتماعي يف ال�صناعات النفطية ،ويعمل
�أع�ضا�ؤها مع ًا ملعاجلة الكثري من الق�ضايا يف
امل��وا���ض��ي��ع املتعلقة بالبيئة وامل��ن��اخ والطاقة
وامل�س�ؤولية االجتماعية .كما تنظم «�أيبيكا»
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جمموعة من الندوات العامة التي ت�شجع على
التح�سني امل�ستمر يف الأداء ال�صناعي ،وهي
اجلمعية العاملية الوحيدة التي تهتم مبجاالت
ا�ستخراج النفط وال��غ��از �إىل ق��ط��اع التكرير
والت�سويق.
ثمان جل�سات
وق��د ت�ضمنت ور�شة العمل التي عقدت م�ؤخر ًا
ونظمتها دائ����رة ال�����ص��ح��ة وال�����س�لام��ة والبيئة
بالتعاون «�إيبيكا» ثمان جل�سات عمل ،وتناولت
ع���دة م��و���ض��وع��ات ق��دم��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن خ�براء

الشركة نظمت ورشة
عمل لتحسين األداء
البيئي واالجتماعي في
الصناعات النفطية

اجلمعية الدولية «�إيبيكا» ،منهم امل��دي��ر الفني
روبرت كوك�س ،ومدير ال�صحة املهنية الدكتور
كارل ريكارد موين ،ومديرة البيئة �آنا غراي.
وق���د ق���ام رئ��ي�����س ف��ري��ق ال��ب��ي��ئ��ة ك��اب�تن م�ساعد
�سلمان ،بافتتاح ور���ش��ة العمل م���ؤك��د ًا �أهمية
املو�ضوعات التي ت�ضمنتها الور�شة واملتعلقة
بال�صحة وال�سالمة والبيئة واال���س��ت��دام��ة مثل
تغري املناخ وموا�صفات الوقود البحري ،وور�شة
عمل م�صغرة ح��ول ال�صحة املهنية والنظافة،
وتقييم املخاطر ال�صحية والتحديثات املتعلقة

ت�ضع ال�رشكة ق�ضايا البيئة يف طليعة اهتمامها عند تنفيذ م�شاريعها

باالن�سكابات النفطية و�إدارة املياه وال�رصف
ال�صحي ،و�أه����داف الأمم املتحدة لال�ستدامة،
بالإ�ضافة �إىل �صناعة النفط والغاز ،م�شري ًا �إىل
التفاعل الإيجابي الذي حظيت به املحا�رضات من
قبل امل�شاركني.
ق�ضايا عدة
وق���د ق���ام اخل��ب�راء ب��ط��رح ال��ع��دي��د م��ن الق�ضايا
وال��ت��داب�ير امل��ق�ترح��ة ،وا���س��ت��ع��ر���ض��وا اجل��ه��ود
املتوا�صلة للجمعية ،وارتكزت حماور اجلل�سات
على عدة نقاط منها:
• •تطوير وتعزيز املمار�سات واحللول اجليدة.
• •تعزيز املعرفة وتو�صيلها وفهم اخل�برات
م��ن خ�ل�ال جم��م��وع��ة م��ن ال��ق�����ض��اي��ا البيئية
واالجتماعية.
• •احل�����ص��ول على اخل�ب�رات و�أح����دث الأف��ك��ار
واملعلومات حول الق�ضايا العاملية.
وفيما يخ�ص جم��االت املناخ والطاقة وامل�سائل
البيئية واالجتماعية ل�صناعة النفط وال��غ��از مت
التطرق �إىل:
 الوقود واملنتجات البرتولية. تغري املناخ.طرح العديد من القضايا
والتدابير المقترحة
واستعراض الجهود
المتواصلة “أيبيكا”

 اال�ستعداد لالن�سكابات النفطية. امل�س�ؤولية االجتماعية. �أهداف التنمية امل�ستدامة. املاء.الوقود البحري
مت��ت الإ����ش���ارة خ�لال جل�سات ال��ور���ش��ة �إىل �أن
املنظمة البحرية الدولية فر�ضت حتديات جديدة
على �صناعة التكرير تق�ضي ب�رضورة �أال يزيد
�سقف الكربيت عاملي ًا يف الوقود البحري (ال�سفن)
عن ن�سبة  ٪ 0.5بدء ًا من  1يناير  .2020وتعد
هذه نقلة نوعية كبرية ،وكذلك ت�أثريها �سيكون
كبري ًا على ال�شحن و�صناعة البرتول .ومت مناق�شة
موا�ضيع �أخ���رى ذات �صلة مبو�ضوع الوقود
البحري.
ويف اجلل�سة اخلا�صة بال�صحة املهنية وتقييم
املخاطر ،عقد ك��ارل ري��ك��ارد موين ور���ش��ة عمل
م�صغرة �شملت خمتلف اجل��وان��ب ال��ت��ي تهتم
بالنظافة وال�صحة املهنية .وقد تفاعل امل�شاركون
مع ور�شة العمل ب�شكل �إيجابي.

باالن�سكابات النفطية التابع للجنة الدولية ،حيث
يهدف الفريق� ،إىل حت�سني الت�أهب لالن�سكابات
النفطية ،واال�ستجابة لها يف جميع �أنحاء العامل.
مياه و�صرف �صحي
قدمت ال�سيدة �آنا غراي جل�سة حول كيفية �إدارة
املياه وال�رصف ال�صحي ،حيث بد�أت بتقدمي نبذة
عامة عن الأن�شطة التي يقوم بها الفريق املعني
ب�إدارة املياه وال�رصف ال�صحي التابع للجمعية.
كما قامت بالتحدث عن املبادرات املختلفة لإعادة
ا�ستخدام امل��ي��اه ،وع��ن �أح���دث ال��وث��ائ��ق ودورة
التدريب الإلكرتونية التي �أعدتها اجلمعية بهذا
ال�ش�أن.

امل�س�ؤولية االجتماعية
تناولت جل�سة امل�سئولية االجتماعية ع��دد من
الق�ضايا ذات ال�صلة بامل�س�ؤولية االجتماعية
وم�س�ؤوليات �صناعة النفط والغاز يف هذا ال�ش�أن،
وعر�ضت �آنا غراي ،يف �إحدى اجلل�سات �أهداف
التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�رشة ل�ل�أمم املتحدة
التي و�ضعتها الرابطة الدولية للتوحيد القيا�سي
ب�ين ال��وك��االت وامل���ؤ���س�����س��ة الإمن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة،
االن�سكابات النفطية
ا���ش�ترك روب���رت كوك�س و�آن���ا غ��راي يف اجلل�سة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
اخلا�صة مبو�ضوع مكافحة االن�سكابات النفطية
ن��ظ��ر ًا لأهميته ،و�أ���ش��ارا �إىل �أن اجلمعية لعبت
المنظمة البحرية
دور ًا رئي�سي ًا يف تي�سري الندوات ال�صناعية لتبادل
الدولية فرضت
اخلربات ب�ش�أن اال�ستعداد ملواجهة االن�سكابات
تحديات جديدة على
النفطية ،واال�ستجابة لها ،وت��رك��ز اجلمعية يف
امل��ق��ام الأول على �أن�شطة عمل ال��ف��ري��ق املعني
صناعة التكرير
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تنمية
النجاح وحده ال يكفي

كيف تكون استثنائيًا؟
لي�س �صعباً �أن تكون ناجحاً ،لكن ال�صعوبة تكمن يف �أن تكون ناجحاً
جناح خا�ص �أو ا�ستثنائي .هذا
ا�ستثنائياً ،ومع ذلك فكلنا ن�سعى لتحقيق ٍ
�شخ�ص لآخر ،ال توجد و�صفة �سحر ّية� ،أو
النجاح الذي يختلف معناه من
ٍ
طريقة واحدة لتحقيقه ،ولكن يوجد �صفات معينة ي�شرتك بها الأ�شخا�ص
الناجحون واملتميزون جد ًا ،وخا�صة �أولئك الذين ميتلكون ت�أثري ًا كبري ًا
على حياة الآخرين ،وفيما يلي بع�ضاً من اخل�صائ�ص ،فكم من هذه
اخل�صائ�ص ينطبق عليك؟

ال توجد وصفة
سحرية وإنما
صفات يشترك فيها
الناجحون المتميزون

م��ن امل��وظ��ف�ين ال��ذي��ن ي��ت��ع��اون��ون فيما بينهم ،فال�شخ�ص الناجح البد له �أن يجيب على هذا
�سعادتك يف جناح الآخرين
ي��ح��ق��ق ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال��ن��ج��اح لأن �أع�����ض��اءه يعرفون �أدواره���م ج��ي��د ًا ،وي�ضعون �أهدافهم ال�س�ؤال :هل يحقق لك جناح الآخرين ال�شعور
بال�سعادة؟ �إذا ك��ان اجل���واب نعم ف���أن��ت على
املوهوبني م�ستعدون للت�ضحية جلعل الآخرين ال�شخ�صية جانب ًا يف �سبيل جناح الفريق.
�سعداء ،ففريق العمل املمتاز يت�ألف من جمموعة هذا النوع من التوجه البد �أن ي�أتي من داخلك ،الطريق ال�صحيح.
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فريق العمل املتجان�س واملتعاون يقود �إىل التم ّيز

ابحث عن خربات جديدة
�إن البحث عن التجديد وال�شعور بامللل ب�سهولة،
م�ساع ون�شاطات جديدة عاد ًة ما
واالندفاع نحو ٍ
يرتبط باملقامرة و�إدمان املخدرات ومر�ض نق�ص
الرتكيز وحب املخاطرة ،لكن ح�سب ر�أي الدكتور
روبرت كلونينغر وهو طبيب نف�سي خمت�ص بعلم
الوراثة ،ف�إن البحث عن اجلديد هو من الطباع
التي تُبقيك �صحيح اجل�سم و�سعيد ًا ،كما ت�ساعد
ال�سن.
على منو �شخ�صيتك �أثناء تقدمك يف ِّ
ف���إذا ما جمعت حب املغامرة وحب اال�ستطالع
مع املثابرة والقناعة ب�أن لي�س كل �شيء يتمحور
اخل�لاق��ة،
حولك �ستح�صل عندها على النظرة ّ
والتي �ستعود بالفائدة على املجتمع ككل.
وي�ضيف كلونينغر« :حتى متتلك النجاح البد �أن
متتلك القوة لتنظيم دوافعك ،واملخ ّيلة لتتنب�أ مبا
�سيكون عليه الأمر �إذا ما ج ّربت �شيئ ًا جديد ًا».
كل ذلك �سي�ساعدك لتكون ال�شخ�ص الناجح جد ًا
ام�ض قدم ًا ،و�أظهر الباحث عن
الذي تتمناه ،لذا ِ
اجلديد الذي يكمن داخلك عندها �ستمتلك �صحة
جيدة و�أ�صدقاء �أكرث ،ور�ضي �أكرب.
فريق العمل الممتاز
يتألف من مجموعة
من الموظفين
المتعاونين

ف ِّكر باحلياة ككل
خط ًا �صاعد ًا نحو الأعلى ،بل هو �أ�شبه بحلقة،
ال ميكنك غالب ًا الو�صول �إىل ال��ت��وازن املثايل بني لأن��ه مهما ارتفع جناحك وثقتك بنف�سك ،ف�إن
احلياة والعمل ،وذلك لأن عملك وحياتك وعائلتك ذلك �سيعود حتم ًا �إىل موظفيك.
و�أ���ص��دق��اءك واهتماماتك كل واح��د ال يتجز�أ وال
لديك ما تثبته لنف�سك
ينف�صل ،فهذه الأ�شياء جمتمعة هي التي جتعلك ما الكثري م��ن النا�س ي��ج��دون متعة يف �إث��ب��ات خط�أ
�أنت عليه.
الآخرين ،ويعتربون ذلك دافع ًا عظيم ًا بالن�سبة
وي�ستطيع الأ�شخا�ص الناجحون ج��د ًا �إيجاد لهم ،ال يفعل الأ�شخا�ص الناجحون حق ًا ذلك،
ط��رق ناجحة للم �شمل الأ��س�رة دون �إق�صاء فدوافعهم �أعمق و�أكرث خ�صو�صية من ذلك بكثري،
العمل يف برنامج احلياة اليومي ،كذلك الأمر حيث �أن دافعهم احلقيقي هو التزام وتفانٍ ينبع
بالن�سبة لالهتمامات وال��ه��واي��ات وامل�شاعر م��ن رغبتهم يف �إث��ب��ات الأ���ش��ي��اء لأه��م �شخ�ص يف
والقيم ال�شخ�صية ،و�إن مل ت�ستطع فعل ذلك حياتهم وهو ذواتهم.
ف�إنك يف احلقيقة تعمل فقط ،ولي�س لديك حياة
اعمل بجد وذكاء
فعلية.
�أكدت الدرا�سات �أن العمل ملدة تزيد عن �أربعني
تف َّهم م�شاعر الآخرين
�إذا مل يكن عملك هو اخرتاع �أ�شياء جديدة كلية،
من ال�صعب حتقيق ذل��ك عامة ،ف�إنه �سيكون
م�ستند ًا �إىل تلبية ح��اج��ات مطلوبة� ،أو حل
م�شكالت موجودة ،و�إن من غري املمكن حتديد
حاجة �أو م�شكلة دون �أن متتلك ال��ق��درة على
و�ضع نف�سك يف مكان ال�شخ�ص الآخ��ر ،وهذه
القدرة من �صفات رجل الأعمال الناجح.
ول��ك��ن ال���ق���ادة ال��ن��اج��ح�ين ب�شكل ا�ستثنائي
يذهبون �أبعد من ذلك ،حيث ي�ضعون �أنف�سهم
م��ك��ان موظفيهم ،وي���رون كيف ت��ب��دو الأم���ور
عملي ًا من وجهة نظر الآخر� ،إذ �أن النجاح لي�س

�ساعة �أ�سبوعي ًا تخف�ض من الإنتاجية ،و�إليك ما
يفعله الأ�شخا�ص الناجحون جد ًا حيث يعملون
�أكرث من مناف�سيهم بالت�أكيد ،ولكنهم يعملون
ب��ذك��اء يف نف�س ال��وق��ت ،و�إن م��ن م�صلحة �أي
م�ستثمر �أن يقر�أ مناف�سوه مقولة �أربعني �ساعة
عمل يف الأ�سبوع وي�صدقوها ويعملوا بها.
الناجحون ال يركزون
على أخطاء اآلخرين
فدوافعهم أعمق
وأكثر خصوصية
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ال يكفي �أن تكون ناجح ًا بل يجب �أن تكون ا�ستثنائي ًا

ل��ن��ورد م��ث��ا ًال على م��ا �سبق فقد روى الكاتب
ريت�شارد ن��ورث باتر�سون ق�صة عظيمة عن
روبرت كينيدي الذي كان ي�سعى �إىل مقا�ضاة
رئي�س احت��اد قائدي ال�شاحنات جيمي هوفا،
ويف �إح�����دى ال��ل��ي��ايل يف ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد
منت�صف ال��ل��ي��ل ،وب��ع��د �أن انتهى م��ن العمل
على ق�ضية هوفا ،ويف طريق عودته �إىل منزله
م ّر ب�رشكة هوفا فوجد النور ما زال ُم�ضا ًء يف
مكتبه فا�ستدار عائد ًا �إىل مكتبه.
�سيكون هناك دائم ًا من هو �أكرث ذكا ًء وموهبة
م��ن��ا ،ول��ك��ن ال��ن��اج��ح��ون ي�����س��ع��ون دوم���� ًا نحو
الأف�ضل ويكونون ق�ساة يف �أحكامهم خ�صو�ص ًا
مع �أنف�سهم ،لأن عملهم يتميز باجل ِّد والذكاء يف
�آن مع ًا ،ويف هذا يكمن �رس جناحهم.
املال م�س�ؤولية ولي�س جائزة
ب��ع�����ض ق�ص�ص امل�ستثمرين ه��ي ع��ب��ارة عن
��ش�راء ع��دد كبري م��ن ال�����س��ي��ارات ال��ف��اره��ة� ،أو
اقتناء الكثري من التحف الأثرية غالية الثمن،
ف��الأ���ش��خ��ا���ص ال��ن��اج��ح��ون ح��ق�� ًا ال ي���رون امل��ال
كجائزة �شخ�صية ،بل يرونه كفر�صة لتطوير
العمل وم��ك��اف���أة وت��ط��وي��ر امل��وظ��ف�ين ،وتقدمي
الأف�ضل دائم ًا للمجتمع ،وباخت�صار ف�إن املال
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البحث عن الجديد
هو من الطباع التي
ُتبقيك سعيداً

وصحيح الجسم

لي�س و�سيلة لتح�سني حياتهم فح�سب ،ولكن
لتح�سني حياة الآخرين �أي�ض ًا ،والأهم من ذلك
�أن��ه��م يقومون بهذا دون الكثري م��ن الدعاية
لعملهم ،وذلك لأن جائزتهم احلقيقية هي يف ذات
العمل ،ولي�س يف ال�شهرة واالعرتاف بف�ضلهم.
ال تتحدث عن نف�سك
يف عامل الإع�لان ي�ستطيع �أي �شخ�ص �أن يكون
وك��ي��ل ع�لاق��ات ع��ام��ة لنف�سه ،حيث ي�ستطيع
�أن ي��ت��ح��دث ع��ن نف�سه ،ويتبجح ب���إجن��ازات��ه
وب�صريته وذك��ائ��ه ،لكن الناجحني ح��ق�� ًا من
النا�س ال يفعلون ذلك ،حيث تعتمد �إجنازاتهم
بب�ساطة على طموحهم ومثابرتهم و�إجنازهم
للعمل املطلوب ،ولكنهم يعلمون يف نف�س الوقت
�أن املفتاح احلقيقي املو�صل للنجاح هو جمموعة
املوظفني املميزين لديهم ،كما �أن احل ّ��ظ يلعب
دور ًا يف ذلك.

يح�صد الأ���ش��خ��ا���ص امل��م��ي��زون ح��ق�� ًا ث��م��رات
التوا�ضع وعدم التعايل عن طرح الأ�سئلة عما
ال يعرفونه ،والبحث عن امل�شورة ،والأهم من
ذلك ف�إنّهم يح�صدون ثمرات اعرتافهم بتميز
الآخرين والثناء عليهم.
االحرتام والتقدير يبقيان للأبد
�إع��ط��اء موظفيك �أج����ور ًا عالية وف��وائ��د جيدة
وفر�ص عظيمة له �أهميته ،ولكن �أي �أج��ر �أو
فائدة ال ت�ستطيع �أن متحو ت�أثري ال�رضر الذي
يلحق بالثقة بالنف�س وتقدير ال��ذات نتيجة ملا
ُيحدِثه عدم �إعطائهم االحرتام املالئم ،و� ّإن من
�أه��م ما يفعله الأ�شخا�ص الناجحون حق ًا هو
تزويد موظفيهم وزبائنهم وبائعيهم وكل من
يتعاملون معه بالتقدير املنا�سب.
هذا ما يجب �أن تفعله �أو ًال ،لأنك �إن فعلت ذلك
�سرتى كل خطوات النجاح املتميز تتبع ذلك
بال�رضورة.
امل�صدر:
�أكادميية نريونت للتطوير
والإبداع والتنمية الب�رشية

علوم
وتكنولوجيا

البداية كانت من الصين

تاريخ النقود
ظهرت النقود بكافة �أ�شكالها الورقية واملعدنية نتيجة تطورات مرتاكمة وتدريجية،
ومل تكن اخرتاعاً ل�شخ�ص بعينه ،ولكن تو�سع الب�شر يف تعامالتهم منذ قرون بعيدة كان
ال�سبب الرئي�سي وراء �إيجاد و�سيلة لتبادل املمتلكات وحاجياتهم املعي�شية ،فكان لزاماً
عليهم التفكري يف و�سيلة ملقاي�ضة الأ�شياء عندما يوجد منها ما يزيد عن حاجتهم ويحتاجها
الآخرون .عندها بد�أ النا�س مببادلة املمتلكات ،ثم تطور الأمر بينهم �إىل مبادلتها باملا�شية
واحلبوب واخلرز وبع�ض املعادن النفي�سة ببع�ضها �أو ب�أ�شياء �أخرى ،ثم فكروا ب�شيء
�أب�سط من ذلك ،فكانت النقود مبا يف ذلك �سك العمالت الذهبية والف�ضية والنحا�سية ،ومن
ثم الأوراق النقدية.

توسع البشر في
ُّ

تعامالتهم اقتضى
إيجاد وسيلة لتبادل
الممتلكات والحاجيات
المعيشية
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النقود و�سيلة �أفراد املجتمع للح�صول على احتياجاتهم وتبادل املنافع فيما بينهم

تاريخ النقود
بد�أ ا�ستخدام املال منذ �آالف ال�سنني من خالل
مبادلة املمتلكات وبع�ض الأ�شياء ،وخ�صو�ص ًا
الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي لها قيمة حم���ددة �أو متعارف
عليها داخل كل بلد .وقد ا�ستخدم ال�صينيون
ال�سكاكني واخل��ن��اج��ر يف امل��ب��ادالت التجارية
مبثابة عملة ح���وايل  1000ع��ام قبل امل��ي�لاد،
ولكنها ك��ان��ت تت�سبب ب����الأذى مل�ستخدميها
�أحيان ًا ،ف��ب��د�أوا با�ستخدام قطع معدنية على
�شكل دائرة ،وكانت هذه مبثابة البداية الفعلية
للعملة امل��ع��دن��ي��ة .ورغ���م �أن ال�����ص�ين �أول من
ا�ستخدم النقود املعدنية �إال �أن �أول �صك للنقود
ح��دث يف ليديا غ��رب تركيا ح���وايل  600عام
قبل امليالد ،وكانت عملتهم خليط ًا من الف�ضة
والذهب ،وقد �ساهمت هذه العملة اجلديدة يف
الصينيون استخدموا
الخناجر كعملة قبل
الميالد بألف عام لكنها
سبَّبت لهم أذى!
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ازده���ار جت��ارة البلد املحلية واخلارجية ،ويف اجلديدة دور ًا كبري ًا يف ت�سهيل عملية التبادل
هذه احلقبة من الزمن كانت ال�صني متر مبرحلة التجاري ،وت�سهيل دفع و�صناعة النقود ،ومنذ
انتقال من العملة املعدنية �إىل العملة الورقية .ذلك احلني بد�أت العمالت الورقية ت�أخذ �شكلها
احلايل ،خ�صو�ص ًا بعد �أن طبع �أحد امل�صارف
العملة الورقية
كانت بداية العملة املعدنية وكذلك الورقية من ال�سوي�رسية كميات كبرية منها.
ال�صني ،ثم انتقلت �إىل �أرج��اء املعمورة ،ولكن
دور الذهب
العملة املعدنية مبا يف ذل��ك الذهبية والف�ضية بعد �أن حققت العملة الورقية جن��اح�� ًا كبري ًا
والنحا�سية ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى ���ص��م��وده��ا ل��ق��رون واخ�ت�رق���ت �أ����س���واق امل�����ال ،ب����د�أ دور ال��ذه��ب
م��دي��دة يف ك��اف��ة دول ال���ع���امل ،وم���ن ب�ين ه��ذه بالرتاجع ،رغم �أن��ه ا�ستحوذ على �سوق املال
العمالت الدينار البيزنطي والدينار الإ�سالمي ،والتبادل التجاري لقرون ،ولكن �سهولة العملة
ال��ذي مت �سكه خالل الع�رص الأم��وي يف خالفة الورقية ك��ان لها �أث��ر كبري يف انت�شارها .ويف
عبدامللك بن مروان.
ع��ام  1971مت ف�صل ال����دوالر الأم��ري��ك��ي عن
وا�ستمرت الدول الأوروبية با�ستخدام النقود معيار الذهب ،مما �ساهم يف توفري املال الورقي
املعدنية حتى عام  ،1600والحظت هذه الدول ب�شكل �أكرب بتحريره من الذهب .وكان الكثري
الطلب املتزايد على العمالت مما يتطلب �سك
الكثري منها وا�ستنزاف املعادن النفي�سة ،لذلك
تم سك الدينار
فكروا يف بديل منا�سب لذلك فكان ا�ستخدام
اإلسالمي خالل العصر
العملة الورقية ل�سهولة حملها والتعامل بها
وال��ث��ق��ة بها نتيجة دعمها م��ن قبل حكومات
األموي في خالفة
تلك ال��دول ،حيث ميكن للأفراد ��شراء الذهب
عبدالملك بن مروان
والف�ضة فيها وقت �شاءوا .وقد لعبت العملة

ماكينات ال�رصف الآيل التي ي�ستخدمها اجلميع اليوم مل تكن كذلك يف بداياتها

من النا�س يعتقد �أن �إخ��راج ال��دوالر من معيار
الذهب �سيت�سبب بانهياره ،ولكن قوة وازدهار
االق��ت�����ص��اد الأم��ري��ك��ي ك���ان ال�سبب الأول يف
حمايته .كما توقع البع�ض �أن ينخف�ض �سعر
ال��دوالر حملي ًا على م�ستوى الواليات املتحدة
ب�سبب الت�ضخم وعاملي ًا من خالل �سعر �رصف
العمالت نتيجة ف�صله .وال تخفى على �أح��د
�أهمية متا�سك ال���دوالر على م�ستوى ال�سوق
العاملي ،لأن انهيار الدوالر رمبا ي�ؤدي �إىل نتائج
اقت�صادية وخيمة لكثري من دول العامل ،لذلك
عمل الكثري من الدول وامل�ؤ�س�سات بال كلل من
�أجل املحافظة على الدوالر يف ذلك الوقت.
�أول ماكينة �صرف �آيل
بعد ازده���ار العملة ال��ورق��ي��ة واقت�صاد كثري
من الدول ،بد�أ �أ�صحاب املال والبنوك التفكري
بطرق �أي�رس للتعامل وت�سليم الأم���وال ،فكان
هناك عدد من االخرتاعات املتعلقة بال�سوق املايل
والبنكي ،منها �صناعة ماكينات ال�رصف الآيل
( ،)ATMوالتي بد�أت منذ ع�رشات ال�سنني على
يد لوثر جورج من الواليات املتحدة الأمريكية
�سنة  1939ل�صالح م�رصف �سيتي بنك .ومل

تعتمد قيمة العمالت

الورقية حالي ًا على
ثقة المتداولين

بالجهة المصدرة لها

يكن هناك �إقبا ًال كبري ًا على هذه الآلة اجلديدة
من قبل عمالء البنك ،لذلك مل ت�ستمر لأكرث من
�ستة �أ�شهر قبل �إزالتها.
ثم كانت هناك حماولة ناجحة لل�رصاف الآيل
�سنة  1967على يد جون �شيفرد من ا�سكتلندا،
وك���ان���ت ف��ك��رت��ه��ا م�����س��ت��ق��اة م���ن �آل����ة «م��ك��ي��ن��ة»
بيع قطع �شوكوالتة مقابل امل���ال ،وعندما مت
ا�ستكمال هذه املاكينة ا�شرتاها بنك باركليز يف
اململكة املتحدة ،وكان متوقع ًا لها الف�شل ولكنها
حققت جناح ًا قيا�سي ًا يف وقت ق�صري ،ومنذ ذلك
ال��وق��ت ب���د�أت البنوك بالرتكيز على ماكينات
ال����صرف الآيل وت��ط��وي��ره��ا ،حتى و�صلت �إىل
و�ضعها احل���ايل لتقدم خ��دم��ات متنوعة منها
ال�سحب والإيداع على مدار ال�ساعة� ،إ�ضافة �إىل
املزيد من اخلدمات الأخرى.

العمالت احلالية واالفرتا�ضية
تعتمد قيمة العمالت الورقية يف الوقت احلايل
ع��ل��ى ث��ق��ة امل���ت���داول�ي�ن ب��اجل��ه��ة امل�����ص��درة لها
وامل�س�ؤولة عنها مثل البنوك املركزية ،ولكن
مل يتوقف العمالء واملتداولون عند هذا احلد،
ب��ل �أ���ص��ب��ح��وا ي�ستخدمون ن��وع�� ًا ج��دي��د ًا من
العمالت االفرتا�ضية التي لي�س لها وجود �إال
على ال�شبكة العنكبوتية .وال يوجد لهذا النوع
من العمالت م�ستودع �أو بنك مركزي ،وتتم
املعامالت بها م��ن قبل امل�ستخدمني مبا�رشة
دون و�سيط ،مثل عملة بتكوين ،والتي ارتفعت
قيمتها م���ؤخ��ر ًا ارتفاع ًا ك��ب�ير ًا ،رغ��م املخاطر
التي حتيط بها من كل حدب و�صوب .وميكن
�رشاء العديد من املنتجات من خالل بتكوين بعد
�أن اعتمد �أكرث من  100,000متجر ومنذ بيع
بتكوين كعملة مقبولة لديهم �إ�ضافة �إىل مئات
الآالف من امل�ستخدمني.
لقد ك��ان��ت ح��اج��ة النا�س ه��ي ال�سبب املبا�رش
ال�ستخدام العملة وانت�شارها بكافة �أنواعها،
وك��ذل��ك ثقة ال��ن��ا���س وال��ط��ل��ب عليها ه��و ال��ذي
ير�سخ ويقوي مكانتها بني الأمم ،ملا تقدمه لهم
من ت�سهيالت يف تعامالتهم وحياتهم اليومية.
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صحة
تقي من أمراض خطيرة

مضادات األكسدة
ارتفعت معدالت الإ�صابة بالأمرا�ض املزمنة غري املعدية خالل العقود
الأخرية ارتفاعاً كبري ًا �شمل كافة دول العامل دون تفريق �أو متييز ،وتعزو
معظم الدرا�سات احلديثة ذلك �إىل العادات وال�سلوكيات الغذائية اخلاطئة
التي انت�شرت بني النا�س ،ويف الوقت نف�سه� ،أ�ضحى م�صطلح م�ضادات
الأك�سدة �شائعاً بني خمتلف الطبقات.
كثري ًا ما ن�سمع عن م�ضادات الأك�سدة ،و�أهميتها الكبرية للمحافظة على
�صحة اجل�سم والوقاية من الكثري من الأمرا�ض اخلطرية  ..ماهي م�ضادات
الأك�سدة؟ وماهي وظيفتها؟ ومن �أين نح�صل عليها؟ ،قبل �أن �أعرفكم عليها
يجب �أن نتعرف بالبداية على ال�شوارد احلرة لنفهم كيف تعمل م�ضادات
الأك�سدة.
ال�شوارد احلرة
ه���ي ذرات يف ج�����س��م��ك ف���ق���دت �إل����ك��ت�رون من
�إلكرتوناتها ونتيجة لذلك تفقد اتزانها ،وحتاول
�أن ت�رسق �إلكرتونات من جريانها ،لتعود �إىل
ح��ال��ة االت����زان م��رة �أخ����رى ،ث��م ت��ق��وم ال���ذرات
الأخ�����رى ب����سرق��ة الإل���ك�ت�رون���ات م���ن ال����ذرات
املجاورة وهكذا.
ت�سمى ه��ذه العملية (بالأك�سدة) وه��ي �ضارة
للج�سم ،حيث �أنها تدمر اخلاليا ،لكن امل�شكلة
احلقيقية هي عندما ت�ؤثر على احلم�ض النووي
للذرة  DNAفيكون �سبب ًا لظهور ال�رسطانات
والأمرا�ض املختلفة.

هي جزيئات قادرة على
منع عملية األكسدة
وبالتالي حماية
الجسم من األضرار

عندما تق�رش التفاحة وترتكها يف الغرفة لقليل
من الوقت جتد �أن التفاحة ب��د�أت تتحول �إىل
ال��ل��ون ال��ب��ن��ي بفعل الأوك�����س��ج�ين امل��وج��ود يف
الهواء ،وهذا ما يعرف بالأك�سدة.
�إذا �أردت �أ ّال يحدث ذلك جرب �أن تع�رص قلي ًال
من الليمون فلن يتغري لون التفاحة املق�رشة لأن
الليمون مينع �أك�سدة التفاحة الحتوائه على
م�ضادات للأك�سدة.

م�ضادات الأك�سدة
هي جزيئات ق��ادرة على منع عملية الأك�سدة،
�أكرث امل�سببات
وح��م��اي��ة اجل�سم م��ن ال����ضرر ال���ذي ينتُج عن
ال�شوارد احلرة على �صحة خاليا اجل�سم ،و�إذا �أكرث م�سببات ال�شوارد احلرة ب�أج�سامنا هي:
�أردن��ا �أن نب�سط املو�ضوع �أكرث �س�أ�رضب لكم التلوث البيئي  -املبيدات احل�رشية  -الأ�شعة
هذا املثال:
فوق البنف�سجية  -التوتر واالكتئاب.
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بقلم :د .عبداملح�سن الكندري
ا�ست�شاري طب العائلة
كبري �أطباء �رشكة البرتول الوطنية

لكن �أهم م�صدر لل�شوارد احلرة هو (التدخني)،
فهو م�سبب �أ�سا�سي للعديد م��ن الأم��را���ض،
وال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��ا���س يظنون �أن���ه ي�سبب فقط
�رسطان الرئة ،واحلقيقة �أن �أغلب ال�رسطانات
للتدخني دور يف الإ�صابة بها.
ال��ت��دخ�ين ي�سبب �أك�����س��دة لكثري م��ن اخل�لاي��ا يف
ج�سمك ،فتتكون ���ش��وارد ح���رة ك��ث�يرة تكون
نتيجتها تغيري يف احلم�ض النووي ،وت�ضاعف
ن�سبة الإ�صابة بال�رسطانات ،ومن املهم �أن نعرف
�أن عملية الأك�سدة ب�أج�سامنا طبيعية ،ويوجد
توازن بني ال�شوارد احلرة وم�ضادات الأك�سدة،
لكن امل�شكلة عندما ترتفع ن�سبة ال�شوارد احلرة،
وتنخف�ض ن�سبة م�ضادات الأك�سدة.
كيفية رفعها يف �أج�سامنا
امل�صدر الرئي�سي مل�ضادات الأك�سدة هو الفاكهة
واخل�رضوات ،و�أهم �أنواع م�ضادات الأك�سدة:
فيتامينات A + C + E + beta carotene
ال�سيلينيوم  -الزنك  -الفالفينويدز – االيكوبينات.

ومثال على ذل��ك بع�ض الأطعمة التي حتتوي
ع��ل��ى م�����ض��ادات ل�ل�أك�����س��دة ،ك��ال��ت��وت ال�ب�ري
والفراولة والتفاح وامل�شم�ش و�أي�ضا الربوكلي
والقرنبيط ،وكذلك ال�شاي الأخ�رض والأ�سود
واملك�رسات النية.
وقد ي�س�أل الكثري عن جدوى �أخذ الفيتامينات
واملكمالت كحبوب بد ًال عن امل�صادر الطبيعية.
كقاعدة امل�صدر الطبيعي �أف�ضل من احلبوب
ال�صناعية ،وعلمي ًا كل الدرا�سات التي متت على
ه��ذا املو�ضوع تثبت فعالية الفاكهة الطبيعية
واخل�����ض�روات ،وال ت��وج��د درا���س��ات موثوقة
تثبت فعالية احلبوب ال�صناعية.
كما �أن الأط��ع��م��ة الغنية مب�����ض��ادات الأك�سدة
غنية �أي�ض ًا بالألياف ،وهي قليلة الدهن امل�شبع
والكولي�سرتول ،وهي م�صدر جيد للفيتامينات
واملعادن والأمالح الهامة.
لذلك فهي �رضورية حلميتك� ،أو نظام الرجيم
الذي تتبعه ،حتى ميكن املحافظة على م�ستوى
�أف�ضل ملناعة اجل�سم .كما تقوم بدور فعال يف
ت���أخ�ير ع��وام��ل ال�شيخوخة وحماربتها ذاتي ًا
داخل اجل�سم ،مما ي�ضفي الن�ضارة والإ�رشاق
على ال�صحة والإطاللة ،ولهذا ال�سبب تتناف�س
��شرك��ات م�����س��ت��ح����ضرات ال��ت��ج��م��ي��ل ب���إ���ض��اف��ة
م�ضادات الأك�سدة يف م�ستح�رضات مكافحة
ال�شيخوخة.
ولدينا للأ�سف م�شكلة غذائية كبرية مبنطقة

األطعمة الغنية
بمضادات األكسدة
ضرورية للجسم
وتحافظ على مناعته

اخلليج العربي ،وهي �أن اخل�رضوات والفاكهة
لي�ست �ضمن ثقافتنا الغذائية.
والآن ،وق��د عرفتم �أهميتها الحتوائها على
م�ضادات الأك�سدة الطبيعية� ،أرجو �أن ت�أكلوها
وتعطوها لأطفالكم ب�شكل يومي.
جمموعة فيتامينات
فيتامني � :Aأثبتت درا�سة من جامعة �أريزونا
�أن فيتامني  Aله ت�أثري يف حماية اخلاليا �ضد كل
�أنواع ال�رسطان ،ويقول الأطباء �أن فيتامني A
من الدهون القابلة للذوبان يف مركبات م�ضادات
الأك�����س��دة امل��وج��ودة يف املنتجات احليوانية،
والتي ميكن �أن يقوم اجل�سم ب�إنتاجها.
ومن الأطعمة التي حتتوي على هذا الفيتامني
الكبد والبي�ض ،كما �أن من فوائده تقوية العظام
والأ�سنان ،وب�صفته من م�ضادات الأك�سدة ،فهو
ي�ساعد على �إ�صالح ال�رضر الذي يلحق باخلاليا
نتيجة للتلوث الذي نعي�شه هذه الأيام ،ويعزز من
قوة اجلهاز املناعي ،كما �أنه عالج ف َّعال جلفاف
الب�رشة وتق�صف ال�شعر وم�شاكل الإب�صار.
فيتامني  :Cيعترب ه���ذا الفيتامني م��ن �أك�ثر

�أنواع الفيتامينات انت�شار ًا ،فهو �أقوى �أنواع
م�����ض��ادات الأك�����س��دة ،ك��م��ا �أن ل��ه ال��ك��ث�ير من
الوظائف الهامة ،وي�ساعد على تقوية اجلهاز
املناعي.
و�أثبتت الدرا�سات �أن كمية من فيتامني  Cتبلغ
( 10-8غرام) جتنب الإن�سان الإ�صابة بنزالت
الربد ،كما �أنه يقي الإن�سان الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب وال����شراي�ين ،ويقي م��ن تدمري اخلاليا
نتيجة ت�أك�سد الأك�سجني داخلها ،ومن الأطعمة
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ه���ذا ال��ف��ي��ت��ام�ين ال��ف��واك��ه
احل��م�����ض��ي��ة (ال�برت��ق��ال وال��ل��ي��م��ون) وال��ت��وت
والطماطم والفلفل.
فيتامني  :Eمن �أهم م�صادر م�ضادات الأك�سدة،
وهو نف�سه مركب من مركبات الأك�سدة ،ولكن
مفعولها يتعاظم يف وج��ود املركبات الأخ��رى،
وخ��ا���ص��ة فيتامني  ،Cوب��ي��ت��ا ك���اروت�ي�ن ،كما
ظهرت بع�ض الأدل��ة العلمية التي اكت�شفت �أن
فيتامني  Eي�ساعد على الوقاية م��ن �أم��را���ض
القلب وال�رشايني واخلليط بني فيتامني E,C
يبطئ م�ضاعفاتها.
وميكن �أن جتد فيتامني  Eيف املك�رسات مثل
اللوز وبذور عباد ال�شم�س واحلبوب والزيتون
وال���ذرة واللحوم والأ���س��م��اك واللنب والبي�ض
والأرز الأ�سمر ،واخل����ضراوات الورقية مثل
ال�سبانخ وغ�يره��ا ال��ك��ث�ير ،ك��م��ا ي��وج��د بع�ض
احلبوب التي متد الإن�سان بهذا الفيتامني.
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وجوه

ن�ست�ضيف يف ه��ذه ال��زاوي��ة �أح��د
�أفراد �أ�سرة ال�شركة ،للتعرف عليه
ع��ن ق ��رب ،واحل��دي��ث ح��ول بع�ض
اجل��وان��ب املهنية وال�شخ�صية يف
جتربته.

سعد
ا لظفير ي
القطاع النفطي من أهم
قطاعات الدولة وعجلة
تطوره متسارعة

• •بطاقة تعارف  ...من �أنت ،وما هو
تخ�ص�صك الدرا�سي؟
�سعد عذبي الظفريي ،رئي�س فريق الهند�سة
واخلدمات يف م�صفاة ميناء االحمدي ،خريج
جامعة الكويت ،ق�سم الهند�سة الكيميائية.
• •ماهي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟
ن��ع��م��ل ك��ف��ري��ق واح� ��د يف ق�����س��م الهند�سة
واخلدمات بتنفيذ طلبات حت�سني الوحدات
( )PMRامل��ق��دم��ة م��ن ك��اف��ة الأق�����س��ام يف
امل�صفاة .تبد�أ الأعمال بدرا�سة وتقييم �أخطار
العمليات الناجتة عن هذه التغيريات قبل
البدء بالت�صميم امليكانيكي والعمراين ،وكذلك
الت�صاميم الكهربائية والآالت الدقيقة لهذه
امل�شاريع.
نقوم كذلك ب�إ�صدار املخططات الهند�سية
لوحدات الت�شغيل بعد �إجناز هذه امل�شاريع.
يقوم ق�سم الهند�سة واخلدمات بالتن�سيق
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ما بني كافة دوائ��ر م�صفاة ميناء الأحمدي اجلانب العملي والعلمي ،وكذلك الإب��داع
ودائ��رة امل�شاريع ومع اجلهات اخلارجية وحتقيق الإجنازات.
كال�شركات الزميلة بالقطاع النفطي ووزارات • •�إىل �أي مدى مل�ست االختالف ما بني احلياة
الدولة ،وذل��ك لإجن��از امل�شاريع امل�شرتكة
العملية والدرا�سة النظرية؟
بالدقة املطلوبة ،ويف الوقت املحدد.
ه��ن��اك اخ��ت�لاف ك��ب�ير بينهما ،ح��ي��ث تظل
�أعمل كذلك على البحث عن �أه��م التقنيات الدرا�سة النظرية تطبيقاً مبا�شر ًا وفق قوانني
احلديثة التي ميكن تبنيها يف كافة م�صايف ومعادالت ثابته ،بينما يف احلياة العملية
ال�شركة ،لزيادة ربحية ال�شركة ،وتقليل ن��واج��ه الكثري م��ن التحديات واملعوقات
املخاطر ،مع الأخذ بعني االعتبار الت�سهيل عند �إجناز وتنفيذ الأعمال حيث تتطلب منا
وتي�سري �صيانة وت�شغيل الوحدات الإنتاجية درا�سة هذه التحديات التخاذ الإج��راءات
يف ال�شركة.
الالزمة حللها.
• •ما وراء اختيارك للعمل يف جمال القطاع
النفطي؟
يعترب ال��ق��ط��اع النفطي م��ن �أه ��م قطاعات
الدولة ،حيث تدور فيه عجلة التطور ب�شكل
�سريع مما يجعله يتمتع باحليوية واملرونة
التي تتيح يل �شخ�صياً فر�صة كبرية لتطوير

• •ماهي �أهم التحديات التي تواجهك يف جمال
عملك؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
نظر ًا �إىل �أن غالبية موظفي ق�سم الهند�سة
واخل��دم��ات يف م�صفاة ميناء الأح��م��دي هم
مهند�سون حتت التدريب ،ف�أهم التحديات
التي �أواجهها هي رفع كفاءة املوظفني ،وبناء

ريا�ضة كرة القدم من بني الهوايات التي يع�شقها الظفريي

فريق عمل م�ؤهل وق��ادر على �إجن��از كافة
الأعمال املوكلة �إليه وفقاً لقوانني ومعايري
ال�شركة التي تتما�شى مع املعايري العاملية
بالدقة والوقت املرجوين.
• •هل �شعرت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟
نعم وه��ذا كان ال�سبب الرئي�سي الختياري
العمل بالقطاع النفطي.
• •ماهي �أهم الإجنازات التي حققتها يف جمال
عملك؟
�إجناز  %95من الر�ؤية التي و�ضعتها لت�أهيل
وتطوير ق�سم التفتي�ش والت�آكل عندما كنت
رئي�ساً له ،بف�ضل اهلل وتوفيقه وبف�ضل العمل
مع فريق كف�ؤ مت حتقيق الكثري من الإجنازات
والتغيريات الإيجابية التي ت�صب يف م�صلحة
ال�شركة ،حيث قمنا بعمل نقلة نوعية وتو�سع
�شامل يف الق�سم بكافة املجاالت ،ومثال على
ذلك قمنا بتطوير خمترب املعادن عن طريق
توفري و���ش��راء امل��ع��دات ال�لازم��ة الكت�شاف
العيوب يف ال��وح��دات الإنتاجية بامل�صفاة
الناجتة عن احلوادث وحتليلها.
• •ماهي ر�ؤيتك يف تطوير الذات؟
تطوير ال��ذات مهم ج��د ًا يف املجال العملي
تحديد الجوانب
واالجتماعي ،لذلك البد من حتديد اجلوانب
التي حتتاج �إىل تطوير �أو ًال ،وو�ضع اخلطط
التي تحتاج إلى
وال�برام��ج التدريبة ال�لازم��ة لت�ساعد على
تطوير ثم وضع
ال��ن��ج��اح والإجن�����از واك��ت�����س��اب امل��ه��ارات
الخطط للنجاح فيها
اجل��دي��دة الم��ت�لاك كافة الأدوات الالزمة
وكذلك تطبيق نظام املراقبة الآلية حلماية
الكاثودية للخزانات والأنابيب لأول مرة يف
الكويت ،ومن �أه��م الإجن��ازات كذلك ميكنة
جميع معلومات الأنابيب يف م�صفاة الأحمدي
وم�صنع الغاز بعد التدقيق والفح�ص دون
اال�ستعانة ب�شركات خارجية.
قمنا كذلك بتحويل كل ر�سومات الأنابيب يف
امل�صفاة �إىل ن�سخ �إلكرتونية لتكون مبتناول
اجلميع عن طريق الكمبيوتر.
مت ا�ستحداث وحدة تدريب ملهند�سي الق�سم
حديثي التعيني ،ووح��دة منف�صلة لتدريب
موظفي امل��ق��اول الكويتيني ،وك��ذل��ك قمنا
بت�شكيل فريق من املهند�سني القدامى من
ذوي اخلربة لنقل هذه اخلربات �إىل موظفي
الق�سم.
وم�ؤخر ًا كرئي�س فريق الهند�سة واخلدمات
قمنا ب�إكمال و�إجن��از الكثري من امل�شاريع
العالقة مع جهات خمتلفة ب�سبب التحديات
الكثرية التي واجهتها باملا�ضي.

للتعامل مع التحديات وال�صعوبات ومواكبة
املتغريات.
• •ماهي طموحاتك ،وما الذي تود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟
على امل�ستوى الوظيفي �أط��م��ح �إىل حتمل
م�س�ؤولية �أكرب من �إدارة ق�سم لكي �أمتكن من
التطوير واجناز كل ما �أهدف �إليه مل�صلحة
ال�شركة وبلدي الكويت.
• • ماهي �أولوياتك يف احلياة؟
ر���ض��ا اهلل �أو ًال ،وحت��ق��ي��ق ال�����س��ع��ادة،
واال�ستمرار بتحقيق �إجنازات �أكرب لأمتكن
م��ن رد ج��زء ب�سيط م��ن ف�ضل ب��ل��دي علي
واال�ستقرار الأ�سري.
• •ماهي هوايتك؟
ال�سفر وكرة القدم.
• •ماذا ا�ستفدت من هذه الهوايات؟
اكت�ساب اخل�برة واملعرفة والتعامل مع
�شعوب خمتلفة.

أولوياتي هي رضا
اهلل والسعادة
ورد الجميل لبلدي
واالستقرار األسري
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هل تعلم ؟

معلومات عامة

•�أول من �سك النقود في الإ�سالم هو الخليفة الأموي
عبدالملك بن مروان.

•ال�شيخ عبداهلل ال�صباح الثاني هو من
�أ�صدر �أول عملة كويتية وكان ذلك
�سنة .1866

•يبلغ طول �سور ال�صين العظيم  21.196.18كم.

•افتتاح الر�صيف ال�شمالي كان �سنة
.1959

•عدد عظام ج�سم الإن�سان  206عند البلوغ وعند
والدته ي�صل عددها �إلى .270

•عدد �سفن الغو�ص الكويتية و�صل عام
� 1922إلى � 800سفينة يعمل عليها
� 10آالف غوا�ص وبحار.

كلمات

من الكويت

•لي�س المهم �أن تحب المهم من تحب.
•لو �أعطيت الأحمق خنجر ًا �أ�صبحت قات ًال.

•وقعت معركة ذات ال�سال�سل في منطقة كاظمة
�سنة 12ﻫ.

•ولو �أن الن�ساء كمن عرفنا  ...لف�ضلت الن�ساء على
الرجال
•فال الت�أنيث ال�سم ال�شم�س عيب  ...وال التذكير فخر
للهالل (المتنبي).

•عقد �أول م�ؤتمر دولي في الكويت (م�ؤتمر
ال�صبيحية) �سنة .1914
•ت�أ�س�س النادي الأدبي في � 30إبريل .1924

شخصيات

والدة بنت الم�ستكفي (� )1091 - 994أميرة �أندل�سية و�شاعرة مجيدة من بيت الخالفة
الأموية الأندل�سية.
هي ابنة الخليفة الم�ستكفي ،وكان لها مجل�س �أدبي و�شعري مرموق ي�ؤمه الأدباء مثل ابن زيدون،
وكان من المقربين منها ولكنهما اختلفا لأمر فقربت منها رج ًال قليل الذكاء هو الوزير �أبو عامر بن
عبدو�س ،ف�أن�شد ابن زيدون في ذلك نونيته ال�شهيرة:
طيب ُلقْيا َنا تجافي َنا
� ْأ�ض َحى التّنائي َبدي ًال ْ
عن َتدا ِني َنا َ ...و َن َ
اب َع ْن ِ
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• •محطة الوقود الأولى في الأحمدي كما بدت في ال�صورة الملتقطة
عام .1953
• •معدات و�أنابيب ال�ضخ في الم�ستودعات لت�أمين و�صول المنتجات
البترولية للم�ستهلكين.
الم�صدر :عدد يناير 1975
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