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الكادر القيادي
قبل �أيام التقى الرئي�س التنفيذي ،ومعه نواب الرئي�س ،مبدراء
دوائر ال�رشكة ،ور�ؤ�ساء الفرق ،وقد جاء ذلك اللقاء ليرتجم نهج
الإدارة العليا ،القائم على تعزيز الرتابط بني العاملني ،مبختلف
مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية ،ولي�ؤكد احلر�ص على ا�ستمرار
العمل بروح الفريق الواحد ،وهي ال�سمة الأبرز لأداء الأعمال يف
"البرتول الوطنية".
لقد �أك��د الرئي�س التنفيذي �سعادته مبثل ه��ذه اللقاءات ،ملا لها
م��ن دور كبري يف ت�ب��ادل الآراء والأف �ك��ار ح��ول جممل الق�ضايا
واجل��وان��ب ،التي ت�سهم يف تطوير العمل ،وجتعل اجلميع �أكرث
قدرة على تاليف ال�سلبيات ،واال�ستفادة من الإيجابيات ،والبناء
عليها ،بل وتطويرها.
للقياديني دور هام يف �رشكتنا ،ويف غريها من امل�ؤ�س�سات ،فهم
الكادر الذي تعتمد عليه ال�رشكة يف تنفيذ خططها ،وحتقيق �أهدافها
وجناحاتها ،وذل��ك من خ�لال اجلهود املخل�صة التي يبذلونها،
ومن��وذج القدوة الذي ميثلونه بالن�سبة لزمالء العمل ،وخا�صة
املوظفني اجلدد ،الذين يتلم�سون بالكاد طريقهم يف احلياة املهنية،
ويحتاجون ب�شدة ملن ير�شدهم ،ويعينهم على ر�سم مالمح هذا
الطريق بال�شكل الأمثل.
على القيادي تقع م�س�ؤولية الإ�سهام الفاعل يف حتقيق �أه��داف
ال ���شرك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وت �ع��زي��ز ��ص��ورت�ه��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا على
ال�صعيدين املحلي واخلارجي ،وهو ما يوجب عليه املحافظة على
قيم ومبادئ العمل امل�ؤ�س�سي ،وااللتزام بها ،وحتفيز الآخرين
كذلك على االلتزام بها ،ومبا يوفر بيئة عمل �صحية ومتكاملة،
تتوفر فيها عوامل الأمان واحلماية والنزاهة.
ت�ضع ال���شرك��ة ك��ام��ل ثقتها يف موظفيها ،وي ��أت��ي يف مقدمتهم
ال�ق�ي��ادي�ين ،ال��ذي��ن تقع على عاتقهم م�س�ؤولية م�ضاعفة ،فهم
يت�صدون ملهام هي يف غاية الأهمية ،وهم جديرون ال �شك بهذه
الثقة ،و�أهل لتحمل هذه امل�س�ؤولية.

خلود �سعد املطريي

مجتمع

الشركة شاركت في رعايته

معرض التصميم الهندسي
ت�ؤمن �شركة البرتول الوطنية الكويتية ب�أهمية تزويد الأجيال ال�شابة باملعرفة
واخلربة التي حتتاج �إليها ملوا�صلة ابتكار م�شاريع وحلول ،ت�سهم يف دعم النمو
والتق ّدم يف الكويت ،وخ�صو�صاً تلك امل�شاريع الهند�سية الواعدة املتخ�ص�صة
يف جمال النفط والغاز ،والتي ميكن �أن ي�ستفيد منها القطاع النفطي م�ستقب ًال،
وتنعك�س بالإيجاب على فئات خمتلفة من املجتمع.
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 111مشروع ًا طالبي ًا
شاركت في المعرض
 34لطلبة كلية

الهندسة والبترول

جانب من افتتاح معر�ض الت�صميم الهند�سي

ابتكارات �شبابية
ان �ط�لاق � ًا م��ن ه ��ذا ال�ن�ه��ج�� ،ش��ارك��ت �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية يف رعاية معر�ض
الت�صميم ال�ه�ن��د��س��ي ال� �ـ  34لطلبة كلية
الهند�سة والبرتول بجامعة الكويت ،والذي
�أ ُق�ي��م يف فندق "ك ��روان ب�ل�ازا" ،حتت رعاية
وزي ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر الأوق� ��اف وال���ش��ؤون
الإ�سالمية الدكتور فهد العفا�سي ،و�ضم 111
م�رشوع ًا طالبي ًا.
اف��ت��ت ��ح امل� �ع ��ر� ��ض وك� �ي ��ل وزارة ال��ع ��دل
عبداللطيف ال�رسيع ،نيابة عن وزير العدل
ووزي� ��ر الأوق � ��اف ،بح�ضور م��دي��ر جامعة
الكويت الدكتور ح�سني الأن�صاري ،وممثلي
ال�رشكات الراعية للمعر�ض.
و�أع��رب ال�رسيع يف كلمة االفتتاح عن فخره
ب��ال �ك �ف��اءات الهند�سية ال���ش��اب��ة امل���ش��ارك��ة
السريع :الكفاءات

الهندسية الشابة
جسدت الخبرة العلمية
والشراكة والمعرفة

باملعر�ض ،والتي ج�سدت مب�شاريعها اخلربة
العلمية وال�رشاكة واملعرفة على امل�ستويني
النظري والتطبيقي ،وه��و م��ا يحتاج �إليه
وطننا ال�ع��زي��ز ال�ك��وي��ت ،الف�ت� ًا �إىل �أن هذه
الإب ��داع ��ات م��ا ك��ان لها �أن تظهر على هذا
النحو بدون اجلهد الكبري الذي بذله �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف كلية الهند�سة والبرتول.
وقال ال�رسيع "�إننا نعي�ش يف ع�رص تتعاظم
ف�ي��ه قيمة ال�ع�ل��م وال �ع �م��ل ،وب�ه�م��ا وبجهد
ال�شباب تتقدم الأوط��ان" ،م�شري ًا �إىل �أن ما
قامت به كلية الهند�سة والبرتول من تنظيم
لهذا املعر�ض ،وم��ا ميثله من دع��م لل�شباب
املهند�سني هو �أمر ي�ستحق التحية والتقدير،
ومن��وذج يحتذى به يف الدمج بني الدرا�سة
العلمية والتطبيق العملي مبا يخدم املجتمع.
و�أ� �ش ��ار �إىل �أن ه ��ذا امل�ع��ر���ض ي ��أت��ي يف �إط ��ار
النهج ال ��ذي تتبعه كلية الهند�سة وال�ب�ترول
لنقل اخل�برات من علماء و�أ�ساتذة الكلية �إىل
املهند�سني ال�شباب ،باعتبارهم الرثوة احلقيقية
التي يجب احلر�ص عليها وتنميتها ،م�شيد ًا
بدور جامعة الكويت ،معترب ًا �أنها "مثال يحتذى
به يف اجلمع بني الدرا�سة العلمية والتطبيق
العملي مبا يخدم املجتمع".

دعم  10م�شاريع
من ناحيته� ،أو�ضح رئي�س فريق العالقات
اخل��ارج �ي��ة يف "ال� �ب�ت�رول ال��وط�ن�ي��ة " خالد
ال �ع �ن��زي� ،أن ال���شرك��ة ق��دم��ت ال��دع��م ل �ـ 10
م���ش��اري��ع � �ش��ارك��ت يف ال ��دورت�ي�ن ال�سابقة
واحلالية للمعر�ض ،الفت ًا �إىل �أن معر�ض العام
اجل ��اري ت�ضمن م�شاريع متميزة ومفيدة
مل�ستقبل الكويت ،ب��إ��شراف �أكادمييني من
جامعة الكويت ،وجميعها ت�ؤكد ذكاء الطالب
وتفوقهم ونبوغهم يف امل�ج��االت الهند�سية
املتنوعة.
و�أ�ضاف العنزي �أن الفرق الطالبية امل�شاركة
يف املعر�ض �أبرزت �أهمية امل�شاريع الهند�سية
ال �ت��ي ت �خ��دم ف �ئ��ات خمتلفة م��ن املجتمع،
م�شيد ًا مب�ستوى املهارة الهند�سية العالية
املطبقة عملي ًا يف امل�شاريع الطالبية ،و�أكد �أن
خالد العنزي :المعرض

ضم مشاريع متميزة
تؤكد ذكاء الطالب
وتفوقهم ونبوغهم

5

جناح ال�رشكة يف املعر�ض �ساهم يف التعريف ب�أعمالها وم�شاريعها املختلفة

اختيار "البرتول الوطنية" لبع�ض م�شاريع
املهند�سني ودعمها ي�أتي انطالق ًا من ر�ؤيتها
الهادفة �إىل دعم امل�شاريع الواعدة التي ميكن
�أن ي�ستفيد منها القطاع النفطي م�ستقب ًال،
حيث حتر�ص ال�رشكة على اختيار امل�شاريع
املتخ�ص�صة يف جمال النفط والغاز ،وتقدم
لها الدعم وت�ساندها حتى ترى النور.

ي�ساهم يف عالج م�شكلة تدفق الغاز مع النفط
يف الأنابيب خالل عملية الإنتاج ،م�شري ًا �إىل �أنه
مت ت�صميم اجلهاز ب�شكل يحاكي الواقع بن�سبة
ك�ب�يرة حتى ت�خ��رج النتائج ب�شكل �صحيح
ودقيق ،وقد مت تنفيذ  21جتربة على اجلهاز،
كما مت تنفيذ � 48سيناريو لعمليات الإنتاج
ال�ستخراج نتائج منها.
من جهته ،قدم ال�شمري ال�شكر لـ "البرتول
الوطنية" ،على رعايتها واهتمامها باملهند�سني
من خريجي كلية الهند�سة وال�ب�ترول ،مثمن ًا
م�ساهمتها واختيارها لهذا امل�رشوع لدعمه،
ودعمها امل�شاريع املعنية بالنفط بوجه عام.

لقاءات مع ال�شباب
ولإل�ق��اء ال�ضوء على امل�شاريع التي دعمتها
ال�رشكة خالل معر�ض العام اجل��اري ،التقت
"الوطنية" ع ��دد ًا م��ن ال�شباب املنفذين لها،
وكانت البداية مع م�رشوع "تقييم امل�ستوى
�إنتاج كهرباء بكفاءة
احلرج للقبة الغازية عرب املحاكاة واالختبار"،
ال� ��ذي ن �ف��ذه حم �م��د ال �ع �ي��دي ،وع �ب��د ال�ع��زي��ز امل�رشوع الثاين الذي دعمته "البرتول الوطنية"،
هو م�رشوع "توليد الطاقة الكهربائية ال�شم�سية
ال�شمري ،وح�سني املزيدي.
وحت��دث العيدي عن امل���شروع ،مو�ضح ًا �أنه بطريقة التتبع" ،من تنفيذ عبدالعزيز �ساملني،
وحمد احلوطي ،وعبدالعزيز الف�ضلي ،وحممد
م�سرتز.
تحرص الشركة على
وع ��ن امل� ���ش�روع� ،أو� �ض ��ح ��س��امل�ين �أن� ��ه يعتمد
على ا��س�ت�خ��دام الهند�سة امليكانيكية لإي�ج��اد
تقديم الدعم للمشاريع
طريقة �أكرث فاعلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة
المتخصصة في
ال�شم�سية ،عرب تتبع وح��دات (�أل ��واح) توليد
مجال النفط والغاز
الطاقة الكهربائية حلركة ال�شم�س على �أكرث من
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حمور ،حتى تُنتج تلك الوحدات الطاقة بكفاءة
�أكرب عن التقنيات الأخرى.
و�أ�ضاف �ساملني �أن هذه الطريقة تتميز بالكفاءة
العالية يف حتويل الطاقة ال�شم�سية �إىل طاقة
كهربائية ،وي�ك��ون فيها م�ع��دل توليد الطاقة
�أعلى من مناذج وحدات توليد الطاقة ال�شم�سية
الثابتة بن�سبة ت�تراوح ما بني � 15إىل ،% 30
الفت ًا �إىل �أنه بف�ضل الدعم املميز من "البرتول
الوطنية" خ��رج امل���شروع �إىل ال�ن��ور ،و�أ�صبح
حقيقة على �أر�ض الواقع.
خمترب كيمائي افرتا�ضي
�أما امل�رشوع الثالث ،الذي كان له �أي�ض ًا ن�صيب
م ��ن دع ��م ال ���شرك��ة ،ف �ه��و م ���ش�روع "املخترب
الكيمائي االفرتا�ضي" من تنفيذ دالل الر�شيدي،
و�إميان ال�شمري ،ويا�سمني البلو�شي.
وب� َّي�ن��ت الر�شيدي �أن ف�ك��رة امل ���شروع تقوم
جناح مميز "البترول

الوطنية" وفر معلومات

عن الشركة وتوجهاتها
المستقبلية

�أحد امل�شاريع التي �ساهمت ال�رشكة يف تقدمي الدعم لها

على ت�صميم خمترب كيمياء افرتا�ضي ،ميكن
للطالب من خالله تنفيذ جتارب كيميائية على
ج�ه��از الكمبيوتر ب ��دون احل��اج��ة �إىل وج��ود
معمل كيمياء حقيقي.
وقدمت الر�شيدي ال�شكر لـ "البرتول الوطنية"
على جهودها يف رعاية ال�شباب ،ودعمها للم�شاريع
الطالبية مبا يعود بالنفع على الطالب واملجتمع.
من ناحيتها ،قالت �إميان ال�شمري �إن "الهدف
م��ن تنفيذ امل ���شروع ه��و تقليل التكاليف يف
اجل�ه��ات العلمية ال�ت��ي حت�ت��اج �إىل خمتربات
كيمياء ،حيث �أن تكاليف املختربات مرتفعة
ج ��د ًا ،وم��ن خ�لال ف�ك��رة املخترب الكيميائي
االفرتا�ضي ميكن تقليل ه��ذه التكلفة ب�شكل
كبري ،بالإ�ضافة �إىل توفري عن�رص ال�سالمة
للطالب ،نظر ًا خلطورة بع�ض املواد الكيميائية
وت�أثرياتها الكبرية على �صحة الإن�سان".
روبوت الإطفاء
امل����ش�روع ال ��راب ��ع ن�ف��ذت��ه اخل��ري �ج��ات� ،آالء
ديك�سون ،وفاطمة الأم�ي�ر ،وزي�ن��ب الأم�ي�ر،
وتقوم فكرته على ت�صميم "روبوت" ي�ستخدم
يف عمليات �إطفاء احلرائق.
و�أو�ضحت ديك�سون �أن فكرة امل�رشوع تولدت

الطلبة عبروا عن
تقديرهم لدور الشركة
الذي أسهم في إنجاح
وإبراز مشاريعهم

لديهم بعد االط�لاع على التقرير الإح�صائي
ال�سنوي للإدارة العامة للإطفاء للعام ،2016
حيث لوحظ من التقرير ارتفاع الإ�صابات بني
رج��ال الإطفاء بن�سبة  ،% 30وكذلك ارتفاع
حاالت الوفاة بن�سبة  % 9مقارنة بال�سابق،
وهذا الأمر كان دافع ًا لإيجاد و�سيلة تقلل هذه
الن�سب.
و�أ�شارت ديك�سون �إىل �أن "روبوت" الإطفاء،
ميكن �أن يعمل من خالل التحكم اليدوي عن
طريق جهاز حتكم ع��ن بعد� ،أو ع�بر التحكم
الآيل التلقائي من خالل جهاز ا�ست�شعار يتمكن
من ك�شف النريان ،ومن ثم يتحرك "الروبوت"
لإطفاء احلريق.
من جهتها ،قالت زينب الأم�ير �إن "اجلهاز
��س�ي�ق��دم م�ن�ف�ع��ة ك �ب�يرة ل ��رج ��ال الإط� �ف ��اء يف
الكويت ،حيث �سيمكنهم من التعامل مع بع�ض
احلرائق عن بعد دون االقرتاب من النريان،

وبذلك تقل اخل�سائر التي قد ت�صيب الإن�سان
�أث�ن��اء عملية �إط�ف��اء احل��ري��ق �إىل �أدن ��ى حد"،
م�شرية �إىل �أن اجلهاز ي�ستطيع الدخول �إىل
�أماكن ي�صعب على الإن�سان الو�صول �إليها،
وه��و م��ا ي�ساعد يف احل�ف��اظ على املمتلكات،
ويقلل اخل�سائر املادية.
قارب �سحب النفط
امل����ش�روع اخل��ام ����س والأخ �ي��ر ال� ��ذي دعمته
"ال �ب�ت�رول الوطنية" ن�ف��ذت��ه ن ��ورة العجمي،
وعبد العزيز ن��ادر ،وفاطمة الرا�شد ،و�سارة
ال�سميط.
وقالت العجمي �إن "فكرة امل�رشوع تقوم على
اخ�تراع ق��ارب (زورق) ميكنه �سحب النفط
املت�رسب �إىل البحر ،مبينة �أن من مميزات هذا
القارب �أن كميات املياه التي يقوم ب�سحبها مع
النفط تكون قليلة ج��د ًا ،وهو ما يجعله يقوم
ب�سحب �أك�بر كمية م��ن النفط املت�رسب قبل
�أن ميتلئ اخل��زان املخ�ص�ص لذلك ،وم��ن ثم
التخل�ص من الت�رسبات النفطية يف وقت قليل.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ال �ق��ارب م��زود بجهاز (ج��ي.
بي� .إ�س) ،و�سي�سهم ب�شكل كبري يف تقليل ن�سب
التلوث البحري ،واملحافظة على احلياة البحرية.
7

شركاؤنا
توليهم الشركة ُج َّ
ل اهتمامها

أصحاب املصلحة
ت��ويل �شركة ال��ب�ترول الوطنية الكويتية �أهمية ك�برى لبناء عالقات قوية
وم�ستدامة مع �أ�صحاب امل�صلحة ،فهم املجتمع املحيط بال�شركة ولهم يف النهاية
نتاج �أعمالها ،فهم يتمثلون يف اجلهات الرقابية والعمالء واملوردين وكل من
يتعامل مع ال�شركة وله معها م�صلحة م�شرتكة.
ويعترب نيل ر�ضا �أ�صحاب امل�صلحة من �أهم م�ؤ�شرات النجاح لدى �أي �شركة،
ولذلك حتر�ص "البرتول الوطنية" على �أن يكونوا جزءا �أ�سا�سيا من �أعمالها،
وتدفع ب�شكل م�ستمر نحو تو�سيع العالقات والتوا�صل معهم ل�ضمان جناح �أعمال
ال�شركة وم�شاريعها يف كل املجاالت ،بل وحتدد �أولوياتها بناء على �أولوياتهم.
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هم المجتمع المحيط
بالشركة وكل من
يتعامل معها وتربطه
بها مصلحة مشتركة

حتر�ص "البرتول الوطنية" على �إطالع �رشكائها مب�ستجدات امل�شاريع التي تنفذها

تنمية الثقة
للتعرف على �أهمية تنمية الثقة بني ال�رشكة
وب�ي�ن �أ� �ص �ح��اب امل�صلحة ي�ج��ب يف ال�ب��داي��ة
تعريف هذا امل�صطلح ،ف�إن املفهوم ال�ضيق لـ
"�أ�صحاب امل�صلحة" ي�شري �إىل �أطراف لديهم
م�صالح يف �رشكة ما ،وميكن على حد �سواء
�أن ت�ؤثر على ال�رشكة �أو تت�أثر بها ،ويعترب
�أ�صحاب امل�صالح الرئي�سيني يف ال�رشكات
النموذجية م�ستثمريها وموظفيها وعمالئها،
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ال�ن�ظ��ري��ة احل��دي�ث��ة للفكرة
تتو�سع يف املفهوم لتتجاوز هذا الإطار لت�شمل
جهات �إ�ضافية مثل املجتمع �أو احلكومة �أو
اجلمعيات التجارية.
�أنواع امل�صالح
وتتنوع امل�صالح امل�شار �إليها ما بني داخلية
وخ��ارج�ي��ة ،ف��أ��ص�ح��اب امل�صالح ال��داخ�ل�ي��ة هم
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن لديهم م�صالح يف ال�رشكة
ت�أتي من خالل العالقات املبا�رشة ،مثل العمالة
�أو امللكية �أو اال�ستثمار� ،أما �أ�صحاب امل�صالح
اخل��ارج�ي��ة فهم ال��ذي��ن ال يعملون مبا�رشة مع
النظرية الحديثة
تشمل جهات مثل
المجتمع أو الحكومة أو
الجمعيات التجارية

ال���شرك��ة ،ولكن ي�ت��أث��رون بطريقة �أو ب�أخرى وعلى �سبيل امل�ث��ال ،تعترب احلكومة �صاحبة
ب ��الإج ��راءات والنتائج م��ن الأع �م��ال امل��ذك��ورة ،م�صالح خارجية ،وعندما تتغري ال�سيا�سة جتاه
ويعترب جميع املوردين والدائنني واجلماعات انبعاثات الكربون ،ي�ؤثر القرار على عمليات
ال�رشكة مع تزايد م�ستوى الكربون.
العامة �أ�صحاب م�صالح خارجية.
يعترب امل�ستثمرون نوعا �شائعا م��ن �أ�صحاب
جهات متعددة
امل�صالح الداخلية الذين يت�أثرون ب�شكل كبري
وتعد "البرتول الوطنية" من �أوىل ال�رشكات
بنتائج الأع�م��ال التجارية ،وعلى �سبيل املثال،
يف ال�ب�لاد ال�ت��ي بحثت يف ه��ذا امل �ج��ال ،وعملت
�إذا قررت �رشكة ا�ستثمار املخاطرة با�ستثمار
على بناء عالقات قوية مع �أ�صحاب امل�صلحة
 5مليون دوالر يف ��شرك��ة تكنولوجية حديثة
امل�ح�ي�ط�ين ب �ه��ا ،ف�ي���ش�م��ل ت �ع��ري��ف �أ� �ص �ح��اب
مقابل  % 10من حقوق امللكية والنفوذ ،ت�صبح
امل�صلحة  stakeholdersم��ن وج�ه��ة نظر
ال�رشكة �صاحبة م�صلحة داخلية يف ال�رشكة
ال�رشكة ك��ل اجل�ه��ات والهيئات التي تتعامل
النا�شئة ،ويعتمد عائد ا�ستثمار ال�رشكة على
م�ع�ه��م ،وت���س�ع��ى ل�ت�ق��دمي خ��دم��ات�ه��ا ل �ه��م� ،أي
جن��اح �أو ف�شل ال�رشكة ،وه��ذا يعني �أن لديها
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�رشكاتها التابعة،
م�صلحة مكت�سبة.
وال��وزارات ،وجمل�س الأمة ،والبلدية ،والهيئة
م�صالح خارجية
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى ،ي�صعب ت�ع��ري��ف �أ��ص�ح��اب
امل�صالح اخلارجية ،لأن��ه لي�ست لديهم عالقة
غ�ير م�ب��ا��شرة م��ع ال ���شرك��ة ،وب ��دال م��ن ذل��ك،
وع� ��ادة ي�ت��أث��ر �أ� �ص �ح��اب امل���ص��ال��ح اخل��ارج�ي��ة
�شخ�صا �أو م�ؤ�س�سة بعمليات ال�رشكة ،وعندما
تتجاوز ال�رشكة احلد امل�رصح به من انبعاثات
الكربون ،على �سبيل املثال ،ف��إن الدولة التي
تقع فيها ال�رشكة تعترب �رشكة �صاحبة م�صالح
خارجية ب�سبب �أنها تت�أثر بالتلوث املتزايد.
وعلى النقي�ض ،قد يكون يف بع�ض الأحيان لدى
�أ�صحاب امل�صالح اخلارجية ت�أثري مبا�رش على
ال�رشكة ،لكن لي�س لديهم ارتباط مبا�رش بها،

العامة للبيئة ،ودي ��وان املحا�سبة ،وو�سائل
الإع �ل�ام ،واجل��ام �ع��ات وامل ��دار� ��س ،والهيئات
ال�صحية ،وال�ن�ق��اب��ات ،وامل��ؤ��س���س��ات املالية،
وال�رشكاء من ال�رشكات العاملية واملقاولني،
وال�ع�م�لاء وال��زب��ائ��ن ،والعاملني يف ال�رشكة،
و�أفراد املجتمع عموما.
"البترول الوطنية" من
أولى الشركات المحلية
التي أسست عالقات قوية
مع أصحاب المصلحة
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يقوم موظفونا بحمالت م�ستمرة لتنظيف املناطق املحيطة مب�شاريع ال�رشكة

�أهمية وارتباطا ب�أدائها لتح�سن من �أدائها ،مع
بناء عالقات
ويعد االرتباط ب�أ�صحاب امل�صلحة وبناء عالقات التنويه ب�أن مل�ساهمتهم ت�أثري يف �صنع القرار يف
قوية معهم �إحدى العمليات التي تقوم بها �أي ال�رشكة.
�رشكة لإ��شراك الأف ��راد �أو اجلهات الذين قد
ر�ؤية ا�سرتاتيجية
يت�أثرون نتيجة قرارات تتخذها هذه امل�ؤ�س�سة،
ل�ق��د ن�ظ�م��ت "ال� �ب�ت�رول الوطنية" ال �ع��دي��د من
وقد يكون له�ؤالء الأ�شخا�ص �أو اجلهات القدرة
الفعاليات لبناء ه��ذه العالقات ف�أقامت ور�ش
على ال�ت��أث�ير يف ق ��رارات امل�ؤ�س�سة و�أعمالها
عمل حول عملية تعزيز االرتباط مع �أ�صحاب
و�أرباحها و�أ�سا�سياتها ،وهي �أداة ت�ستخدمها
و�ضحت خاللها �أهمية التوا�صل
امل�صلحةَّ ،
ال�رشكات الكبرية امل�س�ؤولة خللق التفاهم مع
م��ع �أ��ص�ح��اب امل�صلحة لإظ �ه��ار دور ال�رشكة
�أ�صحاب امل�صلحة ،والتو�صل حللول مل�شاكل
الريادي يف اقت�صاد الكويت ،وتعزيز �صورتها
معقدة ذات اهتمام وا�سع.
املجتمعية ،وت�سهيل �أعمالها وم�شاريعها.
وي�شكل االرتباط مع �أ�صحاب امل�صلحة ركنا
وت�ؤكد ال�رشكة من خالل جمهوداتها �أن عدم
�أ��س��ا��س�ي��ا م��ن امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ،وم��ن
وج ��ود توا�صل ف�ع��ال م��ع �أ��ص�ح��اب امل�صلحة
متطلبات املنظمة الدولية للمعايري  ISOوهي
يعرقل حل امل�شاكل ،وي�ؤدي �إىل تباط�ؤ امل�شاريع،
جزء من مفهوم "امل�ساءلة" ،وت�سعى "البرتول
وتطالب دائما بوجود منهجية وحت�ضري م�سبق
الوطنية" لتعزيز احلوار مع �أ�صحاب امل�صلحة،
وفريق متخ�ص�ص ملثل هذه الأمور.
كي حت��دد �أك�ثر امل�سائل االجتماعية والبيئية
وق ��د ��س�ل�ك��ت ال ���شرك��ة ه ��ذا ال �ط��ري��ق لتعزيز
العالقة مع �أ�صحاب امل�صلحة ،بناء على ر�ؤيتها
امل�ستقبلية وتوجهاتها اال�سرتاتيجية لتوحيد
يشكل االرتباط مع
اجلهود ،وال�سري يف اجتاه واحد.
أصحاب المصلحة ركنا

أساسيا من المسؤولية
االجتماعية
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جمهودات فاعلة
وعلى �أر�ض الواقع طورت "البرتول الوطنية"
عملية االرت �ب ��اط م��ع �أ� �ص �ح��اب امل�صلحة كي

ت���ض�ي��ف ق�ي�م��ة م ��ن خ�ل�ال �إ� �ش��راك �أ� �ص �ح��اب
امل�صلحة يف �أعمالها و�أهدافها ،وت�سعى �أي�ضا
�إىل �أن ت�ساهم كل دوائر ال�رشكة بهذا الن�شاط
كي متتلك املعرفة الالزمة لإدارة عملية االرتباط
بفعالية.
وت�سعى ال���شرك��ة م��ن خ�لال تعزيز االرت�ب��اط
مع �أ�صحاب امل�صلحة �إىل اكت�ساب مزيد من
اخلربة منهم ومن جتاربهم ،وحتديد امل�سائل
الأ��س��ا��س�ي��ة ال�ت��ي تهم م�صلحة ك��ل الأط ��راف
املعنية ،والت�رصف مبزيد من امل�س�ؤولية عند
حل امل�شاكل ،وامتالك معرفة مو�سعة عن البيئة
املعقدة التي تعمل فيها ال�رشكة ،ال�سيما ظروف
وديناميكيات ال�سوق ،و�إدارة املخاطر بطريقة
�أف�ضل ،وتعزيز �صورة و�سمعة ال�رشكة ،وبناء
عالقة م�ستندة على ال�شفافية والثقة ،و�إبقاء
�أ�صحاب امل�صلحة على اطالع ،وتعزيز القدرة
يف الت�أثري عليهم.
نسعى من خالل تعزيز
العالقة مع أصحاب
المصلحة إلى اكتساب
مزيد من الخبرة

بيئة
"البترول الوطنية" سبَّاقة إليها

املتطلبات البيئية
تتزايد اال�شرتاطات البيئية فيما يخ�ص جودة املنتجات البرتولية،
لت�صبح �أك�ثر ت�شددا و�صرامة يف خمتلف �أنحاء العامل ،وذلك
ملواجهة املخاطر البيئية وما يرتتب عليها من �آثار �سلبية مبا�شرة،
�سواء بارتفاع درج��ات احل���رارة� ،أو التغري املناخي وغريها
من الأ�ضرار .ويهدف هذا الت�شدد �إىل احلد من حجم االنبعاثات
الغازية ال�ضارة يف اجلو نتيجة ا�ستخدام هذه املنتجات �أو ال�سبل
املتبعة يف ت�صنيعها ،بالإ�ضافة �إىل التحكم يف ن�سب امللوثات فيها،
من معادن و�أكا�سيد كربون ونيرتوجني وكربيت.

فريق فني لتنفيذ قرار
المنظمة البحرية الدولية
خفض محتوى الكبريت
في زيت وقود السفن
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من املنتظر �أن ي�سهم م�رشوع الوقود البيئي يف تعزيز جودة منتجات ال�رشكة

معينة فهي تنتقل مع حركة ال�سفن ،وبذلك ف�إن
قوانني مت�شددة
لقد ب ��د�أت ال ��دول ال�صناعية املتقدمة بفر�ض ت�أثرياتها تكون على م�ستوى عاملي �أكرب.
ق��وان�ين مت�شددة فيما يخ�ص خمتلف �أن��واع
�سرعة اال�ستجابة
الوقود امل�ستخدم يف النقل ،كالبنزين والديزل
ووق��ود الطائرات وزي��ت الوقود امل�ستخدم يف "البرتول الوطنية" دائما �سباقة �إىل اال�ستجابة
ال�سفن التجارية وال�ن��اق�لات البحرية ،وذل��ك للمتطلبات البيئية املحلية منها �أو العاملية ،وذلك
للحد من الآث��ار ال�ضارة لهذه املنتجات .ومن وعيا منها ب�أهمية احلفاظ على البيئة وم�سايرة
�أهم التطورات التي اتخذت م�ؤخرا ،والتي من الأ�سواق العاملية يف كافة التطورات واملتغريات .فال
املتوقع �أن ت�ؤثر ب�شكل كبري على �صناعة تكرير تدخر ال�رشكة جهدا يف اتباع النظم والإج��راءات
النفط ،هو القرار الذي اتخذته املنظمة البحرية وتنفيذ امل�شاريع ال�ضخمة التي من �ش�أنها مواكبة
الدولية (� )IMOأثناء انعقاد الدورة ال�سبعني متطلبات حماية البيئة و�إنتاج هذه املحروقات طبقا
للجنة حماية البيئة البحرية ،والقا�ضي بخف�ض لأعلى املوا�صفات العاملية .فكان تنفيذ م�رشوع
حم�ت��وى الكربيت امل�سموح ب��ه يف زي��ت وق��ود الوقود البيئي لإنتاج خمتلف �أن��واع الوقود ذي
ال�سفن امل�ستخدم يف البحار املفتوحة من  3.5املحتوى الكربيتي املنخف�ض ،وامل�ستخدم يف و�سائل
� %إىل  ،% 0.5وعلى ان يدخل ه��ذا القرار النقل مبختلف �أنواعها ،وتزويد حمطات الكهرباء
حيز التنفيذ يف بداية يناير عام  ،2020بهدف بالوقود املنا�سب لتوليد الطاقة الكهربائية وغريها
حتديات كبرية
خف�ض التلوث الناجت عن حركة املالحة البحرية من اال�ستخدامات اليومية يف امل�صانع واملنازل.
ال�ع��امل�ي��ة .فكما ه��و م �ع��روف ف���إن االنبعاثات كما ت�ق��وم ال�رشكة بت�صنيع املنتجات املطابقة وي�ضيف الفيلكاوي �إىل انه نظرا لق�رص املدة
الناجتة عن ال�سفن ال تقف عند ح��دود منطقة ملعايري (يورو )4و(ي��ورو � ،)5إال �أن بع�ض هذه امل�ت��اح��ة لتوفري م��ا يكفي لتغطية احتياجات
املنتجات من منتجات الديزل املطلوبة يف ال��دول
الأوربية ،ي�صعب ت�صنيعها يف الوقت الراهن وفق
الشركة تولي البيئة
األفضلية هي للمصافي
هذه املوا�صفات �إال بعد ت�شغيل م�رشوع الوقود
َّ
جل اهتمامها وتحرص
التي تمتلك قدرة
البيئي ،واالن�ت�ه��اء م��ن حتديث وح ��دات امل�صايف
على مواكبة متطلبات
تحويل عالية عبر تكرير
لت�صبح لديها القدرة على التقيد بهذه املوا�صفات
العاملية.
واشتراطات السوق
النفط المتبقي والثقيل

انبعاثات ال�سفن
ي�شري م��دي��ر جم�م��وع��ة الت�صنيع الأم �ث��ل �أح�م��د
الفيلكاوي �إىل �أن ق��رار حماية البيئة البحرية
بخف�ض ن�سبة حمتوى الكربيت امل�سموح بها يف زيت
وق��ود ال�سفن ،امل�ستخدم يف البحار املفتوحة من
� % 3.5إىل  ،% 0.5ي�شكل حتديا كبريا بالن�سبة
للم�صايف النفطية ،و�سيكون له ت�أثري كبري على
عملياتها .وقد ي�صعب على بع�ض امل�صايف ت�صنيع
الوقود البحري وفقا للقرار اجلديد ،مما يجعلها
�أقل قدرة على املناف�سة� .إ�ضافة �إىل انه من املتوقع
ان ي�ت��زاي��د الطلب على ال��وق��ود ال�ب�ح��ري ،وذل��ك
ب�سبب توقع كثري من املحللني وخرباء الطاقة عدم
قدرة العديد من امل�صايف على مواكبة قرار املنظمة،
وذلك حلجم التعديالت واال�ستثمارات املطلوبة يف
عملياتها لإنتاج هذا النوع من الوقود.
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ت�سعى م�صايف ال�رشكة دائم ًا ملواكبة اال�شرتاطات البيئية العاملية

ال�سفن على م�ستوى العامل من الوقود منخف�ض
املحتوى الكربيتي ،فقد برزت حتديات كبرية
�أم ��ام ك�برى ��شرك��ات التكرير لإي �ج��اد حلول
منا�سبة و��سري�ع��ة ،وات �خ��اذ ق���رارات ف��وري��ة،
و�أهمها �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة لإنتاج تلك
املنتجات البرتولية املطلوبة .وجتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أن امل�صايف التي متتلك ق��درة حتويل
عالية عرب تكرير النفط املتبقي والثقيل �ستتمتع
بالأف�ضلية بقدرتها على �إنتاج الأنواع املطلوبة
من الوقود النظيف.
فريق فني
ويف �إط ��ار التعامل ال �ف��وري م��ع ق ��رار املنظمة
البحرية الدولية ،ينوه الفيلكاوي �أن "البرتول
الوطنية" قامت  -بتو�صية من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية -بت�شكيل فريق عمل فني لدرا�سة
مدى �إمكانية �إنتاج زيت وقود ال�سفن منخف�ض
الكربيت املعدل ليطابق ال�رشوط املطلوبة .حيث
ق��ام الفريق ،بقيادة ك��وادر وطنية وبدعم من
تشغيل مشروع الوقود
البيئي سيجعلنا قادرين
على إنتاج مشتقات
نفطية ذات جودة عالية

الإدارة العليا ،بو�ضع ع��دة خ�ي��ارات لتحقيق جاهزا لإنتاج خمتلف �أن��واع الوقود النظيف،
الأهداف املطلوبة ،ومتت درا�ستها ومراجعتها ومنها وقود ال�سفن منخف�ض املحتوى الكربيتي
واعتمادها من قبل الإدارة العليا .وقد خل�صت قبل .2020
الدرا�سة �إىل و�ضع خطة متكن ال�رشكة من �إنتاج
تذليل العقبات
املنتج باملوا�صفات العاملية اجلديدة ،بعد ت�شغيل
م ���شروع ال��وق��ود ال�ب�ي�ئ��ي ،ال ��ذي م��ن املتوقع ب��ذل��ك �ستكون دول ��ة ال�ك��وي��ت ممثلة ب�رشكة
تد�شينه يف نهاية عام  ،2019وبالتايل �سيكون البرتول الوطنية الكويتية ق��ادرة على تذليل
عقبة ك�ب�يرة يف ط��ري��ق �صناعة تكرير النفط
املحلية والدولية ،والإيفاء مبتطلبات املنظمات
�أع�ضاء فريق العمل
العاملية خا�صة املتعلقة بجوانب حماية البيئة،
من �رشكة البرتول الوطنية الكويتية:
وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ق���صر امل ��دة الزمنية
 احمد الفيلكاوي مدير دائ��رة الت�صنيعالتي تف�صل م��ا ب�ين �إق ��رار املنظمة البحرية
الأمثل -رئي�س اللجنة.
الدولية ( )IMOلقوانينها اجلديدة ،وتنفيذ
 عبدالرحمن امللحم رئي�س فريق تن�سيقاخلطط  -دائرة التخطيط ال�شامل (ع�ضو).
تلك القرارات ،مما �شكل حتديا كبريا جلميع
 � �س �ي��دارت��ا ت��راف �ي��دي م�ه�ن��د���س تخطيطامل�صايف بالعامل.
العمليات -م�صفاة ميناء االحمدي (ع�ضو).
و�ستتيح هذه اخلطوة للبرتول الوطنية توفري
 ح�صة املال مهند�س تخطيط  -جمموعةهذا املنتج والذي من املتوقع زيادة الطلب عليه،
الت�صنيع الأمثل (ع�ضو).
مما يعطيها �أف�ضلية ما بني امل�صايف الأخ��رى،
 اف� �ن ��ان ال �ه��ا� �ش �م��ي  -دائ� � ��رة ال�ب�ح��ثوتعزيز مكانتها يف الأ�سواق العاملية.
والتكنولوجيا( .ع�ضو).
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية:
 حممد ال�شمايل  -حملل اول امل�شاريعوالدرا�سات اخلا�صة( .ع�ضو).
 ��ص��ال��ح ال���ش�ط��ي  -حم�ل��ل اول تطويراملنتجات ومتابعة اجلودة (ع�ضو).

ستمنح هذه الخطوة
للبترول الوطنية أفضلية
وتعزز مكانتها في
األسواق العالمية
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مبادرات

مبادرة لمختبر مصفاة ميناء األحمدي

كتب التحاليل املعملية

يقوم ق�سم املختربات الكيمائية التابع لدائرة اخلدمات
الفنية مب�صفاة ميناء الأحمدي ،ب�إجراء التحاليل املختلفة
للنفط اخل��ام ومنتجاته املبا�شرة والنهائية ،واملعدة
للت�سويق املحلي والعاملي .وتت�ضمن هذه املنتجات �أنواعا
خمتلفة م��ن املنتجات النفطية ،منها وق��ود ال�سيارات
والطائرات واملحركات الثقيلة وال�سفن والأفران وغريها.
14
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يقوم المختبر بفحص
المنتجات النفطية للتأكد
من جودة مواصفاتها
قبل تسويقها

الرئي�س التنفيذي يكرم رام�س جلهوده يف �إجناز جمموعة الكتب الكيميائية

طرق الفح�ص
لالتفاق عليها مع م�صايف ال�رشكة ،وو�ضع احلدود
يقوم املخترب بفح�ص هذه املنتجات م�ستخدما الأعلى واالدن��ى للموا�صفات اخلا�صة مبنتجات
طرقا قيا�سية معتمدة عامليا ،و�ضعت من قبل ال�رشكة ،قبل تنفيذ التعاقدات مع امل�ستوردين.
جمموعة من الهيئات �أهمها:
ترجمة التجربة
 اجلمعية االمريكية لالختبارات وامل��وادملا كانت كافة التفا�صيل اخلا�صة بهذه التحاليل
.ASTM
مكتوبة باللغة الإجنليزية ،مع كونها تفا�صيل
 معهد البرتول الربيطاين .IPمطولة ومف�صلة ت�صل �أحيانا �إىل � 100صفحة
 املوا�صفات الربيطانية .B.Sللتجربة الواحدة من التجارب التي حتتويها
 منتجات البرتول العاملية .UOPالتحاليل .بادر خمترب م�صفاة ميناء الأحمدي
 هيئة املوا�صفات العاملية .ISOبعمل تلخي�ص وتب�سيط ل�ه��ذه التحاليل مع
 �سل�سلة حتاليل �رشكة "�شل" SMSترجمة بع�ض �أجزاء التجارب �إىل اللغة العربية
جلان متخ�ص�صة
لت�سهيل فهمها واخت�صارا للوقت ،حيث ان 80
وتقوم جميع هذه الهيئات بن�رش طرق التحاليل  %من العمالة يف ق�سم املخترب هم من الفنيني
ع��امل�ي��ا ،وي�ت��م مراجعتها دوري� ��ا م��ن ق�ب��ل جل��ان الناطقني باللغة العربية ،وبالتايل ي�صعب عليهم
متخ�ص�صة كل يف جماله ،ومن ثم يجري ابالغ الفهم الدقيق لهذا امل�ستوى الفني املتخ�ص�ص.
امل�صنعني (امل�صدرين) والعمالء (امل�ستوردين)
�إ�صدار كتب
بنتيجة ه ��ذه امل��راج �ع��ة .ك�م��ا ت�ت��م م��راج�ع��ة ه��ذه
التحاليل م��ن قبل م�ؤ�س�سة ال �ب�ترول الكويتية وجت �� �س��دت م� �ب ��ادرة خم �ت�بر م �� �ص �ف��اة م�ي�ن��اء
االح �م��دي يف ا� �ص��دار كتب للتحاليل املعملية
تغطي �أنواع املختربات الفنية املختلفة هي:
بادر المختبر إلى تلخيص
 خمترب مراقبة اجلودة :الذي يقوم بفح�صوتبسيط التحاليل
النفط اخلام والو�سائط واملنتجات املبا�رشة من
وترجمة بعض األجزاء
وحدات الت�صنيع املختلفة.
 خم�ت�بر ا� �ص��دار ال �� �ش �ه��ادات :ال ��ذي يقومللغة العربية

بفح�ص املنتجات النهائية املعدة لال�ستهالك
املحلي والت�صدير العاملي.
 خم �ت�بر ال� �غ ��از :وي� �ق ��وم ب�ف�ح����ص ع�ي�ن��اتالغازات البرتولية امل�سالة من خمتلف وحدات
الت�صنيع ،كما يقوم بفح�ص الغازات البرتولية
امل�سالة التي يتم ت�صديرها عامليا ،وهي غازي
الربوبان والبيوتان.
 خمترب الكيمياء التحليلية :وي �ق��وم هذااملخترب بفح�ص عينات املياه بجميع �أنواعها
والتي ت�صل �إىل  15نوعا يف امل�صفاة .كما يقوم
بفح�ص جميع �أن��واع املحاليل التي ت�ستخدم
يف عمليات الت�صنيع مثل حماليل االحما�ض
والقلويات واالمينيات والكربونات.
 خمترب العنا�رص :ويقوم بفح�ص الفلزاتالنادرة يف جميع املنتجات ،ويقوم بفح�ص منتج
الكربيت النهائي الذي يتم ت�صديره وي�ستخدم
يف الكثري من ال�صناعات .ويقوم ه��ذا املخترب
�أي���ض��ا بفح�ص منتج اال��س�ف�ل��ت ال ��ذي يوجه
إصدار كتب للتحاليل
المعملية تغطي أنواع
المختبرات الفنية
المختلفة في الشركة
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ت�ؤدي املختربات الكيميائية دور ًا هام ًا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على عمل مرافق و�أق�سام ال�رشكة املختلفة

�أ�سا�سا لوزارة اال�شغال ال�ستخدامه يف ر�صف
الطرق وعمل العوازل املائية والكهربائية.
ترجمة عربية
وقد مت تكليف الكيميائي �أحمد رام�س ب�إعداد
الكتب اخلا�صة بالتحاليل املختربية ،وتوفريها
ب�ك��ل خم�ت�بر ب�ح�ي��ث ت�شمل ج�م�ي��ع التحاليل
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة م��ع ت��رج�م��ة ع��رب�ي��ة لأ��س��ا��س�ي��ات
ال �ت �ج��رب��ة ،مب ��ا ي���س�ه��ل ق��راءت �ه��ا مب ��ا ال يخل
بامل�ضمون .وقد قام رئي�س الفريق الكيميائي
حم�م��د ال �ك �ن��دري مب��راج�ع��ة ه ��ذا ال�ع�م��ل ،ليتم
ا�صدار ثالثة كتب حتتوي كل التفا�صيل هي:
 -كتاب خمترب الكيمياء التحليلية �صدر عام

الكتب مرجعية هامة
للمعايير العالمية الخاصة
بالتحاليل باللغتين
العربية واالنجليزية

وي��ذك��ر ان ��ه ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان ه ��ذه الكتب
امل�خ�ت�بري��ة ق��د اع� ��دت خ�صي�صا ل�ل�ع��ام�ل�ين يف
املختربات الكيميائية� ،إال انها �أظهرت فائدة
لأق �� �س��ام ال�ع�م�ل�ي��ات وال�ت���ص�ن�ي��ع وال �ت��دري��ب
وال �ت �ط��وي��ر ال��وظ �ي �ف��ي وت �خ �ط �ي��ط ال�ع�م�ل�ي��ات
بامل�صفاة .وتعد هذه الكتب مرجعية هامة لأهم
املعايري العاملية فيما يخ�ص التحاليل املختربية
.2014
 كتاب خمتربي مراقبة اجلودة واملنتجات باللغتني العربية واالجنليزية.النهائية �صدر عام .2016
موا�ضيع �أخرى
 كتاب خمترب الغاز �صدر عام .2018وق ��د ت�ضمنت ال�ك�ت��ب ع ��ددا م��ن امل��و��ض��وع��ات
بجانب التحاليل الكيميائية منها:
عملية حتديث
ونظرا لأهمية هذه الكتب ،وما تقدمه من فائدة  -ال�سالمة داخل املختربات وكيفية التعامل
كبرية لأداء امل�خ�ت�برات ،طلبت م��دي��رة دائ��رة مع املواد الكيميائية اخلطرة وال�سامة ،وكيفية
ال �ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر ال��وظ�ي�ف��ي دي�ن��ا اخل�رض التخل�ص من امل�ستهلك والفائ�ض منها.
بتحديث الكتابني الأول وال�ث��اين ،مع ادخ��ال � -رشح مب�سط لوحدات الت�صنيع املختلفة،
وحدات م�رشوع الوقود البيئي فيهما .ويجري مع الإ�شارة �إىل نقاط جتميع العينات املختلفة
حاليا اجراء التحديث وينتظر �أن يتم ا�صدار لإجراء التحاليل عليها ،مبا ي�سهل عملية مراقبة
اجلودة لوحدات الت�صنيع.
الكتابني خالل �ستة �أ�شهر.
16

العـدد � - 485أغ�سط�س 2018

 � �ش�رح ال �ك �ي �م �ي��اء اخل ��ا� �ص ��ة ب ��ال ��وح ��داتاملختلفة ،وما يجري فيها من تفاعالت كيميائية
واملحاليل امل�ستخدمة والعوامل امل�ساعدة.
 ��ش�رح جل�م�ي��ع ال�ت�ق�ن�ي��ات امل���س�ت�خ��دم��ة يفالأج �ه��زة املعملية ،و��ش�رح ميكانيكية عملها
النظري.
 �رشح ملدلول التجارب الكيميائية ،والغر�ضمن �إجرائها وح��دود النتائج املقبولة ح�سب
املوا�صفات العاملية.
 جداول التحويالت واحل�سابات امل�ستخدمةيف كل خمترب ،وال�رضورية للتعبري عن النتائج
بال�صورة املطلوبة.
 الأ�سا�سيات النظرية واخللفيات العلميةالالزمة لفهم طبيعة التجارب وتف�سري النتائج
املحتملة.
تكرمي رام�س

قام الرئي�س التنفيذي حممد غازي املطريي
بتكرمي كيميائي املخترب بدائرة اخلدمات
الفنية مب�صفاة ميناء االحمدي �أحمد رام�س،
بح�ضور نائب الرئي�س التنفيذي مل�صفاة
م�ي�ن��اء االح �م ��دي ف�ه��د ال��دي �ح��اين ،تقديرا
للجهود التي بذلها يف �إ�صدار كتب التحليل
الكيميائي الثالثة ،التي تغطي كافة �أق�سام
خمتربات البرتول الوطنية.

تدريب

تدريب أبناء العاملين

صيف مثمر!

�أ�صبح الربنامج التدريبي ال�صيفي ال�سنوي لأبناء املوظفني من طلبة
اجلامعات واملعاهد ،تقليد ًا را�سخا من تقاليد "البرتول الوطنية"،
لفتح �آفاق جديدة �أمام الطلبة ،و�شغل �أوقات فراغهم ،على قاعدة
تفعيل الدور املجتمعي للم�ؤ�س�سات العامة يف تدريب ال�شباب.
يهدف الربنامج �إىل ت�أهيل �أبناء العاملني بال�شركة و�إك�سابهم اخلربة
العملية ،وقد �أعدت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي خطة متكاملة
من الناحيتني النظرية وامليدانية لتدريب الطلبة على �أعمال ال�شركة
يف مواقع خمتلفة ح�سب تخ�ص�صاتهم الدرا�سية.

برنامج تدريبي
مدته شهر تم خالله

توزيع الطلبة ميداني ًا
بحسب التخصص
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يعزز التدريب من مهارة وكفاءة ال�شباب املقبلني على �سوق العمل

توزيع ميداين
امتد الربنامج التدريبي ملدة �شهر من  24يونيو
وحتى  19يوليو من العام اجلاري ،ومت توزيع
امل���ش��ارك�ين فيه ميدانيا ح�سب تخ�ص�صاتهم
اجلامعية ،كما جرت العادة ت�ست�ضيف العديد من
الدوائر التابعة لل�رشكة �أبناء العاملني من جميع
التخ�ص�صات اجلامعية ،لزجهم يف �أجواء العمل
قبل التخرج ،بحيث تكون الأعمال التي زاولوها
خ�لال ال�برام��ج التدريبية م��ن �ضمن اخل�ي��ارات
امل�ستقبلية عند انخراطهم يف �سوق العمل.
ارتقاء بامل�ستوى
يف ه��ذا ال�صدد ت�ؤكد �إمي��ان الكثريي من�سق
�أول خدمات عامة بدائرة التدريب والتطوير
ال��وظ �ي �ف��ي �أن ال� ��دائ� ��رة ت �ه��دف م ��ن خ�لال
التدريب ال�صيفي للطلبة �إىل زي��ادة خربتهم
ومهاراتهم ،واالرتقاء مب�ستوياتهم بال�شكل
الذي يعينهم فيما بعد على النجاح يف حتقيق
�أه��داف�ه��م ،وذل��ك من خ�لال فتح الباب �أم��ام
ال �ط�لاب م��ن �أج ��ل ا�ستيعاب تخ�ص�صهم،
وب��ال�ت��ايل يكونون �أك�ثر ق��درة على الإب ��داع
واالبتكار.
تهيئة الطلبة لسوق
العمل والتعرف على
التحديات التي قد
تواجههم بعد التخرج
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ومتابعة احل�ضور والغياب ،كذلك احلر�ص على
عدم تغيري الطالب ملوقع التدريب املعتمد من
الدائرة املعنية� ،إ�ضافة �إىل التعاون مع موظفي
ق�سم ال �ت��دري��ب ع�ل��ى ال�ع�م��ل خ�ل�ال ال��زي��ارات
امليدانية ملواقع تدريب الطلبة.

و�أي�ضا تهدف الدائرة لإتاحة الفر�صة �أمامهم
من �أج��ل االن��دم��اج يف �سوق العمل ،والتعرف
ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي مي�ك��ن �أن يواجهونها
بعد تخرجهم من اجلامعة ،وقد اعتدنا تقدمي
مثل ه��ذه ال�برام��ج االجتماعية �سنويا �ضمن
ا�سرتاتيجية ال�رشكة لدعم �أبناء املوظفني من
مهند�س ت�صميم
ال�شباب اجلامعيني بهدف تدريبهم و�إك�سابهم يف هذا ال�صدد ،قالت الغالية عبدالرحمن العقل
خربات ميدانية.
طالبة هند�سة مدنية ،ل�ـ "الوطنية" ي�سعدين
وي�رشفني �إتاحة الفر�صة يل لتجربة التدريب
ر�ؤية ال�شركة
ويت�سق هذا الربنامج مع ر�ؤية ال�رشكة و�سعيها ال�صيفي (امل �ع��روف با�سم ال ��دورة التدريبية
لتعريف �أبناء العاملني بطبيعة �أعمالها كجهة ال�صيفية) يف �رشكة حمرتمة ومعروفة بحجم
جاذبة للعمالة ،و�إ�ضافة مزايا للموظفني من البرتول الوطنية ،وقد اكت�سبت معرفة مفيدة
خالل تخ�صي�ص برنامج �صيفي متكامل ي�ستفيد وقيمة ،و�أ�صبحت على دراي��ة تامة مبا ي�شبه
منه �أبنا�ؤهم ،من النواحي الفنية والإداري��ة يف وظيفة مهند�س الت�صميم املدين ،والعمل الذي
يرافقه ،لقد ا�ستمتعت بتجربتي حتى الآن،
كافة التخ�ص�صات يف الدوائر املختلفة.
ويهدف �إىل رب��ط تخ�ص�صات الطلبة بالواقع و�أت�ط�ل��ع �إىل احل�صول على وظيفة يف �رشكة
العملي م��ن خ�لال ت��واج��ده��م يف امل��واق��ع التي البرتول الوطنية الكويتية يف امل�ستقبل.
طالب باك�ستاين
تتنا�سب مع طبيعة درا�ستهم ،مما ي�ساعدهم
على اتخاذ ق ��رارات �صحيحة ومدرو�سة بعد ف� ��اروق ع ��زام (ه�ن��د��س��ة كيميائية) ق ��ال �أب��ي
ال�ت�خ��رج وال�ت��وج��ه �إىل ��س��وق ال�ع�م��ل ،و ُي�ت��وج م ��وظ ��ف مب �� �ص �ف��اة م �ي �ن��اء الأح� � �م � ��دي ،و�أن� ��ا
الربنامج بتقدمي مكاف�أة مالية رمزية تقدير ًا
من �إدارة ال�رشكة جلهود الطلبة ،والتزامهم
الكثيري :نعد الطلبة
بالعمل خالل الربنامج.
مهمة الإ�شراف
ويتوىل امل�رشفون على التدريب متابعة تدريب
الطلبة م��ع االل �ت��زام بخطة التدريب امل�ق��ررة،

ليكونوا أكثر قدرة على
اإلبداع واالبتكار في
حياتهم المستقبلية

حتقيق النجاح يتطلب بذل الكثري من اجلهد والعمل الد�ؤوب

�أدر����س يف باك�ستان ،جئت م��ن باك�ستان �إىل
ال�ك��وي��ت ل�ل�ت��دري��ب ال�صيفي ،وع���ش��ت جتربة
ج �ي��دة ،ن�ظ��را ل�ل�أ��س�ب��اب ال�ت��ال�ي��ة :بيئة جيدة
للتدريب ،وامل���شرف��ون متعاونون ،ويقدمون
التدريب اجليد من خ�لال الإج��اب��ة على جميع
اال�ستف�سارات ،ومل �أواج ��ه م�شكلة لأن�ن��ي ال
�أع��رف اللغة العربية ،حيث يقومون بتو�ضيح
كل �شيء باللغة الإنكليزية ،متمنيا احل�صول
على عمل بال�رشكة بعد التخرج.
ثقافة قانونية
�أما مو�ضي اخلالدي فتقول�" :أنا طالبة حقوق،
�أتيحت يل فر�صة التدريب يف جم��ال درا�ستي
يف "البرتول الوطنية" ،مما �أف��ادين من ناحية
الثقافة القانونية ،حيث اكت�سبت خ�برة من
خالل التدريب مع موظفني ذوي خربة يقومون
بالإجابة على كل ا�ستف�ساراتي ،مما يجعلني
�أت�ع�م��ق يف جم��ال العمل نف�سه" ،م�ضيفة �أن
الفكرة رائ�ع��ة لأن�ه��ا متكن الطلبة م��ن اتخاذ
ق ��رارات �صائبة بعد التخرج ،والتعرف على
طبيعة العمل يف ال�رشكة عن كثب.
مشرفون يتولون
مهمة متابعة التزام
الطلبة بخطة التدريب
وبالحضور والغياب

فر�صة رائعة
وم��ن جانبها ،ت�ق��ول امل�ت��درب��ة زي�ن��ب ع�ب��داهلل،
وهي طالبة هند�سة مدنية بجامعة الكويت ،لقد
�أع�ط��اين التدريب ال�صيفي يف �رشكة البرتول
الوطنية فكرة عامة عن كيفية تطبيق املعرفة
النظرية عمليا يف ال�رشكة.
وق��د ت��درب��ت يف م�صفاة  MAAحت��ت �إ��شراف
امل�رشف ما�ضي الهاجري ،ويف جميع الإدارات،
واطلعت على م�س�ؤوليات كل تخ�ص�ص ،وقد
رافقنا املهند�سون يف زيارات ميدانية �إىل العديد
من املواقع ،ومتكنت من جتربة ما مت حت�صيله
يف اجلامعة ميدانيا ،كما قمنا بزيارة واحدة �إىل
الوحدات التابعة مل�رشوع الوقود البيئي CFP
وهو م�رشوع بيئي عمالق على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط .وقد كانت جتربة رائعة ،تعلمت خاللها
الكثري ،لي�س فقط فيما يتعلق باجلانب التقني،
ولكن �أي�ضا على امل�ستوى االجتماعي ،وقد قدم
لنا جميع املوظفني كل الدعم وامل�ساندة ،وعليه
�أقول �شكرا ل�رشكة البرتول الوطنية على هذه
الفر�صة الرائعة.
لوائح وتعليمات
ل�ضمان جناح الربنامج ،وحتقيق الطلبة للفوائد
املرجوة منه ،كان البد من و�ضع جمموعة من
التعليمات ،والتي تلخ�صت فيما يلي:
• االلتزام بالزي الر�سمي �أثناء التدريب.
• االلتزام ب�إجراءات الأمن وال�سالمة واحلفاظ

على معدات و�أدوات ال�رشكة.
• االلتزام ب�ساعات التدريب من الثامنة �صباحا
حتى ال��واح��دة والن�صف ظ �ه��ر ًا ،ويف ح��االت
الطوارئ يجب �إبالغ م�س�ؤول التدريب املبا�رش.
• على ك��ل طالب معرفة ال��رق��م املخ�ص�ص له
للب�صمة ،وه��و ��ض�روري لإدخ ��ال الب�صمة يف
بداية ونهاية الدوام يف الدائرة التي يعمل فيها.
�إلغاء الربنامج
• �إذا كان الطالب م�سجال يف �أي تدريب �أو ف�صل
�صيفي �آخر.
• جت ��اوز (� )4أي� ��ام غ �ي��اب ب ��دون ع ��ذر خ�لال
الربنامج التدريبي.
• ت�أخري (� 12ساعة) من الفرتة الكلية للربنامج.
• ع ��دم ا��س�ت�خ��دام الب�صمة يف ب��داي��ة ونهاية
الدوام.
• يف ح��ال ع��دم االل�ت��زام باللوائح والتعليمات
اخلا�صة بالتدريب ال�صيفي.
• � �ض�رورة �إب �ل�اغ ق�سم ال �ت��دري��ب ع�ل��ى العمل
وال�ق���س��م امل�ع�ن��ي ال ��ذي ي �ت��درب ف�ي��ه ال�ط��ال��ب يف
ح��ال ع��دم الرغبة بتكملة الربنامج ،مع ت�سليم
الت�رصيح ،و�إ ّال لن ي�سمح له بالت�سجيل م�ستقب ًال.
متدربة :شكراً لشركة

البترول الوطنية

التي قدمت لنا هذه
الفرصة الرائعة
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مشاريع
تتميز بخدماتها المتكاملة

محطات وقود حديثة
ت�سعى �شركة البرتول الوطنية الكويتية دائما لإر�ضاء عمالئها ب�شكل
متطور وخمتلف ،ويف واحدة من خطوات ال�شركة اجلديدة نحو حتقيق
هذا الهدف ،قامت دائ��رة الت�سويق املحلي بتقدمي عدة خدمات لزبائن
املحطات والتي ت�ساهم يف �إر�ضاء عمالء حمطات الوقود التابعة لل�شركة.
وبلقائه قال رئي�س فريق الت�سويق وخدمة العمالء عماد ال�شايع �إن فريقه
يعمل على تقدمي خدمات متنوعة ،منها خدمة الأ�سواق املركزية امل�صغرة،
وخدمة ال�سحب النقدي الآيل ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي خدمة �صيانة ال�سيارات
يف بع�ض حمطات تعبئة الوقود التابعة لل�شركة.

�أ�سواق مركزية
�أ�ضاف ال�شايع خالل اللقاء �إن افتتاح الأ�سواق
املركزية يعد خطوة متقدمة قامت بها ال�رشكة
بهدف توفري خدمات متكاملة ورفيعة امل�ستوى
للعمالء ،م�شريا �إىل �أنه جرى التعاون مع �رشكة
"ترويل" للتجارة العامة لإجناز هذه الأ�سواق
بال�شكل الالئق ،الذي يوفر كل احتياجات رواد
املحطات.
وافتتحت "ترويل" وهي من ال�رشكات املعتمدة
وامل �ت �م �ي��زة وامل�ت�خ���ص���ص��ة يف ه� ��ذا امل �ج ��ال،
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سعي دائم من
قبل الشركة إلرضاء
عمالء محطات تعبئة
الوقود التابعة لها

خم�س �أ� �س��واق م��رك��زي��ة م�صغرة يف حمطات "البرتول الوطنية" بطرحها يف وق��ت �سابق،
ال�رشكة مبناطق الرحاب والواحة وال�صديق وقد ت�ضمنت ا�شرتاطات حتقق اجلودة وتوفر
وال�ع��ار��ض�ي��ة وال ��دوح ��ة ،وذل ��ك وف ��ق م��زاي��دة الر�ضا للعمالء ولزبائن هذه املحطات.
ا��س�ت�ث�م��ار مل ��دة خم�س � �س �ن��وات ،ح�ي��ث قامت
�أجهزة ال�سحب النقدي
و�أ�ضاف ال�شايع �أن ال�رشكة قامت كذلك بتوفري
الشايع :األسواق
خدمة ال�سحب النقدي الآيل لعمالئها بالتعاون
المركزية خطوة
م��ع بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ،ال ��ذي ق��ام بالفعل
متقدمة لتوفير خدمات
بتوفري خدمة ال�سحب النقدي يف  10حمطات،
رفيعة المستوى
وذلك وفق مزايدة طرحتها ال�رشكة لال�ستثمار

توفري �أجهزة لل�سحب الآيل يف املحطات

الأ�سواق املركزية امل�صغرة واحدة من اخلدمات التي تقدمها ال�رشكة لرواد حمطاتها

الرومي :خدماتنا تخضع

يف حمطاتها مل��دة ث�لاث��ة �أع� ��وام ب�ه��دف تنويع
اخلدمات للعمالء وك�سب ر�ضاهم.
الشتراطات الصحة
وق��د مت �إط�ل�اق خ��دم��ة ال�سحب ال�ن�ق��دي الآيل
والسالمة والبيئة
بالفعل يف حمطات ال�رشكة مبناطق (ال�شعب
المطبقة بالشركة
– الرقة – العار�ضية – الن�سيم – الزهرة –
الفردو�س – و�صلة الدوحة – جنوب ال�رسة
حمطات التعبئة ،حيث مت طرح مزايدة ال�ستغالل
– امل �ط�لاع – امل �ن �ق��ف) وه ��ي حم �ط��ات تتميز
وا�ستثمار م�ساحات باملحطات من �أج��ل تقدمي
ت�صاميمها الإن�شائية بالقدرة على ا�ستيعاب
خدمات ال�سيارات ،وقد فازت بها �رشكة يو�سف
اخلدمات اجلديدة بكل ان�سيابية.
�أحمد الغامن و�أوالده (من الدعامية �إىل الدعامية)،
كما �أف ��ادت �أن��ه يجري العمل حاليا على تقدمي
خدمة ال�سيارات
م��ن جانبها �أف ��ادت م��راق��ب �أول ا�سرتاتيجيات خدمة غ�سيل ال�سيارات يف عدد �آخر من حمطات
وحتليل �أ� �س��واق ن�سيبة ال��روم��ي� ،أن ال�رشكة تعبئة الوقود التابعة لل�رشكة يف امل�ستقبل القريب.
ا��س�ت�ط��اع��ت �أي �� �ض��ا يف ال �ف�ت�رة الأخ �ي��رة ت��وف�ير واع �ت�برت ال��روم��ي ك��ل ه ��ذه اخل��دم��ات ج��زءا
اخلدمة ال�رسيعة لل�سيارات ،يف حمطاتها مبناطق من م�رشوع تطوير املحطات لتقدمي خدمات
(الرحاب ،العار�ضية ،الواحة) وذلك �إميانا منها مميزة ،م�ضيفة �أن ال�رشكة تعتزم ا�ستثمار
ب�أهمية تنويع اخلدمات املقدمة للعمالء يف �إطار مواقع �أخرى �ضمن م�رشوع �إن�شاء  19حمطة
نظرة عامة

مت�ت�ل��ك "ال� �ب�ت�رول الوطنية"  43حمطة
وق��ود منت�رشة يف جميع �أن�ح��اء الكويت،
و 4حم �ط��ات م�ت�ن�ق�ل��ة خل��دم��ة امل��واط �ن�ين
واملقيمني ،وتوفر حمطات ال�رشكة البنزين
والديزل لكافة و�سائل النقل ،ويتم توريد
املنتجات عن طريق م�ستودعات �صبحان
والأح �م��دي ،ويف �أع�ق��اب ق��رار خ�صخ�صة
حمطات تعبئة الوقود� ،أ�صبحت  40حمطة

مملوكة ل�رشكة "�أوىل" لت�سويق الوقود،
و 40حمطة �أخرى مملوكة ل�رشكة "�ألفا"
خلدمات الوقود.
و�شهدت حمطات الوقود عمليات حتديث
كبرية منذ افتتاح �أول حمطة يف الكويت
عام  1948مبنطقة غرب الأحمدي .ولكي
تتما�شى م��ع امل�ع��اي�ير ال��دول �ي��ة� ،صممت
املحطات اجلديدة بت�صاميم و�ألوان مميزة
يغلب عليها اللون الأزرق ،وقد مت جتهيز

ع�رصية جديدة ،وذلك ا�ستكما ًال خلطتها.
ال�سالمة والبيئة
و�أك � � ��دت ال���روم���ي �أن اخل���دم���ات ال �ت ��ي يتم
ا�ستحداثها يف املحطات تخ�ضع ال�شرتاطات
ال�صحة وال�سالمة والبيئة املطبقة بال�رشكة،
و�أن ت�صاميم املحطات ت�ستوعب هذا التو�سع
يف جمال اخلدمات املقدمة للجمهور مع �ضمان
ال�سالمة العامة للمن�ش�أة ولروادها.
و�أ�شارت �إىل جهود ال�رشكة يف جمال البيئة ،وكيف
يتم ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية منذ عام 2015
لتوفري طاقة الت�شغيل يف بع�ض حمطات التعبئة
كمحطة ال��رق��ة وحم�ط��ة ال ��زه ��راء ،وه ��ي حاليا
مت�صلة ب�شبكة وزارة الكهرباء وتقوم بت�صدير
وافر طاقتها لل�شبكة ،م�ضيفة �أن ال�رشكة تخطط
لتحويل  10حمطات تعبئة قائمة للعمل بالطاقة
ال�شم�سية خالل عام .2018
بع�ض امل�ح�ط��ات ب ��أل��واح �شم�سية لتوليد
الكهرباء للح�صول على الطاقة الكهربائية
جم ��ان ��ا ،وحت ��وي ��ل ال �ف��ائ ����ض م ��ن ال�ط��اق��ة
الكهربائية �إىل �شبكة وزارة الكهرباء
واملاء.
وتعتزم ال�رشكة �إن�شاء  100حمطة جديدة
يف خمتلف مناطق الكويت لتلبية ال��زي��ادة
ال�سكانية والتو�سع العمراين ،من بينها 19
حمطة قيد الإن�شاء حاليا.
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أمن
وسالمة
من واقع خبرة "البترول الوطنية"

نظام دعم الحياة ()LSS
لدى الشركة خبرة
واسعة في مجال
تطبيق النظام في
األماكن الخالية
من الهواء

تعترب الأماكن املغلقة اخلالية من الهواء واملعب�أة بغاز خامل (� )inert atmosphereأكرث خطورة من الأماكن
املغلقة العادية .فمن املعروف �أن حا�سة ال�شم ال ت�ستطيع �إدراك وجود غازي الأك�سجني �أو النيرتوجني ،لذلك ف�إن
وجود �أجهزة التحذير والإنذار يف هذه الأماكن يعد �ضرورة ق�صوى ،حيث �أن عدم توفر و�سائل التنف�س يف جو خال من
الهواء ي�ؤدي فورا للعجز واالختناق ،كما ميكن �أن ي�ؤدي لعدم القدرة على الهرب ،وبالتايل احتمال التعر�ض للوفاة.
وب�سبب هذه اخلطورة مت و�ضع �شروط قا�سية فيما يخ�ص حماية التنف�س (ا�ستخدام معدات تنف�س معتمدة للإمداد
بالهواء) ،وتوفري احتياطات خا�صة ملنع دخول الأماكن اخلالية من الهواء واملعب�أة بغاز خامل للأفراد غري املدربني،
�أو بدون املعدات املطلوبة.
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الأماكن ال�ضيقة حمفوفة بالكثري من املخاطر

خربة وا�سعة
متتلك "البرتول الوطنية" خربة وا�سعة يف جمال
تطبيق وا�ستخدام نظام دع��م احلياة عند دخول
الأماكن اخلالية من الهواء واملعب�أة بغاز خامل،
وذل��ك �أثناء العمل داخ��ل الأوعية التي يتم �إج��راء
التفاعالت الكيميائية داخلها ( .)reactorsوقد
قامت ال�رشكة م��ؤخ��را بتطوير �أج�ه��زة التنف�س
امل�ع�ت��ادة ،وال�ت��ي ك��ان يتم ا�ستخدامها ل�سنوات
طويلة ،وذل��ك عن طريق اال�ستعانة بنظام جديد
للتنف�س يطلق عليه نظام دع��م احل�ي��اة (LSS -
 ،)Life Support Systemويعد �أكرث تطورا
ويجري تطبيقه بنجاح ،وقد �ساهم يف رفع م�ستوى
�أداء ال�صحة وال�سالمة بال�رشكة ب�صفة عامة.
�أربعة �أنظمة
وفيما يلي ن�ستعر�ض مراحل تطبيق ال�رشكة
نظام دعم احلياة احلديث ( ،)LSSمن خالل
درا� �س��ة بحثية �أع��ده��ا ث�لاث��ة م��ن مهند�سيها
ه��م� :أخ�صائي �صحة �صناعية تامانور رايف،
ومهند�س �صيانة ميكانيكية جاني�شان �شامنوجا
�سوندرام ،ومهند�س �سالمة في�صل الرفاعي.
ساهم النظام الجديد
في رفع المستوى
العام ألداء الصحة
والسالمة بالشركة

يتوجب االلتزام ب�إجراءات الأمن وال�سالمة لتجنب الإ�صابات امل�ؤ�سفة

 لوحة حتكم مزودة ب�صافرات للإنذار. خراطيم مركزية. نظام مراقبة حالة الأوعية عن بعد. �شهادة �سنوية معتمدة من امل�صنع. توفري تدريب �سنوي للم�ستخدمني. -فريق �إنقاذ ،تدريب� ،شهادات معتمدة ،وغريها.

ت�ضمنت خطوات تنفيذ م�رشوع ( )LSSحتديد
منتجي امل �ع��دات اخل��ا��ص��ة ب��امل ���شروع ،وم ��ن ثم
ا�ستعرا�ض موا�صفات امل�ع��دات املقدمة من قبل
امل�صنعني وامل�ت�ع�ه��دي��ن ذوي اخل�ب�رة وتقييمها
وتقدمي العطاءات التجارية قبل �إمت��ام ال�رشاء.
وق��د قامت ال�رشكة ب�رشاء �أربعة �أنظمة جديدة
يف هذا الإطار ،وقامت بتدريب املوظفني وموظفي
معايري عاملية
املقاولني على ا�ستخدامها ،ل�ضمان التطبيق الآمن .ق ��ام ��ت ال ���شرك��ة مب �ق��ارن��ة و� �س��ائ��ل التنف�س
امل�ستخدمة لديها باملعايري العاملية و�أف�ضل
متطلبات رئي�سية
التطبيقات يف ه��ذا امل�ج��ال ،ووج ��دت �أن نقاط
املتطلبات الرئي�سية لدخول الأماكن اخلالية االختالف الأ�سا�سية ميكن تلخي�صها فيما يلي:
من الهواء:
 غياب مفهوم ا�ستخدام نظام دع��م احلياة وجود م�صدران منف�صالن للإمداد بهواء كنظام مكمل لنظام التنف�س.التنف�س.
 اخلوذة املتكاملة اخلا�صة واملزودة ب�ضوابط خط �إمداد بالهواء ي�ستخدم عند الهروب يف مرور الهواء غري متاحة.حاالت الطوارئ (.)EEL
 جهاز التنف�س املزود بخط �إمداد الهواء هو �أ�سطوانة هواء لال�ستخدام �أثناء الهرب .ال�شائع اال�ستخدام بدال من نظام دعم احلياة. خ��وذة متكاملة ،وه��ي خ��وذة خا�صة بها  -يف حالة الهروب ال يوجد خط �إمداد بالهواء.منظم �أويل ملرور الهواء يتم ا�ستخدامه ( - in-عدم كفاءة نظام االت�صاالت.
 )use air regulatorsومنظم �آخر احتياطي  -ل��وح��ة التحكم وخ��راط �ي��م التنف�س ونظم
( )back-up air regulatorوك��ل منهما الإنذار ال تتوافق مع متطلبات .API 2217A
يعمل مبعزل عن الآخر.
تم تدريب الموظفين
 �أج�ه��زة ات�صال �صاحلة للعمل بالأماكناخلطرة ،وميكنها �إجراء االت�صاالت الفورية
وموظفي المقاولين
بني املتواجدين داخ��ل الأم��اك��ن اخلالية من
على االستخدام لضمان
الهواء ،وبني كل من امل�رشفني وم�شغل لوحة
التطبيق اآلمن
التحكم.
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طبيعة عمل امل�صايف النفطية تتطلب العناية بجوانب الأمن وال�سالمة

 نظام التنف�س امل�ستخدم من قبل املقاولنيي �ت �ك��ون م ��ن �أج� � ��زاء مت ت�صنيعها ب��وا��س�ط��ة
م�صنعني خمتلفني.
 ال يوجد نظام ملراقبة حالة الوعاء. ال يوجد تدريب �سنوي خا�ص بدخول الأماكناخلالية من الهواء� ،أو �إعادة ت�أهيل للموظفني يف
هذا املجال.
املقاول املتخ�ص�ص
ارت�أت ال�رشكة ان اختيار املقاول املتخ�ص�ص
لت�شغيل النظام يلعب دور ًا ا�سا�سي ًا يف �ضمان
الوفاء مبتطلبات ال�صحة وال�سالمة والبيئة
اخلا�صة بالدخول للأماكن املغلقة اخلالية من
الهواء .وتبعا لـ  API 2217Aف�إن التعامل
مع العامل احلفاز يتطلب الدخول للأماكن
اخلالية من ال�ه��واء ،ويجب �أن يتم ذل��ك عن
طريق املقاولني املتخ�ص�صني واملوظفني ذوي
اخل�برة مع وج��ود ف��رق الإن�ق��اذ التي متتلك
الإمكانات والأجهزة .ومن املتوقع �أن توفر
خربة املقاول املتخ�ص�ص ما يلي:
جرت مقارنة وسائل
التنفس المستخدمة
بالمعايير العالمية
وبأفضل التطبيقات
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وت ��أخ��ر الت�شغيل ،وزي ��ادة التكلفة لتوفري
املعدات وت�أهيل املوظفني.
 .2املقاومة ال�شديدة من قبل املقاول امل�سئول
ع��ن التعامل م��ع ال�ع��ام��ل احل�ف��از وال��دخ��ول
ل�ل�أم��اك��ن اخل��ال �ي��ة م��ن ال� �ه ��واء ،ح�ي��ث دار
اجلدل حول تكلفة النظام باملقارنة ب�أهميته،
ف�ضال عن �صعوبة العمل مع ارتداء اخلوذة
املتكاملة اخلا�صة بهذا النظام.

 �إدارة ف�ترات التوقف ()turnaroundsب�سهولة وبدون ت�أخري.
 التوافق مع متطلبات ال�صحة وال�سالمةوالبيئة كجزء مكمل للدخول �إىل الأم��اك��ن
اخلالية من الهواء.
 التوافق مع القوانني والت�رشيعات.�إن ن �ظ��ام دع ��م احل �ي��اة ( )LSSه��و نظام
للتنف�س مكون من عدة �أجزاء .ويوجد عامليا
�آل �ي �ت��ان معتمدتان للح�صول ع�ل��ى �شهادة
ح�سم اجلدل
دولية خا�صة بهذا النظام ،واح��دة �أمريكية وق ��د مت ال�ن�ظ��ر جل�م�ي��ع ن �ق��اط اجل� ��دل بعني
والأخرى �أوروبية.
االعتبار ومت اتخاذ اخلطوات التالية:
 .1مت ت��رت�ي��ب ع��ر���ض تو�ضيحي ل�ن�ظ��ام دع��م
حتديات النظام
واجه تنفيذ هذا النظام العديد من التحديات احلياة من قبل العديد من ال�رشكات امل�صنعة
مبا فيهم  .Edelhoff, IHC HYtechوقد
يف خمتلف مراحل التطبيق:
املرحلة االب�ت��دائ�ي��ة :يف املرحلة الأوىل متت �أثمرت هذه العرو�ض عن فهم دقيق لنظام دعم
م��واج�ه��ة حت��دي��ات تغيري الثقافة ال�سائدة احلياة ( )LSSوطريقة ت�شغيله و�صيانته �إلخ.
واخل��ا��ص��ة ب��ال��دخ��ول ل�ل�أم��اك��ن اخل��ال�ي��ة من كما �ساعدت هذه العرو�ض التو�ضيحية �أي�ضا
ال �ه ��واء وامل �ع �ب ��أة ب �غ��از خ��ام��ل ،ح�ي��ث متت على حتديد املوا�صفات املطلوبة واملنا�سبة لنا.
 .2ق��ام امل �ق��اول��ون املعنيون بالتعامل مع
مواجهة:
 .1مقاومة التغيري والت�سا�ؤل امل�ستمر عن
الحاجة للتعامل مع
جدوى ا�ستخدام هذا النظام ،حيث تركزت
ن �ق��اط اجل� ��دل ح� ��ول :ه ��ذا ال �ن �ظ��ام مل يكن
العامل الحفاز تتطلب
م�ستخدما لع�رشات ال�سنني فلماذا التغيري
الدخول لألماكن
الآن؟ ا�ستخدام هذا النظام ميكن �أن يت�سبب
الخالية من الهواء
يف �إط��ال��ة ف�ترات التوقف ()shutdowns

حتر�ص ال�رشكة على توفري املعدات والأجهزة الالزمة ل�ضمان �سالمة موظفيها

العامل احلفاز ب��إج��راء عرو�ض تو�ضيحية
مثل ال�رشكات التالية:
•

M/s Anabeeb

•

M/s Risal

يوجد آليتان معتمدتان
أمريكية وأوروبية
للحصول على شهادة
دولية خاصة بالنظام

�أث�م��رت العرو�ض التو�ضيحية التي قدمها
امل �ق��اول��ون املتخ�ص�صون اق�ت�ن��اع اجلميع
عملية التدقيق
ب�أن نظام دعم احلياة ( )LSSهو يف الواقع
مرحلة تطبيق نظام دع��م احل�ي��اة (:)LSS
تطبيق معرتف به عامليا ،و�أن تنفيذه يتطلب
مع تعدد �آليات ال�سالمة املرتبطة بنظام دعم
املثابرة والعناية.
احل �ي��اة (� )LSSأ�صبحت عملية التدقيق
املوا�صفات املطلوبة
للت�أكد من الت�شغيل الآمن �أمر غاية يف التعقيد.
مرحلة �رشاء نظام دعم احلياة ( :)LSSمتثلت فقد متت مواجهة �صعوبات يف فهم طريقة
حت��دي��ات ه ��ذه امل��رح�ل��ة يف م ��دى �إدراك وفهم الت�شغيل .وتطلب اال�ستيعاب الكامل لعملية
املوردين املحليني لكثري من املوا�صفات املطلوبة
الت�شغيل املعقدة مع حتقيق الظروف الآمنة
لهذا النظام ،مثل ر�صد حالة الوعاء عن بعد،
للت�شغيل جهدا كبريا ،وكان البد من توافر
خ��ط �إم� ��داد ب��ال �ه��واء �أث �ن��اء ال �ه ��روب ،وج��ود
ثالثة �رشوط رئي�سية على موظفي ال�سالمة
�شهادة معتمدة �أمريكية �أو �أوربية (NIOSH/
التحقق منها:
 .)CEف�أثناء طرح املناق�صة مل ي�ستطع كثري
من امل��وردي��ن تفهم متطلبات ال�رشكة بطريقة  .1ي �ج��ب ت ��وف ��ر ع� ��دد ك� ��اف م ��ن امل��وظ �ف�ين
جيدة ،وكانوا يعر�ضون بع�ض املقرتحات التي لت�شغيل النظام.
ال تتنا�سب مع متطلباتنا .يف النهاية مت النجاح  .2توفر هواء التنف�س بكميات كافية.
يف ��شراء �أرب �ع��ة �أنظمة معتمدة لدعم احلياة  .3جميع املعدات يف حالة جيدة.
( )LSSتتوافق موا�صفاتها مع املوا�صفات على الرغم من �أن هذه ال�رشوط الثالثة تبدو
العاملية وم��ع متطلبات "البرتول الوطنية" ،ب�سيطة� ،إال ان االلتزام بها بدرجة مقبولة
ب ��الإ� �ض ��اف ��ة �إىل ت ��دري ��ب امل ��وظ �ف�ي�ن امل �ت��وق��ع اتخذ وقتا طويال ،وات�ضح ذل��ك عند القيام
ا�ستخدامهم لهذا النظام.
ب�أول عملية تدقيق على املعدات.

التحقق من ال�شروط
عند حماولة التحقق من ال�رشط الأول ،برزت
م�شكلة حتديد امل�س�ؤوليات التي تقع على
عاتق كل موظف من املوظفني امل�رصح لهم
بدخول الأماكن اخلالية من الهواء ،واملهام
املطلوبة من كل موظف.
ال�رشط الثاين جانبان يجب التحقق منهما،
الأول التحقق من �أن جميع امل�ع��دات تعمل
ب�شكل جيد لتوفري الهواء الكايف للمتواجدين
داخل الأماكن اخلالية من الهواء .وي�شمل ذلك
ا�سطوانات الهواء ،ولوحة توزيع الهواء،
واخل ��وذات التي تنقل الهواء �إليهم وتوفر
لهم احلماية من اجلو اخلانق .والثاين �أثناء
الت�شغيل ،قد تتعر�ض اخلوذة للتلف �أو رمبا
مل يتم تو�صيل اخلراطيم ب�شكل �صحيح .كل
هذه العوامل ،والعديد غريها ميكن �أن تزيد
من احتماالت تلف بع�ض املعدات ،مما ي�ؤدي
�إىل انقطاع ه ��واء التنف�س ع��ن املتواجدين
داخل هذه الأماكن.
ويعتمد ال�رشط الأخري اعتمادا كبريا على تطبيق
�سيا�سة جيدة عند �رشاء املعدات ،فيجب على كل
من ال�رشكة وال�رشكة امل�ص ِنّعة حتديد ما يلزم من
الفح�ص واملتطلبات الالزمة للت�أكد من ت�صميم
امل �ع��دات ،يتوافق م��ع ظ��روف العمل امل�ح��ددة،
والتي �سيتم فيها ا�ستخدام نظام .LSS
25

تطوير
تطوير في عمل المصافي

املتابعة الرقمية
(Digital

م�شروع املتابعة الرقمية ل��ق��راءات معدات وح��دات الت�صنيع
 )Operator Roundsهو �أحد امل�شاريع الهامة للم�صايف ،واملقدمة من قبل
دائرة تقنية املعلومات بالتعاون مع دائرة العمليات  -ميناء عبداهلل ،فهو ينقلها
�إىل م�ستوى امل�صايف الذكية واملتطورة ،فعرب تطبيق هذا امل�شروع يتم �أخذ جميع
القراءات من وحدات امل�صفاة ب�شكل رقمي ،والتخل�ص من ا�ستخدام الطرق
التقليدية والأوراق ب�شكل كلي ،الأمر الذي يخلق بيانات مفيدة لكل وحدة
ت�ستخدم م�ستقبال لتحليل و�إعداد التقارير لأ�صحاب القرارات من الإدارة.

مشروع فريد من نوعه
ينقل المصافي إلى
مستوى المصافي
الذكية المتطورة

بداية الرحلة
بد�أت رحلة م�رشوع "املتابعة الرقمية لقراءات
م �ع��دات وح� ��دات الت�صنيع" يف  2015حيث
طرحت الفكرة لأول مرة بعد جتاوز الكثري من
العقبات ،وكانت البداية الفعلية للم�رشوع يف
م�صفاة ميناء عبداهلل يف  27مار�س  2017حني
قام امل�شغلون ب�أخذ قراءات جولة كاملة ب�شكل
رقمي لأول مرة.
ويعد هذا امل�رشوع فريدا من نوعه يف م�صايف
املنطقة ،حيث مت بنا�ؤه ب�شكل مبا�رش يف "البرتول
الوطنية" على النظم القائمة لت�شغيل وحدات
26
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م�صفاة ميناء عبداهلل ،وقد ح�صلت ال�رشكة عنه
على جائزة �أف�ضل تطبيق تكنولوجي عربي
( )Arab Technology Awardم��ن جملة
"عرب كمبيوتر نيوز" (Arab Computer
.)News
كما مت عر�ض امل�رشوع كورقة عمل يف م�ؤمتر
"�ساب الدويل للنفط والغاز" الذي �أقيم يف دولة
ال�برت �غ��ال يف م��اي��و  2017وح ��اذ وق�ت�ه��ا على
�إعجاب احل�ضور و�شهدت م�شاركة "البرتول
الوطنية" العديد من النقا�شات بخ�صو�ص هذا
التطبيق اجلديد.

�إجناز وجهد
ول�ن�ج��اح ه ��ذا امل ���شروع ك ��ان الب ��د م��ن ت�ع��اون
دائرتني يف ال�رشكة هما دائرة تقنية املعلومات
ودائ ��رة عمليات م�صفاة ميناء ع �ب��داهلل ،وقد
� �ش �ه��دت م��رح �ل��ة ال�ت�ط�ب�ي��ق ج �ه��دا ك �ب�يرا من
ال��دائ��رت�ين ،وم ��ع اك�ت�م��ال التطبيق احتفلت
ال��دائ��رت��ان بنجاح امل���شروع يف م�رسح املبنى
الإداري مل�صفاة ميناء عبداهلل.
وبهذه املنا�سبة قدم مدير دائرة تقنية املعلومات
عبدالعزيز الدعيج ال�شكر لدائرة العمليات على
التعاون االيجابي الذي �ساعد يف جناح تطبيق

الفريق القائم على تنفيذ امل�رشوع

امل���شروع ،معتربا �أن�ه��م ��شرك��اء يف جن��اح هذه
اخل �ط��وة الرقمية ال�ت��ي تعد �إح ��دى خطوات
ال�رشكة نحو م�رشوع امل�صفاة الذكية.

�إيجابيات وفوائد
من جانبها ،قالت النوح �إن امل���شروع يتمتع
بالعديد من االنعكا�سات الإيجابية على الأداء
داخل امل�صايف ،حيث يتم �أخذ قراءات وحدات
امل�صفاة ب�شكل رقمي ،وحتويلها �إىل بيانات
ملمو�سة وخم �ط �ط��ات حتليلية ي�ت��م عر�ضها
للإدارة من �أجل املراقبة الدقيقة لأداء امل�صفاة،
وم��ن ث��م تخزينها كبيانات تفيد م�ستقبال يف
اتخاذ القرارات ،ما يعني توفري للنفقات وكذلك
توفري للجهد والوقت.
و�أ�ضافت �أن امل�رشوع ي�ساعد �أي�ضا يف عملية
ال�صيانة الوقائية مل�ع��دات وح ��دات امل�صايف،
حيث ي�ساهم يف توفري ت�صور وا�ضح عن عمل
ك��ل امل �ع��دات وم ��دى فعاليتها واالخ �ت�ل�اف يف
�أدائها تاريخيا ،مما ي�ساهم يف تقليل التكاليف
املر�صودة لل�صيانة.

ر�ضا امل�ستخدمني
من جانبه �أكد مدير دائ��رة العمليات مب�صفاة
ميناء عبد اهلل �صالح اخلياط على �أهمية ر�ضا
م�ستخدمي النظام من م�شغلي احلقول م�شددا
على الرغبة احلقيقية للدائرة للو�صول اىل هدف
امل�صفاة الذكية ،ومثمنا جهد فريق التطبيقات
امل�ؤ�س�سية يف دائ ��رة تقنية املعلومات بقيادة
رئي�س الفريق نبيل حيدر ،وال��ذي تعاون مع
جميع فرق العمليات من �أجل تطبيق امل�رشوع.
و�شهد احلفل عر�ضا ح��ول تفا�صيل و�أه��داف
امل�رشوع قدمته رئي�س م�شاريع �أن��وار النوح،
ويف اخلتام مت تكرمي ر�ؤ�ساء الفرق واملهند�سني
امل���ش��ارك�ين يف تطبيق امل ���شروع م��ن خمتلف
�أمن و�سالمة
ال��دوائ��ر ،نظري �أدائ �ه��م املتميز خ�لال مرحلة وع��ن الأث��ر الإيجابي لتطبيق ه��ذا امل�رشوع،
التطبيق ،وعلى جهدهم الذي كلل بالنجاح.
ومدى توافقه مع ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة
والبيئة ،قالت النوح �إن ا�ستخدام وتطبيق
م�رشوع "املتابعة الرقمية ل�ق��راءات معدات
كانت البداية في
وح��دات الت�صنيع" يغني عن ا�ستخدام �أكرث
مصفاة ميناء عبداهلل
من مليون ورق��ة مطبوعة خ�لال � 3سنوات،
حين تم أخذ القراءات
مما ي�ساعد يف تقليل �آث��ار الكربون ال�ضارة،
رقميا ألول مرة
وامل�ساهمة يف احلفاظ على البيئة.

و�أو� �ض �ح��ت ال �ن��وح خ�ل�ال ال�ل�ق��اء �أن ك��ل الأج �ه��زة
امل�ستخدمة يف امل�رشوع متوافقة مع ا�شرتاطات الأمن
وال�سالمة العاملية ،كونها خم�ص�صة لال�ستخدام
يف الأم��اك��ن اخل�ط��رة واحل��رج��ة ،م ��ؤك��دة �أن �شبكة
الأجهزة اللوحية امل�ستخدمة لإدارة البيانات الرقمية
لوحدات الت�صنيع داخل امل�صايف ،هي �شبكة WiFi
داخلية معزولة ع��ن ال�شبكات التجارية اخلا�صة
العاملة بالكويت ،وه��و م��ا ي�ضمن �أم��ن املعلومات
والقراءات اخلا�صة بالوحدات ،منوهة بخربة دائرة
تقنية املعلومات بال�رشكة يف جمال �أمن ال�شبكات.
م�صفاة الأحمدي
وب��دوره ،قال رئي�س فريق التطبيقات امل�ؤ�س�سية
نبيل حيدر �أن الفريق ي�ستعد لتطبيق امل�رشوع ذاته
على وحدات الت�صنيع يف م�صفاة ميناء الأحمدي،
كا�شفا �أن امل�رشوع حاليا يف مرحلة �إعداد املناق�صة.
وت��وق��ع ح�ي��در �أن ت��زي��د م��دة تطبيق امل ���شروع يف
م�صفاة ميناء الأحمدي عن مدة تطبيقه يف م�صفاة
ميناء ع�ب��داهلل ،وذل��ك نظرا لكرب حجم امل�صفاة،
وكرثة عدد الوحدات بها.
من فوائد المشروع
وانعكاساته اإليجابية
توفير النفقات
والجهد والوقت
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فعاليات
دشنت نشاطها "الوقود البيئي"

الجمعية الكويتية إلدارة املشاريع
اجلمعية الكويتية لإدارة امل�شاريع من اجلمعيات اجلديدة التي مت �إ�شهارها
يف �أكتوبر عام  ،2017بعد متابعة خطوات الإ�شهار وا�ستيفاء متطلبات وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل ،وذلك ي�ستدعي �شرح دوافع ت�أ�سي�سها ،والأهداف
التي قامت من �أجلها ،ونطاق عملها و�شرح طريقة عملها وبراجمها املقرتحة
لإدارة امل�شاريع بطريقة ناجحة.
يف هذا ال�صدد ،اختارت اجلمعية الكويتية لإدارة امل�شاريع� ،أن تكون باكورة
فعالياتها بعد الإ�شهار ،حما�ضرة حول �أهمية م�شروع الوقود البيئي ،كم�شروع
عمالق على م�ستوى دولة الكويت.
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الجاسم :الوقود البيئي ..

أهمية استراتيجية
وتطبيقات مثلى
ودروس مستفادة

يعد م�رشوع الوقود البيئي من امل�شاريع ال�ضخمة ذات الأهمية اال�سرتاتيجية

م�شروع ا�سرتاتيجي
القى املحا�رضة رئي�س فريق �إدارة م�رشوع
الوقود البيئي ،رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية
وائل اجلا�سم ،والذي تطرق بتو�سع �إىل �أهمية
ه ��ذا امل ���ش�روع اال��س�ترات�ي�ج��ي ع�ل��ى م�ستوى
القطاع النفطي.
وو�ضع اجلا�سم احل�ضور من العاملني يف �إدارة
امل�شاريع ال�ضخمة على م�ستوى دولة الكويت
بكافة القطاعات يف �صورة التطبيقات املثلى يف
م�رشوع الوقود البيئي ،والدرو�س امل�ستفادة.
وت �ن��اول �أي���ض��ا م��راح��ل الإجن���از ال�ت��ي قطعها
امل�رشوع ك�أحد امل�شاريع العمالقة على م�ستوى
دولة الكويت وال�صعوبات التي مت جتاوزها يف
مراحل الإجناز املختلفة.
ت�أ�سي�س اجلمعية
وك��ان نائب الرئي�س للربامج و�أم�ين ال�رس د.
عسكر :وجود 1.5

مليون وظيفة في
مجال إدارة المشاريع
حول العالم سنوي ًا

حممد ع�سكر قد افتتح الفعالية بنبذة حول • ما هي نتيجة م�شاريعكم �أم �أنها عمليات روتينية؟
ت�أ�سي�س اجلمعية التي مت �إ�شهارها قبل عدة
ما هو امل�شروع؟
�أ��ش�ه��ر ،وال��دواف��ع ال�ت��ي دع��ت �إىل �إن�شائها،
وتطرق �إىل ر�سالة اجلمعية ور�ؤيتها ،والقيم ورد ًا على ه��ذا ال�س�ؤال االفرتا�ضي ما هو
ال�ت��ي تتبعها و��ش�روط الع�ضوية ومنافعها امل ���شروع؟ �أ� �ش��ار د .حممد ع�سكر� ،إىل ان
امل���شروع ه��و ع�ب��ارة ع��ن ن�شاط غ�ير مكرر،
للأع�ضاء ،و�أهدافها املتمثلة بزيادة ن�رش الوعي
ل��ه ه��دف ون�ت��ائ��ج حم ��ددة (منتج �أو خدمة
املهني ب�أهمية �إدارة امل�شاريع .ونوه الع�سكر
�أو نتيجة) ،وميزانية حمددة وفرتة زمنية
�إىل الظروف والدوافع التي ا�ستدعت ت�أ�سي�س
حمدودة لإجنازه.
اجلمعية ون �ط��اق عملها وال�ف��ري��ق التنفيذي
و�أ��ض��اف �أن��ه بناء على �إح�صائية ل�ـ PMI
ال ��ذي ت ��وىل ه ��ذه امل �ه �م��ة ،وامل ��راح ��ل ال �ت��ي مت
ي��وج��د 1.5مليون وظيفة يف جم��ال �إدارة
�إجنازها للو�صول �إىل مرحلة �إ�شهار اجلمعية ،امل�شاريع �سنويا يف حول العامل ،لينتقل �إىل
و�رشح با�ستفا�ضة اخلطط والربامج املقرتحة الت�سا�ؤل الأه��م وهو هل م�ؤ�س�ساتنا العامة
للنهو�ض ب ��إدارة امل�شاريع على م�ستوى دولة واخلا�صة ق��ادرة على تنفيذ امل�شاريع� ،أو
الكويت.
متابعة املقاول املنفذ بكفاءة؟
وطرح على احل�ضور عدد ًا من الت�سا�ؤالت:
نقا�شات بناءة
• ه��ل يتم �إجن ��از امل�شاريع يف الكويت بن�سبة
ثم �رسد للح�ضور ،بطريقة الع�صف الذهني،
ع��دد ًا من النقاط التي دارت حولها نقا�شات
ترسيخ المبادئ
بناءة وعميقة ،وتركزت حماور النقا�ش حول:
• ما هي �أعظم الإجنازات الب�رشية؟
المهنية العالمية
• م��ا ه��ي �أك �ب�ر و�أف �� �ض��ل خ �ط��وة ق��ام��ت بها
وجهودنا إلشهار
م�ؤ�س�ساتكم؟
ِّ
الجمعية كللت بالنجاح
• ما هي �أهم �إجنازاتكم على امل�ستوى الفردي؟
29

الإن�شاءات هي �إحدى القطاعات التي ي�شملها اخت�صا�ص اجلمعية

جناح ت�ضاهي الدول املتقدمة يف العامل؟
• ه��ل ه�ن��اك نق�ص يف ال��وع��ي مبفاهيم �إدارة
امل�شاريع املعتمدة؟
• هل نظامنا التعليمي من (م��دار���س ،معاهد،
جامعات) يدر�س �إدارة امل�شاريع؟
و�أ�شار �إىل �أن �أك�ثر دول العامل فيها جمعيات
حملية �أو متثيل جلمعية دولية لإدارة امل�شاريع،
لذلك كانت هناك جهود حثيثة لإ�شهار جمعية
تعنى ب � ��إدارة امل�شاريع يف ال�ك��وي��ت ،لرت�سيخ
مبادئ املهنية العاملية يف هذا املجال ،وقد تكللت
اجلهود التي قمنا بها للو�صول �إىل هذه الغاية
بالنجاح.

ع�سكر �أن هذه الدوافع كثرية ومتعددة ،ومنها:
• زي � ��ادة ال ��وع ��ي ب ��أه �م �ي��ة �إدارة امل���ش��اري��ع
وممار�ساتها املهنية يف القطاع العام واخلا�ص
وم�شاريع الأفراد.
• �إق��ام��ة امل�ن�ت��دي��ات وامل�ل�ت�ق�ي��ات وامل ��ؤمت ��رات
املخت�صة ب�إدارة امل�شاريع.
• تقدمي الدعم واخل�برة ملختلف اجلهات مبا
يتعلق ب�إدارة امل�شاريع.
• ت��وف�ير ف��ر���ص ال �ت��دري��ب ال�ل�ازم ��ة لإدارة
امل�شاريع.
• دعم البحث العلمي وعمل درا�سات ب�أ�سباب
جناح �أو ف�شل امل�شاريع يف الدولة.
• ت�أ�سي�س قواعد بيانات و�إح�صاءات حول �أداء
امل�شاريع.

ت�أ�سي�س اجلمعية و�إ�شهارها

م�ت�ط�ل�ب��ات وزارة ال �� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل.
• مت الإ�شهار ر�سميا يف �أكتوبر .2017
• مت الإعالن عنها ر�سميا يف جريدة الكويت
اليوم.

دوافع الإن�شاء
وحول الدوافع لإن�شاء وا�شهار اجلمعية ّبي

اجلمعية العمومية الت�أ�سي�سية:
• تاريخ االنعقاد :دي�سمرب  2016يف الأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط.
• انتخاب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
الت�أ�سي�سي.
• م�ت��اب�ع��ة خ �ط��وات الإ� �ش �ه��ار وا�ستيفاء
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الع�ضوية
منافع الع�ضوية:

• ت�شكيل فرق خربة تخ�ص�صية ت�ساعد اجلهات
املعنية يف اتخاذ القرارات.
• متثيل جمعيات النفع العام الدولية املميزة.
• تنظيم امل���س��اب�ق��ات املحلية لإب� ��راز من��اذج
امل�شاريع املميزة.
• امل�ساهمة يف تطوير املناهج التعليمية.
نطاق العمل
ي�شمل نطاق عمل اجلمعية امل�شاريع بكافة �أحجامها
ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية ،وتتبنى خمتلف
التخ�ص�صات ،كالهند�سة والإن���ش��اءات وت�صميم
امل�ن�ت�ج��ات واخل ��دم ��ات وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
وت�ط��وي��ر ال�برجم�ي��ات والإدارة وري���ادة الأع�م��ال
وتطوير الأداء واجلودة واملزيد من التخ�ص�صات.
•

�أولوية للم�شاركة يف برامج اجلمعية مع

ر�سوم خا�صة.
•

ف��ر��ص��ة ل�ت�ط��وي��ر دائ � ��رة ال �ت �ع��ارف مع

متخ�ص�صني يف جماالت متنوعة.
• التعرف على امل�رشوعات وموا�ضيع �إدارة
امل�شاريع املت�صلة ببيئة العمل يف الكويت.

تنمية
بشرية

إيجابياتها كثيرة

بيئة العمل السعيدة
يف عام  ،2012اتخذت ال�شركة التي يعمل بها جون دي كونينغ خطوة
مده�شة� ،إذ قررت �أن تكون �أولويتها الأوىل �سعادة موظفيها ،وكانت
"�إن�سينرتو" لتكنولوجيا املعلومات ،التي يعمل بها دي كونينغ
وتتخذ من مدينة �أوترخت الهولندية مقر ًا ،تعمل ذات يوم كمزود
تقليدي خلدمات الإنرتنت ،بت�سل�سل �إداري من املوظفني وامل�س�ؤولني،
لكن بعد تراجع ال�سوق بني عامي  2002و� ،2005أعادت الإدارة
بناء نف�سها متهيد ًا لأن تكون ال�شركة �أكرث متعة� ،أي �أن تكون مكاناً
يرغب �أن يعمل فيه املوهوبون والطموحون من املهنيني ال�شباب.

شركة قررت أن

تكون "ممتعة"

يتشارك فيها جميع
العاملين المعلومات
المتعلقة بالعمل
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تعمل ال�رشكة على حتقيق الر�ضا واال�ستقرار الوظيفي جلميع منت�سبيها

ه�ن��اك م��ؤ��شر واح ��د على الأداء وه��و �سعادة
املوظف" .وبذلك ارتفع عدد املوظفني من 40
عام � 2008إىل �أكرث من  300يف �أربعة بلدان
يف الوقت احلايل.
وت �ت �ب �ن ��ى � �ش�رك� ��ات �أخ� � � ��رى ن �ف ����س م �ف �ه��وم
"�إن�سينرتو" لتحقيق الر�ضا ب�ين املوظفني،
وت�ستعني مبجموعة م��ن امل�ست�شارين الذين
يعملون على �إ�شاعة ال�سعادة يف مكان العمل،
فيما ت�شري الأبحاث �إىل �أن الوجوه الب�شو�شة
يف مكان العمل ت�ؤثر بالإيجاب على نتائج العمل
يف نهاية املطاف.

�أن �أف�ضل ال���شرك��ات م��ن حيث بيئة العمل
كانت �أف�ضل من حيث النتائج مقارنة ببقية
ال�رشكات.
وي �ق��ول دي نيفيه �إن ه ��ذا ال�ب�ح��ث م�ه��م ج��د ًا
لأن��ه يظهر �أن التكلفة املتوقعة لتعزيز �شعور
العاملني بال�سعادة مرتبطة بالإنتاجية وحت�سني
الأداء.
وتتبعت درا�سة بريطانية �أجريت عام 2016
�آالف الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن �سجلوا �شعورهم
بال�سعادة يف �أوق� ��ات خمتلفة م��ن ال�ي��وم على
تطبيق للهاتف النقال به  39م�ستوى لل�سعادة
طبق ًا لأن�شطة معينة يقوم بها ال�شخ�ص خالل
اليوم ،ومن بني امل�ستويات الـ  ،39جاء ترتيب
ال�ع�م��ل م��دف��وع الأج� ��ر يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة من
الأ�سفل ،مبا�رشة قبل "النوم يف الفرا�ش ب�سبب
املر�ض".

خاليا م�ستقلة!
الآن� ،أ�صبح الكل �سوا�سية ويت�شاركون يف كل
املعلومات املتعلقة بالعمل ،وب��د ًال من الهيكلية
الهرمية املعتادة ،ميار�س املوظفون عملهم يف
"خاليا" م�ستقلة� ،أي جمموعات تتكون كل
منها من � 60شخ�ص ًا �أو �أقل .وف�ض ًال عن القيام
بالعمل املكلفني ب��ه ،فهم ي�شاركون �أي�ض ًا يف
قرارات ال�رشكة العامة �إىل درجة �أنهم يحددون
رواتبهم ،وب��دال من �أن تفر�ض الإدارة العليا
زي��ادة يف الأج ��ور ،تقرر كل خلية �أو فريق ما
�إذا كانت تقبل بالك�شف عن رواتبها للآخرين،
ويف حال حدوث ذلك ،يتخذ �أفراد الفريق قرار ًا
فوائد مو�ضوعية
جماعي ًا باملبلغ ال��ذي يجب �أن يتقا�ضوه ،بناء
على معرفة كل واح��د منهم بال�صورة املالية ي�شري جان �إميانويل دي نيفيه� ،أ�ستاذ يف كلية
�سعيد لإدارة الأعمال بجامعة �أك�سفورد� ،إىل
ال�شاملة لل�رشكة.
درا�سة �أجريت ع��ام  2014وخل�صت �إىل �أن
م�ؤ�شر �سعادة املوظف
بال�سعادة
إح�سا�سهم
�
و
العاملني
معنويات
رفع
عدم وجود هدف
يقول دي كونينغ ،املدير الإداري لتكنولوجيا
بني
ترتاوح
بن�سبة
إنتاجيتهم
�
زيادة
إىل
�
ؤدي
�
ي
ً
�إذا ما الذي يجعل املوظفني ي�شعرون بعدم ال�سعادة؟
الت�سويق ب�رشكة �إن�سينرتو" :قررنا �أن يكون
 7يف املئة و 12يف املئة.
ويف درا��س��ة منف�صلة� ،أخ��ذ باحثون القائمة
دراسات تشير إلى
بعد أن أصبح الهدف
ال�سنوية التي تعلن عنها جملة "فورت�شن"
أن الوجوه البشوشة
سعادة الموظف ارتفع
لأف �� �ض��ل ال ���شرك��ات م��ن ح�ي��ث بيئة العمل،
في مكان العمل تؤثر
عدد الموظفين من 40
وعقدوا مقارنة بينها وبني �أداء نظرياتها من
ال�رشكات يف �سوق الأ�سهم .ووجد الباحثون
باإليجاب على نتائجه
إلى أكثر من 300
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�سعادة املوظف ت�سهم يف تعزيز �إنتاجيته وبالتايل حتقيق النجاح للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها

يتبني م��ن خ�لال اال�ستماع �إىل م��ن يفكرون بتغيري وي�ضيف�" :أنت تعمل بجد واجتهاد ،وتتلقى
مهنتهم �أو مكان عملهم ،وكذلك من خالل االطالع على �أجر ًا ال ب�أ�س به ،لكن فكرة الوظيفة التي متكنك
درا�سات �أخ��رى� ،أن ال�سبب هو عدم وجود هدف من م��ن العي�ش ت�تراج��ع ،نق�ضي وق�ت��ا ط��وي�لا يف
العمل وافتقاد العمل �إىل معنى �أو �أهمية للموظف.
العمل ،لذا دعونا ن�ستمتع بوقتنا �أثناء العمل
�أنفق �أكرث من  100من املوظفني امل�ستائني  2000ونرتك �أثر ًا".
جنيه ا�سرتليني ( 2570دوالر) لكل واح��د منهم
رواد الإيجابية
لاللتحاق بدورة تدريبية ت�ستمر � 12أ�سبوع ًا تقدمها
�رشكة "ا�سكيب ذا �سيتي" اال�ست�شارية والتي لها يرى دي نيفيه �أن الرواتب ت�أتي يف مرتبة متدنية كثريا
مقرات يف كل من لندن ون�ي��وي��ورك .ويقول م�ؤ�س�س يف �سبل حتقيق ال�سعادة مقارنة ب�أ�شياء تتعلق بالتوازن
ال ���شرك��ة ،دوم�ي�ن�ي��ك ج��اك �م��ان" :ال � ��دورات م�صممة ب�ين العمل واحل �ي��اة ،وت��أي�ي��د ال��زم�لاء ،وال��ر�أ��س�م��ال
مل�ساعدة الأ�شخا�ص الذين �أخفقوا يف العمل� ،أو الذين االجتماعي ،والتنوع يف العمل والتعلم من املمار�سة
وال�شعور باال�ستقاللية.
ي�سعون لبدء م�رشوعات جديدة".
ويف ال�ع��ادة ت�تراوح �أع�م��ار امل�شاركني بني  27وترك بيم دي موري وجو�ست مينار ،م�ؤ�س�سا �رشكة
و 35عام ًا ،وغالبيتهم من الإناث وموظفني يف "كوربوريت ريبيلز" الهولندية لال�ست�شارات ،العمل
�رشكات يطغى عليهم �شعور ب�أنهم يفتقدون يف ال���شرك��ات ال�ك�ب�يرة ،وق ��ررا ال�سفر ح��ول ال�ع��امل،
ال�غ��اي��ة وال �ه��دف مم��ا ي�ق��وم��ون ب��ه ،كما يقول وجمع �أفكار رواد الأعمال عن كيفية خلق �أماكن عمل
جاكمان .وقد التحق الكثري منهم بال�رشكات ت�شيع فيها ال�سعادة.
الكبرية من خالل برامج توظيف اخلريجني ،ويقول دي موري لعمالئه �إن مفتاح ال�سعادة "يت�ضمن
االن �ت �ق��ال م��ن التفكري يف حتقيق ال��رب��ح �إىل حتقيق
الهدف ،ومن الت�سل�سل الإداري �إىل �شبكة مكونة من
رفع معنويات العاملين
ف��رق عمل ،وم��ن م�س�ؤولني ميلون على املوظفني ما
وإحساسهم بالسعادة
يفعلون� ،إىل م�س�ؤولني يطلبون كيف ميكن �أن يقدموا
يؤدي إلى زيادة
امل�ساعدة لهم ب�صورة مثلى ،ومن القواعد والتعليمات
مستوى إنتاجيتهم
�إىل احلرية ،ومن ال�رسية �إىل ال�شفافية".

�إدارة مفتوحة
ويقرتح ا�ست�شاريو "كوربوريت ريبيلز" طريقة
الإدارة املفتوحة ،بحيث يعرف كل املوظفني يف
ال�رشكة تفا�صيل �أو�ضاعها املالية والعملياتية،
كما يقرتحون العمل على �أ�سا�س النتائج ،حيث
الأولوية واالهتمام بتحقيق نتائج �سليمة بغ�ض
النظر عن عدد �ساعات الدوام.
وت��رت�ك��ز تلك االق�ت�راح ��ات على امل�ع�ل��وم��ات التي
�أ�شار �إليها دي نيفيه ب�ش�أن الربط الوا�ضح بني
�سعادة املوظفني والنتائج املالية ال�ت��ي حتققها
ال���شرك��ة .وي�ضيف" :ينبغي �أن يقا�س م�ستوى
�سعادة املوظفني ب�شكل منتظم ،و�أن تظهر نتائج
هذا القيا�س يف ال�صفحة الأوىل من التقرير ال�سنوي
الذي يقدم للم�ساهمني ،ومن �ش�أن ذلك �أن يحمل
م�ؤ�رش ًا قوي ًا على �أداء ال�رشكة يف ال�سنة املا�ضية،
وعلى الو�ضع الذي �ستكون عليه يف امل�ستقبل".
امل�صدر:

BBC Future

الرواتب تأتي في مرتبة
متدنية مقارنة
بجوانب تتعلق بالتوازن
بين العمل والحياة
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علوم
وتكنولوجيا

اختراع أنار حياة البشرية

املصباح
الكهربائي

يتوا�صل حديثنا ح��ول �أه��م االخ�تراع��ات العلمية التي
�أ�سهمت يف تقدم الب�شرية ،وكان لها ت�أثري ًا كبري ًا على حياة
الإن�سان ..وحديثنا يف هذا العدد ،ومن خالل التقرير التايل
عن امل�صباح الكهربائي املتوهج ،ال��ذي اخرتعه العامل
الأمريكي توما�س �ألفا �إدي�سون يف العام  1887ميالدية،
وكان له �أكرب الأثر يف تغيري منط حياتنا ،ودعم تقدمها
وازدهارها على خمتلف الأ�صعدة.

34
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"الطفل البليد" الذي

قدَّم للعالم واحداً

من أهم االختراعات
على مر العصور!

ا�ستطاع امل�صباح الكهربائي �أن يتجاوز الطرق القدمية يف توفري الإ�ضاءة

طفل بليد!
معروف �أن توما�س �إدي�سون هو من اخرتع
امل�صباح الكهربائي ،لكن ما ال يعرفه الكثريون
هو �أن لهذا الرجل ق�صة كفاح �شيقة ت�ستحق
ال�رسد ،فقد عانى كثري ًا قبل �أن يكون واحد ًا
من �أه��م العلماء عرب التاريخ ،ويخرج لنا هذا
االخرتاع الذي �أنار حياة الب�رشية.
ُولد �إدي�سون يف مدينة "ميالن" بوالية �أوهايو
الأمريكية يف  11فرباير من عام  1847ميالدية،
وت ��رع ��رع مب��دي �ن��ة "ب � ��ورت ه� � ��ورون" ب��والي��ة
مي�شيغان ،وه��و م��ن �أ� �ص��ول هولندية ،وك��ان
االب ��ن ال�سابع والأخ �ي�ر ل�صمويل �إدي���س��ون،
ونان�سي ماثيوز �إليوت.
إديسون أحد أهم
العلماء عبر التاريخ
وقد سجل أكثر من
 1090براءة اختراع

بد�أت معاناة �إدي�سون منذ طفولته ،حيث عانى
م��ن م�شاكل يف ال�سمع يف �سن مبكرة ،وك��ان
يرجع �سبب �ضعف ال�سمع عنده �إىل نوبات
متكررة من �إ�صابته باحلمى القرمزية خالل
مرحلة الطفولة دون تلقيه ع�لاج اللتهابات
الأذن الو�سطى ،كما �أن��ه مل يتعلم يف مدار�س
الدولة �إال ثالثة �أ�شهر فقط ،وكان يف كثري من
الأحيان �شارد الذهن بالف�صل الدرا�سي ،وف�رس
�أ�ستاذه هذا الأم��ر ب�أنه �ضعف ذك��اء ،وو�صفه
ب�أنه "طفل بليد" ..لكن احلقيقة كانت غري ذلك،
حيث ظهرت الح�ق� ًا عبقريته يف االخ�تراع��ات،
و�سجل �أكرث من  1090براءة اخرتاع.
ولأن��ه مل يح�صل على القدر الكايف من التعليم
مل يجد وظيفة منا�سبة يعمل بها ،لذا عمل ببيع
ال�صحف واحللوى يف قطارات تعمل من "بورت
هورون" �إىل "ديرتويت" ،وعمل �أي�ض ًا موظف ًا
لإر�سال الربقيات يف حمطة لل�سكك احلديدية،
كما باع اخل�ضار لتعزيز دخله.

رحلة اخرتاع امل�صباح
على الرغم من �أن اخرتاع امل�صباح الكهربائي
يعود �إىل �إدي���س��ون � ،إال �أن��ه ال يع ّد ال�شخ�ص
الوحيد الذي �ساهم يف تطوير هذه التكنولوجيا
الثورية ،فهناك العديد من ال�شخ�صيات البارزة
التي بذلت جهود ًا كبرية يف اخرتاع البطاريات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل���ص��اب�ي��ح امل �ت��و ّه �ج��ة الأوىل،
و�أ�سهم العديد من العلماء يف اخرتاع امل�صباح
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ،وك��ان��ت ال �ب��داي��ات م��ع امل�خ�ترع
الإيطايل �ألي�ساندرو فولتا عام  1800ميالدية،
والذي قام بتطوير �أول طريقة لتوليد الكهرباء،
وه��ي ب�ط��اري��ة فولتية م�صنوعة م��ن �أق��را���ص
متناوبة من الزنك والنحا�س ،يتخللها طبقات
قصة اختراع المصباح
الكهربائي بدأت مع
العالم اإليطالي
فولتا عام 1800م
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ق ّدم �إدي�سون خدمة جليلة للب�رشية من خالل اخرتاعه الهام

من ال��ورق املقوى املغمور يف امل��اء املالح ،وقد
كانت الكهرباء ت�سري يف الأ�سالك النحا�سية عند
�شبكها من الطرفني ،وتع ّد هذه البطارية واحدة
من �أقدم طرق الإ�ضاءة.
وبعد فرتة ق�صرية من اكت�شاف فولتا مل�صدر
م�ستمر للكهرباء ،ق��ام الكيميائي واملخرتع
الإجنليزي همفري ديفي ب�إنتاج �أول م�صباح
كهربائي يف العامل ،من خالل تو�صيل بطارية
الطاقة الكهربائية �إىل �أقطاب الفحم ،و ُعرف
هذا االخرتاع با�سم م�صباح القو�س الكهربائي
( ،)Electric Arc Lampب�سبب القو�س
املتو ّهج املنبعث بني ق�ضيبي الكربون ،ولكنه مل
يكن م�صدر ًا عملي ًا للإ�ضاءة ،ب�سبب �أنه يحرتق
ب�رسعة ،ولكن مت ا�ستخدام ه��ذا االخ�تراع يف
تطوير العديد من امل�صابيح الكهربائية بعد
ذلك.

�أبحاث م�ستمرة
توا�صلت الأب �ح��اث وال�ت�ج��ارب بعدها ،وق��ام
ال�ع��امل ال�بري�ط��اين وارن دي الرو ع��ام 1840
ب�ت�ط��وي��ر م���ص�ب��اح م���ص�م��م ب�ط��ري�ق��ة ف�ع��ال��ة،
ا�ستخدم فيه خيوط البالتني امللفوف بد ًال من
النحا�س ،ولكنه مل يحقق جناح ًا جتاري ًا ،ب�سبب
تكلفة البالتني املرتفعة ،ثم ج��اء بعده العامل
الإجنليزي ويليام �ستايت ع��ام  ،1848الذي
م�صباح �إدي�سون
قام بتح�سني طول العمر للم�صابيح القو�سية
وا�صل �إدي�سون الأبحاث والتجارب م�ستفيد ًا
من خالل تطوير �آلية عمل ال�ساعة التي نظمت
من جتارب من �سبقوه من �أجل اخرتاع م�صباح
كهربائي ميتاز بالعملية ،ودر�س مع جمموعة
من الباحثني يف خمتربه ما يقارب ثالثة �آالف
نظرية خمتلفة لتطوير م�صباح وهاج فعال يف
الفرتة ما بني (1880-1878م) ،والذي م َّهد
بدوره �إىل �أ�سا�سيات الكهرباء فيما بعد.
وم��ن خ�لال ه��ذه الأب �ح��اث ق��دم يف ع��ام 1879

درس إديسون ما

أثمرت مواهبه كرجل

يقارب

أعمال ناجح إنشاء

 3آالف

نظرية مختلفة لتطوير
مصباح وهاج فعال
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حركة ق�ضبان الكربون �رسيعة الت�آكل .ويف
عام  1850بد�أ الكيميائي الإجنليزي جوزيف
�سوان ب�إيجاد حلول للتكلفة العالية لالخرتاعات
ال�سابقة ،وق��ام ع��ام  1860بتطوير م�صباح
ي�ستخدم خ�ي��وط� ًا ورق �ي � ًة متفحمة ،ب ��د ًال من
ال�شعريات امل�صنوعة من البالتني ،وح�صل على
براءة اخرتاع يف اململكة املتحدة عام .1878
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 14شركة بما فيها

"جنرال إلكتريك"

�ساهم هذا االخرتاع يف تقدم الدول ودفع عجلة التطور والتنمية الإن�سانية

ميالدية ب ��راءة اخ�ت�راع امل�صباح الكهربائي
املتوهج ،الذي تكون من خيوط من الكربون،
وو�ضعها يف ملبة مفرغة من الأك�سجني ،ومت ّكن
هذا امل�صباح من التو ّهج ملدة � 40ساعة ،وكان
ذل��ك ت�ط��وي��ر ًا ل�ب�راءة االخ �ت�راع امل�سجلة عام
 ،1875والتي ا�شرتاها �إدي�سون من العلماء
هرني ،و�إدوارد ،وماثيو �إيفانر.
وا�ستمر �إدي�سون يف تطوير اخرتاعه ،وبحلول
ع ��ام  1880مت � ّك��ن امل���ص�ب��اح اخل��ا���ص ب��ه من
اال��س�ت�م��رار يف ال�ت��و ّه��ج واال� �ض��اءة مل��دة 600
�ساعة ،وك��ان �أول م�صباح كهربائي متوهج
عملي ،وبالتايل �أ�صبح امل�صباح موثوق ًا مبا فيه
الكفاية للتّ�سويق جتاري ًا.
احلياة والعائلة
انطلق �إدي�سون من حياته العملية ال�صعبة �إىل
العديد م��ن امل�شاريع ال��ري��ادي��ة ،كما اكت�شف
مواهبه كرجل �أع�م��ال ،و�أث�م��رت ه��ذه املواهب
يف نهاية املطاف �إن�شاء � 14رشكة ،مبا يف ذلك
"جرنال �إلكرتيك" والتي ال ت��زال �إح��دى �أكرب
ال�رشكات امل�ساهمة العامة يف العامل.
ت ��زوج �إدي���س��ون م��رت�ين ،وق��د م��ات��ت زوجته

لم يكن إديسون
الشخص الوحيد الذي
ساهم في تطوير هذه
التكنولوجيا الثورية

الأوىل م��اري �ستلويل وه��ي �صغرية ،وك��ان
له ثالثة �أوالد منها هم م��اري��ون ،وتوما�س،
وول�ي��ام ،وبعد وفاتها ت��زوج من مينا ميلر،
و�أجن��ب منها �أي�ض ًا ثالثة �أوالد ه��م :مادلني
وت�شارلز وث �ي��ودور ،وت��ويف �إدي�سون يف 18
�أك�ت��وب��ر م��ن ع��ام  1931يف غ��رب "�أوراجن"
بنيوجري�سي.
وي��رج��ع �إدي �� �س��ون ال�ف���ض��ل يف جن��اح��ات��ه �إىل
وال��دت��ه ،وال�ت��ي ك��ان��ت تعمل مدر�سة للقراءة
والأدب ،حيث كانت والدته تقوم بتدري�سه يف
املنزل ،بعدما ترك مدار�س الدولة ،وقال عنها:
"والدتي هي من �صنعتني ،لقد كانت واثقة بي؛
حينها �شعرت ب�أن حلياتي هدف ،و�شخ�ص ال
ميكنني خذالنه" ،كما �أ�سهمت ق��راءت��ه لكتب
باركر العلمية -مدر�سة يف الفل�سفة الطبيعية-
كثري ًا يف تعليمه.

اخرتاعات ..و�إجنازات

�أن�ش�أ �إدي�سون ُمترب "مينلو" يف عام ،1876
وهو ُمن�ش�أة بحثية وخمتربية حتتوي على
العديد من الآالت واملختربات املختلفة ،وقد
ابتكر وط� َّور ثالثة من �أعظم اخرتاعاته يف
هذا املخترب ،حيث عمل على اخرتاع جهاز
�إر�سال كربوين مب�ساعدة ُمعاونه وي�سرتن
يونيون ،ويف ع��ام  1877اخ�ترع �إدي�سون
ُم�سج ًال لل�صوت ،ث ّم كان اكت�شافه الأعظم يف
اخرتاع "الفنوغراف".
انتقل �إدي���س��ون �إىل ن�ي��وي��ورك ،وق��د ابتكر
العديد من االخرتاعات هناك ،فقد اكت�شف
كامريا ال�صور املتحركة ،واملطاط ال�صناعي،
وال�ب�ط��اري��ة ،والتل�سكوب ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ُمنتجات كيميائية عديدة.
ويعد �إدي�سون هو املُخرتع الأمريكي الذي
� َّأ�س�س �أول خمترب للأبحاث ال�صناعية يف العامل
�أجمع ،وقد حقق رقم ًا قيا�سي ًا يف اخرتاعاته،
مب��ا ف�ي�ه��ا  389اخ�ت�راع� � ًا يف ح�ق��ل ال���ض��وء
وال�ك�ه��رب��اء ،و 195م��ن االخ�ت�راع ��ات التي
تخت�ص بالفونوغراف ،و 150للتلغراف،
و�سجلت له  1093براءة اخرتاع خمتلفة.
ُ
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لقاء
عبدالفتاح الصاوي

حكاية "شيف"!
�شهدت ال�شهور الأخ�يرة ان�ضمام ال�شيف
عبدالفتاح ال�صاوي �إىل كادر دائرة اخلدمات
بال�شركة ،وهي ما تعد �إ�ضافة جديدة ملطبخ
ال�شركة ،فال�صاوي ال��ذي عمل يف فنادق
عاملية وقدم برامج بالف�ضائيات العربية،
ان�ضم لل�شركة باحثا عن و�ضع ب�صمة متميزة
على نظام الغذاء و�أ�سا�سيات التغذية فيها،
الأمر الذي دفع جملة "الوطنية" للتعرف
على جتربة جن��اح ه��ذا ال�شيف الربيطاين
اجلن�سية ،امل�صري الأ���ص��ل ،ال���ذي عمل
بفندق املاريوت لـمدة  14عاما ،وح�صل على
العديد من اجلوائز الدولية والألقاب عرب
م�شاركاته يف العديد من الربامج التلفزيونية
وامل�سابقات واملحافل الدولية.

حبي لوالدتي ورغبتي
بمساعدتها كانت
بداية رحلة الشغف
في عالم الطعام!
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�أ�صابع خبرية تلبي �أذواق اجلميع مبهارة فائقة

حب و�شغف
"حب الأم وال��رغ�ب��ة يف م�ساعدتها كانت بداية
رحلتي مع املوهبة وال�شغف"  ..بهذه العبارة
ب��د�أ ال���ص��اوي احل��دي��ث ع��ن جتربته ال�ف��ري��دة يف
جمال الطهي والتغذية ،حيث قال �إنه كان �شغوفا
مب�ساعدة والدته اثناء اعدادها لوجبات الطعام،
ورغ��م ان وال��ده وع��دد من اف��راد ا�رسته كانوا
يعملون كطهاة و"�شيفات" �إال انه وجد �صعوبة
يف التحول �إىل درا�سة ال�سياحة والفنادق وخو�ض
جتربة العمل يف هذا املجال.
يقول ال���ص��اوي" :ول ��دت يف �إيطاليا وانتقلت مع
عائلتي اىل م�رص ،وبعد �أن ظهرت موهبتي دخلت
امل�ج��ال بالتعليم �أوال ،ومنذ ذل��ك ال��وق��ت اعتربت
نف�سي كالقطار الذي يجب عليه التوقف يف املحطات
ال�صحيحة ،فقد كانت ه��ذه التجربة مبثابة حت ٍد
كبري بالن�سبة يل ،وكنت امتلك حافزا قويا خلو�ضها
والنجاح فيها ب�شكل خمتلف ومميز".
تدريب ودرا�سة
يتابع � ..أوىل حمطاتي كانت كمتدرب يف فندق
امل ��اري ��وت م ���صر ،وع�م�ل��ت ل �ع��ام ك��ام��ل ب��دون
م�ق��اب��ل ،م��ع ان�ت�ق��ايل للعمل يف ف ��روع الفندق
 14عام ًا قضاها الصاوي

متنق ً
ال بين فروع فندق
ماريوت الشهير
المنتشرة ببريطانيا

التي �أق��دم��ت عليها ح�ين ان�ضممت للمنتخب
الربيطاين للطهاة ،فقد ح�صلت على الكثري من
اجلوائز والبطوالت مع هذا املنتخب ،وتقلدت
العديد من امليداليات الذهبية والف�ضية ،كما
ح�صلت ع�ل��ى � �ش �ه��ادة "�أو� �س �ك ��ار" يف �إح ��دى
امل�سابقات يف كندا.
ورغ ��م �صغر �سني �إال �أن �ن��ي تقلدت منا�صب
�إداري��ة كبرية يف املاريوت ،و�أفخر ب�أنني بنيت
خربتي وخلفيتي العملية يف م�ؤ�س�سة كبرية مثل
هذا الفندق حيث عملت به � 14سنة ،وال �أنكر
م�ساعدتهم يل يف ال��درا��س��ة وت��وف�يره��م يل كل
ال�سبل من �أجل حتقيق التقدم.

نف�سه يف بريطانيا ،وكنت يف الثامنة ع�رشة من
عمري ،حر�صت على �إنهاء درا�ستي �أثناء ذلك
واحل�صول على دبلوم ال�سياحة والفنادق.
وق��د ��س��اع��دين عملي وتنقالتي ب�ين  8ف��روع
للفندق يف بريطانيا على التعرف على �أذواق
خمتلفة واكت�ساب مزيد من اخلربة ،فقد عملت
يف الريف ويف املدينة ويف اجلنوب ،الأمر الذي
�ساعدين كثريا يف حياتي العملية.
وخ�لال عملي يف بريطانيا ح�صلت على درجة
املاج�ستري يف تاريخ الطعام ،كما ح�صلت على
ماج�ستري �آخ��ر يف علوم التغذية ،ومل تتوقف
م�سريتي الدرا�سية �إىل الآن ف�أنا كثري البحث
وال �ق��راءة يف جم��ال عملي وه��و ما اعتربه �أهم
ب�صمة �شخ�صية
مميزاتي التناف�سية يف هذا املجال.
يقول ال�شيف عبدالفتاح ال�صاوي �أنه عادة ما
يرتك ب�صمة جيدة يف الأماكن التي يعمل بها،
جتربة عملية
وي�ضيف ال���ص��اوي ق��ائ� ًلا :خ�لال ف�ترة عملي حيث ترك يف ماريوت خلطة خا�صة لـ "الربت�ش
اكت�شفت �أن النجاح ال يتوقف فقط على املوهبة ت�شيز كيك" يتم تقدميها �إىل الآن بالفندق ،وهي
والقدرة على العمل ،فمع ذلك قد ال يحدث الفرد معروفة با�سمه ،وي�أتيها زبائن من كل �أنحاء
�أي تغري يف منظومة العمل املحيطة ،ولكي �أكون العامل العربي ،حيث ترك يف مكوناتها ب�صمة
مميزا من الناحية احلرفية ،كان علي احل�صول ل�شخ�صيته وذوقه اخلا�ص ،كما جعلها تتوافق
على الكثري من املعلومات والتعرف على خبايا مع كافة النظم الغذائية للعمالء.
املجال بالدرا�سة والبحث".
"الشيف" البريطاني
وللو�صول اىل هذا الهدف املن�شود بذلت الكثري
من اجلهد ،و�شاركت يف العديد من امل�سابقات،
الجنسية الحاصل على
وخلقت لنف�سي جتربة فيها االحتكاك واملناف�سة
شهادتي ماجستير
و�صقل خ�برات��ي ب��امل �ه��ارات ،وم��ن �أب ��رز هذه
املحطات التي �أث��رت يف خرباتي تلك اخلطوة
في مجال تخصصه
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ال�شيف عبدالفتاح ال�صاوي ي�ضع مل�ساته يف املطبخ التابع لل�رشكة

وعندما دخ��ل برنامج "ام ب��ي �سي" "ذا توب
�شيف" عمل على �أن م�شاركته م�ؤثرة ف�صنع
خلطة "بون بون" مميزة فلقب بـ"ملك البون
بون".
وبخ�صو�ص ال�رشكة ق��ال" :عندما ي�أتي اليوم
لأرح��ل عن ه��ذا ال�رصح الكبري �س�أترك ورائ��ي
عالمة مميزة وب�صمة تبقى دالة على �شخ�صيتي".
حمطة الكويت
ومن لندن اىل الكويت ،ي��روي ال�صاوي خالل
ال�ل�ق��اء كيف انتقل للعمل يف ال�ك��وي��ت بعد ان
قابل العديد من العمالء اخلليجيني يف لندن،
ون�صحوه ب��زي��ارة ال�ك��وي��ت ،وال�ع�م��ل يف دول
اخل�ل�ي��ج ،وق��د زار ال �ب�لاد للتحكيم يف �إح��دى
امل�سابقات بقرية �صباح الأحمد الرتاثية.
وخ�لال �أول �شهر بالكويت حتققت ل��ه �أمنية
ك ��ان يتمناها م�ن��ذ  14ع ��ام ،ول�ك�ن��ه مل يوفق
بها اال بعد زي��ارة الكويت ،حيث اعتمر وزار
م�سجد الر�سول عليه ال�صالة ال�سالم ،وكانت
ه��ذه الرحلة ب�رشى خري ل��ه� ،أح�س بعدها �أن
رزقه يف الكويت مبارك ،فقرر البقاء والبحث
عن مكان منا�سب ،حتى وفق للعمل يف �رشكة
البرتول الوطنية الكويتية بعد ان جتاوز عددا
من االختبارات.
40
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"البترول الوطنية"
�أهم حمطات حياته ،م�شريا �إىل طموحه الذي
ال يتوقف ،و�أنه �سيبحث يف عمله بال�رشكة عن
من أهم محطات
�إ�سعاد اجلميع و�إر�ضاء كل الأذواق واحلفاظ
حياتي وسأسعى
على �صحة اجلميع ،حيث يف�ضل �إعداد الوجبات
املتكاملة واملتوازنة من حيث القيمة الغذائية.
لترك بصمة مميزة
منوها بطبيعة الوجبات املختلفة التي تنا�سب
مل�سة احرتافية
العاملني وجتعلهم ق��ادري��ن على حتمل جمهود
وي�شري ال�صاوي �إىل ان ال�رشكة كانت تبحث عن العمل ،و�أهمية توافق ذلك مع رغبات اجلن�سيات
التميز وع��ن �إر��ض��اء كافة الأذواق من خمتلف املختلفة.
اجلن�سيات ،وق��د مت اخ �ت �ي��اري م��ن �ضمن 10
�أ�شخا�ص تقدموا ل�ه��ذه الوظيفة ،وم��ع بداية
"البرتول الوطنية" بيئة م�شجعة
عملي وجدت بال�رشكة روحا جميلة من التعاون
م�ن��ذ ال�ت�ح��ق ال���ش�ي��ف ع�ب��دال�ف�ت��اح ال���ص��اوي
والعمل �ضمن �إطار الفريق الواحد ،و�أح�س�ست
بفريق عمل مطبخ ال�رشكة ،وهو يعمل جاهدا
وقتها �أن�ن��ى ق��ادر على �إ�ضافة مل�سة احرتافية
لتحقيق نقلة نوعية يف جمال التغذية من حيث
ال�شكل وامل�ضمون ،الأم��ر ال��ذي لفت انتباه
ملطبخ ال�رشكة ،و�أن �أزود فريقي باخلربة و�أطور
ال�ع��دي��د م��ن ق �ي��ادات ال���شرك��ة ،فعملوا على
م�ستويات عملهم ،وهو ما بد�أت بالفعل يف تنفيذه.
ت�شجيعه وتكرميه من �أجل دفعه لال�ستمرار
ويتابع  ..كان علي خالل التدريب �أن �أجعلهم
يف منهجه ،وق��د حظي ال�صاوي خ�لال املدة
يتنا�سون �أنهم يعملون يف �إط��ار مطبخ �رشكة
ال�صغرية التي ق�ضاها بال�رشكة على تقدير
ك�م��وظ�ف�ين ،و�أب� ��ث فيهم روح ال���ش�غ��ف وح��ب
و�إع �ج��اب اجلميع وق��د ح�صل على ع��دد من
االبداع للو�صول اىل م�ستويات اف�ضل يف جمال
�أ��ش�ك��ال ال�ت�ك��رمي امل��ادي��ة وامل�ع�ن��وي��ة .وبهذا
اخل��دم��ة الفندقية ،الأم ��ر ال��ذي اعتربته حتديا
ال�صدد �أك��د ال�صاوي �أن��ه وج��د يف "البرتول
الوطنية" بيئة داعمة وم�شجعة للتطور.
جديدا ولكنني كنت واثقا من قدرتي على تخطيه.
واعترب ال�صاوي ان "البرتول الوطنية" �إحدى

صحة
إصابة صالح أعادته إلى الواجهة

خلع الكتف
بقلم :د� .أمني بدير
الق�سم الطبي
م�صفاة ميناء عبداهلل
واجه فريق "ريال مدريد" فريق "ليفربول"

يف نهائي دوري �أبطال �أوروب���ا يف مباراة
�أقيمت يوم  26مايو  ،2018ويف هذه املباراة
تلقى الالعب امل�صري حممد �صالح �إ�صابة
قوية بعد تدخل قوي من الالعب �سريخيو
رامو�س ،فتوقف اللعب وهرع اجلهاز الطبي
لعالج الالعب امل�صاب ،لكنه عاد و�سقط
و�أ�شار �أنه لن ي�ستطيع �إكمال املباراة ،فدخل
اجلهاز الطبي مرة �أخرى ومت ا�صطحابه �إىل
خارج امللعب.
ماهي طبيعة الإ�صابة التي تعر�ض لها
الالعب حممد �صالح؟ هل هي جزع �أم خلع
يف الكتف؟ وهل هذ الإ�صابة ت�سبب هذا الأمل
الكبري الذي مل ميكنه من ا�ستكمال املباراة؟
بعد �إج���راء الفحو�صات الطبية الالزمة
وعمل الأ�شعة كان الت�شخي�ص عدم وجود
ك�سر �أو خلع مبف�صل الكتف.
الكتف هو المفصل
األكثر حركة في الجسم
األمر الذي يجعله
معرضا للخلع
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�صورة تو�ضح طبيعة الإ�صابة التي ت�ؤدي �إىل حدوث خلع يف الكتف

تفا�صيل الإ�صابة
ي��رت�ب��ط ال�ك�ت��ف ب�ع�ظ��ام ال� ��ذراع ع�بر جمموعة
من الأرب�ط��ة ،وك��ل رب��اط يقوم بربط عظمتني
ببع�ضهما� ،أم��ا الع�ضلة فرتتبط بالعظام من
خ�ل�ال ال��وت��ر ،وم ��ا �أ� �ص��اب حم�م��د ��ص�لاح هو
ج ��زع يف الأرب� �ط ��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب��رب��ط الكتف
بعظمة ال � ��ذراع ،وي�سمى ه ��ذا �أي �� �ض � ًا بامللخ
�أي حت��رك الأرب �ط��ة ،وه��ذه الإ�صابة ال ت�شكل
خطورة بالن�سبة لالعب كرة القدم الذي يعتمد
على قدميه ب�صورة �أك�بر ،فيما تعترب خطرية
ب�صورة �أك�بر لالعبني الذين يعتمدون ب�شكل
�أ�سا�سي على الذراع يف ممار�سة الألعاب املختلفة
مثل كرة اليد.
ولكن �سالمة الكتف هامة جد ًا لالعب كرة القدم
لأنه يعتمد على الكتف والذراع يف االلتحامات
الهوائية والقفز ولعب بع�ض الكرات.
اخللع و�أعرا�ضه
مف�صل الكتف هو عبارة عن مف�صل مك ّون من
ر�أ�س كروي وجتويف ،والر�أ�س الكروي هو عظم
خلع الكتف هو إصابة
تخرج فيها عظام
الذراع العلوية من
التجويف الكأسي
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الذراع من اجلهة العليا (الع�ضد) ،والتجويف امل�ت�ك��رر ملف�صل ال�ك�ت��ف) يعترب م�شكلة كبرية
ويحدث ب�شكل رئي�سي عند ال�شباب يف الفئات
هو جزء من لوح الكتف.
ً
و ُي�ع��د خلع الكتف �إ��ص��اب��ة ت�خ��رج فيها عظام العمرية �أق��ل من  40عاما (وخا�صة الأق��ل من
ال��ذراع العلوية من التجويف الك�أ�سي ال�شكل  30عام ًا) وكذلك عند الريا�ضيني.
وال��ذي يعد ج��ز ًءا من لوح الكتف ،والكتف هو
ت�شخي�ص خلع الكتف
املف�صل الأك�ث�ر حركة يف اجل�سم ،الأم ��ر ال��ذي
خلع الكتف يتم ت�شخي�صه ب�سهولة بالفح�ص
يجعله معر�ضا للخلع.
ال�رسيري ،ويتم ت�أكيد الت�شخي�ص وا�ستثناء
وتتلخ�ص �أعرا�ض خلع الكتف يف �آالم �شديدة
وجود ك�رس مرافق بوا�سطة ال�صور الإ�شعاعية،
وحادة يف الكتف وما حوله والقيء والغثيان يف
وي�ؤدي خلع الكتف �إىل حدوث متزق يف حافظة
بع�ض الأحيان ،وكذلك �صداع �شديد يف الر�أ�س
املف�صل والأرب �ط��ة واجل ��زء الأم��ام��ي ال�سفلي
و�صعوبة حتريك الكتف ،وقد متتد الإ�صابة لأن
للحلقة الغ�رضوفية الليفية التي تت�صل بها
ي�شعر املري�ض ب�آالم يف كافة �أع�ضاء اجل�سم.
حافظة املف�صل ،وهذه الإ�صابات املرافقة ميكن
ويحدث خلع مف�صل الكتف ع��ادة عند حدوث
�أن تظهر يف �صورة الرنني املغناطي�سي.
التواء للذراع �إثر حالة �سقوط �أو �أثناء ممار�سة
م��ن �أه ��م الإ� �ص��اب��ات امل��راف�ق��ة خل�ل��ع مف�صل
بع�ض الريا�ضات العنيفة ،بالإ�ضافة �إىل بع�ض
الكتف ،وخا�صة يف املر�ضى للفئات العمرية
الأ� �س �ب��اب الأخ� ��رى مثل الإ� �ص��اب��ة ب��اخ�ت�لال يف
الأك�ث�ر م��ن  50ع��ام� ًا وج ��ود مت��زق يف �أوت ��ار
الع�صب ال�شوكي� ،أو الع�صب الإبطي� ،أو وجود
الكتف ،ول�ه��ذا الب��د م��ن الفح�ص ال�رسيري
ارت�خ��اء بالأربطة التي حتيط بالكتف ،نتيجة
اجل ��ي���د ،وك���ذل���ك �إج� � � ��راء � ��ص���ورة ال ��رن�ي�ن
احلوادث �أو التقدم بال�سن .هذا بخالف العوامل
املغناطي�سي.
اخللقية والتي تكون موجودة منذ الوالدة.
ويرافق حدوث خلع الكتف تغري و�ضع الكتف
يحدث خلع مفصل
وال � ��ذراع ح�ي��ث ال ي�ستطيع امل��ري ����ض حتريك
الكتف عادة عند
امل�ف���ص��ل .يف �أغ �ل��ب احل� ��االت ي�ت��م ارج� ��اع ورد
املف�صل من قبل الطبيب يف امل�ست�شفى ،و�أحيانا
حدوث التواء للذراع
حتت التخدير العام ،وتكرار خلع الكتف (اخللع
إثر حالة سقوط

الت�شخي�ص يتم ب�سهولة عرب الفح�ص ال�رسيري ويتم ت�أكيده ب�صور الأ�شعة

ح��االت اخللع املتكرر ،فين�صح ب��إج��راء عملية
جراحية لإ�صالح وتثبيت الأن�سجة املتمزقة،
ويتم ع��ادة �إج��راء العملية باملنظار با�ستخدام
خيوط خا�صة تزرع يف العظم لتثبيت الأن�سجة
املتمزقة ،وخا�صة احللقة الغ�رضوفية الليفية،
�أم��ا بع�ض احل��االت ال�شديدة وخا�صة املرافقة
لفقدان جزء من عظم املف�صل فتحتاج �إىل عمليات
جراحية خا�صة يتم حتديدها ح�سب احلالة.

نف�س اليوم ،ويف بع�ض احلاالت حتتاج �إىل الإقامة
يف امل�ست�شفى مل��دة ي��وم �أو يومني ،ويف املرحلة
املبكرة بعد العملية تو�ضع "حمالة" للكتف ملدة
� 6-4أ�سابيع ويتم �إزالتها �أثناء �إجراء التمارين
وكذلك �أثناء اال�ستحمام ،ولكن يجب ارتدا�ؤها
دائما �أثناء النوم �أو خارج املنزل.
يبد�أ العالج الطبيعي ب�شكل مبكر حيث ي�ستلم
املري�ض ن�سخة من الربنامج الت�أهيلي اخلا�ص
به مع التو�صيات اخلا�صة بتمارين احلركة
ومت��اري��ن تقوية الع�ضالت ،وع ��ادة م��ا يحتاج
املف�صل � 4-3شهور لتعود احلركة مب�ستواها
الكامل للمف�صل.

احلركية ،ويجب التنويه �إىل �أهمية العالج
ال�ف��زي��ائ��ي ب�ع��د الإ� �ص��اب��ة ،وي�سمى �أي�ضا
بالعالج الطبيعي ،حيث يتم العالج بدون
تدخل العقاقري الكيميائية ال��دوائ�ي��ة ذات
ال�ت��أث�يرات ال�سلبية ،وال�ت��ي تدعم اجل�سم
بقوى م�ساعدة خارجية ب�شكل �أكرب ،وت�ؤدي
يف �أحيان كثرية �إىل بع�ض الأ�رضار اجلانبية
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ك��ون�ه��ا تخف�ض م��ن ك�ف��اءة
اجل�سم يف املقاومة الذاتية.
وي�ع�ت�م��د ال��ع�ل�اج ال �ف �ي��زي��ائ��ي ع �ل��ى امل���واد
الطبيعية واخل�صائ�ص الفيزيائية املعروفة
مل �� �س��اع��دة امل��ري ����ض يف امل �ق��اوم��ة ال��ذات �ي��ة،

خ�صو�صا ع�ن��د الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن تكون
ع�ضالتهم نحيفة ،ويعانون من ارتخاء يف
الأوت� ��ار ،حيث يتم ال�ع�لاج ع��ن طريق امل��اء
وال�سونا وامل�سبح ،وهناك العالج بحمام
ال�شمع لأمرا�ض الروماتيزم وااللتهابات،
وكل هذه الأ�ساليب مفيدة لتقوية املفا�صل
والعظام للوقاية م�ستقبال من ح��دوث �أي
خلع.
�أم ��ا �إذا ك��ان اخل�ل��ع م�ت�ك��ررا غ�ير ن��اجت عن
�إ�صابة ،ويحدث يف الكتفني ،ف ��إن الوقاية
بالعالج الطبيعي لتقوية الع�ضالت الدوارة
للكتف تعد �أمرا �أ�سا�سيا.

عالج اخللع
اخللع احلاد ملف�صل الكتف يجب �إرجاعه ورد
املف�صل على الفور ،حيث يقوم الطبيب بتدوير
الذراع ،وت�ساعد هذه الطريقة على �إعادة الكتف
�إىل مكانه الطبيعي ،ويحتاج الأم��ر �إىل حر�ص
�شديد وت�أين.
بع�ض احلاالت حتتاج �إىل التخدير العام نتيجة
لوجود ع�ضالت قوية يف منطقة الكتف التوائها
ي�سبب �أمل ��ا ��ش��دي��دا للمري�ض ،ث��م ي�ت��م و�ضع
مرحلة الت�أهيل
"حمالة" خا�صة للكتف لعدة �أي��ام ثم البدء يف
ميكن �إجراء العملية باملنظار ،وهي عملية ب�سيطة
�إجراء الت�أهيل الالزم.
ي�ستطيع املري�ض بعدها �أن يغادر امل�ست�شفى يف
يف ال�شباب الأقل من  30عام ًا �أو الريا�ضيني �أو
وقاية خري من عالج

تقوم الدرا�سات احلديثة على فكرة تقليل
خماطر �إ�صابة مف�صل الكتف ،وتفاديها
عن طريق تقويته عرب التمارين الريا�ضية
وال� �ع�ل�اج ال �ف �ي��زي��ائ��ي (احل� ��رك� ��ي) ،حيث
يتعر�ض الكتف للكثري من الإ�صابات لأنه
املف�صل الأك�ثر مرونة بني مفا�صل اجل�سم
الب�رشي ،وي�سمح ب�أكرب درج��ة ممكنة من
درجات احلركة يف ج�سم الإن�سان.
وميكن ال��وق��اي��ة م��ن الإ��ص��اب��ات ع��ن طريق
عدم التعر�ض للعنف �أوال ،وتقوية الأغ�شية
املحيطة بالكتف عن طريق بع�ض الريا�ضات

43

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.

عبد ا ملجيد
الصباح
• بطاقة تعارف ..من �أنت؟ وما هو تخ�ص�صك
الدرا�سي ،واجلامعة التي تخرجت منها؟
عبداملجيد م�شعل ال�صباح ،تخرجت من جامعة
والي��ة "�أوه��اي��و" الأم��ري��ك��ي��ة ،بكالوريو�س
تخ�ص�ص حا�سب �آيل.

• ما هي طبيعة العمل الذي ت�ؤديه؟

العمل في القطاع النفطي

ب�أعلى كفاءة .ومن ناحية �أخرى ف�إن التعامل
مع املوظفني والزمالء يختلف متاما مع التعامل
كطالب يف اجلامعة حيث ال�صداقات �سريعة
االرتباط واالنف�صال �أي�ضا.

التقنيات

• ما هي �أه��م التحديات التي تقابلها يف جمال
العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

تجربة ثرية فيها تعزيز
لإلبداع واستخدام آلخر

�أعمل حاليا رئي�س ق�سم �إدارة خماطر والتزام • �إىل �أي مدى مل�ست اختالف بني طبيعة احلياة
العملية والدرا�سة النظرية؟
بدائرة تقنية املعلومات.
• ما هو �سبب اختيارك العمل يف جمال القطاع
النفطي؟

يف ب��داي��ة احل��ي��اة العملية وقبل االلتحاق
بالقطاع النفطي ،كانت الن�صيحة من قبل كل
من ا�ست�شرته ب�أن العمل يف هذا القطاع يعد
جتربة ثرية ،وفر�صة جيدة نظرا لريادته
يف جمال تطوير العاملني ،وتعزيز الإب��داع،
وا�ستخدام �آخر التقنيات.
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يف مرحلة ال��درا���س��ة النظرية كانت الأم��ور
�أكرث �شمولية ،وتتم درا�سة التخ�ص�ص ب�شكل
ع��ام و�أي�����ض��ا يتم �إع��ط��اء ن��ب��ذة ع��ن ع��دد من
التخ�ص�صات الأخ���رى ،وال��درا���س��ة لها منط
معروف واالخ��ت��ب��ارات حم��ددة يتم االنتهاء
منها� .أم��ا مرحلة العمل فتكون �أك�ثر ن�ضجا
والرتكيز فيها يكون على عمل حمدد وتخ�ص�ص
دقيق ،ويجري التدريب والتطوير امل�ستمر
على �أداء هذا العمل حتى تتم �إجادته و�إجنازه

متطلبات العمل كثرية ،و�أه��م التحديات هي
التطوير امل�ستمر للذات وللأداء �أي�ضا ،و�أن حتاول
�أن تكون يف القمة �أو قريبا منها ،ومن التحديات
التعامل مع الزمالء املوظفني والتوفيق بني جميع
الآراء يف حال اختالف وجهات النظر ،ومواكبة
تطلعات الإدارة العليا وتوقعاتها من كل دائرة.
كما �أن �إدارة الوقت تعد من �أ�صعب الأمور التي
تواجه العمل ،لكن يتم التغلب على هذه التحديات
بالرتتيب و�إعادة التنظيم ،وبالتعاون مع الزمالء
وامل�س�ؤولني ،وباال�ستفادة من الدورات التدريبة
يف جمال �إدارة �ضغوطات العمل.

ممار�سة ريا�ضة ال�سباحة من الهوايات املحببة لدى عبداملجيد ال�صباح

• هل وجدت �أن عملك يتنا�سب مع ميولك؟

نعم �أ�شعر ب�أن عملي وهلل احلمد يتنا�سب مع
ميويل ،واالن�سان بطبيعته يت�أقلم مع البيئة
املحيطة به ويحاول �أن ي�ضع نف�سه يف املنطقة
املريحة� ،أملك املرونة التي متكنني من الت�أقلم
مع طبيعة عملي.

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

منذ التحاقي ب��ال��ب�ترول الوطنية عملت يف
البداية يف ق�سم قواعد البيانات وحققت مع
فريق العمل عدة �إجنازات منها حتديث �أنظمة
"الأوراك��ل" و"املاك�سيمو" ،وحتديث قواعد
البيانات لعدد من الأنظمة يف ال�شركة ،ومنها
�أي�ضا حتديث نظام الدخول بحيث ال يحتاج
امل�ستخدم لإدخال ا�سم امل�ستخدم وكلمة املرو
يف كل مرة ،وحاليا يف ق�سم �أمن املعلومات �أي�ضا
حققت مع الفريق �إجنازات منها:
 .1امل�شاركة يف ت�أ�سي�س مركز عمليات �أمن

العمل ،ومنها ما يخ�ص احلياة ال�شخ�صية� ،أما ما
يخ�ص العمل فطموحي �أن ا�ستمر يف تطوير نف�سي
والعمل على تطوير الإدارة التي �أعمل بها لتكون
يف مقدمة الإدارات يف ال�شركة واملنطقة� .أما على
امل�ستوى اخلا�ص فطموحي �أن �أن�شئ �أبنائي على
�أح�سن الأخالق والعلم و�أن �أحفظ القر�آن الكرمي،
ومن طموحاتي ال�شخ�صية �أي�ضا �أن �أعمل خطة ملا
بعد التقاعد من �أعمال جتارية وغريها.

املعلومات.
 .2تطوير الربنامج التوعوي لأمن املعلومات
لل�سنة  2019/2018وال����ذي تبنته كافة
ال�شركات النفطية.
�	.3إ�ضافة �ساعة تدريبية عن �أمن املعلومات
على التقييم ال�سنوي جلميع املوظفني لل�سنة
.2019/2018
�	.4إ�ضافة بنود �أم��ن املعلومات على جميع
عقود ال�شركة ابتداء من مايو  2018كف�صل
• ما هي �أولوياتك يف احلياة؟
�إ�ضايف �إجباري على املقاول يف العقود.
طاعة اهلل ثم طاعة الوالدين ،والإخال�ص يف
�	.5إ�ضافة مرفق عدم الإف�صاح وخ�صو�صية
العمل ،وتطوير الذات يف كل املجاالت.
املعلومات على جميع عقود ال�شركة ابتداء من
مايو  2018كمرفق �إ�ضايف �إجباري على املقاول • م ��ا ه ��ي ه ��واي ��ات ��ك ..وه ��ل حت��ر���ص على
يف العقود.
ممار�ستها؟
�أحب ال�شعر ول�ست ب�شاعر ،كنت �أمار�س كرة
• ما هي ر�ؤيتك فيما يتعلق بتطوير الذات؟
�إن الإن�سان يجب �أن ي�ستمر يف التعلم وتطوير القدم وكرة الطائرة لكن مع �ضيق الوقت ،مل
نف�سه بدون توقف ،و�أن �أكرب عدو لتطوير الذات ا�ستمر� ،أي�ضا �أحر�ص على ممار�سة ال�سباحة
هو الكرب (التكرب) ،وبطر احلق ،وغمط النا�س ،ما �أمكن ،ومن هواياتي �أي�ضا اخلروج للرب
فلذلك مهما كرب الإن�سان ونال �أعلى ال�شهادات ،يف �أوقات ال�شتاء والربيع.

إدارة الوقت من تحديات

ال يزال يجهل الكثري من العلم حتى يف جماله
�أحيانا .لهذا �أحر�ص دائما على م�شاهدة الأفالم
الوثائقية وغريها من املواد التعليمية.

يتم بالترتيب وحسن

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

العمل والتغلب عليها
التنظيم

لدي طموحات كثرية يف احلياة ،منها ما يخ�ص

يجب على اإلنسان أن
يستمر في التعلم وفي
تطوير نفسه بدون
توقف
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هل تعلم ؟

•�أنّ �أ ّول من و�ضع قواعد اللغة العربية
في النّحو هو التّابعي الجليل �أبو الأ�سود
الد�ؤلي.
•�أنّ �شبك ّية العين تحتوي على نحو 90
مليون خل ّية ح�س ّية م�س�ؤولة عن التقاط
ال�صور وتمييز الألوان.
ّ
•�أنّ ع�ضلة ّ
الفك هي �أقوى ع�ضلة في ج�سم
الإن�سان.

معلومات عامة

بال�سجن �إذا
•في بنجالد�ش ُيحكم على طلبة المدار�س ّ
ّ
بالغ�ش في االمتحان النّهائي.
اتّهموا
•مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد عن
عدد البحيرات الموجودة في دول العالم مجتمعة.
•يمكن ا�ستخدام خاليا الزّ جاج لتوليد طاقة تكفي
لت�شغيل �أجهزة مكتب ّية ب�سيطة ،مثل الهاتف �أو
الطابعة.

كلمات

•العبرة لي�ست بمكان تواجدنا الآن ولكن باالتجاه
الذي نبحر �إليه.
•قد تن�سى من �شاركك ال�ضحك  ..لكنك لن تن�سى من
�شاركك البكاء.
•ما يجعل الحياة ت�ستحق �أن نحياها هو الإيمان
ب�شيء والتحم�س له.

من الكويت

•بوبيان هي �أكبر جزيرة كويتية ،وتقع في �أق�صى
�شمال غرب الخليج.
•فيلكا كانت الجزيرة الكويتية الوحيدة
الم�أهولة بال�سكان حتى �أحداث الغزو العراقي،
حين �أجلى عنها �سكانها.
•جزيرة وربة �سميت كذلك لطبيعة ت�ضاري�سها
المائلة ،وتقع في �شمال الكويت ناحية ال�سواحل
العراقية.
•كبر جزيرة رملية تتمتع بمناظر خالبة،
وتحتوي على العديد من ال�شعاب المرجانية.

شخصيات

�أبراهام لينكون :هو الرئي�س ال�ساد�س ع�شر للواليات المتحدة الأمريكية ،حكم في الفترة ما بين
1861م �إلى 1865م ،ورغم ق�صر فترته الرئا�سية �إال �أنه ا�ستطاع قيادة بالده بنجاح ،و�إعادة الواليات
التي انف�صلت عن االتحاد بقوة ال�سالح ،والق�ضاء على الحرب الأهلية الأمريكية .ن�ش�أ في عائلة فقيرة
على الحدود الغربية لوالية كنتاكي ،وقد مار�س مهنة القانون ثم �أ�صبح ع�ضو ًا في حزب الأحرار
الأمريكي ،ثم ع�ضو ًا في نقابة المحامين بوالية �إلينوي عام 1830م ،وانتخب بعد ذلك ع�ضو ًا في مجل�س
النواب الأمريكي عام .1840
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العـدد � - 485أغ�سط�س 2018

• •لقطة لوحدة الهيدروجين في م�صفاة ال�شعيبة.
• •�صورة �أر�شيفية لمعمل كب�س الغاز في حقل برقان.

الوطنية :عدد مايو 1975
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