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حمطة هامة
تقرتب �رشكة البرتول الوطنية الكويتية �شيئ ًا ف�شيئ ًا من �إحدى
�أهم املحطات يف م�سرية عملها ،وهي امل�سرية التي ب��د�أت يف عام
 ،1960وحققت ال�رشكة خاللها الكثري من الإجنازات املهنية ،ما
جعلها حتتل مكانة مرموقة بني نظرياتها من ال�رشكات النفطية
العاملة يف �صناعة التكرير على م�ستوى العامل.
نقرتب من تد�شني م�رشوع الوقود البيئي ،الذي يعد �أحد امل�شاريع
اال�سرتاتيجية احليوية بالن�سبة لل�رشكة ،ولدولة الكويت ب�صفة
عامة ،والذي ي�شتمل على حتديث وتو�سعة م�صفاتي ميناء الأحمدي
وميناء عبداهلل ،و�إن�شاء جممع تكريري متكامل ،لديه القدرة على
تلبية متطلبات ال�سوق العاملية ،و�إنتاج م�شتقات برتولية عالية
اجلودة ،مطابقة لال�شرتاطات واملعايري البيئية العاملية.
�إن تنفيذ ه��ذا امل ���شروع ه��و مبثابة خ�ط��وة ه��ام��ة نحو حتقيق
الر�ؤية اال�سرتاتيجية لقطاع التكرير والت�سويق املحلي والعاملي
والبرتوكيماويات مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،والتي تهدف �إىل
حتقيق مكانة كويتية رائدة عاملي ًا يف �صناعة التكرير والت�سويق
والبرتوكيماويات ،والتميز ب�أعلى م�ستويات الأداء ،وامل�ساهمة
الفعالة يف تعزيز اقت�صادنا الوطني.
مل ���شروع ال��وق��ود البيئي �أب �ع��اد ك �ث�يرة ،ف��إ��ض��اف��ة �إىل اجل��ان��ب
االقت�صادي ال��ذي �أ�رشنا �إليه ،هناك �أي�ض ًا البعد البيئي الذي
يحتل �أولوية كربى ،وي�أتي متوافق ًا مع جهود ال�رشكة امل�ستمرة
للمحافظة على البيئة ،والتقليل بقدر الإم �ك��ان م��ن الت�أثريات
ال�سلبية للعمليات النفطية عليها.
ال يت�سع املجال هنا ل�رسد موا�صفات وفوائد هذا امل�رشوع ،ومن
ال�صعوبة مبكان ا�ستعرا�ض ج��وان��ب التجربة التي خا�ضتها
"البرتول الوطنية" لكي ي�صبح حقيقة ماثلة على �أر�ض الواقع،
غري �أنه ميكننا القول �إن امل�رشوع ي�شكل نقلة نوعية ،نتطلع �إىل �أن
تعود باخلري واملنفعة على بلدنا وجمتمعنا..

خلود �سعد املطريي

مشاريع
في مصفاة ميناء عبداهلل

غرفة ُّ
تحكم جديدة
انطلقت فكرة م�شروع الوقود البيئي يف �إطار التطلع لالرتقاء
بالعمل ورفع كفاءة الأداء يف م�صايف ال�شركة ،وتواىل التقدم
يف �إجناز هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي ،الذي يهدف �إىل تو�سيع
وتطوير م�صفاتي ميناء عبداهلل وميناء الأحمدي ،بحيث تكونان
معاً جممعاً تكريرياً متكام ًال ،يعزز مكانة الكويت العاملية يف
�صناعة تكرير النفط ،ويلبي متطلبات الوقود النظيف ،الذي
يتوافق مع املتطلبات البيئية العاملية الأكرث �صرامة.
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العازمي :تحديث غرفة
التحكم لتتوافق مع
متطلبات تشغيل
مشروع الوقود البيئي

العازمي يد�شّ ن عمل غرفة التحكم اجلديدة

متيز ت�شغيلي
يف هذا ال�صدد ،افتتح مطلق العازمي ،نائب
الرئي�س التنفيذي مل�صفاة ميناء عبداهلل ،غرفة
التحكم املركزية يف م�صفاة ميناء عبداهلل بعد
حتديثها ك��ي ت�ت�لاءم م��ع متطلبات ت�شغيل
م�رشوع الوقود البيئي ،ولت�سهم يف تعزيز
التميز الت�شغيلي واالعتمادية و�أداء ال�سالمة
�إىل ح��د كبري يف م�صفاتي ميناء الأح�م��دي
وميناء عبداهلل ،وتطوير كفاءة الطاقة وحماية
البيئة �أي�ضا.
كفاءة عالية
و�أ���ش ��ار ال �ع��ازم��ي ب�ح���ض��ور م� ��دراء ال��دوائ��ر
ور�ؤ�� �س ��اء ال �ف��رق يف امل���ص�ف��اة �إىل �أن �أع �م��ال
امل�صفاة �ستدار بكفاءة عالية من خالل غرفة
التحكم املركزية ،بعدما مت جتديدها مبا يتوافق
مع �أف�ضل الأنظمة املعمول بها عامليا ،و�أكرثها
دقة.
و�أو�ضح �أن الغرفة تتوافق مع مراحل الت�شغيل
اجل ��دي ��دة ،وق ��د جت�ل��ى ذل ��ك م��ع ت�شغيل وح��دة
ر�صد وحتكم
ا�سرتجاع الغاز م�ؤخر ًا ،ك�إحدى �أهم التجهيزات
الأ�سا�سية مل�رشوع الوقود البيئي� ،إيذانا ببدء ي�ق��ول ال �ت��وره �أن ه��ذه الغرفة ه��ي �أه ��م مبنى
متطور على الإطالق مل�رشوع الوقود البيئي يف
ت�شغيل الوحدات اجلديدة للم�رشوع تباعا.
م�صفاة ميناء عبداهلل ،لأنه ميتاز بالدقة العالية،
التحديث يعزز التميز
ح�ي��ث �أن ه ��ذه ال�غ��رف��ة ت�ق��وم بعملية الر�صد
والتحكم بعملية الت�صنيع يف امل��وق��ع وغ��رف
التشغيلي واالعتمادية
التحكم الفرعية (� ،)LCRsإ�ضافة �إىل املحطات
وأداء السالمة في
الفرعية وما �شابه ذلك.
مصفاتي الشركة
وقد �سخَ ر املقاول الرئي�سي وهو حتالف فلور
حتالف فلور
وت��وج��ه رئي�س فريق احل��زم��ة الثانية ريا�ض
ال �ت��وره بال�شكر �إىل حت��ال��ف ف�ل��ور – داي ��و –
هيونداي ( )FDHال��ذي �أجن��ز عملية حتديث
مبنى التحكم املركزي ،والتي تت�ضمن �إ�ضافة
ن �ظ ��ام ال �ت �ح �ك��م اجل ��دي ��د ل �ل ��وح ��دات ال�ق��ائ�م��ة
واجل��دي��دة مل�رشوع الوقود البيئي يف م�صفاة
ميناء عبداهلل� ،إ�ضافة اىل حتديث وزيادة �أعداد
املكاتب واخلدمات لق�سم العمليات والأق�سام
املعنية مل�ساندة العمليات.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،توجهنا �إىل رئ�ي����س فريق
احلزمة الثانية للتعرف على حجم التو�سعة
التي حدثت يف غرفة التحكم املركزية مب�صفاة
ميناء عبداهلل والتقنيات التي مت �إدخالها عليها،
وكيف انعك�ست التو�سعة يف م�رشوع الوقود
البيئي ل�صالح امل�صفاة فني ًا ،وهل متت مبعدات
وتقنيات جديدة كليا� ،أم باال�ستعانة بتقنيات
قدمية.

– دايو  -هيونداي جمموعة من خرية املوظفني
لديه و�أكرثهم خربة على الإط�لاق ،ممن لديهم
االط�ل�اع ،ومم��ن ه��م على توا�صل دائ��م ب�آخر
ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا الأع�م��ال النفطية
وال�غ��ازي��ة وامل���ص��ايف� ،إ��ض��اف��ة �إىل امل�ب��اين ذات
ال�صلة.
موا�صفات عالية
وي�شري رئي�س ف��ري��ق احل��زم��ة الثانية ريا�ض
التوره �إىل �أن نطاق الأعمال الرئي�سي ي�شمل
عمليات �إزالة و�إ�صالح وحتديث لغرفة التحكم
امل��رك��زي��ة ،ك��ي ت�ت�لاءم م��ع �أح ��دث املوا�صفات
ال�ف�ن�ي��ة وال �ق��وان�ين والأن �ظ �م��ة وال���س�ي��ا��س��ات
وامل�ع��اي�ير واملتطلبات امل�ع�م��ول بها يف �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية .وتبلغ م�ساحة هذه
ال�غ��رف��ة  4,100م�ت�ر ًا م��رب�ع� ًا ،وت�شتمل على
�أج �ه��زة التحكم الرئي�سية يف م�صفاة ميناء
عبداهلل يف دولة الكويت.
�إن غ��رف��ة التحكم امل��رك��زي��ة اجل��دي��دة �ستوفر
�أماكن لت�أدية الوظائف املنوطة بها ،و�أماكن
ل�ل�إدارة و�أح��دث ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا
يف �أنظمة التحكم وال�سالمة املتكاملة (،)ICSS
التوره :أهم مبنى
متطور تابع لمشروع
الوقود البيئي في
مصفاة ميناء عبداهلل
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افتتاح غرفة التحكم املركزية مب�صفاة ميناء عبداهلل

بالإ�ضافة �إىل الت�شطيبات الهند�سية احلديثة
للديكورات الداخلية واخلارجية � -أثاث جديد
– خ��دم��ات ميكانيكية – �سطح ج��دي��د لأعلى
الغرفة – منطقة للنباتات الطبيعية اخل�رضاء
مع نظام للري – مت��دي��دات مياه خارجية مع
ممرات جانبية جديدة – الفتات جديدة داخلية
وخارجية.
مكونات رئي�سية
ت�شمل املكونات الرئي�سية للغرفة و�أنظمتها
والأعمال التي ا�ستحدثت فيها ما يلي:
• �إزال��ة جميع املوجودات الداخلية للمبنى
بعد نقل �أج�ه��زة التحكم بامل�صفاة �إىل غرف
التحكم الفرعية.
• جتديد وحت�سني وحتديث الغرفة بالكامل.
• ا�ستبدال الأنظمة والأجزاء الكهربائية.
• ا�ستبدال نظام و�أج��زاء التدفئة والتهوية
والتكييف (.)HVAC
َّ
سخر
المقاول الرئيسي
مجموعة من خيرة
موظفيه وأكثرهم
خبرة واطالع ًا
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• ا�ستبدال نظام ال�سطح واختباره بحيث
يتالءم مع املتطلبات اجلديدة.
• ا�ستبدال نظام �إخماد احلرائق و�أجزائه.
• ا�ستبدال نظام التحكم باملعدات ()EICS
بحيث يلبي متطلبات امل�رشوع.
• ا�ستبدال لوحات الإك�ساء اخلارجية للمبنى
بالكامل.
• منطقة جديدة للنباتات الطبيعية اخل�رضاء
مع نظام للري.
• تركيب حجرات ولوحات للم�شغلني.
• تركيب �أجهزة �إنذار للحريق.
• تركيب  66كبينة.
• تركيب كبينتني – نظام �إدارة التحليالت
واحل �� �ص��ول على ال�ب�ي��ان��ات (–)AMADAS
خ��دم��ة الر�سائل الن�صية الإع�لام�ي��ة املتعددة
( –)MMSن� �ظ ��ام امل ��راق� �ب ��ة ب��ال �ك��ام�يرات
( )CCTVبالإ�ضافة �إىل حمطات عمل للك�شف
عن احلريق والغاز.
•	�أنظمة التحكم امل��وزع��ة ( –)DCSنظام
متطور للت�صنيع ( –)APCن�ظ��ام الك�شف
ع��ن احل��ري��ق وال �غ ��از  –)FGSن�ظ��ام �إدارة
االت �� �ص��االت والإل �ك�ت�رون �ي ��ات (–)CEMS
مراكز الأعمال الهند�سية.

• تركيب كيبل لنظام كهربائي متوا�صل
(غري متقطع) ،واختباره خلدمة �أنظمة التحكم
وال�سالمة املتكاملة (.)ICSS
• تركيب كيبل حتكم واختباره للت�أكد من
جودته.
• هاتف  IP phoneجديد.
• نظام ات�صاالت باملوقع (. )PCS
• نظام الإبالغ عن حاالت الطوارئ باملوقع
(. )PEAS
• نظام الدخول والت�سجيل واملراقبة الأمنية
بالكامريات (. )CCTV
• نظام ات�صاالت باملوقع بالأجهزة املحمولة
(. )PMRS
• نظام كهربائي متوا�صل (غ�ير متقطع)،
()UPSخل � ��دم � ��ة ن� �ظ ��ام ال �ت �ح �ك��م ب��امل �ع��دات
(. )EICS
• نظام �إنذار للحريق (. )FAS
عملية التحديث تتالءم
مع المواصفات الفنية
والمعايير المعمول
بها في الشركة

إنجازات

في مصفاة ميناء عبداهلل

معالجة ناجحة للفحم!
�إجن��از جديد ي�ضاف �إىل �سجل �إجن��ازات م�صفاة ميناء عبداهلل،
حيث جنح الفريق الذي مت ت�شكيله برعاية نائب الرئي�س التنفيذي
للم�صفاة مطلق العازمي ملعاجلة امل�شاكل التي تواجه وحدتي
معاجلة الفحم يف امل�صفاة ،رقم  47و  ،72يف الق�ضاء على �أ�سباب
الأع��ط��ال التي كانت ت�ؤثر على �سري العمل ونظام نقل الفحم
بالوحدتني .وقد حقق الفريق متيزا وا�ضحا يف التعامل مبهنية مع
م�سببات هذه الأعطال و�إجناز �صيانة الوحدتني يف وقت قيا�سي،
وب�صورة �ساهمت يف تعزيز حركة ت�صدير الفحم بامل�صفاة،
بالإ�ضافة �إىل جتنب الأ�ضرار املالية الناجمة عن تعطل العمل.

فريق تعامل بمهنية
ووقت قياسي مع
مسببات أعطال وحدتي
الفحم في المصفاة
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�أحمد الغا�شم

درا�سة �شاملة
مهند�س ال�صيانة بامل�صفاة �أحمد الغا�شم -
�أح��د �أع�ضاء الفريق -ي�شري �إىل �أن الفريق
ق��ام ب ��إج��راء درا� �س��ة �شاملة ل�ل��وق��وف على
�أ�سباب الأعطال وامل�شاكل التي تواجه نظام
حركة نقل الفحم ،والتي �أ�سفرت عن وجود
عدة �أ�سباب متباينة ،وهو ما كان ي�ؤثر على
�سري العمل .وي�ضيف �أنه من �أب��رز امل�شاكل
وج ��ود ث�ق��وب يف �أك�ث�ر م��ن حم�ق��ان يت�رسب
الفحم عربها خارج احلزام الناقل ،وحدوث
ت�شققات يف بع�ض الأحزمة الناقلة ،بالإ�ضافة
�إىل وج � ��ود ت �� �ش �ق �ق��ات يف ب �ع ����ض الأدوات
كالأ�سطوانات  rollersواملزيل scrapper
واحل��اج��ز املطاطي  .skirt rubberوك��ان
يرتتب على ذلك �رضورة تواجد عمال تنظيف
 industrial laborsي��وم �ي��ا ع �ل��ى م ��دار
ال�ساعة ،يقومون ب��إزال��ة الفحم ملنع حدوث
عطل بالنظام ،وللقيام ب��أي عمل �صيانة �إذا
لزم الأمر.
دراسة شاملة لنظام
نقل الفحم أظهرت وجود
أسباب متباينة أثرت
على سير العمل
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جنح الفريق يف احلد من الأعطال التي كانت ت�ؤثر على �سري العمل

فريق متكامل
وي�شري الغا�شم �إىل �أن فريق العمل taskforce
الذي مت ت�شكيله برئا�سة فا�ضل داود (قائد فريق
�صيانة الور�ش امليكانيكية والأع�م��ال العامة)،
ي�ضم �أع�ضاء من خمتلف التخ�ص�صات بامل�صفاة
منها مهند�سني م��ن دائ ��رة العمليات ،ودائ��رة
ال�صيانة مبختلف �أق�سامها (�صيانة ميكانيكية،
تخطيط ال�صيانة� ،صيانة امل �ع��دات ال ��دوارة،
�صيانة الآالت الدقيقة� ،صيانة كهربائية� ،صيانة
الور�ش امليكانيكية والأعمال العامة) ،بالإ�ضافة
�إىل دائ��رة �ضمان اجل��ودة من ق�سمي الهند�سة
واخلدمات ،والت�صميم امليكانيكي.
مهمة حيوية
وق��د �أخ��ذ الفريق على عاتقه م�س�ؤولية تنفيذ
هذه املهمة احليوية لتلبية احتياجات ت�صدير
الفحم ،مع مراعاة التطبيق الدقيق لإجراءات
ال�صحة وال�سالمة والبيئة التي حتتل املرتبة
الأوىل �ضمن �أولويات �أي عمل يتم يف امل�صفاة،
ويف هذا الإطار كان فريق العمل يعقد اجتماع ًا
�أ�سبوعي ًا لبحث �أ�سباب امل�شاكل التي تت�سبب
يف ع�ط��ل ن �ظ��ام ن�ق��ل ال�ف�ح��م ،ك�م��ا ق ��ام ب��زي��ارة
مواقع العمل عدة مرات التخاذ القرار ب�ش�أن
احللول الفعالة للحد من تلك الأعطال ،يف بع�ض
الأحيان كان يتم اللجوء �إىل حلول م�ؤقتة ،حيث

�أن �أع�م��ال ال�صيانة تتطلب يف معظم الأحيان
االنتظار لفرتات �إيقاف ت�شغيل النظام املجدولة
(يف حال عدم وجود �سفينة لتحميلها بالفحم)،
�أو يف حاالت ال�رضورة التي ينتج عنها توقف
النظام ،وذل��ك لتنفيذ �أعمال ال�صيانة التي ال
ميكن تنفيذها �أثناء عمل الوحدة ،وهو ما مثل
حتديا كبريا لفريق العمل.
�إجنازات �أخرى
وي�ؤكد الغا�شم �أنه خالل فرتة وجيزة ،ا�ستطاع
الفريق من خالل التن�سيق التام بني �أع�ضائه
وال�ع�م��ل امل�ت��وا��ص��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د،
التو�صل �إىل �أ�سباب امل�شكالت ودرا�ستها ومن
ث��م مت و�ضع احل�ل��ول املنا�سبة .وق��د مت تنفيذ
بع�ض ه��ذه احل�ل��ول يف ال��وح��دت�ين مثل تبديل
بع�ض الأحزمة الناقلة وتبديل �أكرث من حمقان،
واجلدير بالذكر �أن الفريق قام بتذليل العديد
من ال�صعوبات مبا �ساهم يف احلد من الأعطال
الفجائية التي كان يتعر�ض لها نظام نقل الفحم.
وي�ضيف الغا�شم ان الفريق متكن من حتقيق
الغاشم :نفذنا المهمة

مع مراعاة االلتزام
بإجراءات الصحة
والسالمة والبيئة

عبدالعزيز ال�شمايل

�إجن��از �آخ��ر بجانب احللول التقليدية ل�صيانة
وحدتي الفحم ،متثل يف تطبيق فكرتني للمرة
الأوىل يف امل�صفاة للحد م��ن التلوث البيئي،
تتمثل الفكرة الأوىل يف ت�صنيع �أنبوب مقارب
للأنبوب املتواجد يف �شاحنة خلط اخلر�سانة
 ،concreteيتم من خالله نقل حممل ال�سفينة
�إىل مو�ضع معني �أق��ل عر�ضة مل��رور املركبات،
ومن ثم يتم ن�صب الأنبوب به بحيث يتم خروج
الفحم منه �إىل الن�ساف  ،dump truckبعد
ذلك يجري ت�شغيل النظام ونقل الفحم عرب هذا
الأنبوب بوقت قيا�سي وجهد �أقل وا�ستخدام
معدات �أقل ،و�أ�شار �إىل �أن تطبيق هذه الفكرة
�سريى النور قريب ًا يف الوحدة رقم .72
الفكرة الثانية
مهند�س ال�صيانة عبدالعزيز ال�شمايل ي�ستعر�ض
الفكرة الثانية م�شريا �إىل �أن��ه مت عمل ثقب يف
جميع �أب��راج التحويل لرتكيب قطعة ق�صرية
من الفوالذ املقاوم لل�صد�أ ،stainless steel
ثم يتم تثبيت حمقان مطاطي بهذه القطعة من
تطبيق حلول جذرية

فعالة بد ً
ال عن الحلول

المؤقتة التي كان
يتم اللجوء إليها

تتم معاجلة الفحم يف م�صفاة ميناء عبداهلل من خالل الوحدتني  47و 72

خ��ارج ال�برج ،حتى يتمكن عمال التنظيف من
نقل الفحم م��ن داخ��ل تلك الأب ��راج �إىل قاعها
باخلارج دون تطاير الفحم تالفي ًا لأية م�شاكل
بيئية.
وي�ضيف ال�شمايل �أنه جتري معاجلة الفحم يف
م�صفاة ميناء عبداهلل من خالل وحدتني ،هما
وح��دة رق��م  47ووح ��دة رق��م  ،72والأوىل مت
ت�شغيلها لأول مرة يف  16نوفمرب  ،1988بينما
مت ت�شغيل الثانية يف  19نوفمرب  .1988وفيما
يلي بع�ض احلقائق الهامة عن هاتني الوحدتني:
ال��وح��دة رق��م  :47يتم من خاللها نقل الفحم
ال ��ذي مت �إن�ت��اج��ه م��ن وح ��دة رق��م ( 20وح��دة
�إنتاج الفحم) �إىل (حمطة حتميل ال�شاحنات)
من خالل حزام ناقل مغلق ،و�إذا لزم الأمر يتم
نقل الفحم �إىل خمزن الفحم الكائن يف م�صفاة
ميناء عبد اهلل حيث تبلغ �سعته  16500طن،
مثال يف حالة ح��دوث عطل يف نظام نقل الفحم
لأي �سبب.
�أم � ��ا وح � ��دة رق� ��م  :72ف �ه��ي ت �ق��ع يف منطقة
ال�شعيبة ،ويتم تزويدها بالفحم من خالل تفريغ
ال�شاحنات مب��ا حتمله فيما ي�سمى باملغذي
( ،)feederومن خالل املغذيان يتم نقل الفحم
عرب ح��زام ناقل مغلق �إىل خم��زن الفحم الذي
يت�سع ل �ـ  70000ط��ن ،وع��ن ط��ري��ق (املعبئ
 ) stackerيتم تكدي�س الفحم يف منطقة معينة

من املخزن ،ثم يقوم (امل�ستعيد )reclaimer
بحمله وو�ضعه على حزام ناقل ليكمل طريقه
�إىل حممل ال�سفينة ( )ship loaderومنه �إىل
ال�سفينة.
والنظام ال��ذي يقوم بنقل الفحم يف الوحدتني
ي �ت �ك��ون م ��ن �أب� � ��راج ال �ت �ح��وي��ل (transfer
 )towersو�أحزمة نقل مغلقة (enclosed
 ،)conveyor beltsحيث يحوي ك��ل برج
حتويل على حمقان ( )chuteيتم من خالله
نقل الفحم من حزام ناقل �إىل �آخ��ر ،با�ستثناء
ب��رج واح ��د يف ال��وح��دة رق��م  47يحتوي على
حمقانني� ،أم��ا احل��زام الناقل فهو عبارة عن
��شري��ط م �ط��اط��ي م �ت �ح��رك ع �ل��ى �أ� �س �ط��وان��ات
( ، )rollersواجلدير بالذكر �أن هذه الأحزمة
مغلقة ملنع تطاير الفحم �أثناء ال�سري ،بحيث ال
ت�سبب �أ�رضارا بيئية �أو �صحية �أو مادية ،كما
�أن وحدة رقم  47تنفرد بتواجد حمطة حتميل
ال���ش��اح�ن��ات ،بينما ال��وح��دة رق��م  72تتميز
بتواجد املعبئ وامل�ستعيد وحممل ال�سفينة.
خالل فترة وجيزة حقق
الفريق التناغم بين
أعضائه والعمل
بروح الفريق الواحد
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جهود

"ضمان الجودة"

املفهوم الواسع!
�ضمان اجلودة مل يعد م�صطلحاً �ضيقاً
يقت�صر على م�ستوى جودة �سلعة �أو
خدمة معينة ،بقدر ما �أ�صبح مفهوماً
وا�سعاً ت�سعى لتحقيقه امل�ؤ�س�سات
وال�شركات الكربى ،ومنها "البرتول
الوطنية" ،التي �أدركت مدى �أهمية هذا
املفهوم و�أن�ش�أت له دائرة وفرق تعمل
جاهدة للحفاظ على م�ستويات الأداء.
جملة "الوطنية" التقت مدير دائرة
�ضمان اجلودة مب�صفاة ميناء الأحمدي
نا�صر ال�سبيعي ،ال ��ذي حدثنا عن
مفهوم �ضمان اجل��ودة ،ودور دائرته
يف حتقيقه ،وع��ن �أب��رز املعايري التي
تعتمدها ال�شركة فيما يتعلق باجلودة.

السبيعي" :ضمان

الجودة" لديها رؤية
واضحة مرتبطة
باستراتيجية الشركة
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�ضمان اجلودة مفهوم يرتبط با�سرتاتيجية ال�رشكة

ر�ؤية وا�ضحة
يف البداية ق��ال ال�سبيعي �إن دائ��رة �ضمان
اجلودة مب�صفاة ميناء الأحمدي لديها ر�ؤية
وا�ضحة مرتبطة با�سرتاتيجية ال�رشكة منذ
��س�ن��وات ،وه��ي ر�ؤي ��ة ت�ه��دف للحفاظ على
�أ��ص��ول ال�رشكة وا�ستمرار عملها بطريقة
�آمنة ،بالإ�ضافة �إىل تقليل نفقات ال�صيانة،
وتفادي خ��روج املعدات من اخلدمة ب�شكل
غ�ير م��درو���س لتفادي م��ا ي�صاحب ذل��ك من
خ�سائر �إنتاجية.
وترتكز ر�ؤية الدائرة على ا�ستخدام تقنيات
الفح�ص احل��دي�ث��ة وال��درا� �س��ة املبنية على
توقع املخاطر ،وتطبيق الإج ��راءات املثلى
املتبعة عامليا ،وتبادل اخلربات مع ال�رشكات
ال��زم�ي�ل��ة ،وتقييم ال��درو���س امل�ستفادة من
الآخرين.
نستخدم تقنيات
الفحص الحديثة
ونطبق اإلجراءات

المثلى المتبعة عالمي ًا

كما تعمل الدائرة �ضمن ر�ؤيتها على تطوير
العن�رص ال�ب���شري ،ورف ��ع درج ��ة كفاءته،
الأمر الذي يعود على املوظفني وعلى ال�رشكة
بالنفع واال�ستثمار احلقيقي ذي امل ��ردود
الدائم.
مفهوم �شامل
و�أو� �ض��ح ال�سبيعي �أن �ضمان اجل ��ودة هو
م�ف�ه��وم ��ش��ام��ل مطبق يف جميع ال���شرك��ات
الإن �ت��اج �ي��ة ،ك�سبيل للح�صول ع�ل��ى منتج
مطابق للموا�صفات واملقايي�س العاملية ،ولكن
يف حالة "البرتول الوطنية" فهو �أو�سع و�أكرث
تعقيد ًا ،حيث يرتبط املفهوم هنا ب�سالمة
م �ع��دات الإن �ت��اج وال�ع��ام�ل�ين عليها والبيئة
املحيطة ،وت�ف��ادي التوقفات غ�ير املربجمة
التي ت��ؤث��ر على الإن �ت��اج ،وت�سبب خ�سائر
كبرية لل�رشكة.
ولتحقيق هذا املفهوم ال�شامل نتبع �سيا�سات
� �ص��ارم��ة للفح�ص وت�ق�ي�ي��م ح��ال��ة امل �ع ��دات،
با�ستخدام تقنيات حديثة عالية الدقة ،وموارد
ب���شري��ة م ��ؤه �ل��ة وم�ت�خ���ص���ص��ة ،ك�م��ا نعتمد
�أ��س��ال�ي��ب �إ� �ص��دار تو�صيات ا�ستباقية قبل
حدوث الف�شل.

تطوير العمل
و�أكد مدير دائرة �ضمان اجلودة �أن لديه خطة
لتطوير عمل الدائرة تتمثل يف �أربعة حماور،
ت�ب��د�أ بتحقيق التكامل ب�ين �أق���س��ام ال��دائ��رة
املختلفة عن طريق �إ�سناد مهمات م�شرتكة،
مم��ا ي�ساعد على زي ��ادة الإنتاجية ،وحت�سني
التوا�صل بني موظفي الدائرة.
وت�شمل اخلطة حر�ص الدائرة على العن�رص
ال �ب ���ش�ري ،لأن� ��ه م �ف �ت��اح ال �ت �م �ي��ز ،وت ��أه �ي �ل��ه
ب��امل �ه��ارات ال�ع��ال�ي��ة ،ورف ��ع ك�ف��اءت��ه و�إت��اح��ة
ال �ف��ر���ص ل��ه ل�ل��إب ��داع وال �ت �ط��وي��ر وال �ع �ط��اء،
وت �ط��وي��ر امل�ه�ن��د��س�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ع��ن طريق
�إحلاقهم مع مهند�سني ذوي خربة ،و�إحلاقهم
ب�أعمال ال�صيانة الدورية ،وت�أهيلهم للح�صول
على �شهادات اعتماد دولية.
كما تت�ضمن احل��ر���ص على متابعة وحتديث
تعمل الدائرة على
تطوير العنصر البشري
ورفع كفاءته بما يعود
بالنفع على الشركة

11

برامج تدريبية ي�ستفيد فيها املهند�سون اجلدد من زمالئهم ذوي اخلربة

خ�ط��ة ال�ت�ط��وي��ر ال��وظ�ي�ف��ي ل �ك��وادر ال��دائ��رة،
و�إحلاقهم ب ��دورات خارجية ،والت�أكيد على
امت��ام �ه��م ب��رن��ام��ج ال� �ـ � ،SOJTأم� ��ا امل�ح��ور
الرابع والأخري فيتمثل يف ربط �أهداف التقييم
ال�سنوي للمهند�سني بالدائرة مع قيم و�أهداف
ال�رشكة التي تنعك�س ب��الإي�ج��اب على زي��ادة
الإنتاجية.
�آلية العمل
وع��ن �آلية عمل ف��رق ال��دائ��رة ودور كل فريق،
ق��ال ال�سبيعي �إن يف ال��دائ��رة خم�سة �أق�سام
وه��ي( :ق�سم الهند�سة واخل��دم��ات  ،1وق�سم
الهند�سة واخلدمات  ،2وق�سم التفتي�ش والت�آكل
 ،1وق�سم التفتي�ش والت�آكل  ،2وق�سم الكفاءة
ال�صناعية) ،وهي تكمل بع�ضها بع�ضا لتحقيق
�أهداف الدائرة من خالل نظام توا�صل متميز،
وم ��ن خ�ل�ال �إ� �س �ن��اد م �ه��ام م���ش�ترك��ة لتعزيز
التوا�صل بينها ،و�إجناز العمل ب�أكمل �صورة.
وبالرتتيب يخت�ص (ق�سم الهند�سة واخلدمات )1
خطة لتطوير الدائرة
تتمثل في أربعة محاور
تبدأ بتحقيق التكامل
بين أقسامها
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ب�ضمان تنفيذ جميع امل�شاريع التي تتم بامل�صفاة
�ضمن مم��ار� �س��ات هند�سية ذات ج ��ودة عالية
ومطابقة للموا�صفات العاملية ،كما يقوم الق�سم
�أي�ضا بعمل امل��وازن��ة املالية وتخطيط وتن�سيق
وتنفيذ جميع الأم ��ور املتعلقة بامل�شاريع ،مثل
ت�صميم وهند�سة امل�شاريع وطلب املواد الالزمة
لتنفيذ امل�شاريع.
ويعمل (ق�سم الهند�سة واخلدمات  )2على التن�سيق
بني �إدارة امل�شاريع والأق�سام املختلفة بامل�صفاة
ل�ضمان تنفيذ امل�شاريع داخ��ل امل�صفاة بطريقة
�سل�سة �ضمن اجلدول املعتمد وامليزانية املر�صودة،
كما يقوم الق�سم ب��الإ��شراف على جميع مراحل
تنفيذ امل�شاريع من بداية امل�رشوع �إىل الت�شغيل.
وي�ضمن (ق�سم التفتي�ش والت�آكل � )1سالمة
وكفاءة معدات امل�صفاة من حيث ا�ستمرار هذه
املعدات بالت�شغيل �إىل موعد ال�صيانة الدورية
امل �ح��دد م��ن غ�ير ان �ق �ط��اع ،مم��ا يحقق �سالمة
الأفراد ،وزيادة الإنتاجية لل�رشكة ،وتق�سم هذه
الأعمال بينه وبني (ق�سم التفتي�ش والت�آكل )2
الذي ال يختلف دوره يف العمل كثريا.
�أما الق�سم اخلام�س والأخري وهو (ق�سم الكفاءة
ال�صناعية) فيتمثل دوره يف حت�سني �إنتاجية
امل�صفاة ع��ن ط��ري��ق رف��ع ال�ك�ف��اءة ال�صناعية
للمعدات ،كما يعمل على تقلي�ص امل�صاريف
الت�شغيلية للم�صفاة.

و�أ� �ض��اف ال�سبيعي �أن ال��دائ��رة ت�ق��وم ب�شكل
م�ستمر بعمليات فح�ص دوري ��ة ت�ت��زام��ن مع
ال�صيانة املخططة للوحدات �أو للمعدات ،بحيث
يقوم ق�سم التفتي�ش والت�آكل بعمل فح�ص �شامل
للمعدات با�ستخدام �أح��دث التقنيات ل�ضمان
�سالمة وجودة املعدات �أثناء عمليات ال�صيانة.
موا�صفات امل�شرتيات
و�أ� �ض��اف �أن �أع �م��ال ال��دائ��رة متتد �إىل �أنها
ت�ضع خطة فح�ص ل�ضمان جودة امل�شرتيات
وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا مل��وا� �ص �ف��ات ال ���شرك��ة و�أح� ��دث
املوا�صفات العاملية.
وع� ��ن امل �ع ��اي�ي�ر امل �ع �ت �م��دة يف م ��راح ��ل (ق�ب��ل
التعاقدات  -ال���شراء  -ال�صيانة) ،ق��ال �إن
جميع معايري التعاقد وال�رشاء وال�صيانة هي
معايري حمددة �سلفا من قبل اجلهات واللجان
املخت�صة يف ال�رشكة ،ودائ��رة �ضمان اجلودة
حت��ر���ص ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى �أن ت�ل�ت��زم بهذه
الموظف مفتاح التميز
الذي نحرص على
تأهيله وإتاحة الفرص
له لإلبداع والعطاء

يتم ا�ستخدام �أحدث التقنيات ل�ضمان �سالمة وجودة املعدات �أثناء عمليات ال�صيانة

املعايري وتطبقها يف جميع تعاقداتها ،كما
�أنها تعتمد معايري �شديدة احلر�ص والتدقيق
قبل �إ�سناد �أي عمل �أو ا�ستخدام تقنية معينة
للفح�ص ،وذلك بالتدقيق يف �أعمال ال�رشكات
وا�ستطالع ر�أى العمالء يف كفاءة ودقة التقنية
املقرتحة والدرا�سة امل�ستفي�ضة من قبل كوادر
ال ��دائ ��رة املتخ�ص�صة م��ع م ��راع ��اة التكلفة
والعائد منها.
م�ضيفا �أن هناك معايري وموا�صفات عاملية
للفح�ص وال�ت�ف�ت�ي����ش ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل�سيا�سة
الفح�ص امل��وح��دة مل�صافينا ،وال�ت��ي تت�ضمن
خ�برات ال�رشكة املرتاكمة التي يتم حتديثها
دوري ًا على �ضوء امل�ستجدات يف هذا املجال.
تدريب املهند�سني
و�أك ��د ال�سبيعي �أن ال��دائ��رة لديها برنامج
للتدريب املمنهج حلديثي التخرج م�ضاف �إليه
برنامج لإ��ش�راك املهند�سني اجل��دد يف �أعمال
ال�صيانة ال�شاملة حت��ت ت��وج�ي��ه و�إ� �ش�راف
م�ه�ن��د��س�ين ذوي خ�ب�رة لإك���س��اب�ه��م اخل�ب�رة
العملية ،بالإ�ضافة �إىل الدرا�سة النظرية ،كما
تقيم الدائرة ب�شكل م�ستمر ور�ش عمل توعوية
تهدف لنقل خ�برات املهند�سني القدامى �إىل
املهند�سني اجلدد.
و�أو��ض��ح �أن لل�رشكة بعثات خارجية تر�سل

نعتمد معايير شديدة

املهند�سني القدامى بعمل عر�ض عن موا�ضيع
فنيه متعلقة ب��أع�م��ال دائ ��رة �ضمان اجل��ودة
بغر�ض نقل اخل�ب�رات وت�ق��دمي اال�ست�شارات
وتبادل املعلومات.

تقنية جديدة

جتربة ناجحة
وعن التجارب الناجحة التي مرت بها الدائرة
�أ��ش��ار �إىل واح ��دة م��ن ال�ت�ج��ارب التي �أثبتت
فيها الدائرة كفاءتها وذلك عندما كلف ق�سم
التفتي�ش وال �ت ��آك��ل ب��أع�م��ال �ضبط و�ضمان
ج��ودة الت�صنيع ملختلف املعدات يف م�رشوع
الوقود البيئي يف م�صانع مقاويل امل�رشوع،
وقد �أثمرت هذه التجربة رفع كفاءة املعدات
امل�صنعة من خالل ا�ستغالل خربات املهند�سني
الكويتيني ملراقبة �أع�م��ال الت�صنيع و�ضمان
جودتها.
وعن ت�شجيع املهند�سني املتميزين قال �إنه يف
�إطار تقدير وت�شجيع الكوادر الوطنية ودفعها
لبذل املزيد من العطاء ،يتم ت�شجيع املهند�سني
املتميزين بطرق عديدة ،منها منح �شهادات
تقديرية وبطاقات �شكر ،و�شهادات تكرمي،
ك�م��ا ي�ت��م متييزهم يف امل �ك��اف ��أة ال�سنوية عن
الآخرين ،بهدف ت�شجيع التناف�س الإيجابي
بني املوظفني ،وحتفيز بقية املوظفني لتح�سني
م�ستوى �أدائهم.

الحرص قبل إسناد أي
عمل أو استخدام أي

ع�بره��ا مهند�سيها حل���ض��ور ب��رام��ج ت��دري��ب
حديثة وم�ؤمترات متخ�ص�صة تتناول �أحدث
املعلومات العلمية على ال�ساحة ،وخالل هذه
البعثات يتم �إحلاق املهند�سني ب�رشكات عاملية
ك�ن��وع م��ن تطوير خ�برات�ه��م ،واالط �ل�اع على
اخلربات العاملية ،حيث يقوم مهند�سو ال�رشكة
مب�صاحبة اللجان املوكل �إليها �أعمال التفتي�ش
اخلارجية يف امل�صانع الدولية.
كما توجد لدى الدائرة �آلية لتبادل اخلربات مع
ال�رشكات الزميلة عرب تبادل �إحلاق املهند�سني
يف امل�شاريع امل�شرتكة ،وذلك يف التخ�ص�صات
املت�شابهة لتبادل اخلربات وتطبيق املمار�سات
املثلى يف جمال العمل.
�أم��ا على امل�ستوى الداخلي فيتم نقل اخلربة
ب�ين �أج �ي��ال املهند�سني ب��ال��دائ��رة ع��ن طريق
�إحل� � ��اق امل �ه �ن��د� �س�ين اجل � ��دد م ��ع م�ه�ن��د��س�ين
ذوي خ�برة لال�ستفادة من خرباتهم العملية
والعلمية ،كما يتم عمل لقاء �شهري حيث يقوم
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تطوير
اختراع للمهندس حسن الكندري

التوازن

()EQUILIBRIUM

ال يقت�صر دور "البرتول الوطنية" على تكرير النفط والغاز ،ومواكبة �أحدث التكنولوجيات
املعمول بها عامليا ،وال على غر�س ثقافة احلفاظ على املن�ش�آت احليوية والعن�صر الب�شري لالرتقاء
ب�أعمالها ،واحلفاظ على �أ�صولها ،ومواكبة �أحدث التكنولوجيات فح�سب ،بل تعدت ذلك �إىل
رعاية �إبداعات وابتكارات موظفيها املتميزين ،ويف هذا ال�صدد ن�ستعر�ض براءة اخرتاع التوازن
( )EQUILIBRIUMوجمال هذا االخرتاع وفوائده العملية ،وم�ساهمته يف حل املع�ضالت الفنية
يف املن�ش�آت ال�صناعية ،الذي ح�صل عليه رئي�س فريق �إدارة العمالء ح�سن الكندري من مكتب
براءات االخرتاع والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة الأمريكية.
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�صيانة ال�صمامات جتري كل � 3سنوات بح�سب املقايي�س العاملية

 -3ك�ثرة العنا�رص امل�ضافة ت��زي��د االخ�ت�راع
تعقيد ًا ب�سبب تنوع م��دة عملها االفرتا�ضي
�سواء الإلكرتوين �أو امليكانيكي.
 -4التكلفة ال�ع��ال�ي��ة يف تطبيق االخ�ت�راع ��ات
ال�سابقة للمن�ش�آت القائمة واجلديدة باملقارنة
مع هذا االخرتاع.
 -5كلما ك�ثرت العنا�رص كلما زادت تكلفة
ال�صيانة الدورية لها.

جمال االخرتاع
ي �ك �م��ن جم� ��ال االخ� �ت ��راع يف ح �م��اي��ة �أ� �ص ��ول
ال ���شرك��ات وامل �ن �� �ش ��آت االن�ت��اج�ي��ة احلكومية
واخلا�صة (النفطية والكهربائية وال�صناعية)،
وي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ��س�لام��ة الأ��ش�خ��ا���ص وامل �ع��دات
والبيئة و�سمعة ال�رشكة .وكذلك ي�ضيف عن�رص
�أمان �آخر ويقوم بحل جميع امل�شكالت الواقعة
واملحتملة للأنظمة واالخرتاعات ال�سابقة.
�إن االخرتاعات ال�سابقة واجهت م�شكالت عديدة،
�أهمية االخرتاع
فو�ضعت لها حلوال جزئية ف�ضال عن زيادة بع�ض يف كل من�ش�أة نفطية �أو �صناعية يوجد �صمامات
العنا�رص التي قد تعك�س م�شكالت �أخرى.
�أم� ��ان ت �ق��وم بقطع ال ��وق ��ود ح�ين ح ��دوث �أي
�أمثلة للم�شاكل
طارئ ،وذلك حتى متنع �أو حتد من اخل�سائر يف
�أم�ث�ل��ة للم�شاكل ال�ت��ي واج �ه��ت االخ�تراع��ات الأرواح واملعدات واخل�سائر البيئية ،وخ�سائر
ال�سابقة:
فقدان الثقة وامل�صداقية.
� -1رسعة اغ�لاق ال�صمام ح�ين ال���ضرورة ،ط �ب �ي �ع��ة ه� ��ذه ال �� �ص �م��ام��ات ت� �ك ��ون م�ف�ت��وح��ة
وذل� ��ك ح���س��ب امل �ع��اي��ر ال�ع��امل�ي��ة (خ �ل�ال ثانية دائ�م� ًا ول�ف�ترات طويلة ،وال ميكن �إخ�ضاعها
واحدة) مما ال يتيح فرتة زمنية كافية للفح�ص .للفح�ص ال��دوري ،وذلك رغبة يف املحافظة على
ً
ً
 -2مركز �أجهزة التحكم يحتاج وقتا ق�صريا ا�ستمرارية الإنتاج ،وح�سب املقايي�س العاملية
للمرور على جميع املعدات ( . )Scan Timeف�إنه كل ثالث �سنوات يجب عمل �صيانة دورية
لكل �صمام ،ولكن بع�ض ال�صمامات تبقى حتت
يساهم االختراع في
العمل املتوا�صل �أك�ثر من ث�لاث �سنوات ،وال
يوجد �أو ي�سمح بتوفر نظام عزل عندما تكون
حماية أصول الشركات
املن�ش�أة يف حالة �إنتاج ،حيث �أن املقايي�س العاملية
والمنشآت االنتاجية
ال ت�سمح بذلك ،فكان من امل�ستحيل عمل �صيانة
الحكومية والخاصة
تامة لل�صمامات �أثناء �إنتاج الوحدات.

م�شاكل ال�صمام
امل�شاكل التي قد حتدث لل�صمام عندما يكون
مفتوحا لعدة �سنوات من غري حركة:
 -1ع ��دم ال �ت �ح��رك ل�ل��إغ�ل�اق ع �ن��د ال ���ض�رورة
(.)Stuck
 -2حتركه قد يكون بطيئ ًا جد ًا.
 -3الإغالق ال يكون كامال (.)Passing
لذلك كان لزام ًا علينا �أن جند طريقة نقوم بها
على الأقل باالطمئنان على �أن ال�صمام �سوف
يعمل عند احلاجة ،فكانت فكرة فح�ص ال�صمام
اجلزئي و�إغالقه  10%وثم فتحه ثانية ،وذلك
بتطبيق نظرية ال�ت��وازن الهوائي ،وا�ستغالل
ال��وق��ت امل�ت��اح �أث�ن��اء ال�ت��وازن يف غلق ال�صمام
 %10وفتحه .%100
وبهذه الطريقة ن�ستنتج:
� -1أن ال�صمام يعمل عند اللزوم ب�شكل جيد.
 -2يف حال مل يعمل ال�صمام عند احلاجة نقوم
ب�إجراءات احرتازية.
طريقة لالطمئنان على
أن صمام األمان سوف
يعمل بالطريقة
المثلى عند الحاجة
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ر�سم يت�ضمن و�صف ًا تف�صيلي ًا للطريقة التي ابتكرها الكندري

ان�خ�ف��ا���ض ال�ضغط يف م�شغل ��ض��اب��ط امل��وق��ع
تلقائيا وال�ضغط يف �أ�سطوانة امل�ضغوط رقم 10
يبد�أ بال�صعود حتى تت�ساوى ال�ضغوط بينهما.
وخ�ل�ال عملية اخ �ت�لاف ال�ضغطني �إىل حني
تعادلهما ف�إن ال�صمام يبد�أ يف الغلق ،ومن ثم
يعود ثانية �إىل ما كان عليه �أوتوماتيكيا ،وحتى
نت�أكد من �أن ال�صمام حترك ف�إن مفتاح النهاية
�سوف يتغري من حالة الت�شغيل � onإىل حالة
الإغ�ل�اق  offث��م يعود �إىل حالة الت�شغيل on
وبذلك نكون قد حتققنا من �أن ال�صمام �سوف
يعمل بال�صورة املطلوبة عند احلاجة.

 - Valve Body .1ج�سم ال�صمام.
 - Piston Actuator .2م�شغل الب�ستون
 - Open limit switch .3مفتاح مفتوح النهاية.
 - Close Limit switch .4مفتاح مغلق النهاية.
� - Isolation valve .5صمام العزل.
� - Quick exhaust valve .6صمام عادم
�رسيع.
� - Main Isolation Valve .7صمام عزل
رئي�سي.
� - Solenoid operated valve .8صمام
يعمل بو�شيعة ممغنطة.
 - Pressure Gauge .9مقيا�س �ضغط.
عنا�صر احلماية
� - Air Cylinder .10أ�سطوانة هواء م�ضغوط .تعريف اجلهاز �أو الطريقة :االغ�لاق اجلزئي
� - Isolation Valve .11صمام عزل.
ل�صمام الأمان �أو ( )PSTهو �أ�سلوب ي�ستخدم
 - Restriction Orifice .12فتحة ح�رص .يف نظام ال�سالمة املجهزة لل�سماح للم�ستخدم
باختبار ن�سبة مئوية من و�سائط الف�شل املحتمل
الو�صف التف�صيلي
عندما يكون امل�ؤ�رش�( = PG no.9صفرا) التي قد تطر�أ على �صمام الأمان دون احلاجة
ويكون �صمام العزل رق��م (11مغلقا) ،نقوم لإغالق ال�صمام .%100
بفتح �صمام ال�ع��زل رق��م  ،5وي� ��ؤدي ذل��ك �إىل �إن العنا�رص التي �أ�ضيفت على نظام احلماية
لي�س لها ت�أثري على ال�صمام ،ولن يكون لها ت�أثري
حني عملها و�إن حدث خط�أ �سواء كان متعمد ًا
تحرص "البترول
�أو غري متعمد ب�إبقاء بع�ض ال�صمامات مفتوحة،
الوطنية" على رعاية
فلن ي�ؤثر ذل��ك على �أداء �صمام الأم ��ان ،وهذه
االحتماالت قد جربت يف الور�شة بنجاح كبري.
إبداعات وابتكارات
وه�ن��ال��ك ع ��دة ط ��رق م�ستخدمة وج�م�ي��ع ه��ذه
موظفيها المتميزين
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الطرق لها �إيجابيات و�سلبيات:
 -1طريقة ال�سد امليكانيكية (Mechanical
.)jammers
 -2ط��ري�ق��ة ��ض�ب��ط م��وق��ع ال���ص�م��ام ال�ه��وائ��ي
(.)Pneumatic valve positioners SIL3
 -3ط��ري �ق��ة امل �ن �ظ��وم��ة الإل �ك�ترون �ي��ة للتحكم
ب ��امل ��ؤق ��ت ال��زم �ن��ي (Electronic timer
.)control system
وجميع هذه الطرق لها �سلبيات:
• الطريقة الأوىل :هي �أن��ك تلغي نظام الأم��ان
�أثناء فح�ص ال�صمام.
• الطريقة الثانية :هي عند تعطل �ضابط املوقع
( )Positionerلأي �سبب كان ف�إنك تفقد الإنتاج.
• الطريقة الثالثة :فهي لن تعمل ب�شكل �صحيح
يف ال�صمامات ذات املوا�صفات �رسيعة الإغالق
خالل ثانية.
�أم��ا الطريقة التي قمت باكت�شافها و�سميتها
امليزان فهي طريقة ال يوجد فيها �سلبيات تذكر
وهي �آمنة  %100وتعمل كما مت ال�رشح �سابقا.
"الميزان" طريقة

آمنة  %100وتتالفى
سلبيات الطرق
المعمول بها حاليا

أنشطة

برنامج رمضاني حافل

نهتم بمجتمعنا

نظمت ال�شركة هذا العام برناجما رم�ضانيا متنوعا يليق بال�شهر الكرمي ،احتوى
على جمموعة من الأن�شطة اخلريية والثقافية والريا�ضية والرتفيهية .وقد �سعت
ال�شركة من خالل برناجمها هذا لال�ستمرار يف حتمل م�س�ؤوليتها جتاه املجتمع
وجتاه موظفيها وعائالتهم ،ففي الوقت الذي �أقامت فيه ال�شركة خيمة �إفطار �صائم
ووزعت عبوات املياه والتمور يف حمطاتها ووفرت احتياجات عدد من امل�ساجد
مبختلف حمافظات الكويت ،نظمت �أي�ضا بطوالت ريا�ضية وم�سابقة حلفظ القر�آن
وحفل قرقيعان لأبناء موظفيها وموظفي �شركات القطاع النفطي وعائالتهم.

الشركة نظمت
مجموعة من األنشطة
الرمضانية الخيرية
والثقافية والترفيهية

17

تنوعت �أن�شطتنا الرم�ضانية لت�شمل اجلوانب التثقيفية واخلريية والرتفيهية

متطلبات املجتمع
حر�صت «البرتول الوطنية» كعادتها يف كل عام
على �أن تلبي �أن�شطتها الرم�ضانية متطلبات
ورغبات اجلميع ،و�أن حتقق البعد االجتماعي
املن�شود ،بحيث تعود مب��ردود يتعدى موظفي
ال�رشكة ،لي�شمل موظفي القطاع النفطي وكافة
�أفراد املجتمع مبا يتنا�سب مع مكانة وروحانية
ال�شهر الف�ضيل.
وق� ��د ح��ر� �ص��ت ال ���شرك��ة ع �ل��ى ال��ت��ع ��اون مع
م�ؤ�س�سات ووزارات الدولة املختلفة من �أجل
حتقيق مبد�أ التكامل الذي يخدم الوطن ،ويعود
باخلري على جميع �أفراده.

جرى فيها ا�ستقبال �أكرث من � 900صائم يوميا
طوال �أيام ال�شهر الكرمي.
وق��د �ساهم موظفو ال�رشكة ب�شكل تطوعي يف
حتمل جزء من تكاليف هذا العمل اخلريي يف لفتة
�إن�سانية تربز مدى اهتمامهم بالعمل الإن�ساين.

م�ستلزمات امل�صلني
وحر�صا على تعزيز التوا�صل والتفاعل مع
خمتلف هيئات املجتمع املدنية� ،ساهمت ال�رشكة
يف ت��وف�ير بع�ض امل�ستلزمات ال�ت��ي يحتاجها
امل�صلون خالل فرتة �صالة الرتاويح ،يف عدد من
امل�ساجد املنت�رشة يف خمتلف حمافظات البالد.
ويف نف�س ال�سياق ق��ام فريق دائ��رة العالقات
�إفطار �صائم
العامة واالعالم بتوزيع مياه ال�رشب والتمور
ا�ستمرت ال�رشكة يف م�ب��ادرة «�إف�ط��ار �صائم»
على مرتادي عدد من حمطات الوقود مبختلف
ال�سنوية ،حيث ج�ه��زت ل�ه��ذا ال�غ��ر���ض خيمة
حمافظات الكويت ،كما ق��ام الفريق بتوزيع
كبرية قبالة مبناها الرئي�سي مبدينة الأحمدي،
من�شورات ح��ول �إج ��راءات ال�سالمة الواجب
اتباعها يف حمطات التزود بالوقود حر�صا منها
على �سالمة اجلميع.
حرصت “البترول
الوطنية” على أن تلبي
أنشطتها المتنوعة
رغبات الجميع
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م�سابقة القر�آن الكرمي
ونظمت ال�رشكة م�سابقتها الرم�ضانية ال�سنوية
حلفظ ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي وجت��وي��ده يف ن�سختها
احل ��ادي ��ة ع ���شرة ،وال �ت��ي خ�ص�صت ملوظفي

القطاع النفطي و�أبنائهم .ولإجناز هذه امل�سابقة
الثقافية بال�شكل الالئق مت التعاون مع وزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،التي وفرت من
جانبها جلان التحكيم.
و�شهدت م�سابقة هذا العام �إقباال ملحوظا من
قبل موظفي ال�رشكة والقطاع النفطي ،وقد فاز
 18مت�سابقا ومت�سابقة باملراكز الثالثة الأوىل
يف فئات امل�سابقة ال�ست.
قدم وطائرة
وخ�ل�ال ال���ش�ه��ر ال �ك��رمي نظمت ال���شرك��ة ممثلة
يف دائ� ��رة ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة واالع �ل�ام ع ��ددا من
امل�سابقات الريا�ضية ،وكان يف مقدمتها بطولة كرة
القدم التي خا�ضها هذا العام  12فريق ًا ،وات�سمت
بقوة الأداء بني جميع الفرق ،وقد �أ�سفرت هذه
البطولة عن ف��وز فريق  ARDيف املركز الأول،
فيما حل فريق العنزي يف املركز الثاين.
خيمة “إفطار صائم”

استقبلت أكثر من 900

صائم يومي ًا بمساهمة

موظفي الشركة

امتاز برنامج ال�رشكة الرم�ضاين بالتن ّوع والإقبال امللحوظ من قبل العاملني و�أفراد �أ�رسهم

ويف نف�س الإطار مت تنظيم بطولة للكرة الطائرة،
�شارك فيها خم�س ف��رق ،وق��د �شهدت �أج��واء
حما�سية جميلة ان�ت�ه��ت ب�ف��وز ف��ري��ق دي ��وان
البريمي يف امل��رك��ز الأول ،وف��ري��ق احل�ق��ان يف
املركز الثاين.
تن�س الطاولة والبلياردو
وق� ��د � �ش �ه��دت ال �ب �ط��ول��ة ال��رم �� �ض��ان �ي��ة �أي���ض��ا
م���س��اب�ق��ات يف ت�ن����س ال �ط ��اول ��ة ،وال �ب �ل �ي��اردو،
و»البيبي فوت» ،و»كوت بو�ستة» ،حيث عمت
الأج��واء الرم�ضانية واحلما�سية بيت الوطنية
الذي ا�ست�ضاف كل هذه الفعاليات.
وف ��از يف تن�س ال�ط��اول��ة �أح �م��د م�سلم باملركز
الأول ،وف��واز املطوع باملركز الثاين .وف��از يف
بطولة البلياردو باملركز الأول �سعد ال�شمري،
وحل ثاني ًا نا�رص املجيبل.
ويف لعبة و»البيبي فوت» ،التي �شهدت مناف�سة
توفير مستلزمات
المصلين في مجموعة
من مساجد البالد
بمختلف المحافظات

كبرية فاز فريق الكتالوين باملركز الأول ،وحل
ثانيا فريق الأبي�ض امللكي ،ويف «كوت بو�ستة»
فاز فريق ال�شمري باملركز الأول ،وعلي عدنان
باملركز الثاين.
تكرمي الفائزين
و�أق��ام��ت ال�رشكة الحق ًا حف ًال ،ك��رم فيه نائب
الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�ساندة نا�رص
ال���ش�م��اع ال�ف��ائ��زي��ن يف امل�سابقة الرم�ضانية
للقر�آن الكرمي وجتويده ،والبطولة الرم�ضانية
الـ  11ل�شهداء القطاع النفطي.
و�أث �ن ��ى ال���ش�م��اع خ�ل�ال احل �ف��ل ع�ل��ى جهود
امل�شاركني مب�سابقة القر�آن الكرمي وجتويده
وجلنة حتكيم امل�سابقة من وزارة الأوق��اف
وال���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة ،وزرع ال�ه��داي��ا على
جلنة التحكيم والفائزين يف الفئات ال�ست
للم�سابقة.
ك�م��ا ك ��رم جل ��ان حتكيم ال�ب�ط��ول��ة الريا�ضية
م��ن االحت� ��اد ال�ك��وي�ت��ي ل �ك��رة ال �ق ��دم ،واحت ��اد
ك��رة الطائرة ،ووزع الك�ؤو�س على الفائزين
باملركزين الأول والثاين يف بطوالت كرة القدم،
وك��رة الطائرة ،والبلياردو ،وتن�س الطاولة،
والبيبي فوت ،والكوت بو�سته.

حفل القرقيعان
ومن �ضمن هذه الأن�شطة كان حفل القرقيعان
الذي جمع موظفي وموظفات ال�رشكة وافراد
عائالتهم يف �أج� ��واء رم�ضانية مبهجة .وقد
ح��ر���ص ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للخدمات
امل�ساندة نا�رص ال�شماع على م�شاركة موظفي
ال�رشكة احتفالهم بهذه املنا�سبة املفرحة التي
تعيد للأذهان تراث الأجداد والعادات الكويتية
الأ�صيلة.
وتخلل احلفل العديد من الفقرات الرتفيهية التي
نظمتها دائرة العالقات العامة والإعالم وقدمها
مقدم الربامج �سعد الع�سعو�سي ،كما �أقيمت
امل�سابقات ال�ت��ي تخللها ت��وزي��ع ال�ه��داي��ا على
الفائزين ،و�أن�شدت الأغاين الوطنية وال�شعبية
مب�شاركة فرقة «بوطبيلة» .ويف نهاية احلفل مت
توزيع القرقيعان والهدايا على الأطفال.
مسابقة القرآن

الكريم شهدت إقبا ً
ال
ملحوظ ًا من قبل

موظفي القطاع النفطي
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بيئة

محاضرة عن القانون 2014/42

حماية البيئة

املحافظة على البيئة ورف��ع الوعي البيئي ثقافة را�سخة
ومت�أ�صلة يف "البرتول الوطنية" ،وانطالقا من احلر�ص على
رفع الوعي البيئي بطرق علمية �أكادميية ا�ست�ضافت دائرة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة حما�ضرة توعوية تثقفية للتعريف
بقانون حماية البيئة رقم  2014/42ولوائحه التنفيذية،
�ألقتها د .ابت�سام الرفاعي من الهيئة العامة للبيئة.
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هيئة البيئة ذات
شخصية اعتبارية لها
الوالية العامة على
شؤون البيئة في الدولة

ال�رشكة تك ّرم الدكتورة ابت�سام الرفاعي يف نهاية املحا�رضة

ح�ضور كثيف
ب���د�أت ال��رف��اع��ي امل�ح��ا��ضرة يف م���سرح املبنى
الرئي�سي ،الذي اكتظ مبوظفي ال�رشكة من كافة
امل�ستويات الوظيفية ،ب�إعطاء نبذة عن الهيئة
و�أهدافها ،ومواد القانون رقم  ،2014/42كما
عر�ضت مقارنة بني عامي  2017/2016ب ّينت
تراجع عدد املخالفات البيئية املحررة من قبل
ال�ضابطة الق�ضائية التابعة للهيئة ،التي لديها
�صالحية اللجوء �إىل ال�رشطة البيئية لوقف
املخالفني يف الأماكن العامة.
وقد تبو�أت دولة الكويت املرتبة الثانية خليجي ًا،
والرابعة عربي ًا ،واملرتبة الـ  61عاملي ًا ،ح�سب
م��ؤ��شر الأداء البيئي على امل�ستوى العاملي،
وفيما يلي �أب��رز النقاط التي وردت يف �سياق
امل �ح ��ا��ض�رة ،ح ��ول �أه � ��داف ال�ه�ي�ئ��ة وق��ان��ون
ت�شكيلها ،وما يخت�ص بقانون حماية البيئة رقم
.2014/42
الكويت الثانية خليجي ًا

والرابعة عربي ًا و 61
عالمي ًا بحسب مؤشر

األداء البيئي العالمي

• حماية املجتمع و�صحة الإن�سان والكائنات
احلية م��ن جميع الأن�شطة والأع �م��ال امل�رضة
بها.
• حماية البيئة من الت�أثري ال�ضار للأن�شطة
والأعمال التي تتم خارج �إقليم الدولة.

عن الهيئة
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة ه ��ي ه�ي�ئ��ة ع��ام��ة ذات
�شخ�صية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة وتعنى
ب�ش�ؤون البيئة ولها الوالية العامة على �ش�ؤون
البيئة يف ال��دول��ة ،وتلحق مبجل�س ال���وزراء،
وي���شرف عليها املجل�س الأع �ل��ى للبيئة ال��ذي
قانون حماية البيئة
�أ�سندت رئا�سته �إىل النائب الأول لرئي�س جمل�س
• ��ص��در ال�ق��ان��ون رق��م ( )42ل�سنة 2014
ال��وزراء حينذاك �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد،
يف �ش�أن قانون حماية البيئة بتاريخ /6 /29
وذلك بنا ًء على القانون رقم  21ل�سنة ،1995
 ،2014ون�صت امل��ادة  181على �أن ُيعمل به
واملعدل حتت رقم  16ل�سنة .1996
بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر من تاريخ ن�رشه يف
�أهدافها
اجلريدة الر�سمية.
• حماية البيئة وم�صادرها ،واحلفاظ على • مت ن�رش القانون بتاريخ ،2014 /7 /13
توازنها الطبيعي يف �إقليم الدولة كامال.
مم��ا يعني العمل ب��ه اع�ت�ب��ار ًا م��ن � 12أكتوبر
• مكافحة التلوث والتدهور البيئي ب�أ�شكاله .2014
املختلفة ،وجتنب �أي �أ��ضرار فورية �أو بعيدة • �إجمايل عدد مواده  181مادة ومادة مكررة
املدى نتيجة خلطط وبرامج التنمية االقت�صادية (.)143
�أو ال��زراع�ي��ة �أو ال�صناعية �أو ال�سياحية �أو
ال�ع�م��ران�ي��ة �أو غ�يره��ا م��ن الأن���ش�ط��ة وب��رام��ج
تنمية الموارد الطبيعية
التنمية التي تهدف �إىل حت�سني م�ستوى احلياة.
وتحقيق أهداف التنمية
• تنمية امل ��وارد الطبيعية و�ضمان حتقيق
المستدامة والحفاظ
�أهداف التنمية امل�ستدامة واحلفاظ على التنوع
على التنوع الحيوي
احليوي يف �إقليم الدولة كام ًال.
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تنظم "البرتول الوطنية" على مدار العام العديد من احلمالت البيئية

• ن�ص على �إ� �ص��دار ع��دة ل��وائ��ح وق ��رارات
تنفيذية بع�ضها ي�صدر م��ن ال��وزي��ر املخت�ص
وبع�ضها ي���ص��در م��ن م��دي��ر ع ��ام الهيئة بعد
موافقة جمل�س الإدارة.

• ن�صت مادة ( )15يف القانون على �إن�شاء
��ص�ن��دوق خ��ا���ص لإق��ام��ة امل���ش��اري��ع ال�ه��ادف��ة
حل�م��اي��ة البيئة وم �� �ص��ادره��ا واحل �ف��اظ على
ت��وازن�ه��ا ،ودع ��م م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين
البيئية الر�سمية والعمل على ت�شجيع م�شاركة
بقية م�ؤ�س�سات املجتمع العاملة يف املجاالت
غ�ي�ر ال�ب�ي�ئ�ي��ة يف ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ك ��ل ح�سب
اخت�صا�صه.
• و��ض��ع ك��اف��ة اال� �ش�تراط��ات البيئية لكافة
الأن�شطة يف الدولة.
• ت�ضمن ال �ق��ان��ون ال�ع��دي��د م��ن الن�صو�ص
والقواعد والأحكام اجلديدة والهامة يف جمال
الإدارة البيئية.

القانون والهيئة
• يعترب القانون هو �أول قانون �شامل متكامل
حلماية البيئة بكل مكوناتها وعنا�رصها يف
الكويت.
• منح القانون الهيئة ال��والي��ة العامة على
�ش�ؤون البيئة يف الدولة.
• ت�رسي �أحكامه على جميع اجلهات العامة
واخلا�صة والأف� ��راد كما ن�صت م��ادة ( )2يف
القانون.
• منح لها اال�ستقاللية يف و��ض��ع لوائحها
الباب ال�ساد�س
الداخلية والإدارية.
• م �ن��ح ل �ه��ا ��ص�لاح�ي��ة امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ك��اف��ة الف�صل الأول خا�ص باال�سرتاتيجيات البيئية.
الف�صل الثاين يخ�ص �رشطة البيئة.
الأن�شطة ذات العالقة بالبيئة.
الف�صل الثالث �إدارة البيانات البيئية.
الف�صل ال��راب��ع خ��ا���ص ب��الأزم��ات وال �ك��وارث
القانون 2014/42
البيئية.
هو أول قانون شامل
الف�صل اخلام�س خا�ص بتنظيم �إدارة الهيئة
لحماية البيئة بكل
الف�صل ال�ساد�س خ��ا���ص ب��الإع�لام والتوعية
البيئية.
مكوناتها في الكويت
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باب للعقوبات
ت�ضمن ال �ق��ان��ون ب��اب � ًا ك��ام� ًلا ل�ل�ع�ق��وب��ات على
املخالفات البيئية للأحكام املن�صو�ص عليها يف
القانون وت�شمل العقوبات:
 ال �غ��رام��ة :م��ن  50د.ك �إىل م�ل�ي��ون دي�ن��اركويتي.
 احلب�س :من � 24ساعة حتى احلب�س امل�ؤبد. الإعدام :يف حالة املخالفات لأحكام املادة 25من القانون.
مادة  :33يحظر �إلقاء القمامة �أو املخلفات �أي ًا
كان نوعها �إال يف احلاويات املخ�ص�صة لذلك.
مادة  :56يحظر التدخني مطلق ًا يف و�سائل النقل
ال�ع��ام ،كما يحظر التدخني يف الأم��اك��ن العامة
املغلقة و�شبه املغلقة �إال يف الأماكن املخ�ص�صة
لذلك وفقا لال�شرتاطات وال�ضوابط التي حتددها
الالئحة التنفيذية ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون ،كما يحظر
مطلق ًا الدعاية والإع�لان عن ال�سجائر و�أن��واع
حماية المجتمع وصحة
اإلنسان والكائنات
الحية من جميع
األنشطة المضرة بها

الهيئة العامة للبيئة هي امل�س�ؤولة عن �ش�ؤون البيئة يف الدولة

التبغ وم�شتقاته ولوازمه يف �إقليم دولة الكويت،
وتلتزم جميع اجلهات باتخاذ كافة الإجراءات
الكفيلة مبنع التدخني يف هذه الأماكن على نحو
يكفل منع الأ�رضار بالآخرين.
م � ��ادة  :18ت �ل �ت��زم ج �م �ي��ع امل �ن �� �ش ��آت ب�ك��اف��ة
اال�شرتاطات الهند�سية والبيئية التي حتددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( :)41يحظر مبا�رشة الرعي �أو ا�ستغالل
الأرا� �ض��ي يف ال��زراع��ات امل��روي��ة �أو �أي ن�شاط
�آخر من �ش�أنه �أن ي�رض بكمية �أو نوعية الغطاء
النباتي يف �أي منطقة مما ي ��ؤدي �إىل الت�صحر
�أو ت��ده��ور البيئة ال�بري��ة .ك�م��ا يحظر �إت�ل�اف
املزروعات والنباتات والأ�شجار وقطف الأزهار
يف امليادين وال�شوارع واملرافق العامة �أو اقتالع
الأ�شجار والنباتات الربية يف الأرا�ضي العامة.
وي�ستثنى من ذلك ما حت��دده الالئحة التنفيذية
لهذا القانون لدواعي التنمية ويف كل الأحوال يتم
االلتزام بتعوي�ض ما مت اقتالعه من امل�سطحات
اخل�رضاء والأ�شجار.
مادة ( :)25يحظر ا�ستخدام �أو جلب �أو ردم �أو
�إغراق �أو تخزين النفايات النووية �أو التخل�ص
منها ب�أي �شكل من الأ�شكال يف كامل �إقليم دولة
الكويت .ويحظر بغري ت�رصيح م�سبق من الهيئة

تضمن القانون باب ًا
للتفتي�ش و�ضبط املخالفات البيئية.
 وجود مراقبني بيئيني يف امل�ؤ�س�سات العامة.للعقوبات على المخالفات
املادة  :16يحظر على جميع اجلهات اخلا�ضعة
البيئية شملت الغرامة
لأحكام هذا القانون البدء يف تنفيذ �أي م�رشوع
�أو �إدخال �أي تعديالت �أو تو�سعات على الأن�شطة
والحبس واإلعدام
القائمة �أو احل�صول على �أي تراخي�ص بذلك �إال
ال�سماح مبرور و�سائل النقل البحرية �أو اجلوية
بعد �إجراء درا�سات تقييم املردود البيئي وفق ًا
�أو الربية التي حتمل �أيا من هذه النفايات عرب للنظم واال�شرتاطات والإج��راءات التي حتددها
�إقليم الدولة وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املعنية الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
بالدولة.
م�ؤ�شر مقيا�س الأداء البيئي
	�إن�شاء �رشطة متخ�ص�صة يف �ش�ؤون البيئة .هو �آلية ت�ستخدم ملقارنة وتقييم الأداء البيئي منح ال�ضبطية الق�ضائية لبع�ض املوظفني ل ��دول ال�ع��امل على �أ��س����س علمية لقيا�س مدىاقرتاب �أو ابتعاد هذه الدول من:
الأداء لبيئي للكويت يف 2018
• حتقيق �أه ��داف ال�سيا�سات البيئية حلماية
• الثانية :خليجي ًا ,الرابعة :عربي ًا ,الـ 61
�صحة الإن�سان والبيئة.
عاملي ًا.
• جن ��اح اجل �ه ��ود امل �ب��ذول��ة يف احل �ف ��اظ على
• ي�صدر تقرير تقييم الأداء البيئي كل عامني
ا�ستدامة وحيوية النظم البيئية املختلفة.
وقد �صدر �آخرها يف يناير .2018
• حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة بني الدول
• ت�ع�ت�م��د منهجية �إع � ��داد م ��ؤ��ش�ر الأداء
على املدى الطويل.
البيئي على ترتيب ال��دول با�ستخدام24 :
• مت تطوير م�ؤ�رش الأداء البيئي يف عام 2006
م�ؤ�رش �أداء فرعي يعتمد على  9ت�صنيفات
من قبل جامعة ييل ( )Yaleوامل��رك��ز ال��دويل
لل�سيا�سات تعك�س مو�ضوعني رئي�سني ،هما:
ل�شبكة م�ع�ل��وم��ات ع �ل��وم الأر� � ��ض يف جامعة
ال�صحة البيئية والبيئة امل�ؤ�س�سية.
كولومبيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.
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فعاليات
ورشة عمل بحثت آلياتها

إدارة املخاطر الشاملة
يف �إطار التوجه اال�سرتاتيجي مل�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية لتطوير املنهجية وال�سيا�سات العامة
والعمليات امل�شرتكة اخلا�صة ب� ��إدارة جميع
املخاطر التي حتيط بال�شركات النفطية على كافة
امل�ستويات ،وميكن �أن ت�ؤثر �سلبيا على نتائج
�أعمالها� ،سعت امل�ؤ�س�سة �إىل ايجاد �آلية منا�سبة
لإدارة جميع هذه املخاطر احلالية وامل�ستقبلية
بفاعلية وكفاءة ،والتعامل معها بطريقة منهجية.

ن�شر التوعية
عقدت م�ؤخرا دائ��رة �إدارة املخاطر ال�شاملة
ور�شة عمل ح�رضها عدد من موظفي ال�رشكة
و��شرك��ات القطاع النفطي الزميلة ،وب�صفة
خا�صة موظفي �إدارة املخاطر ال�شاملة يف تلك
ال�رشكات ،وت�أتي هذه الور�شة كجزء من ن�رش
التوعية ب ��إدارة املخاطر و�أهمية ذلك كعن�رص
مهم وح�ي��وي ملواجهة التحديات والتخطيط
الفعال عند و�ضع اال�سرتاتيجيات وامل�شاريع
امل�ستقبلية للقطاع.
وت �ن��درج ال��ور��ش��ة حت��ت �أن���ش�ط��ة جل�ن��ة �إدارة
املخاطر ال�شاملة ()ERM Community
والتي ت�ضم كل ال�رشكات النفطية حتت مظلة
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ،وتهدف للتعريف
ب�أ�س�س النظام ال�شامل لإدارة املخاطر ب�شكل
منهجي منظم يحدد ويقي�س املخاطر التي قد
ت�ؤثر على حتقيق �أهداف ال�رشكات.

تطوير منهجية
التعامل مع المخاطر
المحيطة بالشركات
النفطية على كافة
المستويات

وحتديد الآث��ار املرتتبة على حدوث اخلطر �إذا
وقع ،وو�ضع اخلطط الالزمة لإدارته وتدوينه
يف �سجل �إدارة املخاطر ،للتمكن من مراجعة
�سيا�سة �إدارة املخاطر ب�شكل دوري.
كما رك��زت الور�شة على انه من خالل تطبيق
املبادئ ال�سليمة للنظام ال�شامل لإدارة املخاطر
ميكن لل�رشكة �أن تت�رصف بطريقه ا�ستباقية
قبل وقوع اخلطر �أو اال�ستجابة الفعالة يف حالة
حدوثه ،وذلك باحلد من �آثاره ال�سلبية بطريقه
خمططة.

ثقافة املخاطر
وق��ام حمللو املخاطر بال�رشكة خ�لال ور�شة
ال �ع �م��ل ب �ت �ق��دمي � �ش�رح ت�ف���ص�ي�ل��ي ع ��ن م��اه�ي��ة
امل�خ��اط��ر ،وتعريف ثقافة املخاطر املتعارف
عليها عامليا يف جميع قطاعات الأعمال ،وحتديد
كيفية اال�ستفادة منها يف تطوير وحت�سني بيئة
العمل ودع��م الإنتاجية .كما مت ��شرح النظام
املعتمد لتعريف ثقافة املخاطر يف ال�رشكات
تعامل ا�ستباقي
ت�ضمنت ال��ور��ش��ة ا�ستعرا�ض كيفية تطبيق النفطية الكويتية ،وكيفية اال�ستفادة منه يف
عملية �إدارة املخاطر ال�شاملة من خالل حتديد ح�ساب وحتديد نقاط ال�ضعف والقوة يف �إدارة
املخاطر ،ثم تقيمها من حيث احتمالية احلدوث ،املخاطر املرتبطة ب�أن�شطة هذه ال�رشكات .وقد
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حتر�ص ال�رشكة على تطبيق دقيق لنظام �إدارة املخاطر

مت عر�ض �أمثلة لتجارب ال�رشكات العاملية يف
جم��ال حت�سني وتطوير ثقافة املخاطر لديها،
وتقييم مدى م�ساهمة هذه اخلطوة يف حت�سني
�إنتاجية و�أداء ال�رشكة باملقارنة مع نظرياتها
من ال�رشكات الأخرى.
وحر�صت دائرة �إدارة املخاطر ال�شاملة على �أن
يت�ضمن تدريب املوظفني جانبا عمليا ي�شارك
فيه احل���ض��ور بتنفيذ مت��ري��ن عملي ،لقيا�س
م�ستوى ثقافة املخاطر لدى املوظفني ،وعلى
اجلانب الآخر ي�ساعد احل�ضور يف �إدراك �أهمية
ثقافة �إدارة املخاطر ب�صورة مبا�رشة.

و�ضعت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ا�سرتاتيجية حمكمة لإدارة املخاطر ال�شاملة

تنفيذها منذ ع��ام  .2007وت�ه��دف �إىل تعزيز
�إدارة جميع امل�خ��اط��ر ال�ت��ي ت�ه��دد الأه� ��داف
ال �ت �ج��اري��ة وال�ت���ش�غ�ي�ل�ي��ة مل��ؤ��س���س��ة ال �ب�ترول
الكويتية و�رشكاتها التابعة ،وتتطلب مهارات
وا�ستحداث عمليات ج��دي��دة ،وحت��دي��د املهام
والواجبات التي ترافق الو�صول لهذه الأهداف
التي تت�ضمنها ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر
ال�شاملة  ،2030والتي تتمثل يف:
 تطبيق املمار�سات املثلى لإدارة املخاطرال�شاملة.
 رب��ط ا�سرتاتيجية ات �خ��اذ ال �ق ��رارات مععمليات �إدارة املخاطر ب�صورة متكاملة يف جميع
جم��االت الأع �م��ال اال�ستثمارية واالقت�صادية
والتجارية والت�شغيلية.
 -جتميع و�إدارة املخاطر باعتبارها حمفظة.

كيف ندير املخاطر؟
ان عملية �إدارة املخاطر ال�شاملة تتم من خالل
اتباع ال�رشكة لإجراءات منهجية ب�شكل منظم
وا�ستباقي ،للتعرف على امل�خ��اط��ر املحتملة
وت�صنيفها وقيا�سها ملواجهة ومعاجلة هذه
عدة �أعمال
املخاطر امل�صاحبة لأن�شطتها ،وذل��ك من �أجل ويف �إطار تنفيذ املهام املطلوبة منه ،يقوم ق�سم
حماية وتعزيز قيمة ال�رشكة والو�صول �إىل �إدارة املخاطر ال�شاملة بعدة �أعمال منها:
�أهدافها اال�سرتاتيجية ،كذلك تهدف �إىل توفري  -تطبيق التوجهات اال�سرتاتيجية ل�رشكة
معلومات وبيانات �شاملة عن املخاطر املحتملة
نشر التوعية
لتح�سني عملية اتخاذ القرار يف ال�رشكة.
يرتكز ق�سم �إدارة املخاطر ال�شاملة يف حتقيق
بأهمية إدارة المخاطر
مهامه على تنفيذ امل �ب��ادرة الرئي�سية املقدمة
كعنصر حيوي
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية ال�سرتاتيجية
لمواجهة التحديات
�إدارة املخاطر ال�شاملة  ،2030وال ��ذي ب��د�أ

ال �ب�ترول الوطنية الكويتية لإدارة املخاطر
ال�شاملة.
 �إر�� �ش ��اد وم�ت��اب�ع��ة خم�ت�ل��ف دوائ � ��ر ال���شرك��ة،والتن�سيق بينها ل�ضمان تطبيق ن�ظ��ام �إدارة
املخاطر يف ال�رشكة من خالل هيكل تنظيمي معتمد.
 �إع� ��داد �سيا�سات وط ��رق و�أ��س��ال�ي��ب �إدارةاملخاطر وترتيبها ح�سب �أولويات مقررة من
قبل الإدارة العليا ،وتبعا ملدي ق��درة ال�رشكة
على حتمل اخل�سائر.
 �إع� ��داد ت�ق��اري��ر (كمية ون��وع�ي��ة) للمخاطرال�شاملة لل�رشكة ،وتقدميها ل �ل��إدارة العليا
وجمل�س الإدارة وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
 التن�سيق مع الإدارات لتعريف وتطبيق طرقمعاجلة املخاطر على م�ستوى ال�رشكة.
 دعم وم�ساندة �إدارات ال�رشكة للو�صول �إىل�أهدافها من خالل توفر هذه الآليات.
 بناء ال��وع��ي الثقايف لإدارة املخاطر داخ��لال���شرك��ة ،وي�شمل التعليم امل�لائ��م ،وتعريف
وت ��دري ��ب م��وظ�ف��ي ��شرك��ة ال �ب�ت�رول الوطنية
الكويتية بالنظام ال�شامل لإدارة املخاطر.
 ترتبط �إدارة املخاطر ال�شاملة مبجموعة منالأدوات لتعريف املخاطر وتقييمها نوعا وكما،
وتعريف طرق املعاجلة واملتابعة الفعالة لعملية
العالج ،كذلك تقوم بح�ساب �أثر املخاطر علي
التدفق النقدي.
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تنمية
بشرية

أساس منظومة العمل

املوظف  ..األهم!
املوظف هو ر�أ���س مال امل�ؤ�س�سة ،مقولة مهمة تعترب مفتاح جناحها ،ومن
ال�ضروري �أخذها بعني االعتبار عند ت�شكيل �سيا�سات �أي م�ؤ�س�سة ل�ضمان
التقدم امل�ستمر خ�صو�صا يف �ضوء التحديات املعا�صرة التي حتدق بجميع
امل�ؤ�س�سات ,وي�ؤكد خرباء الإدارة� ،أن العن�صر الب�شري هو �أ�سا�س الأعمال،
فهو ي�شكل �أه��م م��ورد يف منظومة العمل ،ف ��إذا كان لدى امل�ؤ�س�سة عاملون
حمفزون وذوي قدرات فعالة ،يدرك كل منهم دوره وم�س�ؤولياته ،فهي متتلك
�أ�سا�س النجاح والقدرة عليه.
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هو رأس المال األهم
في عمل المؤسسات
والمساهم األول في
تحقيق نجاحاتها

يتوجب التعامل مع املوظف بو�صفه �أ�سا�س جناح �أي م�ؤ�س�سة

ا�ستثمار �أف�ضل
اال�ستثمار الأمثل يكون باال�شتغال على املوظفني
وعدم اتباع الفكر التقليدي القدمي القائم على
الرتكيز على �أهداف امل�ؤ�س�سة و�إر�ضاء الزبائن
وغ�ض النظر عن املوظف ال��ذي يعترب �أ�سا�س
النجاح ،حيث باتت هذه النظرة غري مثمرة بعد
�أن �أفرزت حتديات �سلبية كثرية.
لذلك يتطلب من الإدارة احلديثة يف �أي م�ؤ�س�سة
�إح��داث تغيري على هذا النهج العقيم ف��الإدارة
احلديثة هي تلك الإدارة التي ت�ضع املوظف
ن�صب عينها ،وال ت�صنع ال �ق��رارات اخلا�صة
ب�سيا�سة امل�ؤ�س�سة اال ب�رشاكته حتى ي�شعر
مبلكية امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها ،ويتحمل بالتايل
م�س�ؤولية �إجناحها بكل قواه.
وعلى الإدارة ان ت�ضع �أهداف منطقية ي�ستطيع
املوظف �إجنازها ،وجتنب تلك الأهداف اخليالية
التي تفوق قدرته لتفادي حدوث تلك النزعات
ال�سلبية التي حتدث يف الكثري من امل�ؤ�س�سات
وتقودها نحو ال�سقوط.
االستثمار األفضل
يقوم على االهتمام
بالموظفين ألنهم أساس
تحقيق األهداف

ممار�سات حديثة
والت�صدي لأي جديد رمبا يوفر للم�ؤ�س�سة قدرة
ومن املمار�سات احلديثة �إ�رشاك املوظف كع�ضو الوقوف لفرتة �آنية ،ثم بعد ذل��ك ترتاجع �إىل
يف الفريق لي�شكل ر�ؤية ور�سالة امل�ؤ�س�سة ،فهذا اخللف لأن التغريات حتدث وب�شكل م�ستمر.
يبعث يف نف�س املوظف الثقة ب��الإدارة وامللكية
درا�سات وبحوث
للمكان ال��ذي يعمل ب��ه مم��ا ي��ؤث��ر �إيجابا على
لقد �أك ��د الكثري م��ن ال��درا��س��ات �أهمية �إدارة
النتائج املرجوة.
كما يجب ان نركز على اال�ستماع للموظف ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ب��إي�ج��اب�ي��ة ،بحيث تطورهم
ولي�س فقط اخل ��روج ب �ق��رارات غيابية ،فمن ب�شكل م�ستدام من خ�لال االط�لاع على نقاط
املمكن ان يتعر�ض امل��وظ��ف للظلم ،وجم��رد ال �ق��وة ون �ق��اط ال�ضعف للموظفني ،وو��ض��ع
خطط وبرامج لتنميتهم مهنيا مبا يتما�شى مع
اال��س�ت�م��اع ل��ه يك�سبه ح��ب ال�ع�م��ل واالن�ت�م��اء
متطلباتهم ومتطلبات امل�ؤ�س�سة ،حتى يكون
ل�ل�م�ك��ان وه ��و م��ا ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ج� ��زءا من
هناك ارت�ق��اء وحت�سن يف قدراتهم ومعارفهم
منظومة العمل.
واجتاهاتهم.
ويعد التحدي الأكرب الآن هو التناف�س الذي بات
ومن ال�رضوري لفت الأنظار �إىل ق�ضية والء
يقا�س ب�رسعة امل�ؤ�س�سة على مواكبة الع�رص،
امل��وظ��ف التي تتولد م��ن خ�لال االه�ت�م��ام بهم
لذلك على امل�ؤ�س�سة �إيجاد �سل�سلة منطقية لتطور
ك��أع���ض��اء وم��ال�ك�ين للم�ؤ�س�سة ،حيث ت�شكل
مهارات املوظفني ل�ضمان ا�ستمرار جناحها،
ق�ضية الوالء �إحدى �أهم املحاور التي تنعك�س
بحيث يكون هناك نظام للتدريب ال�رسيع او �إيجابا على �أداء امل�ؤ�س�سة.
التدريب الداخلي للحفاظ على م�ستوى اجلودة وي� � ��ؤدي ن �� �ض��وج ال � ��والء ل ��دى امل��وظ �ف�ين �إىل
يف العمل و�سد حاجات الزبائن.
جناحات متكررة ،فكلما ركزت امل�ؤ�س�سة على
وهكذا يتم �إنتاج موظفني ن�شيطني ومواكبني
على اإلدارة وضع أهداف
للم�ستجدات ،وه��و ما يك�سب امل�ؤ�س�سة ميزة
تناف�سية متنحها القدرة على مواجهة التحديات
منطقية يستطيع
ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ت �ق��ف يف ط��ري �ق �ه��ا ،ف��اح �ت��واء
الموظف إنجازها
امل���س�ت�ج��دات وال �ت �غ�يرات ي��رف��ع م��ن �إنتاجية
وتجنب الخيالية
امل�ؤ�س�سة �إىل م�ستوى راق ،بينما �سد الثغرات
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االستماع للموظف
يكسبه حب العمل
واالنتماء وهو جزء من
منظومة العمل

املوظف واالرت�ق��اء بكفاءاته ،كلما زاد وال�ؤه
للم�ؤ�س�سة ول��ر�ؤي�ت�ه��ا ،فامل�ؤ�س�سة الناجحة
ه��ي التي ت�سعى �إىل حتقيق �أف�ضل ال�رشوط
جل�ع��ل امل��وظ��ف ي�شعر ب��االن �ت �م��اء ف���ض�لا عن
كونها ال�ضمانة امل�ستقبلية ل��ه ،حيث تعمد
اىل مراعاة حاجات موظفيها كافة مبا يف ذلك
الأعباء املادية وال�ضغوط النف�سية واحلاجات
البيولوجية ،فعلى امل�ؤ�س�سة اعتماد فل�سفة
االهتمام بالقائمني على العمل كمنطق لل�رشاكة
يف الإجناز ،مهما كانت م�سمياتهم الوظيفية �أو
مراكزهم كونهم جزء من م�رشوع ال يتحقق اال
بت�ضافر اجلهود.
الهرم الإداري
وتكاد هذه ال�صورة تختلف كلية وب�شكل جذري
يف دول تعتمد �سيا�سة �إدارية هرمية قائمة على
الرتب وفل�سفة املدير والعاملني ،مما يحول
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات �إىل حلبة نزاع ال ينتهي،
فالكل ميار�س عنفه على من هو يف وظيفية �أقل،
فتنتج امل�ؤ�س�سة دائرة من امل�شاحنات تكرث فيها
الد�سائ�س وامل�شاعر ال�سلبية ،وحترم املوظف
من الأمان الوظيفي ناهيك عن ال�ضغط النف�سي
والتعب اجل�سدي ،حيث ي�ستنفد املوظف كامل
طاقته يف املحافظة على حتمل الأعباء املحيطة
به ب��دال من االنطالق يف تفكري مبدع ي�سهم يف
تطور العمل ككل .وت�صبح فكرة الوالء يف هذه
امل�ؤ�س�سة معدومة يف ظ��ل �إدارات ال ت��رى يف
املوظف اال رقما ي�ستبدل بكب�سة زر وي�ستعا�ض
عنه "ب�أح�سن منه" يف ظل البطالة امل�ستفحلة ال
�سيما يف الدول الفقرية.
وت���ش�ير درا� �س��ة �أج��رت �ه��ا امل��ؤ��س���س��ة العاملية
للبحوث يف ال�رشق الأو�سط �إىل �أن  % 62من
�رشكات دولة الإمارات العربية حتاول اعتماد
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ا�سرتاتيجيات جديدة يف �إدارة املوارد الب�رشية،
تليها اململكة العربية ال�سعودية يف املرتبة الثانية
بن�سبة  % 25من ال�رشكات ،وهذين الرقمني
ي�شريان �إىل �شعور ق��ادة العمل ورغبتهم يف
�إجن��اح �رشكاتهم عرب ك�سب فعالية اك�بر لدى
املوظفني ،ومن �أبرز نتائج الدرا�سة �أن �سيا�سة
الباب املفتوح والثقافة التنظيمية هما العامالن
الأ�سا�سيان الالزمان لبيئة عمل �سليمة ،فيما
ت�سعى ال ��دول �إىل حتفيز ال�رشكات اخلا�صة
و�إلزامها بتوطني الوظائف يف كافة القطاعات .
�شكر املوظف
من جهة �أخرى ت�ؤكد الدرا�سات �رضورة �شكر
املوظف بالطريقة التي يف�ضلها� ،إذ �أن هناك
بع�ض املوظفني ال يف�ضلون �أن يتم �شكرهم على
امللأ �أو بني الزمالء خلجلهم من ذلك الت�رصف،
فيما يف�ضل البع�ض الآخر �أن يتم تقديره �أمام
الزمالء.
وي �ج��ب �إدراك خ �ط��ورة ا��س�ت�خ��دام الرتهيب
امل�ستمر من ف�صل املوظف من وظيفته ،فهذا

الوالء الوظيفي من أهم
القضايا التي تعزز مكانة
الشركات وينعكس
إيجاب ًا لصالحها

يدفعه اىل حتمل الأعباء الوظيفية ويقبل بالظلم،
وغالبا ال يف�صح عن ذلك ،حيث يكون كاملنتظر
للفرج باالنتقال اىل وظيفة �أخرى تقدره.
وم��ن ال���ضروري الرتكيز على الدعم املعنوي
حيث ي�سهم يف زيادة �إنتاجية املوظف وت�رسيع
وترية االجناز بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�شجع املوظفني
على امل�شاركة .ف�إن الإجابة الأكرث انت�شارا عند
�س�ؤال املوظف عن �سبب ا�ستقالته �أو انتقاله �إىل
عمل جديد هي "ال �أحد يقدر �شغلي".
وي�ؤكد العديد من اخلرباء �أن غالبية املوظفني
ي�ستقيلون ب�سبب الإهمال وقلة التقدير من
قبل املديرين ،ولي�س ب�سبب الأج��ور املرتفعة
كما ه��ي الفكرة ال�سائدة ،م�شريين �إىل �أن
املوظف يف�ضل البقاء يف �رشكة تقدره ومتنحه
احلرية ب�أجر �أق��ل من �رشكة ال تقدره مقابل
�أجر �أعلى.
ن�ستخل�ص مما �سبق �أن املعيار الأول من �أجل
�إي�ج��اد بيئة عمل فعالة ومنتجة ،ه��و معيار
الر�ضا الوظيفي للعاملني ،وذل��ك من خالل
�أك�ث�ر م��ن ط��ري��ق ،مثل ال�ت��دري��ب والتطوير،
واحل��واف��ز والأج� ��ور وال�ترق�ي��ات ،والثقافة
التنظيمية ال�ف�ع��ال��ة وق�ي��م ال�ع�م��ل ،وت ��وازن
امل��وظ��ف ب�ين عمله وح�ي��ات��ه اخل��ا� �ص��ة ،كما
ي�ساهم التوا�صل اجليد والعمل كفريق �أ�سا�س
جناح ورقي امل�ؤ�س�سة.
امل�صدر:
• دراسة لمؤسسة الكادر العربي  -الكويت
• كتاب "الــمــوارد البشرية هي الثروة
الحقيقية لمجتمع المعرفة" جامعة الملك
عبدالعزيز

من املهم اال�ستماع للموظفني وتقدير �أفكارهم

ﻧﺪﻋﻮﮐﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﮐﮥ ﻓﯽ

ﺣﻤﻼت ”اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮﻃﻨﯿﮥ“ ﻟﻠﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﺪم
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من القانون
تشمل جميع أنواع البيوع

دعوى ضمان العيوب الخفية يف املبيع

كثري منا ي�شرتي عقار ًا �أو منقو ًال ،ثم يجد فيه عيوباً خفية مل ي�ستطع
ك�شفها وقت ال�شراء ،وهذه العيوب قد تنق�ص من قيمة املبيع �أو
جتعله غري �صالح لال�ستعمال فيما �أعد له ،فما هي ال�ضمانات القانونية
لكل من البائع وامل�شرتي يف حال اكت�شاف العيب اخلفي؟
�إن التزام البائع ب�ضمان العيوب اخلفية هو التزام ت�ستلزمه طبيعة
الأ�شياء ،لأن ال�شخ�ص عندما يقوم ب�شراء �شيء يفرت�ض فيه �أن يكون
خالياً من العيوب ،ولو كان يعلم �أن به عيباً ملا تعاقد على �شرائه.
بقلم :بدرية خالد �أ�شكناين
م�ست�شار بالدائرة القانونية
العيوب الموجبة
للضمان هي التي
تنتقص من قيمة المبيع
أو تجعله غير صالح
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يتوىل الق�ضاء مهمة الف�صل يف اخلالف الذي قد ين�ش�أ بني البائع وامل�شرتي

وبذلك تعترب العيوب اخلفية املوجبة لل�ضمان
ه��ي العيوب ال�ت��ي تنق�ض م��ن قيمة املبيع �أو
جتعل املبيع غري �صالح ال�ستعماله فيما �أعد له،
ومن الأمثلة على ذلك ك�رس يف موتور ال�سيارة
وعدم �صالحية العقار لل�سكن.

�ضمان العيب
�ضمان العيب ي�شمل جميع ال�ب�ي��وع ��س��واء كان
حملها عقار ًا �أو منقو ًال� ،شيئ ًا مادي ًا �أو غري مادي،
ومن الأمثلة على �ضمان العيب يف البيوع الواردة
على �أ�شياء غري مادية فيما لو ورد البيع على متجر
وتبني �أن �سمعته �سيئة.
�شروط �ضمان العيوب اخلفية
كما �أن وجود العيب اخلفي ال يخل بحق امل�شرتي ال�رشط الأول – �أن يكون العيب خفي ًا :ويكون
باللجوء �إىل دعاوى �أخرى غري دعوى العيب اخلفي خفي ًا �إذا مل يكن ظاهر ًا �أو مل يكن با�ستطاعة
لف�سخ العقد �إذا توافرت �رشوط �إقامة تلك الدعوى .امل�شرتي �أن يتبينه بنف�سه وق��ت البيع لو �أنه
فح�ص املبيع بعناية الرجل ال�ع��ادي .واملعيار
ما هو العيب اخلفي املوجب لل�ضمان؟
ال� ��ذي و��ض�ع��ه امل ���ش�رع م�ع�ي��ار م��و��ض��وع��ي ال
"العيب الذي ترتتب عليه دعوى �ضمان العيوب �شخ�صي ،ف�لا ي�ع�ت��د ب �ق��درة امل �� �ش�تري نف�سه
اخل�ف�ي��ة ه��و الآف� ��ة ال �ط��ارئ��ة ال�ت��ي تخلو منها على تبني العيب ،بل بقدرة الرجل العادي مع
الفطرة ال�سليمة للبيع".
مالحظة �أن بع�ض الأ��ش�ي��اء يقت�ضي فح�صها
اال�ستعانة ب�أهل اخل�برة كاال�ستعانة مبهند�س
ال ضمان للعيب في
معماري لأخذ م�شورته قبل �رشاء منزل معني،
البيوع القضائية وال في
ويف مثل هذه احلالة ال يعترب العيب خفي ًا �إ ّال �إذا
البيوع اإلدارية إذا تمت
كان املهند�س املعماري العادي ال ي�ستطيع تبينه.
ف�إذا كان العيب ظاهر ًا �أي كان مبقدور امل�شرتي
بالمزايدة العلنية

�أن يتبينه بنف�سه لو �أنه فح�ص املبيع وقت العقد
بعناية الرجل العادي فال ي�ضمنه البائع ولو
كان امل�شرتي مل يتبينه لإهماله يف فح�ص املبيع
�أو لنق�ص خربته عن م�ستوى الرجل العادي.
ومع هذا ي�ضمن البائع العيب ،الذي ي�ستطيع
امل�شرتي �أن يتبينه بنف�سه لو فح�ص املبيع وقت
العقد بعناية الرجل العادي يف حالتني :احلالة
الأوىل هي التي يثبت فيها امل�شرتي �أن البائع
قد �أكد له خلو املبيع من هذا العيب الذي جعله
ال يفح�ص املبيع طمئنان ًا اىل ت�أكيدات البائع.
واحلالة الثانية هي التي يثبت فيها امل�شرتي
�أن البائع قد تعمد اخفاء العيب لأنه بذلك يكون
قد ارتكب غ�ش ًا �أي ارتكب خط�أ ي�ستغرق خط�أ
امل�شرتي يف ع��دم فح�ص املبيع بعناية الرجل
ال يضمن البائع العيب

إ ّ
ال إذا كان قديم ًا ويقصد

ِ
بالقدم أن يكون موجوداً
وقت التسليم
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حدد القانون طبيعة العيوب التي تعطي احلق للم�شرتي ب�إعادة ال�سلعة

العادي .وبذلك يكون امل�رشع قد حرم البائع
من اال�ستفادة من غ�شه رغم اهمال امل�شرتي يف
فح�ص املبيع.
ال ���شرط ال �ث��اين – �أن ي�ك��ون ال�ع�ي��ب ق��دمي� ًا:
ال ي�ضمن البائع العيب �إ ّال �إذا ك��ان قدمي ًا،
ويق�صد بالقِدم هنا �أن يكون العيب موجود ًا يف
املبيع وقت الت�سليم .ويكفي �أن يكون العيب
موجودا يف املبيع وقت الت�سليم ،ولو مل يكن
موجودا وقت العقد� .أما �إذا ن�ش�أ العيب بعد
الت�سليم ف�إن البائع ال ي�ضمنه .و�إذا ثبت �أن
العيب كان موجودا يف املبيع قبل ت�سليمه ،اال
�أن نتائجه مل ت�ستفحل اال بعد ذلك كان البائع
�ضامن ًا ل��ه .فيكفي �إذن وج��ود �أ�صل العيب
وقت الت�سليم.
يجب على المشتري أن
يرفع دعوى الضمان

خالل مدة قصيرة وإ ّ
ال
سقطت بالتقادم
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ال ���شرط ال�ث��ال��ث � -أن ي�ك��ون ال�ع�ي��ب م ��ؤث��ر ًا:
والعيب امل ��ؤث��ر ه��و ال ��ذي ي� ��ؤدي اىل نق�ص يف
قيمة املبيع �أو نق�ص يف منفعته بح�سب الغاية
املق�صودة �أو الغر�ض الذي �أعد له.
ال�رشط الرابع – �أن يكون العيب غري معلوم
للم�شرتي.
ال �ضمان!
ن�صت امل ��ادة  491م��دين على �أن��ه (ال ي�ضمن
البائع عيب ًا كان امل�شرتي يعرفه وقت البيع �أو
كان ي�ستطيع �أن يتبينه بنف�سه لو �أن��ه فح�ص
امل�ب�ي��ع مب��ا ينبغي م��ن ال�ع�ن��اي��ة �إال �إذا �أث�ب��ت
امل�شرتي �أن البائع قد �أك��د له خلو املبيع من
هذا العيب �أو �أنه قد تعمد �إخفاءه غ�ش ًا منه) فال
يكفي �أن يكون العيب خفي ًا ،بل يجب فوق ذلك
�أن يكون امل�شرتي غري عامل به وقت العقد .فلو
�أن امل�شرتي كان يعلم بالعيب رغم اخفائه ف�إن
البائع ال يكون �ضامنا له لأن �إق��دام امل�شرتي
على ال���شراء رغ��م علمه بالعيب ي��دل على �أن��ه
ر�ضي بال�شيء على م��ا ه��و عليه عند التعاقد
و�أدخله يف ح�سابه عند تقدير الثمن.

ال�ب�ي��وع ال�ت��ي ال ��ض�م��ان ف�ي�ه��ا :ي�ل�ت��زم البائع
ب�ضمان التعر�ض واال�ستحقاق يف جميع �أنواع
البيوع� ،أم��ا بالن�سبة ل�ضمان العيوب اخلفية
فقد ن�صت م  497من القانون املدين على �أنه
(ال �ضمان للعيب يف ال�ب�ي��وع الق�ضائية ،وال
يف البيوع الإداري� ��ة �إذا مت��ت بطريق امل��زاي��دة
العلنية).
ه��ل ي �ج��وز زي� ��ادة ال���ض�م��ان �أو �إن �ق��ا� �ص��ه �أو
�إ�سقاطه؟ :ن�صت املادة  495من القانون املدين
(ي�ج��وز للمتعاقدين باتفاق خا�ص �أن يزيدا
يف �ضمان العيب �أو ينق�صا �أو �أن ي�سقطا هذا
ال�ضمان على �أن كل �رشط ي�سقط ال�ضمان �أو
ينق�صه يقع باط ًال �إذا كان البائع قد تعمد �إخفاء
العيب يف املبيع غ�شا منه).
إذا لم يكن العيب

جسيم ًا فال يحق

للمشتري رد المبيع
وله أن يطالب بتعويض

من املهم فح�ص ال�سلعة بعد ا�ستالمها والت�أكد من خلوها من العيوب

الآثار التي ترتتب على قيام ال�ضمان
�إذا توافرت �رشوط االلتزام ب�ضمان العيوب
اخلفية ،فيجب على امل�شرتي ،حفاظ ًا على حقه
يف الرجوع على البائع بال�ضمان ،املبادرة
اىل فح�ص املبيع ،و�إخ �ط��ار البائع بالعيب
املوجود فيه ،و�أن يرفع دعوى ال�ضمان عليه
خالل مدة ق�صرية و�إ ّال �سقطت بالتقادم.
�أو ًال :املبادرة بفح�ص املبيع و�إخطار البائع
بالعيب :يجب على امل�شرتي ،كي يحفظ حقه
يف ال���ض�م��ان� ،أن ي�ب��ادر بفح�ص املبيع عند
ا�ستالمه ،و�أن يخطر البائع مب��ا ي�ج��ده يف
املبيع م��ن عيوب فامل�شرتي يتعني عليه �أن
يتحقق من حالة املبيع عند ت�سلمه والعربة يف
ذلك بالت�سليم الفعلي ال احلكمي .فامل�شرتي
م���س��ؤول �إذن ع��ن التحقق م��ن ح��ال��ة املبيع
مب�ج��رد متكنه م��ن ذل ��ك ،وف �ق � ًا ل�ل�م��أل��وف يف
التعامل.
�أما �إذا �أهمل يف فح�ص ال�شيء اعترب �أنه قد
قبل املبيع بحالته و�سقط �ضمان العيب.
فتن�ص املادة  492من القانون املدين على

حدد المشرع مدة
سنة لسقوط دعوى
الضمان تبدأ من وقت
تسليم المبيع

�أنه (�إذا ت�سلم امل�شرتي املبيع وجب عليه
التحقق من حالته مبجرد متكنه من ذلك
وف�ق��ا للم�ألوف يف التعامل ،ف� ��إذا ك�شف
عيب ًا ي�ضمنه البائع وج��ب عليه �أن يبادر
ب�إخطاره ب��ه ،ف ��إن مل يفعل �سقط حقه يف
ال�ضمان� .أما �إذا كان العيب مما ال ميكن
الك�شف عنه بالفح�ص املعتاد ث��م ك�شفه
امل���ش�تري بعد ذل ��ك ،ف ��إن��ه يجب عليه �أن
يخطر به البائع مبجرد ك�شفه و�إ ّال �سقط
حقه يف ال�ضمان) ويف كل الأحوال (�إذا علم
امل�شرتي بوجود العيب ثم ت�رصف يف املبيع
ت�رصف امل�لاك فال رج��وع له بال�ضمان)
مادة  494مدين.

ثاني ًا :حقوق امل�شرتي يف دعوى ال�ضمان :هنا
يجب التفرقة بني ما �إذا كان العيب ج�سيم ًا؟
�أو غري ج�سيم ،ف�إذا كان العيب ج�سيم ًا كان
للم�شرتي �أن يختار ب�ين اب �ق��اء املبيع مع
مطالبة البائع بالتعوي�ض عما حلق به من
��ضرر ب�سبب نق�ص قيمة املبيع �أو نفعه،
وبني رد املبيع املعيب �إىل البائع مع احل�صول
على التعوي�ض الكامل الذي يحق للم�شرتي
احل�صول عليه �أما �إذا مل يكن العيب ج�سيم ًا
ف�لا ي�ك��ون للم�شرتي �أن ي��رد املبيع و�إمن��ا
ي�ق�ت���صر ح �ق��ه ه� ��ذه احل ��ال ��ة ع �ل��ى امل�ط��ال�ب��ة
بتعوي�ض ال�رضر الذي �أ�صابه ب�سبب العيب.
ث��ال�ث� ًا :ت �ق��ادم دع ��وى ال���ض�م��ان :امل ���شرع مل
يرتك �سقوط حق امل�شرتي يف دعوى ال�ضمان
بالتقادم للقواعد العامة ،و�إمنا حدد ل�سقوطها
مدة تقادم ق�صرية ،وهي �سنة تبد�أ من وقت
ت�سليم املبيع ولو مل يكت�شف امل�شرتي العيب
خالل هذه املدة .ولقد �أراد امل�رشع بذلك �أن
يح�سم النزاع يف فرتة وجيزة تالية للبيع مما
ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار املعامالت.
33

أمن
وسالمة
احذروها ألنها قد تؤدي إلى كارثة

الطرق املختصرة!
هل حدث �أن مررت مبوقف كنت فيه على عجلة من �أمرك �أثناء ت�أدية
عمل ما ،وجل�أت �إىل �إحدى الطرق املخت�صرة لت�أدية العمل ،وانتهى
الأمر بحدوث �إ�صابة؟  ..انتبه ،اال�ستعجال يف ت�أدية الأعمال قد
يت�سبب بوقوع حوادث �أو �إ�صابات قد تهدد حياتنا� .إذ من املمكن
�أن تكون قد �أديت العمل على عجلة من �أمرك ،ودون تركيز مرات
عديدة دون �أن يت�سبب ذلك بوقوع حادث �أو �إ�صابة ،ولكن هذا ال
يعني �أنه لن تقع احلادثة يف نهاية �إحدى املرات ،وقد يت�سبب ذلك
يف حدوث كارثة كان ميكن تالفيها ب�سهولة.
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االستعجال في تأدية
األعمال ربما تسبب
بوقوع حوادث أو
إصابات قد تهدد حياتنا

تراعي البرتول الوطنية الدقة ومعايري ال�سالمة �أثناء تنفيذ �أعمالها

طرق خمت�صرة
يف كثري من الأحيان تقع احلوادث ب�سبب اتباع
الأ� �ش �خ��ا���ص ط ��رق خم�ت���صرة م ��أل��وف��ة لديهم
�أثناء ت�أدية �أعمالهم عندما يكونون يف عجلة من
�أم��ره��م ،ولي�س ب�سبب ع��دم علمهم �أو �إملامهم
ب� ��إج ��راءات ال�سالمة ال�ل�ازم اتباعها لت�أدية
الأعمال على �أكمل وجه.
بالت�أكيد �أنك قمت ببع�ض هذه الطرق املخت�رصة
عدة مرات �سابقا� ،أو �أنك ر�أيت �أحد العمال يقوم
بذلك عدة مرات دون �أن يحدث �شيء� ،أو �أن حادثا
كاد �أن يقع� ،إىل �أن وقع احل��ادث ب�إحدى املرات
و�أ�صيب �أو ت�أذى �شخ�ص تعرفه ويعنيك �أمره.
نعم قد يت�أذى �شخ�ص نعي�ش معه لأن ما نقوم به
من طرق خمت�رصة يف جمال العمل قد نقوم به
يف حياتنا اليومية خارج العمل ،وقد يقوم بذلك
�أطفالنا على �سبيل املثال حماكني �سلوكنا وقد
يحدث �أن يت�سببوا ب�إ�صابة �أو حادث لأنف�سهم،
لذلك قم بت�أدية الأعمال ب�سالمة لأن ما تقوم به
بطريقة �سليمة قد يحميك ويحمي �أ�شخا�ص
تعي�ش معهم وتهتم لأمرهم.
الطرق المختصرة في
أداء األعمال يمكن أن
تؤدي إلى إلحاق الضرر
في العمل وخارجه

قم بتأدية األعمال
بالطريقة المناسبة
ألنها الوسيلة التي توفر
الحماية لك ولغيرك

قواعد وتعليمات
لقد تنبهت "البرتول الوطنية" �إىل �رضورة اتباع
الطرق الآمنة يف كافة �أعمالها ل�ضمان �سالمة
الأف���راد وامل �ع��دات والبيئة و�سمعة ال�رشكة،
مهما كلف ذلك من وقت �أو جهد �أو مال ،فكانت
�سباقة يف و�ضع ال�سيا�سات ومتابعة االلتزام
بها بدقة من قبل جميع العاملني ،ملنع اللجوء
�إىل الطرق املخت�رصة ،وعيا منها بحقيقة �أن
اتباع الطرق املخت�رصة قد ت�ؤدي �إىل احلوادث
الكربى.
وق� ��د و� �ض �ع��ت ال ���شرك��ة ع � ��ددا م ��ن ال �ق��واع��د
والتعليمات والأنظمة يتعر�ض من يخالفها �أو
ال يلتزم باتباعها للمحا�سبة ،منها على �سبيل
املثال:
ت�صاريح العمل للأعمال الروتينية والغري
روتينية :تت�ضمن قائمة الت�صاريح متطلبات
ال�ع�م��ل واخل��ط ��وات ال ���ضروري��ة ال �ت��ي يلتزم
امل��وظ��ف باتباعها ،لإمت ��ام الأع �م��ال ب�أق�صى
م�ستويات ال�سالمة وعدم اتخاذ �إجراءات غري
واردة بقائمة الت�صاريح.

دليل العمليات اليدوي :مت ان�شاء مرفق كامل
يحتوي على التعليمات التي تخت�ص بالأعمال
احل��رج��ة والروتينية التي يقوم بها موظفو
دوائ� ��ر ال�ع�م�ل�ي��ات ،وم ��ا يتطلبه ك��ل ع�م��ل من
�إج��راءات ال�سالمة ال�لازم اتباعها مبا ي�ضمن
عدم اتخاذ العاملني الطرق املخت�رصة يف تنفيذ
الأع �م��ال احل��رج��ة ،مم��ا ي� ��ؤدي �إىل الإ��ص��اب��ات
اخلطرية �أو الوفاة.
تقليل االنبعاثات :االلتزام بتقليل االنبعاثات
من خالل وحدة التحكم باالنبعاثات ال�صادرة،
ل�ضمان توافقها مع الكمية امل�سموحة بيئيا
وفق معايري الهيئة العامة للبيئة ،وبالتايل ف�إن
احلد من االنبعاثات �سي�ؤدي �إىل حماية البيئة
من م�سببات الطرق املخت�رصة يف �إمتام االعمال
ب�صورة تت�سبب يف تلوث للبيئة.
االل��ت��زام باللبا�س امل�ضاد لال�شتعال من
�أدوات احلماية ال�شخ�صية للعاملني يف
احلقل :تقوم البرتول الوطنية باختيار �أجود
�أنواع املع ّدات ال�شخ�صية �ضمن �أف�ضل املعايري
العاملية املت ّبعة يف ه��ذا امل�ج��ال ،وذل��ك ل�ضمان
تراعي الشركة الدقة
في معايير السالمة
عند اختيارها للمقاولين
العاملين في مشاريعها
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حتقيق �أعلى معدالت احلماية للعاملني داخل
امل�صايف ،وحتر�ص ال�رشكة على التزام جميع
ال�ع��ام�ل�ين يف جم ��ال احل �ق��ل ب��ال�ل�ب��ا���س املعتمد
حلمايتهم من احلرائق واال�شتعال.
فح�ص م��ع � ّدات ال��رف��ع :ي�ت��م فح�ص جميع
مع ّدات الرفع من قبل ع ّدة جهات قبل دخولها
للحقل ،وتعتمد لها خطة للرفع غري م�سموح
باخت�صار �أي��ة خ�ط��وات منها ،ل�ضمان �إمت��ام
الأعمال ب�شكل �آمن ال ي�ؤدي لوقوع احلوادث.

فح�ص ال�س ّقاالت :ي�ت��م فح�ص ال���س� ّق��االت
�أ�سبوعيا ل�ضمان �سالمة ا�ستخدامها واحلر�ص
على ا�ستخدامها ب�شكل �آمن ،كما يجري تقييم
�سلوكيات الع ّمال بقيام امل�س�ؤولني بالزيارات
ال ��دوري ��ة للحقل ل�ل�ت��أك��د م��ن االل��ت ��زام بكافة
اخلطوات املقررة.
�إيقاف الأعمال الغري �آمنة :يوجد نظام ملخالفة
غري امللتزمني بقواعد ال�رشكة ،وذلك وفقا للقانون
الذي يحدد اجلزاءات اخلا�صة بكل خمالفة.

طرق خمت�صرة

 �إزال� ��ة و��س��ائ��ل احل�م��اي��ة يف الآالت دونتوفري و�سائل حماية �أخرى وعدم �إعادتها
بعد ال�صيانة.
 قطع نقطة الت�أري�ض من قاب�س الت�أري�ضالثالثي لأن املحول الكهربائي املنا�سب مل
يكن متوفرا.
 ا�ستخدام مفتاح الربط بدال من املطرقةلأن �صندوق الأدوات مل يكن متوفرا.
 عدم نزع القاب�س الكهربائي ل�ل�أدواتال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة لإج � ��راء ب�ع����ض ال�ت�ع��دي�لات
فقط لأنك �ستقوم ب�إعادة تركيبه بعد مدة
ق�صرية.
 حت�م�ي��ل ال��راف �ع��ة ال���ش��وك�ي��ة ب�ع��بء�إ�ضايف للقيام مبزيد من العمل قبل وقت
الراحة.
 عدم تخفيف ال�رسعة عند املنعطفات لأنكمل تنتبه لها م�سبقا.

�أمثلة لبع�ض الطرق املخت�رصة التي قد يلج�أ
�إليها العامل ظنا منه �أنها تخت�رص الوقت يف
اجناز العمل املراد االنتهاء منه:
 ا��س�ت�خ��دام ال�سلم اخل��اط��ئ لأن ال�سلماملنا�سب الذي كنت حتتاجه مل يكن متاحا.
 ا�ستخدام ال�سلم مع �أدوات معلقة بجيبكو�أخ��رى مم�سك بها بيدك لأنه مل يكن لديك
حزام الأدوات.
 ال���ص�ع��ود ع�ل��ى ح��اف��ة �أو رف ب ��دال منا�ستخدام ال�سلم.
 التحرك بطريقة غري �سليمة من فوق ال�سلمبدال من النزول وتغيري مكانه �إىل مكان منا�سب.
 عدم ا�ستخدام نظارات ال�سالمة لأن العملال ي�ستغرق �سوى دقائق معدودة.
 ا�ستخدام من�شار غري �سليم للقطع مرة�إ�ضافية �أخرى.
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اختيار عقود املقاولني :يف �إط ��ار حر�صها
على حتقيق �أق�صى معدالت الأمان وال�سالمة،
تراعي ال�رشكة عند اختيار املقاولني الذين يتم
التعاقد معهم لإجن��از امل�شاريع املختلفة� ،أن
يكون املقاول على درجة عالية من الدقة يف اتباع
�سيا�سات ال�صحة وال�سالمة والبيئة ،ويتم
الت�أكد من حر�صه على االلتزام بقواعد ال�رشكة
يف هذا املجال ،وعدم خمالفة الأنظمة واخت�صار
اجلهود ب�صورة ت��ؤدي �إىل وقوع خماطر غري
مرغوب فيها.
خطوات واجبة االتباع
 قم بتذكري املوظفني ب��أن احل��وادث غالبا ماحت��دث عندما تتم ت ��أدي��ة الأع �م��ال با�ستعجال
ودون الرتكيز على اتباع �إجراءات ال�سالمة.
 خطط لتنفيذ الأع�م��ال بحيث تكون الطرقالآمنة لت�أدية الأعمال هي �أ�سهل الطرق لتنفيذها
على �أكمل وجه.
 االلتزام بالقواعد والأنظمة و�سيا�سة ال�رشكةاملت ّبعة يف �إج��راءات ال�سالمة وال�صحة والأمن
والبيئة.
وضعت الشركة قواعد
وتعليمات يتعرض
للمحاسبة من يخالفها
أو ال يلتزم باتباعها

علوم
وتكنولوجيا
نظام يوفر األمان

املكابح املانعة لالنزالق
ABS

أحد أهم نظم المكابح
المانعة لالنزالق في
الجيل الجديد من
السيارات

يعد نظام منع انغالق املكابح  Anti-lock braking systemواملعروف بـ � ABSأحد �أهم نظم املكابح املانعة
لالنزالق يف اجليل اجلديد من ال�سيارات ،فهو نظام �أمان يحول دون توقف دوران عجالت ال�سيارة �أثناء الفرملة.
لقد مت ابتكار هذا النظام من �أجل رفع القدرة على التحكم يف ال�سيارة �أثناء الكبح ال�شديد ومنع ال�سيارة من
االنزالق� ،إذ �أن ذلك يوقف القدرة على توجيه ال�سيارة فال ميكن التحكم فيها .ولأن الكبح ال�سليم يكون بتهدئة
دوران العجالت فقط ،ولي�س توقيفها ب�شكل مفاجئ ،يعمل � ABSآليا على �ضبط عملية الكبح ب�شكل متقطع
وتدريجي ،حمققا توقف �آمن لل�سيارة ،مع ال�سماح لل�سائق باحلفاظ على التحكم باملقود.
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تطور كبري
يح�سن نظام منع انغالق املكابح من ال�سيطرة
على ال�سيارة ،ويخف�ض م�سافة التوقف على
الأ�سطح اجلافة واملزلقة ،ولكنه قد يزيد من
م�سافة الكبح على الأ�سطح الرخوة مثل الثلج
واحل�صى مع حت�سني يف التحكم بالعربة.
وق ��د ت �ط��ور ن �ظ��ام  ABSك �ث�يرا م�ن��ذ انت�شار
ا�ستخدامه يف ال�سيارات ،وال متنع الإ�صدارات
احلديثة قفل العجالت �أثناء الفرملة فح�سب،
و�إمن ��ا ت�ضبط �إل�ك�ترون�ي��ا الكبح املطبق على
ال�ع�ج�لات الأم��ام �ي��ة واخل�ل�ف�ي��ة ،وت �ع��رف ه��ذه
الوظيفة با�سم توزيع قوة الفرملة �إلكرتونيا
(� ،)EBDأو ن�ظ��ام م��راق�ب��ة اجل��ر (،)TCS
�أو م�ساعدة الكبح الطارئ (� ،)EBAأو نظام
الثبات الإلكرتوين.

م�ه�ن��د���س ال �� �س �ي��ارات وال �ط ��ائ ��رات الفرن�سي
غابرييل ف ��وازان ،لأن ا�ستخدام نظام الكبح
املحدود يف الطائرة كان م�ستحيال تقريبا.
و�أدخ� ��ل ف� ��وازان ن�ظ��ام��ا م�ب�ك��را ي�سمى نظام
"ماك�سارت دنلوب" يف اخلم�سينات من القرن
التا�سع ع�رش ،وبقي م�ستخدما يف بع�ض مناذج
الطائرات ،ويقوم هذا النظام على ذراع توازن
و�صمام مو�صول �إىل خط هيدورليكي يغذي
�أ�سطوانات الكبح ،حيث كان الذراع مو�صوال
ب�أ�سطوانة ت��دور ب�رسعة م�ساوية للعجالت،
وخالل الكبح العادي تدور الأ�سطوانة والذراع
بال�رسعة نف�سها ،و�إذا �أبط�أ الدوالب فج�أة ف�إن
الأ�سطوانة �ستقوم باملثل تاركة الذراع ليدور
مبعدل �أ�رسع ،وكان هذا ي�ؤدي �إىل فتح ال�صمام
مم��ا ي�سمح لكمية ��ص�غ�يرة م��ن ��س��ائ��ل الكبح
باملرور ،مما يخف�ض ال�ضغط على الأ�سطوانة
وي �ح��رره��ا قليال ب ��دال م��ن االن �غ�لاق وان ��زالق
العجالت.
و�أثناء االختبار لوحظ حت�سن مبقدار % 30
يف �أداء الكبح ،كما �أ�ضاف النظام فائدة �أخرى
وهي جتنب الو�صول �إىل حرق العجالت.

التجارب �أن �أنظمة منع االنغالق ميكن �أن تكون
فعالة عند اال�ستخدام يف الدراجات النارية حيث
خف�ضت م�سافة التوقف يف جميع التجارب
تقريبا مقارنة باملكابح التقليدية ،وخ�صو�صا يف
الأ�سطح الزلقة ،و�أثبتت التجارب حت�سن الأداء
بن�سب و�صلت �إىل  .% 30وب�سبب املدير الفني
لـ "�إنفيلد" يف ذلك الوقت ،توين ويل�سون جونز،
ال��ذي ر�أى م�ستقبال حم��دو ًدا لهذا النظام ،مل
تنتجه ال�رشكة �أو تطبقه يف موديالتها.
ولقد �شهد ه��ذا النظام ا�ستعماال حم ��دو ًدا يف
ال���س�ي��ارات يف ف�ترة ال�ستينيات ،فقد طبق يف
�سيارة ال�سباق فريغ�سون  ،P99ويف �سيارة
جن�سن  ،FFويف �سيارة الدفع الرباعي فورد
زيفري التجريبية ،ولكن ثبت �أن النظام مكلف يف
ال�سيارات ،وغري موثوق به �إىل حد ما.

النظم احلديثة
�سبب الظهور
يف ع ��ام  1971ق��دم��ت ك��راي���س�ل��ر ،م��ع �رشكة
ط��ور نظام منع انغالق املكابح لأول م��رة من
بنديك�س ،نظام مكابح مانع ل�لان��زالق ثالثي
�أج��ل الطائرات يف عام  ،1929وقد قام بذلك
ال �ق �ن��وات ي�سمى "�شور بريك" يف �سيارتها
�إمربيال التي ظلت متاحة لعدة �سنوات و�أثبتت
رفع القدرة على
ف�ع��ال�ي��ة ،وع��ر� �ض��ت ج �ن�رال م ��وت ��ورز "ت ��راك
ما�سرت" وهو نظام مكابح مانع لالنزالق كخيار
الدراجات النارية
التحكم بالسيارة
يف �سنة  1958ا�ستخدم خمترب �أبحاث الطرق على العجالت اخللفية يف طرازات كاديالك عام
أثناء الكبح الشديد
دراج��ة نارية من نوع "رويال �إنفيلد" الختبار .1971
ومنعها من االنزالق
مكابح "ماك�سارت" املانعة لالنزالق ،وقد �أثبتت ويف عام  1975ا�شرتى روبرت بو�ش �صاحب
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يعمل النظام على تفادي انزالق �إطارات املركبة

��شرك��ة ب��و���ش الأمل��ان�ي��ة ك��ل ب� ��راءات االخ�ت�راع
امل�سجلة التي �سجلتها هذه ال�رشكات ،وا�ستفاد
م��ن ه��ذه ال�صفقة لبناء ق��اع��دة ال�ن�ظ��ام ال��ذي
عر�ضه يف ال�سوق بعد مرور ب�ضع �سنوات.
وبعدها قامت "بو�ش" بال�رشاكة مع "مر�سيد�س
بنز" بتطوير تكنولوجيا املكابح املانعة لالنغالق
منذ ال�سبعينات ،وقدمت �أول نظام مكابح مانع
لالنزالق �إلكرتوين يف ال�شاحنات ويف "مر�سيد�س
بنز" الفئة �إ�س عام .1978
وك��ان��ت و"ن�سك ه ��ون ��دا" �أول �إن �ت ��اج �شامل
ل�ل���س�ي��ارات م��ع ن�ظ��ام م�ك��اب��ح م��ان��ع ل�لان��زالق
مع  4قنوات حديثة تباع يف الواليات املتحدة
واليابان ،وهو يطبق فردية �ضغط الفرامل على
كل من العجالت الأربع.
عودة للدراجات
وب�ع��د التجربة الأوىل ب ��د�أ ن�ظ��ام مكابح مانع
لالنزالق يف الظهور بالدراجات النارية من جديد
ولكن هذه املرة لدى بي ام دبليو عام ،1988
حني �أ�صبحت بي ام دبليو �أول م�صنع للدراجات
النارية يف العامل يقدم نظام مكابح مانع لالنزالق
�إل�ك�تروين /هيدروليكي ،وهو ما طبق يف "بي
�إم دبليو " K100عام  ،1992ويف عام 1997
�أطلقت �سوزوكي دراجتها "،"GSF1200SA
ثم قدمت هاريل ديفيد�سون موديل " "Sكخيار
لدراجات ال�رشطة عام .2005

نظام املكابح املانع لالنزالق متوفر �أي�ض ًا يف الدراجات النارية

مكونات النظام
يتكون نظام املكابح املانع لالنزالق النموذجي
م��ن وح ��دة حت�ك��م �إل �ك�ت�روين م��رك��زي��ة و�أرب ��ع
عجالت �رسعة لال�ست�شعار  -واحد لكل عجلة
 و�صمامني هيدروليك �أو �أكرث �ضمن منظومةالكبح.
تراقب وحدة التحكم الإلكرتونية املركزية
ب��ا��س�ت�م��رار ��سرع��ة دوران ك��ل ال�ع�ج�لات،
وعندما تك�شف دوران عجلة �أب�ط��أ بكثري
من غريها -تقوم بفتح ال�صمامات لتخفيف
ال���ض�غ��ط ال�ه�ي��درول�ي�ك��ي يف ال �ف��رام��ل على
العجلة املت�رضرة ،وبالتايل تقلل قوة الكبح
على هذه العجلة .مما يجعلها تدور ب�شكل
�أ� �س�رع ،وع�ن��دم��ا تكت�شف وح ��دة التحكم
الإل�ك�ترون�ي��ة دوران العجلة �أ��س�رع بكثري
من العجالت الأخ��رى ،تعمل املنظومة على
زي��ادة ال�ضغط الهيدروليكي لهذه العجلة
بحيث يتم زيادة قوة الكبح ،مما ي�ؤدي �إىل
تباط�ؤ هذه العجلة.
هذه العملية تتكرر با�ستمرار ،وميكن اكت�شافها
م��ن قبل ال�سائق ع�بر دوا��س��ة ال�ف��رام��ل ،حيث
ي�شعر بنب�ضات يف دوا�سة الفرامل ،ويعترب هذا
النظام منوذجيا ميكن تطبيقه وت�أمني الإفراج
عن الكبح ،ت�صل ذبذبة نب�ضات ال�ضغط فيه �إىل
 20مرة يف الثانية.

تطورات �إ�ضافية
تعك�س نظم حتكم الثبات الإلكرتوين احلديثة
ت�ط��ور مفهوم ن�ظ��ام املكابح امل��ان��ع ل�لان��زالق.
وه�ن��اك �أج �ه��زة ا�ست�شعار �إ�ضافية مل�ساعدة
النظام العامل ،فعندما يكت�شف اال�ست�شعار �أن
ت��وازن ال�سيارة ال يتطابق مع املقود ،يتدخل
مل�ساعدة ال�سائق يف ال�سيطرة على ال�سيارة،
وي�ساعد ا�ست�شعار املقود �أي�ضا يف عملية التحكم
بزاوية الكابح.
وميكن �أي�ضا ان ت�ستخدم معدات نظام املكابح
املانع لالنزالق لتنفيذ نظم �أخرى ،كنظام مانع
االنزالق مع ت�سارع ال�سيارة� ،إذ يفقد ال�سائق
ال�سيطرة على العجالت خالل االنزالق ،وميكن
مل��راق��ب ن �ظ��ام امل�ك��اب��ح ه ��ذا الك�شف ع��ن ه��ذه
احل��ال��ة ،وات �خ��اذ الإج� ��راءات املنا�سبة بحيث
تتم ا�ستعادة ال�سيطرة على االن��زالق ،وهو ما
يعر�ض كثريا يف الإع�لان��ات الرتويجية لبع�ض
م�صنعي ال�سيارات كدليل على الأم ��ن وق��وة
التحكم.
تم تطوير نظام منع
انغالق المكابح ألول
مرة ألجل الطائرات

عام 1929
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صحة

مفاهيم خاطئة شائعة عنها

املضادات الحيوية
بقلم :د .مدحت �شهاب الدين
الق�سم الطبي
دائرة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

منذ اكت�شف الك�سندر فليمنغ البن�سلني ع��ام  ،1928تغريت
طبيعة احلرب �ضد اجلراثيم ،و�أ�صبح االن�سان ميتلك ال�سالح
الذى يحارب به تلك الأحياء الدقيقة ،والتي كانت ت�ؤدى �إىل وفاة
الكثري من النا�س .ومع تقدم العلم ،مت اكت�شاف وت�صنيع العديد
من امل�ضادات احليوية ،واكت�شاف املزيد منها مازال م�ستمرا كل
يوم ،لأن التجربة �أثبتت �أن اجلراثيم طورت �أ�سلحة م�ضادة
للم�ضادات احليوية ،وذلك من خالل تغيري تركيب خالياها.
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المضاد الحيوي هو
سالح اإلنسان لمكافحة
الجراثيم واألمراض التي
أدت أحيان ًا للوفاة

امل�ضاد احليوي ال يجدي يف حاالت العدوى الفريو�سية كالإنفلونزا وغريها

ووجود انواع البكترييا املقاومة للم�ضادات
ما هي امل�ضادات احليوية؟
امل �� �ض��اد احل �ي ��وي ه ��و م� ��ادة ت�ن�ت��ج �إم� ��ا من احل �ي��وي��ة ،وال �ع��دي��د م��ن ال �ع��وام��ل االخ ��رى
م�ي�ك��روب �أو م��ن ن�ب��ات �أو ت�ك��ون �صناعية اعتمادا على نوع العدوى.
بالكامل ،ودوره هو �أن مينع منو ميكروب
كيفية عملها
�آخ ��ر �أو يبطئ م��ن من ��وه .وع� ��ادة يو�صف
على ال��رغ��م م��ن �أن ه�ن��اك �أن� ��واع م�ت�ع��ددة من
امل �� �ض��اد احل��ي ��وي ل �ع�لاج ن ��وع م ��ن �أن� ��واع
امل���ض��ادات احل�ي��وي��ة ،لكن جميعها يعمل عرب
البكترييا ،ل��ذا ت�ع��رف امل���ض��ادات احليوية
�إحدى طريقتني:
مب�ضادات البكترييا ،فهي غري ق��ادرة على
• م �� �ض��ادات ح �ي��وي��ة م �ب �ي��دة ل�ل�ج��راث�ي��م مثل
عالج الأمرا�ض التي ت�سببها الفريو�سات مثل
البن�سلني ،وهي تقوم بقتل البكترييا عن طريق
االنفلونزا ونزالت الربد والتهاب احللق.
منع البكترييا من بناء اجلدار اخللوي �أو من
وهناك �أن��واع خمتلفة من امل�ضادات احليوية ،بناء مكونات اخللية.
وكل جمموعة لها طريقة معينة تقتل البكترييا • امل�ضادات احليوية الكابحة للجراثيم التي
فيها ،ولأن البكترييا �أن ��واع خمتلفة فهناك توقف تكاثر البكترييا.
م�ضادات حيوية ال ت�ستطيع �أن تقتل كل �أنواع
ا�ستخداماتها
البكترييا.
لذلك ف�إن اختيار م�ضاد حيوي للعالج يجب • يتم �إعطاء امل�ضاد احليوي لعالج عدوى ت�سببها
ان يعتمد على نوع العدوى ،واملنطقة امل�صابة ،البكترييا ،فهي لي�ست فعالة �ضد الفريو�سات،
ومعظم التهابات اجلهاز التنف�سي العلوي ،مثل
تقضي على أنواع
نزالت الربد ،واالنفلونزا والتهاب احللق �سببها
فريو�سي ،ال تفيد معها امل�ضادات احليوية.
البكتيريا وهي غير قادرة
• يف بع�ض احل ��االت ،ميكن �إع�ط��اء امل�ضادات
على عالج األمراض التي
احليوية للوقاية من العدوى بدال من عالجها،
تسببها الفيروسات
مثل حاالت ما قبل اجلراحة.

• ت�ستخدم امل�ضادات احليوية حلب ال�شباب.
• التهاب الق�صبات الهوائية.
• التهاب امللتحمة (رمد العني).
• التهاب الأذن الو�سطى.
• التهاب اجللد �أو الأن�سجة.
• التهاب البلعوم العقدي (التهاب احللق).
• التهاب اجلهاز التنف�سي العلوي.
• التهاب امل�سالك البولية.
مدة اال�ستخدام
ا��س�ت�خ��دام امل���ض��اد احل �ي��وي مل��دة �أ��س�ب��وع يقتل
البكترييا ويق�ضي عليها ن�ه��ائ�ي� ًا ،وي�ج��ب على
املري�ض اال�ستمرار يف ا�ستعمال امل�ضاد احليوي
مل��دة �أ�سبوع حتى و�إن �شعر بتح�سن ،لأن��ه عند
ا�ستعماله للم�ضاد ملدة يومني �سي�شعر بالتح�سن،
ول�ك��ن ه��ذا التح�سن ن��اجت ع��ن �ضعف البكترييا
ولي�س موتها متام ًا (قد ت�سرتد قوتها من جديد
وتهاجم �أجزاء امل�ضاد احليوي).
توجد أنواع مختلفة من
المضادات الحيوية وكل
مجموعة لها طريقة
معينة لقتل البكتيريا
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�أنواع امل�ضادات
• م�ضادات حيوية وا�سعة الطيف :ت�ستخدم
لعالج جمموعة وا�سعة من االلتهابات.
• م�ضادات حيوية �ضيقة الطيف :تكون فعالة
فقط �ضد �أنواع قليلة من البكترييا.
• م�ضادات حيوية تهاجم البكترييا الهوائية،
وم�ضادات حيوية تعمل �ضد البكترييا الالهوائية.
امل�ضاد الأن�سب
يختار الطبيب امل�ضاد احليوي املنا�سب للمري�ض
واجل��رع��ة ال��دوائ�ي��ة ال�لازم��ة وال�شكل ال��دوائ��ي
املالئم بناء على عدة عوامل ،منها:
 الت�شخي�ص ال ���سري��ري وامل �خ �ت�بري :وذل��كملعرفة ن��وع البكترييا الغازية ومعرفة امل�ضاد
احليوي املنا�سب.
 ��ص�ف��ات امل���ض��اد احل �ي��وي� ،إذ ي�ج��ب معرفة�صفات امل�ضاد املختار من حيث:
يجب على المريض

إكمال "كورس" المضاد

الحيوي وإال فإنه سيكون
عرضة لالنتكاسة
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• تركيزه يف اجل�سم لأن امل�ضاد قد يكون فعاال • �إذا كان املري�ض يعاين من �أمرا�ض �أخرى �أو
�ضد بكترييا معينة ،ولكن تركيزه يف اجل�سم ال يتناول �أدوية �أخرى.
ي�صل �إىل احلد املطلوب ،وبالتايل ال نح�صل على
م�ضاد واحد �أف�ضل
النتيجة املرجوة.
• ط��ري�ق��ة ط��رح��ه م��ن اجل���س��م :فمثال �إذا ك��ان ع ��ادة م��ا يف�ضل ��ص�رف م���ض��اد ح�ي��وي واح��د
اجل�سم يتخل�ص من الدواء �رسيعا فهذا ي�ستدعي للق�ضاء على البكترييا ،وذلك لعدة �أ�سباب منها:
• م�ن��ع م �ق��اوم��ة ال�ب�ك�ت�يري��ا لأن � ��واع ك �ث�يرة من
�إعطا�ؤه على فرتات متقاربة.
• �سمية الدواء و�آثاره اجلانبية :فينبغي املوازنة امل�ضادات.
ب�ين �أ��ض�رار ال ��دواء ومنفعته للمري�ض ،ف ��إذا • تقليل الآث � ��ار اجل��ان�ب�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت�ن�ج��م عن
ترجحت املنفعة على ال�رضر فال ب�أ�س من �رصفه ا�ستخدام �أكرث من نوع من امل�ضادات.
• تقليل التكلفة.
للمري�ض.
• كلفة ال ��دواء :بع�ض امل�ضادات احليوية ذات ويف ح��االت معينة ي�ستلزم �إعطاء املري�ض �أكرث
تكلفة عالية ،ولها بدائل �أرخ�ص وم�ساوية لها يف من م�ضاد وذلك لأ�سباب منها:
• زي � ��ادة ف�ع��ال�ي��ة ال� � ��دواء يف ال �ق �� �ض��اء على
الت�أثري و�أحيانا قد تفوقها عالجيا.
البكترييا.
عوامل تتعلق باملري�ض
• تقليل الآثار اجلانبية لبع�ض �أنواع امل�ضادات.
• العمر واجلن�س والوزن.
• تقليل جرعة الدواء.
• حالة �أع�ضاء اجل�سم خا�صة الكلية والكبد.
• حالة اجلهاز املناعي للمري�ض وخطر تفاعالت
يختار الطبيب المضاد
احل���س��ا��س�ي��ة ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ا� �س �ت �ع �م��ال بع�ض
الحيوي المناسب للمريض
امل�ضادات احليوية.
والجرعة الدوائية بناء
• �شدة العدوى.
على عدة عوامل
• �إذا كانت املري�ضة حامال �أو مر�ضعة.

العمر واجلن�س والوزن تلعب جميعها دور ًا يف اختيار امل�ضاد املنا�سب حلالة ال�شخ�ص

• ح��االت االلتهابات ال�شديدة التي تهدد حياة
املري�ض.
جراثيم جبارة
ان االن�سان كعادته قد �أ�ساء ا�ستخدام امل�ضادات
احل�ي��وي��ة ،ب���ص��ورة نتج عنها زي ��ادة امل�ن��اع��ة يف
اجلراثيم ذاتها �ضد امل�ضادات احليوية ،واليوم
�أ�صبحنا ن�سمع عن جراثيم جبارة وفتاكة عندها
مناعة من معظم �إن مل يكن كل امل�ضادات احليوية.
وم �ن��ذ ظ �ه��ور ت�ل��ك اجل��راث �ي��م ب� ��د�أت املنظمات
املعنية يف ن�رش �إر�شادات ملتى وكيف يتم �إعطاء
امل�ضادات احليوية ،وهي تت�ضمن النوع واملدة
وحتى يف بع�ض الأحيان �إمكانية اجلمع بني �أكرث
من نوع لإعطاء الت�أثري العالجي املطلوب.
واليوم ونحن ننادى برت�شيد ا�ستخدام امل�ضادات
احليوية نلقى بع�ض ال�ضوء على بع�ض خرافات
ا�ستخدامها� ،أو املفاهيم اخلاطئة ،وذل��ك حتى
نحافظ على فعاليتها ك�سالح مهم يف حماربة
االمرا�ض.
خرافات متداولة
اخلرافة الأوىل( :امل�ضادات احليوية فعالة �ضد
�أدوار ال�برد واالنفلونزا) ،امل�ضادات احليوية
فعالة �ضد االلتهابات التي ت�سببها البكترييا

والفطريات وبع�ض الطفيليات .انها ال تعمل
�ضد الفريو�سات  -التي ت�سبب ن��زالت ال�برد
واالنفلونزا ومعظم ح��االت ال�سعال والتهاب
احللق.
اخلرافة الثانية�( :إذا �شعرت بتح�سن فممن
املمكن ان توقف امل�ضاد احليوي مبكرا)� ،إذا
و�صف الطبيب امل�ضادات احليوية ،فمن الأف�ضل
تناول جميع اجلرعات املو�صوفة  -حتى �إذا
كنت ت�شعر بتح�سن .قد يعني التوقف املبكر �أن
الإ�صابة مل يتم الق�ضاء عليها متا ًما ،وقد ت�ستمر
�إ�صابتك باملر�ض وقد حتدث انتكا�سة.
اخلرافة الثالثة( :ان��ه من املنا�سب ان ت�أخذ
م�ضادا حيويا و�صف ل�شخ�ص �آخ��ر)� ،أف�ضل
م�ضاد حيوي لك يعتمد على طبيعة املر�ض الذي
تعاين منه ،وحالتك ال�صحية ،وقد ي�ؤدي امل�ضاد
احل �ي��وي امل��و��ص��وف ل�شخ�ص �آخ ��ر �إىل تفاقم
امل�شكلة املر�ضية لديك.
اخلرافة الرابعة( :ميكن اخذ امل�ضاد احليوي
من باب االحتياط) ،يعتقد بع�ض امل�ستهلكني
�أن��ه من اجليد �أخ��ذ امل�ضادات احليوية ،حتى
لو كانت هناك فر�صة �ضئيلة لال�ستفادة منها.
وهذا غري �صحيح .فامل�ضادات احليوية لها �آثار

جانبية ،قد تكون ب�سيطة مثل الإ�سهال والطفح
اجللدي ،ويف عدد كبري من الأ�شخا�ص قد تزيد
عن ذلك �إىل الت�أثري على بع�ض �أجهزة اجل�سم،
كما �إن الإفراط يف ا�ستخدام امل�ضادات احليوية
ق��د ي� ��ؤدي �إىل م�ق��اوم��ة البكترييا للم�ضادات
احليوية  -مما يجعل من ال�صعب عالجها يف
امل�ستقبل.
اخلرافة اخلام�سة( :امل�ضادات احليوية دائما
فعالة)� ،إذا ا�ستمرت الأعرا�ض بعد االنتهاء من
دورة امل�ضادات احليوية ،فقم بتنبيه الطبيب،
فهناك فر�صة �أن تكون اجلراثيم التي ت�سببت
يف �إ�صابتك باملر�ض من النوع املقاوم للم�ضادات
احليوية التي �أخذتها ،وبالتايل الب��د �أن يحدد
الطبيب بديال �آخر.
ن�صيحة �أخ�يرة :الب��د من ا�ست�شارة الطبيب
قبل �أخذ �أي دواء ،وذلك للح�صول على النتيجة
الطلوبة وعدم التعر�ض للآثار اجلانبية للأدوية.
إساءة االستخدام نتج
عنها زيادة المناعة في
الجراثيم ذاتها ضد
المضادات الحيوية
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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.

طارق الحجي
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
الدرا�سي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟

ا�سمي طارق بدر احلجي ،مهند�س �أول تن�سيق
امل�شاريع مب�شروع الوقود البيئي ،حا�صل
على �شهادة البكالوريو�س ،تخ�ص�ص هند�سة
معمارية من جامعة الكويت.

• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

�أعمل حاليا مب�شروع الوقود البيئي حزمة
 2مب�صفاة ميناء عبداهلل كمن�سق للم�شروع
و�إن�شاء املباين ،كما �أقوم بالإ�شراف على �أعمال
البناء ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة اجلودة واملخاطر.

• ما هو �سبب اختيارك العمل يف جمال القطاع
النفطي؟

ن�ش�أت و�سط عائلة ع��دد كبري من �أفرادها
يعملون يف القطاع النفطي ،ف��أت��اح ذل��ك يل
الفر�صة منذ الطفولة للتعرف على مميزات
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التحديات اليومية

• �إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة احلياة
العملية والدرا�سة النظرية؟

التي يواجهها القطاع
ال �شك ان هناك اختالف كبري بني الدرا�سة
النظرية ،وال��دخ��ول يف م��ع�ترك العمل بكل
النفطي تتناسب مع
ما يحتويه من �صعوبات وحت��دي��ات� ،إال �أن
طبيعتي وميولي
اخللفية النظرية للدرا�سة يف جمال الت�صميم
الهند�سي �ساعدتني كثريا يف �إدارة عمليات
العمل يف هذا القطاع ،ومدى �أهميته بالن�سبة
البناء والت�صميم مبوقع العمل ،وبالتايل رفع
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت ،ف��ك��ان��ت عائلتي احل��اف��ز
م�ستوى الر�ضا لدى امل�ستخدمني.
اال�سا�سي وراء رغبتي يف االن�ضمام لهذا
• ما هي �أه��م التحديات التي تقابلها يف جمال
القطاع العريق.
ومن ناحية �أخرى فان العمل بالقطاع النفطي العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟
له طبيعة خا�صة �أك�ثر حيوية من غريه من تلبية احتياجات ورغبات امل�ستخدمني النهائيني
جم��االت العمل ،خا�صة م��ع م��ا يواجهه من يف العمل ميثل التحدي الأكرب ،خا�صة و�أن عامل
حتديات يومية وعمل ميداين وتطور م�ستمر ،الت�صميم والتقنيات اجل��دي��دة يتطور ب�شكل
وه ��و م��ا يتنا�سب م��ع طبيعتي وم��ي��ويل يف متوا�صل ،وبالتايل ي�صبح امل�ستخدم النهائي �أكرث
مواجهة التحديات يف العمل وحتقيق النجاح تطلعا يف طلباته ،فالتحدي املعتاد هو حماولة
تلبية احتياجات اجلميع حتت �سقف واحد.
يف تخطيها.

احلجي �أثناء ممار�سة عمله يف الوقود البيئي

القراءة واحدة من الهوايات املف�ضلة لدى املهند�س طارق احلجي

كما ان التعامل مع مقاول رئي�سي يف م�شروع �ضخم الوطنية" .ومن �ضمن الأعمال التي �شاركت • ما هي �أولوياتك يف احلياة؟

مثل م�شروع الوقود البيئي ميثل حتديا �آخرا،
حيث يعترب مقاول امل�شروع من �أكرب املقاولني
العامليني ،وبالتايل نواجه جدال كبريا فيما يخ�ص
اختالف وجهات النظر والت�أكد من تنفيذ كل
الت�صميمات الهند�سية بالتوافق مع املخططات،
وغريها من الأم��ور التي ت�شكل حتديات كبرية
ل�ضمان �إجناز الأعمال ح�سب املخطط.

• هل وجدت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

نعم ،فطبيعة عمل تن�سيق امل�شاريع تتطلب
القدرة على التفكري العميق والتفاعل ال�سريع
م��ع خمتلف امل��واق��ف غ�ير امل��ت��وق��ع��ة �أث��ن��اء
تنفيذ مهام العمل ،والقدرة على التعامل مع
املتغريات الكثرية التي حتيط مبجال العمل.

• ما هي �أهم الإجنازات التي قمت بتحقيقها يف
جمال العمل؟

اعتز بكل عمل �شاركت يف �إجن��ازه ،مبا ميثل
حلقة يف �سل�سلة طويلة من �إجنازات "البرتول
عمل تنسيق المشاريع
يتطلب القدرة على
التفكير العميق
والتفاعل السريع

فيها حتديث مبنى غرفة التحكم املركزية يف
م�صفاة ميناء عبداهلل ،و�أي�ضا امل�شاركة يف
تنفيذ مبادرة املباين اخل�ضراء التي توليها
ال�شركة �أهمية كربى .وقد �شاركت يف ت�صميم
وتنفيذ ع��دد م��ن امل��ب��اين يف خمتلف امل��واق��ع
• م ��ا ه ��ي ه ��واي ��ات ��ك ..وه ��ل حت��ر���ص على
بال�شركة لتتنا�سب مع متطلبات هذه املبادرة
وحتقق الهدف منها يف احلفاظ على البيئة ممار�ستها؟
�أه��وى ال�سفر واال�ستك�شاف ،وال��ق��راءة،
وتر�شيد الطاقة.
ومم��ار���س��ة الريا�ضة وه��واي��ة التجديف،
• ما هي ر�ؤيتك فيما يتعلق بتطوير الذات؟
وال��رم��اي��ة ،وت��ك��وي��ن ع�لاق��ات اجتماعية
تطوير الذات هو املفتاح لتح�سني القدرة على جديدة.
العمل مع الآخرين وحتقيق التوازن والكفاءة
يف احلياة العملية واخلا�صة ،وحتقيق الر�ضا • ما الذي حققته يف جمال ممار�سة الهواية؟
يف كل مراحل احلياة .و�أ�سعى للتعلم يف كل لقد فزت باجلائزة الأوىل يف م�سابقة عاملية
فر�صة تتاح يل لتحقيق ذل��ك ،وعلى اجلانب للت�صميم الداخلي ،والتي نظمتها جامعة
الآخر اعترب القراءة اجليدة من �أف�ضل �سبل فرجينيا كومنولث  -قطر .2006
تطوير الذات ،والوقوف على كل ما هو جديد واخ��ط��ط م��ع زميلي لتنظيم بطولة ك�أ�س
العامل للبلياردو يف الكويت العام املقبل على
يف خمتلف املجاالت.
غرار بطولة الكويت املفتوحة .2016
م�����س��اع��دة الآخ ��ري ��ن ،وال��ت��ع��ل��م امل�ستمر
واحل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ال��ة ذه��ن��ي��ة م��ت��زن��ة،
وامل�شاركة يف الأع��م��ال التطوعية ودع��م
املجتمع الكويتي.

• ما هي طموحاتك ،وما ال��ذي تود حتقيقه يف
امل�ستقبل؟

�أمتنى موا�صلة تنمية املهارات التي اكت�سبتها
يف جمال التخ�ص�ص ،و�أن ا�صعد ال�سلم الوظيفي
بكفاءة وحتقيق متيز يف تويل م�سئوليات �أكرب.
�أي�ضا �أتطلع �إىل تعلم املزيد من لغات العامل للتعرف
�أكرث على خمتلف الثقافات وطبيعة ال�شعوب.

تطوير الذات هو
المفتاح لتحسين القدرة
على العمل وتحقيق
التوازن والكفاءة
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هل تعلم ؟

•�أن معدة الإن�سان تحتوي على ما يقارب 35
مليون غدة ه�ضمية.

معلومات عامة

• ُ�س ّمي يوم الجمعة بذلك لأنه ُجمع فيه خلق �آدم ،وقيل
الجتماعه فيه مع حواء في الأر�ض.

•�أن �أول من كتب ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
هو �سيدنا �سليمان عليه ال�سالم.

•دموع الإن�سان عند بكائه تحفّز الج�سم على �إفراز مواد
م�سكنة للألم.

•�أن متو�سط عمر رم�ش العين الواحد يقارب
 90يوم ًا.

•�أطول �سل�سلة جبلية ،هي �سل�سلة جبال «الأنديز» في
قارة �أمريكا الجنوبية ،ويبلغ طولها حوالي  7000كم.
•ع�ضلة الفك هي �أقوى ع�ضلة في ج�سم الإن�سان.

من الكويت

كلمات

•الألم جزء من الحياة ،ومن لم يت�ألم لم يعرف معنى الحياة.
•لوال الخط�أ ما �أ�شرق نور ال�صواب.
•المرء ال ي�صنع الأ�صدقاء بل يتعرف �إليهم.
•وحدها الحياة التي يحياها المرء من �أجل الآخرين هي
حياة ذات قيمة (�آين�شتاين).

شخصيات

•ان�ضمت الكويت �إلى منظمة الأمم المتحدة في
عام .1963
و�سميت
• ُ�أن�شئت مدينة الأحمدي في عام ُ ،1948
بهذا اال�سم ن�سبة �إلى ال�شيخ �أحمد الجابر
ال�صباح الذي توفي عام .1950
•�صدرت �أول عملة كويت ّية �أيام حكم ال�شيخ
عبداهلل بن �صباح ال�صباح في عام ،1866
و�أُطلق عليها ا�سم البيزة.

•رفاعة الطهطاوي :من قادة النه�ضة العلمية في م�صر ،ولد في مدينة طهطا عام  1801في محافظة
�سوهاج ب�صعيد م�صر� ،سافر �إلى فرن�سا رئي�س ًا لبعثة لدرا�سة اللغات والعلوم الأوروبية ،ثم عاد �إلى
م�صر وعمل بالترجمة ،واهتم بتطوير المناهج الدرا�سية الطبيعية ،وافتتح مدر�سة الأل�سن لتعليم
الترجمة.
•�أن�ش�أ �أق�سام ًا مختلفة لتدري�س ترجمة الح�ساب والطبيعة والإن�سانيات ،لي�شارك في نه�ضة العلوم
الحديثة ،وقد توفي وعمره  72عام ًا عام .1873
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• •تعيين ن�سبة الكبريت في المواد البترولية في ق�سم ال�شهادات
تثبت �أن المنتجات الم�صدرة مطابقة للموا�صفات المطلوبة.
• •جهاز تعيين الرقم الأوكتيني لبنزين ال�سيارات في ق�سم ال�شهادات.

الوطنية عدد مايو 1975
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