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تلوُّث الهواء

خلود �سعد املطريي

فريق واحد

با�صرتاتيجية  للتعريف  مكثف،  جهد  يف  املا�صية  الأ�صابيع  ق�صينا 

الذي  لإطالقها  والتمهيد   ،2040 الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة 

بات و�صيكًا، وذلك عرب عمل جماعي، �صارك فيه ممثلون عن مواقع 

لتزويد  الكويتية  ال�رشكة  اإىل  اإ�صافة  املختلفة،  ال�رشكة  ودوائ���ر 

الطائرات بالوقود "كافكو".

لقد �صعينا من خالل التعاون، والعمل بروح الفريق الواحد، اإىل تقدمي 

على  موظفينا  وتعريف  ال�صرتاتيجية،  ه��ذه  ملكونات  مب�صط  ���رشح 

عناوينها الرئي�صية وحمتواها، وو�صائل ال�رشكة لتنفيذها، ف�صاًل عن 

تو�صيح مدى ارتباطها بروؤى وتوجهات موؤ�ص�صة البرتول الكويتية، 

التي تتناغم بدورها مع الروؤية الوطنية لكويت جديدة 2035.

الإنتاج،  لتطوير  خطة  جم��رد  لي�صت   2040 ال�رشكة  ا�صرتاتيجية 

يف  ال�رشكة  اأه��داف  اإىل حتقيق  ت�صعى  متكاملة،  منظومة  واإمن��ا هي 

اأدائها  يف  والتميز  قدراتها،  يف  التو�صع  ذل��ك  وم��ن  اأعمالها،  جم��ال 

الأ�صا�صية،  القيم  من  جمموعة  العتبار  بعني  الأخذ  مع  الت�صغيلي، 

التي تدعم هذه الأهداف، وتهيئ لها �صبل النجاح.

وحني نتحدث عن قيمنا، فاإننا نتحدث بال�رشورة عن الأ�ص�ص التي 

نرتكز عليها يف تنفيذ اأعمالنا، وعن املقومات التي تعتربها ال�رشكة 

وباأهمية  بها،  ت��وؤم��ن  التي  وامل��ب��ادئ  لنجاحها،  الرئي�صي  ال��داع��م 

اللتزام بها يف كل الظروف والأحوال.

وال�رشاكة،  ال��واح��د،  والفريق  والتميُّز،  والب��ت��ك��ار،  ال�صتقامة، 

ال�صحة  ب��ا���ص��رتاط��ات  والل��ت��زام  ال��ب�����رشي،  بالعن�رش  واله��ت��م��ام 

 .. للعاملني  الوظيفي  الر�صا  وتوفري  والبيئة،  والأم��ن  وال�صالمة 

اجلديدة،  ال�صرتاتيجية  روح  جمملها  يف  ت�صكل  جمتمعة  القيم  هذه 

تنمو،  اأ�صا�صها  على  ثم  عليها،  تقوم  التي  والأرك���ان  وم�صمونها، 

وتتقدم.

وتعود ال�رشكة من خالل ا�صرتاتيجية 2040 لتوؤكد جمددًا على اأن 

كادرها الب�رشي هو ثروتها احلقيقية، وهو نقطة البداية التي تنطلق 

منها دائمًا لتحقيق تطلعاتها واأهدافها. 
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ال�سركات  يف  عمل  خارطة  مبثابة  هي  امل�ستفادة  الدرو�س 

اأف�سل املبادرات، واالرتقاء  املرموقة، لت�سليط ال�سوء على 

من  والتقنية  الفنية  االأخطاء  وتاليف  االإنتاجية،  بامل�ساريع 

خالل درا�سة عميقة لهذه الدرو�س.

امل�ستفادة  الدرو�س  حول  عمل  ور�سة  ال�سركة  ا�ست�سافت 

التابعة  ال�سركات  م�ستوى  على  املعلومات  تقنية  لدوائر 

التي  املمار�سات  اأف�سل  لتبادل  الكويتية،  البرتول  ملوؤ�س�سة 

ثبت بالتجربة العملية اأنها تقدم حلواًل حقيقية ترتقي باأداء 

هذه الدوائر لتقدمي اأف�سل اخلدمات على م�ستوى القطاع.   

ممارسات مثلى!
تبادلتها دوائر تقنية المعلومات

ورشة لدوائر تقنية 

المعلومات على مستوى 

المؤسسة ركزت على 

الدروس المستفادة 

فعاليات
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ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة

اأك��د  امل��ط��ريي  غ��ازي  حممد  التنفيذي  الرئي�ص 

"جمتمع  ل�  الثالث  اللقاء  اأن  افتتاحية  كلمة  يف 

 )K-IT Community( املعلومات"  تقنية 

م��ن��ذ اإط����الق����ه ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

اخلا�صة   2040 التابعة  وال�رشكات  املوؤ�ص�صة 

اإىل  يهدف  اأن��ه  اإىل  منوها  املعلومات.  بتقنية 

لالأ�صخا�ص  جاذبا  ليكون  العمل  مكان  حتويل 

يف  م�صاركتهم  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  م��ع  امل��وه��وب��ني، 

فيما  امل�صرتك  النتماء  من  �صعور حقيقي  خلق 

ل��زي��ادة الإن��ت��اج��ي��ة، والأه���م من  ب��ني املوظفني 

ذلك اإطالق طاقاتهم الكامنة، حيث اأن الغر�ص 

باملعرفة  وامل�صاركة  والتعاون  العمل  الرئي�صي 

�صناعة  معايري  تطبيق  يف  املمار�صات  واأف�صل 

وتعزيز  احللول،  تقدمي  مع  املعلومات،  تقنية 

المتثال للنظم.

واأ�صاف املطريي اأن هذا املجتمع يهدف اأي�صا 

اإىل حت�صني التخطيط للم�صاعدة يف زيادة الإنتاج 

اإىل اأق�صى حد، وحتقيق اأمن املعلومات والأمن 

ال�صيرباين، وتطوير عملية التخطيط للم�صاعدة 

اإ�صافة اإىل حتقيق التح�صني  يف تعظيم الإنتاج، 

امل�صتمر والتعلم التنظيمي، وهذا يعتمد ب�صكل 

املتميز  وال��ع��م��ل  املثمر  ال��ت��ع��اون  على  حا�صم 

كفريق واحد لتعزيز العالقات املتينة وال�صحية 

فيما بني ال�رشكات النفطية الكويتية. 

اأغلى هدية

واأو����ص���ح ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي اأن امل��و���ص��وع 

الرئي�صي للحدث "الدرو�ص امل�صتفادة"، ي�صتلزم 

ال��ت��و���ص��ع يف ����رشح اأه��م��ي��ة ت��ق��ا���ص��م ال���درو����ص 

اأغلى  هي  الدرو�ص  فهذه  وتوثيقها،  امل�صتفادة 

هدية ميكن اأن نقدمها لل�رشكات يف الإدارة املثلى 

ملبادراتنا. حيث توفر هذه الدرو�ص اأعظم قيمة 

ل �صيما عندما تكون موثقة و�رشيحة وم�صجلة 

بالأر�صيف و�صل�صة وقابلة للتكيف بحيث ت�صمح 

بالتو�صل لنتائج اأ�صا�صية. وللتاأكيد على اأهمية 

هذه الدرو�ص ل بد من قول جميل فحواه:

لفيزياء  يكن  مل  امل�صتفادة،  الدرو�ص  بدون   -

نيوتن اأن تتفوق على فيزياء اأر�صطو.

بدون فيزياء نيوتن مل يكن اآين�صتاين قادرًا   -

ال��زم��ان  تقو�ص  يف  نظريته  اإىل  التو�صل  على 

واملكان.

بدون نظرية تقو�ص الزمان واملكان، قد ل   -

نكون قادرين على ال�صفر عرب الزمن.

ب����دون ال�����ص��ف��ر ع��رب ال���زم���ن، ق��د ل نكون   -

قادرين على العودة يف الزمن وحماكاة التاريخ 

للتنبوؤ مب�صتقبلنا. 

اأن  اإىل  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�صار  ال�صدد،  يف هذا 

التعاون وفعاليات املجتمع �صت�صاهم يف حتقيق 

اأهدافنا وتعزيز جناح قطاع النفط والغاز ب�صكل 

خا�ص واقت�صاد دولة الكويت ب�صكل عام، وهناأ 

ال�صرتاتيجية  امل��ب��ادرة  لهذه  ال��راع��ي  ب�صفته 

امل��ع��ل��وم��ات يف  اأع�����ص��اء جم��ت��م��ع تقنية  ج��م��ي��ع 

ال�����رشك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ة، واأ���ص��ح��اب 

الدوؤوب  عملهم  على  املنظمة  واللجنة  امل�صلحة 

التعاون سيساهم 

في تحقيق أهدافنا 

وتعزيز نجاح قطاع 

النفط والغاز بشكل عام

 لقطة جماعية للم�صاركني يف ور�صة العمل

مجتمع تقنية 

المعلومات منبر 

لمشاركة األفكار والعمل 

الجماعي يعزز االبتكار 
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بهمة  وامل�صاركة  احل��دث  هذا  وتفعيل  اإدارة  يف 

وفعالية، ولعب دور فعال وحموري يف ت�صكيل 

يدًا  املجتمع  "فلننب  بالقول  اأف�صل، خمتتمًا  غد 

بيد ولنجعل منه لي�ص جمرد مكان عمل". 

قدرة تنظيمية 

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  �صدد  ال�صدد،  ه��ذا  يف 

مت  اإذا  اأن���ه  على  العجمي،  ع��ب��داهلل  للم�صاريع 

ال�صحيح،  بال�صكل  امل�صتفادة  الدرو�ص  توثيق 

ب�صكل  الأداء  حت�صني  على  ق��درة  لها  �صيكون 

ملحوظ، بل وتطوير القدرة التنظيمية واملزايا 

وزيادة  التكرار  يف  الوقوع  التناف�صية، وجتنب 

الكفاءة.  

امل��و���ص��م  يف  ب��امل�����ص��ارك��ني  رح����ب  اأن  وب���ع���د 

ب�صفته  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  ملجتمع  ال��ث��ال��ث 

الهدف  اأن  اأو���ص��ح  العليا،  اللجنة  رئي�ص 

البرتول  ملوؤ�ص�صة   2040 ا�صرتاتيجية  من 

يكمن يف تطوير  التابعة  الكويتية و�رشكاتها 

تعزيز  اإىل  يقود  مبا  النفطي  القطاع  ق��درات 

ال��ك��وي��ت يف  ال��ري��ادي و�صمعة دول���ة  امل��وق��ع 

�صناعة النفط العاملية. 

ولتنفيذ روؤية ومهمة ا�صرتاتيجية 2040 بنجاح 

فاإننا نحتاج لالإيفاء بالتزاماتنا امل�صتجدة بروح 

اأن  ت�����ص��وروا  م�صيفا  امل�����ص��وؤول��ي��ة،  م��ن  عالية 

"يحدث دائمًا" اأو  ن�صمع عبارة مرارًا وتكرارًا 

الدرو�ص  من  التعلم  من  بد  ل  اأبدًا"،  نتعلم  "مل 

امل�صتفادة.

زيادة تراكمية

اإن نتائج عدم مراجعة الدرو�ص  وقال العجمي 

تكرار  احتمالية  زي���ادة  اإىل  ت���وؤدي  امل�صتفادة 

اإىل: ف�صل  ت����وؤدي  ق��د  ال��ت��ي  ب��الأع��م��ال  ال��ق��ي��ام 

اأو زيادة طفيفة  اأو جتاوز امليزانية،  امل�رشوع، 

التوقعات،  ودون  متدنية  نوعية  اأو  النطاق،  يف 

النهائية بح�صب  املواعيد  اإىل خلل يف  بالإ�صافة 

اجلدول الزمني.

الأ�صئلة  على  امل�صتفادة  ال��درو���ص  وت�صتمل 

ميكن  ال��ذي  م��ا  فيه؟  اأفلحنا  ال��ذي  م��ا  التالية: 

على  ال��در���ص  ه��ذا  نطبق  اأن  لنا  كيف  تطويره؟ 

توثيق  مت  اإذا  وامل�صتقبلية؟  احلالية  امل��ب��ادرات 

الدرو�ص امل�صتفادة بال�صكل ال�صحيح، �صيكون 

لها قدرة على حت�صني الأداء ب�صكل ملحوظ، بل 

التناف�صية  واملزايا  التنظيمية  القدرة  وتطوير 

التكرار  الوقوع يف  اآخرًا جتنب  ولي�ص  واأخريًا 

وتزيد من الكفاءة.

 وكطريقة مثلى، يتوجب على اجلميع تخ�صي�ص 

يف  امل�صتفادة  الدرو�ص  لتمرين  وامل��وارد  الوقت 

التخطيط،  مرحلة  بداية  من  امل��ب��ادرات  جميع 

والأخذ بعني العتبار النتائج وامل�صاكل وتطوير 

الأن��ظ��م��ة لأر���ص��ف��ت��ه��ا وامل�����ص��اه��م��ة يف ال��درو���ص 

امل�صتفادة لأ�صول العملية التنظيمية والحتفاظ 

ب��ال��ت��وث��ي��ق وا�����ص����دارات وت��غ��ي��ري ال�����ص��ج��الت 

ال�رشوري  وم��ن  امل�صتقبل،  يف  اإليها  للرجوع 

اأ�صحاب  جميع  اإىل  ال��درو���ص  ه��ذه  تبليغ  ج��دًا 

امل�صلحة.

بيئة التعلم

واأ�صاف العجمي اأن اأحد الأهداف الرئي�صية 

تطوير  يف  يكمن  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ملجتمع 

اأن ي�صاعد  التعلم الذي ميكن  اإىل  بيئة توؤدي 

العجمي: تنفيذ رؤية 

ومهمة استراتيجية 

2040 بنجاح يستلزم 
وفائنا بالتزاماتنا

 عبدالعزيز الدعيج عبداهلل فهاد العجمي حممد غازي املطريي

المطيري: خلق 

شعور حقيقي باالنتماء 

المشترك بين الموظفين 

لزيادة اإلنتاجية



7

يف ال��ق��ي��ام ب�����اأداء اأف�����ص��ل يف م��ك��ان ال��ع��م��ل، 

دورًا  تلعب  فاإنها  امل�صتفادة  الدرو�ص  واأم��ا 

نتعلم  اأن  ميكن  ول  ال�صدد.  هذا  يف  حموريًا 

من  نتعلم  لأن  نحتاج  باأنف�صنا،  ���ص��يء  ك��ل 

جتارب بع�صنا. نحتاج لأن نتعاون ب�صبكات 

تطوير  يف  كمجتمع  ون�صتمر  ال�رشاكة،  من 

جديدة،  تقنيات  ونتبنى  اجل��دي��دة  ق��درات��ن��ا 

وال�صيا�صات  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  ون��ط��ب��ق 

هو  املعلومات  تقنية  جمتمع  اإن  واملعايري. 

نعمل  فعندما  الأف��ك��ار،  يف  للت�صارك  منربكم 

قيمة  واإ�صافة  املزيد  ابتكار  ميكننا  �صوية 

اأكرب لعملنا. 

وت���اب���ع ق���ائ���اًل: "اإن���ن���ي ���ص��غ��وف ع��ل��ى ال����دوام 

لال�صتماع لأي منكم، ل�صيما اأولئك الذين لديهم 

اأفكار يحبون عر�صها على املالأ، فنحن ل نرتدد 

على الإطالق يف اأن ن�صتلهم من الأفكار اجلديدة 

لتطبيقها يف �رشكتنا".

3 درو�س
 من جانبه، عر�ص مدير دائرة تقنية املعلومات 

للدائرة  م�صتفادة  درو�ص   3 الدعيج  عبدالعزيز 

هي: 

 150 نحو  للتعامل مع  ناجحة  اآلية  ابتكار   -

واحلجم،  بال�صعر  ومتنوعًا  خمتلفًا  م�رشوعا 

حيث اأدى ذلك اإىل �رشف مبالغ كبرية و�صعوبة 

يف امل��ت��اب��ع��ة، ول��ت��ف��ادي ذل��ك مت اب��ت��ك��ار جمل�ص 

لإدارة هذه امل�صاريع وجمل�ص للموافقة على اأي 

والتحكم  الرقابة  م�رشوع جديد مما ميكن من 

تخدم  التي  امل�صاريع  اختيار  كذلك  بامل�صاريع، 

م�صلحة ال�رشكة باأقل امل�صاريف.  

عليها  ج��رى  حيث  الربامج  رخ�ص  اإدارة    -

ت��غ��ي��ريات ك��ب��رية خ����الل ال�����ص��ن��وات اخل��م�����ص 

تكاليف  عليها  ي��رتت��ب  ك���ان  ب��ع��دم��ا  الأخ�����رية، 

اإ�صافية ب�صبب عدم الإملام باإدارة هذه الرخ�ص، 

اإدارة  كيفية  لدرا�صة  فريق  تخ�صي�ص  وبعد 

رخ�ص الربامج ا�صتطعنا تخفي�ص الأ�صعار اإىل 

مفادها  نتيجة  اإىل  مقبولة، وخل�صنا  م�صتويات 

كل �رشكة  ا�صخا�ص متخ�ص�صني يف  اأن وجود 

بحرفية  نتعامل  يجعلنا  الربامج  لإدارة رخ�ص 

كبرية  توافقية  حلول  على  ح�صلنا  وقد  عالية، 

مع ال�رشكات ال�صت�صارية.

لتاليف موا�صع  العقود بطريقة مبتكرة  اإدارة   -

اخللل يف العقود املربمة من خالل تقويتها ببنود على 

باأ�صعار  عاملية  �رشكات  وجلب  جدًا،  عال  م�صتوى 

ال�����رشوري��ة،  غ��ري  ال��ب��ن��ود  ا�صتثناء  م��ع  خمف�صة 

ومنها ال�صتغناء عن اأجهزة الكمبيوتر على �صبيل 

املثال، وهذا اأدى اإىل خف�ص النفقات وتقليل التكلفة 

مع احلفاظ على جودة اخلدمة.

ياأمل  باأنه  املعلومات  تقنية  دائ��رة  مدير  وختم 

بني  اخل���ربات  لنقل  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  با�صتمرار 

ر�صا  ك�صب  م��راع��اة  م��ع  النفطية  ال�����رشك��ات 

ممكنة،  تكلفة  باأقل  امل�صاريع  واإجن���از  العميل 

لفتا اإىل ان جميع ال�رشكات التابعة للموؤ�ص�صة 

ت�صكل  �صوف  وعميقة،  غنية  بتجارب  �صاركت 

التي  امل�صتفادة  ال��درو���ص  كل  تكتب  فنية  جلنة 

القاعدة  وتو�صيع  وال��ن��ق��ا���ص  للبحث  ط��رح��ت 

م�صتوى  على  املعلومات  تقنية  ملجتمع  املعرفية 

�رشكات القطاع النفطي التابع للموؤ�ص�صة.

 التمّيز والبتكار من اأهم القيم التي ت�صمنتها ا�صرتاتيجية ال�رشكة

الدعيج: استمرار نقل 

الخبرات بين الشركات 

النفطية وإنجاز 

المشاريع بأقل تكلفة

يتوجب على الجميع 

تخصيص الوقت 

والموارد لتمرين 

الدروس المستفادة
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لقاء

العجمي: التعاون أساس 

تحقيق أهداف االستراتيجية 

لقاء مع مدير "التخطيط الشامل"

"2040" استراتيجية 
طموحة تعكس رؤية 

وتوجهات مؤسسة 

البترول الكويتية 

اخلطة  وتطوير  اإع���داد  يف  رئي�سيا  دورا  ال�سامل  التخطيط  دائ���رة  تلعب 

اال�سرتاتيجية طويلة املدى لل�سركة 2040، وذلك وفق توجهات االإدارة العليا، 

ومبا يتنا�سب مع روؤى واأهداف ال�سركة، كما يقع على عاتقها متابعة �سري تنفيذ 

اال�سرتاتيجية بالتن�سيق مع الدوائر واجلهات املعنية.

اإطالق  �سيتم  اأنه  اإىل  العجمي  فهد  فهاد  ال�سامل  التخطيط  دائ��رة  مدير  ي�سري 

املرحلة الثانية �سمن احلملة االإعالمية للتعريف با�سرتاتيجية 2040، وتفعيل 

امل�ساركة يف تنفيذها يف ك�اف�ة مواقع ال�سركة خالل االأيام القليلة القادمة .. يف 

اللقاء التايل ي�سلط العجمي ال�سوء على جوانب عدة تتعلق بهذه اال�سرتاتيجية. 
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 ترتكز ا�صرتاتيجية املوؤ�ص�صة و�رشكاتها التابعة على جمموعة من القيم الأ�صا�صية

عن اال�سرتاتيجية

• بداية .. ما الذي تودون قوله عن ا�صرتاتيجية 

2040؟
روؤية  تعك�س  الطموحة  اال�سرتاتيجية  هذه 

الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�س�سة  وت��وج��ه��ات 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا جت��اه  ال��وف��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة 

اإىل  اإ�سافة  العاملية،  االأ���س��واق  يف  عمالئها 

الطاقة.  من  املحلي  ال�سوق  احتياجات  �سد 

على  ب��ن��اًء  اال�سرتاتيجية  اإع���داد  مت  وق��د 

القطاعات  جميع  قيام  ثم  املوؤ�س�سة،  طلب 

الالزمة  خططها  باإعداد  التابعة  وال�سركات 

لتحقيق التوجهات اال�سرتاتيجية للموؤ�س�سة 

حتى عام 2040.

قيم ال�سركة

البرتول  قيم  عن  فكرة  تعطينا  اأن  ميكن  هل   •

الوطنية وفقا ل�صرتاتيجية 2040؟

تتلخ�س القيم الواردة يف هذه اال�سرتاتيجية 

فيما يلي:

• اال�ستقامة: التعامل على اأ�سا�س الثقة، مع 
العمل واالحرتام  اأخالقيات  باأ�سمى  االلتزام 

وال�سدق.

وطرق  مفاهيم  وتطبيق  تطوير  االبتكار:   •
التحديات  ملواجهة  مبتكرة  عمل  واأ�ساليب 

وخلق قيمة م�سافة.

والتطور  العايل،  االأداء  ت�سجيع  التميز:   •
امل�ستمر واالهتمام بتلبية احتياجات العمالء.

• الفريق الواحد: االهتمام امل�سرتك مب�سالح 
و�سمان  منها،  جزء  ولي�س  ككل  املوؤ�س�سة 

حتقيق التناغم للو�سول اإىل اأهداف املوؤ�س�سة 

والدولة.

• ال�سراكة: بناء العالقات التي من �ساأنها دعم 
واملحافظة  الت�سغيلي  التميز  وتعزيز  النمو 

عليها.

• االهتمام بالعن�سر الب�سري: خلق بيئة عمل 
الوظيفي،  ومنوهم  العاملني  تطوير  ت�سمن 

يف  امل�ساهمة  على  اإيجابي  ب�سكل  وحتفزهم 

حتقيق النجاح امل�سرتك.

واالأم���ن  وال�����س��الم��ة  بال�سحة  االل��ت��زام   •
على  واحل��ف��اظ  البيئة  اح���رتام  والبيئة: 

�سحية  عمل  بيئة  وتوفري  واالأمن،  ال�سالمة 

يف مواقع عمليات املوؤ�س�سة.

على  الوظيفي  الر�سا  خلق  االع��ت��زاز:   •
ال��والء  ح�س  وتعزيز  العاملني،  م�ستوى 

واالنتماء للموؤ�س�سة.

اأهداف ا�سرتاتيجية

م�صتوى  على  ال�صرتاتيجية  اأه���داف  هي  ما   •

اأداء ال�رشكة ومتيزها يف جمال تكرير النفط؟

تتمثل االأهداف الرئي�سية لل�سركة، والتي �سوف 

يتم العمل على حتقيقها من خالل ا�سرتاتيجية 

2040 يف:
التو�سع يف الطاقة التكريرية حمليا.  .1

مت��ك��ني زي����ادة اإن���ت���اج ال��غ��از م��ن قطاع   .2
اال�ستك�ساف واالإنتاج.

العاملية  املعايري  باأعلى  ت�سغيلي  اأداء   .3
للتميز.

اإنتاج  تلبية الطلب املتزايد من احتياجات   .4
الوقود عايل اجلودة حمليا وعامليا.

تفا�سيل اأكرث

هذه  ح��ول  اأك��ر  تفا�صيل  تقدمي  ميكنكم  ه��ل   •

الأهداف؟ 

اإن تنفيذ ا�سرتاتيجية �سركة البرتول الوطنية 

من  جمموعة  خالل  من  تبداأ   2040 الكويتية 

تشجيع األداء العالي 

والتطور المستمر 

واالهتمام بتلبية 

احتياجات العمالء

التقرير الربع السنوي 

أهم آليات رصد التقدم 

في تنفيذ مبادرات 

االستراتيجية 
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 تطوير العاملني وتوفري بيئة العمل املحفزة من اأهم قيم ال�صرتاتيجية اجلديدة

حتى  اأهدافها  حتقيق  اىل  للو�سول  املبادرات 

عام 2040 وهي تتلخ�س يف النقاط التالية:

1 - التو�سع يف الطاقة التكريرية حمليا:
الوقود  مل�سروع  التكريرية  الطاقة  زي��ادة   •
البيئي وم�سفاة الزور مبقدار 160 األف برميل 

يومياً وحتى عام 2025.

طريق  عن  املحلي  التكرير  طاقة  يف  التو�سع   •
برميل  األف   440 مبقدار  جديدة  م�سفاة  بناء 

يوميا ملعاجلة النفط الثقيل وحتى عام 2035.

• التكامل بني �سركة البرتول الوطنية الكويتية 
اجلدوى  حتقق  عند  البرتوكيماويات،  وقطاع 

االقت�سادية ويف حالة توفر املواد اخلام.

ال��غ��از م��ن قطاع  اإن��ت��اج  - مت��ك��ني زي����ادة   2
اال�ستك�ساف واالإنتاج: 

• من اأجل حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي املتمثل 
يف متكني زيادة اإنتاج الغاز امل�ستخرج من قطاع 

العام  خ��الل  �سنقوم  واالن��ت��اج،  اال�ستك�ساف 

املقبل بدرا�سة احلاجة اىل بناء وحدة �ساد�سة 

الإنتاج غاز البرتول امل�سال بحلول عام 2025. 

)احلالة االعتيادية(، مع بناء الوحدة ال�سابعة 

)يف حالة النمو(.

العاملية  املعايري  باأعلى  ت�سغيلي  اأداء   -  3
للتميز:

• االنتقال مب�سفاة ميناء االأحمدي اإىل املجموعة 
"�سولومون"  موؤ�سر  م��ن  االأوىل  القيا�سية 

ال�ستهالك الطاقة يف العام 2030.

• حتقيق املجموعة القيا�سية الثانية من موؤ�سر 
"�سولومون" للجاهزية الت�سغيلية واملجموعة 
"�سولومون"  موؤ�سر  م��ن  االأوىل  القيا�سية 

لال�ستفادة املثلى من وحدات الت�سنيع جلميع 

االأ�سول يف عام 2030.

• حتقيق املجموعة القيا�سية االأوىل من موؤ�سر 
يف  ال�����س��ايف  ال��ن��ق��دي  للهام�س  "���س��ول��وم��ون" 
وجلميع  االأحمدي  ميناء  مل�سفاة   2025 عام 

الطاقات التكريرية اجلديدة.

ت�سغيل  يف  املتجددة  الطاقة  على  االعتماد   •

خلق بيئة عمل تضمن 

تطوير العاملين 

وتحفزهم للمساهمة 

في تحقيق النجاح 
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 تعتزم ال�رشكة بناء 143 حمطة وقود جديدة بحلول عام 2040

هناك  كانت  كلما  واجل��دي��دة  القدمية  املباين 

جدوى اقت�سادية.

4 - تلبية الطلب املتزايد من احتياجات اإنتاج 
الوقود عايل اجلودة حمليا وعامليا:

• �سوف تقوم ال�سركة ببناء 143 حمطة تعبئة 
امل�ستقبلية  االحتياجات  لتلبية  جديدة  وقود 

حتى عام 2040.

درا���س��ة  بتحديث  ال�����س��رك��ة  �ستقوم  ك��م��ا   •
البرتولية  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي  ال��ط��ل��ب 

عام  حتى  امل�ستقبلية  االحتياجات  لتلبية 

م�ستودع  الإن�ساء  احلاجة  مدى  لتقدير   2040
للمنتجات البرتولية لتغطية الطلب املحلي على 

خمزون  توفري  ول�سمان  البرتولية،  املنتجات 

ا�سرتاتيجي منها.

• االلتزام مبوا�سفات اتفاقية منع التلوث من 
2020، وحتويل  عام  تطبيقها  املزمع  ال�سفن 

على  يحتوي  الذي  الوقود  زيت  من  الفائ�س 

1% كربيت اإىل منتجات ذات قيمة م�سافة.

اآليات املتابعة

• ماذا عن اآليات املتابعة لر�صد التقدم يف تنفيذ 

مبادرات ال�صرتاتيجية؟

املتابعة  اآليات  اأهم  من  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  يجب 

اال�سرتاتيجية،  مبادرات  تنفيذ  يف  التقدم  لر�سد 

املن�سودة  ال�سركة  ور���س��ال��ة  روؤي���ة  وحتقيق 

امل��ب��ادرات  ملتابعة  �سنوي  ال��رب��ع  التقرير  ه��و 

اللجنة  فريق  ي�سدره  وال��ذي  اال�سرتاتيجية، 

التوجيهي�ة ومكتب اإدارة الربامج اال�سرتاتيجية 

والبرتوكيماويات  والت�سنيع  التكرير  لقطاع 

بهدف   ،)PMO( الكويتية  ال��ب��رتول  ملوؤ�س�سة 

اال�سرتاتيجية  اخلطة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة 

وذل��ك  ال��ق��ط��اع،  ل��ه��ذا  للموؤ�س�سة   2040 حتى 

بقيادة �سركة البرتول الوطنية الكويتية، وي�سم 

الطائرات  لتزويد  الكويتية  ال�سركة  من  اأع�ساء 

بالوقود، وال�سركة الكويتية لل�سناعات البرتولية 

العاملية،  الكويتية  البرتول  و�سركة  املتكاملة، 

و�سركة �سناعة الكيماويات البرتولية.

ترتيب االأولويات

• ما هي اأهم الأولويات يف املرحلة املقبلة؟
• اال�ستمرار يف تنمية العن�سر الب�سري الذي يعترب 
االأ�سا�سية  والركيزة  لل�سركة  احلقيقية  ال��رثوة 

للنهو�س مب�ستوى كفاءة االأداء.

• موا�سلة تعزيز اأداء اإجراءات ال�سحة وال�سالمة 

تلحق  قد  ح��وادث  اأية  وقوع  مينع  مبا  والبيئة، 

ال�سرر ب�سالمة العاملني او ممتلكات ال�سركة.

االأمثل  االأداء  يحقق  مبا  االأداء  لتطوير  ال�سعي   •

لعمليات ال�سركة، وزيادة كفاءة االإنتاج وتعظيم 

العوائد املالية.

ال�سركة  م�ساريع  على  خا�س  ب�سكل  الرتكيز   •

اخلطة  ح�سب  تنفيذها  يف  قدما  وامل�سي  الكربى، 

واجلدول الزمني املو�سوعني لها.

• هل من كلمة اأخرية؟

اأود اأن اأنتهز هذه الفر�سة الأ�سكر كل من �سارك 

يف مراحل تطوير اال�سرتاتيجية، واأحث اجلميع 

الإجناحها  امل�سرتك  والعمل  ال��ت��ع��اون  على 

اأهداف  حتقيق  اإىل  يهدف  واقع  اإىل  وترجمتها 

بالن�سبة  الهامة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ه��ذه 

لل�سركة.

بناء 143 محطة تعبئة 

وقود جديدة لتلبية 

احتياجات المستقبل 

حتى عام 2040

تطوير األداء وزيادة 

كفاءة اإلنتاج وتعظيم 

العوائد المالية من 

أولويات المرحلة المقبلة
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نظام "آلي"
ي قدرات الموظفين  ينمِّ

سلسلة من المحاضرات 

لتعريف الموظفين 

بخطوات الدخول إلى 

نظام "آلي" اإللكتروني

ت�سعى دائرة التدريب والتطوير الوظيفي ب�سكل م�ستمر اإىل تنمية قدرات 

الدورات  واأف�سل  اأحدث  تقدمي  عرب  وذلك  بال�سركة،  والعاملني  املوظفني 

التدريبية الالزمة لتنمية بيئة العمل بال�سركة.

التدريب  م�ساريع  فريق  قدم  للدائرة  الثابتة  اخلطوات  من  واحدة  ويف 

بخطوات  ال�سركة  موظفي  لتعريف  التوعوية  املحا�سرات  من  �سل�سلة 

الدخول اإىل نظام "اآيل" االإلكرتوين، الذي يربط بني موظفي �سركات القطاع 

الربامج  يف  للت�سجيل  وذلك  الكويتية،  البرتول  ملوؤ�س�سة  التابعة  النفطي 

التدريبية ح�سب اخلطة املو�سوعة لتطوير كل موظفي القطاع، وقد اأقيمت 

اإدارة  مبنى  م�سرح  ويف  لل�سركة  الرئي�سي  املبنى  م�سرح  يف  املحا�سرات 

م�سفاة االأحمدي ويف خيمة امل�ساريع مب�سفاة ميناء عبداهلل.

تدريب
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 حر�صت دائرة التدريب والتطوير الوظيفي على تعريف اأكرب عدد ممكن من املوظفني مبزايا النظام

يوفر النظام التسجيل 

في البرامج التدريبية 

التي تطور أداء الموظف 

وتناسب تخصصه

الربط بين القطاعات 

ذات طبيعة العمل 

الواحدة إحدى ثمار 

تطبيق هذا النظام

التعامل مع النظام

تو�صح املحا�رشات ملوظفي ال�رشكة كيفية الدخول 

التي  التدريبية  الربامج  "اآيل" وت�صجيل  اإىل نظام 

وكذلك  اأدائهم  وتطور  تخ�ص�صهم  مع  تتنا�صب 

مع  تتعار�ص  ل  التي  املنا�صبة  الأوق���ات  اختيار 

باأن  علما  ال�صخ�صية،  مواعيدهم  مع  اأو  اأعمالهم 

هذه الختيارات تعر�ص على مدرائهم املبا�رشين 

من اأجل العتماد واملوافقة.

النظام،  مع  التعامل  كيفية  امل��دراء  تعرف  كما 

للدورات  املوظفني  طلبات  رف�ص  اأو  واعتماد 

التدريبية، وكذلك كيفية تر�صيح املوظفني لبع�ص 

الدورات ال�رشورية لتح�صني اأداء العمل.

ق��دم��ت ه����ذه امل���ح���ا����رشات يف م�����رشح امل��ب��ن��ى 

الأحمدي،  مل�صفاة  الإداري  واملبنى  الرئي�صي 

ميناء  مب�صفاة  امل�صاريع  خيمة  يف  قدمت  كما 

من  التدريب  م�صاريع  فريق  وقدمها  ع��ب��داهلل، 

دائ����رة ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر ال��وظ��ي��ف��ي ممثال 

املطريي،  خلود  التدريب  م�صاريع  م��راق��ب  يف 

ال�صمري،  اأن����وار  العاملني  تطوير  وم��راق��ب 

الب�رشية،  امل���وارد  دائ���رة  م��ن  فرن�ص  ولوي�ص 

وهايدي ح�صني من �رشكة اإرن�صت ويونغ.

التعريف

باأهداف موؤ�ص�صة  بالتعريف  بداأت املحا�رشات 

واأهمية  التابعة  و�رشكاتها  الكويتية  البرتول 

بها  العاملني  م��ه��ارات  وتطوير  ال���ذات  تنمية 

ب��داأت  التي  املميزات  وتو�صيح  وب�رشكاتها، 

نظام  تطبيق  ب��ع��د  ث��م��اره��ا  جت��ن��ي  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

املت�صابهة يف  العمل  والربط بني قطاعات  "اآيل" 

ال�رشكات املختلفة.

و���ص��ه��دت ت��و���ص��ي��ح ال��رب��ط ال����ذي ح���دث على 

عدد  توحيد  وكيف مت  التدريب  دوائر  م�صتوى 

ال��ت��دري��ب��ي��ة وحم��ت��واه��ا العلمي  ال�����دورات  م��ن 

عرب  النفطي  بالقطاع  العاملني  لكافة  وتقدميها 

بوابة نظام "اآيل" الإلكرتونية، حيث ي�صمح لكل 

مهند�ص من القطاع الدخول ومتابعة كل ما هو 

جديد من عرو�ص لدورات تدريبية تتنا�صب مع 

واختيارها  الوظيفية  واهتماماته  تخ�ص�صاته 

وحتديد املواعيد املنا�صبة له بعد اعتماد مديره 

املبا�رش لهذا الختيار.

لدور  كامل  تو�صيح  املحا�رشات  �صهدت  كما 

للنظام  ال��دخ��ول  وكيفية  امل��ب��ا���رشي��ن  امل����دراء 

ينا�صبهم والطالع على طلبات  ومتابعة كل ما 

مروؤو�صيهم واعتمادها او رف�صها وتر�صيحهم 

او  فنيا  �صواء  العمل  ل�صالح  اأن�صب  هو  ما  اإىل 

اإداريا.

�سرح عملي

مبا�رشا  مرئيا  عر�صا  امل��ح��ا���رشات  و�صهدت 

لعملية الدخول اىل نظام "اأيل" ومتابعة الدورات 

على  عمليا  الختيار  عملية  و���رشح  التدريبية 

لتو�صيح  وذلك  احل�صور  اأمام  مبا�رشة  املوقع 

مدى �صهولة الإجراءات، وكذلك مت فتح ح�صاب 

اختيارات مهند�صيه عمليا  املدراء لعتماد  اأحد 

اأمام احل�صور وتو�صيح دور املدراء املبا�رشين.

و�صهدت املحا�رشات يف مواقع ال�رشكة املختلفة 

املحا�رشون  ق��ام  وت�����ص��اوؤلت  وا�صحا  تفاعال 

باإجابتها وتو�صيح كل ما هو مبهم وجديد.

وتنوعت اأ�صئلة احل�صور ما بني نوعية الدورات 

وتن�صيق  اختيارها  وكيفية  اجلديدة  التدريبية 

جدول ح�صورها، وهل من املمكن طلب دورات 

وكيف  املوقع،  على  املعرو�ص  يف  متوافرة  غري 

ميكن الت�صجيل يف دورات اكتفت بعدد احل�صور.
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توؤكد  ومب�صطة  مرتبة  الإي��ج��اب��ي��ات  وج���اءت 

مدى اهتمام ال�رشكة بالعن�رش الب�رشي، الذي 

وث��روات��ه��ا احلقيقية،  م��وارده��ا  اأه��م  اأح��د  يعد 

واختيار  مب�صطة  اإج����راءات  ع��رب  فالت�صجيل 

كما  تو�صيحها،  مت  اإج����راءات  كلها  امل��واع��ي��د 

مت ن�����رشه��ا ع��رب م��وق��ع ال�����رشك��ة وع���رب ال��ربي��د 

الإلكرتوين.

نظام "اآيل"

التي  احليوية  امل�صاريع  من  "اآيل"  نظام  ويعد 

ا�صرتاتيجية  اإط��ار  يف  النفطي  القطاع  اأجنزها 

ويندرج  الكويتية،  ال��ب��رتول  ملوؤ�ص�صة   2040

امل�����������رشوع ����ص���م���ن م������ب������ادرات امل���وؤ����ص�������ص���ة 

ال�صرتاتيجية للموارد الب�رشية.

نظام  بخدمة  "اآيل"  ق��ام  مهامه  ب��اك��ورة  وم��ن 

النظام  وي�صعى  املوحد،  الإل��ك��رتوين  التدريب 

الأهداف  واإجناز  الواحد،  الفريق  بروح  للعمل 

الب�رشية  للموارد  النجاح  وحتقيق  امل��رج��وة، 

ال��ع��ام��ل��ة يف ك��ل ���رشك��ات ال��ق��ط��اع، وذل���ك عرب 

التكامل بني اأنظمة العمل يف �رشكات املوؤ�ص�صة.

من  �صلبة  ق��اع��دة  اإىل  ال��ت��ك��ام��ل  ه���ذا  وي��ح��ت��اج 

حلول وعمليات فنية، ولذلك لعب موظفو تقنية 

النظام  ه��ذا  تنفيذ  يف  ب����ارزًا  دورًا  امل��ع��ل��وم��ات 

النفطية  ال�����رشك��ات  اأن  الإجن���از  يف  و�صاعدهم 

تطبق نظامًا �صبيهًا منذ فرتة طويلة يف دائرتي 

املوارد الب�رشية والتدريب والتطوير الوظيفي 

وهو نظام "اأوراكل".

كبرية  ج��ه��ودا  "اآيل"  ن��ظ��ام  تطوير  �صهد  وق��د 

امل��ع��ل��وم��ات يف  تقنية  دائ���رة  قبل  م��ن  وج��ب��ارة 

بتنفيذه  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الوطنية"،  "ال���ب���رتول 

لتقنية  العليا  التوجيهية  اللجنة  مع  بالتن�صيق 

املعلومات يف جميع ال�رشكات التابعة للموؤ�ص�صة، 

املعلومات  تقنية  دوائ��ر  م��دراء  بع�صوية جميع 

اإدارة  ومكتب  النفطي،  القطاع  م�صتوى  على 

برنامج ا�صرتاتيجية 2040 للموارد الب�رشية.

ويعد نظام "اآيل" من اأف�صل املمار�صات الرقمية 

يف دولة الكويت واملنطقة، حيث اأنه بني ليتوافق 

مع احلكومة الإلكرتونية، فهو ذات بنية حتتية 

القطاع  م��وظ��ف��ي  جميع  ت��خ��دم  متينة  رق��م��ي��ة 

النفطي.

املوارد الب�سرية

لتكون  الب�رشية  امل��وارد  دوائ��ر  اختيار  وقد مت 

نقطة انطالق نظام "اآيل" كونها واحدة من اأهم 

اأ�صا�صي  ورك��ن  نفطية،  �رشكة  اأي  يف  ال��دوائ��ر 

العن�رش  ا�صتثمار  على  تركز  فهي  جناحها،  يف 

الب�رشي اأو القوى العاملة وت�صخريها لت�صغيل 

ال�����رشك��ة،  خ��دم��ة  ل�صالح  الأخ����رى  ال��ع��ن��ا���رش 

وق�صرية  ومتو�صطة  طويلة  اأهدافها  وحتقيق 

الأجل.

بهذه  الهتمام  م�صتوى  من  يرفع  ال��ذي  الأم��ر 

من  ويعّظم  بها  ويرتقي  القطاع،  يف  ال��دوائ��ر 

قدراتها التناف�صية، ومن قدرتها على ال�صمود 

النفط،  لأ���ص��واق  املختلفة  التحديات  وج��ه  يف 

املوؤ�ص�صة،  لدى  كبري  اهتمام  موؤخرًا  برز  لذلك 

وحر�ص على اإدخال عن�رش التخطيط والتكامل 

بني �رشكات القطاع ل�صمان ال�صري نحو حتقيق 

الأهداف بخطى ثابتة.

الأ�صا�ص  حجر  الب�رشية  امل��وارد  تخطيط  ويعد 

ال�صاملة  املنظمات من و�صع خططها  يف متكني 

للظروف  عميقة  درا���ص��ة  وي�صمن  والفرعية، 

على  امل��وؤث��رة  واخلارجية  الداخلية  والعوامل 

���ص��ري ال��ع��م��ل، مّم���ا ي�����ص��اع��د يف احل�����ص��ول على 

خمرجات اأعمال غاية يف الدّقة. 

الهيكل الوظيفي

من  ع��ادة  الب�رشية  ل��ل��م��وارد  التخطيط  وي��ب��داأ 

م��رح��ل��ة و���ص��ع ال��ه��ي��ك��ل ال��وظ��ي��ف��ي، وت��وزي��ع 

وتق�صيم  امل��وظ��ف��ني،  على  والأدوار  املنا�صب 

املوظفني  اخ��ت��ي��ار  يتم  حيث  عليهم،  الأع��م��ال 

املوؤهلني للوظائف املختلفة، من حيث امتالكهم 

لأداء  ال��ك��اف��ي��ة  والعملية  ال��ن��ظ��ري��ة  اخل��ل��ف��ي��ات 

الأعمال املحددة بالهيكل.

�صليمة  معايري  و�صع  الدائرة  لهذه  يوكل  كما 

لدى  الأداء  م�صتوى  حتديد  فيها  يتّم  للتقييم، 

اإج���راءات  حتديد  خاللها  من  ويتّم  املوظفني، 

التحفيز املادي واملعنوي، والرتقيات الوظيفية 

واملكافاآت املختلفة. 

الب�رشي  العن�رش  تنمية  اأع��م��ال��ه��ا  اأه���م  وم���ن 

ال��ت��دري��ب  دائ����رة  م��ع  التن�صيق  ع��رب  ب��ال�����رشك��ة 

وال��ت��ط��وي��ر ال��وظ��ي��ف��ي ل��و���ص��ع ب��رام��ج ت��دري��ب 

املنظمة  يف  العاملني  قدرة  لرفع  تهدف  ومتكني، 

على اأداء الأعمال املختلفة بكفاءة اأعلى، وتقدمي 

خمرجات خدماتّية و�صلعية اأف�صل واأكر جودة.

إيجابيات أكدت مدى 

اهتمام الشركة بالعنصر 

البشري بوصفه أهم 

مواردها وثرواتها 

من المشاريع الحيوية 

التي أنجزها القطاع 

النفطي في إطار 

استراتيجية 2040
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اأهمية التطبيق

�صيا�صة  باأنه  ال�صاملة  اجلودة  م�صطلح  يعرف 

من  جمموعة  تت�صمن  املوؤ�ص�صة  تتبعها  اإداري��ة 

الو�صول  ت�صمن  التي  والإج��راءات  اخلطوات 

اإىل م�صتوى معني من الإنتاجية لتحقيق الر�صا 

الكامل لل�رشكة والعميل على حد �صواء.

اأم��ور  ع��دة  يف  ال�صاملة  اجل��ودة  اأهمية  وتكمن 

اأبرزها �صمان احل�صول على خمرجات تر�صي 

فال�رشكات  با�صتمرار،  وامل�صتفيدين  العمالء 

يف  وامل�صتفيد  العميل  ر�صا  ت�صع  واملوؤ�ص�صات 

قمة هرم اأولوياتها، فحني يتحقق ر�صا العمالء 

اإنتاجها، وهناك  ي�صتمر عمل ال�رشكة وي�صتمر 

ر�صا  حتقيق  ت�صمن  التي  الأ�صاليب  من  ع��دد 

اأ�صلوب ا�صتبيان العمالء  العمالء، منها اعتماد 

اأ�صلوب  اأن  كما  ورغباتهم،  اجتاهاتهم  ملعرفة 

راأي  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ي�صاعد  ال��راج��ع��ة  ال��ت��غ��ذي��ة 

العمالء يف املنتج املطروح ومقرتحاتهم لتح�صني 

الّرغبات  تلك  مواكبة  وبالتايل  املنتج،  ج��ودة 

والعمل على حتقيقها قدر امل�صتطاع.

من  ال�صاملة  اجل��ودة  مفهوم  تطبيق  يقلل  كما 

التكاليف والنفقات، فحني تطبقه ال�رشكة فاإنها 

الزائدة، وت�صتخدم  العمالة  على  العتماد  تقلل 

مواد اأولية لالإنتاج باأ�صعار تف�صيلية ومناف�صة، 

وهو ما يعمل على خف�ص النفقات.

الوقت  م��ن  اأي�صا  املفهوم  ه��ذا  تطبيق  ويقلل 

فهو  املختلفة،  الأعمال  اإجناز  اأجل  من  املبذول 

يوفر لل�رشكات اأ�صاليب وطرق لإجناز الأعمال 

اإيجابا  ينعك�ص  وهذا  اأقل،  ووقت  اأعلى  بجودة 

بيئة  وحت�صني  الإن��ت��اج��ي��ة  العملية  �صري  على 

العمل.

ال�ساملة  اجلودة  م�سطلح  تداول  االأخرية  االآونة  �سهدت 

التجارية،  وال�سركات  املوؤ�س�سات  اأداء  عن  احلديث  عند 

حيث ت�سعى كل �سركة ناجحة للتطور والتميز وللبحث عن 

املفاهيم االإدارية اجلديدة الداعمة ال�ستمرار النجاح.

وقد حظي مفهوم اجلودة ال�ساملة موؤخرا باهتمام كبري من 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  العديد  يف  العليا  االإدارات  قبل 

الكبرية ملا يحققه هذا املفهوم من تعزيز لعوامل جناحها.

الجودة الشاملة
سبيل المؤسسات إلى النجاح

 سياسة إدارية تتبعها 

المؤسسة لتعزيز 

اإلنتاجية وتحقيق 

الرضا لها وللعميل 

تطوير
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 حتقيق معايري اجلودة ي�صهم يف تعزيز مكانة ال�رشكة حمليًا وخارجيًا

اهتمام متزايد من 

قبل الشركات الكبرى 

بمفهوم الجودة 

الشاملة

تقلل من النفقات فحين 

تطبقها الشركة فإنها 

تقلل من االعتماد على 

العمالة الزائدة

اإجنازات اأخرى

ومن الإجنازات الهامة ملفهوم اجلودة ال�صاملة، 

متكني ال�رشكات واملوؤ�ص�صات من الدخول بقّوة 

اإىل الأ�صواق اجلديدة واملناف�صة، حيث اأن تطبيقه 

يعطي قوة تناف�صية لل�رشكات واملوؤ�ص�صات حني 

املفهوم  تنفيذ  يف  م�صبقة  خ��ربات  لديها  تتوفر 

وتطبيق معايريه، كما ي�صاهم يف و�صع ال�رشكة 

يف م�صاف ال�رشكات الكربى التي تلتزم مبعايري 

اجلودة العاملية كمعيار الأيزو.

الق�صوى  ال�صتفادة  ال�صامل  املفهوم  وي�صمن 

اإداري��ة  �صيا�صات  وتطبيق  الب�رشية  القوى  من 

تعمل على حتقيق ال�صتقرار الوظيفي للعاملني، 

املوظفني  يبقي  ال��ذي  التدريب  اأ�صلوب  ومنها 

واملتنوعة،  املختلفة  بالأعمال  للقيام  موؤهلني 

وكذلك اأ�صلوب املكافاأة والتحفيز، الذي ي�صجع 

اإن��ت��اج��ي��ت��ه��م وحت�صني  امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى زي����ادة 

مفهوم  حتقيق  على  يعمل  ه��ذا  وك��ل  نوعيتها، 

اجلودة ال�صاملة يف املوؤ�ص�صات.

مفهوم  لتحقيق  ت�صعى  التي  ال�رشكات  وعلى 

تطبيق  قرار  باتخاذ  تبداأ  اأن  ال�صاملة  اجل��ودة 

هذا املفهوم بعد درا�صته جيدا و�رشحه جلميع 

ثم  ال�رشكة،  يف  والعاملني  الإدارة  م�صتويات 

و�صع خطة عمل تت�صمن الإجراءات والأ�صاليب 

التقومي  عملية  ث��م  فيها،  ال�صري  ينبغي  ال��ت��ي 

والإ�رشاف واملتابعة التي ت�صمن الو�صول اإىل 

خمرجات حتقق مفهوم اجلودة ال�صاملة.

مفهوم مو�سع

اأو  بنوعية،  ال�صاملة  اجل��ودة  مفهوم  يرتبط  ل 

بل  فقط،  املقدمة  اخلدمات  اأو  ال�صلع،  طبيعة 

ب��اجل��ودة،  املرتبطة  ال�صمولية  حتقيق  يجب 

وتفاعل  وت��ك��ام��ل،  تنا�صق،  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي 

منا�صب  �صيء  تقدمي  اأج��ل  م��ن  معا  ال��وظ��ائ��ف 

لكافة الأ�صخا�ص الذين يتعاملون مع ال�رشكة.

الهيئة  اأو  امل��وظ��ف��ني  قبل  م��ن  تق�صري  اأي  اإن 

الإدارية اأو الوكالء التابعني لل�رشكة، قد يوؤدي 

اإىل ف�صل يف حتقيق اجلودة ال�صاملة واملطلوبة يف 

بيئة العمل، مما يوؤثر على توقعات النا�ص جتاه 

معها  تعاملهم  يكررون  ل  ويجعلهم  ال�رشكة، 

جمددًا، لذلك جاء مفهوم اجلودة ال�صاملة حتى 

ي�صاهم يف حتقيق الوظائف الإدارية الرئي�صية، 

م��ن خ���الل ت��ق��دمي ال��دع��م وامل�����ص��ان��دة ل��ل��م��دراء 

الإداري��ة حتى يتمكنوا من  القرارات  ومتخذي 

الو�صول اإىل نتائج اإيجابية.

عوامل م�ساعدة

اجل��ودة  تطبيق  يف  ت�صاهم  ع��وام��ل  ع��دة  توجد 

ال�����ص��ام��ل��ة، وم��ن��ه��ا اع��ت��ب��ار اجل����ودة ج���زءا من 

الإنتاجية، اإذ اإن اإنتاج اأية �صلع، اأو خدمات من 

قبل ال�رشكة يعتمد على جودتها، وقبولها بني 

النا�ص حتى ي�صتمر اإنتاجها.

اأق�صام املن�صاأة،  وكذلك ن�رش ال�صمولية يف كافة 

اأي اأن دور اجلودة ي�صمل كافة الأمور املرتبطة 

معايري  تطبيق  اإه��م��ال  يتم  ول  العمل،  بيئة  يف 

مكونات  م��ن  مكون  اأي  م��ع  ال�صاملة  اجل���ودة 

املوؤ�ص�صة.

اأه��م  م��ن  واح��د  الإداري  النجاح  حتقيق  ويعد 

ال�صاملة، فلن  املرافقة ملفهوم اجلودة  العوامل 

باملهام  القيام  يف  النجاح  م��ن  الإدارة  تتمكن 

اإذا مل  املطلوبة منها وبتطبيق دورها الإداري، 
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ثالثة معايير تقاس 

بها الجودة هي جودة 

التصميم وجودة التنفيذ 

وجودة أداء العمل

 التعاون والعمل اجلماعي من املبادئ التي ترتكز عليها اجلودة ال�صاملة

امل�صادر:

•  كتاب "اإدارة اجلودة ال�صامل" للكاتب 
حممد عبدالوهاب العزاوي - 2016.

واملنهج"  ال�صاملة  "اجل����ودة  ك��ت��اب    •
للكاتب حم�صن علي عطية - 2015.

تكن ذات جودة منا�صبة، ومقبولة جتعلها متتلك 

كافة املوؤهالت التي ت�صمح لها باتخاذ القرارات 

املنا�صبة.

مبادئ رئي�سية

من  جمموعة  على  ال�صاملة  اجل���ودة  وتعتمد 

املبادئ الرئي�صية، والتي تتلخ�ص يف الهتمام 

اخلا�صة  والآراء  الحتياجات،  كافة  مبعرفة 

املن�صاأة،  عمل  طبيعة  من  امل�صتفيدين  بالأفراد 

املن�صاأة  اأداء  وحتديث  تطوير  متابعة  وكذلك 

ب�صكل م�صتمر.

ومن اأهم املبادئ الرتكيز على تطبيق التعاون، 

والعمل اجلماعي، واتخاذ القرارات بالعتماد 

على درا�صات م�صبقة، وذات ارتباط بالواقع، 

واأي�����ص��ا ت��ع��زي��ز دور امل��وظ��ف��ني، م���ن خ��الل 

اأداء  حتقيق  اأج���ل  م��ن  وتاأهيلهم  ت��دري��ب��ه��م، 

منا�صب يف العمل.

معايري ومقايي�س

بها  تقا�ص  ومقايي�ص  معايري  ث��الث��ة  وه��ن��اك 

اجلودة، وهي:

ال��ذي  الأ���ص��ا���ص  ه��ي  الت�صميم:  ج���ودة   -1

الأخرى،  املعايري  عليه جودة ونوعية  يرتتب 

لحتياجات  ُملبي  اخلدمة  ت�صميم  كان  ف��اإذا 

العمالء، فاإن املنتج يكون ذا جودة جيدة.

على  املرحلة  هذه  تعتمد  التنفيذ:  ج��ودة    -2

فيقوم  الت�صميم(،  )ج��ودة  ال�صابقة  املرحلة 

تنفيذية  عمليات  بعدة  املرحلة  هذه  يف  العمال 

ثغرة  واأي  للم�صتهلك،  و�صوله  قبل  للمنتج، 

مقابلها  يكون  للم�صتهلك،  املقدمة  ال�صلعة  يف 

زيادة يف تكلفة الإنتاج.

املرحلة معتمدة  العمل: وهذه  اأداء  3- جودة 

اأداء العاملني يف املوؤ�ص�صة، فهذا يتطلب  على 

اأن تكون  وي��ج��ب  ال��ك��ف��اءة،  م�����ص��ت��وى  رف���ع 

الرقابة عالية من الإدارة العليا.

اأهداف عديدة

من  العديد  لتحقيق  ال�صاملة  اجل��ودة  وت�صعى 

اإجن��ازات  حتقيق  وهي  بها،  املرتبطة  الأه��داف 

اإيجابية تتميز باجلودة داخل القطاع املوؤ�ص�صي، 

يف  امل�صتخدمة  والأ�صاليب  الو�صائل،  وتطوير 

اأو  الت�صميم،  م��ن  والتخل�ص  العمل،  تطبيق 

والقيام  اخلدمة،  اأو  لل�صلعة،  الروتيني  التنفيذ 

بالبحث عن ابتكارات جديدة ومميزة.

وذات  فعالة،  عمل  لبيئة  املفهوم  ويوؤ�ص�ص 

ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، ك��م��ا ي��ح��ر���ص ع��ل��ى النهو�ص 

التميز  حتقيق  على  وم�صاعدتها  باملن�صاأة، 

الإداري واملهني.

�سابط اجلودة

ال�رشكة  حتتاج  بال�رشكة  املفهوم  ولتطبيق 

تهتم  اإداري���ة  وه��ي وظيفة  اجل��ودة،  ل�صابط 

ت�صمن  التي  القواعد  من  جمموعة  بتطبيق 

اخلدمة  على  ال��زب��ائ��ن  اأو  ال��ع��م��الء  ح�صول 

وفقا  امل��ن�����ص��اأة،  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال�صلعة  اأو 

وتعرف  امل��ث��ال��ي��ة،  واملقايي�ص  للموا�صفات 

اأي�صا، باأنها وظيفة تهدف اإىل تطوير وزيادة 

و�صمان  املن�صاأة،  داخ��ل  العمل  بيئة  كفاءة 

الذين  ل��الأف��راد  املنا�صبة  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��دمي 

يف  ت�صاهم  وال��ت��ي  ال�����رشك��ة،  م��ع  يتعاملون 

املحافظة على ر�صاهم عن طبيعة العمل.
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ذراع تنفيذي

ميثل ق�صم ال�صوؤون احلكومية والربملانية بدائرة 

التنفيذي  ال���ذراع  بال�رشكة  الإدارة  م�صاندة 

دي��وان  وت��و���ص��ي��ات  م��الح��ظ��ات  متابعة  للجنة 

املالحظات  ح��ال��ة  م��راق��ب��ة  وي��ت��وىل  املحا�صبة، 

على مدار العام والتن�صيق مع الدوائر ل�صمان 

الرئي�ص  نائب  ال�رشكة  وميثل  اإجنازها.  تطور 

با�صم  والتجارية  الإداري���ة  لل�صوؤون  التنفيذي 

العي�صى يف اللجنة العليا ملتابعة تنفيذ مالحظات 

وتو�صيات ديوان املحا�صبة يف املوؤ�ص�صة. 

الإدارة  م�صاندة  دائ��رة  قامت  الإط��ار  ه��ذا  ويف 

التوعوية  املحا�رشات  من  عدد  بتنظيم  موؤخرا 

للموظفني بكافة دوائر ال�رشكة، ا�صتهدفت رفع 

درجة الوعي بطبيعة العالقة التي تربط ال�رشكة 

تقوم العالقة بني "البرتول الوطنية" وديوان املحا�سبة 

على اأ�س�س امل�سداقية وال�سفافية والدقة يف اإعداد الردود 

ال�سركة  من  اإدراكاً  الديوان،  املتخ�س�سة على مالحظات 

الأهمية الدور الذي يلعبه الديوان باعتباره هيئة م�ستقلة 

مبجل�س  اخلتامي  واحل�ساب  امليزانيات  بلجنة  مرتبطة 

االأمة، ت�ستهدف حتقيق رقابة فعالة على االأموال العامة 

والهيئات  امل�ساريع  من  ع��دد  يف  الدولة  ت�سرفها  التي 

احلكومية، والتاأكد من ا�ستخدامها اال�ستخدام االأمثل يف 

االأغرا�س التي خ�س�ست لها.

العالقة بين الشركة وديوان المحاسبة

محاضرات للتوعية 

بآلية الرد على 

مالحظات وتوصيات 

ديوان المحاسبة

مصداقية .. ودقة!

بديوان املحا�صبة، والتوعية ب�صبل واآلية اإعداد 

الرد على مالحظات وتو�صيات الديوان.

رقابة الحقة

والربملانية  احلكومية  ال�صوؤون  مراقب  ي�صري 

اأن  اإىل  املهنا  علي  الإدارة  م�صاندة  ب��دائ��رة 

الرقابة،  من  نوعني  يبا�رش  املحا�صبة  دي��وان 

شراكة
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المهنا: تواصل مستمر 

مع فريق التدقيق 

بديوان المحاسبة 

على مدار العام

لدوائر الشركة دور 

حيوي في المبادرة 

بمعالجة أي خلل 

تلقائيا حال اكتشافه

القطاع  ان  ال  لحقة،  ورقابة  م�صبقة  رقابة 

النفطي يخ�صع للرقابة الالحقة فقط. منوها 

اإىل اأن هناك توا�صل م�صتمر مع فريق التدقيق 

لإجن��از  ال��ع��ام،  م��دار  على  املحا�صبة  ب��دي��وان 

مهمة الديوان بدقة ودون تاأخري. 

ال�������ص���وؤون احل��ك��وم��ي��ة  ق�����ص��م  اأن  وي�����ص��ي��ف 

والربملانية انتهى من تطبيق نظام جديد مليكنة 

اإل��ك��رتوين  م��ن خ��الل نظام  جميع اج��راءات��ه 

مم��ي��ز، وي��ج��ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا وف���ق النظام 

اجلديد بنجاح.

دور  ال�رشكة  ل��دوائ��ر  اأن  اإىل  املهنا  وي�صري 

تلقائيا  خلل  اأي  مبعاجلة  امل��ب��ادرة  يف  حيوي 

ح���ال اك��ت�����ص��اف��ه م���ن ق��ب��ل ال���دائ���رة ل��ت��ف��ادي 

املحا�صبة،  ديوان  قبل  ت�صجيله كمالحظة من 

ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق  ت��ق��اري��ر  اإىل  وال���رج���وع 

تثبيت  قبل  ال��الزم  وعمل  الأخطاء  لكت�صاف 

اخلطاأ كمالحظة. 

فح�س وتفتي�س

وي�صيف املهنا ان الديوان يبا�رش اخت�صا�صاته 

وامل��راج��ع��ة،  وال��ف��ح�����ص  التفتي�ص  ط��ري��ق  ع��ن 

وي�صيف  مفاجئا.  التفتي�ص  يكون  ان  ويجوز 

مقر  يف  جترى  واملراجعة  الفح�ص  عمليات  اأن 

بها  تتواجد  ال��ت��ي  م��ق��ار اجل��ه��ات  او  ال��دي��وان 

وامل�صتندات  واحل�صابات  والدفاتر  وال�صجالت 

امل���وؤي���دة ل��ه��ا وغ���ريه���ا مم���ا ي��خ��ت�����ص ال���دي���وان 

بفح�صه ومراجعته، وللديوان تقدير ذلك وفقا 

ملا يراه حمققا مل�صلحة العمل وح�صن انتظامه، 

ويكون للديوان احلق يف ان يراجع او يفح�ص 

عليها  املن�صو�ص  وال�صجالت  امل�صتندات  ع��دا 

اأي  املالية  والتعميمات  واللوائح  القوانني  يف 

اأنها  ي��رى  اأخ��رى  اأوراق  او  �صجل  او  م�صتند 

على  باخت�صا�صاته  للقيام  ولزم��ة  ���رشوري��ة 

الوجه الأكمل.

ات�سال مبا�سر

املبا�رش  الت�����ص��ال  ح��ق  ل��ل��دي��وان  اأن  ويو�صح 

بروؤ�صاء احل�صابات ومدرائها ومراقبيها او من 

يقوم مقامهم يف الوزارات وامل�صالح والإدارات 

العامة  واملوؤ�ص�صات  والهيئات  فروعها  و�صائر 

من  وغريها  لها  التابعة  واملن�صاآت  وال�رشكات 

حق  ول��ه  امل��ال��ي��ة  لرقابته  اخلا�صعة  اجل��ه��ات 

مرا�صلتهم والتفتي�ص فجاأة على اأعمالهم. ويبلغ 

عمليات  عنها  ت�صفر  التي  املالحظات  ال��دي��وان 

اجلهات  اإىل  وامل��راج��ع��ة  والفح�ص  التفتي�ص 

اخلا�صعة لرقابته املالية كل فيما يخ�صه وعلى 

هذه اجلهات موافاة الديوان بردودها على تلك 

اإبالغها  ت��اري��خ  م��ن  �صهر  خ��الل  يف  املالحظات 

من  يطلب  ان  ل��ل��دي��وان  اأن  اإىل  م�صريا  اإل��ي��ه��ا. 

الالزمة  الإج���راءات  تتخذ  ان  املخت�صة  اجلهة 

غريها  او  للدولة  امل�صتحقة  املبالغ  لتح�صيل 

واملن�صاآت  العامة  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  م��ن 

منها  �رشفت  التي  او  لها،  التابعة  وال�رشكات 

بغري وجه حق.

ثالثة تقارير

ل��ل��دي��وان  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال��رق��اب��ة  ت��ق��اري��ر  تتمثل 

عن  ت�صدر  اأ�صا�صية  تقارير  ثالثة  يف  بال�رشكة 

الأويل  التقرير  بال�رشكة.  اخلا�صة  املالحظات 

نفذه  ال��ذي  والتفتي�ص  الفح�ص  نتائج  يت�صمن 

ال�صنة  فريق ديوان املحا�صبة يف ال�رشكة خالل 

ويتم  املالية  ال�صنة  بداية  مع  وي�صدر  املالية، 

عام.  كل  يونيو من  �صهر  منت�صف  ا�صتالمه يف 

اإعداد الرد على التقرير الأويل  بعد ذلك يجري 

اأ�صابيع  ثالثة  خالل  املخت�صة  اللجنة  بوا�صطة 

من تاريخ ا�صتالم التقرير، وذلك بالتن�صيق مع 

دوائر ال�رشكة والإدارة العليا اإىل جانب فريق 

الديوان املكلف ح�صب اجلدول الزمني.

ث��م ب��ع��د ذل���ك ي��ت��م ا���ص��ت��الم ال��ت��ق��ري��ر النهائي 

)ال��ت��ب��ل��ي��غ( ب��ع��د �صهر ت��ق��ري��ب��ا م��ن م��وع��د رد 

حيث  ل��ل��دي��وان،  الأويل  التقرير  على  ال�رشكة 

والتقارير  بالبيانات  الديوان  فريق  تزويد  يتم 

جلنة  رئي�ص  من  معتمدة  ال�رشكة  من  املطلوبة 

متابعة مالحظات وتو�صيات الديوان على مدار 

العام. والتقرير النهائي يت�صمن تعقيب فريق 

التقرير  ال�رشكة على  ديوان املحا�صبة على رد 

الأويل.

ال��ذي  ال�صنوي  التقرير  ه��و  ال��ث��ال��ث  التقرير 

يت�صمن اأهم املالحظات الواردة يف تقرير ديوان 

املحا�صبة لل�صنة املالية، والتي يتم مناق�صتها يف 

جمل�ص الأمة، وهو منبثق من التقرير النهائي.

دور ال�سركة

• لدوائر ال�رشكة دور حيوي يف اإعداد الردود 
على مالحظات الديوان.

والبحث  املالحظات  بتحليل  ال��دائ��رة  تقوم   •
باأ�صبابها وحيثياتها حال ا�صتالمها.

اخت�صا�ص  من  لي�صت  املالحظة  اأن  ح��ال  يف   •
الدائرة، تقوم باإخطار ق�صم ال�صوؤون احلكومية 

والربملانية ليتم توجيهها للدائرة املخت�صة.

الدوائر  مع  ال��الزم  بالتن�صيق  الدائرة  تقوم   •
الأخرى املعنية يف حال ا�صرتاكها معها يف الرد 

على املالحظة.

م��ع فريق  الج��ت��م��اع  ال��دوائ��ر على  حتر�ص   •
وال��ردود  املالحظات  ملناق�صة  املحا�صبة  دي��وان 

املعدة من قبل الدائرة، والتاأكد من ا�صتيفائها.

املطلوبة  امل�صتندات  باإر�صال  ال��دائ��رة  تقوم   •
وامل���رف���ق���ات امل��دع��م��ة ل��ل��رد اإىل ف��ري��ق دي���وان 

املحا�صبة.

ال��رد  يف  املطلوبة  بالتعديالت  ال��دائ��رة  تقوم   •
تو�صيات ومالحظات  متابعة  اجتماع جلنة  بعد 

ديوان املحا�صبة اإذا تطلب الأمر ذلك.
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تطبيق اجراءات الصحة 

والسالمة والبيئة في 

أعمال الحفر بجميع 

مواقع الشركة

النفطية،  االأعمال  طبيعة  تتطلبها  التي  االأ�سا�سية  االأن�سطة  من  احلفر  عمليات 

وترتبط باأية عملية تتعلق باإزالة جزء من �سطح االأر�س عن طريق عمل قطع 

ب�سالمة  مرتبطة  حمتملة،  خماطر  ي�ساحبها  ما  وعادة  االأر�س.  يف  جتويف  اأو 

وحتتل  خطورة،  االإن�ساء  عمليات  اأكرث  من  تعترب  حيث  واملمتلكات،  االأف��راد 

واأ�ساليب  �سبل  باأعمال احلفر مرتبة متقدمة �سمن  املرتبطة  باملخاطر  التوعية 

يف  العاملون  لها  يتعر�س  قد  التي  وال�سائعة،  االأ�سا�سية  املخاطر  من  التوعية 

املن�ساآت النفطية.

يصاحب عمليات الحفر 

عادة مخاطر محتملة 

مرتبطة بسالمة 

األفراد والممتلكات

بأقالمكم

خماطر حمتملة

احلفر،  باأعمال  املرتبطة  املخاطر  بع�ص  هناك 

ومنها على �صبيل املثال:

نق�ص  ب�صبب  احل��ف��رة  اأو  ال��رتب��ة  ان��ه��ي��ار   - 1

و�صائل الدعم الكافية، مما قد يوؤدي اإىل اإ�صابة 

العاملني اإ�صابات بالغة، اأو قد يوؤدي اإىل الوفاة 

يف بع�ص الأحيان.

ان����زلق و���ص��ق��وط ال��ع��ام��ل��ني اأو امل��رك��ب��ات   - 2

لل�صقوط  املانعة  احل��واج��ز  توافر  ع��دم  ب�صبب 

والعالمات التحذيرية، اأو عدم و�صعها يف اأماكن 

وا�صحة.

والقابلة  ال�صامة  للغازات  العاملني  تعر�ص   - 3

لال�صتعال يف اأماكن احلفر.

قد  التي  الغازات  من  الت�صمم  اأو  الختناق   - 4

تكون تراكمت يف اجلزء ال�صفلي من احلفرة.

ب�صبب  ب��ال�����ص��و���ص��اء  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��خ��اط��ر   - 5

ا�صتخدام املعدات امليكانيكية.

تعر العاملني باملعدات اأو نواجت احلفر.  - 6

ت��ل��ف امل��ن�����ص��اآت امل���وج���ودة حت��ت الأر�����ص   - 7

للمباين والطرق  اأو تلف  كالأنابيب والأ�صالك، 

املجاورة لأعمال احلفر.

توؤثر  ق��د  ع��وام��ل  ع��دة  هناك  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

الهتمام  ينبغي  احل��ف��ر،  اأع��م��ال  �صالمة  على 

ب��ه��ا، واأخ���ذه���ا ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ع��ن��د التخطيط 

للقيام باأية اأعمال احلفر، وذلك ل�صمان �صالمة 

الطق�ص،  الرتبة وحالة  عمليات احلفر، كطبيعة 

اإىل حجم احلفريات، وطريقة احلفر  بالإ�صافة 

املخطط ا�صتخدامها، وما اإىل ذلك.

حر�س على ال�سالمة

ي��وؤك��د خ��ط��ورة عمليات احل��ف��ر رغ���م كل  وم���ا 

الحتياطات والجراءات املتبعة، ما حدث العام 

�صهد  عندما   2017 يوليو  يف  وحتديدًا  املا�صي 

عمليات الحفر
مخاطر واشتراطات

بقلم: حنان العتيبي

مهند�صة اإدارة �صالمة الت�صنيع

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة
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جوالت تفقدية 

مستمرة على مواقع 

الحفريات للتأكد من 

تطبيق االجراءات 

لإح��دى  انهيار  ح��ادث  ال�رشكة  م�صاريع  اأح��د 

اأ�صفها  ع��ن  ال�رشكة  اأع��رب��ت  وق��د  احل��ف��ري��ات، 

باتخاذ مزيد  الفور قامت  لذلك احلادث، وعلى 

من الجراءات، وت�صكيل جلنة حتقيق م�صتقلة، 

على  وال��وق��وف  احل����ادث،  مالب�صات  ل��درا���ص��ة 

الأ�صباب التي اأدت اإىل وقوعه رغم ما يتخذ من 

اجراءات لل�صالمة والأمن، وذلك وفقًا ل�صيا�صة 

ال�����رشك��ة وال��ت��زام��ه��ا وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى �صالمة 

اأرواح جميع العاملني.

تقييم احلفريات

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  دائ��رة  قامت  وق��د 

اج���راءات  كافة  تطبيق  اأهمية  على  بالت�صديد 

اأع��م��ال  جميع  يف  والبيئة  وال�����ص��الم��ة  ال�صحة 

احل���ف���ري���ات امل���ت���واج���دة يف خم��ت��ل��ف م��واق��ع 

ال�رشكة. ومت ت�صكيل جلنة بالتعاون مع دائرة 

امل�صاريع وبدعم من الإدارة العليا، وذلك للعمل 

كافة  يف  احلفريات  عمليات  جميع  تقييم  على 

مواقع ال�رشكة، للتاأكد من اتباع كافة اجراءات 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة يف هذا ال�صاأن، والتي 

بالدرجة  واملمتلكات  العاملني  حلماية  و�صعت 

الأوىل، ونذكر منها على �صبيل املثال ل احل�رش:

اإذن للحفر �صالح للعمل  التاأكد من توافر   -  1

قبل البدء بعمليات احلفر.

�صبه  لالأماكن  الدخول  اإذن  على  - احل�صول   2

اأمتار   102 عمق  على  احلفر  ك��ان  اإذا  املغلقة 

واأكر.

3 - التاأكد من توافر خمرجني على الأقل يكون 

الكبرية،  للحفريات  اأمتار   705 بينهما  البعد 

وذلك لتوفري خمارج طوارئ كافية.

ال�صدوع  م��ن  احلفريات  خلو  م��ن  التاأكد   -  4

وال�صقوق ل�صمان عدم انهيارها.

5 - التاأكد من قيام املهند�ص املدين امل�رشف على 

على  واملوافقة  الو�صع  بدرا�صة  احلفر،  اأعمال 

و�صائل الدعم امل�صتخدمة ملنع انهيار احلفريات.

حتت  امل��وج��ودة  املن�صاآت  اأن  م��ن  ال��ت��اأك��د   -  6

ب�صكل  مدعومة  والأ���ص��الك  كالأنابيب  الأر����ص 

كاٍف.

العمال عرب احلفر يف  انتقال  تاأمني �صالمة   -  7

مناطق العمل وذلك من خالل توافر ال�صقالت 

التاأكد  مع  بذلك،  اخلا�صة  واجل�صور  املنا�صبة 

من �صالمتها.

8 - التاأكد من توافر احلواجز املرورية املانعة 

ل�صقوط املركبات، بالإ�صافة اإىل توافر الإ�صاءة 

اجليدة.

اإب��ع��اد واإب��ق��اء امل��واد والأت��رب��ة  - التاأكد من   9

0.6 مرت من حافة  الناجتة من احلفر على بعد 

احلفريات على اأقل تقدير.

الإر�صادية  العالمات  توافر  من  التاأكد   -  10

يف  احلفر  اأثناء  بال�صالمة  املتعلقة  واملل�صقات 

موقع العمل.

تطبيق اال�سرتاطات

مرات  ع��دة  تقييم  اج��راء  مت  اأن��ه  بالذكر  جدير 

احلفريات  مواقع  متتالية جلميع  وعلى فرتات 

بها  لوحظ  التي  امل��واق��ع  وخا�صة  بال�رشكة، 

ال�صحة  واج�������راءات  م��ع��اي��ري  ع���ن  ان���ح���راف 

وال�����ص��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة، ل�����ص��م��ان ت��ط��ب��ي��ق ك��اف��ة 

ل�صالمة  ال��الزم��ة  ال���ص��رتاط��ات والج�����راءات 

العاملني.

وب��ف�����ص��ل ت�����ص��اف��ر اجل��ه��ود وال���دع���م امل��ع��ن��وي 

تطبيق  مت  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ق��ب��ل  م��ن  وامل�����ادي 

كافة  يف  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  اج���راءات 

مواقع  املتواجدة يف خمتلف  احلفريات  مواقع 

ال�رشكة.

والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة  دائ��رة  اأن  ويذكر 

مواقع  على  م�صتمرة  تفقدية  ب��ج��ولت  تقوم 

املتابعة  و�صمان  لتقييمها  بال�رشكة  احلفريات 

ال��دائ��م��ة، ب��ه��دف ال��ت��اأك��د م��ن ���ص��ح��ة تطبيق 

الج������راءات ال���الزم���ة، وع���دم الن���ح���راف عن 

التح�صن  �صمان  وبالتايل  املطلوبة،  املعايري 

امل�صتمر، وذلك حر�صًا منها على �صالمة جميع 

العاملني يف ال�رشكة.
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تاأثري �سريع

العوامل  تاأثري  من  اأ���رشع  ب�صكل  الهواء  تلوث  يف  الب�رشية  الأن�صطة  ت�صاهم  اأن  وميكن 

الطبيعية، اإذ ميثل حرق الوقود الأحفوري وم�صتقاته من الفحم احلجري والنفط والغاز 

الطبيعي اأحد م�صادر تلوث الهواء، حيث يوؤدي حرق الوقود الأحفوري اإىل اإطالق غاز 

ثاين اأك�صيد الكربون الذي يرتاكم يف الغالف اجلوي بكميات كبرية مما ي�صاهم يف حدوث 

ظاهرة الحتبا�ص احلراري.

حلول الظاهرة

يعد تلوث الهواء اإحدى اأهم امل�صاكل البيئية التي تواجه العامل يف وقتنا احلايل والتي قد 

اإيجاد  اإىل  احلاجة  ظهرت  لذا  املختلفة،  ال�صناعية  واملجالت  الب�رشية  الأن�صطة  ت�صببها 

يلي  التلوث، وفيما  فّعالة واأ�صاليب خمتلفة ميكن من خاللها احلد من خطر هذا  حلول 

اأهم هذه الأ�صاليب:

تلوث الهواء هو دخول الغازات امللوثة 

اجلوي،  الغالف  اإىل  العالقة  املواد  اأو 

وقد  تركيبه،  يف  تغرُيّ  اإىل  ي��وؤدي  مما 

يوؤدي هذا اإىل اإحداث ال�سرر بالكائنات 

احلية التي تعتمد على خليط منا�سب 

من الغازات يف غالفها اجلوي.

وي���ح���دث ت��ل��وث ال���ه���واء م���ن خ��الل 

الهواء  اإىل  ال�سامة  االنبعاثات  اإطالق 

بوا�سطة االأن�سطة الب�سرية اأو العوامل 

العوامل  تت�سبب  حيث  الطبيعية، 

يف  تغيري  اإىل  الرباكني  مثل  الطبيعية، 

مكونات الغالف اجلوي ومناخ االأر�س 

من  هائلة  كميات  اإط���الق  خ��الل  م��ن 

الغازات ال�سامة والغبار.

تلوث الهواء هو إحدى 

أهم المشاكل البيئية 

التي تواجه العالم 

في الوقت الراهن

بيئة

تلوُّث الهواء
تضافر الجهود يحد من خطورته
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تساهم األنشطة 

البشرية في هذه 

الظاهرة بشكل أسرع من 

تأثير العوامل الطبيعية

االهتمام بزراعة األشجار 

والنباتات يؤدي دوره 

الفعال في امتصاص 

الغازات الضارة

حتتوي  فالتر  وه��ي  البيولوجي:  الرت�سيح 

والزجاجي  احلجري  ال�صوف  مثل  م��واد  على 

ومتت�ص  امل���ع���ادن،  اأو  ال��ن�����ص��ط  ال��ك��رب��ون  اأو 

اأك�صيد  مثل:  امللوثة  ال��غ��ازات  املر�صحات  ه��ذه 

وبع�ص  والأم��ون��ي��ا،  والنيرتوجني،  الكربيت، 

املر�صحات  ال�صلبة، كما تف�صل هذه  اجلزيئات 

ال�صلبة.  اجلزيئات  عن  وامليكروبات  البكترييا 

وعلى الرغم من اأهمية هذه الطريقة يف احلد من 

خطر تلوث الهواء، اإل اأنها لي�صت عملية دائمًا، 

لأنها تتطلب توفري املر�صحات مل�صاحات كبرية، 

ويجب تغيريها ب�صكل دوري.

عمليات  تعد  ال�سيارات:  انبعاثات  من  احلد 

الحرتاق الذاتي يف حمركات ال�صيارات م�صدرًا 

هاّمًا لتلوث الهواء، حيث يوؤدي هذا الحرتاق 

تت�صبب  ال��ت��ي  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ات  اإط����الق  اإىل 

الأوزون  طبقة  وا���ص��ت��ه��الك  ال��ه��واء  ت��ل��وث  يف 

التي  املخاطر  ل��ه��ذه  ون��ظ��رًا  ل��الأر���ص،  اله�صة 

اإىل  احلاجة  ظهرت  ال�صيارات،  عوادم  ت�صببها 

هذه  خطر  من  التقليل  �صاأنها  من  حلول  اإيجاد 

امللوثات من خالل تغيري طريقة �صنع املحركات 

وتعديل العادم. وقد مت ابتكار ما يعرف با�صم 

العادم  انبعاثات  من  تقّلل  التي  "ال�صكمانات" 

من خالل حتويل اأول اأك�صيد الكربون اإىل ثاين 

اأك�صيد الكربون، وحتويل اأكا�صيد النيرتوجني 

يف  كبري  ب�صكل  ذل��ك  وي�صاهم  ن��ي��رتوج��ني،  اإىل 

التقليل من ن�صبة امللوثات ال�صارة التي تت�صبب 

يف تلوث الهواء.

���ب���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ا����س���ت���خ���دام امل���ر����سّ

�صحنة  على  وحت��ت��وي  )الكرتو�ستاتيكية(: 

امللوثات  حتتويها  ال��ت��ي  لل�صحنات  معاك�صة 

جذبها،  اإىل  ي��وؤدي  مما  وامليكروبات،  ال�صلبة 

وت�صتخدم هذه الطريقة ب�صكل �صائع يف حمطات 

كمية  من  احلد  يف  ت�صاهم  حيث  الطاقة،  توليد 

امللوثات بن�صبة ت�صل اإىل 99 %.

مثل  املتجددة:  الطاقة  م�سادر  ا�ستخدام 

والطاقة  ال��ري��اح،  وط��اق��ة  ال�صم�صية،  الطاقة 

الكهربائية، للحد من حرق املنتجات البرتولية 

امللوثة للهواء.

زيادة امل�ساحات اخل�سراء: الهتمام بزراعة 

ال�صنوبر،  اأ�صجار  مثل  والنباتات  الأ�صجار 

ت�صاهم  التي  والزعرت  والزيزفون،  والكافور، 

ب�صكل كبري يف امت�صا�ص اأول اأك�صيد الكربون 

الر�صا�ص،  واأكا�صيد  الكربيت  اأك�صيد  وث��اين 

تاأثري الأن�صطة الب�رشية ي�صاهم ب�صكل اأ�رشع يف حدوث التلوث

وي��ح��دث ذل��ك م��ن خ��الل ف��رز م��رك��ب��ات وم��واد 

من  التخلُّ�ص  يف  كبري  ب�صكل  ت�صاهم  متطايرة 

وقد  والفطريات،  لالأمرا�ص  امل�صببة  البكترييا 

ما  اإىل  امللوثات  لهذه  امت�صا�صها  ن�صبة  ت�صل 

ُيقارب 80 %. وقد تبني من خالل الدرا�صات 

اأن الهواء يف امل�صاحات اخل�رشاء يحتوي على 

ن�صبة ملوثات تقل مبقدار 200 % عن امللوثات 

و�صعت  ل��ذا  امل���دن،  يف  ال��ه��واء  يحتويها  ال��ت��ي 

اجلهات املعنية قوانني تهدف اإىل زيادة املناطق 

اخل�����رشاء يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة م��ث��ل امل��دار���ص 

وامل�صت�صفيات. 

يف  ال�سحية  وال��ط��رق  االأ���س��ال��ي��ب  ات��ب��اع 

املخلفات  ���ص��واء  املخلفات:  م��ن  التخل�س 

ال�صناعية اأو الزراعية، ومنع حرقها يف املناطق 

ال�صكنية.

املمار�سات  من  حتد  وبنود  قوانني  و�سع 

اخلاطئة التي ت�سبب تلوث الهواء: واإن�صاء 

حمطات ووحدات لر�صد ومراقبة تلوث الهواء.
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اأفراد املجتمع  زيادة التثقيف والوعي لدى 

ال�صحة  على  وتاأثريها  الهواء:  تلوث  مبخاطر 

العامة يف املناطق ال�صكنية، واإيجاد طرق فّعالة للحد 

من خطرها.

طرق  وتطوير  العلمية  البحوث  يف  التو�سع 

املحافظة على طبقة االأوزون: وجتنب خماطر 

ظاهرة الحتبا�ص احلراري.

احلد من اخلطر

تكاتف  ال��ت��ل��وث  ظ��اه��رة  خطر  م��ن  احل��د  ويتطلب 

جهود الدول واحلكومات وحّتى ال�صعوب، اإذ يجب 

امل��واد  كمية  من  والنامية  املتقدمة  ال��دول  حتد  اأن 

واملخلفات والف�صالت الناجتة عن ممار�صة الأن�صطة 

نفذ قسم البيئة في 

الشركة مبادرة بيئية 

رائدة لالستفادة من 

المخلفات الصناعية

ال��ب��رتول  ���رشك��ة  يف  البيئة  ف��ري��ق  يعكف 

على  م�صتمر  ب�صكل  الكويتية،  الوطنية 

التكرير  ���ص��ن��اع��ات  بق�صايا  اله��ت��م��ام 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، 

وتعترب املخلفات ال�صناعية اأحد اأبرز هذه 

وخطورتها  نوعها  حيث  م��ن  التحديات 

الكويت  دول��ة  تعانيه  ملا  انتاجها  وكمية 

ت��دوي��ر املخلفات  اإع���ادة  م��ن قلت م��راف��ق 

مبختلف اأنواعها.

مبادرة  البيئة  ق�صم  فريق  نفذ  هنا،  ومن 

املخلفات  من  ال�صتفادة  خالل  من  بيئية 

ال�صناعية يف ال�رشكة عن طريق حتويلها 

اأخ��رى،  م��ره  منها  ي�صتفاد  خملفات  اإىل 

ور�صالة  ت��وع��وي��ًا  بيئيًا  من��وذج��ًا  لتكون 

اإىل موظفيها  ال�رشكة  اإدارة  وا�صحة من 

املجتمع  اإىل  بالإ�صافة  لديها  والعاملني 

املحيط بها.

وت��و���ص��ح ه����ذه امل����ب����ادرة م����دى ح��ر���ص 

م�صتدامة  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى  ال�����رشك��ة 

للتقليل من املخلفات املتولدة من مرافقها، 

يف  النفايات  م��رادم  يف  ردمها  من  واحل��د 

دولة الكويت. 

باإعادة  الفريق  قام  التوجه  هذا  و�صمن 

�صكراب  م��ن  متهالكة  ح��اوي��ة  ا�صتخدام 

ال�����رشك��ة وت��اأه��ي��ل��ه��ا وال���ص��ت��ف��ادة منها 

كا�صرتاحة للموظفني ول�صتقبال الزوار، 

على ان تكون ال�صرتاحة ذات طابع بيئي 

تو�صلت  ما  اأح��دث  با�صتخدام  م�صتدام، 

للبيئة،  ال�����ص��دي��ق��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ي��ه 

الكهرباء  توليد  املثال  �صبيل  على  ومنها 

لال�صرتاحة من األواح الطاقة ال�صم�صية.

ال�صعلة"  غاز  "ا�صتعادة  م�رشوع  ويعترب 

�صاهمت  التي  الهامة  البيئية  امل�صاريع  من 

يف تقليل انبعاثات غاز ثاين اأك�صيد الكربون 

م���ن م�����ص��ايف ال�����رشك��ة، وت���وف���ري ال��ط��اق��ة 

احلرارية من نفايات امل�صفاة بدل من حرق 

وقود اأحفوري ينتج مزيدا من التلوث.

وق���د ط��ب��ق ه���ذا امل�������رشوع ل��ل��ح��ف��اظ على 

املقام  يف  الهواء  ج��ودة  وحت�صني  البيئة، 

الأول، اإل ان ال�رشكة ا�صتطاعت اأن حتقق 

الغاز  ا�صتعمال  عرب  اأخ��رى  مكا�صب  منه 

امل�صرتجع كم�صدر للطاقة.

املختلفة، واإعادة تدويرها ل�صتخدامها كمواد اأولية 

تدمري  دون  اقت�صاداتها  تعّزز  واأن  اأخ���رى،  م��رة 

البيئة.

العامل جهودًا حثيثة  اأنحاء  النا�ص يف جميع  ويبذل 

اإع��ادة  خ��الل  من  باأنواعه  التلوث  ظاهرة  ملكافحة 

مرة  املفيدة  امل���واد  وا�صتخدام  املخلفات،  ت��دوي��ر 

حتد  قوانني  احلكومات  بع�ص  ت�صع  كما  اأخ��رى، 

من كمية واأنواع م�صانع املواد الكيميائية، وي�صمح 

كما ميكن  لال�صتخدام،  الزراعية  التجارية  لالأعمال 

بتفريغ  تقوم  التي  وال�رشكات  الأ�صخا�ص  تغرمي 

الأر�����ص وامل��ي��اه  ق��ان��وين يف  امل��ل��وث��ات ب�صكل غ��ري 

والهواء.

كما اأن تطبيق القوانني والتفاقيات الدولية �صيوؤدي 

�صبيل  فعلى  التلوث،  خطر  من  احل��د  اإىل  بالتاأكيد 

املثال يف عام 1969 كان نهر كوياهوغا يف الوليات 

ال�صارة  ال��زي��وت  بوجود  بالكامل  ملّوثًا  املتحدة 

والقمامة، وباإطالق قانون املياه النظيفة عام 1972 

و�صعت معايري حتد من التلوث فيه، واأ�صبح النهر 

بعد ذلك نظيفًا و�صاحلًا للحياة املائية.

للبرتول الوطنية ن�صيب لفت من املبادرات املجتمعية املوجهة ل�صالح البيئة

جتربة البرتول الوطنية
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دائرة  تقدمها  التي  امل�ستمرة  التوعية  حمالت  اإطار  يف 

ال�سلم  اخت�سا�سي  قدم  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة 

حول  ت��وع��وي��ة  حم��ا���س��رة  ري��ت��وك  اأج����وال  الوظيفي 

احلوادث املنزلية وكيفية جتنبها.

يف  العاملني  ل��دى  الوعي  زي��ادة  هو  املحا�سرة  ه��دف 

خالل  تواجههم  قد  التي  اليومية  باالأخطار  ال�سركة 

ذويهم  وحماية  جتنبها  وكيفية  مبنازلهم،  تواجدهم 

واأ�سدقائهم وجريانهم من اأخطار ميكن تالفيها.

الحوادث املنزلية
كيف نتجنبها

محاضرة توعوية 

لدائرة الصحة والسالمة 

والبيئة حول أخطار 

الحوادث المنزلية

أمن
وسالمة

األطفال أقل من 5 

أعوام واألشخاص أكبر 

من 65 عاما أكثر عرضة 

للحوادث المنزلية
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حقائق واأرقام

التاأكيد  املنزلية"  "احل���وادث  حما�رشة  تناولت 

العمل  مكان  خ��ارج  ال�صالمة  و�صائل  اأهمية  على 

وعر�صت اأهمية النتباه لق�صايا ال�صالمة املنزلية، 

بع�ص  مظهرة  املنزلية  احل���وادث  جتنب  وكيفية 

املنزل،  يف  الأ�صخا�ص  تواجه  قد  التي  الأخ��ط��ار 

وك��ي��ف مي��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل وال��وق��اي��ة م��ن ك��ل منها 

باختالف املخاطر.

اأن  توؤكد  عاملية  اإح�صائية  املحا�رشة  وعر�صت 

اأك���ر م��ن اأي مكان  احل����وادث حت��دث يف امل��ن��زل 

اآلف حالة   6 اآخر، فكل عام ي�صهد ما يقرب من 

وفاة نتيجة للحوادث املنزلية يف اململكة املتحدة، 

كما اأن اأكر من مليوين طفل دون �صن اخلام�صة 

ع�رشة يتعر�صون حلوادث يف املنزل �صنويا، وهي 

اإىل وح���دات احل��وادث  ال��ذه��اب  تتطلب  ح���وادث 

والطوارئ بامل�صت�صفيات. 

ال��ذي��ن تقل  الأط���ف���ال  اأن  الإح�����ص��ائ��ي��ة  وت��ظ��ه��ر 

الذين  والأ�صخا�ص  �صنوات،  خم�ص  عن  اأعمارهم 

ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 65 ع��ام��ا ه��م اأك���ر عر�صة 

من  اأكر  متوت  الن�صاء  واأن  املنزل،  يف  للحوادث 

الرجال بعد �صن 65 نتيجة ملثل هذه احلوادث.

كما اأو�صحت اأن كل عام ميوت اأكر من 62 طفاًل 

املنزل، واأن  نتيجة حلادث يف  14 عامًا  دون �صن 

13 طفاًل دون �صن 4 �صنوات �صنويا يعانون من 

امل�رشوبات  م��ن  احل���روق  ج��راء  بالغة  اإ���ص��اب��ات 

احل��وادث حت��دث يف غرفة  اأن  واأك��دت  ال�صاخنة، 

املعي�صة اأكر من اأي مكان اآخر يف املنزل.

الإح�صائية  نتائج  قالت  الأطفال  على  وبالرتكيز 

اأن اأكر من 4200 طفل يتعر يف ال�صالمل �صنويا، 

النوافذ،  من  ع��ام  كل  طفل   4000 ي�صقط  بينما 

للحوادث  عر�صة  اأك���ر  الأولد  اأن  واأو���ص��ح��ت 

والإ�صابات من البنات.

تكلفة احلوادث

بحوادث  امل�صابني  ع��دد  الإح�صائية  وق���درت 

منزلية يف اململكة املتحدة ب� 2.7 مليون �صخ�ص 

مليار   45 نحو  احل��وادث  هذه  وتكلف  �صنويا، 

كويتي(،  دي��ن��ار  مليار   18( اإ�صرتليني  جنيه 

جنيه  األ��ف   16.9 تكلفة  متو�صط  اأ�صا�ص  على 

اإ�صرتليني لكل �صحية.

ول ي�صمل هذا الرقم تكلفة الوفيات الناجمة عن 

حوادث املنازل، والأ�صخا�ص الذين ي�صعون اإىل 

عالج طبيعي بعد حادث منزل.

احلقيقية  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ت��ك��ون  اأن  امل���رج���ح  وم���ن 

من  اأع��ل��ى  امل��ن��زل  يف  احل����وادث  م��ن  للمجتمع 

تكاليف  ت�صمل  احل���وادث  فتكلفة  بكثري،  ذل��ك 

اخلدمات الطبية وال�صمان الجتماعي وغريها 

من اخلدمات املدعومة، بالإ�صافة اإىل امل�صاهمة 

ال�صخ�ص  اإ�صابة  نتيجة  القت�صاد  يف  املفقودة 

جتنب  قيمة  وكذلك  الإنتاج،  على  قدرته  وع��دم 

املجتمع  �صيدفعه  ال��ذي  املبلغ  وه��و  الإ���ص��اب��ة 

لتجنب تكرار حدوث هذه الإ�صابة.

البيوت املتنقلة والتخييم

با�صتخدام  تتعلق  اأي�صا  �صالمة  ق�صايا  وهناك 

التخييم،  مو�صم  اأثناء  واخليم  املتنقلة  البيوت 

بني  اأمتار   6 عن  تقل  ل  م�صافة  اأن ترتك  ومنها 

اخليام، ول ت�صتخدم اأبدا اأجهزة حترق الوقود 

داخل اخليمة.

املواقد  ا�صتخدام  يتوجب  ل  املثال  �صبيل  وعلى 

اأو الدفايات التي تعمل بحرق الوقود، ول يجب 

ال�صواء اأو ايقاد الفحم او النار اأو حتى ال�صمع 

منها،  بالقرب  اأو  املتنقلة  والبيوت  اخليم  داخل 

كما ان التدخني داخل اخليمة يعد خطرا كبريا.

ويجب اأي�صا اأن تبقى ال�صوائل القابلة لال�صتعال 

امل�صال خارج اخليمة  البرتول  واأ�صطوانات غاز 

يجوز  ول  منف�صل،  م��وق��ع  يف  ت��خ��زن  اأن  على 

ا�صتخدام اأدوات الطبخ يف اخليام، ويجب طهي 

مكان  وع��ن  اخليمة  عن  بعيًدا  باخلارج  الطعام 

املواد القابلة لال�صتعال.

 ح�صور كثيف من قبل العاملني يعك�ص اأهمية مو�صوع املحا�رشة

إحصائية عالمية 

تؤكد أن الحوادث 

تحدث في المنزل أكثر 

من أي مكان آخر
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 مو�صم التخييم من املوا�صم املزدهرة يف الكويت والتي تتطلب العناية ب�صوابط ال�صالمة

املباين ال�ساهقة

ه��ن��اك خطة  ي��ك��ون  اأن  الأح����وال يجب  ك��ل  ويف 

الطرق  امل��ت��واج��دي��ن  جلميع  تو�صح  ل��ل��ه��روب 

الآمنة التي يجب ان ت�صلك وقت اخلطر، حيث 

املرتفعة  الأع����داد  م��ن  ال�صاهقة  امل��ب��اين  ت��ع��اين 

م��ن الإ���ص��اب��ات ب��احل��وادث، وحت���دث معظمها 

نتيجة �صعف املعرفة بخطط الهروب يف حالت 

الطوارئ.

"جرينفيل"  ب���رج  ح����ادث  ع��ن  ت��ق��ري��ر  وي��ق��ول 

كين�صينجتون،  ن��ورث  يف  طابًقا   24 من  املكون 

يف  �صهد  الربج  اأن  املتحدة،  باململكة  لندن  غرب 

تويف  حريق  ان���دلع  ح��ادث   2017 يونيو   14

 200 اأكر من  72 �صخ�صا واأ�صيب  اإثره  على 

�صخ�ص، واأو�صح التقرير اأن ال�صبب الرئي�صي 

يف ارتفاع عدد الوفيات او الإ�صابات كان عدم 

تغطية الربج لتدابري ال�صالمة.

احلوادث االأ�سهر

احل��رائ��ق: ه��ي واح����دة م��ن اأك���ر احل���وادث 

امل��ن��زل��ي��ة ح����دوث����ا، وال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب الن��ت��ب��اه 

منها  وللوقاية  لتجنبها،  الوقائية  ل��الإج��راءات 

ا�صتخدام الأجهزة الكهربائَيّة بعناية، واإبعادها 

ل��ال���ص��ت��ع��ال مثل  ال��ق��اب��ل��ة  الأ���ص��ي��اء  ع��ن جميع 

اإبعاد  وال��ورق، واخل�صب، كما يجب  الأقم�صة، 

غري  والأ�صخا�ص  الأطفال  متناول  عن  الكربيت 

امل�صوؤولني.

ويندرج  للحرائق  اأي�صا  رئي�ص  �صبب  االإهمال: 

ال�صموع  واإبقاء  النوم  غرف  يف  التدخني  حتته 

هذه  تفادي  ومُيكن  مراقبة،  دون  من  م�صيئة 

احلرائق من خالل التدخني يف الأماكن التي ل 

املطبخ،  مثل  لال�صتعال  قابل  اأث��اث  فيها  يوجُد 

وو�صع اأطباق كبرية حتت ال�صموع الطويلة.

الغرق: هنالك الآلف من حالت الوفاة التي حتدث 

يف املنازل ب�صبب الغرق يف حمامات ال�صباحة املنزلية، 

حوادث  من  وللحد  لالأطفال،  احل��الت  هذه  واأغلب 

الربكة  ح��ول  متني  �صياج  بو�صع  ُين�صح  ال��غ��رق 

بطول منا�صب حتى ل يت�صلقه الأطفال، واإبقاء باب 

ال�صياج مغلقا باإحكام، وعدم ترك الأطفال يف الربكة 

ال�صباحة  اأ�صا�صيات  وتعليمهم  دائم،  اإ�رشاف  دون 

خا�صة  اإن��ذار  اأجهزة  تثبيت  يجب  كما  ال�صحيحة، 

بالربك ملعرفة اإذا ما وقع اأحد فيها.

االختناق: يتعر�ص الأطفال الر�صع لالختناق 

اللعب،  اأج��زاء  مثل  قا�صية  اأج�صام  بلع  ج��راء 

اأن  الطعام، ولذلك يجب  اأو حتى  اأو احلجارة، 

ُتبقي الأم املنطقة التي يلعب فيها الطفل خالية 

اإطعامه  على  واحلر�ص  ال�صغرية،  الألعاب  من 

الطعام بعد تق�صيمه لقطع �صغرية.

مبادئ  تعلم  الأ����رشة  اأف���راد  على  يجب  وكذلك 

حالت  باإ�صعاف  اخلا�صة  الأولية  الإ�صعافات 

الختناق والتي تختلف ما بني ال�صخ�ص البالغ 

والطفل، اأو ال�صيدة احلامل.

حوادث الت�سمم: يتعر�ص الأطفال لهذه احلوادث 

ي�����ص��ع��ون لكت�صاف  لأن��ه��م  ال��ب��ال��غ��ني،  م��ن  اأك����ر 

املنظفات،  مثل  ال��ف��م،  طريق  ع��ن  الأ���ص��ي��اء  جميع 

والأدوية، وحلمايتهم من هذه احلوادث يجب حفظ 

م�صتح�رشات التنظيف، والأدوية، وم�صتح�رشات 

الكيميائية يف خزائن  املواد  من  التجميل، وغريها 

دائ��م��ًا من  ال��ت��اأك��د  ب��اإح��ك��ام، وك��ذل��ك  حائط مغلقة 

تاريخ �صالحّية الأطعمة قبل تناولها.

من  يعانون  ال�صن  كبار  من  الكثري  االن��زالق: 

انزلق  التعر�ص حلادث  نتيجة  عظام مك�صورة 

بع�ص  ات��ب��اع  يجب  ل��ذا  املطبخ،  اأو  احل��م��ام  يف 

جافة،  الأ�صطح  كاإبقاء  ذلك  لتجنب  اخلطوات 

الزلقة  التنظيف  م�صاحيق  ا���ص��ت��خ��دام  وع���دم 

يف  ال�صالمة  اأدوات  وا�صتخدام  �صطفها،  عند 

حو�ص  يف  الن��زلق  ع��دم  ح�صرية  مثل  املنزل، 

ال�صتحمام، وتركيب مقاب�ص اآمنة على جانبي 

غري  الأح��ذي��ة  ا�صتخدام  يجب  كما  احل��و���ص، 

بالط  ك��ان  اإذا  امل��ن��زل  داخ��ل  ل��الن��زلق  القابلة 

املنزل كله من ال�صرياميك.

هناك قضايا سالمة 

تتعلق باستخدام 

البيوت المتنقلة والخيم 

أثناء موسم التخييم
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السعد شارك في 

برنامج الزائر الدولي 

للقياديين الذي تموله 

الخارجية األمريكية

حمد السعد .. زائر دولي!

املتميزون يرفعون باجتهادهم ومثابرتهم اأ�سماء �سركاتهم 

قبل اأ�سمائهم، عندما ي�ساركون يف فعاليات خارجية، اأو يتم 

تر�سيحهم للم�ساركة يف برامج دولية مرموقة مثل برنامج 

االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  للقياديني  الدويل  الزائر 

والتطوير  التدريب  دائ��رة  يف  مراقب  فيه  �سارك  ال��ذي 

الوظيفي حمد في�سل ال�سعد، والذي التقيناه للتعرف على 

هذه امل�ساركة واأهدافها وفوائدها.

اختارته الخارجية األمريكية

أنشطة
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دعم وم�ساندة

• كيف مت اختيارك للم�صاركة يف هذا الربنامج؟ 
وزارة  ق��ب��ل  م��ن  اخ��ت��ي��اري  مت  احل��م��د،  هلل 

دولة  يف  �سفارتها  عرب  االأمريكية  اخلارجية 

الدعم  ك��ل  بتلقي  ال�سرف  يل  وك��ان  الكويت، 

وامل�ساندة من الرئي�س التنفيذي لل�سركة حممد 

للم�ساركة  العليا،  واالإدارة  املطريي  غ��ازي 

زرنا  الذي  للقياديني،  الدويل  الزائر  برنامج  يف 

نورث   - وت�سارلوت  وا�سنطن،  م��دن:  خالله 

 - ولويفيل  نيويورك،   - وبافالو  كارولينا، 

 16 من  وذل��ك  ك��ول��ورادو،   - ودنفر  كنتكي، 

يوليو، ولغاية 3 اأغ�سط�س 2018. 

يف  متخ�س�س  م�سروع  الربنامج  فاإن  وللعلم، 

وزارة  ومتوله  واخل��ربات  املعلومات  تبادل 

مكاتبها  خ���الل  م��ن  االأم��ري��ك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 

التعليمية والثقافية.

موؤهالت مطلوبة

• ما هي املوؤهالت الالزمة لتباع هذا الربنامج؟
املبدعني  للقياديني  الفر�سة  الربنامج  هذا  يوفر 

واملتميزين يف جماالتهم من خمتلف بقاع العامل 

كي يطلعوا على غنى وتنوع احلياة ال�سيا�سية 

يف  والثقافية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  واالق��ت�����س��ادي��ة 

وُمعدة  مدرو�سة  برامج  عرب  املتحدة  الواليات 

تعك�س  والتي  واخل���ربات،  املعلومات  لتبادل 

بدورها اهتمام امل�ساركني التخ�س�سية، واأهداف 

الدبلوما�سية العامة للحكومة االأمريكية.

ال��ربام��ج  ه��ذه  يف  امل�����س��ارك��ني  تر�سيح  وي��ت��م 

ح�سرًا من قبل موظفي ال�سفارات االأمريكية يف 

جماالتهم  يف  التخ�س�سات  ذوي  من  اخل��ارج، 

جميع  من  �سخ�س   5000 حوايل  ُيدعى  حيث 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  اإىل  العامل  اأنحاء 

الذي  الربنامج  هذا  مثل  يف  للم�ساركة  �سنة  كل 

اإطار خا�س  اأ�سابيع حتت  ي�ستمر حوايل ثالثة 

متعلق بتخ�س�س القياديني امل�ساركني.

اأهداف واأهمية

• ما هي اأهداف الربنامج واأهميته فيما يخ�ص 
تطوير اأعمال ال�رشكة؟ 

االقت�سادية  العوامل  على  عامة  نظرة  اإبداء   •
وال�سيا�سية واالجتماعية احلالية، والتي توؤثر 

بل وت�سجع على اإيجاد فر�س عمل لل�سباب عرب 

التعليم والتدريب وخلق فر�س عمل على جميع 

اأو على  الفدرايل  اإن على امل�ستوى  امل�ستويات، 

م�ستوى الوالية اأو الدولة اأو املدينة.

العام  القطاعني  �سراكة  برامج  على  الرتكيز   •
ت�ساعد  التي  االإر�سادية  والربامج  واخلا�س 

بناء  وب��رام��ج  ال�سابة  ال��ك��وادر  توظيف  على 

على  �سواء  امل�ستويات،  جميع  على  القدرات 

اأو  الوالية  م�ستوى  على  اأو  الفدرايل  امل�ستوى 

الدولة اأو املدينة اأو احلارات ال�سعبية.

• االطالع على القوانني واالأنظمة املعمول بها 
والتي توؤمن حماية �سد التمييز يف �سوق العمل 

�سعيد  على  للنجاح  متعددة  مناذج  ودرا�سة 

حت�سر  التي  املهني  التدريب  وبرامج  التعليم 

ن�سبياً  معقدة  اأعمال  باأعباء  للقيام  ال�سباب 

ووظائف موجهة نحو املهارات؛ وزيارة مواقع 

وبلدات  كبرية  ح�سرية  مناطق  مثل  خمتلفة 

بالنظراء  االل��ت��ق��اء  ب��ه��دف  �سغرية،  ريفية 

االأمريكيني من خمتلف امل�ستويات ومناق�ستهم 

حول املمار�سات املثلى يف دعم وتطوير توظيف 

ال�سباب.

تطوير املهارات

ل��ك ال��ربن��ام��ج جل��ه��ة تطوير  اأ����ص���اف  • م����اذا 
مهاراتك ال�صخ�صية؟ 

• تقوية مهاراتي القيادية واالإبداعية.

�سخ�سيات  مع  ال�سخ�سية  عالقاتي  تقوية   •
مهمة ومبدعة يف املجاالت التي يعملون بها من 

 البيت الأبي�ص اأحد اأهم معامل العا�صمة الأمريكية وا�صنطن

 برنامج لتبادل 

الخبرات يتيح 

للمشاركين التعرف 

على الحياة األمريكية

ُيدعى حوالي 5 آالف 

شخص من جميع أنحاء 

العالم إلى الواليات 

المتحدة سنويًا
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 بافالو - نيويورك واحدة من حمطات الرحلة ال�صعد يت�صّلم �صهادة اإمتام الربنامج

الذين تعرفت عليهم خالل الربنامج.

• تعلمت الكثري من اأ�سا�سيات العلوم ال�سيا�سة 
واالقت�سادية.

العاملي  العمل  تعرفت على احتياجات �سوق   •
وباالأخ�س احلالية.

�سوق  يف  ال�سباب  حتفيز  اأه��م��ي��ة  تعلمت   •
ال�سركات  يف  املهارات  تطوير  وكيفية  العمل 

واملوؤ�س�سات احلكومية.

جولة مفيدة

• كيف كانت اجلولة يف املدن الأمريكية؟  
كانت اجلولة مفيدة وممتعة للغاية حيث ان كل 

مدينة لها طابع خا�س ومميز:

مدينة  يف  الربنامج  ب��داأ  �سي:  دي  وا�سنطن 

يوليو   18 ولغاية   16 من  �سي  دي  وا�سنطن 

اخلارجية  لوزارة  بزيارة  قمنا  حيث   2018
االأمريكية وعدة وزارات اأخرى وتعرَّفت على 

املتحدة  الواليات  حلكومة  الفدرايل  النظام 

وطرق  القرار  �سناعة  مهارات  على  وتعرفت 

يل  بالن�سبة  اجل��ول��ة  �سكلت  وق��د  ات��خ��اذه، 

ال�سباب  ومتطلبات  احتياجات  لفهم  االأ�سا�س 

ال�سباب  دعم  وبرامج  املتحدة  الواليات  يف 

يتم  وك��ي��ف  اخل��ا���س��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي 

متكينهم وانخراطهم يف املجتمع على امل�ستوى 

الفدرايل.

املتحدة  الواليات  ا�سرتاتيجية  على  وتعرفت   

دول  يف  امللحة  الق�سايا  اأه��م  مع  التعامل  يف 

على  اإفريقيا  �سمال  ومنطقة  االأو�سط  ال�سرق 

ال�سعيدين ال�سيا�سي واالقت�سادي.

انق�ساء  بعد  كارولينا:  ن��ورث   – ت�سارلوت 

نحو  توجهنا  �سي،  دي  وا�سنطن  يف  رحلتنا 

كاروالينا،  نورث  والية  يف  ت�سارلوت  مدينة 

الواليات  يف  ازدح��ام��اً  االأك��رث  املدينة  وه��ي 

برامج  على  الربنامج  رَك��ز  حيث  املتحدة 

عمل  ف��ر���س  اإي��ج��اد  يف  املحلية  احل��ك��وم��ة 

�سوق  يف  التمييز  �سد  واحل��م��اي��ة  لل�سباب 

املهنية  املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  العمل، 

والتعليمية.

اأك��رب  ث��اين  بافالو  ويف  ن��ي��وي��ورك:   – بافالو 

االطالع  يل  ت�سنى  نيويورك  والي��ة  يف  مدينة 

لل�سباب  العمل  فر�س  اإيجاد  مبادرات  على 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي، واالط�����الع على 

والعوامل  املهني  والتدريب  التعليم  برامج 

عمالة  على  بدورها  توؤثر  التي  االقت�سادية 

ال�سباب. 

لويفيل – كنتكي: اأكرب مدينة يف والية كنتاكي 

وفيها اطلعت على برامج اإيجاد فر�س العمل 

برامج  وعلى  املحلي،  امل�ستوى  على  لل�سباب 

االأع��م��ال  وري���ادة  ال��ق��درات  وب��ن��اء  التعليم 

والداعم  واخلا�س  العام  القطاعني  و�سراكة 

بدوره لعمالة ال�سباب. 

دينفر – كولورادو: هي املدينة االأكرث ازدحاماً 

توفري  مبادرات  على  فيها  تعرفت  الوالية  يف 

فر�س العمل لل�سباب الذين هم يف حالة حرجة 

وغري حُم�سنني.

جتربة رائعة

اأ�صافت  التجربة وماذا  لنا هذا  • كيف ت�صف 
اإليك؟ 

تطبيق  اأن��وي  للغاية  ومفيدة  رائعة  جتربة 

االأه���داف  يحقق  مب��ا  ال�سركة  يف  تعلمته  م��ا 

تطوير  خ��الل  م��ن  لل�سركة،  اال�سرتاتيجية 

وفقا  االإبداعية  واالأفكار  ال�سبابية  املهارات 

لروؤية موؤ�س�سة البرتول الكويتية 2040.

العليا و�صدى هذا  الإدارة  انطباعات  ما هي   •
الرت�صيح بعد العودة واإمتام هذا الربنامج؟

هلل احل��م��د ك��ان��ت االن��ط��ب��اع��ات رائ��ع��ة من 

غ��ازي  حممد  املهند�س  التنفيذي  الرئي�س 

املعلوم  فمن  العليا،  واالإدارة  امل��ط��ريي 

دعم  يف  جهدًا  تدخر  ال  ال�سركة  اإدارة  اأن 

ب��ال��ك��وادر  ل��الرت��ق��اء  وحتفيزهم  ال�سباب 

االإنتاجية،  مب�ساريعها  للنهو�س  الب�سرية، 

مبا يحقق الروؤية اال�سرتاتيجية ل� "البرتول 

على  والتقدير  ال�سكر  كل  فلهم  الوطنية"، 

دعمهم الذي �سرفوين به.

السعد: شكراً للرئيس 

التنفيذي واإلدارة 

العليا الذين شرفوني 

بدعمهم ومساندتهم  
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نبذة تاريخية

احل���رارة  درج����ات  ت��غ��ري  اأن  ال��ب��ع�����ص  يعتقد 

ولكن  حديث،  اخ��رتاع  هو  ما  اآلية  طريق  عن 

القدم،  منذ  ع��رف  امل��ب��اين  تربيد  اأن  احلقيقة 

اجل��دران  اأحاطوا  القدماء  الرومان  فاأثرياء 

بقنوات مياه لتربيد منازلهم الفاخرة.

مروحة  ال�صينيون  اخ��رتع  الثاين  القرن  ويف 

ت��دار  عجالت  ب�صبع  ال��ه��واء  لتكييف  دوارة 

يدويا، وقد كان لدى الإمرباطور "�صوانزوجن" 

الإم��رباط��وري  الق�رش  يف  بنيت  ب���اردة  ق��اع��ة 

مزودة مبروحة تعمل بالطاقة املائية ال�صاعدة 

من النوافري لتكييف الهواء.

واخرتعت فتحات التهوية يف م�رش يف الع�صور 

وا�صع  نطاق  على  ت�صتخدم  وكانت  الو�صطى، 

يف العديد من املنازل عرب فتح نوافذ باجلهات 

تعني كلمة "تكييف الهواء" تغيري درجات احلرارة حتى تتنا�سب مع 

رغبات االإن�سان، وذلك لتوفري الراحة، وقد تعني يف بع�س االأحيان 

اأي �سكل من  اإىل  الهواء، فيما ي�سري املعنى االأو�سع  تربيد وجتفيف 

اأ�سكال التغيري، �سواء التربيد اأو التدفئة اأو التهوية والتطهري.

ومكيف الهواء هو جهاز م�سمم لتحقيق هذا التغيري واال�ستقرار يف 

درجة حرارة اجلو والرطوبة داخل مكان ما، وعادة ما ي�ستخدم هذا 

لتدفئة  اأي�سا  ي�ستخدم  االأحيان  بع�س  يف  ولكن  التربيد،  يف  اجلهاز 

املباين وال�سيارات.

اختراع قديم جداً!

تبريد المباني عرف منذ 

القدم فقد استخدمه 

الرومان والفراعنة 

والصينيون

تكييف الهواء

علوم 
وتكنولوجيا
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في عام 1851 تم 

منح الطبيب جون 

جوري براءة اختراع 

آللة صنع الثلج

 يعترب ويلي�ص كارير من الرواد يف �صناعة التكييف اآلة �صنع الثلج التي اخرتعها جون جوري

وقتها  وا�صتخدمت  رياح  وم�صدات  البحرية 

العديد من العلوم الهند�صة املعمارية.

الهواء  تكييف  مروحة  ا�صتخدمت  اإي��ران  ويف 

الدوارة على نطاق وا�صع بالع�صور الو�صطى، 

اأوعية واأبراج  كما كانت املباين هناك ت�صتخدم 

رياح للتربيد خالل املو�صم ال�صاخن.

واملخرتع  الباحث  اكت�صف   ،1820 ع��ام  ويف 

وت�صييل  �صغط  اأن  ف��راداي  مايكل  الربيطاين 

غاز الن�صادر ميكن ان يربد الهواء عندما ي�صمح 

بتبخر الأمونيا امل�صالة.

براءة االخرتاع

عرفت  املا�صية  النماذج  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

ونفذت ب�صكل غري منتظم، مت منح الطبيب جون 

جوري براءة اخرتاع يف عام 1851 لآلة �صنع 

با�صتخدام   1842 يف  ج��وري  ق��ام  فقد  الثلج، 

تكنولوجيا لعمل اجلليد، ثم ا�صتخدمها لتربيد 

فلوريدا.  بولية  م�صت�صفى  يف  ملر�صاه  الهواء 

با�صتخدام  امل��ط��اف  نهاية  يف  ي��اأم��ل  ك��ان  وق��د 

ماكينة عمل اجلليد لتنظيم درجة حرارة املباين، 

مركزي  ه���واء  تكييف  ب��ن��اء  يت�صور  ك��ان  كما 

لتربيد مدن باأكملها، اإل اأن اأمله خاب بعد فرتة 

وجيزة عندما تويف ممول امل�رشوع.

ومل يح�صل جوري على الأموال الالزمة لتطوير 

اجلليد"،  "ملك  �صريته  لكاتب  وفقا  اجل��ه��از، 

وتويف الدكتور جوري فقريا يف 1855 واختفت 

فكرة تكييف الهواء ملدة 50 عاما بعدها.

تكييف كهربائي

وم���ن اأج����ل ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ج��اري��ة �صنع 

التكييف لتربيد الهواء للعمليات ال�صناعية 

بدل من الراحة ال�صخ�صية، ففي عام 1902 

اخرتع اأول تكييف كهربائي حديث من قبل 

�صمم  وق��د  نيويورك،  يف  هافيالند  ويلي�ص 

وحدات  ت�صنيع  يف  التحكم  عملية  لتح�صني 

درجة  يف  فقط  لي�ص  للتحكم  وك��ان  الطبع، 

كان  وق��د  الرطوبة،  اأي�صا  واإمن��ا  احل��رارة 

يف  ي�صاعده  والرطوبة  احل���رارة  انخفا�ص 

الورقة وانحياز  اأبعاد  احلفاظ على مالئمة 

احلرب.

كاريري  تكنولوجيا  طبقت  لح��ق  وق��ت  ويف 

لزيادة الإنتاجية يف مكان العمل، ثم اأ�ص�صت 

الأمريكية  الهواء"  ملكيفات  "كارير  �رشكة 

الزمن  م��ر  وع��ل��ى  امل��ت��زاي��د،  الطلب  لتلبية 

ال���ه���واء يف حت�صني  م��ك��ي��ف��ات  ا���ص��ت��خ��دم��ت 

و���ص��ائ��ل ال��راح��ة يف امل��ن��ازل وال�����ص��ي��ارات، 

ال�صكنية يف  املبيعات  وحدث تو�صع كبري يف 

اخلم�صينيات.

تكييف املياه

ويف عام 1906 اكت�صف �صتيوارت دبليو كرمير 

ال�صمالية،  كارولينا  بولية  �صارلوت  مدينة  من 

يف  الهواء  اإىل  رطوبة  لت�صيف  الكفيلة  ال�صبل 

الذي ميلكه، وقد �صاغ كرمير  الن�صيج  م�صنع 

"تكييف الهواء"، وا�صتخدمه يف طلب  م�صطلح 

قدمها  ال��ت��ي  الخ���رتاع  ب���راءة  على  احل�صول 

"تكييف  اإىل  تناظرية  باعتبارها  العام  ذل��ك  يف 

�صنع  يف  م��ع��روف��ة  كعملية  ذل��ك  وب��ع��د  املياه"، 

من�صوجات اأ�صهل يف التنفيذ، واأ�صاف الرطوبة 

والتهوية اإىل م�صطلح "التكييف".  

يف  وادجم���ه  امل�صطلح  ك��اري��ر  ويلي�ص  واعتمد 

الهواء  يف  املياه  تبخر  واأ�صبح  �رشكته،  ا�صم 

لتوفري تاأثري التربيد، يعرف الآن با�صم التربيد 

التبخريي.

ظهور الفريون

ا�صتخدمت مكيفات الهواء والثالجات يف البداية 

غازات �صامة اأو قابلة لال�صتعال مثل الأمونيا، 

اأن  ميكن  والتي  وال��ربوب��ان،  ميثيل،  وكلوريد 

اإذا ت�رشبت، وللتغلب  قاتلة  اإىل حوادث  توؤدي 

اأن�صاأ توما�ص ميدجلى الأب  على هذه الأخطار 

اأول مكيف يعمل بغاز الفريون يف عام 1928.

ولكن  للب�رش  بالن�صبة  اأمانا  اأك��ر  امل��ربد  وك��ان 

ت��ب��ني ف��ي��م��ا ب��ع��د ان���ه م�����رش ل��ل��غ��الف اجل���وي 

ويوؤدي ا�صتخدامه اإىل ا�صتنفاد طبقة الأوزون، 

و�صملت الآثار البيولوجية الناجتة عنه الزيادة 
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يف ���رشط��ان اجل��ل��د، والأ�������رشار ال��ت��ي حلقت 

بالنباتات، والنق�ص يف عوالق املحيطات.

التكنولوجيات  جم���ال  يف  الب��ت��ك��ار  وي�صتمر 

وتكييف الهواء، مع الرتكيز الكبري حاليا على 

كفاءة الطاقة، وحت�صني نوعية الهواء الداخلي 

واحلد من اآثار تغري املناخ. 

ال�سيارات املكيفة

لل�صائق  لت�صمح  ال���ه���واء  تكييف  ن��ظ��م  �صممت 

وال���رك���اب ب��ال�����ص��ع��ور ب��امل��زي��د م��ن ال��راح��ة اأث��ن��اء 

الأج���واء  يف  ال��رح��الت  اأو  املريحة  غ��ري  ال��رط��وب��ة 

ما  غالبا  احل��ارة  املناخات  يف  فال�صيارات  احل��ارة، 

تكون مزودة بتكييف الهواء. 

اإذا  ما  ح��ول  واجل��دال  النقا�ص  من  الكثري  وهناك 

من  يخف�ص  الهواء  لتكييف  جهاز  ا�صتخدام  كان 

كفاءة ا�صتهالك الوقود لل�صيارة، وبع�ص العوامل 

الهوائية  والديناميكا  الريح  مقاومة  مثل  الأخرى 

التي  العوامل  من  وال��وزن وغريها  املحرك  وق��وة 

لبد من مراعاتها يف تقييم ا�صتخدام نظام تكييف 

الهواء يف ال�صيارة من عدمه. كما اأظهرت درا�صات 

عن تكييف ال�صيارات عوامل اأخرى قد توؤثر على 

وارتفاع درجة حرارة  الداخلي  الح��رتاق  حمرك 

املحرك.

لل�صيارات  "باكارد"  كانت �رشكة   1939 عام  ويف 

هي اأول م�صنع يقوم ببناء �صيارات مكيفة وكانت 

هذه امليزة اختيارية ميكن تركيبها بتكلفة اإ�صافية 

قدرت وقتها ب� 270 دولرا.

وقد عر�صت بعدها �رشكة "جرنال موتورز" جهازا 

�صيارتها  1954 يف مناذج  عام  يف  الهواء  لتكييف 

�صائعة  الهواء  مكيفات  ت�صبح  ومل   .V8 بونتياك 

حقا يف جمال �صناعة ال�صيارات حتى دخول حقبة 

ال�صبعينيات والثمانينيات من القرن املا�صي. 

املكيفات املتنقلة

عجالت  ل��ه  تكييف  ه��و  املحمول  ال��ه��واء  تكييف 

وميكن نقله ب�صهولة داخل املنزل اأو املكتب، وهو 

�صاغط  وي�صتخدم  عالية،  ق��درات  مع  حاليا  متاح 

تكييف  وكاأجهزة  الهواء،  حرارة  درجات  لتغيري 

جتفيف  على  ال��ن��وع  ه��ذا  يعمل  املنزلية  ال��ه��واء 

من  املكثفة  امل��ي��اه  يجمع  حيث  وت��ربي��ده،  ال��ه��واء 

تنفي�صه  يجب  �صاخنا  هواء  وينتج  امل��ربد،  الهواء 

ينقل احلرارة  املربدة عرب خرطوم  املنطقة  خارج 

من الهواء يف املنطقة املربدة اإىل خارج املكان.

اأحيانا  وت�صمى  الهواء،  ومربدات  التبخر  وهناك 

املكيفات ال�صيفية اأو املكيفات املائية، ولي�ص لديها 

امل��اء  تبخر  على  تعمل  فهي  مكثف،  اأو  �صاغط 

ال�صائل على زعانف التربيد واإطالق رزاز املاء يف 

كمية  املياه متت�ص  انح�صار  ومع  للتربيد،  املنطقة 

امل�سدر: 

لالأ�صتاذ  ال���ه���واء"  تكييف  "هند�صة   •
 2008  - الدكتور م�صطفى حممد ال�صيد 

- اململكة العربية ال�صعودية.
جون  للكاتب  الهواء"  تكييف  "تاريخ   •
موقع  عن  )مرتجم   -  2018  - فر�صاي 

.)www.asme.org

الهواء  لتربيد  وت�صتخدم  احل����رارة،  م��ن  كبرية 

للب�رش وللحيوانات.

ول  الرتكيب  و�صهلة  ج��دا  رخي�صة  اأن��ه��ا  ورغ���م 

خ��ارج  احل�����رارة  لتنفي�ص  خ��راط��ي��م  اإىل  حت��ت��اج 

بها  اأن  اإل  حممولة،  حقا  يجعلها  مم��ا  املنطقة، 

املناخ  يف  ال��رط��وب��ة  ن�صبة  ك��رف��ع  ال��ع��ي��وب  بع�ص 

الهواء  تربيد  على  بها  التربيد  ويقت�رش  اجل��اف، 

بالرطوبة، وميكن اأن ي�صعر م�صتخدمها بالندى.   

م�سخات احلرارة

مكيفات  من  نوع  عن  تعبري  هو  احل��رارة  م�صخة 

لإنتاج  التربيد  دورة  عك�ص  على  ال��ق��ادرة  الهواء 

اأكر  احل��رارة  م�صخات  وتعد  للتدفئة،  احل��رارة 

ف�صل  يف  وت�صتخدم  ال��ب��اردة،  ال���دول  يف  �صيوعا 

ال�صتاء، حيث اعتدال درجات احلرارة يف كثري من 

الأحيان يف حدود 4-13 درجة مئوية.

وت�صبح م�صخات احلرارة غري فعالة يف حالت 

مينع  الطلق  الهواء  لأن  وذل��ك  القار�ص،  ال��ربد 

امللف  ت�صكيل اجلليد فوق  ب�صبب  الهواء  تدفق 

الداخلي.

 بداية من ال�صبعينيات انت�رشت املكيفات يف ال�صيارات اأ�صبح املكّيف جزءًا مهمًا ل ميكن ال�صتغناء عنه يف منازلنا

كانت "باكارد" 

للسيارات أول شركة 

تقوم ببناء سيارات 

مكيَّفة عام 1939
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أسلوب تنظيمي 

يسهم في تحقيق 

العديد من أهداف 

العمل االستراتيجية 

 Division of عامليا  عليه  يطلق  كما  اأو  العمل  تق�سيم  يعد 

على  القائمون  ي�سعى  التي  التنظيمية  االأ�ساليب  من   labour
اإىل اتباعها لتحقيق العديد من االأهداف اال�سرتاتيجية  االأعمال 

يف العمل، لتفادي حدوث امل�سكالت اأو بغر�س حلها، مما يحقق 

العديد  حتقيق  يف  وي�ساهم  العمل،  يف  االأهمية  يف  غاية  نتائج 

هذا  مفهوم  ن�ستعر�س  اجلانب  هذا  الأهمية  ونظرا  املزايا،  من 

االأ�سلوب ومميزاته، واأبرز مراحل تطبيقه وطرق تطويره.

يحقق مزايا عدة

تقسيم العمل

ذات��ه،  الوقت  يف  الإن��ت��اج  مراحل  من  مرحلة 

كما اأنه يعترب طريقة لتنظيم عملية الإنتاج يف 

امل�صانع واملنظمات.

الإدارة  ج��وان��ب  اأح���د  العمل  تق�صيم  وي��ع��د 

النمو  زي��ادة  مع  به  ترتبط  التي  التنظيمية 

�صعود  ي�صمن  مما  القت�صادي،  الإن��ت��اج  يف 

اأنه  اإل  املعقدة،  الإن��ت��اج  ونظم  الراأ�صمالية 

تي�صري  يف  فعاليته  الأ�صلوب  اأثبت  بالتجربة 

مفهوم تق�سيم العمل

نظام  خلق  اإىل  تهدف  طريقة  العمل  تق�صيم 

م��ع��ني ي�����ص��م��ن ال���ت���وزي���ع ال�����ص��ل��ي��م ل��ل��م��ه��ام 

وال��وظ��ائ��ف ع��ل��ى ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال 

العاملة  ال��ق��وى  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اأي  الإن��ت��اج��ي، 

�صمن العملية الإنتاجية، حيث ي�صاهم ذلك يف 

تخ�صي�ص وظيفة معينة لكل عامل اأو موظف، 

مما ي�صاهم يف تنفيذ كافة الأعمال املطلوبة لكل 

ورفع  الأف���راد،  كفاءة  ن�صب  ورف��ع  الإن��ت��اج 

اجلودة وغريها من املميزات. 

مزايا التق�سيم

وقدرة  مهارة  من  العمل  تق�صيم  ا�صلوب  يزيد 

اأداء املهام اخلا�صة بهم بحرفية  العاملني على 

الإنتاجية وارتفاع  العملية  عالية، نظرا لتكرار 

طابع  العمل  على  ي�صفي  كما  املنتجات،  ع��دد 

الع�صوائية  على  ويق�صي  كبري،  حد  اإىل  النظام 

تنمية 
بشرية
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أثبت األسلوب 

فعاليته في تيسير 

اإلنتاج ورفع نسب 

كفاءة األفراد والجودة

 تق�صيم العمل يعزز النظام ويزيد من م�صتوى الإنتاجية

املتبعة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  وامل�صانع  ال�����رشك��ات 

العاملني متيل  اإجابات  الأ�صلوب، كانت  لهذا 

نحو اإجابة امللل وال�صجر من تكرار الأعمال 

نف�صها، بن�صب تفوق 85 %، الأمر الذي يقلل 

من دافعية وحما�ص املوظفني نحو العمل.

اأما العيب الآخر الذي اأثر على نف�صية العاملني 

فهو فقدان اإح�صا�صهم بنتيجة عملهم وقيمته، 

لأن��ه��م ي��ق��وم��ون ب��ج��زء م��ع��ني م��ن��ه، ل ي��رون 

بعدها منتجا نهائيا ي�صعرون باأنهم م�صنعوه، 

كبري  ب�صكل  م�صرتكة  تكون  النتائج  اأن  اأي 

ومت�صعب ولي�صت فردية، مما يقلل من حما�ص 

العمال و�صغفهم لإمتام العمل.

مراحل التق�سيم

املوؤ�ص�صة  لنجاح  اإتباعها  يجب  مراحل  هناك 

يف  ت��اأت��ي  ال��ع��م��ل  تق�صيم  اأ���ص��ل��وب  اإت���ب���اع  يف 

ال�صخ�صية،  التخ�ص�صات  مرحلة  مقدمتها 

على  مبنية  وهي  الوظيفية،  التخ�ص�صات  اأي 

الوظيفة  يف  منه  كل  يتخ�ص�ص  ك��ادر  اختيار 

التي عني من اأجلها، مبا يف ذلك التخ�ص�صات 

اجلرافيك  وت�صميم  واملحا�صبية،  الهند�صية، 

كمرحلة  الوظيفي  الت�صل�صل  وياأتي  وغريها. 

عن طريق تخ�صي�ص املهام لكل موظف، وعدم 

اخت�صا�صات  على  املوؤ�ص�صة  يف  فرد  اأي  تعدي 

تعدي  ع��ن  الناجتة  امل�صاكل  مينع  مم��ا  ال��غ��ري، 

املوظفني على �صالحيات بع�صهم.

على  امل��ب��ن��ي  الإداري  الأ����ص���ل���وب  ي��خ��ت�����رش 

ويقّلل  واحد،  اآن  يف  الوقت واجلهد  التق�صيم 

امل��دة  ويح�صب  وال��زم��ن��ي،  امل����ادي  الإه�����دار 

اإنتاجية جزئية،  عملية  لكل  الواجبة  الزمنية 

فهو يجزئ العملية الإنتاجية، وي�صهل املهام 

ب�صكل كبري.

ويزيد  الت�صغيلية،  الإن��ت��اج  تكاليف  يخفف 

وال�صتفادة  ال�صتثمار  على  ال��ق��درة  بالتايل 

العمل،  تنظيم  عملية  ي�صهل  كما  الأرب��اح،  من 

والتعرف  واملتابعة،  الإ�رشاف  عملية  وي�صهل 

على اأوجه التق�صري ويحدد امل�صوؤولية. وكاأحد 

الأهداف والنتائج املن�صودة يزيد هذا الأ�صلوب 

الإداري جودة الإنتاج، ويقدم منتجات �صلعية 

املطلوبة  ل��ل��م��وا���ص��ف��ات  مطابقة  وخ��دم��ات��ي��ة 

واملحددة ودون اأي تاأخري.

عيوب االأ�سلوب

ول �صك اأن يف اأ�صلوب التق�صيم بع�ص العيوب 

والأ�رشار التي قد تعيق ا�صتخدامه يف بع�ص 

دراية  تتطلب  التي  املوؤ�ص�صات وفق طبيعتها 

العامل بكل مراحل الإنتاج، اأو تلزم املوظف 

باإدراك كامل لبيئة العمل.

عليها  ال��ت��ع��رف  مت  ال��ت��ي  ال��ع��ي��وب  مقدمة  يف 

ال�صتبيانات يف خمتلف  من  العديد  على  بناء 

ثانية يف تطبيق هذا الأ�صلوب الإداري ال�صخم، 

على  الوظيفي  ال��ت��درج  يبنى  اأن  يجب  حيث 

اأ�صا�ص التخ�ص�ص الأفقي، على اأن يتم ت�صكني 

اأ�صا�ص  على  الوظيفية  وامل��رات��ب  املنا�صب 

املرحلة الأخرية وهي مرحلة امل�صتوى.

�سبل التطوير

وكغريه من الأ�صاليب الإدارية يتمتع تق�صيم 

العمل بالقدرة على التطور لي�صمل كافة مهام 

العمل وي�صمن تنميته، حيث يتمتع هيكل هذا 

الأ�صلوب باملرونة العالية.

خالل  من  العمل  هيكل  تطوير  �صبل  وتتمثل 

كاملكونات  اإنتاجية  عنا�رش  عدة  يف  التطوير 

الفيزيائية، اأي بناء الأق�صام والغرف وو�صع 

ال��ع��وازل واجل����دران ب��ني امل��وظ��ف��ني، وكذلك 

طريق  عن  اأي  العملية،  املكونات  خ��الل  من 

ا�صتخدام اآلية لتنفيذ عمل معني بكفاءة عالية، 

وامل��ك��ان، مع  ال��زم��ان  اأو من خ��الل مكونات 

الأخذ بالعتبار مكان الإنتاج وزمان العمل، 

وهي عوامل ميكنها التاأثري ب�صكل كبري على 

جودة الإنتاج وتكلفته.

امل�سدر: 

ال��ت��م��ي��ز  اأج�����ل  م���ن  "الدارة  ك���ت���اب   •
حممد  للدكتور  والتنظيم"  -التخطيط 

عبد الغني هالل -  دار ن�رش مركز تطوير 

الأداء والتنمية.

• ك���ت���اب "ق���واع���د ال��ع��م��ل" - امل���وؤل���ف 
ريت�صارد تيمبلر. 



الكثري  ميكنة  مت  حيث  االأخرية،  ال�سنوات  يف  هائال  تطورا  حياتنا  �سهدت 

من العالقات التجارية وال�سخ�سية واخت�سارها يف ر�سائل بريد اإلكرتونية 

ور�سائل ن�سية عرب الهواتف النقالة.

ومع بزوغ ع�سر مواقع التوا�سل االجتماعي حتول العديد من العالقات 

اإىل عالقة اإلكرتونية متتد ما بني الدول والقارات وال تهتم باختالف اللغة او 

اجلن�س او ال�سن. وكان من الطبيعي اأن تظهر بع�س ال�سلبيات يف هذا العامل 

االإلكرتوين اجلديد، حيث يعتقد البع�س اأنه يحتمي خلف �سا�سة احلا�سب 

االآيل اأو �سا�سة الهاتف النقال ويتحرك بحرية متعديا على حقوق االآخرين، 

2015 قد عرف  63 ل�سنة  اإال اأن قانون  اأنه يف مناأى عن العقاب،  ومتوهما 

اجلرائم االإلكرتونية وحدد عقوباتها مبا يتنا�سب مع ال�سرر املرتتب عليها.

الجرائم االلكترونية
د عقوباتها عرَّفها القانون وحدَّ

القانون 63 لسنة 

2015 سعى لمعالجة 
سلبيات العالم 

اإللكتروني الجديد

من 
القانون
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لالأفراد،  واملعنوية  واملالية  الجتماعية  احلقوق 

وه��ن��ا ب���ات م���ن ال�������رشوري ب��ال��ن�����ص��ب��ة ل��ل��دائ��رة 

ال��ق��ان��ون��ي��ة ب�����رشك��ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة خماطبة 

موظفيها لتو�صيح قانون مكافحة تقنية املعلومات 

اجلديد رقم 2015/63 من اجل توعيتهم مباهية 

وا�صكال اجلرائم اللكرتونية لتجنبها.

اأن اجلرمية اللكرتونية هي اجلرمية  واأو�صح 

�صخ�ص  �صد  جنائي  ق�صد  ع��ن  ترتكب  ال��ت��ي 

طبيعي او معنوي من اجل اإيذاء �صمعة ال�صحية 

او الت�صبب يف اأذى مادي او معنوي له بطريق 

اإحدى  مبا�رش او غري مبا�رش وذلك با�صتخدام 

و�صائل تقنية املعلومات.

مكافحة اجلرمية

قانون  عن  معلومات  �صليمان  قدم  وللتو�صيح 

مكافحة اجلرمية اللكرتونية، الذي مت تطبيقه 

منذ 11 يناير 2016، وا�صتهل هذه املعلومات 

باأن املوظف قد يتم عقابه تاأديبيا بال�رشكة عن 

جنائيا،  عليه  وعوقب  ارتكبه  الذي  الفعل  ذات 

وجرمية  جنائية  جرمية  الفعل  ه��ذا  �صكل  اإذا 

ال�صلوك  بقواعد  املوظف  اأخ��ل  اإذا  اأي  تاأديبية 

املو�صوعة من قبل ال�رشكة.

واأو����ص���ح اأن ال�����دول ال���ك���ربى ت��دف��ع ب��الي��ني 

اللكرتونية  للجرمية  كتكلفة  �صنويا  الدولرات 

املتحدة  ال��ولي��ات  غ��رام��ات  ع��ن  اأم��ث��ل��ة  معطيا 

واليابان وال�صني واملانيا وغريها.

الل��ك��رتون��ي��ة  للجرمية  املحلية  التكلفة  وع���ن 

وتدمري  اخ���رتاق  مت  اإن��ه  ق��ال  اخلليج،  مبنطقة 

ب�رشكة  كمبيوتر  ج��ه��از  األ���ف   35 م��ن  اأك���ر 

فاير�ص  ط��ري��ق  ع��ن  للغاز  ال�صعودية  اأرام��ك��و 

بع�ص  كما مت اخرتاق وتدمري  �صامون،  ي�صمي 

عدة  منذ  للغاز  قطر  ب�رشكة  الكمبيوتر  اأجهزة 

�صنوات، الأمر الذي ت�صبب يف تكاليف وخ�صائر 

باهظة. وركز �صليمان يف املحا�رشة على بع�ص 

باحلياة  مبا�رشة  تتعلق  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون  م���واد 

اليومية ومت�ص احل�صور من موظفي ال�رشكة.

دخول غري م�سروع

وقال يف �رشح اأول مادة اإن الدخول غري امل�رشوع 

اإىل جهاز او نظام او �صبكة هي اجلرمية الأكر 

ب�صكل  ال�رشكات  بع�ص  يف  تتم  والتي  �صيوعا 

انها جرمية  اإل  نية �صلبية،  طبيعي دون وجود 

دخوًل  ارتكب  من  فكل  القانون،  عليها  يعاقب 

بدون  خ�صو�صيات  اخ��رتاق  اأو  م�رشوع   غري 

يعاقب  امل��م��ن��وح،  الذن  ح��دود  جت��اوز  او  اذن 

وبغرامة  اأ���ص��ه��ر   6 ت��ت��ج��اوز  ل  م��دة  باحلب�ص 

هاتني  ب��اإح��دى  اأو  دينار   2000 اإىل   500 من 

الأحوال  تزيد يف  العقوبة  باأن  علما  العقوبتني، 

اإل��غ��اء اأو ح��ذف اأو  ال��ت��ي ت��رت��ب على ال��دخ��ول 

البيانات  كانت  واإذا  للبيانات،  تغيري  اأو  اإف�صاء 

املحذوفة اأو املت�رشرة بيانات �صخ�صية، فتزيد 

حما�سرات توعوية

توعوية  حما�رشات  القانونية  الدائرة  نظمت 

ب��ال��ل��غ��ت��ني ال��ع��رب��ي��ة والجن��ل��ي��زي��ة ع��ن ق��ان��ون 

 2015 ل��ع��ام   63 اجل��رائ��م الل��ك��رتون��ي��ة رق���م 

وم�رشح  الرئي�صي  باملبنى  ال�رشكة  م�رشح  يف 

م�صفاة ميناء الحمدي. 

�صليمان  ابراهيم  امل�صت�صار  املحا�رشات  ق��دم 

وعدد  املرجان  ع�صام  الدائرة  مدير  وح�رشها 

من روؤ�صاء الفرق وموظفي ال�رشكة.

وقال املرجان اأنه نظرا لزدياد التوجه ل�صتخدام 

اأداة  ب�صفتها  الإل��ك��رتون��ي��ة  املعلومات  �صبكات 

ات�صال حملية ودولية وفرت الكثري من التعقيدات 

والوقت واجلهد، قدمت الدائرة هذه املحا�رشات 

الثقافة  رف���ع  ت�صتهدف  ت��وع��وي��ة  حملة  �صمن 

ال��وق��وع  م��ن  وحمايتهم  للموظفني  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

فري�صة لأي عمل خمرب عرب �صبكات النرتنت.

دور ال�سركة

من جهته قال امل�صت�صار �صليمان اأنه نظرا للتطور 

من  ب��ات  فقد  املعلومات  تقنية  و�صائل  يف  الكبري 

م�صاألة  لتنظيم  واملحلي  ال��دويل  التدخل  ال��واج��ب 

على  احل��ف��اظ  اج��ل  م��ن  الو�صائل  تلك  ا�صتخدام 

المرجان: حملة توعوية 

لرفع ثقافة الموظفين 

القانونية وتوفير 

الحماية لهم 

سليمان: الدول الكبرى 

تدفع باليين الدوالرات 

سنويا كتكلفة 

للجريمة اإللكترونية

 مدير الدائرة القانونية ع�صام املرجان امل�صت�صار القانوين اإبراهيم �صليمان
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الكرتونيا  نظاما  اأو  م�صتندا  اتلف  او  زور  من 

املعلومات،  تقنية  و�صائل  اإح���دى  با�صتخدام 

�صنوات   3 ت��ت��ج��اوز  ل  م���دة  باحلب�ص  ي��ع��اق��ب 

باإحدى  اأو  دينار  اآلف   10 اإىل   3 من  وغرامة 

تعلق  اإذا  العقوبة  وت��زي��د  العقوبتني،  ه��ات��ني 

ال��ت��زوي��ر ب���اإح���دى امل�����ص��ت��ن��دات احل��ك��وم��ي��ة او 

بنف�ص  اأي�صا  ويعاقب  البنكية،  او  الر�صمية 

العقوبة كل من ا�صتخدم م�صتندا مزورا عمدا او 

توقيعا الكرتونيا مزورا مع علمه بذلك، وكذلك 

كل من قام عمدا بتعديل او تدمري م�صتند طبي 

الكرتوين خا�ص بالفحو�صات الطبية او العالج 

او الرعاية ال�صحية او �صاعد يف ذلك. 

جميع  ع��ل��ى  ف��اإن��ه  ال�����رشك��ة  ل�صيا�صة  ووف��ق��ا 

املوظفني عدم طباعة او تعديل او التالعب باأي 

معلومات تخ�ص العمل بدون اإذن.

الن�سب االإلكرتوين  

عمليات  يحارب  القانون  اأن  �صليمان  واأو�صح 

الن�صب اللكرتوين، بحيث يعاقب باحلب�ص مده 

 3 من  والغرامة  �صنوات وغرامة   3 تتجاوز  ل 

اإىل 10 اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني، 

كل من تو�صل عن طريق ال�صبكة املعلوماتية اأو 

املعلومات  تقنية  و�صائل  من  و�صيلة  با�صتخدام 

اإىل ال�صتيالء على مال اأو منفعة اأو م�صتندات، 

ا�صم  باتخاذ  اأو  احتيالية  طريقة  با�صتعمال 

كان  انتحال �صفة غري �صحيحة متى  اأو  كاذب 

من �صاأن ذلك خداع املجني عليه.

االإخالل باالآداب العامة 

وعن الآداب العامة قال �صليمان اإن كل من اأن�صاأ 

اأو  معلومات  اأع��د  اأو  ن�رش  اأو  الكرتونيا  موقعا 

بيانات بق�صد ال�صتغالل اأو التوزيع اأو العر�ص 

على الغري عن طريق ال�صبكة املعلوماتية اأو اإحدى 

�صاأنه  م��ن  ذل��ك  وك��ان  املعلومات  تقنية  و�صائل 

العامة، يعاقب باحلب�ص مدة ل  ب��الآداب  امل�صا�ص 

تتجاوز عامني والغرامة من 2 اإىل 5 اآلف دينار.

ويعاقب القانون اأي�صا كل من ا�صتخدم ال�صبكة 

املعلومات  تقنية  و�صائل  اإح��دى  اأو  املعلوماتية 

بيانات  اأو  اأرق��ام  اإىل  حق  وجه  دون  للو�صول 

البطاقات  من  حكمها  يف  ما  اأو  ائتمانية  بطاقة 

الإلكرتونية بعقوبة ت�صل �صنة حب�ص وبغرامة 

على  ترتب  ف���اإذا  دي��ن��ار،  اآلف   3 اإىل  األ��ف  م��ن 

زاد  الغري  اأم���وال  على  احل�صول  ا�صتخدامها 

العقاب اإىل 3 �صنوات حب�ص والغرامة من 3 اإىل 

10 اآلف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

العقوبة اإىل مدة ل تتجاوز 3 �صنوات والغرامة 

من 3 اآلف اإىل 10 األف دينار اأو باإحدى هاتني 

العقوبتني.

وتتزايد العقوبة اإذا كان الدخول غري امل�رشوع 

عليه  ت��رت��ب  اإذا  اأو  ال��ع��م��ل  ب�صبب  او  اث��ن��اء 

ح�صابات  او  حكومية  بيانات  على  احل�صول 

تغيري هذه  اأو  اإف�صاء  اأو  اأو حذف  بنكية �رشية 

البيانات، حتى اأنها ت�صل يف بع�ص اجلرائم اإىل 

احلب�ص 10 �صنوات والتغرمي 20 األف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني.

�صلوك  ل��ق��واع��د  وف��ق��ا  اأن���ه  �صليمان  واأو����ص���ح 

البرتول  و�رشكة  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة 

املوظفني  جميع  على  ف���اإن  الكويتية  الوطنية 

لأي  الدخول  حماولة  او  الدخول  عن  المتناع 

ا�صخا�ص  يخ�ص  كمبيوتر  اي  او  معلومات 

اآخرين.

التزوير االلكرتوين

اإن كل  ق��ال  الإل��ك��رتوين  التزوير  وع��ن ج��رائ��م 

 جانب من اإحدى املحا�رشات

قد يعاقب الموظف 

تأديبيًا بالشركة عن 

ذات الفعل الذي عوقب 

عليه جنائيًا

الدخول غير المشروع 

إلى جهاز أو نظام أو 

شبكة هي الجريمة 

األكثر شيوعًا
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 مل يغفل القانون اجلرائم املتعلقة بغ�صيل الأموال 

يحظر القانون استخدام 

التقنية للمساس 

بكرامة األشخاص أو 

معتقداتهم الدينية

خمالفة قانون الن�سر 

من  و�صيلة  اأي  ا���ص��ت��خ��دام  ال��ق��ان��ون  وي��ح��ظ��ر 

اأي  ن�����رش  امل��ع��ل��وم��ات م��ن اج���ل  و���ص��ائ��ل تقنية 

بيانات او معلومات من �صاأنها:

ورج��ال  ال��دول��ة  د���ص��ت��ور  وازدراء  حتقري   •
الق�صاء واأع�صاء النيابة العامة.

على  التحري�ص  او  العامة  الآداب  خد�ص   •
خمالفة النظام العام او خمالفة القوانني.

او  او حياتهم  الأ�صخا�ص  بكرامة  امل�صا�ص   •
معتقداتهم الدينية. 

او  للموظف  اخل��ا���ص��ة  ب��احل��ي��اة  امل�����ص��ا���ص   •
اأفعال  او  اأق��وال  ن�صب  او  عامة  بخدمة  املكلف 

غري �صحيحة اإليه.

ويعاقب مرتكب هذه الأفعال بالغرامة من 3 اإىل 

10 اآلف دينار.

غ�سل االأموال 

وقال �صليمان اإن القانون مل يغفل جرائم غ�صيل 

الأموال التي تتم معظمها عرب حتويالت بنكية 

ل  م��دة  باحلب�ص  مرتكبيها  فعاقب  اإلكرتونية، 

اإىل   20 بني  ما  وبغرامة  �صنوات،   10 تتجاوز 

با�صتخدام  قام  لكل من  وذل��ك  دينار،  األ��ف   50
اأجل  من  املعلومات  تقنية  و�صائل  من  و�صيلة 

اأم��وال غري م�رشوعة  بتحويل  اأو  اأم��وال  غ�صل 

غري  م�صدرها  باإخفاء  اأو  متويه  اأو  نقلها  اأو 

امل�رشوع.

االإرهاب والتهديد

من  كل  عقاب  على  ن�ص  القانون  ان  واأ���ص��اف 

اأن�صاأ موقعًا ملنظمة اإرهابية اأو ل�صخ�ص اإرهابي 

اأو ن�����رش ع��ن��ه��م م��ع��ل��وم��ات، ب��احل��ب�����ص م���دة ل 

 50 اإىل   20 من  وبغرامة  �صنوات   10 تتجاوز 

األف دينار.

كل  القانون  عاقب  والب��ت��زاز  التهديد  وع��ن 

اأو  املعلوماتية يف تهديد  ال�صبكة  ا�صتعمل  من 

حلمله  اعتباري  اأو  طبيعي  �صخ�ص  اب��ت��زاز 

على القيام بفعل اأو الإمتاع عنه باحلب�ص مدة 

 10 اإىل   3 من  �صنوات وغرامة   3 تتجاوز  ل 

األف دينار، فاإذا كان التهديد بارتكاب جناية 

اأو  الأ�صخا�ص  بكرامة  م�صا�صًا  ُيعد  مبا  اأو 

كانت  ال�صمعة  اأو  والعتبار  لل�رشف  خاد�صًا 

�صنوات   5 تتجاوز  ل  م��دة  احلب�ص  العقوبة 

والغرامة من 5 اإىل 20 األف دينار اأو باإحدى 

هاتني العقوبتني.

االجتار بالب�سر واملخدرات

ن�رش  او  موقعًا  اأن�صاأ  من  كل  القانون  وعاقب 

تقنية  و�صائل  م��ن  و�صيلة  اأي  ا�صتخدام  ع��رب 

بالب�رش  بالجتار  تتعلق  بيانات  اأي  املعلومات 

 7 املخدرة، باحلب�ص مدة ل تتجاوز  باملواد  او 

�صنوات والغرامة من 10 اإىل 30 األف دينار اأو 

باإحدى هاتني العقوبتني.

التدمري االلكرتوين

ا�صتخدم  م��ن  ك��ل  اأي�صا  ال��ق��ان��ون  ويعاقب 

اجل  م��ن  املعلومات  تقنية  و�صائل  اإح���دى 

موقع  وقف  او  تدمري  او  تعديل  او  تعطيل 

�صبكة  او  ال���ك���رتوين  ج��ه��از  او  ال���ك���رتوين 

النرتنت وكان ذلك عن طريق العمد، وذلك 

والغرامة  �صنتني  تتجاوز  ل  م��دة  باحلب�ص 

هاتني  باإحدى  اأو  دينار  اآلف   5 اإىل   2 من 

العقوبتني.

كل  على  يتعني  ان��ه  �صليمان  ق��ال  اخل��ت��ام  ويف 

م��وظ��ف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات��ه وب��ي��ان��ات��ه 

الل���ك���رتون���ي���ة ع���ن ط���ري���ق احل��ي��ط��ة واحل��ظ��ر 

كحفظها  البيانات  �صالمة  اإر���ص��ادات  وات��ب��اع 

الدخول  وع��دم  موؤمنة،  خارجية  اأج��ه��زة  على 

وبتاأمني  موؤمنة،  غري  او  م�صبوهة  مواقع  اإىل 

الأج����ه����زة الل���ك���رتون���ي���ة اخل��ا���ص��ة ب��ه��م عرب 

وكذلك  ب��اأول،  اأول  وبتحديثها   Antiviruses
املوثوق  غري  والمي��ي��الت  الر�صائل  من  احل��ذر 

فيها، وال�صتعانة بذوي اخلربة يف حالة حدوث 

م�صكلة.
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سرطان الثدي

هو أكثر أنواع 

السرطان شيوعًا 

لدى النساء وقد 

يصاب به الرجال!

اأن���واع  اأك���رث  يعد م��ر���س ���س��رط��ان ال��ث��دي 

ال�سرطان �سيوعا بني الن�ساء، رغم اأنه ميكن 

�ساهمت  وقد  اأي�سا.  الرجال  به  ي�ساب  اأن 

جهود التوعية بهذا املر�س ومتويل االأبحاث 

العاملية على اإحداث طفرة كبرية يف ت�سخي�س 

وعالج �سرطان الثدي، وبالتايل ارتفاع ن�سب 

عدد  وانخفا�س  املر�س،  من  التام  ال�سفاء 

ذلك  ويرجع  املر�س،  بهذا  املرتبطة  الوفيات 

والنهج  املبكر،  الك�سف  منها  عوامل  عدة  اإىل 

اجلديد للعالج، والفهم االأف�سل للمر�س.

طفرة كبيرة في العالج

بقلم: د. مروان جنيب �صفا 

الق�صم الطبي

م�صفاة ميناء الأحمدي

صحة
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 الك�صف املبكر ي�صاهم يف �رشعة الت�صايف من املر�ص

التغيرات الهرمونية 

ونمط الحياة وعوامل 

البيئة أسباب تزيد 

نسبة اإلصابة

الكشف المبكر 

وطريقة العالج والفهم 

األفضل للمرض 

عوامل تقلِّل اإلصابة

اأعرا�س ظاهرة

قد ت�صمل عالمات واأعرا�ص الإ�صابة ب�رشطان 

الثدي ما يلي:

• ورم اأو ثخانة يف اأن�صجة الثدي ب�صكل خمتلف 

عن باقي الأن�صجة املحيطة.

• تغيري حجم اأو �صكل اأو مظهر الثدي.

• تغيريات يف ملم�ص جلد الثدي. 

• حلمة مقلوبة حديثا.

املحيطة  اجللد  م��ن  امللونة  املنطقة  يف  تق�رش   •

باحللمة )الهالة( اأو تق�رش يف جلد الثدي.

جلد  مثل  الثدي،  جلد  على  تنقر  اأو  احمرار   •

الربتقالة.

متى تزورين الطبيب؟

اأو  ع��الم��ات اخل��ط��ر  م��ن  ع��ر���ص  اأي  اإذا ح��دث 

ل��و كانت  ب��ال��ث��دي، حتى  ال��ظ��اه��رة  الأع���را����ص 

نتيجة الت�صوير ال�صعاعي احلديث �صليمة، لبد 

من زيارة الطبيب لإجراء تقييم �رشيع.

تبداأ  عندما  ي��ح��دث  ال��ث��دي  ���رشط��ان  م��ر���ص 

بع�ص خاليا الثدي بالنمو ب�صكل غري طبيعي، 

من  اأك��رب  ب�رشعة  اخلاليا  ه��ذه  تنق�صم  حيث 

مما  ال��رتاك��م،  يف  وت�صتمر  ال�صليمة،  اخلاليا 

خالل  من  اخلاليا  تنت�رش  وق��د  كتلة،  ي�صكل 

الثدي اإىل العقد اللمفية اأو اإىل اأجزاء اأخرى 

من اجل�صم.

الباحثون عددا من العوامل التي قد  وقد حدد 

تزيد من خطر الإ�صابة مبر�ص �رشطان الثدي، 

منها التغريات الهرمونية ومنط احلياة وعوامل 

البيئة. وعلى اجلانب الآخر مل يتو�صل العلماء 

بعد اإىل اأ�صباب اإ�صابة بع�ص النا�ص الذين لي�ص 

ل  قد  حني  يف  بال�رشطان،  خطر  عوامل  لديهم 

خطر،  عوامل  لديهم  اآخ��رون  اأ�صخا�ص  ي�صاب 

ناجتا  الثدي  �رشطان  يكون  اأن  املحتمل  وم��ن 

والبيئة  اجلينية  الرتكيبة  من  معقد  تفاعل  عن 

اخلا�صة بكل فرد.

�سرطان الثدي الوراثي

يقدر الأطباء اأن مر�ص �رشطان الثدي ينتج يف 

ب�صبب  املر�صى  من  املائة  يف   10 اإىل   5 ح��وايل 

طفرات جينية مرت عرب اأجيال من العائلة، وقد 

املوروثة  املتحورة  اجلينات  من  عدد  حتديد  مت 

ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��زي��د م��ن اح��ت��م��ال الإ���ص��اب��ة 

ب�رشطان الثدي، الأكر �صهرة منها )جني 1( و 

)جني 2(، وكالهما يزيد ب�صكل كبري من خطر 

و�رشطان  ال��ث��دي  ���رشط��ان  مبر�صي  الإ���ص��اب��ة 

املبي�ص.

الثدي  ل�رشطان  ق��وي  عائلي  ت��اري��خ  وج��د  اإذا 

الطبيب  يو�صي  قد  ال�رشطانات،  من  اأو غريها 

باإجراء فح�ص للدم للم�صاعدة يف حتديد طفرات 

معينة اأو غريها من اجلينات التي يتم توارثها 

من خالل العائلة.
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عوامل اخلطر

املق�صود بعامل اخلطر بالن�صبة ملر�ص �رشطان 

الإ�صابة  يزيد من احتمال  اأي �صيء  الثدي هو 

ب�رشطان ال��ث��دي. وم��ع ذل��ك، وج��ود واح��د اأو 

حتى العديد من عوامل خطر الإ�صابة ب�رشطان 

باملر�ص.  الإ�صابة  بال�رشورة  يعني  ل  الثدي 

ب�رشطان  ي�صنب  اللواتي  الن�صاء  من  والعديد 

ال���ث���دي ل��ي�����ص ل��دي��ه��ن ع���وام���ل خ��ط��ر م��ع��روف��ة 

حدد  فقد  ذل��ك  وم��ع  ن�صاء،  جم��رد  كونهن  غري 

الباحثون عددا من العوامل التي ترتبط بزيادة 

خطر الإ�صابة ب�رشطان الثدي ومنها:

لالإ�صابة  ال��رج��ال  م��ن  عر�صة  اأك��ر  الن�صاء   •

ب�رشطان الثدي.

مع  ال��ث��دي  ب�رشطان  الإ���ص��اب��ة  خطر  ي���زداد   •

التقدم يف العمر.

مثل  الثدي،  لظروف  �صخ�صي  تاريخ  وج��ود   •

وجود فرط تن�صج غري منطي يف الثدي، فتتزايد 

خماطر الإ�صابة ب�رشطان الثدي.

حيث  ال��ث��دي،  ل�����رشط��ان  �صخ�صي  ت��اري��خ   •

الثديني،  اأح��د  يف  باملر�ص  مبر�ص  الإ���ص��اب��ة 

الثدي  يف  بال�رشطان  الإ�صابة  خماطر  يزيد 

الآخر.

مت  اإذا  ال��ث��دي،  �رشطان  ملر�ص  عائلي  تاريخ   •

ب�رشطان  البنة  اأو  الأخ��ت  اأو  الأم  ت�صخي�ص 

خطر  ي���زداد  م��ب��ك��رة،  �صن  يف  خا�صة  ال��ث��دي، 

الإ���ص��اب��ة ب�����رشط��ان ال��ث��دي. وم���ع ذل���ك، ف��اإن 

ت�صخي�ص  الذين مت  الأ�صخا�ص  من  كبريا  عددا 

تاريخ  لديهم  لي�ص  الثدي  ب�رشطان  اإ�صابتهم 

عائلي للمر�ص.

• اجلينات املوروثة التي تزيد من خطر الإ�صابة 

بال�رشطان، حيث ميكن نقل بع�ص التحويرات 

اجلينية التي تزيد من خطر الإ�صابة ب�رشطان 

الثدي من الآباء اإىل الأطفال. الأكر �صهرة هي 

)جني 1( و )جني 2(. يومكن لهذه اجلينات اأن 

ب�رشطان  الإ�صابة  خطر  من  كبري  ب�صكل  تزيد 

ال�رشطانات، ولكنها  اأخرى من  واأنواع  الثدي 

ل جتعل ال�رشطان حتميا.

ال�صخ�ص  تلقى  ف���اإذا  ل��الإ���ص��ع��اع،  التعر�ص   •

اأثناء  ال�صدر  منطقة  على  اإ�صعاعية  ع��الج��ات 

من  تزيد  فقد  البلوغ،  مرحلة  يف  اأو  الطفولة 

خماطر الإ�صابة ب�رشطان الثدي.

الإ���ص��اب��ة ب�رشطان  م��ن خطر  ت��زي��د  ال��ب��دان��ة   •

الثدي.

من  يزيد   12 �صن  قبل  ال�صهرية  ال��دورة  بدء   •

خطر الإ�صابة ب�رشطان الثدي.

يزيد من  م��ت��اأخ��رة،  �صن  ال��ي��اأ���ص يف  �صن  ب��دء   •

احتمال الإ�صابة ب�رشطان الثدي.

طفل  اأول  يلدن  اللواتي  الن�صاء  تتعر�ص  قد   •

لهن بعد �صن الثالثني اإىل زيادة خطر الإ�صابة 

ب�رشطان الثدي. اأي�صا الن�صاء اللواتي مل ي�صبق 

لهن احلمل لديهن خطر اأكرب لالإ�صابة ب�رشطان 

 اتباع نظام التغذية ال�صحية ي�صاعد كثريًا يف الوقاية من الإ�صابة بالأمرا�ص ب�صكل عام

العديد من النساء 

اللواتي يصبن بسرطان 

الثدي ليس لديهن 

عوامل خطر معروفة

يساعد إجراء بعض 

التغييرات في نمط 

الحياة اليومي في تقليل 

خطر اإلصابة بالمرض
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حالة  لديهن  اللواتي  الن�صاء  من  اأك��ر  الثدي 

حمل واحدة اأو اأكر.

• ال��ن�����ص��اء ال��ل��وات��ي ي��ت��ن��اول��ن اأدوي�����ة ال��ع��الج 

الهرموين التي جتمع بني هرمون ال�صرتوجني 

وال��ربوج�����ص��ت��ريون ل��ع��الج ع��الم��ات واأع��را���ص 

لالإ�صابة  متزايد  خطر  لديهن  الطمث  انقطاع 

���رشط��ان  خ��ط��ر  وينخف�ص  ال��ث��دي،  ب�����رشط��ان 

هذه  ت��ن��اول  ع��ن  الن�صاء  تتوقف  عندما  ال��ث��دي 

الأدوية.

• ت��ع��اط��ي ال��ك��ح��ول ي��زي��د م��ن خ��ط��ر ال���ص��اب��ة 

ب�رشطان الثدي.

�سبل الوقاية

منط  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  بع�ص  اإج����راء  ي�صاعد  ق��د 

احلياة اليومي يف تقليل خطر الإ�صابة ب�رشطان 

الثدي، وعلى �صبيل املثال:

 • املتابعة مع الطبيب املخت�ص لعمل الفحو�صات 

الدورية واختبارات مر�ص �رشطان الثدي، مثل 

الثدي  وت�صوير  ال�رشيرية  الثدي  فحو�صات 

بالأ�صعة ال�صينية.

الفح�ص  لإج���راء  ال�صليمة  الطريقة  معرفة   •

اأو  جديدا  تغيريا  هناك  كان  اإذا  للثدي،  الذاتي 

كتل اأو عالمات غري عادية اأخرى، يجب مراجعة 

الطبيب على الفور.

• احلر�ص على ممار�صة التمارين الريا�صية ملدة 

30 دقيقة على الأقل يف معظم اأيام الأ�صبوع. 

الياأ�ص،  �صن  بعد  الهرموين  العالج  من  احلد   •

لأن اجلمع بني العالج بالهرمونات قد يزيد من 

خطر الإ�صابة ب�رشطان الثدي. واملفا�صلة بني 

من  للحد  بالهرمونات  العالج  وخماطر  فوائد 

خطر الإ�صابة ب�رشطان الثدي، وا�صتخدام اأقل 

جرعة ممكنة من العالج الهرموين لأق�رش فرتة 

زمنية، اإذا تطلب الأمر.

احلفاظ على وزن �صحي، حيث انه يف بع�ص   •

لإنقا�ص  معينة  حمية  ات��ب��اع  ي���وؤدي  الأح��ي��ان 

كانت  اإذا  الغذائي،  التوازن  يف  خلل  اإىل  الوزن 

النظام الغذائي 

الصحي مثل الفواكه 

والخضروات والحبوب 

الكاملة يساعد كثيراً 

 التمارين الريا�صية تعزز املناعة وبالتايل تقي من الأمرا�ص

طبيبك  ا�صاأل  ال��وزن،  لإنقا�ص  ���رشورة  هناك 

ذلك. وقللي  لتحقيق  ا�صرتاتيجيات �صحية  عن 

عدد ال�صعرات احلرارية التي تتناولينها كل يوم 

وقومي بزيادة فرتات التمارين تدريجيا.

الالتي  فالن�صاء  �صحي،  غذائي  نظام  اختيار   •

يتناولن حمية البحر الأبي�ص املتو�صط مع زيت 

قد  املختلطة  املمتاز واملك�رشات  البكر  الزيتون 

يكون لديهن خطر اأقل ل�رشطان الثدي. ويركز 

على  الغالب  يف  املتو�صط  الأبي�ص  البحر  غ��ذاء 

واخل�رشوات  الفواكه  مثل  النباتية،  الأطعمة 

وامل��ك�����رشات،  والبقوليات  الكاملة  واحل��ب��وب 

ي��ت��ب��ع��ون ح��م��ي��ة البحر  ال���ذي���ن  والأ���ص��خ��ا���ص 

ال�صحية،  الدهون  يختارون  املتو�صط  الأبي�ص 

مثل زيت الزيتون، والزبدة والأ�صماك بدًل من 

اللحم الأحمر.

يتوجب المتابعة مع 

الطبيب المختص 

والحرص على عمل 

الفحوصات الدورية
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عائلة نفطية

• ما وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟

التعبري، فوالدي  اإن جاز  اإىل عائلة نفطية  اأنتمي 

من قدماء موظفي �سركة نفط الكويت، واحلقيقة 

اخليارات  من  هو  النفطي  القطاع  يف  العمل  اأن 

طموحات  يلبي  فهو  اجلامعات،  خلريجي  االأوىل 

وخدمة  اأنف�سهم  لتطوير  وتطلعاتهم  ال�سباب 

االأ�سا�سي  الع�سب  ميثل  باعتباره  وطنهم، 

اأن  اإىل  االإ�سارة  من  البد  كذلك  البالد،  القت�ساد 

القطاع يتمتع مبميزات عديدة، �سواء على �سعيد 

اأنظمة االت�ساالت

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

فريق  رئي�س  امل��ري،  �سالح  ناجي  املهند�س 

االت�ساالت بدائرة تقنية املعلومات.

“البا�سيفك”  جامعة  خريج  نظم،  مهند�س 

كاليفورنيا بالواليات املتحدة عام 1991.

• ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟

لفريق  ك��رئ��ي�����س  ع��م��ل��ي  طبيعة  بح�سب 

اأنظمة  جميع  عن  م�سوؤول  فاأنا  االت�ساالت، 

عملنا  اأن  حيث  ال�سركة،  يف  االت�����س��االت 

ال�سركة  تقوم  التي  امل�ساريع  بكافة  مرتبط 

بتنفيذها، ومن هنا تربطنا عالقة مبا�سرة مع 

جميع دوائر ال�سركة يف اإجناز اجلزء املرتبط 

بال�سبكات واالت�ساالت.

التي  التحديات  لطبيعة  بالن�سبة  اأو  املوظف، 

يتميز بها عن غريه من جماالت العمل االأخرى.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة احلياة 

العملية والدرا�صة النظرية؟

عن  كثريا  تختلف  العملية  احلياة  اأن  �سك  ال 

العلمي مهم  التح�سيل  النظرية، ولكن  الدرا�سة 

اخلربة  فعوامل  للعمل،  اأ�سا�سية  كمبادئ  جدا 

اأه��م  م��ن  تعد  اجلماعي  والعمل  وامل��م��ار���س��ة 

مقومات جناح االأعمال.

اأهم التحديات

جمال  يف  تقابلها  التي  التحديات  اهم  هي  ما   •

العمل؟ وكيف يتم التغلب عليها؟

من  ال��ك��ث��ري  تت�سمن  ال��ع��م��ل  م��ه��ام  مم��ار���س��ة 

الفريق  بهمة  ول��ك��ن  ع���ام،  ب�سكل  التحديات 

وتعاون اأفراده، والعمل الدوؤوب واملثابرة، يتم 

العمل في القطاع 

النفطي هو من 

الخيارات األولى 

لخريجي الجامعات

وجوه

ناجي 
املرِّي

اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�س 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.
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باأحدث االأنظمة يف جمال االأمتتة، فكانت مهمة 

�سبحان  م�ستودعي  يف  االأنظمة  تطوير  الفريق 

واالأحمدي، لتكون من اأف�سل امل�ستودعات على 

البنية  تطوير  م�سروع  كذلك  العامل.  م�ستوى 

عبداهلل،  ميناء  يف  ال�سناعية  للجزيرة  التحتية 

اأكرث  مل�سافة  البحرية  الكوابل  �سحب  مت  حيث 

من 5 كيلو مرتات حتت مياه البحر من م�سفاة 

ميناء عبداهلل اىل اجلزيرة ال�سناعية.

تطوير الذات

• ما هي روؤيتك فيما يتعلق بتطوير الذات؟ 
ت��ط��وي��ر ال����ذات ج��ان��ب ح��ي��وي و���س��روري، 

وبالن�سبة يل اأعترب اأن العمل باإخال�س، وتقدير 

اأهم  من  االآخرين،  واح��رتام  اجلماعي،  العمل 

اجلوانب التي ت�ساهم يف تطوير الذات.

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

امل�صتقبل؟

اأ�ستطيع تقدميه،  ما  لبلدي كل  اأقدم  اأن  اإىل  اأطمح 

فوطننا الغايل ي�ستحق منا كل احلب والوفاء نظري 

ما قدم وما يقدم لنا بكرم و�سخاء، ثم اإنني اأ�سعى 

اأبنائي الرتبية ال�ساحلة املجبولة على  اإىل تربية 

العطاء واالإخال�س يف الدين والعمل وحب الوطن.

التغلب على جميع التحديات، كذلك العمل بروح 

الفريق الواحد ي�ساعد على حتقيق االإجنازات، 

البرتول  يف  االأعمال  الأداء  البارزة  ال�سمة  وهي 

الوطنية ب�سكل عام.

• هل ت�صعر ان عملك يتنا�صب مع ميولك؟ 
نعم، فاأنا اأقوم بعملي الأخدم وطني و�سركتي، 

ومناف�سة  ب�سركتنا  للرقي  بو�سعنا  ما  ونعمل 

ال�سركات العاملية.

اإجنازات جماعية

• ما هي اأهم الإجن��ازات التي حققتها يف جمال 

العمل؟

من اأهم االإجنازات التي اعتز بها، العمل �سمن 

املختلفة  ال��دوائ��ر  م��ن  ع��دد  م��ن  مكون  فريق 

بال�سركة، وذلك الإجناز م�سروع ان�ساء م�ستودع 

ليعمل  �سبحان  م�ستودع  وتطوير  االأحمدي، 

اأولويات وهوايات

• ما هي اأولوياتك يف احلياة؟

الوطن،  وحب  والوالدين  اهلل  طاعة  اأولوياتي 

واالهتمام باالأ�سرة، واالإخال�س يف العمل.

• م����ا ه����ي ه����واي����ات����ك.. وه�����ل حت���ر����ص ع��ل��ى 

ممار�صتها؟

امل�سي،  ريا�سة  ممار�سة  املف�سلة  هوايتي 

وكذلك اأهوى اال�ستمتاع بالطبيعة، وخا�سة يف 

ف�سل ال�ستاء والربيع. 

• ما الذي حتققه عند ممار�صة هذه الهواية؟

ال�سعور  تعطي  الطبيعة  يف  امل�سي  ري��ا���س��ة 

روتني  ك�سر  يف  ت�ساهم  كما  النف�سي،  باالرتياح 

احلياة اليومي، وتعمل على جتديد الطاقة.

العمل الجماعي 

واحترام اآلخرين من 

الجوانب التي تساهم 

في تطوير الذات

الخبرة والممارسة 

والعمل الجماعي 

تعد من أهم مقومات 

نجاح األعمال

 ريا�صة امل�صي وال�صتمتاع باملناظر الطبيعية من الهوايات التي يف�صلها املري
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هل تعلم ؟ 
اأن �ضرعة ال�ضوء 300 األف كم في الثانية 	 

بينما �ضرعة ال�ضوت 1200 كم في ال�ضاعة.

اأن عدد �ضكان الكرة الأر�ضية 8 باليين 	 
ن�ضمة، 5 باليين منهم في اآ�ضيا.

اأن بع�ض اأنواع الحديد اأغلى من الذهب، 	 
مثل حديد �ضفرات المروحة في محرك 

الطائرة النفاثة. 

اأن الإن�ضان يق�ضي ما يعادل ثلث عمره في 	 
النوم.

معلومات عامة
ثلث �ضكان اأوروبا ماتوا ب�ضبب الطاعون في القرون 	 

الو�ضطى.

فاكهة الفراولة مفيدة جدا للقلب لأنها من اأف�ضل م�ضادات 	 
الأك�ضدة.

زيت النعناع ي�ضاعد على التخل�ض من ا�ضطرابات الأمعاء.	 

من الكويت
من اأ�ضهر نقع منطقة �ضرق )نقعة ال�ضاهين - نقعة 	 

معرفي - نقعة عبداللطيف الخمي�ض - نقعة بوقماز 
- نقعة ال�ضمالن(.

ا�ضتخدم الكويتيون قديمًا "الجلبوت" وهي ال�ضفينة 	 
ال�ضغيرة، وكانت ت�ضتخدم للغو�ض على اللوؤلوؤ.

بداأ ترخي�ض البناء عام 1944، وو�ضعت الحكومة 	 
غرامة 20 روبية لكل من يبني دون ترخي�ض.

شخصيات
غاندي: ولد في الثاني من اأكتوبر عام 1869، واأ�ضبح من كبار ال�ضيا�ضيين العالميين الذين تذكر الب�ضرية 

اإنجازاتهم وتحفظها اإلى يومنا هذا. كان الزعيم الروحي للهند التي ا�ضتطاعت على يديه الح�ضول على ا�ضتقاللها، 
وكان معروفًا بكرهه للظلم وال�ضتبداد، حيث قام بتاأ�ضي�ض حركة للع�ضيان المدني تقوم على عدم ا�ضتخدام العنف 

ب�ضكٍل كامل، وكانت هذه الحركة ملهمة للح�ضول على الحقوق الحريات في مختلف اأنحاء العالم، ومن وقتها عرف 
في جميع اأنحاء العالم با�ضم المهاتما غاندي، والتي تعني باللغة ال�ضن�ضكريتّية الروح العظيمة، وتّم تكريمه في 

الهند ولقب بـ "اأبو الأمة"، ويحتفل الهنود �ضنويًا بيوم ميالده، ويعتبرونه عطلة وطنية ر�ضمية تكريمًا له.

كلمات
الحب مفتاح يفتح كل اأبواب ال�ضعادة.	 

الحكمة هي ملخ�ض الما�ضي، والجمال هو 	 
وعد الم�ضتقبل.

عندما يتمدد العقل ل�ضتيعاب فكرة جديدة 	 
ل يعود اأبدًا اإلى حجمه الطبيعي.

اأعظم ما في الدنيا لي�ض اأين تقف، بل 	 
التجاه الذي تتقدم نحوه.
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حتما ل يوجد مجال للمقارنة مع الأ�ضكال الحالية لمحطات الوقود  •
القطاع  قبل  من  تدار  التي  المحطات  ول  ال�ضركة،  تملكها  التي 

الخا�ض .. ال�ضورة لمحطة وقود في ال�ضبعينيات. 

ما  • وهو  الوقود  محطات  في  المركبات  زيت  لتبديل  مراكز  افتتاح 
لقى ا�ضتح�ضانا من الجمهور في ذلك الوقت.

الوطنية: عدد يناير 1975
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