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�سبابنا .. ثروتنا

الب�رشي،  العن�رش  بتنمية  الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  تهتم 

وتويل اأهمية خا�صة بال�صباب الكويتي، لإميانها باأنهم الركيزة التي 

يعتمد عليها وطننا يف بناء حا�رشه، وا�صت�رشاف مالمح م�صتقبله، 

وحتقيق خري و�صالح اأجياله القادمة.

وعرب جميع خططها ق�صرية وبعيدة املدى، حتر�ص ال�رشكة على اأن 

فر�ص  وتوفري  والهتمام،  الرعاية  من  ي�صتحقونه  ما  ال�صباب  ينال 

التطوير، ومن هذه اخلطط ا�صرتاتيجية ال�رشكة 2040، التي تعتمد 

هذا  على  الأم��ر  يقت�رش  ومل  ال�صباب،  دور  على  اأهدافها  حتقيق  يف 

اجلانب، بل كان لهم اإ�صهامًا وا�صحًا يف حتديد م�صامينها، و�صياغة 

توجهاتها واأفكارها العملية واملدرو�صة، التي تقود اإىل حتقيق هذه 

الأهداف.

اأجل توفري  اأر�ص الواقع، تعمل ال�رشكة كل ما يف و�صعها من  على 

من  ل�صتيعاب  جدية  بكل  وت�صعى  الكويتي،  لل�صباب  عمل  فر�ص 

لطاقتها  وفقًا  وذل��ك  اأعمالها،  جم��الت  مع  تخ�ص�صاتهم  تتوافق 

ال�صتيعابية، ولل�صواغر املتاحة يف مواقع العمل التابعة لها.

عديدة  برامج  عرب  والتاأهيل،  التدريب  دور  ياأتي  التوظيف،  وبعد 

خم�ص�صة للعاملني حديثي التعيني، ومنها ما يت�صمن اإجراء تقييم 

يهدف  الربامج  هذه  ومثل  مبا�رشة،  تعيينه  بعد  لكل موظف  �صامل 

ال�رشكة على  ي�صاعد  ما  املوظف، وهو  واإمكانات  اإىل حتديد قدرات 

اإحلاقه باملكان الأن�صب، الذي ميكن من خالله ال�صتفادة من جهوده 

ومهاراته، يف تطوير العمل، وتعزيز اإنتاجية ال�رشكة ب�صكل عام.

اآمالنا مب�صتقبل م�رشق،  �صبابنا هم ثروتنا احلقيقية، وعليهم نعلق 

م�صاحته،  يف  �صغري  كبلد  بها،  يليق  الذي  املكان  الكويت  فيه  حتتل 

قيادته،  ي�صتمدها من حكمة  والتي  واأدواره،  لكنه عظيم يف مواقفه 

واإخال�ص وولء �صعبه.

18

30

22



العـدد 492 - مار�س 42019

تلعبه  الذي  احليوي  ال��دور  الكويتية  الوطنية  البرتول  �سركة  تعي 

ال��روة  واإدارة  التنمية  م�سرية  دف��ع  يف  ال�سابة  الكويتية  الطاقات 

وتاأهيلها  ال�سابة  الوطنية  الكوادر  قدرات  رفع  فاإن  هنا  ومن  النفطية، 

ال�سركة  ا�سرتاتيجية  يف  متاأ�سلة  كروؤية  ياأتي  امل�ستقبل  مبهارات 

والقطاع النفطي 2040.

احلالية،  قدراتها  تعزيز  خالل  من  العاملة،  القوى  متطلبات  وتعد 

وتطويرها لت�سبح لديها القدرة على ت�سغيل واإدارة املن�ساآت النفطية 

على  التغلب  يف  اال�سرتاتيجية  جناح  عوامل  اأهم  من  واقتدار،  بكفاءة 

التحديات امل�ستقبلية التي تواجه ال�سناعة النفطية.

شبابنا... والقطاع
استثمارنا للمستقبل

تنمية العنصر البشري 

ركيزة أساسية 

ضمن أهداف الشركة 

االستراتيجية 2040

تطوير
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  دينا اخل�رش  عاهد اخلريف  فهاد العجمي

فهاد العجمي: نثق 

في قدرة شبابنا على 

مواجهة تحديات 

الصناعة النفطية

ركيزة اأ�سا�سية

واإذا كان الهتمام بتنمية العن�رش الب�رشي يعد 

ال�رشكة  خطة  اأه���داف  �صمن  اأ�صا�صية  ركيزة 

دور  تعزيز  اأن  �صك  2040، فال  ال�صرتاتيجية 

عنا�رش  �صمن  ق�صوى  اأهمية  يحتل  ال�صباب 

احلقيقية  ال���روة  باعتبارهم  ال�صرتاتيجية، 

اأه��داف  حتقيق  يف  الفعالة  واأدات��ه��ا  لل�رشكة، 

امل�صتقبل.

اأهم  على  ال�صوء  �صن�صلط  القادمة،  ال�صطور  يف 

التخطيط  دوائ���ر  تطبقها  التي  والنظم  ال��ربام��ج 

ال�صامل، والتدريب والتطوير الوظيفي، واملوارد 

الب�رشية، لتحقيق روؤية ال�رشكة يف التطوير الدائم 

ملوظفيها، وفق اأف�صل ال�صبل التكنولوجية املتاحة 

عامليًا، للم�صاهمة الفعالة يف حتقيق النجاحات. 

ال�سباب الكويتي

يف البداية، قال مدير دائرة التخطيط ال�صامل، 

والثقة  الإمي��ان  منطلق  "من  اإن��ه  العجمي  فهاد 

الكبرية يف كفاءة وقدرة �صبابنا الكويتي لتويل 

حتديات  مواجهة  يف  اأك��رب  واأدوار  م�صوؤوليات 

"البرتول الوطنية"  ال�صناعة النفطية، حر�صت 

على الهتمام بتنمية وتطوير العن�رش الب�رشي 

ال��ت��دري��ب  اأ���ص��ال��ي��ب  وتهيئة  ال��ع��م��ل،  ق��ط��اع  يف 

عمل  بيئة  ت��وف��ري  يف  وال���ص��ت��م��رار  احل��دي��ث��ة، 

الكويتي  ال�صباب  انتماء  مبداأ  لتعزيز  اإيجابية، 

للعمل، ورفع م�صتوى ر�صاه الوظيفي، ومتكينه 

من حت�صني اأدائه وتفوقه بالعمل".

مرحلة  على  مقبلة  "ال�رشكة  ق��ائ��اًل:  واأ���ص��اف 

الكلمة  تعنيه  ما  بكل  النمو،  من  واع��دة  جديدة 

الإ�صهام  اإىل  فيها  تتطلع  مرحلة  معنى..  من 

لليد  عمل  فر�ص  وت��وف��ري  الربحية،  تعزيز  يف 

العاملة الوطنية، ودفع عجلة التنمية، وحتقيق 

اإىل  م�صريًا  الكويت"،  لبلدنا  الرخاء  من  املزيد 

هو  جناحها  واأ���ص��ا���ص  اخلطة  ه��ذه  منطلق  اأن 

موقعه  يف  كل  ال�رشكة،  موظفي  وعطاء  جهود 

ن  ميكِّ الذي  الأ�صا�ص  حجر  فهم  واخت�صا�صه، 

الأم��ث��ل،  بال�صكل  مهامها  ت��اأدي��ة  م��ن  ال�رشكة 

واملحافظة على مكانتها وموقعها الريادي.

ا�سرتاتيجية 2040

واأو�صح العجمي اأن اخلطة ال�صرتاتيجية 2040، 

هي نتاج جهود كبرية ُبذلت على مدار �صهور، وقد 

ال�رشكة  ت�صعى  التي  الأه���داف  بو�صوح  ح��ددت 

للمهند�صني  وك��ان  املقبلة.  املرحلة  يف  لتحقيقها 

هذه  اإجن��از  يف  الفعال  الإيجابي  ال��دور  الكويتيني 

ال�صرتاتيجية الطموحة يف مبادرة ج�صدت اإميان 

دور  ودع���م  وت�صجيع  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  ال�����رشك��ة 

ال�صباب الكويتي من موظفي وموظفات ال�رشكة، 

�صيحملون  باعتبارهم  طاقاتهم  من  وال�صتفادة 

الراية لتكملة م�صرية امل�صتقبل امل�رشق.

اإ����رشاك  ال�����رشك��ة ع��ل��ى  اإدارة  وق���د  ح��ر���ص��ت 

الذين ميثلون خمتلف  ال�صباب  هوؤلء املوظفني 

اإىل  جنبًا  امل�صوؤولية  حتمل  يف  ال�رشكة  قطاعات 

جنب مع ذوي اخلربة �صمن فريق العمل القائم 

"�صفراء  عليهم  اأطلق  وقد  ال�صرتاتيجية،  على 

اإط��الق  احتفالية  تخلل  حيث  ال�صرتاتيجية"، 

ال�صفراء  ه���وؤلء  ق��ي��ام   ،2040 ا�صرتاتيجية 

بتقدمي عرو�ص مرئية لبع�ص اجلوانب الهامة،  

وامل����ب����ادرات، والأه������داف يف ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 

ي�صمن  تنفيذها، مبا  ملتابعة  الرئي�صية  والطرق 

حتى  املن�صودة  ال�رشكة  ور�صالة  روؤي��ة  حتقيق 

الشركة مقبلة على 

مرحلة واعدة من النمو 

واإلسهام في دفع 

عجلة التنمية
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الخريف: إعالنات 

التوظيف تتم 

وفق آلية موحدة 

للمؤسسة وشركاتها

يف  م�صاركتهم  اإىل  بالإ�صافة  هذا   ،2040 عام 

للتعريف  الإعالمية  للحملة  التن�صيقية  الأعمال 

بال�صرتاتيجية يف خمتلف مواقع ال�رشكة.

وقد قام الرئي�ص التنفيذي لل�رشكة بتكرمي هذه 

الكوكبة ملا بذلوه من جهد لإي�صال الر�صالة على 

النحو املن�صود.

العمالة الوطنية

من جانبه، قال مدير دائرة املوارد الب�رشية عاهد 

على  حت��ر���ص  الوطنية"  "البرتول  اإن  اخل��ري��ف 

ال�صاغرة  الوظائف  عن  بالإعالن  بدورها  القيام 

ل�صد الحتياجات لدى موؤ�ص�صة البرتول الكويتية 

خطط  �صمن  ت��ن��درج  ال��ت��ي  التابعة  و���رشك��ات��ه��ا 

من  التخرج  حديثي  الكويتي  لل�صباب  التوظيف 

حملة ال�صهادات اجلامعية للتخ�ص�صات الهند�صية 

دقيقة -  اآلت  بيئية -  )كيميائية - كهربائية - 

�صناعية - كمبيوتر - ات�صالت - اإلكرتونات - 

اإطفاء(، وجميع   - �صالمة   - تعدين   - ميكانيكا 

تخ�ص�صات العلوم، ما عدا اجليولوجيا.

تتم  التوظيف  اإعالنات  اأن  اإىل  واأ�صار اخلريف 

للموؤ�ص�صة  امل��وح��دة  التوظيف  اآلية  طريق  عن 

العدالة  التابعة، مما ي�صمن حتقيق  و�رشكاتها 

ل�صتقطاب  وذل��ك  الفر�ص،  وتكافوؤ  وامل�صاواة 

اأف�صل املر�صحني، والتي تت�صمن:

- ن�رش الإعالن يف ال�صحف واملوقع الإلكرتوين 

لل�رشكة.

مع  ومقارنتها  املتقدمني،  م�صتندات  درا�صة   -

�رشوط الإعالن.

- عقد اختبارات اللغة الإجنليزية والتخ�ص�ص.

- عقد املقابالت ال�صخ�صية.

يف  ون�رشها  املوؤ�ص�صة،  من  النتائج  اعتماد   -

املوقع الإلكرتوين.

عن  النفطي  ب��ال��ق��ط��اع  امل��ق��ب��ول��ني  ت��وزي��ع   -

طريق القرعة.

التكويت

وفيما يخ�ص م�صغلي امل�صايف، اأو�صح اخلريف 

اأن�����ه ي��ت��م ت��ع��ي��ني خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ة ال���درا����ص���ات 

ت�صغيل  تكنولوجيا  لتخ�ص�صات  التكنولوجية 

���رشوط  وف��ق  كيميائية،  و���ص��ن��اع��ات  امل�����ص��ايف 

و���ص��واب��ط حم����ددة، وذل����ك ل�����ص��د اح��ت��ي��اج��ات 

ال�رشكة. وتويل ال�رشكة اأهمية خا�صة لربنامج 

وف��ق  امل��ق��ررة  الن�صبة  وحت��ق��ي��ق  "التكويت"، 

وذل��ك  الكويتية،  ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  تعليمات 

اإميانًا باأهمية دور العمالة الوطنية.

تطوير  ونظم  التدريبية،  ال��ربام��ج  وحتظى 

العاملني باأهمية خا�صة يف ال�رشكة من خالل 

ا�صتحداث برامج تدريبية ت�صمن اإعداد جيل 

من املوظفني يتمتعون بالكفاءة والقدرة على 

واقتدار،  بتميز  امل�صتقبلية  امل�صاريع  تنفيذ 

ويف هذا الإطار، اأكدت مديرة دائرة التدريب 

والتطوير الوظيفي دينا اخل�رش اأن الدائرة 

ت�صري وفق منهج ال�رشكة وموؤ�ص�صة البرتول 

الكويتية، فيما يتعلق باإدارة املوارد الب�رشية 

والتدريب.

رفع  على  حاليًا  تعكف  الدائرة  اأن  واأو�صحت 

حديثي  وال�صباب  عام،  ب�صكل  العاملني  كفاءة 

ال��وظ��ائ��ف  جميع  يف  خ��ا���ص  ب�صكل  ال��ت��ع��ي��ني 

مبختلف دوائر ال�رشكة، مبينة اأنه يتم الرتكيز 

على الوظائف الفنية، وموظفي دوائر العمليات 

بامل�صايف باعتبارهم قلب ال�رشكة الناب�ص.

تعزيز االبتكار

خا�ص  ق�صم  ت�صم  ال��دائ��رة  اأن  اخل�رش  وبيَّنت 

برامج  بتنظيم  يقوم  التدريب"،  "مركز  ي�صمى 

متعددة  م�صتويات  على  تقنية  تدريبية  ودورات 

ملوظفي امل�صايف، م�صرية اإىل اأنه يف جتربة ناجحة 

لل�رشكة مت التعاقد مع عدد من املوظفني املتقاعدين 

حما�رشات ودورات تدريبية لتطوير العن�رش الب�رشي

الخضر: نعكف على 

رفع كفاءة العاملين 

عمومًا وحديثي 

التعيين بشكل خاص
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أهمية خاصة 

لبرنامج "التكويت" 

إيمانًا بأهمية دور 

العمالة الوطنية

إشراك الموظفين 

الشباب في تحمل 

المسؤولية جنبًا إلى 

جنب مع ذوي الخبرة

يف  وتعيينهم  العمليات،  دوائ��ر  من  اخل��ربة  ذوي 

مدربني  لي�صبحوا  تاأهيلهم،  بعد  املقاولني  عقود 

معتمدين، يتم ال�صتفادة من خرباتهم يف تدريب 

كانوا  التي  الأق�صام  نف�ص  من  العمليات  موظفي 

يعملون بها ل�صنوات طويلة، بحيث يتم العتماد 

عليهم كم�صدر اأ�صا�صي لنقل اخلربات واملعلومات 

مل�صغلي امل�صايف حديثي التعيني من خريجي كلية 

قيامهم  اإىل  بالإ�صافة  التكنولوجية،  الدرا�صات 

الفنية  الحتياجات  حتديد  مثل  اأخ���رى،  مبهام 

للدوائر الفنية. 

دورات تدريبية

ويف هذا الإطار يتم عقد دورات تدريبية ب�صكل 

الفنية  ال��ك��ف��اءات  ت��واف��ر  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  م�صتمر 

اآم��ن��ة  ب�����ص��ورة  ال��ع��م��ل  ���ص��ري  ال��الزم��ة ل�صمان 

التطوير  ق�صم  ال��دائ��رة  ت�صم  كما  و�صليمة. 

الوظيفي، وهو امل�صوؤول عن الربامج التدريبية 

وتنظيم  ال�رشكة،  ملوظفي  اأو اخلارجية  املحلية 

املوؤمترات اخلا�صة بالتدريب.

واأملحت اخل�رش  اإىل اأن النظرة ملفهوم التدريب 

داخ����ل ال��ق��اع��ات ت���غ���ريت، واأ���ص��ب��ح ال��ت��دري��ب 

امليداين خالل ممار�صة العمل هو الأكر فعالية، 

التعلم  و�صبل  التقنيات  اأحدث  با�صتخدام  وذلك 

العديد  احلديثة، مثل )E-learning(، وهناك 

قيام  منها  املجال،  ه��ذا  يف  املطبقة  الربامج  من 

امل�صوؤول بدور املوجه اأو املدرب من خالل متابعة 

العمل،  يف  ت��ط��وره��م  وم��راح��ل  موظفيه،  اأداء 

وتوجيههم يف كل مرحلة، وت�صحيح اأي ق�صور 

يف  قدراتهم  وتعزيز  ف��وري،  ب�صكل  وج��د(  )اإن 

اأداء مهام العمل من خالل تعميق اخلربة التي 

روح  وت�صجيع  العملية،  باملمار�صة  تكت�صب 

البتكار، واأ�صبحت الدورات التدريبية النظرية 

متثل ن�صبة ب�صيطة من برامج تطوير املوظفني. 

لتنويع  الدائرة  �صعي  ظل  يف  اأن��ه  اإىل  واأ�صارت 

الربامج التدريبية التي تنظمها ملوظفي ال�رشكة 

لكل  الفنية  وال��ق��درات  الحتياجات  على  بناء 

"اإدارة  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  اأطلقت  م��وظ��ف، 

نخبة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�صلط  ال���ذي  ال���ق���درات"، 

املوظفني الذين لديهم طاقات وقدرات ومواهب 

خا�صة، والعمل على تطويرهم وتنمية قدراتهم 

واإبراز نقاط القوة لديهم، عرب برامج تدريبية 

ي�صاهموا  حتى  لهم،  خ�صي�صًا  اإعدادها  يجري 

يف مبادرات تطوير العمل.

تقييم �سامل

تطبقها  التي  ال��ربام��ج  اإىل  اخل�رش  ونوهت 

حديثي  املوظفني  واإع���داد  لتاأهيل  ال��دائ��رة، 

العمل  على  التدريب  برنامج  التعيني، ومنها 

ال��ف��ر���ص��ة  ي��وف��ر  ال����ذي   ،)SoJT( امل��ن��ظ��م 

ل��ل��م��ه��ن��د���ص��ني اجل������دد لك���ت�������ص���اب اخل����ربة 

لت�صيري  ال�������رشوري���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  وامل����ه����ارات 

اأع��م��ال ال�����رشك��ة ب��ك��ف��اءة واق��ت��دار كبريين، 

ويف اأق�������رش وق����ت مم��ك��ن، وه����و م���ن اأك���ر 

جمال  يف  ال��ع��امل  يف  ال��رائ��دة  املنهجية  النظم 

اإدخ��ال  مت  وق��د  املهند�صني،  وتاأهيل  تدريب 

العديد من الوظائف الإداري��ة على الربنامج 

اأن  كما  العاملني.  جميع  منه  ي�صتفيد  حتى 

بالدائرة  الأوىل  للمرة  يطبق  برنامج  هناك 

لجراء  ويهدف  التعيني،  بحديثي  ويخت�ص 

تقييم �صامل لكل موظف يف بداية تعيينه، ليتم 

و�صع ت�صور كامل عن قدراته ونقاط القوة 

وال�صعف لديه، لتحديد ال�صبل املثلي لتطوير 

وا�صتثمارها  ال��ق��وة  ن��ق��اط  وتنمية  اأدائ����ه، 

ال�صعف  نقاط  مع  والتعامل  العمل،  ل�صالح 

وم��ع��اجل��ت��ه��ا، وي��ت��م ال���ص��ت��ع��ان��ة ب��اأف�����ص��ل 

التكنولوجيا املتاحة يف كل برامج الدائرة.

ا�صرتاتيجية 2040 اأولت اهتمامًا خا�صًا لتطوير مهارات ال�صباب
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حتليل البيانات والذكاء ال�صطناعي، اإ�صافة اإىل 

يف  املتبعة  والتاأمني  املخاطر  وثقافة  العمل،  اأطر 

التابعة،  و�رشكاتها  الكويتية  البرتول  موؤ�ص�صة 

مبا يوؤكد حر�ص املوؤ�ص�صة على مواكبة التطورات 

امل�صتمرة للتقنيات والأدوات امل�صاندة امل�صتخدمة 

يف هذا املجال.

يف هذا ال�صدد، اأكد الرئي�ص التنفيذي للموؤ�ص�صة 

جمع  اإىل  يهدف  املوؤمتر  اأن  ها�صم،  �صيد  ها�صم 

حتت  امل��خ��اط��ر  جم��ال  يف  وامل��م��ار���ص��ني  املفكرين 

امل�صتجدة يف  الق�صايا  اأبرز  �صقف واحد ملناق�صة 

جمال اإدارة املخاطر ال�صاملة.

جتربة "البرتول الوطنية"

العمل  ورق��ة  يف  الوطنية"  "البرتول  ا�صتعر�صت 

تر�صيخ  يف  ال��ن��اج��ح��ة  جتربتها  ق��دم��ت��ه��ا،  ال��ت��ي 

الذي  باملوؤمتر،  الوطنية"  "البرتول  �صاركت  وقد 

ها�صم  للموؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  ح�����رشه 

التابعة  النفطية  �صيد ها�صم، وقيادات ال�رشكات 

ثقافة  "تر�صيخ  بعنوان  عمل  بورقة  للموؤ�ص�صة، 

املخاطر– من النظرية اإىل التطبيق".

واملخاطر  الفر�ص  على  العام  هذا  املوؤمتر  وركز 

وتطبيق  ال�صناعي،  والتطور  بالنه�صة  املرتبطة 

2040، يف البناء على النجاح الذي  ت�ستمر ا�سرتاتيجية موؤ�س�سة البرتول الكويتية الإدارة املخاطر ال�ساملة للعام 

يف  القدرات  لبناء  املبادرات  من  جمموعة  ت�ستمل  والتي  املجال،  ذات  يف  ال�سابقة  اال�سرتاتيجية  االجتاهات  حققته 

جماالت احلوكمة، والعمليات، واملوارد الب�سرية والتكنولوجيا.

وللعام اخلام�س على التوايل جمع موؤمتر الكويت الإدارة املخاطر ال�ساملة، الذي ا�ست�سافته املوؤ�س�سة هذا العام خرية 

املفكرين والنا�سطني يف جمال اإدارة املخاطر من الكويت ودول اخلليج، لتبادل املمار�سات املثلى واال�سرتاتيجيات، 

وتو�سيع جهود اإدارة املخاطر ال�ساملة على امل�ستوى املوؤ�س�سي. 

ثقافة املخاطر
"البترول الوطنية" شاركت بورقة عمل 

مؤتمرات
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الأ�صا�صية يف قيا�صها،  ثقافة املخاطر، والعوامل 

والأ�صاليب التي مت اإتباعها لتح�صينها.

ال�صاملة  املخاطر  اإدارة  ف��ري��ق  رئي�ص  واأك���دت 

يف  ي�صب  الثقافة  ه��ذه  تر�صيخ  اأن  بندر  خ��ال��دة 

اإطار الإدارة املتكاملة للمخاطر، عرب تطوير اإطار 

املخاطر–  �صفافية   – املتكاملة  املخاطر  لإدارة 

تنظيم  املخاطر–  عمليات  �صري  املخاطر–  ملكية 

املخاطر وحوكمتها – ثقافة املخاطر.

خطوط امل�سوؤوليات

وق��دم��ت ���رشح��ًا خل��ط��وط امل�����ص��وؤول��ي��ات، والتي 

تت�صمن الآتي:

تكليف  حت��دي��د  للمخاطر:  الأ���ص��ل��ي  ال��ن��م��وذج   •

وظيفة املخاطر.

• تنظيم املخاطر: ت�صميم بنية املخاطر من خالل 

التنظيم الكامل لها ودعم قرارات الإدارة العليا.

• ملحة عن وظيفة املخاطر: حتديد خطوط وا�صحة 

للم�صوؤوليات بني وحدات املخاطرة واملراقبة.

• القرارات املتعلقة باملخاطر: ت�صمني املخاطر يف 

اتخاذ القرارات التجارية بدًل من القيام بن�صاط 

يعتمد باملطلق على اللتزام فقط.

�صري  وتنفيذ  ت�صميم  املخاطر:  عمليات  �صري   •

معرفة  اأ�صا�ص  على  الأ�صا�صية  لالأعمال  العمليات 

املخاطر.

تعريف املخاطر

وعبارات  مفردات  تاأ�صي�ص  املخاطر:  ت�صنيف   •

عامة ملخاطر خمتلفة.

• ���ص��ج��ل امل���خ���اط���ر/ خ��ري��ط��ة ق��ي��ا���ص ح����رارة 

املخاطر: ت�صخي�ص وحتديد اأولوية املخاطر طبقًا 

لحتمالية حدوثها وتاأثرياتها وال�صتعداد لها.

ا�صتخدام  والنظر يف عواقبها:  املخاطر  تب�رش   •

خالل  من  الأعمال  لإدارة  خا�صة  �صيناريوهات 

الباكرة  وامل��وؤ���رشات  الختبارات  على  الرتكيز 

لفهم املخاطر وفر�ص حدوثها.

للغاية  ب�صيطة  اأداة  ب��ن��اء  امل��خ��اط��ر:  من���اذج   •

للقرارات التجارية.

املخاطر  على  الرتكيز  امل��خ��اط��ر:  ع��ن  التبليغ   •

الأ�صا�صية وتو�صيحها للم�صاعدة يف اتخاذ تدابري 

قابلة للتنفيذ.

غري  ال��ث��ق��اف��ة  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  م��ن  ب��د  ول 

لبناء  اجل��ه��ود  تقو�ص  باملخاطر  الرا�صخة 

اإدارة متكاملة للمخاطر، وهي حتتاج بالتايل 

من  العديد  بف�صل  ت�صبب  وه��ذا  معاجلة،  اإىل 

ال�����رشك��ات وال��ب��ن��وك وك���ان م�����ص��در اأزم���ات 

ال�صعوبة  م��ن  اأن��ه  اأي�صًا  املعلوم  وم��ن  لها، 

القيام بت�صمني واإدارة ثقافة را�صخة  مبكان 

باملخاطر يف اأي موؤ�ص�صة.

ثقافة املخاطر

قيا�ص  فيها  يتم  طرق  عدة  هناك  اأن��ه  واأو�صحت 

ث��ق��اف��ة امل���خ���اط���ر، ول��ك��ن ب�����ص��ك��ل رئ��ي�����ص��ي عرب 

ال�صتطالعات، وميكن اأي�صًا اأن يتم من خالل:

- مقابالت

- تقارير و�صائل اإعالمية

- تقارير �صري العمليات

ا�صتطالع  الوطنية"  "البرتول  اعتمدت  وق��د 

 McKinsey’s Risk Culture( مكنزي 

كانت  الطريقة  املخاطر.  لثقافة   )Survey

عنا�رش   4 خ��الل  من  ال�رشكة  تقييم  يف  تكمن 

ل��ث��ق��اف��ة امل��خ��اط��ر وه����ي: الع�����رتاف ب��وج��ود 

هاشم: المؤتمر يهدف 

إلى مناقشة أبرز 

القضايا المستجدة 

في القطاع النفطي

بندر: ترسيخ ثقافة 

المخاطر يصب 

في صالح اإلدارة 

المتكاملة والناجحة

  احل�صور خالل املوؤمتر
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املخاطر  اأخ��ذ   – املخاطر  �صفافية   – املخاطر 

ماأخذ اجلد – ال�صتجابة للمخاطر

 10 اإىل  اأي�����ص��ًا  الأرب��ع��ة  العنا�رش  ه��ذه  تنق�صم 

مكونات فرعية اأخرى:

ال�����رشك��ة )على  ال��ث��ق��اف��ة يف  امل��ج��اه��رة: ه��ل   -

م�صتوى الأفراد اأو الإدارة العليا( هي اخلوف 

تكافئ  اأنها   / اأنهم  اأو  �صيئة  اأنباء  �صماع  من 

ال�صادقني؟

- التحدي: هل هناك ثقافة ت�صجع على التحدي 

البناء لأفعال واأفكار الآخرين؟

من  واثقون  ال�رشكة  يف  العاملون  هل  الثقة:   -

بفعل  قيامهم  ل��دى  احل��دود  اأبعد  اإىل  اأنف�صهم 

معني اأو اتخاذهم قرارًا معينًا اأو اأنهم واثقون 

من اأنف�صهم، اإل اأنهم يحر�صون من املخاطر؟

اجليد  التوا�صل  ثقافة  هناك  هل  التوا�صل:   -

الت�صارك  ب�صاأن  للتوا�صل  غيابًا  هناك  اأن  اأو 

باملعلومات املتعلقة باملخاطر؟

- التفاوت: هل لل�رشكة رغبة �صديدة للمخاطرة 

مو�سوعات بحثها املوؤمتر

• ثقافة اإدارة املخاطر ال�صاملة.
• تطبيق حتليل البيانات لإدارة املخاطر.

• خماطر الأمن ال�صيرباين للموؤ�ص�صة. 
• خماطر ال�صناعة – الت�صنيف 4.

• املخاطر والتاأمني.

ب�صكل وا�صح اأم اأنه يتم التبليغ عنها عن طريق 

الإدارة العليا ب�صكل غري وا�صح؟

- م�صتوى ال�صتيعاب: هل العاملون يف ال�رشكة 

قادرون على فهم املخاطر واإدارتها؟

- اللتزام بالقواعد والأنظمة املعمول بها

- التعاون

- ال�صتجابة للمخاطر

- م�صتوى الهتمام بها

- �رشعة ال�صتجابة

دور النموذج

اأه���م ه��ذه ال��دع��ائ��م على  ال��ن��م��وذج ه��و  اأن دور 

الإطالق، اإذ اأن املدراء هم اأ�صحاب القرار فيما 

يتعلق بالتغيري الثقايف وال�صلوكي. وهناك اأمثلة 

حقيقية على ذلك من �صلب عمل ال�رشكة ومنها 

على �صبيل املثال، ل احل�رش:

ملعلومات  ب��اجت��اه��ني(  نهج  مُمَ )ت��دف��ق  خلق   -

اإىل  الأعلى  من  عنها:  والتبليغ  املخاطر  اإدارة 

الأ�صفل ومن الأ�صفل اإىل الأعلى.

وبحث  التنفيذي  للرئي�ص  ال�صنوي  التقرير   -

�صيا�صة اإدارة املخاطر ال�صاملة واإقرارها.

اإدارة  ملجتمع  لل�رشكة  العليا  الإدارة  دع��م   -

املخاطر ال�صاملة.

- القيام بتنظيم حما�رشات وور�ص عمل لتنوير 

املوظفني ب�صري العمليات اجلديدة للمخاطر.

المدراء هم أصحاب 

القرار فيما يتعلق 

بالتغيير الثقافي 

والسلوكي

الإن��رتان��ت  ع��رب  ق�صرية  فيديوهات  اإ���ص��دار   -

املخاطر  اإدارة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  لل�رشكة  ال��داخ��ل��ي 

وقيمتها.

العديد من  مناق�صة  املوؤمتر  مت خالل جل�صات 

املحاور املتعلقة باإدارة املخاطر ال�صاملة، مثل 

املتعلقة  واملخاطر  ال�صيرباين،  الأمن  خماطر 

بامل�صاريع وتاأثري هذه املخاطر على ال�صناعة 

موا�صيع  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ك��وي��ت،  يف  النفطية 

وتقييمها  املخاطر  حتليل  طرق  مثل  اأخ��رى، 

ب�صكل دقيق، واإدارة الكوارث، وتعزيز ثقافة 

املخاطر.

املخت�صني  امل��ح��ا���رشي��ن  م���ن  ن��خ��ب��ة  وق�����دم 

اأوراق  ع��دة  املخاطر  ب����اإدارة  وامل�صت�صارين 

علمية، وكان للقطاع النفطي م�صاركة لفتة يف 

باحللقات  وامل�صاركة  العلمية،  الأوراق  تقدمي 

النقا�صية.

  املوؤمتر ناق�ص ق�صايا وجوانب متعددة تتعلق باإدارة املخاطر
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اليوسف: تشغيل 

الغاليات سيتم بصورة 

متتابعة بالتوازي مع 

بدء عمل المشروع

توريدها للم�سروع، �سيجري ت�سغيلها ب�سورة 

وحدات  ت�سغيل  بدء  مع  بالتوازي  متتابعة، 

امل�سروع، وكان هذا احلوار التايل:

ت�صغيل  اأعمال  يف  هامًا  دورًا  الغاليات  تلعب   •

وحدات م�رشوع الوقود البيئي، و�صح لنا ذلك؟

مراحل  خ��الل  وكبري  ه��ام  دور  لها  ال��غ��الي��ات 

ت�سغيل وحدات امل�سروع، ففي مرحلة الت�سغيل 

عايل  بخار  ب�سخ  ال��غ��الي��ات  �ستقوم  االأول��ي��ة 

ال�سغط بكميات مدرو�سة هند�سياً لك�سح خطوط 

االإنتاج املعدنية واالأبراج واالأقماع واخلزانات 

من  امل�سنعية  ال�سوائب  جميع  من  لتنظيفها 

الداخل، مثل برادة احلديد الناجتة من عمليات 

املعدات  على  حتافظ  التي  وال�سحوم  اللحام، 

قبل تركيبها يف املوقع.

بعد  اأهمية  يقل  ال  دورًا  الغاليات  تلعب  كما 

واجلهود  اال�ستعدادات،  ه��ذه  على  للوقوف 

"الوطنية"، رئي�س  التقت  ُتبذل،  التي  الكبرية 

فريق عمليات املنطقة العا�سرة مب�سفاة ميناء 

الوقود  م�سروع  بت�سغيل  واخلا�سة  اهلل،  عبد 

البيئي، عبد العزيز اليو�سف للحديث تف�سيلياً 

الثقيلة  امل��ع��دات  اإح��دى  ت�سغيل  مراحل  عن 

حيث  ال��غ��الي��ات،  وه��ي  بامل�سروع،  والهامة 

مت  غاليات   6 اأ�سل  من  غاليتني،  ت�سغيل  ب��داأ 

ت�سغيل  لبدء  اال�ستعدادات  تتوا�سل  و�ساق،  قدم  على 

يف  املختلفة  الفرق  تعمل  حيث  البيئي،  الوقود  م�سروع 

مدار  على  اهلل  عبد  وميناء  االأحمدي،  ميناء  م�سفاتي 

لت�سغيل املعدات واملرافق ب�سكل متتابع  ال�ساعة، وذلك 

وح�سب اخلطة املدرو�سة، للو�سول اإىل نقطة االنطالق، 

وبدء الت�سغيل الفعلي للم�سروع.

تشغيل آمن
غاليات "الوقود البيئي"

لقاء
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الغاليات تضخ 

البخار لتنظيف 

خطوط اإلنتاج 

واألبراج والخزانات

البخار عالي الضغط 

العصب الرئيسي 

لتشغيل مشروع 

الوقود البيئي

البخار  يعترب  حيث  االأولية،  الت�سغيل  مرحلة 

الرئي�سي  الع�سب  منها  املنتج  ال�سغط  عايل 

لت�سغيل م�سروع الوقود البيئي يف م�سفاة ميناء 

عبد اهلل، اإذ تعتمد عليه العديد من التطبيقات، 

وي�ستخدم يف ت�سغيل العديد من املعدات، مثل 

وال�سواغط،  امل�سخات،  ت�سغيل  "توربينات" 
وكذلك ي�ستخدم هذا البخار واحلرارة العالية 

يف معدات التبادل احلراري.

التي �صيتم  الغاليات  • ما هو عدد وموا�صفات 

ا�صتخدامها يف امل�رشوع، وطبيعة عملها؟ 

ميناء  مل�سفاة  البيئي  الوقود  م�سروع  يحتوي 

6 غاليات ذات �سغط عايل،  اهلل على عدد  عبد 

من اإنتاج امل�سنع االإيطايل )MACCHI( تبلغ 

قدرتها االإنتاجية 380 األف رطل/ بال�ساعة لكل 

غالية، وميكن زيادة اإنتاجها للدرجة الق�سوى، 

وتعمل  ال�ساعة.  رط��ل/  األ��ف   420 اإىل  لي�سل 

هذه الغاليات عن طريق حرق الغاز بامل�سفاة، 

املعمول  لالنبعاثات  به  امل�سموح  احلد  وحتت 

بها ح�سب موا�سفات الهيئة العامة للبيئة.

• و�صح لنا ما و�صلت اإليه اأعمال ت�صغيل الغاليات، 

ومدى ارتباط ذلك بت�صغيل وحدات امل�رشوع؟ 

الغاليات،  جمموع  من   )2( ع��دد  ت�سغيل  مت 

البخار  من  امل�سروع  احتياج  تغطي  والتي 

املرحلة  يف  الوحدات  ت�سغيل  لعمليات  ال��الزم 

الغالية  لت�سغيل  التجهيز  ويجري  احلالية، 

حيث  اخلدمة،  يف  للدخول  واإع��داده��ا  الثالثة 

اخلطة  ح�سب  تباعاً،  الغاليات  ت�سغيل  �سيتم 

املو�سوعة لت�سغيل امل�سروع.

• هل هناك تكنولوجيا معينة يتم ا�صتخدامها يف 

الغاليات اخلا�صة بامل�رشوع ؟

هناك العديد من التقنيات يف العامل فيما يخ�س 

الغاليات واإنتاج البخار عايل ال�سغط، والتقنية 

البيئي،  الوقود  م�سروع  يف  اعتمادها  مت  التي 

هي )Bi –Drum، Titan M(، تلك اخلا�سة 

.)Macchi( بامل�سنع االإيطايل

لتجهيز  ات��خ��اذه��ا  يتم  ال��ت��ي  الإج�����راءات  م��ا   •

الت�صل�صل  ه��و  وم���ا  ال��غ��الي��ات،  بقية  ت�صغيل 

الزمني لعملية الت�صغيل؟

قامت  التي  العمل  ف��رق  وجتهيز  ت��دري��ب  مت 

بدء  قبل  )ب(  والغالية  )اأ(،  الغالية  بت�سغيل 

عملية الت�سغيل، لتحقيق الت�سغيل االآمن �سمن 

التاأكد  بعد  وذل��ك  ال�سركة،  يف  املتبعة  النظم 

التي  الدقيقة  االأج��ه��زة  وفاعلية  �سالمة  من 

من  التاأكد  وكذلك  الغالية،  اأداء  مبراقبة  تقوم 

اأما  للغالية.  االآم��ن  لالإطفاء  الطوارئ  اأجهزة 

الغاليات،  لت�سغيل  الزمني  الت�سل�سل  حيث  من 

فيتم العمل �سمن اجلدول الزمني املعد م�سبقاً 

لت�سغيل امل�سروع.

عمليات  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ف��رق  ع��ن  حدثنا   •

الت�صغيل، والدور الذي تقوم به؟

جهود  ث��م��رة  ن��ت��اج  ج��اء  ال��غ��الي��ات  ت�سغيل 

تعاونت  التي  واالأق�سام  الفرق  من  العديد 

جميعاً �سمن �سيا�سة الفريق الواحد ال�سائدة 

بكل  املعني  بدوره  فريق  كل  وقام  بال�سركة، 

اأدت كل فرق الت�سغيل  كفاءة واإخال�س، وقد 

ت�سغيل  على  انعك�س  ما  عالية  مبهنية  دورها 

الغاليات ب�سورة اآمنة.

متخ�ص�صة  ب�����رشك��ات  ال�صتعانة  مت��ت  ه��ل   •

على  ك��ان  الع��ت��م��اد  اأم  الت�صغيل،  عمليات  يف 

مهند�صي امل�صفاة فقط؟

الطاقات  على  باالعتماد  مت  الغاليات  ت�سغيل 

الب�سرية الكويتية بال�سركة ب�سكل كلي، بدون 

  م�رشوع الوقود البيئي - م�صفاة ميناء عبداهلل
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تجهيز الغالية 

الثالثة للعمل 

وتشغيل الباقي 

تباعًا حسب الخطط 

بلغت ن�صبة الإجن��از الرتاكمي يف م�رشوع 

97.5 % حتى نهاية  البيئي ككل  الوقود 

2019، يف حني بلغت ن�صبة الإجناز  يناير 

الرتاكمي يف حزمة م�صفاة ميناء الأحمدي 

اهلل  عبد  ميناء  96.1 %، وحزمة م�صفاة 

م�صفاة  وح��زم��ة   ،%  96.8 ن�صبة   )1(

ميناء عبد اهلل )2( ن�صبة 99.3 %.

تنفيذ  م��راح��ل  م��ن  اإجن���ازه  م��ا مت  ويتمثل 

امل�رشوع، فيما يلي:

- ان���ت���ه���اء م��رح��ل��ة ال��ه��ن��د���ص��ة الأول���ي���ة 

.)FEED(

- الن��ت��ه��اء م��ن ا���ص��ت��رياد امل���ع���دات ذات 

.)Long Lead Items( التوريد الطويل

بالعامل  التك�صري  وح��دة  م��ن  الن��ت��ه��اء   -

.)FCC( احلفاز املائع

- النتهاء من خطوط اجلهد العايل.

التنفيذية من  املرحلة  اإجن��ازه يف  اأما ما مت 

احلزم الرئي�صية، في�صمل الآتي:

- اإجناز 100 % من الأعمال الهند�صية.

- اإجناز 98.8 % من الأعمال ال�رشائية.

- اإجناز 96.9 % من الأعمال الإن�صائية.

- اإجناز 7 % من الأعمال الت�صغيلية.

عمل،  �صاعة  مليون   420 امل�����رشوع  �صجل 

منها 100 مليون �صاعة عمل بدون حوادث.

فيما  اإال  خارجية،  جهات  باأية  اال�ستعانة 

الت�سغيل،  بعد  الغالية  اأداء  اختبار  يخ�س 

املوا�سفات  ح�سب  تعمل  اأنها  من  والتاأكد 

بال�سركة  اال�ستعانة  متت  حيث  امل�سنعة، 

اأن الغاليات التزال حتت  امل�سنعة لها، نظرًا 

كفالة امل�سنع.

• ما هي التحديات التي تواجه عملية الت�صغيل، 

وكيف يتم التغلب عليها؟

اأثناء االإعداد  اأهم التحديات التي واجهتنا  من 

لت�سغيل الغاليات، اأن جميع املعدات وخطوط 

االأوىل،  للمرة  ا�ستخدامها  يتم  جديدة  االإنتاج 

�سالمتها  من  والتاأكد  احل��ذر  ي�ستوجب  مما 

وقدرة حتملها.

جتربة  طريق  عن  ذل��ك  على  التغلب  مت  وق��د 

على  م��ع��دة  ك��ل  امل��ع��دات،  جميع  واخ��ت��ب��ار 

الفعلي  الت�سغيل  يف  اإدخالها  ثم  وم��ن  ح��ده، 

يف  التدرج  االعتبار  يف  الو�سع  مع  للغاليات، 

االآمن  الت�سغيل  �سعار  حتت  الت�سغيل  عملية 

.)Safety commissioning(

• كلمة اأخرية..
االإجناز  هذا  كل  اأن  اأوؤك��د  اأن  اأود  اخلتام،  يف 

جميع  تظافر  ل��وال  ليتحقق  ك��ان  م��ا  امل��ه��م 

العمل  كان  فقد  الت�سغيل،  فريق  يف  العاملني 

اجلميع  وب��ذل  ال��واح��د،  الفريق  ب��روح  يتم 

جهودًا كبرية لتحقيق الت�سغيل االآمن. 

وقد �سارك يف هذا العمل العديد من اجلهات، 

واملقاولني  واال�ست�ساريني،  امل�سرفني،  منها: 

وفريق  ال�سيانة،  فريق  بجانب  املنفذين، 

وفريقي  والبيئة،  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة 

جميع  اأ���س��ك��ر  هنا  وم��ن  واالإط���ف���اء،  االأم���ن 

االأق�سام التي �ساركت باإجناز هذا العمل.

  عبدالعزيز اليو�صف

ن�سب االإجناز
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حملة (التدوير - تطوير)

البيئي،  الوعي  ن�سر  على  الوطنية"  "البرتول  حر�س  من  انطالقاً 

والتعريف باأهمية اإعادة تدوير املخلفات، نظم فريق البيئة من دائرة 

ال�سحة وال�سالمة والبيئة، حملة توعوية بعنوان "التدوير - تطوير"، 

يف م�سرح املبنى الرئي�سي.

و�سهدت  والقانونية،  البيئية  اجلوانب  من  العديد  احلملة  تناولت 

عر�س جتارب قامت بها �سواعد كويتية جادة، ونقا�سات حول املردود 

واحتياجات  املختلفة،  التدوير  اإعادة  مل�ساريع  والبيئي  االقت�سادي 

الدولة للعديد من م�سانع التدوير للتخل�س من النفايات، واإنتاج مواد 

معاد تدويرها، ميكن ت�سديرها، اأو ت�ستخدم يف ال�سناعة املحلية.

التدوير.. تطوير
حملة نظمها فريق البيئة

سلمان: الشركة 

تحرص على نشر ورفع 

الوعي البيئي لدى 

العاملين بها وأسرهم

التعاون بين "البترول 

الوطنية" والجهات 

المشاركة بالحملة 

يجسد اهتمامها بالبيئة

البيئة  فريق  رئي�ص  احلملة،  فعاليات  افتتح 

دائرة  �صلمان، بح�صور مدير  كابنت م�صاعد 

املطريي،  فايز  والبيئة  وال�صالمة  ال�صحة 

م���وؤك���دًا ح��ر���ص ال�����رشك��ة ع��ل��ى ن�����رش ورف��ع 

يف  م�صريًا  بها،  العاملني  لدى  البيئي  الوعي 

وما  التدوير،  اإع��ادة  اأهمية  اإىل  الوقت  ذات 

والبحرية  ال��ربي��ة  للبيئة  حماية  م��ن  يحققه 

وتوازن للطبيعة.

واأو�صح �صلمان اأن حملة "التدوير- تطوير" 

حتقيق  يف  ال�رشكة  اإ���ص��ه��ام��ات  �صمن  ت��اأت��ي 

اأه�����داف ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م��وؤ���ص�����ص��ة ال��ب��رتول 

الكويتية، ب�صاأن ال�صتخدام امل�صتدام للموارد 

احلالية، واحلفاظ على البيئة، من خالل دعم 

ال�صحيحة  املفاهيم  ون�رش  التدوير،  اإع���ادة 

عنه، ورفع وتنمية ثقافة املجتمع فيما يتعلق 

بالبيئة الربية والبحرية.

ال�سلوك البيئي

ال�صلوك  لتعزيز  تهدف  احلملة  اأن  اإىل  واأ�صار 

مما  واأ�رشهم،  بال�رشكة  العاملني  لدى  البيئي 

الطبيعية  امل����وارد  واإدارة  حفظ  على  ي�صاعد 

وفقًا  النفايات  من  والتخل�ص  �صحيح،  ب�صكل 

ملبداأ "الف�صل لدى امل�صدر"، الذي ي�صاهم كثريًا 

يف ت�صهيل عمليات الفرز مل�صانع اإعادة التدوير.

املالئمة  البيئة  هي  العمل،  بيئة  اأن  واأ�صاف 

التوعوية،  احل��م��الت  م��ن  النوعية  ه��ذه  ملثل 

م��ب��ي��ن��ًا اأن ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ني "ال��ب��رتول 

احلملة،  يف  امل�صاركة  واجل��ه��ات  الوطنية"، 

ينبع من اهتمام ال�رشكة بتوفري بيئة �صليمة، 

مسؤولية 
اجتماعية
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حملة (التدوير - تطوير)

كرم: استحداث وحدة 

"شرطة البيئة" 
لمتابعة تنفيذ وتطبيق 

القانون الجديد

وت�صجيع املواطنني واملقيمني يف الكويت على 

الهتمام بالبيئة، وحتفيزهم لإطالق مبادرات 

ال�صخ�صية  ع��الق��ات��ه��م  اأو����ص���اط  يف  مم��اث��ل��ة 

والعائلية، لنقدم مثاًل ومنوذجًا يقتدى به يف 

دولتنا احلبيبة يف املجالت البيئية.

م�رشوع  فريقي  �صلمان  �صكر  اخل��ت��ام،  ويف 

وم�رشوع  البال�صتيك،  تدوير  لإعادة  "اأمنية" 

"ري األ" لتدوير الأملونيوم، م�صيدًا بتجاربهم 

للبيئة  العامة  الهيئة  دور  مثمنًا  وجناحها، 

ال�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  امل��ت��وا���ص��ل  ل��دع��م��ه��ا 

واملتو�صطة يف جمالت اإعادة التدوير والبيئة. 

قانون البيئة

م��راف��ق  ف��ري��ق  ق��دم��ت رئي�صة  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، 

للبيئة  العامة  بالهيئة  املخلفات  من  التخل�ص 

�صهى كرم، حما�رشة عن قانون حماية البيئة 

اجلديد رقم )42( ل�صنة 2014، ودور "هيئة 

النفايات  اإدارة  وكيفية  تطبيقه،  يف  البيئة" 

القانون اخلا�صة  بدولة الكويت، وفقًا لبنود 

بهذا اجلانب.

ال��ق��ان��ون ���ص��در ب�صهر  اأن  واأو���ص��ح��ت ك��رم 

اأكتوبر  التنفيذ يف  2014، ودخل حيز  يوليو 

مادة   )181( على  وي�صتمل  العام،  نف�ص  من 

موزعة على ت�صعة اأبواب، وبناًء على القانون 

الداخلية  ل��وزارة  تابعة  وحدة  ا�صتحداث  مت 

للم�صاهمة يف متابعة  البيئة"،  "�رشطة  ت�صمى 

تنفيذ وتطبيق مواد القانون.

 )14( على  ا�صتمل  ال��ق��ان��ون  اأن  واأ���ص��اف��ت 

اخل��ط��رة  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  جم���ال  يف  م����ادة 

 )8( بينها  من  واحلماأة،  وال�صلبة  والطبية 

خلارقي  املبا�رشة  بالعقوبات  مرتبطة  م��واد 

القانون، حلماية املجتمع من اأ�رشارها.

واأ�صارت كرم اإىل اأن دور الهيئة العامة للبيئة 

النفايات،  ب��اإدارة  املعنية  اجلهات  متابعة  يف 

ورقابة  ور���ص��د  ال��ك��وادر،  ت��دري��ب  يف  يتمثل 

البيئية،  الت�صاريح  وا�صت�صدار  املخالفات، 

واملوؤ�ص�صي  الت�رشيعي  دورها  اإىل  بالإ�صافة 

يكون  الأدوار  هذه  من  دور  وكل  الإ���رشايف، 

ومتفق  حم���ددة،  وخ�صائ�ص  ق��واع��د  وف��ق 

عليها كالتايل:

- ت��دري��ب ال���ك���وادر: ي��ت��م ع��رب امل�����ص��ارك��ة يف 

الدورات، وور�ص العمل املحلية واخلارجية، 

اإدارة  يف  تخ�ص�صية  تدريبية  برامج  واإع��داد 

امل��خ��ل��ف��ات، وك��ذل��ك ال��ت��دري��ب امل��ي��داين مل�صح 

العام  �صهد  وقد  املختلفة.  النفايات  قطاعات 

للعاملني  تدريبية  ور�صة   20 تقدمي  املا�صي 

بقطاع النفايات.

اإلزام م�صدر،  - الر�صد والرقابة: يتم عرب 

با�صتخدام  ال��ن��ف��اي��ات،  وم�صتقبل  ون��اق��ل، 

البيئية  التقارير  وم��راج��ع��ة  النقل،  وثيقة 

ل��ل��م�����ص��اري��ع، وح��ف��ظ ال�����ص��ج��الت، وال��رب��ط 

ال��ت��زام  ول�صمان  الهيئة،  م��ع  الإل��ك��رتوين 

هذه اجلهات تقوم الهيئة بالتفتي�ص الدوري 

ون�رش اأنظمة التتبع.

رقم  امل��ادة  على  بناء  البيئية:  الت�صاريح   -

تكليف  مت  البيئة،  حماية  ق��ان��ون  م��ن   )16(

8 مواد بقانون البيئة 
تتضمن عقوبات 

مباشرة لحماية 

المجتمع من األضرار
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حملة (التدوير - تطوير)

 ن�رش الوعي البيئي يحمي الكائنات احلية

جلميع  البيئية  الت�صاريح  ب��اإع��ط��اء  الهيئة 

اإج���راء  ب��ع��د  املختلفة،  ب��اأن��واع��ه��ا  امل��ن�����ص��اآت 

درا�صات تقييم املردود البيئي لكل م�رشوع، 

تقييم  نظام  على  ا�صتند  القانون  ب��اأن  علما 

الكويت  دولة  يف  والجتماعي  البيئي  املردود 

�صهر  يف  ال��ي��وم  الكويت  ج��ري��دة  يف  املن�صور 

دي�صمرب 2015.

دور  يكمن  واملوؤ�ص�صي:  الت�رشيعي  ال��دور   -

يف  وامل��وؤ���ص�����ص��ي  الت�رشيعي  البيئة"  "هيئة 

اإدارات  البيئة، واإن�صاء  تطبيق قانون حماية 

ال�صبطية  �صفة  واإعطاء  ب��ال��وزارات،  البيئة 

الدولة  وج��ه��ات  الهيئة،  ملوظفي  الق�صائية 

للهيئة  جديد  تنظيمي  هيكل  واإن�صاء  املعنية، 

مت�صمنًا اإدارة املخلفات.

اإدارة جديدة

وعن اإدارة املخلفات التي مت ا�صتحداثها، قالت 

لإدارة  العام  الو�صع  بتقييم  "تقوم  اإنها  كرم 

زمنية  ج���داول  وو���ص��ع  ال��دول��ة،  يف  املخلفات 

وتطوير  حتديث  على  تعمل  وكذلك  لتطويرها، 

التو�صيات وال�صرتاطات البيئية، ورفع الوعي 

البيئي يف جمال اإدارة النفايات".

تعزيز القدرات الوطنية

ال��ق��درات  ل��ت��ع��زي��ز  الإدارة  ه���ذه  وت��ه��دف 

امل��خ��ل��ف��ات،  اإدارة  جم�����ال  يف  ال���وط���ن���ي���ة 

املتكاملة  الوطنية  ال�صرتاتيجية  وتطبيق 

�صيا�صات  الكويت، وو�صع  بدولة  لإدارتها 

املتعلقة  الأن�صطة  على  الرقابة  واإج��راءات 

ب���������اإدارة امل���خ���ل���ف���ات، وم���ت���اب���ع���ة ت��ط��ب��ي��ق 

التفاقيات الدولية والإقليمية يف جمال نقل 

املخلفات  من  والتخل�ص  وت���داول  واإدارة 

اخلطرة والغري خطرة.

اأق�سام املخلفات

ق�صم  ت�صم  اجلديدة  الإدارة  اأن  كرم  ينت  وبَّ

خملفات بلدية، الذي يعمل على التن�صيق مع 

بلدية الكويت لو�صع اأنظمة وبرامج توعوية 

وف��رزه��ا،  امل��خ��ل��ف��ات  تقليل  ع��ل��ى  للت�صجيع 

عالوة على و�صع اآليات للتعامل مع املخلفات 

إدارة جديدة تقيم 

الوضع العام إلدارة 

المخلفات في الدولة 

من أجل تطويرها

اأو�صحت كرم اأن طريقة معاجلة املخلفات 

تختلف ح�صب نوعيتها، فكل مرفق معني 

وذلك  املخلفات،  من  حمدد  نوع  با�صتقبال 

وفقًا ملا يلي:

معها  التعامل  يتم  الطبية:  املخلفات   -1
مبحطات معاجلة النفايات الطبية.

املخلفات ال�صناعية: يتم ا�صتقبالها يف   -2
حمطة املخلفات ال�صلبة يف منطقة ال�صعيبة، 

املخلفات  ل�صتقبال  ال��وف��رة  حم��ط��ة  ويف 

ال�صناعية ال�صائلة.

امل��رادم،  اإىل  تنقل  املنزلية:  املخلفات   -3
وحمطات معاجلة ال�رشف ال�صحي.

هذا  يفرز  للتدوير:  القابلة  املخلفات   -4
تدوير  م�صانع  اإىل  نقله  اأج��ل  م��ن  ال��ن��وع 

البال�صتيك، والورق، والزيوت امل�صتهلكة، 

وب���ط���اري���ات ال�������ص���ي���ارات، والأخ�������ص���اب، 

والإطارات، واملواد الإن�صائية.

اأنواع املخلفات
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حملة (التدوير - تطوير)

  من عمليات التدوير التي حتر�ص عليها "البرتول الوطنية"

"هيئة البيئة" 
تستهدف تعزيز 

القدرات الوطنية في 

مجال إدارة المخلفات

لتدوير  األ"  "ري  م�صنع  م��ن  ف��ري��ق  ق��دم 

جمال  يف  جتربته  ع��ن  عر�صًا  الأمل��ون��ي��وم، 

عمليات اإعادة التدوير للمخلفات بالكويت، 

وا���ص��ت��خ��راج الأمل��ون��ي��وم م��ن ق��اع اخلليج 

ل�صواطئ  وا�صعة  تنظيف  عمليات  خ��الل 

البالد، بهدف احلفاظ على البيئة البحرية. 

القت�صادية  التكلفة  اأن  اإىل  الفريق  واأ�صار 

لإع�����ادة ت��دوي��ر الأمل���ون���ي���وم، ت��ع��د زه��ي��دة 

باأن  علما  ا�صتخراجه،  تكلفة  مع  باملقارنة 

ل  اأنها  وه��ي  ميزة كبرية،  بها  امل��ادة  ه��ذه 

تفقد اأي من خ�صائ�صها مع اإعادة التدوير.

"اأمنية"  م�صنع  ف��ري��ق  ع��ر���ص  ب�����دوره، 

ل��ت��دوي��ر ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك ف��ي��دي��و ع���ن اأع��م��ال 

القائمة بالفعل يف امل�صنع، وكيف  التدوير 

جتميع  ع��رب  البال�صتيك،  م��ادة  �صنع  يتم 

الزجاجات البال�صتيكية، ومن ثم �صغطها 

التخزينية،  امل�����ص��اح��ات  ا���ص��ت��ن��ف��اذ  ل��ع��دم 

واإع���ادة تدويرها لإن��ت��اج م��ادة خ��ام قابلة 

"�صنع  فخر  بكل  عليها  كتب  للت�صدير، 

امل�صنع  دور  الفريق،  واأو�صح  بالكويت". 

املجتمع  وثقافة  �صلوك  تغيري  يف  التوعوي 

من اأجل احلفاظ على توازن البيئة.

مع  بالتن�صيق  اخلطرة  والإن�صائية  املنزلية 

اجلمع  تراخي�ص  ومتابعة  املعنية،  اجلهات 

وق�صم  امل��خ��ل��ف��ات،  م��ن  والتخل�ص  وال��ن��ق��ل 

املعني  وال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��خ��ل��ف��ات 

الوطنية  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  تطبيق  مب��ت��اب��ع��ة 

الكويت،  ب��دول��ة  املخلفات  لإدارة  املتكاملة 

ال�صناعية والتجارية،  باملخلفات  يتعلق  فيما 

املخلفات  لنقل  "ب�����ازل"  ات��ف��اق��ي��ة  وت��ط��ب��ي��ق 

اخل���ط���رة وال��ت��خ��ل�����ص م��ن��ه��ا ع���رب احل����دود، 

املخلفات  يخ�ص  فيما  الفني  ال��راأي  واإب���داء 

ومن  اأن��وع��ه��ا،  بكل  وال��ت��ج��اري��ة  ال�صناعية 

ال���راأي يف  اإب���داء  اأي�����ص��ًا،  اأه��م اخت�صا�صاته 

درا�صات املردود البيئي للم�صانع وامل�صاريع 

التفتي�صية  احلمالت  يف  وامل�صاركة  التنموية، 

للم�صانع  ال���دوري���ة  امل��ي��دان��ي��ة  وال���زي���ارات 

واملرافق النفطية.

ق�سم املخلفات الطبية

الطبية،  املخلفات  ق�صم  �صبق  ما  اإىل  ي�صاف 

فيما  الفني  ال����راأي  ب��اإب��داء  املخت�ص  وه��و 

اآلية تداول  يخ�ص املخلفات الطبية، وو�صع 

وت��خ��زي��ن ون��ق��ل ه���ذه ال��ن��ف��اي��ات، واإج����راء 

الرعاية  مل��راف��ق  البيئي  امل����ردود  درا���ص��ات 

احلمالت  يف  وامل�صاركة  الدولة،  يف  ال�صحية 

جتارب عملية

ال�صحية  ال��رع��اي��ة  م��راف��ق  على  التفتي�صية 

التابعة للقطاع اخلا�ص واحلكومي. 

وكذلك يعمل على و�صع اأنظمة واآليات جلرد 

الدولة،  يف  الطبية  املخلفات  كميات  وحتديد 

هذا  منها.  والتخل�ص  املعاجلة  وحتديد طرق 

الأخ��رى  الأق�صام  من  العديد  اإىل  بالإ�صافة 

التي ل تقل يف الأهمية عن الأق�صام املذكورة.
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مجلس الشراكة
اختتم دورته الرابعة

شؤون
نفطية

العيسى: المجلس 

خفض الضمان البنكي 

ورفع نسب الدفعة 

األولى للعقود 

عليه  تعتمد  حيث  الرئي�سية،  االقت�سادية  القطاعات  من  النفطي  القطاع 

البالد يف تاأمني ما يزيد عن 90 % من ميزانيتها.

ومع توجه الدولة نحو تنويع م�سادر الدخل، واإ�سراك القطاع اخلا�س يف 

خلق كيانات اقت�سادية قوية قادرة على دعم ميزانية البالد، كان القطاع 

ال�سيخ  املفدى  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  بروؤية  امللتزمني  اأول  النفطي 

�سباح االأحمد اجلابر ال�سباح يف هذا ال�ساأن.

وقد ترجم هذا االلتزام يف اإطالق "جمل�س ال�سراكة اال�ست�ساري املوحد"، 

بهدف مزيد من التفاهم والتوا�سل بني القطاع النفطي، والقطاع اخلا�س.
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  اجتماعات الدورة الرابعة ملجل�ص ال�رشاكة حققت اإجنازات ملمو�صة

وخ����الل ال������دورات ال��ث��الث ال�����ص��اب��ق��ة، وال��ت��ي 

الكويتية،  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة  تراأ�صتها 

عمل املجل�ص على خلق بيئة نقا�ص بني �رشكات 

واملوردين  املقاولني  يف  ممثلة  اخلا�ص،  القطاع 

واملنتجني وامل�صنعني املحليني، وبني ال�رشكات 

النفطية، وطرح فر�ص ا�صتثمارية واعدة للقطاع 

اخلا�ص، ودعمه ملناف�صة ال�رشكات العاملية.

ومع ختام دورته الرابعة، التي تراأ�صتها �رشكة 

"البرتول الوطنية"،  نفط الكويت، وباأمانة �رش 

رفع  باأهمية  الر�صمية  اجلهات  املجل�ص  اأو�صى 

مناق�صات  يف  املحلي  املنتج  ا�صتخدام  ن�صب 

عقود  دع��م  اأهمية  على  واأك��د  النفطي،  القطاع 

بن�صب  اخلا�ص  القطاع  �رشكات  مع  املقاولت 

وفرية من العمالة الوطنية.

اإجنازات متميزة

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  ق��ال  ال�صاأن،  ه��ذا  ويف 

لل�صوؤون الإدارية والتجارية يف �رشكة البرتول 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة -ن���ائ���ب رئ��ي�����ص جمل�ص 

"الدورة  اإن  العي�صى  با�صم  املوحد،  ال�رشاكة 

متميزة،  اإجن����ازات  حققت  للمجل�ص  ال��راب��ع��ة 

ال����دورات  يف  حتققت  ال��ت��ي  للنجاحات  تكملة 

�صاهمت  عدة  مبادرات  �صهدت  حيث  ال�صابقة، 

امل�صنعون  منها  ا�صتفاد  يف خلق فر�ص جتارية 

واملوردون املحليون، وعدد من �رشكات القطاع 

ال���دورات  اأن  اإىل  م�صريًا  الوطنية"،  اخل��ا���ص 

اخلا�ص  القطاع  ت�صجيع  على  عملت  ال�صابقة 

النفطي،  القطاع  للم�صاهمة يف عقود مناق�صات 

متعددة  ومم��ي��زات  ح��واف��ز  املجل�ص  ق��دم  حيث 

اإىل   10 من  البنكي  ال�صمان  ن�صب  كتخفي�ص 

بع�ص  يف  الأوىل  الدفعة  ن�صب  رف��ع  كما   ،%  5

مميزات  وه��ي   ،%  40 ي��ق��ارب  م��ا  اإىل  العقود 

ن�صبي  تفوق  املحلي يف  املقاول  اأو  املورد  جتعل 

عن املناف�ص الأجنبي. 

اأهم اإجنازات املجل�ص الرتكيز  اأن من  واأ�صاف 

من  ال��ت��ي  املحلية  القت�صادية  امل��ج��الت  على 

ن�����ص��اط جت����اري حم��ل��ي كتنظيم  ���ص��اأن��ه��ا خ��ل��ق 

الكربى،  النفطية  بامل�صاريع  للتوعية  معر�ص 

املواد واخلدمات  باملتطلبات من  قوائم  واإعداد 

على املواقع الإلكرتونية.

واأ�صار اإىل اأن املجل�ص خالل دوراته الأربع عمل 

املحلية،  ال�رشكات  ب��ني  حتالفات  اإن�صاء  على 

وت�����ص��ج��ي��ع ت��اأ���ص��ي�����ص ����رشك���ات م�����ص��رتك��ة بني 

ال�رشكات املحلية والعاملية. 

مبادرات

بالعديد من  املجل�ص قام  اأن  العي�صى  واأو�صح 

ال��راب��ع��ة،  ال����دورة  الوطنية خ��الل  امل��ب��ادرات 

زي���ادة  م�صلحة  يف  جميعها  ت�����ص��ب  وال���ت���ي 

ال�صناعات  وت�صجيع  املحلي،  املحتوى  ودعم 

الوطنية، وخلق فر�ص عمل للكوادر الكويتية 

ال��ب��رتول  موؤ�ص�صة  م��ب��ادرة  ومنها  ال�����ص��اب��ة، 

خريطة  لو�صع  ا�صت�صاري  لختيار  الكويتية 

للمنتجات  املحلي  امل��ح��ت��وى  لتطوير  ط��ري��ق 

واملعدات ال�صناعية، والقوى العاملة، والدعم 

اللوج�صتي، من اأجل ت�صجيع ال�صناعة املحلية 

وزيادة قدراتها التناف�صية. كما تبنى املجل�ص 

ب��اإق��ام��ة جم��م��ع �صناعي  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اق����رتاح 

واإع��ط��ائ��ه  النفطية،  بال�صناعة  متخ�ص�ص 

القطاع،  ومناق�صات  لعقود  التوريد  اأولويات 

اجل��ودة  مب�صتويات  املجمع  يلتزم  اأن  على 

والبيئة  وال�صالمة  الأمن  وا�صرتاطات  العاملية 

املتبعة بالقطاع.

توصيات برفع نسب 

استخدام المنتج 

المحلي في مناقصات 

القطاع النفطي

دعم عقود المقاوالت 

مع القطاع الخاص 

بنسب أكبر من 

العمالة الوطنية
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فكرة رائدة

ال�صناعيني-  احت���اد  رئي�ص  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

ع�صو جمل�ص ال�رشاكة املوحد، ح�صني اخلرايف 

جمال  يف  ورائ���دة  اإيجابية  املجل�ص  "فكرة  اإن 

ال��ت��ع��اون ب��ني ق��ط��اع ح��ك��وم��ي ك��ب��ري كالقطاع 

النفطي، وبني القطاع اخلا�ص املحلي، مو�صحًا 

اأهمية هذه الجتماعات يف تقريب وجهات النظر 

بني قطبي القت�صاد الوطني من اأجل م�صلحة 

الكويت".

واأ�صار اإىل اأن هناك ا�صتفادة كربى �صتعود على 

قطاع ال�صناعة الوطنية من تنفيذ قرارات وزير 

التجارة وال�صناعة الأخرية بتخ�صي�ص 30 % 

عقود ومناق�صات اجلهات احلكومية  قيمة  من 

م�صتوى  رف���ع  ع��ن  ب��ح��ث��ًا  ال��وط��ن��ي،  للم�صنع 

املحتوى املحلي يف امل�صاريع التنموية املحلية.

التي خرجت من  املجل�ص  وذكر اخلرايف بفكرة 

رحم القطاع النفطي، لتتخطى املنافع املرجوة 

ت�صغيل  ن�صبة  وت��زي��د  املناق�صات،  ق��ان��ون  م��ن 

النفطية،  املناق�صات  يف  املحلي  وامل��ورد  املقاول 

اأ�صبحت  ال��ف��ك��رة ح��ت��ى  وك��ي��ف ت��ط��ورت ه���ذه 

التنفيذية  اجل��ه��ات  ل��دى  م�صموعة  تو�صياتها 

املختلفة بالبالد.

القت�صاد  تنتظر  التي  املختلفة  امل��زاي��ا  د  وع���دَّ

يبحث  اإذا  الج��ت��م��اع��ات،  ه���ذه  م��ن  ال��وط��ن��ي 

ن�صب  كرفع  الق�صايا،  م��ن  الكثري  يف  املجل�ص 

واإع��ط��اء  امل��ق��اول��ني،  عقود  يف  الوطنية  العمالة 

اأ�صحاب  خا�صة  املحليني،  للم�صنعني  الأولوية 

ال�صناعات املتو�صطة وال�صغرية يف حال تاأهلهم 

عقود  م��ن  وغ��ريه��ا  النفطية،  العقود  يف  للعمل 

املوؤ�ص�صة العامة للرعاية ال�صكنية، اأو ما مياثلها 

من موؤ�ص�صات حكومية.

اجلهات  من  العديد  بتعاون  اخل��رايف  واأ���ص��اد 

مقرتحات  وت��ق��دمي��ه��ا  امل��ج��ل�����ص،  م��ع  املحلية 

ال�صليمة  ال�رشاكة  جم��ال  يف  وزن��ه��ا  لها  فنية 

اإىل  م�صريًا  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 

العديد  اأجن���زت  الأرب����ع  املجل�ص  دورات  اأن 

جيد  م���ردود  لها  ك��ان  ال��ت��ي  التو�صيات  م��ن 

العديد  لدى  ثمارها  واآت��ت  املحلية،  بالقوانني 

املجل�ص  اأن  اإىل  لفتًا  املحلية،  ال�رشكات  من 

عرب  الوطني،  لالقت�صاد  املزيد  لتقدمي  ي�صعى 

رفع ن�صب املحتوى املحلي للم�صاريع.

مزيد من التفعيل 

من جهته، اأكد ع�صو غرفة التجارة وال�صناعة- 

ع�صو جمل�ص ال�رشاكة ال�صابق، فهد اجلوعان، 

اأن خطوة تاأ�صي�ص جمل�ص ال�رشاكة املوحد من 

لتقريب  هامة  جتربة  هي  النفطي،  القطاع  قبل 

والقطاع  اخلا�ص  القطاع  بني  النظر  وجهات 

النفطي، مو�صحًا اأنه �صارك يف ع�صوية املجل�ص 

يف اأكر من دور انعقاد، واأنه يرى تعاون وا�صح 

بني اأع�صاء املجل�ص.

"التجربة  ق��ائ��اًل:  املجل�ص،  فكرة  ع��ن  وحت��دث 

جيدة، اإل اأنها حتتاج لتفعيل اأكر، عرب حتويل 

ملزمة  تو�صيات  اإىل  ال�صت�صارية  تو�صياتها 

يف  ي�صم  املجل�ص  واأن  خا�صة  ال��ق��رار،  ملتخذي 

احلكومية  النفطية  ال�رشكات  كافة  ع�صويته 

التابعة ملوؤ�ص�صة البرتول، وعدد من الحتادات 

باملو�صوعات  ال�صلة  ذات  احلكومية  والهيئات 

امل��ط��روح��ة، مم��ا ي��ج��ع��ل امل��ج��ل�����ص مي��ل��ك روؤي���ة 

يف  ملزمة  تو�صيات  لت��خ��اذ  وم��وؤه��ل  وا�صحة 

بع�ص الأحيان".

ي�صهد  ال�رشاكة  جمل�ص  اأن  اجلوعان  واأ�صاف 

القطاع  م�صاكل  ح��ول  نقا�ص  م�صتمر  ب�صكل 

النفطي،  القطاع  يف  ع��ق��وده  تنفيذ  يف  اخل��ا���ص 

  الجتماعات اهتمت بدعم وت�صجيع ال�صناعة الوطنية

الخرافي: مجلس 

الشراكة قدم الكثير 

لدعم المحتوى 

المحلي للمشاريع

الجوعان: التجربة 

مثمرة وجيدة... تحتاج 

فقط إلى مزيد من 

تفعيل التوصيات
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لجان فرعية 

متخصصة تبحث 

مقترحات المصنعين 

المحليين وتدرسها

واأ�صباب التاأخري، اأو اأوجه التق�صري التي يجب 

التعامل معها وجتنبها، موؤكدًا اأن هناك حتديات 

عدة تواجه القطاع اخلا�ص، ودور املجل�ص هو 

جديدة  فر�ص  واإت��اح��ة  الق�صايا،  ه��ذه  حلحلة 

ال�صوق  اأن  خا�صة  املحليني،  امل�صنعني  اأم���ام 

بالكويت حمدود.

كافة  مب�صاعدة  معني  املجل�ص  اأن  واأو���ص��ح 

امل���ج���الت الق��ت�����ص��ادي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ال��ق��ط��اع 

�رشيح  توجه  يوجد  اأنه  اإىل  م�صريًا  اخلا�ص، 

للقطاع النفطي بدعم ال�صناعات املحلية بهدف 

املحافظة على م�صتوياتها للمناف�صة يف املنطقة، 

غري  امل�رشوفات  كافة  املجل�ص  يناق�ص  ولذلك 

يف  املحلية  ال�رشكات  تتحملها  التي  املبا�رشة 

دعم العمالة الوطنية، اأو الر�صوم وال�رشائب 

غري املبا�رشة، حتى يتمكن من رفع كاهل هذه 

امل�رشوفات عن ال�رشكات ال�صناعية، وتقوية 

قدرتها على خو�ص جتارب ناجحة مع العقود 

واملناق�صات احلكومية.

خرجت فكرة جمل�ص ال�رشاكة ال�صت�صاري 

امل���وح���د م���ن ����رشك���ة ال���ب���رتول ال��وط��ن��ي��ة 

ال��ك��وي��ت��ي��ة، ال��ت��ي ل��ه��ا ع���دد م��ن امل��ب��ادرات 

ال���رائ���دة يف جم���ال ال��ت��ع��اون م��ع ���رشك��ات 

يف  اأ�ص�صت  فقد  املحلية،  اخلا�ص  القطاع 

ال�رشاكة  "جمل�ص  با�صم  جمل�ص  البداية 

ال�صت�صاري للموردين" يف اأكتوبر 2009، 

ملوؤ�ص�صة  العامة  لل�صيا�صات  تفعياًل  وذل��ك 

امل��ب��ادرات  اأول  وك��ان  الكويتية،  ال��ب��رتول 

النفطية يف هذا املجال.

�صامل  برنامج  �صياق  يف  الفكرة  وج���اءت 

تبنته ال�رشكة بهدف تطبيق اآلية "ت�صجيع 

النفطي"  ال��ق��ط��اع  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صناعة 

ب�صكل فعال كوثيقة معتمدة يف عام 2004، 

"جمل�ص  ف��ت��اأ���ص�����ص  ال��ف��ك��رة  ت���ط���ورت  ث���م 

 ،2009 ع��ام  يف  ال�صت�صاري"  ال�رشاكة 

الوطنية"،  "البرتول  جتربة  جن��اح  وبعد 

�صدر قرار موؤ�ص�صة البرتول الكويتية رقم 

ال�رشاكة  "جمل�ص  بتكوين   2011/23
ال�صت�صاري املوحد". 

املجل�ص  الوطنية"  "البرتول  تراأ�صت  ولقد 

لثالث دورات كاملة متتد كاًل منها لعامني، 

الهيكل  وكونت  "فكرتها"  احت�صنت  حيث 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  وجل���ان���ه  للمجل�ص  ال���ع���ام 

املوؤ�ص�صة وال�رشكات النفطية امل�صاركة.

ثم انتقلت رئا�صة املجل�ص يف الدورة الرابعة 

2017 /2019 اإىل �رشكة نفط الكويت، 
والتي ارتاأت اأن حتتفظ "البرتول الوطنية" 

يف الدورة احلالية باأمانة ال�رش طبقًا لقرار 

املوؤ�ص�صة، ونظرًا حل�صن التنظيم واملجهود 

امل�����ص��ه��ود م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق اأم���ان���ة ال�����رش يف 

احلفاظ على الن�صق العام للمجل�ص.

وي�����ص��م امل��ج��ل�����ص مم��ث��ل��ني ع���ن م��وؤ���ص�����ص��ة 

"نفط  ال��ك��وي��ت��ي��ة، و�����رشك����ات:  ال���ب���رتول 

الكويت"، و"البرتول الوطنية"، و"�صناعة 

اإ�صافة  متت  كما  البرتولية"،  الكيماويات 

لل�صناعات  الكويتية  ال�رشكة  من  ع�صوين 

من  ك��ل  م��ن  وع�صو  املتكاملة،  البرتولية 

واحت��اد  ال��ك��وي��ت،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 

ال�صناعات الكويتية، واأع�صاء من �رشكات 

امل�صنعني،  عن  كممثلني  اخلا�ص،  القطاع 

)الهند�صة  وم��ق��اويل  املحليني،  وال��وك��الء 

ال�صيانة  ومقاويل  والإن�����ص��اء(،  والتوريد 

من  ع�����ص��و  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  واخل����دم����ات، 

�رشكات ال�صت�صارات املحلية.

  القطاع اخلا�ص ناق�ص م�صكالت تنفيذ عقوده يف القطاع النفطي

فكرة اإن�ساء املجل�س
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 ،)K-IT Community( "عقدت "البرتول الوطنية" اللقاء الثالث ل� "جمتمع تقنية املعلومات

و�سركاتها   ،2040 الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية  مع  اإطالقه  منذ  يتما�سى  الذي 

التابعة، واخلا�سة بتقنية املعلومات.

ويهدف اللقاء اإىل جعل اأماكن العمل جاذبة لالأ�سخا�س املوهوبني، مع احلفاظ على م�ساركتهم 

واإطالق  االإنتاجية،  لزيادة  املوظفني  بني  فيما  امل�سرتك  االنتماء  من  حقيقي  �سعور  خلق  يف 

للو�سول  باملعرفة،  وامل�ساركة  والتعاون  العمل  من  مزيد  حتقيق  وكذلك  الكامنة،  طاقاتهم 

اإىل اأف�سل املمار�سات يف تطبيق معايري �سناعة تقنية املعلومات، مع تقدمي احللول، وتعزيز 

االمتثال للنظم.

مجتمع تقنية املعلومات
عقد لقاءه الثالث

تعظيم االإنتاج

وق���د ���ص��ه��د ال��ل��ق��اء، ع��ق��د ور����ص���ة ع��م��ل ح��ول 

املعلومات"  تقنية  لدوائر  امل�صتفادة  "الدرو�ص 

ملوؤ�ص�صة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����رشك��ات  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 

املمار�صات  اأف�صل  لتبادل  الكويتية،  البرتول 

من اأجل تقدمي حلول حقيقية ترقى باأداء هذه 

الدوائر يف جمال اأعمالها احليوية، مبا ينعك�ص 

على جودة خدماتها التي تقدمها على م�صتوى 

القطاع النفطي.

وركزت الور�صة على كيفية حت�صني وتطوير عملية 

وحتقيق  الإنتاج،  تعظيم  يف  للم�صاعدة  التخطيط 

اأمن املعلومات، والأمن ال�صيرباين، اإ�صافة مزيد 

من التعاون املثمر، والعمل كفريق واحد لتعزيز 

العالقات فيما بني ال�رشكات النفطية الكويتية.

تطوير القدرة التنظيمية

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  اأك��د  ال�صدد،  هذا  ويف 

العليا  الكويتية  اللجنة  رئي�ص   - للم�صاريع 

اأن  العجمي  اهلل  عبد  املعلومات،  تقنية  ملجتمع 

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

التنظيمية،  ال��ق��درة  وي��ط��ور  الأداء،  يح�صن 

ويجنب الوقوع يف التكرار، ويزيد الكفاءة. 

استراتيجية 2040 

للمؤسسة وشركاتها 

تستهدف تعزيز 

سمعة الكويت 

النفطية عالميًا

فعاليات
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ا�صرتاتيجية  من  الهدف  اأن  العجمي  واأو�صح 

و�رشكاتها  الكويتية  البرتول  ملوؤ�ص�صة   2040

النفط  قطاع  ق���درات  تطوير  يف  يكمن  التابعة 

و�صمعة  ال��ري��ادي،  املوقع  يعزز  مبا  الكويتي، 

م�صريًا  العاملية،  النفط  �صناعة  الكويت يف  دولة 

وال��روؤي��ة  ال�صرتاتيجية  ه��ذه  لتنفيذ  اأن���ه  اإىل 

بنجاح، فاإننا نحتاج اإىل �صمان بذل دوائر تقنية 

املعلومات يف �رشكاتنا جلهود كبرية يف م�صوار 

بروح  امل�صتجدة  بالتزاماتنا  لالإيفاء  التطور، 

���رشورة  على  م�����ص��ددًا  امل�����ص��وؤول��ي��ة،  م��ن  عالية 

التعلم من الدرو�ص امل�صتفادة.

زيادة تراكمية

م��راج��ع��ة  ع���دم  "نتائج  اإن  ال��ع��ج��م��ي  وق����ال 

الدرو�ص امل�صتفادة توؤدي اإىل زيادة احتمالية 

اإىل  ت���وؤدي  ق��د  التي  ب��الأع��م��ال  القيام  ت��ك��رار 

ف�صل امل�رشوع، اأو جتاوز امليزانية، اأو زيادة 

ودون  متدنية  نوعية  اأو  النطاق،  يف  طفيفة 

املواعيد  يف  خلل  اإىل  بالإ�صافة  التوقعات، 

النهائية املبينة على اجلدول الزمني". كما اأن 

ذات خط  امل�صتفادة  الدرو�ص  على  التدريبات 

ب�صيط ووا�صح ي�صمن اأنه يف املرات القادمة 

تقل فيها املبادرة التي نحن ب�صددها واأي�صًا 

درجة ال�صك واملجهول.

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 

هل  ال�صحيح،  بال�صكل  امل�صتفادة  ال��درو���ص 

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

ملحوظ، بل وتطوير القدرة التنظيمية واملزايا 

التناف�صية؟ واأخريًا ولي�ص اآخرًا جتنب الوقوع 

يف التكرار، وزيادة الكفاءة.

 وك��ط��ري��ق��ة م��ث��ل��ى، ي��ت��وج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع 

الدرو�ص  لتمرين  وامل��وارد  الوقت  تخ�صي�ص 

امل�صتفادة يف جميع املبادرات من بداية مرحلة 

النتائج  الع��ت��ب��ار  بعني  والأخ���ذ  التخطيط، 

امل�صتفادة  الدرو�ص  يف  وامل�صاهمة  وامل�صاكل 

والح��ت��ف��اظ  التنظيمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  لأ����ص���ول 

ب��ال��ت��وث��ي��ق وال�����ص��ج��الت ل��ل��رج��وع اإل��ي��ه��ا يف 

هذه  تبليغ  ج��دًا  ال�����رشوري  وم��ن  امل�صتقبل، 

الدرو�ص اإىل جميع اأ�صحاب امل�صلحة. 

تطوير بيئة التعلم

ويكمن اأحد الأهداف الرئي�صية ملجتمع تقنية 

ت��وؤدي  بيئة  تطوير  يف  الكويتي  امل��ع��ل��وم��ات 

القيام  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  ال��ذي  التعلم  اإىل 

الدرو�ص  واأم��ا  العمل،  مكان  يف  اأف�صل  ب��اأداء 

ت��ل��ع��ب دورًا حم���وري���ًا يف  ف��اإن��ه��ا  امل�����ص��ت��ف��ادة 

�صيء  ك��ل  نتعلم  اأن  ميكن  ول  ال�����ص��دد.  ه��ذا 

ب��اأن��ف�����ص��ن��ا، ن��ح��ت��اج لأن ن��ت��ع��ل��م م���ن جت���ارب 

بع�صنا بع�صًا. نحتاج لأن نتعاون مع بع�ص. 

�صن�صتمر كمجتمع يف تطوير قدراتنا اجلديدة 

اأف�صل  ونطبق  اأي�صًا  جديدة  تقنيات  ونتبنى 

املمار�صات وال�صيا�صات واملعايري.

هو  الكويتي  املعلومات  تقنية  جمتمع  اإن 

زرعها  ويف  الأف��ك��ار  يف  للت�صارك  منربكم 

شركات المؤسسة 

شاركت بتجارب غنية 

ولجنة فنية توثق ما 

تم مناقشته

  نائب الرئي�ص التنفيذي للم�صاريع عبداهلل فهاد العجمي اأثناء اإلقاء كلمته

العجمي: توثيق الدروس 

المستفادة بشكل 

صحيح يحسن األداء 

ويجنب الوقوع بالتكرار
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مبدعة،  بطريقة  فِكر  ورعايتها.  واإنباتها 

�صويًا  نعمل  عندما  ال�صندوق.  خ��ارج  فكر 

قيمة  واإ�صافة  املزيد  ابتكار  ميكننا  فاإنه 

اأكرب لعملنا. 

"اإنني �صغوف على  واختتم العجمي بالقول: 

الدوام لال�صتماع لأي منكم، يف جمتمع تقنية 

اأفكار  الذين لديهم  اأولئك  املعلومات، ل�صيما 

يحبون عر�صها على املالأ، فنحن ل نرتدد على 

الإطالق يف اأن نتعامل بل ن�صتلهم من الأفكار 

اجلديدة لتطبيقها يف �رشكتنا".

درو�س م�ستفادة

من جانبه، عر�ص مدير دائرة تقنية املعلومات 

م�صتفادة  درو����ص  ث��الث  ال��دع��ي��ج  ال��ع��زي��ز  عبد 

للدائرة هي: 

 150 اآلية ناجحة للتعامل مع نحو  - ابتكار 

واحلجم،  بال�صعر  ومتنوعًا  خمتلفًا  م�رشوعًا 

كبرية  م��ب��ال��غ  ����رشف  اإىل  ذل���ك  اأدى  ح��ي��ث 

ابتكرنا  ذلك  ولتفادي  املتابعة،  يف  و�صعوبة 

وجمل�ص  امل�����ص��اري��ع،  ه���ذه  لإدارة  جم��ل�����ص 

اأي م�رشوع جديد، مما ميكن  على  للموافقة 

وكذلك  ب��امل�����ص��اري��ع،  والتحكم  ال��رق��اب��ة  م��ن 

اختيار امل�صاريع التي تخدم م�صلحة ال�رشكة 

باأقل امل�صاريف.  

عليها  جرى  حيث  الربامج،  رخ�ص  اإدارة   -

ال�����ص��ن��وات اخلم�ص  ت���غ���ريات ك��ب��رية خ���الل 

تكاليف  عليها  يرتتب  ك��ان  بعدما  الأخ���رية، 

ب�����اإدارة ه��ذه  ع���دم المل����ام  اإ���ص��اف��ي��ة ب�صبب 

لدرا�صة  ف��ري��ق  تخ�صي�ص  وب��ع��د  ال��رخ�����ص، 

ا�صتطعنا  ال���ربام���ج  رخ�����ص  اإدارة  ك��ي��ف��ي��ة 

مقبولة،  م�صتويات  اإىل  الأ���ص��ع��ار  تخفي�ص 

وج���ود  اأن  م��ف��اده��ا  ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  وخ��ل�����ص��ن��ا 

لإدارة  �رشكة  كل  يف  متخ�ص�صني  اأ�صخا�ص 

رخ�ص الربامج يجعلنا نتعامل بحرفية عالية، 

مع  ك��ب��رية  توافقية  ح��ل��ول  اإىل  و�صلنا  وق��د 

ال�رشكات ال�صت�صارية.

لتاليف  م��ب��ت��ك��رة  ب��ط��ري��ق��ة  ال��ع��ق��ود  اإدارة   -

خالل  من  املربمة  العقود  يف  اخللل  موا�صع 

ع��ال  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ك��ون  ب��ب��ن��ود  تقويتها 

اإىل جلب �رشكات عاملية  جدًا، هذا بالإ�صافة 

غري  البنود  ا�صتثناء  م��ع  خمف�صة  باأ�صعار 

اأجهزة  ع��ن  ال�صتغناء  ومنها  ال�����رشوري��ة، 

اإىل  اأدى  وهذا  املثال،  �صبيل  على  الكمبيوتر 

احلفاظ  مع  التكلفة  وتقليل  النفقات  خف�ص 

على جودة اخلدمة.

نقل اخلربات

ا�صتمرار  اأهمية  على  بالتاأكيد  الدعيج  واختم 

ال�رشكات  ب��ني  اخل���ربات  لنقل  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه 

النفطية، مع مراعاة ك�صب ر�صا العميل واإجناز 

امل�صاريع باأقل تكلفة ممكنة، لفتًا اإىل اأن جميع 

بتجارب  �صاركت  للموؤ�ص�صة  التابعة  ال�رشكات 

تكتب  فنية  جلنة  ت�صكل  و�صوف  وعميقة،  غنية 

للبحث  طرحت  التي  امل�صتفادة  ال��درو���ص  ك��ل 

ملجتمع  املعرفية  القاعدة  وتو�صيع  والنقا�ص 

القطاع  �رشكات  م�صتوى  على  املعلومات  تقنية 

النفطي التابع للموؤ�ص�صة.

استمرار التجارب لنقل 

الخبرات بين الشركات 

النفطية وإنجاز المشاريع 

بأقل تكلفة ممكنة

  نائب الرئي�ص التنفيذي للم�صاريع يكّرم عبدالعزيز الدعيج

الدعيج: ابتكار آلية 

ناجحة للتعامل مع نحو 

150 مشروعًا مختلفًا 
ومتنوعًا بالسعر والحجم
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املركبات  تطور  ت�سّدر  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  م��دى  على 

الكهربائية من الناحية الفنية، واجلدوى االقت�سادية لها، عناوين 

ا�ستحوذ  كما  للنظر،  ملفت  ب�سكل  واملجالت  ال�سحف  من  العديد 

على اهتمام و�سائل االإعالم االأخرى مبختلف ت�سنيفاتها. 

واأ�سبح انت�سار هذا النوع من املركبات يف االأ�سواق العاملية واقعاً 

راأ�سها  وعلى  متلكها،  التي  املميزات  من  العديد  بف�سل  ملمو�ساً 

احلفاظ على البيئة، لذلك فاإن الطلب العاملي عليها مر�سح لالزدياد 

اأكر خالل االأعوام املقبلة.

املركبات الكهربائية
ورشة عمل لدائرة البحث والتكنولوجيا

الغواص: "البترول 

الوطنية" على مشارف 

تحول استراتيجي 

الستثمار واسع 

بالطاقة المتجددة

مبادرات
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حتول ا�صرتاتيجي، من ناحية الرتكيز على تعزيز 

الأداء البيئي، من خالل ا�صتثمار وا�صع النطاق يف 

جمال الطاقة املتجددة".

 ،2018 ع���ام  ق��ام��ت يف  ق���د  ال�����رشك��ة  وك���ان���ت 

للطاقة  الدبدبة  حمطة  لإن�صاء  مناق�صة  بطرح 

غيغا   1.5 مقدارها  اإنتاجية  بطاقة  ال�صم�صية 

واط، حيث ُيعد هذا امل�رشوع اأكرب حمطة طاقة 

كهرو�صوئية يف العامل.  

ال�رشكة  دخول  وراء  الرئي�صي  الدافع  ويكمن 

بالتنمية  التزامها  يف  املتجددة،  الطاقة  قطاع 

امل�����ص��ت��دام��ة، وك��ج��زء م��ن ه���ذا الل���ت���زام، ف��اإن 

تكنولوجيات  اأن  �صمان  يف  تتمثل  م�صوؤوليتها 

الب��ت��ك��ار ال��ت��ي ت��دع��م ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة اأع��م��ال��ه��ا 

الأ�صا�صية يتم تقييمها ب�صكل كامل.

الفوائد املتوقعة

لإل��ق��اء  عمل  ور���ص��ة  عقد  ت��ق��رر  ال�صياق،  ه��ذا  يف 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ومعرفة  امل��رك��ب��ات  ال�����ص��وء ع��ل��ى 

اجلدوى القت�صادية من ا�صتخدام هذا النوع من 

املركبات داخل الكويت، �صعيًا لتقييم هذه امل�صاألة 

برمتها من خمتلف اجلوانب، مبا يف ذلك الفوائد 

املتوقعة والعيوب املحتملة.

حمطات ال�سحن

فعلى �صبيل املثال، ل ينجم لدى ت�صغيل املركبات 

الكهربائية اأي انبعاث لغاز الكربون، وبالن�صبة 

يكون  ال�صيارات  �صحن  يف  امل�صتخدمة  للطاقة 

وبناًء  ب��رتويل،  اأ�صا�صها  منتجات  من  م�صدرها 

عليه، ل بد من اإعادة النظر يف التخفيف الإجمايل 

من غاز الكربون. 

البنية  يف  ال�صتثمار  يحتاج  ذل��ك،  على  وع��الوة 

من  امل��ت��زاي��د  الطاقة  لتوليد  املطلوبة  التحتية 

التي  وامل�صتلزمات  للكهرباء  العامة  ال�صبكة 

حتتاجها حمطات �صحن بطاريات هذه املركبات 

للبلد،  العامة  ال�صرتاتيجية  مع  تت�صق  اأن  اإىل 

اآخ��ذي��ن بعني الع��ت��ب��ار ال��ت��ع��اون املُ��ت��وخ��ى بني 

الهيئات احلكومية والقطاع اخلا�ص.

وتدرك �رشكة البرتول الوطنية الكويتية متامًا 

يجب  عاملي  واق��ع  اأ�صبحت  ال�صناعة  هذه  اأن 

مع  يتعار�ص  ل  مب��ا  معها  تتعامل  اأن  عليها 

م�صاحلها يف جمال تكرير النفط والغاز.

البحث  دائ����رة  نظمت  ذل���ك،  م��ن  وان��ط��الق��ًا 

حول  عمل  ور�صة  ال�رشكة  يف  والتكنولوجيا 

مدير  ب��ح�����ص��ور  الكهربائية"،  "املركبات 

عمليات  ناق�صت  ال��غ��وا���ص،  ول��ي��د  ال���دائ���رة 

ال��ب��دي��ل��ة وامل��ت��ج��ددة،  ال��ط��اق��ة  اإىل  ال��ت��ح��ول 

اأجل املحافظة  وال�صتثمار يف هذا املجال من 

على البيئة. 

حتول ا�سرتاتيجي

وقال الغوا�ص يف كلمة افتتح بها ور�صة العمل "اإن 

م�صارف  على  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول  �رشكة 

رباح: تطور المركبات 

الكهربائية ال يعني 

االستغناء عن العاملة 

بالمشتقات البترولية

  لقطة جماعية للم�صاركني يف ور�صة العمل

الشركة تدرك أن صناعة 

المركبات الكهربائية 

أصبحت واقعًا يجب 

عليها التعامل معه
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فر�س وحتديات

ينتج عن هذا النوع من ال�صتثمار يف املركبات 

والفر�ص  التحديات  من  جمموعة  الكهربائية 

فاإن  ناحية،  من  النفط،  تكرير  �رشكات  اأم��ام 

املركبات  تبني  نحو  املحلية  ال�صوق  توجهت 

ذلك  ي��رتك  اأن  املتوقع  م��ن  ف��اإن��ه  الكهربائية، 

بحد  وه���ذا  ال��غ��ازول��ني،  على  الطلب  يف  اآث����اره 

ولكنه  تكرير،  م�صفاة  لأي��ة  كتحٍد  يظهر  ذات��ه 

لإن��ت��اج  للتوجه  قيمة  ف��ر���ص��ة  ي��وف��ر  ذل���ك  م��ع 

املزيد من الكيماويات البرتولية، لأن العنا�رش 

الكيماويات  وُل��َق��م  الغازولني  من  امل�صتخدمة 

على  اأي�����ص��ًا  يحفز  وه���ذا  نافثا  ه��ي  البرتولية 

الع��ت��م��اد ع��ل��ى الب��ت��ك��ار يف جم���ال ال��ت��ك��ري��ر 

النفطي  ال��ق��ط��اع  ال��ب��رتول��ي��ة يف  وال��ك��ي��م��اوي��ات 

لتوجيه الدفة نحو احلد من التكاليف والرتكيز 

للبيئة،  و�صديق  اقت�صادي  هو  ما  اإنتاج  على 

مثل البال�صتيك احليوي.

500 كم
من جانبه، اأو�صح حممد رباح من �رشكة "جرنال 

اآمنة و�صديقة  اأن املركبات الكهربائية  موتورز" 

من  متكنها  تكنولوجيا  ت�صتخدم  واأنها  للبيئة، 

تطور  اأن  اإىل  م�صريًا  ك��م،   500 مل�صافة  ال�صري 

عن  ال���ص��ت��غ��ن��اء  يعني  ل  الكهربائية  امل��رك��ب��ات 

املركبات التي تعمل بامل�صتقات البرتولية، متوقعًا 

بالطاقة  تعمل  التي  امل��رك��ب��ات  ن�صبة  تكون  اأن 

الكهربائية يف ال� 15 عامًا املقبلة يف حدود 3 %.

وركزت الور�صة على احلاجة اإىل توفري حمطات 

اأم��اك��ن  يف  الكهربائية  للمركبات  �صحن  اإع���ادة 

الوقود،  تعبئة  حمطات  �صمها  من  ا�صرتاتيجية 

ودرا����ص���ة اإم��ك��ان��ي��ة ت��وف��ري م��ث��ل ه���ذه ال��ن��ق��اط، 

واإدارات  النفطي  القطاع  من  جهات  مب�صاركة 

حكومية وهيئات اأكادميية حملية.

االجتاهات العاملية

البحث  فريق  رئي�ص  اأ���ص��ارت  ال�صاأن،  نف�ص  ويف 

الكندري  ملياء   ،)B )املجموعة  والتكنولوجيا 

وفهم  ا�صتك�صاف  بهدف  اأقيمت  الور�صة  اأن  اإىل 

الجتاهات العاملية يف جمال التنقل الكهربائي يف 

�صوق املركبات الكهربائية حمليًا ودوليًا، لتحديد 

على  التجاري  الن�صاط  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  خماطر 

قطاع النفط والغاز على املدى الطويل.

وتقوم دولة الكويت بدرا�صة وتطوير معايري فتح 

وتنظيم �صوق املركبات الكهربائية واإن�صاء اأنظمة 

لل�صناعة  العامة  الهيئة  تقوم  حيث  بها،  خا�صة 

الأ�صا�صي  اجل��زء  بتطوير  امل��ب��ادرة  زم��ام  باأخذ 

ار�صادية ومبادئ  قواعد  واإعداد  املقايي�ص،  لهذه 

بحلول  النور  ترى  اأن  املتوقع  من  لها  توجيهية 

عام 2020.

تغيري الثقافة

يف  ف��ردي��ة  م���ب���ادرات  تنفيذ  ي��ت��م  اأن  وي��ت��وق��ع 

الكويت، و�رشاء �صيارات كهربائية لال�صتخدام 

املنزلية  الطاقة  اإمدادات  با�صتخدام  ال�صخ�صي 

لإع�����ادة ال�����ص��ح��ن، ووف���ق���ًا مل����زود ال�����ص��ي��ارات 

اخلا�صة، فاإن ال�صوق ما زالت يف مرحلة مبكرة 

اأ�صعار  دعم  ا�صتمرار  مع  الثقافة،  هذه  لتغيري 

الوقود.

بنية  و�صع  املركبات  ه��ذه  �صوق  تو�صع  يتطلب 

اإم����ا يف  ك��ام��ل،  لتحقيق حت��وي��ل  ك��ب��رية  حت��ت��ي��ة 

حمطات التعبئة، اأو يف اإمدادات الطاقة من وزارة 

هذه  �صوق  من��و  اأن  مالحظة  وميكن  الكهرباء، 

مع  للغاية،  بطيًئا  �صيكون  الكويت  يف  املركبات 

ا�صتمرار الطلب على الوقود حتى عام 2040 مع 

حدوث تغيريات طفيفة.

للح�صور  بال�صكر  ال��غ��وا���ص  ت��ق��دم  اخل��ت��ام،  يف 

�رشكة  اإىل  خ��ا���ص  ب�صكر  وت��ق��دم  وامل��ت��ح��دث��ني، 

"جرنال موتورز"، التي قدمت �صيارة كهربائية، 

م�صيدًا  الور�صة،  يف  امل�صاركون  بتجربتها  ق��ام 

بجهود اللجنة املنظمة لور�صة العمل.

- قدمت املهند�صتان األطاف ال�صنايف، وربا 

ال�صالح عر�صًا مرئيًا حول الروؤية مل�صتقبل 

ال�صيارات الكهربائية يف ال�صوق املحلية.

- حت����دث ف�����واز ال�����ص��م��ري م���ن ال��ه��ي��ئ��ة 

احلكومي  التح�صري  عن  لل�صناعة  العامة 

للمركبات الكهربائية.

- اأع���ط���ى حم��م��د ����ص���ادي رب����اح مل��ح��ة عن 

م�صتقبل النقل يف �رشكة "جرنال موتورز".

- ت���ن���اول ب��ي��ري ���ص��ف��ي��ن��غ، مم��ث��ل ���رشك��ة 

�صحن  حم���ط���ات  م��ت��ط��ل��ب��ات  "�صيمنز" 

املركبات الكهربائية.

�صيارة  موتورز"  "جرنال  �رشكة  قدمت   -

ق��ام   ،)Bolt( ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ���ص��ي��ف��رول��ي��ة 

امل�صاركون بقيادتها وجتريبها يف م�صمار 

حلبة ال�صيارات يف ال�صويخ، هذا بالإ�صافة 

اإىل العرو�ص املرئية.

- دارت نقا�صات بناءة بني املحا�رشين 

واحل�������ص���ور، ب���ه���دف احل�����ص��ول على 

الكهربائية  املركبات  ع��ن  ك��اف  ت�صور 

يف  والتطبيق  التحتية  البنية  ومتطلبات 

دولة الكويت.

الكندري: نسعى إلى 

استكشاف وفهم 

االتجاهات العالمية 

بمجال التنقل الكهربائي 

الكويت تدرس فتح 

سوق للمركبات 

الكهربائية وإنشاء 

أنظمة خاصة بها

لقطات من الور�سة
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دولة  ت�سهده  الذي  الكبري  العمراين  التو�سع  �سوء  على 

الكويت، قامت موؤ�س�سة البرتول الكويتية باإعداد درا�سات 

باال�ستعانة باأحد البيوت اال�ست�سارية، ُخل�ست اإىل حاجة 

الكويت الإن�ساء ما ال يقل عن 241 حمطة وقود جديدة.

�سركة  ب���داأت  االحتياجات،  ه��ذه  تلبية  م��ن  وك��ج��زء 

البرتول الوطنية الكويتية بخطة طموحة الإن�ساء 100 

حمطة يف جميع مناطق الكويت. 

تنسيق مع الجهات 

المعنية لتخصيص 

مواقع لمحطات 

جديدة مستقباًل

100 محطة وقود جديدة 
تواكب أحدث التكنولوجيات

مشاريع
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للتعرف اأكر على خطط ال�سركة ملواكبة التو�سع 

املحطات  اأم��اك��ن  حت��دي��د  ومعايري  ال��ع��م��راين، 

عمليات  تعرت�س  �سعوبات  واأي  اجل��دي��دة، 

البناء، وكيفية التوفيق بني تو�سيات الدرا�سات 

اال�ست�سارية، وما �سوف ت�سيده ال�سركة فعلياً من 

فريق  رئي�س  من  كل  "الوطنية"  التقت  حمطات، 

اخلدمات الهند�سية ثامر النفي�سي، ورئي�س فريق 

امل�ساريع وليد خاجا، وكان اللقاء التايل:

• اقرتحت البيوت ال�صت�صارية اإن�صاء 241 حمطة 

اإن�صاء  ال�رشكة  خطة  اأن  حني  يف  ج��دي��دة،  وق��ود 

100 حمطة فقط، كيف مت حل هذه املعادلة؟
ب��اإع��داد  الكويتية  ال��ب��رتول  موؤ�س�سة  قامت 

باال�ستعانة  املا�سية،  املرحلة  خالل  درا�سات 

باأحد البيوت اال�ست�سارية التي اأو�سحت حاجة 

الكويت الإن�ساء ما ال يقل عن 241 حمطة وقود 

جديدة يف ال�سنوات القادمة تواكباً مع التو�سع 

العمراين امل�سهود يف البالد.

الوقود  تعبئة  ملحطات  الفعلي  العدد  ويبلغ 

اأنحاء  يف  واملوزعة  احلايل،  الوقت  يف  العاملة 

البالد 128 حمطة، متتلك منها �سركة البرتول 

والبقية  حمطة،   43 عدد  الكويتية  الوطنية 

الوقود،  لت�سويق  ال�سور  ل�سركتي  مملوكة 

واالأوىل لت�سويق الوقود، وتعمل تلك املحطات 

يعد  مبيعات  ومب��ع��دل  الق�سوى،  بطاقتها 

اال�ستهالك  معدل  ارتفاع  نتيجة  عاملياً  االأعلى 

املحلي ال�سنوي.

هذه  وتلبية  العمرانية،  للتو�سعات  ومواكبة 

ال�سركة  قامت  اال�ستهالك،  العالية من  املعدالت 

تعبئة  100 حمطة  لبناء  باإعداد خطة طموحة 

وقود جديدة، وفق اأحدث تكنولوجيا، ومبظهر 

ال�سريعة،  املتغريات  يواكب  وع�سري  متميز 

من  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت  ما  اآخر  وي�سمل 

الرديفة  اخل��دم��ات  توفري  مع  حديثة  تقنيات 

)�سوق مركزي م�سغر، خدمة �سيارات،... اإلخ(، 

والبديلة  املتجددة  الطاقة  مفهوم  تطبيق  مع 

التكنولوجيا  وا�ستخدام  املحطات،  ه��ذه  يف 

ال�سديقة للبيئة.

دوري��ة  ب�صفة  خططها  ال�����رشك��ة  حت��دث  ه��ل   •

لتتواكب مع اأي تو�صع عمراين جديد؟

بالتن�سيق  م�ستمر  وب�سكل  ال�سركة  تقوم  نعم، 

م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة، ب�����س��اأن 

الأي  الإن�ساء حمطات جديدة  مواقع  تخ�سي�س 

اجلديدة  والطرق  للمدن  م�ستقبلية  م�ساريع 

متوفرة  اخلدمة  تكون  بحيث  وامل�ستحدثة، 

للجمهور يف غالبية املناطق.

• ما هي املعايري التي وفقًا لها مت حتديد اأماكن 

املحطات اجلديدة؟

اإن�ساء  اأم��اك��ن  حت��دد  كثرية  معايري  توجد 

من  الكويت،  يف  وتوزيعها  اجلديدة،  املحطات 

ال�سكنية،  الكثافة  اال�ستهالك،  كمية  اأهمها، 

املدن اجلديدة.

• هل هناك �صعوبات تعرت�ص عملية بدء بناء 

9 حمطات يف مدينة �صباح الأحمد ال�صكنية؟
العمل ي�سري يف املواقع ح�سب �سروط العقد، 

�سعوبات  هناك  تكون  اأن  الطبيعي  وم��ن 

يف  االأخ��رى  امل�ساريع  ك�سائر  معوقات،  اأو 

املعوقات  اأو  ال�سعوبات  هذه  ولكن  الدولة، 

ال توؤثر على عمليات التنفيذ، وبف�سل اجلهود 

تتمكن  امل�سروع  على  القائم  للفريق  الكبرية 

دائماً دائرة الت�سويق املحلي من التغلب على 

اأية معوقات.

تعبئة  حمطة   19 بناء  مل�سروع  وبالن�سبة 

خطة  م��ن  االأوىل  )امل��رح��ل��ة  ج��دي��دة  وق���ود 

م�سروع  فهو  ج��دي��دة(،  حمطة   100 بناء 

املتابعة  ي�ستدعي  وه��ذا  امل��واق��ع،  متعدد 

من  املحطات  مواقع  يف  واالإ�سراف  احلثيثة 

وكذلك  )اال�ست�ساري(،  االإ�سراف  جهاز  قبل 

املحلي،  الت�سويق  بدائرة  امل�ساريع  فريق 

منفرد،  كم�سروع  يعامل  موقع  كل  اأن  حيث 

والرتاخي�س  املوافقات  ا�ستخراج  حيث  من 

والهيئات  احلكومية  اجلهات  من  ال��الزم��ة 

لتنفيذ االأعمال، واالإ�سراف على املوقع ب�سكل 

م�ستمر لتنفيذ امل�سروع بال�سورة املثالية ويف 

الوقت املحدد.

• يف حال ف�صل املقاول احلايل يف تنفيذ العقد ح�صب 

ال�رشوط املتفق عليها، هل لديكم خطة بديلة؟ 

احلثيثة  باملتابعة  الوطنية"  "البرتول  تقوم 

على  االأعمال  الإجناز  املقاول،  مع  وامل�ستمرة 

اأكمل وجه وح�سب بنود العقد، ويف هذا ال�ساأن 

يف  ا�ست�سارية،  مكاتب  مع  التعاقد  مت  اأي�ساً 

كثب،  ع��ن  امل�ساريع  ملتابعة  جيدة  اإ�سافة 

فاإن  التنفيذ  عمليات  يف  املقاول  تعر  حال  ويف 

العقد،  و�سروط  بنود  بتنفيذ  �ستقوم  ال�سركة 

وذلك حلفظ حقوقها.

• بناء املحطات �صيتم على دفعات خالل، هل من 

تعديالت على اخلطط الزمنية؟

خطة  ه��ي  ج��دي��دة،  وق��ود  حمطة   100 بناء 

املعطيات  على  بناًء  ال�سركة  و�سعتها  طموحة 

خطة  هي  وبالطبع  مت��ت،  التي  وال��درا���س��ات 

تكون  واأح��ي��ان��اً  والتحديث،  للتعديل  قابلة 

متعددة  الأ�سباب  اخلطة  على  تعديالت  هناك 

اأبرزها، حتديث وتعديل م�ساريع الدولة )املدن 

والطرق(، وهذا يتطلب حتديث اخلطة بحيث 

تتما�سى مع هذه التغريات، كما اأنه قبل واأثناء 

البدء بتنفيذ املحطات يتم توفري حمطات تعبئة 

موؤقتة لتوفري اخلدمات بال�سرعة املمكنة اإىل اأن 

يتم االنتهاء من املحطات الدائمة.

خطة بناء المحطات 

قابلة للتعديل 

والتحديث تماشيًا 

مع مشاريع الدولة

  ثامر النفي�صي  وليد خاجا
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جودة بيئة العمل الداخلية داخل املباين، هو اأحد برامج ال�سحة 

توفري  اإىل  يهدف  والذي   ،  )Industrial Hygiene( ال�سناعية 

ومنع  الداخلية،  البيئة  جودة  الإدارة  والتوجيهات  املتطلبات 

الظروف التي قد ت�سبب االأمرا�س، اأو عدم الراحة احلرارية، اأو 

�سعف االإنتاجية.

وينطبق هذا الربنامج على جميع املناطق ذات االإ�سغال الب�سري 

وغرف  الطعام،  وغرف  التحكم،  وغرف  املكاتب،  مثل:  امل�ستمر، 

االجتماعات.

املباني املريضة!
30% من البنايات تعاني من اضطرابات

اأهمية  للمباين  الداخلية  البيئة  ج��ودة  وحتتل 

ك��ب��رية، ح��ي��ث اأن ال��ع��ام��ل��ني مي�����ص��ون ح��وايل 

املغلقة،  امل��ب��اين  داخ���ل  اأوق��ات��ه��م  م��ن   % 80

بع�ص  تزايد  خرية  الأ ال�صنوات  يف  لوحظ  وقد 

ال�صكاوى املرتبطة بهذه الق�صية، مثل: زيادة 

ال�صناعية،  املواد  وا�صتخدام  البناء،  �صغط 

من  تقلل  التي  الطاقة  على  احل��ف��اظ  وت��داب��ري 

وجود  مع  اخلارجية،  الهواء  اإم���دادات  كمية 

الكثري من املعدات املكتبية احلديثة، مثل: اآلت 

الن�صخ، وطابعات الليزر، واأجهزة الكمبيوتر، 

التي  الأم��ور  التنظيف، وغريها من  ومنتجات 

ت�صبب عدم الراحة داخل املباين املغلقة. 

وع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر، ف���اإن ال���ه���واء اخل��ارج��ي 

امل��ل��وث مي��ك��ن اأن ي��وؤث��ر اأي�����ص��ًا ع��ل��ى ج��ودة 

رفع  وي�صبب  املغلقة،  امل��ب��اين  داخ��ل  التهوية 

م�����ص��ت��وى ت��ل��وث ال���ه���واء ال��داخ��ل��ي ب��امل��ب��اين 

والأم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة، وي��ت��م ذل���ك ع��ن��دم��ا تكون 

م�صدر  من  بالقرب  اخلارجي  الهواء  مداخل 

تلوث بيئي، واملح�صلة النهائية لهذه امللوثات 

املباين  متالزمة مر�ص  ت��وؤدي حل��دوث ظاهرة 

 Phenomenon of Sick building .املغلقة

 )syndrome )SBS

فاإن  العاملية  ال�صحة  منظمة  بيانات  وح�صب 

30 % من املباين املتواجدة حاليًا تعاين من 

هذه املتالزمة.

ا�سطراب املبنى

ال�صحة  مهند�صة  اأ���ص��ارت  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  ويف 

اأن نقاء  اإىل  ال�صناعية بال�رشكة مرمي العو�ص 

الهواء امل�صتخدم داخل املباين يعد من الأمور 

مرمي العو�ص

بيئة
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بيئة �صحية وجو لطيف،  الأ�صا�صية يف توفري 

منا�صب للم�صتخدمني.

واأ�صافت العو�ص اأنه يطلق على املباين التي 

حدوث  اإىل  ي��وؤدي  ا�صطراب  اأي  بها  يحدث 

م��زي��ج م��ن الأم���را����ص ال��ت��ي ت��رت��ب��ط مبكان 

"املباين  ب���  اإقامته  مكان  اأو  الإن�����ص��ان،  عمل 

املري�صة"، وتتمركز اأهم املُ�صببات الرئي�صية 

لهذا ال�صطراب يف الآتي: 

عن  امل�صوؤولة  التكنولوجية  الأجهزة  عيوب   -

الهواء  )نوعية  الت�صخني  اأو  التربيد  التهوية، 

يف الأماكن املغلقة(.

- التهوية غري الكافية باملبنى. 

- انخفا�ص معدل الرطوبة.

- زي���ادة درج���ات احل���رارة وتغريها، م��ا بني 

الليل والنهار.

- ق��ل��ة الإن��������ارة، مب���ا ي�����ص��ب��ب وه����ج ل��ع��ي��ون 

امل�صتخدمني.

- انخفا�ص معايري النظافة.

املختلفة،  والغازات  احلرب  اأبخرة  وج��ود   -

الطابعات  تنتجها  وال��ت��ي  الأوزون،  م��ث��ل 

واآلت الن�صخ.

- العمل اأمام ال�صا�صات لفرتات طويلة.

انطالق الغازات

واأو�صحت العو�ص اأنه قد مت اإدراج اأ�صباب 

املباين  ي�صمى بظاهرة  ما  تت�صبب يف  اأخرى 

املري�صة، مثل: امللوثات الناجتة عن انطالق 

ال���غ���ازات م��ن بع�ص اأن����واع م���واد ال��ب��ن��اء، 

وامللوثات البيولوجية، واملركبات الع�صوية 

والغازات  والقوالب،   ،)VOC( املتطايرة 

املكتبية،  الآلت  بع�ص  ع��ن  ت�����ص��در  ال��ت��ي 

اخلفيفة  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  الكيميائية  وامل�����واد 

اأي�صًا  وكذلك  املباين،  داخ��ل  يف  امل�صتخدمة 

والتي  البنائية  املواد  ُتطلقها  التي  الغازات 

الع�صوية  املركبات  اأو  فيها،  خمزنة  تكون 

اأو  العفن،  اأو  اللقاح،  حبوب  اأو  املتطايرة، 

عوادم ال�صيارات.

واأملحت اإىل اأن جودة ونوعية الهواء املتواجد 

يف املبنى، هو امل�صوؤول عن هذه امل�صكلة، التي 

حت��دث خ��ل��اًل يف م��ع��دل ت��ب��ادل ال��ه��واء النقي 

املبنى  ت�صغيل  ب�صبب  اخلارجي،  الهواء  مع 

ت�صميمه  مع  تتفق  ل  �صحيحة  غري  بطريقة 

"البترول الوطنية" 
وضعت سياسة 

للتدخين لتوفير بيئة 

صحية للعاملين

اأو  املقررة،  الت�صغيل  اإج��راءات  اأو  الأ�صلي، 

غري  امل�صتخدمني  قبل  من  بن�صاطات  القيام 

م�صموح بها يف املكان الفراغي.

موؤ�سرات

بع�ص  ه���ن���اك  اأن�����ه  اإىل  ال��ع��و���ص  واأ�����ص����ارت 

املوؤ�رشات على وجود ا�صطراب يف املبنى، منها 

اإذا اأ�صيب بع�ص املتواجدين، اأو امل�صتخدمني 

للمبنى بالأعرا�ص التالية:

- ال�صداع.

- التهاب، اأو تهيج العني والأنف واحلنجرة. 

- ال�صعال اجلاف، وجفاف اجللد واحلكة.

- الدوخة والغثيان.

- تعب و�صعوبة بالرتكيز.

- ح�صا�صية للروائح، و�صيق ال�صدر، واحلمى 

والرع�صة.

بالق�صبة  واحل����رق  ال��ع�����ص��الت،  اأوج�����اع   -

الهوائية.

  جودة البيئة الداخلية للمباين متثل اأهمية كبرية للعاملني

العوض: الهواء داخل 

المباني عامل رئيسي 

في توفير بيئة صحية 

للمستخدمين
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تكرار اإلصابة 

بالمرض مفتاح 

التعرف على متالزمة 

المباني المريضة 

دور هام لقسم الصحة 

الصناعية في حل أي 

مشكالت قد تحدث 

داخل المباني 

- الإ�صابة يف بع�ص احلالت مبر�ص ال�رشطان، 

اأو التعب املزمن باجلهاز الع�صبي املركزي.

- الكتئاب، ت�صاقط ال�صعر، وخفقان القلب.

- نزيف يف الأنف، زيادة الوزن.

ال�صموم  م��ث��ل  اأك����ر،  اأ������رشار  وق���د حت���دث 

ج�صم  اأجهزة  كل  على  توؤثر  التي  الفطرية، 

الإن�����ص��ان، مب��ا يف ذل��ك امل��خ وال��غ��دة الدرقية 

وقد  والكبد.  والكلى  والبنكريا�ص  والقلب 

توؤدي يف النهاية اإىل اأمرا�ص تهدد احلياة.

عدم  اأو  العمل،  �صغوط  ت���وؤدي  ق��د  واأح��ي��ان��ا 

الر�صا عن طبيعة العمل اإىل تفاقم الأعرا�ص، 

يف  املتواجد  الهواء  وكمية  جودة  تبقى  ولكن 

الفراغ ال�صبب الرئي�صي لهذه امل�صاكل، حيث 

يجب اأن تكون جودته وكميته وطريقة توزيعه 

�صاحلة للمتواجدين باملبنى.

تكرار التعر�س للمر�س 

على  التعرف  مفتاح  اأن  اإىل  العو�ص  واأملحت   

للمر�ص  التعر�ص  تكرار  هو  املتالزمة،  ه��ذه 

خالل فرتة زمنية ق�صرية ومتقاربة، مع متاثل 

معظم امل�صابني لل�صفاء من هذه الأعرا�ص بعد 

فرتة وجيزة من مغادرة املبنى. 

الأف����راد  يف  �صيما  ل  احل�����الت،  بع�ص  ويف 

بع�ص  تبقى  اأن  ميكن  احل�صا�صية،  �صديدي 

تلك  ال�صحية فرتات طويلة، وخا�صة  الآثار 

التح�ص�ص،  اأو  الع�صبي،  بالت�صمم  املتعلقة 

للمر�ص،  امل�صبب  املكان  م��غ��ادرة  بعد  حتى 

حيث اأنه ب�صبب تواجد املري�ص ب�صكل يومي 

انتقال  بعد فرتة طويلة  قد يحدث  املبنى،  يف 

التلوث اإىل بيت امل�صتخدم، اأو �صيارته، لهذا 

ين�صح بتغري املالب�ص وال�صتحمام فورًا بعد 

العودة من هذه املباين، م�صرية اإىل اأن هناك 

�صبل للتقليل من هذه امل�صكلة، ت�صمل:

اإزالة اأو احلد من م�صدر التلوث.   -1

ال�صلوكيات،  بع�ص  على  القيود  فر�ص   -2

التدخني  ب�صيا�صة  واللتزام  التدخني،  مثل 

وا�صتخدام  الوطنية،  "البرتول  تقرها  التي 

طالء اجلدران، وغريها.

ا���ص��ت��خ��دام امل�����واد ال��ال���ص��ق��ة وامل��ذي��ب��ة   -3

واملبيدات يف �صاحات جيدة التهوية، ويف�صل 

اأخذ املوافقة من  اأفراد بها، مع  عدم تواجد 

ق�صم ال�صحة ال�صناعية.

ترتاكم  قد  التي  والطحالب  العفن  اإزال��ة   -4

من  معينة  ب��اأم��اك��ن  رط��وب��ة  وج���ود  ب�صبب 

املبنى، مثل الأ�صقف والبالط وال�صجاد.

الل����ت����زام ب�����ص��ي��ان��ة اأن���ظ���م���ة ال��ت��ك��ي��ف   -5

التربيد  وح��دات  ت�صميم  يكون  واأن  دوري��ًا، 

وف��ق   ،)HVAC system( وال��ت�����ص��خ��ني 

نظافة  من  دائمًا  والتاأكد  املطلوبة،  املعايري 

التنظيف  مواد  وتخزين  وا�صتخدام  املكان، 

ب�صكل �صحيح.

 HSE –( ال�صناعية  ال�صحة  ق�صم 

 Technical support Industrial

عن  امل�صوؤولة  اجلهة  هو   ،)Hygiene

باملباين،  اخل��ا���ص��ة  ال��درا���ص��ات  اإع����داد 

ور����ص���م ج�����داول امل��ب��ن��ى وف���راغ���ات���ه، 

ترد  التي  لل�صكاوى  ت��واري��خ  وو���ص��ع 

ل��ل��ق�����ص��م م���ن خم��ت��ل��ف امل�����ص��ت��خ��دم��ني 

امل�صتكني،  الأف��راد  وحتديد  بال�رشكة، 

منهم،  امل��اأخ��وذة  املعلومات  وت�صجيل 

واإج��راء  بجولت  اأي�صًا  الق�صم  ويقوم 

عمليات فح�ص دوري للمباين.

وت��ت��م��ث��ل اإج�������راءات ع��م��ل ال��ق�����ص��م عند 

وو���ص��ع  درا���ص��ت��ه��ا،  يف  ���ص��ك��وى،  تلقي 

جتري  ث��م  ل��ه��ا،  واخ��ت��ب��ارات  فر�صيات 

عملية الختبار الأويل، حيث يتم الك�صف 

واملعاينة  موقعها  وزي���ارة  امل�صكلة  ع��ن 

وتقييمها وتثبيتها يف ال�صجالت، والقيام 

املعاينة  عملية  وت��ت��م  م��ب��ا���رشة،  بحلها 

الغرفة  من  للهواء  عينة  اأخ��ذ  طريق  عن 

بقيا�صات،  القيام  ثم  بامل�صكلة،  املعنية 

الن�صبية،  الرطوبة  مثل درجة احل��رارة، 

وفرة غاز ثاين اأك�صيد الكربون، و�رشعة 

ي��ت��م حت��دي��د م�صتوى  ال���ه���واء، وب��ع��ده��ا 

من  والتاأكد  العينة،  يف  امللوثات  تركيز 

بها،  امل�صموح  للمعايري  جت��اوزه��ا  م��دى 

املنا�صب،  احل��ل  اإي��ج��اد  على  العمل  ث��م 

حيث يتم اختيار طريقة املعاجلة بح�صب 

امل�صكلة،  حدوث  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب 

واإىل مكان وجودها يف املبنى.

وع��ل��ى ج��ان��ب اأخ���ر ي��ت��م و���ص��ع ب��رام��ج 

واإدارة  ال�����ص��ي��ان��ة،  لإدارة  وج�����داول 

املباين  ه��ذه  يف  حت��دث  قد  التي  امل�صاكل 

واحل��د  ف��ع��ال  ب�صكل  عليها  لل�صيطرة 

م����ن ح����دوث����ه����ا، ح���ت���ى ل ت��ت�����ص��اع��ف 

اأع���را����ص امل��ر���ص ع��ل��ى املبنى  وت��ظ��ه��ر 

وامل�صتخدمني.

ق�سم ال�سحة ال�سناعية



33

ف��االإدارة  والقيادة،  االإدارة  كلمتي  بني  كثريًا  املعنى  يختلف 

حمدد  ن��ظ��ام  لها  موؤ�س�سة،  اأو  �سركة  اأع��م��ال  ت�سيري  تعني 

باأفرادها واأنظمتها، مبوجب تعليمات وقرارات �سادرة م�سبقاً، 

املتكاملة  االإدارة  عن  واأعم  اأ�سمل  مفهوم  تعني  القيادة  بينما 

وفكرياً  نف�سياً  وعنا�سرها  اأق�سامها  بني  والتفاعل  للموؤ�س�سة، 

لتحقيق االأهداف املر�سومة، مع االأخذ باالعتبار واقعها والبيئة 

املحيطة بها ور�سا العاملني فيها، وبالتايل فهي تركز على الفكر 

والطاقة النف�سية لالأفراد والتعاون املتبادل بني اجلميع.

اإلدارة... والقيادة 
نجاح المؤسسات يعتمد عليهما

سلطة الخبرة 

مستمدة من قوة 

العلم وتجاربه في 

ميادين الحياة 

تنمية 
بشرية
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بحيث  من غريه،  اأكر  واإداري  وروحي  فكري 

قبل  قناعة،  وع��ن  ط��وع��ًا  الأف���راد  ل��ه  ي�صتجيب 

امل�صوؤولية واملن�صب، واحلق والواجب.

ونعني  ال�صلطة،  هي  القيادية،  املكونات  واأبرز 

بها املكانة، وحق القيادة والقدرة على التاأثري، 

وب��ع��ب��ارة م��وج��زة، ه��ي ق���درة اإع��ط��اء الأوام���ر 

عليهم،  للتاأثري  امل��روؤو���ص��ني  اإىل  والتوجيهات 

حيث اأن الإدارة الوظيفية تعتمد يف تاأثريها على 

القرارات والأوامر ال�صادرة من املدير، وحب 

الثواب، وجتنب العقاب. بينما الإدارة الرائدة، 

والقناعات  وال��رت���ص��ي��د،  التوجيه  على  تعتمد 

ال��ن��ا���ص��ئ��ة ع��ن حت����اور ال���روؤ����ص���اء، وم�����ص��اورة 

باملحبة  وال�����ص��ع��ور  ال����ق����رارات،  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

وامل�صوؤولية يف نفو�ص الأفراد.

ل��ذا ف���اإن ال��ق��ي��ادة الإداري�����ة، ت��ق��وم على جملة 

الدور  وهي  دونها،  من  تتحقق  ل  الأ�ص�ص  من 

املدير،  يحتله  ال��ذي  الجتماعي  اأو  الوظيفي 

واملعرفة واخلربة واحلكمة التي يحملها املدير 

بني طيات نف�صه ومل�صات يده، وقوة ال�صخ�صية 

وخ�صاله اجليدة.

ال�سلطة الوظيفية

يوؤديه  ال��ذي  ال��دور  قوة  من  نابعة  �صلطة  هي 

من  غالبًا  تن�صاأ  الر�صمية  الدوائر  ويف  املدير، 

الرتتيب  على  القائم  الوظيفي  العمل  مركز 

الهرمي يف ال�صلطات، ويعترب املركز الوظيفي 

الفاعل  الدور  ويعطي  ال�صلطة  مينح  الذي  هو 

الجتماعية  املوؤ�ص�صات  بخالف  املدير،  للقائد 

مدى  م��ن  تن�صاأ  فاإنها  الغالب،  يف  والثقافية 

ي��وؤدي��ه امل��دي��ر، فقد جند  ال��دور ال��ذي  واأهمية 

من هو اأقل مركزًا، ميلك تاأثريًا اأكرب ممن هو 

من  تن�صاأ  ال�صلطة  هذه  وممار�صة  منه،  اأق��وى 

يجب  مبا  مروؤو�صيه  خماطبة  يف  الرئي�ص  حق 

عمله )اأي حتديد الوظيفة(، ويف اأي وقت ينّفذ 

واإىل اأي وقت ينتهي )حتديد البداية والنهاية(، 

ويف ال���واق���ع ي��ح��ت��اج ك��ل جت��م��ع ب�����رشي من 

و�صعيدًا  اآم��ن��ًا  وبقائه  عمله  �صري  دوام  اأج��ل 

لأن  الإدارة،  اإىل  حاجته  من  اأك��ر  قيادة،  اإىل 

بل  امل��دي��ر،  يلبيها  ل  ق��د  الإن�����ص��ان  طموحات 

وين�صطها  بالأعمال  ي�صري  الذي  القائد  يلبيها 

ويطورها با�صتمرار.

جعل  يف  دائ���م���ًا  ن��ف��ك��ر  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ه��ن��ا  م���ن 

ل  وتر�صيد،  وتوجيه  قيادة  غرف  موؤ�ص�صاتنا 

دوائر واإدارات، حتى تكون يف القمة، وحتظى 

باحرتام اجلميع، وت�صتطيع اأن حتقق �صيئًا يف 

احلياة الإن�صانية.

مكونات القيادة

من  ال��ت��ي  العنا�رش،  م��ن  جملة  ه��ي  وال��ق��ي��ادة 

���ص��اأن��ه��ا اأن جت��ع��ل م��ن امل��دي��ر ق��ائ��دًا ل��ه ت��اأث��ري 

التجمعات البشرية 

تحتاج دائمًا إلى 

قيادة تسير أعمالها 

وتنظم شؤونها

األنظمة والقوانين  

والعلم تمنح القائد 

اإلداري سلطاته 

والقدرة على التأثير

  ت�صيري اأعمال ال�رشكات يحتاج اإىل اإدارة ناجحة
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المعرفة تقود 

المؤسسات إلى 

النجاح وينبغي توفرها 

بالمدراء والعاملين

القيادة الملهمة 

تقوم على اإلخالص 

والقدرة على اتخاذ 

القرار الصائب

وباأية طريقة ينجز )كيفية التنفيذ(، ويعود كل 

�صيء يف هذه الإدارة اإىل املدير.

ومن  واآخ���ر،  مدير  بني  املقارنة  تاأتي  هنا  وم��ن 

ه��و ال���ذي يتمتع ب��درج��ات اأك���رب م��ن ال��ن��ج��اح، 

ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يح�رش ع���دد م��ن امل��دي��ري��ن 

ي�����رشك فيها  ب��ي��ده ول  ال�����ص��ل��ط��ات وال���ق���رارات 

الأدوار  البع�ص  ي���وزع  م��روؤو���ص��ي��ه،  م��ن  اأح����دًا 

له  م�صاورين  ويعدهم  بقراره  الآخرين  وي�رشك 

وم�صاعدين حقيقيني، ل اآلت �صماء عليها الطاعة 

ينح�رش  الأول  يف  النجاح  ف���اإن  ل��ذل��ك  وح�صب، 

و�صدة  اأهمية  وم��دى  امل��دي��ر،  �صخ�صية  ق��وة  يف 

مراقبته لالأعمال، وبالتايل فاإن الفخر يعود اإليه 

اأوًل واآخرًا يف النت�صارات، كما اأن الف�صل رهني 

اآرائه وقراراته.

عرب  �صلطاته  امل����دراء  بع�ص  ومي��ار���ص  ه���ذا 

تعيني  الأوامر-  اإعطاء  والتخطيط-  التفكري 

التنفيذ  مراقبة  الإجن��از-  وكيفية  الوظائف 

ب�صكل متوا�صل- ورمبا فر�ص عقوبات، اإذا 

مل تنفذ الأدوار ب�صكل جيد، والثواب يف حالة 

الإجناز اجليد.

فريقًا،  العاملني  من  يجعل  الآخ��ر  البع�ص  بينما 

ومن العمل ماكينة ي�صرتك يف حتريكها اجلميع، 

والكل له دور يف تفعيلها وتن�صيطها، كما يحظى 

الفخر  م��ن  ق�����ص��ط  ول���ه  ك��م��ا  ال�����ص��ل��ط��ة،  ببع�ص 

والنجاح، وطريقة ممار�صة ال�صلطة.

�سلطة اخلربة 

وهي �صلطة اخلبري، اأو العارف املحنك، وي�صميها 

البع�ص �صلطة املعرفة واحلكمة، لأنها تقوم على 

اأو  م�صت�صارًا،  ال�صلطة  �صاحب  يكون  اأن  حق 

يف  وهي  ميتلكها،  التي  املعرفة  لف�صيلة  خا�صعًا 

احلقيقة �صلطة العلم، فاملوؤكد اأن العلم وجتاربه 

يهيمن  كما  احلياة،  ميادين  على  نف�صه  يفر�ص 

ب�صلطته على عقول الب�رش واأرواحهم، فالإن�صان 

بطبعه ي�صت�صلم للعامل العارف يف جماله.

على  القائمة  الإداري���ة  النظرية  ن�صاأت  هنا  ومن 

والقوانني،  الأنظمة  اأن  واعتربت  التخ�ص�ص، 

واملعرفة هي التي متنح القائد الإداري �صلطاته 

والقدرة على التاأثري.

التي  املعايري  اأه��م  م��ن  املعرفية  ال�صلطة  وتعد 

اإىل النجاح، لذا ينبغي توفرها  تقود املوؤ�ص�صات 

وهي  والعاملني،  امل��دراء  اأي  العمل،  جناحي  يف 

املوؤ�ص�صة،  العام يف  الهيكل  ل�صري  �رشورية جدًا 

تبعًا  الأف����راد  لتقومي  ال���ص��ت��ع��داد  ت�صكل  لأن��ه��ا 

خل��ربت��ه��م وك��ف��اءت��ه��م، ����ص���واء ك���ان���وا روؤ����ص���اء 

القناعة  ع��ل��ى  ت��ق��وم  ف��اإن��ه��ا  ل��ذل��ك  م��ن��ف��ذي��ن،  اأو 

وال�صتجابة املنطقية للقرار. 

قوة ال�سخ�سية 

للمدير  القوي  التاأثري  ال�صلطة على  وتقوم هذه 

على مروؤو�صيه، وهذا ل يتم اإل اإذا متكن املدير 

ملا  اأف��راده،  قلوب  من احتالل موقعًا خا�صًا يف 

باأنها  اجلميع  ي�صلم  م��وؤه��الت  م��ن  ب��ه  يتميز 

رجحت كفته على غريه، مثل القدرة على احلكم، 

والتمتع بالروؤية ال�صائبة، والقدرة على اتخاذ 

ال���ق���رار، وم���ن امل��م��ك��ن اأن ت��ك��ون م��وؤه��الت��ه يف 

العدالة يف  النبيلة وقدرته على حتقيق  الأخالق 

حمبة  وكذلك  والنزاهة،  الإخال�ص  اأو  التعامل 

واخلا�صة،  العامة  امل�صالح  ورعاية  الأخ��ري��ن 

وال��ت��ف��اين وامل��ن��ط��ق��ي��ة يف ال��ت��ف��ك��ري وال��ت��ن��ف��ي��ذ، 

التخطيط،  على  والقدرة  اخلربة  اإىل  بالإ�صافة 

واإداري��ة  وعقلية  نف�صية  �صفات  من  ذل��ك  وغ��ري 

كبرية جتعل الآخرين ي�صتجيبون له عن قناعة 

باأنها  البع�ص  ي�صميها  قيادة  وه��ي  واختيار، 

التفاين  على  تقوم  �صيطرة  متتلك  لأنها  ملهمة 

بطاًل  بها  املت�صف  املدير  وجعل  والإخ��ال���ص، 

جماعيًا، اأو قدوة.

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت���واف���ر ه����ذا ال���ن���وع من 

املوؤ�ص�صات، خ�صو�صًا  من  العديد  يف  القيادة 

ثالث  م��ن  تعاين  اأن��ه��ا  اإل  منها،  الجتماعية 

اأزمات حقيقية، وهي:

قوي  ي��ك��ون  ال��زع��ام��ات  ه��ذه  يف  الف�صل  اأن   -1

وقا�صم لظهر املوؤ�ص�صات.

الإدارة امل�صتبدة فقط، جتعل من املدير قائدًا   -2

ملهمًا دون النظر لكفاءته اأو علمه.

يف حال النجاح فاإن هذه القيادة قد ل تتكرر   -3

اأو ت�صتمر. 

ومن هنا فكر املتخ�ص�صني يف علم الإدارة بطرح 

طريقة جديدة تنا�صب تغيريات الع�رش، وقدموا 

راأيًا اآخرًا ل�صلطة املدير حتى ي�صبح قائدًا يدير 

موؤ�ص�صته بفن ومعرفة، وتقوم الطريقة اجلديدة 

على ثالثة حماور، هي: 

- الإدارة باملعلومات: اأي جمع وحتليل ون�رش 

املعلومات الر�صمية وغري الر�صمية الواردة من 

داخل وخارج املوؤ�ص�صة، واملكتوبة وال�صفهية.

وخلق  الزعامة،  كممار�صة  بالب�رش:  الإدارة   -

العالقات الإن�صانية، و�صبكات فرق العمل.

- الإدارة بتنفيذ العمل: وتطبق من خالل تنفيذ 

الرتكيز  ب�صدة  والن�صاطات  والأع��م��ال  املهام 

املدير  ويعترب  الأداء،  يف  وال��ن��ج��اح  واملتابعة 

امل��ح��اور  ب��ني  ج��ام��ع��ًا  يت�رشف  عندما  مثاليًا 

الثالثة ال�صابقة.

امل�سادر

• ك�����ت�����اب-الدارة ال��ع��ام��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط 
الطويل  م�صطفى  اأحمد  ال�صرتاتيجي-د. 

.1998 -

العامة-  الإدارة  ومبادئ  كتاب-اأ�صول   •
عبدالعزبز �صالح بن حبتور- 2000.
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تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت، وما �سهدته من تطور 

اليومية،  التعامالت  يف  مهماً  حيزًا  تاأخذ  اأ�سبحت  كبري، 

بالن�سبة  التعامالت  كل  حم��ور  هو  الكمبيوتر  واأ�سبح 

لالأ�سخا�س، واملوؤ�س�سات، وال�سركات، وخمتلف االإدارات.

املعلومات  اأ�سبحت  احلديثة،  التقنية  و�سائل  تطور  ومع 

معر�سة للخطر اأكر من ال�سابق، وظهرت احلاجة املا�سة 

اإىل علم اأمن املعلومات.

توعية مستمرة من 

قسم أمن المعلومات 

حرصًا على حماية 

أصول الشركة

أمن املعلومات
كيف تحمي أنظمتك من المخترقين؟

التطور التقني 

المستمر جعل 

المعلومات والبيانات 

عرضة أكثر للخطر

ب�صكل خمت�رش  املعلومات  اأمن  تعريف  وميكن 

باأنه "جمموعة العمليات والإجراءات والأدوات 

لتاأمني  املنظمات  اأو  القطاعات  تتخذها  التي 

من  وو�صائطها  واأنظمتها  معلوماتها  وحماية 

و�صول غري امل�رشح لهم، �صواء كانوا من داخل 

القطاع، اأو من خارجه". 

وي�صمل اأمن املعلومات املحاور الآتية: 

كافة،  باأ�صكاله  ال�رشر  من  املعلومات  • حماية 

)كاملخرتقني(،  اأ�صخا�ص  م�صدره  اأكان  �صواء 

اأو برامج )كفريو�صات احلا�صب الآيل(، و�صواًء 

اأكان متعمدًا، اأوعن طريق اخلطاأ.

امل�رشح  غري  الو�صول  من  املعلومات  حماية   •

اأو  التغيري،  اأو  اللتقاط،  اأو  ال�رشقة،  اأو  ب��ه، 

اإعادة التوجيه، اأو �صوء ال�صتخدام.

ال�����رشك��ة على  اأو  امل��وؤ���ص�����ص��ة،  ق���درة  • ح��م��اي��ة 

ال�صتمرار، واأداء اأعمالها على اأح�صن وجه.

وال��ربام��ج  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  اأن��ظ��م��ة  • مت��ك��ني 

التطبيقية لدى املوؤ�ص�صة، اأو ال�رشكة من العمل 

ب�صكل اآمن.

عنا�سر اأمن املعلومات 

غري  �صخ�ص  اأي  اط��الع  منع  تعني  ال�رشّية:   •

خمّول له من الو�صول اإىل بيانات �صخ�ص اآخر. 

املحافظة  تعني  البيانات:  و�صالمة  التكاملّية   •

قبل  من  التغيري  اأو  التعديل،  من  البيانات  على 

مثل  لها،  بالو�صول  املخّولني  غري  الأ�صخا�ص 

لبيات  اأو بغري ق�صد  اأن ي�صل �صخ�ص بق�صد، 

اإليها، كذلك يف حال  غري م�صموح له بالو�صول 

بياناته،  اإىل احلا�صوب ويعدل  و�صول فريو�ص 

توفر  وعدم  للتكاملّية  انتهاكًا  اأي�صًا  يعد  فهذا 

احلماية الكاملة للمعلومات.

كاملة  البيانات  توفر  وتعني  البيانات:  توفر   •

معلومات  ت��ك��ون  بحيث  اإل��ي��ه��ا،  احل��اج��ة  ع��ن��د 

مما  ناق�صة،  اأو  معّدلة  غري  ودقيقة  �صحيحة 

يجعل عنا�رش النظام تعمل ب�صكل �صحيح.

وق���د اأ���ص��ب��ح��ت احل��اج��ة اإىل اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات 

�رشورة ملحة لالأ�صباب التالية:

• حماية الأ�صول املعلوماتية احلرجة للموؤ�ص�صة 

واملحافظة  تهددها،  اأخطار  اأي  من  ال�رشكة  اأو 

يف  ومتوفرة  متاحة  وبقائها  ا�صتمراريتها  على 

جميع الأوقات.

• حماية معلومات كاًل من امل�صتفيدين ومقدمي 

اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة، ل��ذل��ك لب��د م��ن توفري 

الأنظمة  وجلميع  للمعلومات  الالزمة  احلماية 

والتجهيزات التي تخزنها اأو تعاجلها اأو تنقلها 

لدى كل منهم على حد �صواء.

• كرة التهديدات املعلوماتية وتنوعها، وتعدد 

م�صادرها �صواء داخل املوؤ�ص�صة اأو ال�رشكة اأو 

خارجها.

و���رشورة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  الهجمات  انت�صار   •

املنا�صبة  الطرق  اختيار  اأجل  من  طبيعتها  فهم 

ملكافحتها.

بقلم: فاطمة اأحمد ح�صني

حملل اأمن نظم املعلومات 

دائرة تقنية املعلومات

بأقالمكم
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الهجمات االإلكرتونية

وتتمثل اأ�صهر الهجمات الإلكرتونية املعا�رشة 

يف الآتي:

اخلبيثة(  )الأك��واد  اخلبيثة  الربامج  • هجمات 

.Malicious Code Attack

ال���ربام���ج اخل��ب��ي��ث��ة ب�صكل  وت�����ص��م��ل ه��ج��م��ات 

احلا�صب  وديدان  فريو�صات  هجمات  اأ�صا�صي: 

وال��ت��ج�����ص�����ص  الخ���������رتاق،  وب����رام����ج  الآيل، 

اأ���رشار  الربامج  هذه  ت�صبب  وقد  الإل��ك��رتوين. 

اإىل فقد  كثرية ت��رتاوح ما بني جمرد الإزع��اج، 

البيانات، و�صوًل اإىل �رشقة الأموال.

.)Spam( الر�صائل غري املرغوب فيها، اأو املزعجة •

من  كثري  الإل��ك��رتوين  الربيد  �صناديق  اإىل  َي��ِرُد 

الر�صائل غري املرغوب فيها )املزعجة(. ويعتقد 

كثري من النا�ص اأن هذه الر�صائل ل ُتعد هجمات 

اإلكرتونية، لكن واقع احلال يقول اإن كثريًا منها 

يحتوي على ملفات بها برامج اأو اأكواد خبيثة.

وميكن التخل�ص من هذا النوع من الر�صائل بتفعيل 

عمليات التنقيح والفلرتة املوجودة يف خوادم الربيد 

بحذف  امل�صتخدمني  بتوعية  وكذلك  الإل��ك��رتوين، 

الثقة يف  املرغوب فيها، وعدم  الر�صائل غري  جميع 

هذا النوع من الر�صائل، وعدم فتحها.

 Social( الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  ه��ج��م��ات   •

.)Engineering Attacks

النواحي  ب��ني  الهجوم  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يخلط 

املهارات  وبني  النا�ص،  واهتمامات  الجتماعية 

الفنية يف خداع ال�صحايا وك�صب ثقتهم لالإدلء 

مب��ع��ل��وم��ات ���رشي��ة ي��ت��م ا���ص��ت��غ��الل��ه��ا ل�����رشق��ة 

املعلومات والأموال اإلكرتونيًا.

الآون��ة  يف  الهجوم  من  النوع  ه��ذا  انت�رش  وق��د 

الأخرية انت�صارًا كبريًا، لأنه ل يعتمد على ك�رش 

التي تطورت مع مرور  التقنية  اأنظمة احلماية 

ال�صحايا،  ثقة  يعتمد على ك�صب  واإمنا  الوقت، 

معلوماتهم  منهم  يطلب  م��ن  ب���اأن  واإي��ه��ام��ه��م 

ال�����رشي��ة )ك��ا���ص��م امل�����ص��ت��خ��دم، وك��ل��م��ة امل���رور، 

موثوقة  جهة  هو  الئتمان(  بطاقات  واأرق���ام 

هذه  ا�صتغالل  يتم  ذلك  وبعد  مثاًل(،  )م�رشف 

ال�صحايا،  �صخ�صيات  وان��ت��ح��ال  امل��ع��ل��وم��ات 

ومن ثم �رشقتهم اإلكرتونيًا عن طريق الدخول 

بطريقة �رشعية لأنظمة احلماية. 

اأن����واع الهجمات  ال��ع��دي��د م��ن  اأي�����ص��ًا  وه��ن��اك 

الأخرى، مثل:

 DoS - Denial of( هجوم تعطيل اخلدمة •

 .)Service

.)Spoofing Attacks( هجمات اخلداع •

 Shoulder( ال��ك��ت��ف  ت�����ص��ف��ح  ه���ج���وم   •

.)Surfing Attack

وحر�صًا على حماية اأ�صول "البرتول الوطنية"، 

من  ال��ع��دي��د  بن�رش  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  ق�صم  ق���ام 

املوا�صيع التوعوية التي تغطي اأهم الن�صائح يف 

جمال اأمن املعلومات.

ومن خالل اهتمامي بالفنون اأعددت ق�صة يوميات 

ر���ص��م  مت  ح��ي��ث   ،)Mr. Slick( ���ص��ل��ي��ك  م�����ص��رت 

النا�ص  انتباه  ل�صد  هزلية  بطريقة  ال�صخ�صيات 

اأم��ن  جم��ال  يف  واحل���ذر  احليطة  لأخ���ذ  وتوعيتهم 

املعلومات. وجت�صد الق�صة اجلانب املظلم للمخرتق 

اأو الهاكرز، وطريقة تفكريه واحتياله على النا�ص 

لك�صب املال واملعلومات بطريقة غري �رشعية.

الربيد  طريق  عن  �صهريًا  الق�صة  ن�رشت  وق��د 

الإلكرتوين و�صا�صات العر�ص جلميع املوظفني 

يف ال�رشكة، وكذلك ال�رشكات النفطية الأخرى.

اإ����ص���دار ك��ت��اب ي�����ص��م��ل جميع  وب��ع��د ذل���ك مت 

التي   ،)Mr. Slick( �صليك  مل�صرت  اليوميات 

�صيتم طرحها وتوزيعها كخدمة اجتماعية على 

الوعي  لي�صمل  الأخ��رى،  وال�رشكات  املدار�ص 

نطاقًا اأكرب من ال�صابق.

  �صور عن يوميات "م�صرت �صليك" ن�رشت بالربيد الإلكرتوين و�صا�صات عر�ص ال�رشكة
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بنجامين فرانكلين 

ابتكر في القرن السابع 

عشر مفهوم الكهرباء 

الموجبة والسالبة

"بريل  با�صم حمطة  تعرف  كهربائية جتارية، 

�صرتيت"، وا�صتخدم يف حمّطته دينامو م�صغل 

َح���ْرق  ب��وا���ص��ط��ة  يعمل  "اجلامبو"،  ال��ط��اق��ة 

 100 البداية  يف  الدينامو  هذا  واأنتج  الَفْحم، 

منزًل،   25 تغذي  التي  الطاقة  من  واط  كيلو 

ميل،   15 اإىل  طولها  ي�صل  كابالت  بوا�صطة 

ما  ليخدَم  بعد  فيما  الدينامو  تطوير  مّت  وق��د 

لإن��ارة  تكفي  بكهرباء  عميل   400 من  ُيقارب 

التّيار  بوا�صطة  كهربائي  م�صباح  اآلف   10

.)DC( املُبا�رش

بداأ ا�صتخدام اخرتاع الكهرباء فعليًا يف القرن 

العامِل الأمريكي  التا�صع ع�رش، عندما اخرتَع 

اإدي�صون امل�صباح الكهربائي، والذي  توما�ص 

الكهربائية  الخرتاعات  اأعظم  من  واحدًا  يعد 

اأول حمطة  اإدي�����ص��ون  ط��ور  فقد  ال��ت��اري��خ،  يف 

تقدم  ي�سهد  اأنه مل  اإال  الِقدم،  للدرا�سة منذ  الكهربائية علم كبري خ�سع  الظواهر 

يتمكن  ومل  قليلة،  العملية  التطبيقات  ظلت  حيث  ع�سر،  ال�سابع  القرن  بعد  اإال 

املهند�سون من تطبيق علم الكهرباء يف احلقل ال�سناعي واال�ستخدامات ال�سكنية 

حتى اأواخر القرن التا�سع ع�سر.

يف  جذرية  تغيريات  اإحداث  اإىل  الكهرباء  تكنولوجيا  يف  ال�سريع  التقدم  اأدى  وقد 

واملذهلة  املتعددة  اال�ستعماالت  اأن  كما  اأي�ساً.  املجتمع  ويف  ال�سناعي،  املجال 

كبري  عدد  يف  ا�ستخدامها  اإمكانية  اأظهرت  الطاقة  م�سادر  من  كم�سدر  للكهرباء 

فاأ�سا�س  واالت�ساالت،  واالإ�ساءة،  والتدفئة،  املوا�سالت،  مثل:  التطبيقات،  من 

املجتمع ال�سناعي احلديث يعتمد على ا�ستخدام الطاقة الكهربائية.

الكهرباء
أحدثت الثورة الصناعية

علوم 
وتكنولوجيا
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الكهربائي،  للم�صباح  اإدي�صون  اكت�صاف  واأدى 

اجل��ودة،  وعالية  التكلفة،  منخف�صة  والإ���ص��اءة 

الكهرباء،  �صناعة  يف  الأ�صا�ص  حجر  و�صع  اإىل 

حيث  اأخ���رى،  كهرباء  توليد  حم��ّط��ات  وت�صييد 

التيار  تي�صال  نيكول  الكرواتي  العامل  ا�صتخدَم 

م�صافة  ع��رب  الكهرباء  لَنْقل   ،)AC( امل��ت��ن��اوب 

طويلة، واأدى هذا الكت�صاف اإىل خف�ص مبيعات 

اإدي�صون، والتوجه اإىل ا�صتخدام التيار املتناوب، 

الكهربائي  التيار  هو  املتناوب  التيار  واأ�صبح 

ال�صائع يف جميع اأنحاء العامل يف ذلك الوقت.

اأول مولد توربيني

وبعد اكت�صاف تي�صال للتيار املتناوب، وا�صتخدامه 

�صيكاغو  يف  العاملي"  "كولومبيا  معر�ص  اإنارة  يف 

نظام  وي�صتينغهاو�ص  ج��ورج  طبق   ،1885 عام 

التيار املتناوب ب�صكل جتاري يف �رشكته، كما مت 

اإن�صاء حمطة الطاقة الكهربائية املائية )�صاّللت 

نياجارا( عام 1883، والتي مت من خاللها توليد 

كهرباء منخف�صة التكلفة، وذات فاعلية اأكرب، اإذ 

التي  احلديدية  ال�صكك  اإلغاء  يف  املحطة  �صاهمت 

يتم  ك��ان  التي  الأ�صا�صية  التحتية  البنية  ت�صكل 

الفحم من خاللها، بعد ذلك، �صَمم  نقل وتوزيع 

املهند�ص ال�صويدّي جو�صتاف دي لفال يف اأواخر 

ي�صتخل�ص  بخاريًا  حمركًا  ع�رش،  التا�صع  القرن 

وحوله  امل�صغوط،  البخار  من  احلرارية  الطاقة 

طلق على هذا الكت�صاف ا�صم 
َ
اإىل حركة دوارة، واأ

"املحرك التوربيني".

وبرغم اأن هذا املحرك التوربيني مل يحظ بنجاح 

يف  كبري  ب�صكل  �صاهم  اأن��ه  اإل  ملحوظ،  جت��اري 

دفع عجلة التكنولوجيا نحو الأمام، حيث ابتكر 

املهند�ص الربيطاين ت�صارلز بار�صونز اأول مولد 

توربيني عام 1884، وكان يولد 7.5 كيلو واط، 

اخ��رتاع��ه،  وط��ور  منخف�صة،  حتويل  وب��ق��درة 

كما  ُمكثف،  توربني  اأول  اخ��رتاع  من  ليتمَكن 

الكهرباء  لتوليد  اأول حمطة   ،1900 عام  اأن�صاأ 

بقوة 1 ميجا واط، وا�صتمرت التوربينات التي 

تعمل بالبخار يف توليد معظم الكهرباء التي يتم 

اإنتاجها بجميع اأنحاء العامَل.

اكت�ساف الكهرباء

يف  م��ّرة  لأول  الكهرباء  وج��ود  الإن�صان  اكت�صف 

القرن ال�صاد�ص قبل امليالد، وكان ذلك يف ح�صارة 

اأن مادة الكهرمان تولد  الإغريق، حيث لحظوا 

احتكاكها  ع��ن��د  اخلفيفة  ل��الأج�����ص��ام  ج���ذب  ق���وة 

ب��ال�����ص��وف، وب��ق��ي��ت ه����ذه ال���ظ���اه���رة م��و���ص��ع 

جاء  اأن  اإىل  والعلماء،  الباحثني  قبل  من  اهتمام 

هذه  ل��درا���ص��ة  "طالي�ص"  الإغ��ري��ق��ي  الفيل�صوف 

فاأطلق  لها،  وا�صحة  تف�صريات  وتقدمي  الظاهرة 

على مادة الكهرمان ا�صم "الراتنيجي" التي تعني 

الدكتور  و�صح   ،1600 عام  وبحلول  الكهرباء، 

الكهربائي،  اجلذب  بني  الفرق  جيلربت"  "وليام 

واجلذب املغناطي�صي.

الأمريكي  العامل  ابتكر  ع�رش  ال�صابع  القرن  ويف 

املوجبة،  الكهرباء  مفهوم  فرانكلني  بنجامني 

الأج�صام  تاأثري  على  بناًء  ال�صالبة،  والكهرباء 

وبذلك  النبذ،  اأو  اجلذب  يف  بالكهرباء  امل�صحونة 

اإىل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����ص��ح��ن��ات  تق�صيم  ا���ص��ت��ط��اع 

وا�صتنتج  �صالبة،  و�صحنات  موجبة،  �صحنات 

ال���ذرة؛  تركيب  يف  ت��دخ��ل  ل  ال�صحنات  ه��ذه  اأن 

الكهرباء  وذرات  الكهرباء،  ذرات  م�صدر  لأن 

النقي�صة، هي الكتلة اخلفية للكون، والتي تتكون 

للمادة  الذرية  اأ�صا�صي من ذرات اخليوط  ب�صكل 

اخلفية )املوجبة(، وذرات اخليوط الذرية للمادة 

النقي�صة )ال�صالبة(.

االهتمام بمحاوالت 

توليد الطاقة 

الكهربائية ازداد 

بقوة مع مطلع القرن 

الثامن عشر

اكتشاف المصباح 

الكهربائي واإلضاءة 

منخفضة التكلفة 

وضع حجر األساس 

في صناعة الكهرباء

  ال�صناعات على اختالف اأ�صكالها تعتمد اعتمادًا اأ�صا�صيًا على الطاقة الكهربائية
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إديسون طور أول محطة 

كهربائية استخدم 

فيها دينامو مشغل 

الطاقة "الجامبو" 

الهتمام  ازداد  ع�رش  الثامن  القرن  وبحلول 

وحتقق  الكهربائية،  الطاقة  توليد  مبحاولت 

ذل���ك ب���اخ���رتاع ج��ه��از امل��ول��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي اأو 

الفرن�صي  ال��ع��امِل  ابتكره  وال���ذي  "الدينامو"، 

على  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  اجل��ه��از  ويعمل  غ���رام، 

حتويل القوة امليكانيكية اإىل طاقة كهربائية.

طريقة توليد 

يقوم مبداأ توليد الكهرباء على جهاز يعمل على 

كهربائية،  طاقة  اإىل  امليكانيكية  الطاقة  حتويل 

وتعتمد هذه العملية على العالقة بني املغناطي�صية 

م��ادة  اأي  اأو  �صلك،  ينتقل  فعندما  وال��ك��ه��رب��اء، 

للكهرباء عرب جمال مغناطي�صي، يحدث  مو�صلة 

تيار كهربائي يف ال�صلك، ولهذا حتتوي املولدات 

الكبرية على مو�صل ثابت.

عمود  بنهايته  مت�صل  مغناطي�ص  و���ص��ع  وي��ت��م 

دوراين داخل حلقة مو�صلة ثابتة يتم لفها ب�صلك 

فاإنه  املغناطي�ص،  ي��دور  عندما  وبالتايل  طويل، 

ينتج تيار كهربائي �صغري يف كل ق�صم من اأق�صام 

الأ���ص��الك خ��الل م��روره، وم��ن ثم ت�صاف جميع 

هذه التيارات ال�صغرية لالأق�صام الفردية لت�صبح 

الذي  التيار  هو  وه��ذا  احلجم،  كبري  واح��د  تيار 

ي�صتخدم للطاقة الكهربائية.

تعريف الكهرباء 

وجود  عن  نا�صئة  ظاهرة  باأنها  الكهرباء  ُت��ع��ّرف 

�صحنات كهربائية، حيث تعتمد الوحدة الأ�صا�صية 

امل�سدر 

 – الكهربائية  ال�صحنات  خ�صائ�ص  ك��ت��اب   •
والتوزيع      والن�رش  للطباعة  اإي��رتاك  الن�رش  دار 

.2005
• كتاب لعبة الطاقة الكربى للكاتب "كارل تلينى" 

-1992  مرتجم.

لل�صحنة الكهربائية على الربوتون، اأو الإلكرتون، 

ومتثل �صحنة الربوتون ال�صحنة املوجبة، اأما �صحنة 

تبني  وقد  ال�صالبة،  ال�صحنة  متثل  فهي  الإلكرتون 

اأن معظم اجل�صيمات الأولية للمادة متتلك �صحنة، 

�صواء كانت �صحنة موجبة، اأو �صالبة، حيث تتنافر 

ال�صحنات املت�صابهة، وتتجاذب ال�صحنات املختلفة، 

ال�صحنات  ب��ني  الكهربائية  ال��ت��ج��اذب  ق��وة  وت��ع��د 

اجل�صيمات،  ب��ني  اجل��اذب��ي��ة  ق��وة  م��ن  بكثري  اأك���رب 

والربوتونات،  الإلكرتونات  اأع��داد  ت�صاوي  وعند 

اأع��داد  زادت  واإذا   ، كهربيًّ حمايدة  ال��ذرة  تكون 

الإل��ك��رتون��ات عن ال��ربوت��ون��ات، ف��اإن ال��ذرة حينها 

متثل اأيونًا �صالبًا، اأما اإذا قل عدد الإلكرتونات عن 

عدد الربوتونات، فاإن الذرة تكون اأيونًا ُموجبًا.

بتدفق  ال�صماح  على  مقدرتها  يف  امل��واد  وتختلف 

التي  امل��واد  ت�صمى  حيث  الكهربائية،  ال�صحنة 

خاللها  من  الكهربائية  ال�صحنة  مب��رور  ت�صمح 

التي  امل��واد  وت�صمى  املو�صلة،  باملواد  ب�صهولة 

الكهربائية من خاللها  ال�صحنة  ل ت�صمح مبرور 

باملواد العازلة.

الكميات  ل��ق��ي��ا���ص  م�صتخدمة  وح����دات  وه��ن��اك 

الأمبري  وح��دة  هي  �صيوعًا  اأكرها  الكهربائية، 

الكهربائي  التيار  �صدة  لقيا�ص   ،)ampere(

 ،)coulomb( ال��ك��ول��وم��ب  ووح����دة  احل����ايل، 

الفولت  ووح��دة  ال�صحنة،  انتقال  �رشعة  لقيا�ص 

الكهربائية  القوة  اأو  اجلهد،  لقيا�ص   ،)volt(

الدافعة، ووحدة الأوم )ohm( لقيا�ص املقاومة. 

اأهمية الكهرباء

البحث  على  الكهرباء  اخرتاع  قبل  النا�ص  اعتاد 

اأحيانًا  فكانوا  اأ�صكالها،  باختالف  الطاقة  عن 

على  للح�صول  الفحم  اأو  الأخ�����ص��اب،  ي�صعلون 

الدفء، وطهي الطعام، اإل اأن الأمور تغريت بعد 

�صناعة  املمكن  من  واأ�صبح  الكهرباء،  اكت�صاف 

الطاقة يف مكان واحد، ثم نقلها مل�صافات طويلة، 

�صنع  ب�صاأن  للقلق  م�صطرين  النا�ص  يعد  ومل 

الطاقة للتدفئة، اأو الطهي، كما اأ�صبح من املمكن 

البنزين،  يف  الطاقة  با�صتخدام  ال�صيارة  ت�صغيل 

و�صحن الهاتف املحمول.

  الأبراج ت�صتخدم لنقل الكهرباء مل�صافات طويلة
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ج�سم  اإليها  يحتاج  التي  الفيتامينات  اأه��م  من  )د(،  فيتامني 

االإن�سان، للقيام بالعديد من العمليات احليوية املهمة، كما اأنه 

ي�ساعد  اأنه  العظام، واحلفاظ على �سحتها، حيث  لتكوين  هام 

على اإدخال الكال�سيوم يف العظام ب�سكل �سليم.

بت�سنيعه  يقوم  اجل�سم  الأن  ال�سم�س،  بفيتامني  اأي�ساً  وي�سمى 

االأهم  الو�سيط  تعترب  والتي  ال�سم�س،  الأ�سعة  التعر�س  عند 

لت�سنيعه باجل�سم.

فيتامين )د(
أضرار النقص وأعراض الزيادة

يعزز امتصاص 

الكالسيوم في الجسم 

ويقي من مرضي الكساح 

وهشاشة العظام

اإعداد/ د. اأ�رشف اإبراهيم عبدالواحد

الق�صم الطبي 

دائرة ال�صحة وال�صالمة والبيئة

صحة
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  كب�صولت فيتامني )د( ت�صتخدم يف حالت نق�صه باجل�صم

يف  الذائبة  الفيتامينات  اأح��د  )د(  فيتامني  يعد 

حتويله  يتم  اجل�صم  ميت�صه  وعندما  الدهون، 

ل�صكلني خمتلفني لال�صتفادة به من خالل الكبد 

والكلى، وينق�صم اإىل نوعني رئي�صيني، هما:

فيتامني )د( 2 )ارجوكال�صيفريول(، ويتم   -

احل�صول عليه من امل�صادر النباتية.

3 )كوليكال�صيفريول(، ويتم  فيتامني )د(   -

احل�صول عليه من امل�صادر احليوانية.

فوائده

ومتنوعة،  كثرية  فوائد  له  )د(،  فيتامني 

ومن اأهمها االآتي:

- تعزيز امت�صا�ص الكال�صيوم يف اجل�صم، مما 

يحافظ على م�صتويات الكال�صيوم والفو�صفات، 

وذل����ك ي����وؤدي اإىل ت��ك��وي��ن ال��ع��ظ��ام واحل��ف��اظ 

الك�صاح،  مر�صي  م��ن  وال��وق��اي��ة  قوتها،  على 

وه�صا�صة العظام.

- تقليل اللتهاب، وتقوية جهاز املناعة وت�صهيل 

عمله باجل�صم. 

م�سادره

ي��ع��ت��رب ال��ت��ع��ر���ص لأ���ص��ع��ة ال�����ص��م�����ص امل�����ص��در 

الرئي�صي للح�صول على فيتامني )د(، واأف�صل 

الثامنة والن�صف،  ال�صاعة  ما بني  لذلك  توقيت 

وال��ع��ا���رشة وال��ن�����ص��ف ���ص��ب��اح��ًا خ���الل ف�صل 

ال�صيف، وال�صاعة العا�رشة �صباحًا اإىل الثانية 

20 % من  ظهرًا خالل ال�صتاء، ويتم تعري�ص 

)ولي�ص  مبا�رش  ب�صكل  ال�صم�ص  لأ�صعة  اجل�صم 

دقيقة،   15 اإىل   10 م��ن  ال��زج��اج(  خ��الل  م��ن 

مرتان اإىل ثالث مرات اأ�صبوعيًا، يف حني يحتاج 

ذوي الب�رشة الداكنة اإىل فرتات اأطول.

ميكن  لل�صم�ص،  ال��ت��ع��ر���ص  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 

احل�صول على الفيتامني عرب اأنواع من الغذاء 

كبد  زي��وت  ت�صمل:  والتي  غذائية(،  )م�صادر 

والزبدة  والتونة،  ال�صلمون،  و�صمك  ال�صمك، 

كما  وال��ك��ب��دة،  البي�ص،  و�صفار  والق�صطة، 

الغذائّية،  مكمالته  من  عليه  احل�صول  ميكن 

الع�صائر، وحبوب  والأغذية املدعمة به، مثل: 

الإفطار، واحلليب.

ويعترب حليب الأم، واحلليب البقرّي غري املدعم 

م�صدرين �صعيفني للفيتامني، لذلك يجب اإعطاء 

الغذائية  فيتامني )د(  الر�صيع مكّمالت  الطفل 

حتت اإ�رشاف الطبيب. 

لنق�ص  الأخ�������رى  الأ����ص���ب���اب  ب��ع�����ص  وه���ن���اك 

الفيتامني، ومنها الإ�صابة بالأمرا�ص التي تقّلل 

من ه�صم وامت�صا�ص الدهون.

تزيد  ال�صمنة  اأن  الدرا�صات  بع�ص  وجدت  وقد 

وكذلك  )د(،  فيتامني  بنق�ص  الإ�صابة  فر�ص 

التقدم يف العمر.

اأمرا�س.. واأعرا�س

يوؤدي نق�ص الفيتامني اإىل العديد من الأمرا�ص، 

واأهمها: مر�ص الك�صاح عند الأطفال، وه�صا�صة 

العظام عند الكبار، واملعاناة من اآلم العظام.

وق��د وج���دت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ص��ات احلديثة 

ارتباط نق�ص الفيتامني بالأعرا�ص التالية:

- الكتئاب. 

- ارت��ف��اع خ��ط��ر ال��وف��اة م��ن اأم���را����ص القلب 

والأوعية الدموّية. 

- تكرار الإ�صابة بالعدوى، اأو الأمرا�ص.

- التعب والإرهاق. 

اإنقا�صه،  على  القدرة  وع��دم  ال��وزن،  زي��ادة   -

رغم اتباع احلميات الغذائية.

- ت�صاقط ال�صعر.

- ارتفاع فر�ص الإ�صابة بال�رشطان.

اختبار  بعمل  القيام  ال�صخ�ص  على  ثم  وم��ن 

ل��ن�����ص��ب��ة ال��ف��ي��ت��ام��ني ع��ن��د ال�����ص��ع��ور ب����اأي من 

الأعرا�ص الآتية:

اإلفراط في تناوله 

يتسبب بزيادة نسبة 

الكالسيوم بالدم 

وأضرار للجسم
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- �صعوبة التفكري بو�صوح.

- اآلم العظام، وك�صور العظام املتكررة.

- �صعف الع�صالت.

- التعب غري املربر.

املعدل الطبيعي

امل�صتوى الطبيعي للفيتامني يف ج�صم الإن�صان، يجب 

30 نان ومول/ لرت، والأف�صل  اأن يكون اأكر من 

للج�صم اأن يكون اأكر 75 نان ومول/ لرت.

يف حالة الإ�صابة بنق�ص م�صتوى الفيتامني يو�صي 

 )50,000( قدرها  بجرعة عالجية  عادة  الأطباء 

اأ�صبوعيًا ملدة �صهرين،  وحدة عاملية، مرة واحده 

اأو جرعة يومية قدرها )5000( وحدة، ثم قيا�ص 

اإثنني،  اأو  �صهر  بعد  اجل�صم  يف  الفيتامني  ن�صبة 

حلني الو�صول للم�صتويات املطلوبة. واإذا اأظهرت 

التحليالت عدم الو�صول اإىل الن�صبة املقبولة، يتم 

اأخذ 50 األف وحدة مرتني بالأ�صبوع.

حقنة  اإع��ط��اء  يتم  ال�صديد،  النق�ص  ح��ال��ة  ويف 

للمري�ص حتتوي على 600 األف وحدة مرة كل 

الفح�ص،  واإع��ادة  ثالثة،  اأو  �صهرين  ملدة  �صهر 

وحتديد اإذا ما كانت النتيجة قد حت�صنت اأم ل.

ومي��ك��ن اأخ����ذ األ����ف وح����دة ي��وم��ي��ًا، ك��ن��وع من 

احل��د  اإىل  الن�صبة  حت�صنت  م��ا  اإذا  ال��وق��اي��ة، 

لذا  اأخ��رى،  مرة  النزول  ع��اودت  ثم  الطبيعي، 

مع  الوقائي،  العالج  اأخ��ذ  ثم  اإ�صالحها  يجب 

التعر�ص  مثل  احلياة،  منط  تغيري  على  التاأكيد 

الأغذية  وتناول  دورية،  ب�صفة  ال�صم�ص  لأ�صعة 

املدعمة بالفيتامني.

توفر  ع���دم  ح��ال��ة  يف  احل��ق��ن  الأط���ب���اء  ويف�صل 

من  ي��ع��اين  ال�صخ�ص  ك��ان  اإذا  اأو  الأق���را����ص، 

م�صكلة اللتزام بالعالج الأ�صبوعي، مع الأخذ يف 

العتبار عدم وجود تاأثري على الكلى، ومراعاة 

عدم الت�صبب يف زيادة مفرطة مل�صتوى الفيتامني 

باجل�صم، مبا يوؤدي اإىل الت�صمم، لذا يجب التقيد 

للعالج  ال�صليمة  واجلرعات  املتكرر،  بالقيا�ص 

التي متنع هذه امل�صاكل.

اإفراط.. واأ�سرار

يف  الإف��راط  اأي�صًا  ف��اإن  فوائده،  للفيتامني  اأن  كما 

فعند  للج�صم،  ع��دي��دة  اأ����رشار  يف  يت�صبب  تناوله 

زيادته عن املعدلت امل�صموح بها، اأو تناول جرعة 

اأعلى من التي اأو�صى بها الطبيب، فاإن هذا يوؤدي 

اإىل  ي��وؤدي  مبا  ال��دم،  يف  الكال�صيوم  ن�صبة  ل��زي��ادة 

امل�صكالت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  تت�صبب  مر�صية  ح��ال��ة 

اأ���رشار  وح��دوث  العظام،  �صعف  منها،  ال�صحية 

�صحية للكلى والقلب.

ول يزال العلماء يعكفون على عمل درا�صات عديدة 

فوائد  لح��ق��ًا  لنا  ُتظهر  ق��د  ال��ت��ي  الفيتامني،  ع��ن 

وا�صتخدامات اأخرى جديدة وهامة له.

  ال�صم�ص امل�صدر الرئي�صي لفيتامني )د(

السمنة تزيد فرص 

اإلصابة بنقص 

الفيتامين وكذلك 

التقدم بالعمر

كب�سوالت 50,000

كب�صولت  ب��ا���ص��ت��خ��دام  الأط���ب���اء  ين�صح 

دول��ي��ة  وح����دة   50,000 )د(  ف��ي��ت��ام��ني 

من  يعانون  ال��ذي��ن  البالغني  لالأ�صخا�ص 

نق�ص �صديد من هذا الفيتامني يف اجل�صم.

اأهمية  املعرفة والدرا�صات عن  زيادة  ومع 

الفيتامني، فاإن هذه الكب�صولت اأ�صبح لها 

ا�صتخدامات عديدة، من اأهمها:

- ت�صاعد يف عالج اأمرا�ص القلب وال�رشايني. 

يلجاأ  ال��وزن، حيث  اإنقا�ص  يف  ت�صتخدم   -

و�صفها  اإىل  ال��ت��غ��ذي��ة  اأط��ب��اء  م��ن  ال��ع��دي��د 

بجانب الأنظمة الغذائية ال�صحية اخلا�صة 

باإنقا�ص الوزن.

- ت�صتخدم يف تقوية اجلهاز املناعي وتدعيمه.

- تفيد يف عالج نق�ص الكال�صيوم يف اجل�صم.

النف�صي  ال��ع��الج  اأط��ب��اء  بع�ص  ي�صف   -

من  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  للمر�صى  الفيتامني 

الكتئاب ال�صديد. 

اإىل  ال��ك��ب�����ص��ولت  ه���ذه  الأط���ب���اء  ي�صف   -

ال�صيدات يف فرتة احلمل.
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ال��الزم  الفني  الدعم  وتوفري  الغاز،  ت�سنيع 

دعم  اإىل  باالإ�سافة  بامل�سفاة،  العمليات  لدائرة 

االإدارة يف حت�سني نظم العمل و�سمان حتقيق 

االأهداف املرجوة.

• من وراء اختيارك للعمل يف القطاع النفطي؟
العمل يف القطاع النفطي كان رغبتي االأ�سا�سية 

منذ االلتحاق بجامعة الكويت، فطبيعة العمل 

ال�سخ�سية،  ميويل  مع  تتنا�سب  القطاع  هذا  يف 

تخ�س�س  اخ���رتت  ال��رغ��ب��ة  ه���ذه  ولتحقيق 

الهند�سة الكيميائية.

• اإىل اأي مدى مل�صت اختالف بني طبيعة احلياة 

العملية والدرا�صة النظرية؟

االنطباع االأول عن مدى االختالف بني طبيعة 

لنا  قدمه  العملي،  والواقع  النظرية  الدرا�سة 

عند   1993 ع��ام  يف  بوحمرة  وليد  الدكتور 

والبرتول  الهند�سة  لكلية  وزمالئي  ان�سمامي 

اأنت؟ وما هو تخ�ص�صك  • بطاقة تعارف.. من 

العلمي، واجلامعة التي تخرجت منها؟

�سالح نا�سر اجلطيلي 

ونور،  �سوق،  وولد،  بنات  لثالث  واأب  متزوج 

وجنى، وعبداهلل.

الهند�سة  كلية  ال��ك��وي��ت،  جامعة  يف  در���س��ت 

والبرتول، تخ�س�س هند�سة كيميائية.

• ما هي طبيعة العمل الذي توؤديه؟
الت�سنيع  هند�سة  فريق  رئي�س  حالياً  اأعمل 

ميناء  مب�����س��ف��اة  ال��غ��از  ع��م��ل��ي��ات  ب���دائ���رة 

امل�سفاة،  لفريق  االن�سمام  وقبل  االأحمدي، 

هند�سة  لفريق  كرئي�س  عدة  ل�سنوات  عملت 

م�سروع  فريق  �سمن  امل�ساريع،  ت�سنيع 

الوقود البيئي.

وتتمثل طبيعة عملي احلالية يف القيام بتوفري 

هند�سة  لفريق  والفنية  االإداري���ة  امل�ساعدة 

يف بداية مرحلة الدرا�سة اجلامعية، وقتها قال 

 %5 من  يقارب  ما  �ست�سكل  الدرا�سة  "اإن  لنا: 

واإن  امليداين،  العمل  جمال  يف  اخلربة  من  فقط 

للعمل  الفعلية  واملمار�سة  العملية  اخل��ربة 

وحتديد  ر�سم  يف  االأ�سا�سي  املحدد  �ستكون 

م�ستقبل كل فرد". وقد مل�ست حقيقة هذه املقولة 

ودقتها مع املمار�سة الفعلية ملهام العمل.

تقابلها يف جمال  التي  التحديات  اأه��م  هي  ما   •

العمل.. وكيف تتغلب عليها؟

اأي عمل ال يخلو من التحديات، وخالل �سنوات 

عملي التي تقارب ال� 20 عاماً، واجهت العديد 

من التحديات، وكان ال�سبيل االأف�سل يف التغلب 

بروح  والعمل  اجلماعي،  العمل  هو  عليها، 

الفريق الواحد.

هي  ال��ي��وم،  اأواجهها  التي  التحديات  واأك��رب 

كيفية امل�ساهمة الفعالة يف تاأهيل اجليل القادم 

وجوه

لح  صا
لجطيلي ا

اأح��د  ال��زاوي��ة  ه��ذه  يف  ن�ست�سيف 

عليه  للتعرف  ال�سركة،  اأ�سرة  اأفراد 

ع��ن ق���رب، واحل��دي��ث ح��ول بع�س 

يف  وال�سخ�سية  املهنية  اجل��وان��ب 

جتربته.
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• ما هي روؤيتك يف تطوير الذات؟  
هديف  وحالياً  احلياة،  �سمة  والتطوير  التغيري 

االأ�سا�سي هو تطوير املهارات الالزمة للم�ساهمة 

يف اإعداد اجليل الذي �سيكون م�سوؤواًل عن قيادة 

اأعمال ال�سركة يف امل�ستقبل، وحتقيق طموحات 

القطاع النفطي.

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

امل�صتقبل؟

الراهن،  الوقت  يف  ال�سخ�سية  طموحاتي  اأهم 

اأن اأكون اأحد العنا�سر الفعالة الإحداث التغيري 

للقطاع  م�سرق  م�ستقبل  ل�سمان  امل��ط��ل��وب 

حتقيق  يف  الكويت  ا�ستمرار  و�سمان  النفطي، 

اجليل  تاأهيل  طريق  عن  عظيمة،  اإجن���ازات 

خارطة  ر�سم  يف  الفعالة  وامل�ساهمة  ال��ق��ادم 

الطريق املطلوبة ملواجهة التحديات امل�ستقبلية 

حملياً واإقليمياً وعاملياً.

• ما هي اأولوياتك يف احلياة؟
االأول��ي��ات  م��رات��ب  اأع��ل��ى  العائلة  حتتل 

الطموح  روح  بث  على  اأحر�س  حيث  لدي، 

اأهميته  يدركوا  حتى  وابني،  بناتي  ل��دى 

امل�ستويات  كافة  على  ال���ذات  حتقيق  يف 

واأعمل  واملهنية.  والعلمية  ال�سخ�سية 

الالزمة  االأدوات  جميع  توفري  على  جاهدًا 

حتقيق  من  ميكنهم  مبا  مهاراتهم  لتطوير 

تطلعاتهم امل�ستقبلية.

دفة  لقيادة  واملهند�سات  املهند�سني  �سباب  من 

الالزم  الدعم  واإعطائهم  امل�ستقبل،  يف  العمل 

واملهارات املطلوبة ملواجهة حتديات امل�ستقبل، 

يف ظل التغريات املت�سارعة التي حتيط بالقطاع 

امل�ساريع  طبيعة  يف  الكبري  والتطور  النفطي، 

ال�سخمة التي تنفذها ال�سركة.

• هل �صعرت اأن عملك يتنا�صب مع ميولك؟

�سركة  ويف  ع��م��وم��اً،  النفطي  بالقطاع  العمل 

اأعطاين  خا�سة،  الكويتية  الوطنية  ال��ب��رتول 

اأمامي  وفتح  مهاراتي،  لتطوير  ذهبية  فر�سة 

اأفاق جديدة للم�ستقبل.

• ما هي اأهم الإجنازات التي قمت بتحقيقها يف 

جمال العمل؟

خالل �سنوات العمل، �ساهمت ب�سورة فعالة يف 

بال�سركة،  الكربى  امل�ساريع  من  العديد  اإجناز 

وم�ساريع  البيئي،  الوقود  م�سروع  اأهمها  ومن 

يف  االإجن��ازات  اأهم  من  اأعتربها  والتي  الغاز، 

م�سريتي املهنية.

• م����ا ه����ي ه����واي����ات����ك.. وه�����ل حت���ر����ص ع��ل��ى 

ممار�صتها؟ 

�سيد  برحالت  القيام  حول  تتمحور  هواياتي 

االأ�سماك مع االأ�سدقاء، وعلى جانب اآخر اأهتم 

ا�ستهالك  تر�سيد  على  بالعمل  خا�ساً  اهتماماً 

حيث  واملاء،  الكهرباء،  مثل:  املتاحة،  املوارد 

ت�سغل ذهني هذه الق�سية بال�سكل الذي �ساعدين 

التي  املنزلية  االأعمال  بع�س  بتطوير  القيام  يف 

واأنظمة  الكهرباء،  اأنظمة  حتويل  يف  �ساهمت 

ت�ساعد على حت�سني  اأنظمة ذكية،  اإىل  التكييف 

كفاءة عمل هذه االأجهزة وتقليل قيمة ا�ستهالك 

الطاقة اخلا�سة بها.

• ما الذي حققته يف جمال ممار�صة الهواية؟
يف جمال تر�سيد ا�ستهالك املوارد املتاحة، جنحت 

يف  التحكم  اأنظمة  من   %  80 حتويل  يف  موؤخرًا 

واأي�ساً  ذكية،  �سبه  اأنظمة  اإىل  باملنزل  االإ�ساءة 

حتكم  نظام  اإىل  بالتكييف  التحكم  نظام  حتويل 

باملنزل،  االأ���س��خ��ا���س  وج���ود  ي�ست�سعر  ذك��ي 

وبالتايل ي�سبط درجة احلرارة ح�سب االحتياج، 

وهذه االأنظمة متوفرة باالأ�سواق العاملية.

المساهمة بتأهيل 

الجيل القادم على 

رأس طموحاتي في 

الفترة المقبلة

العمل الجماعي هو 

السبيل األفضل 

لمواجهة تحديات 

العمل 

  �صيد الأ�صماك من الهوايات املف�صلة لدى اجلطيلي
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هل تعلم ؟ 
اأن عدد الخاليا الع�سبّية في دماغ الإن�سان 	 

يبلغ 86 مليار خلّية.

اأن الح�سارة ال�سومرّية، هي اأول من 	 
اخترعت الكتابة في القرن الرابع.

اأن اأول �سيدة تقفز من منطاد هوائّي في 	 
عام 1799م كانت جين غارنيرين.

معلومات عامة
اأ�سبحت ريا�سة المالكمة من الألعاب الريا�سّية 	 

القانونّية عام 1901 فقط.

ي�ستطيع الإن�سان العي�ش دون طعام حتى ثمانية اأ�سابيع، 	 
بينما ل يمكنه العي�ش اأكثر من اأربعة اأيام دون ماء.

�سبكة الإنترنت التابعة لدولة كوريا ال�سمالية تحتوي 	 
على 28 موقعًا اإلكترونيًا فقط.

من الكويت
برج الحمراء: هو برج تجاري يبلغ ارتفاعه 414 	 

مترًا، وهو اأطول ناطحة �سحاب في الكويت، وي�سنف 
في المرتبة 23 على م�ستوى العالم، ح�سب اأخر 

اإح�سائية تمت عام 2016.

حديقة ال�سهيد: هي اأكبر حديقة ح�سرية في 	 
الكويت، تقدر م�ساحتها الإجمالية بـ 220 األف متر 

مربع، وت�سم ن�سب الد�ستور، و�ساحة ال�سالم، ومتحف 
ال�سهيد الذي ي�سف اأهم معارك الكويت.

شخصيات
�سقراط.. هو فيل�سوف يونانّي من اأثينا، عا�ش في الفترة ما بين عام 469 و399 قبل الميالد.

ُعرف بفكره واآرائه وطريقة حياته التي اعُتبرت ذات اأثر عميق على كاًل من الفل�سفة القديمة والحديثة، وعرف بفل�سفته 
ال�سهيرة حول �سرورة �سعي الرجال نحو الذكاء والبحث عن الحكمة.

كان �سقراط من ال�سخ�سيات العظيمة، حيث طّبق مبادئه، ولم يتنازل عنها على الرغم من اأّنها كّلفته حياته.

ُنقلت اآراوؤه الفل�سفية من قبل تالمذته اأفالطون وزينوفون، اللذين �ساهما في ن�سر فل�سفته للعالم.

كان �سقراط ابن نّحات، وقيل اإّنه مار�ش عمل والده في �سغره، ورغم ذلك كان على معرفة بمذاهب العديد من الفال�سفة 
الذين ظهروا قبله مثل: بارمينيد�ش، وهيراكليتو�ش، واأناك�ساجورا�ش، وغيرهم. 

كلمات
النا�ش ل يتحدثون عن الأ�سياء كما هي، بل 	 

كما يريدونها.  

ل راحة لمن تعجل الراحة بك�سله.	 

الحياة من دون ابتالء ل ت�ستحق العي�ش.	 

الحب هو الجنون الوحيد المعقول في 	 
الدنيا.
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رئي�ش وزراء ماليزيا تون عبدالرزاق يزور م�سفاة ال�سعيبة يرافقه  •
مختلف  خاللها  تفقدوا  الحمد،  عبداللطيف  عبداهلل  العدل  وزير 

اأق�سام الم�سفاة.

وفد من منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للنفط "اأوابك" في زيارة  •
الغاز  معالجة  وحدة  عمل  على  خاللها  اطلعوا  ال�سعيبة،  لم�سفاة 

الطبيعي.

الوطنية: عدد فبراير 1975
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